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Litomyšl zahájila nekonečnou
lázeňskou sezónu

Během oslav 750 let od povýšení Litomyšle
na město se Litomyšlané sešli na náměstí „v res-
tauraci pod nejvyšším stropem“, slavili, pili
a hodovali. Podobně bude možno usednout ke
společnému stolu v neděli 20. května a při
„husičce“ se sousedsky pobavit, odpoledne si
třeba i zazpívat nebo zatancovat. Lidové písnič-
ky k tomu bude hrát skupina Třehusk a postará-
no je i o zábavu pro děti. „Týden bez domácího

vaření“ by se mohl vyhlásit na dny
mezi 14. a 20. květnem, které

vyvrcholí právě společným
obědem. V rámci Gastrono-
mických slavností Magdaleny
Dobromily Rettigové budou

k poctě této litomyšlské budi-
telky restaurace od pondělí

do pátku vařit speciální menu
a Litomyšlané tak budou mít
jedinečnou šanci ochutnávat,
porovnávat, ale také hodnotit

a vybrat, která restaurace je v Litomyšli nejlep-
ší. Pro hodnotitele je připraveno množství
odměn. Každý, kdo ochutná menu alespoň
ve čtyřech restauracích, získá cenu v minimální
hodnotě 200 Kč, může si však z osudí vytáhnout
i ceny mnohem dražší. Navíc všechny odevzdané
hodnotitelské karty budou slosovány a vítěz se
může těšit na návštěvu beznadějně vyprodaného
koncertu Jaromíra Nohavici. Stejně tak dvě

vzácné vstupenky získá i absolutní vítěz s nej-
vyšším počtem hodnocených restauraci. Skuteč-
ní labužníci by si neměli nechat ujít příležitost
k setkání s opravdovými špičkami v oboru. V res-
tauraci hotelu Aplaus představí mistrovské toče-
ní piva Master Bartender Pilsner Urquell Václav
Vanya, v restauraci Karlov večeři z několika
chodů uvaří člen Národního kuchařského týmu
Miroslav Husák, šéfkuchař hotelu International
Brno, v hotelu Zlatá Hvězda se odpoledním
degustačním menu představí Jiří Král, šéfkuchař
restaurace Aureole Praha.                      > strana 4

Slavnostní husička
na Smetanově
náměstí

V sobotu 28. dubna se Litomyšl „na věčné
časy“ stala lázeňským městem. Slavnost-
nímu otevření prvních Lázní ducha
na světě přálo počasí. Usnesení zastupi-
telstva z roku 1998 „na zřízení léčebných
lázní v Litomyšli v duchu odkazu Josefa
Váchala z Krvavého románu“ došlo ales-
poň zčásti naplnění. Město sice žádným
léčebným pramenem nedisponuje – pilo
se však Plzeňské, čepovalo mléko a prodávala mrkev
v rohlíku. V ulicích Mariánská a Šmilovského -
od máchadla až k Savitaru se rozprostřela lázeňská
promenáda, na které byla k vidění celá řada atrakcí.
Rekordní množství lázeňských šviháků a slavnostně
ustrojených dam hlídali prvorepublikoví četníci, hrály
kapely, vystupovali sólisté, jezdila historická auta
i motocykly. V rámci soutěže lázeňské prameny však
všech 14 míst obešla pouze část přítomných – program
v okolí Toulovcova náměstí byl totiž tak zábavný, že jej
bylo těžké opustit.
Zněly proslovy a zdravice, a to dokonce i v japonštině.
Vedle představitelů města a kraje vystoupil například
starosta Třeboně a předseda Sdružení  lázeňských míst

Jiří Houdek, který ve své řeči mimo jiné
uvedl, že by lázně Litomyšl mohly využít
institutu přidruženého členství a stát se
tak oficiálním lázeňským místem. „Lito-
myšl jako Lázně ducha ani nemusí být
nijak sdružovány, jsou samy o sobě. Naše
sdružení je však městu otevřené," dodal
nakonec Houdek.
Potom už se jen křtilo. Nejprve nová mapa

litomyšlského lázeňství. Plzeňským pivem ji polil
sochař Olbram Zoubek, který byl na podium dovezen
„přímo z procedury“ - na vozíku, v županu a bačko-
rách. Plně obsazený dvoreček kavárny Na sklípku zněl
salvami smíchu, když spisovatel Petr Šabach předčítal
ze své nové knihy Máslem dolů. Čtení doprovázel sta-
ropražskými písněmi harmonikář Pepíček Čečil, oblí-
benec Bohumila Hrabala.
Mnoho lidí přihlíželo před budovou Galerie Miroslava
Kubíka rozsvícení neonového DNA vodopádu výtvarní-
ka Jiřího Davida. Litomyšl se tak stala po Praze teprve
druhým místem, jež se může pyšnit neonovým dílem
Jiřího Davida. Neonové objekty tohoto umělce rozzáři-
ly v minulosti Pražský hrad a Rudolfinum.   > strana 4
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otevřená radnice

Z rady města
RaM nesouhlasí se spolufinancováním nočního

spojení Česká Třebová - Litomyšl s celkovým odhad-
nutým objemem 137 tis. Kč/rok (spoj 6 dní v týdnu).
RaM trvá na zachování tohoto spoje.

RaM schvaluje zajištění a dotování autobusových
spojů ve směru Pazucha - Suchá ve dnech pracovního
volna, pracovního klidu a státem uznaných svátcích
prostřednictvím společnosti OREDO a.s. při zapojení
finančních prostředků, které mají k dispozici přís-
lušné osadní výbory.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu "Těžba dřeva
harvestorem 2012 - Město Litomyšl". Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku firmy Hron František,
Bohumil 15-Jevany, 28 163 Kostelec nad Černými lesy.
RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou.

RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách
provedení stavby s Pardubickým krajem jako staveb-
níkem na část p.p.č. 2138/21 ostatní plocha a část
p.p.č. 2138/22 ostatní plocha v katastrálním území

Litomyšl na realizaci přípojek inženýrských sítí
k objektu Regionálního muzea v Litomyšli dle projektu
"Revitalizace historické budovy Regionálního muzea
v Litomyšli". Termín realizace nejdříve po 15.09.2012.

RaM souhlasí s provedením osvětlení letní terasy
u restaurace Karlov na náklady nájemce. Provedené
stavební práce budou po doložení skutečně
vynaložených nákladů započítávány proti nájemnému.
Typ svítidel bude konzultován s Ing. Arch. Vydrovou.

RaM nesouhlasí s žádostí pana Antonína Berouska
z Nepolis na pořádání pravidelných prodejních trhů
v centru města v roce 2012.

RaM souhlasí s uzavírkou místní komunikace
v ulici Jiráskova v termínu 10.4.2012 až 14.9. 2012
z důvodů provádění akce "Revitalizace zámeckého
návrší". 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veře-
jného prostranství v prostoru Smetanova nám.
v okolí sochy B. Smetany v období od 25.5. do 27.5.
2012 za účelem pořádání kulturní akce. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veře-
jného prostranství v prostoru ulic Na Lánech
a Kornická o velikosti 50 m2 v období od dubna do
května 2012 za účelem provádění výkopových prací
při opravě plynovodu.

Dubnové zasedání zastupitelstva
V úterý 24. dubna zasedalo podruhé v letošním roce
Zastupitelstvo města Litomyšle. Na programu jednání
byly majetkoprávní záležitosti města, závěrečný účet
města za rok 2011 a změny rozpočtu na rok 2012, zadá-
ní změny č. 1 územního plánu Litomyšle, záležitosti
odboru místního a silničního hospodářství, záležitosti
odboru kultury a cestovního ruchu, záležitosti kon-
trolního výboru a návrh zastupitele Lubomíra Sršně,
předsedy kontrolního výboru. Jako poslední byly
na programu diskuze a interpelace.
Zasedání přineslo několik emotivních vystoupení.
Malým sálem Smetanova domu zněl potlesk i křik.
Někteří ze zastupitelů využili svého zákonného práva
a vyjadřovali se v rozpravě téměř ke všem uvedeným
bodům. Délka zasedání se nakonec protáhla bezmála
na čtyři hodiny.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků

pod areálem Perštýn

Asi k největšímu střetu došlo hned na začátku zasedá-
ní. Zastupitelstvo hlasovalo o tom, zda prodá nezasta-
věné pozemky ve dvoře areálu Perštýn a zastavěné
pozemky pod budovami. Připomeňme, že budovy are-
álu nepatří městu, ale Zemědělskému družstvu chova-
telů a pěstitelů Litomyšl.
Jednání o prodeji těchto pozemků probíhají již
od roku 2004. Na minulé schůzi zastupitelstva pouká-
zal Radek Pulkrábek na to, že navrhovaná cena 300 Kč
za m2 pod budovami a 400Kč za m2 ve dvoře areálu je
příliš nízká. Protože na minulé schůzi zastupitelstvo
žádné usnesení neschválilo, byl návrh předložen
znovu a cenu se podařilo jednáním navýšit o 50 Kč
za m2. Tentokrát návrh prošel a umožnil tak prodej
pozemků v areálu uskutečnit. Radek Pulkrábek upo-
zornil, že cena za m2 je stále příliš nízká. Uvedl, že
pozemky pro Penny market se v roce 2001 prodávaly
za cenu 1100 korun za m2. Pokud by se pozemky pro-
dávaly za tuto cenu, utržilo by město podle Pulkrábka
o pět milionů více.
Na tomto zasedání však jasně nezaznělo vysvětlení,
proč byla zastupitelstvu navržena kupní cena nižší,
než uváděl ve svém příkladu Radek Pulkrábek. Lilii to
objasnil vedoucí majetkoprávního oddělení odboru
rozvoje a investic Pavel Chadima: „Pozemky
pro výstavbu Penny marketu neprodávalo Město Lito-
myšl, proto uvedené srovnání nelze pokládat za správ-
né. Zastupitelstvo v prosinci 2010 schválilo základní
ceník pro prodej pozemků, ve kterém je stanovena
kupní cena historicky zastavěných pozemků na 300 Kč
za m2. V případě areálu Perštýn si Město nechalo zpra-
covat odborný posudek, který stanovil obvyklou cenu
za m2 také na 300 Kč/m2. Sjednaná kupní cena je tedy
vyšší, než cena určená znalcem i stanovená zastupitel-

stvem pro prodej obdobných pozemků. V případě, že
by nedošlo k dohodě mezi vlastníkem pozemků
a vlastníkem budov, pokračovala by i nadále tato situ-
ace. Město Litomyšl se v tomto případě snaží o dořeše-
ní stavu, který vznikl v minulosti při výstavbě silnice
I/35.“
Dětská hřiště

Návrh zastupitele Lubomíra Sršně na změnu rozpočtu
města pro rok 2012 za účelem opravy dětského hřiště
Na Lánech nakonec neprošel. Kdyby zastupitelé návrh
schválili, byla by celková částka na rekonstrukci hřišť
Z. Kopala, ZŠ Zámecká a Na Lánech 560 tisíc korun.
O částku 210 tisíc korun by ale přišel ve svém rozpočtu
Smetanův dům. Pokud by tento návrh prošel, poprvé
v historii by byl snížen příspěvek příspěvkové organi-
zaci a částka přesunuta na investiční výdaje města.
Zastupitelé se nakonec ve většině shodli na tom, že
stav některých dětských hřišť v Litomyšli a integrova-
ných obcích je špatný. Na některých z nich zcela chybí
herní prvky i lavičky. Nejhorší situace je na Z. Kopala,
„Wembley“, Na Lánech a v Husově čtvrti.
K problematice dětských hřišť se zastupitelé nakonec
rozhodli vrátit na červnovém zasedání zastupitelstva,
kdy se budou projednávat další změny v rozpočtu. 
Stav zeleně 

V části zasedání, věnované diskuzi, vystoupila před-
sedkyně komise pro životní prostředí Ing. Jarmila
Chladová. Zmínila, že komise nemá dostatečné množ-
ství informací, aby mohla efektivně pracovat. Podle
paní Chladové chybí v Litomyšli pasportizace zeleně,
kácení převažuje nad výsadbou a kvalita ovzduší není
dobrá. 
Stanovisko městského úřadu zopakoval vedoucí odbo-
ru místního hospodářství Pavel Jiráň. Připomněl, že ne
všechny stromy, které byly v březnu pokáceny, patřily
do majetku města. Dále uvedl, že pasportizace zeleně
je velmi nákladná záležitost. Vedoucí odboru životního
prostředí Jiří Randák upozornil, že kácení stromů
povoluje úřad na základě správního řízení a dodal, že
Inspekce životního prostředí při nedávném šetření
potvrdila vysokou odbornou úroveň jednotlivých roz-
hodnutí vydaných odborem životního prostředí.
Poté bylo uděleno slovo bývalému poslanci a zastupi-
teli Václavu Nájemníkovi. Ten se ve své řeči zastal paní
inženýrky Chladové a mimo jiné vyslovil požadavek
na koncepční řešení situace v oblasti životního pro-
středí. 
Zastupitelé vyzvali paní Chladovou, aby toto téma
otevřela při jednání komise a přišla s doporučením, jak
celou situaci řešit. Výstupy z práce komise se tak prav-
děpodobně objeví na některém z dalších zasedání
zastupitelstva.                                                              -ps-

Opravy komunikace
Trstěnická město
reklamovalo
Město se vloni rozhodlo vyzkoušet novou nabízenou
metodu oprav komunikací – roztavení stávajícího
povrchu, doplnění materiálu a zaválcování. Metoda je
nejen levná, ale také daleko méně ovlivňuje provoz při
provádění oprav – dá se provádět za plného provozu.
Zástupci vedení města a MěÚ se byli podívat na prová-
děné opravy v městě Choceň. Protože dodavatelská
firma nabídla dostatečnou záruku na provedení oprav,
bylo na investiční poradě rozhodnuto objednat prove-
dení oprav na ulici Trstěnická.
Opravená místa na ulici Trstěnická vykazují po zimním
období závady a Město Litomyšl již dodávku u dodava-
tele reklamovalo. Prozatím nelze určit, zda jsou záva-
dy důsledkem zvoleného nevhodného termínu oprav
(podzimní období), nebo zda bude tato technologie
vyhodnocena jako nevhodná.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství 

Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo na svém
zasedání 24. dubna bez výhrad závěrečný účet města
za rok 2011. V materiálu jsou obsaženy údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření
s majetkem včetně tvorby a použití fondů, vyúčtování
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu
kraje, hospodaření příspěvkových organizací a organi-
zací městem založených. 
Nedílnou součástí závěrečného účtu města je i kontrola
hospodaření, kterou provedl Krajský úřad Pardubické-
ho kraje. „Jsem rád, že audit dopadl dobře. Svědčí to
o kvalitní práci našich úředníků, kterým bych tímto rád
poděkoval,“ uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš.
Přebytek, tedy finanční prostředky, které mělo město
k dispozici k 1. lednu 2011, byl ve výši téměř 14
mil. Kč. Investiční a provozní příjmy 307 mil. Kč kryly
výdaje rovněž ve výši 307 mil. Kč. Hospodaření města
bylo ukončeno k 31. 12. 2011 přebytkem ve výši 13,5
mil. Kč. Hodnota majetku v pořizovacích cenách je
ve výši 2, 209 mld. Kč. Nejvýznamnějšími dokončený-
mi a zařazenými investičními akcemi byl krytý bazén,
cca 123 mil. Kč, hájenka Strakov za téměř 7 mil. Kč
a technika pro městské lesy za 2,4 mil. Kč., vzducho-
technika na zimním stadionu za 2,3 mil. Město v tomto
roce získalo na dotacích 164 mil. Kč. Jedná se o dota-
ce na výplatu sociálních dávek, hospodaření v měst-
ských lesích, výkon státní správy, provoz CSP, ale
i pro městskou knihovnu, školství, ochranu zeleně,
inženýrské sítě. 
„Pro další rozvoj Litomyšle je důležitá Zpráva o výsled-
ku hospodaření. Její pozitivní závěr je podstatný
pro přístup města k dotačním prostředkům. Pokud by
zpráva o výsledku hospodaření vyzněla pro Litomyšl
negativně, mohlo by to městu cestu k těmto prostřed-
kům výrazně omezit, ne-li zcela zastavit,“ upozornila
vedoucí finančního odboru Dagmar Jůzová.          -ps-

Závěrečný účet
města za rok 2011
a výsledky auditu

RaM souhlasí se jmenováním expertní komise
pro restaurování varhanního stroje v Piaristickém
kostele, jejíž dohled se bude týkat zejména způsobu,
rozsahu a kvality jednotlivých prací, jejich vlivu
na výsledný zvuk a interpretační možnosti a jejich
budoucí využití. Členy komise budou: PhDr. Petr
Koukal, doc. Jaroslav Tůma, p. Vojtěch Stříteský. 

RaM bere na vědomí předložený protokol o vyhod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce
chodníku u sv. Jána". Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy Dlažba, s.r.o. Vysoké Mýto. RaM
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy s touto
vybranou firmou.
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Město převezme od piaristů knihovnu nevyčíslitelné
historické hodnoty

Vzácná knihovna řádu piaristů se po mnoha letech
bude opět stěhovat. Na konci března Litomyšl uza-
vřela s řádem piaristů předběžnou dohodu o bezplat-
ném převodu knihovny do majetku města.
„Předpokládáme provedení majetkové dispozice v lis-
tinné podobě, jejímž cílovým stavem bude nesporné
vlastnictví příslušné městské instituce ke knihovnímu
fondu, se závazkem jeho ochrany a zachování
do budoucna a s tím, že piaristé by si do budoucna
zachovali právo přístupu,“ napsal v dopise starostovi
Litomyšle Michalu Kortyšovi představitel řádu Jerzy
Szwarc, který předpokládá, že „…bude umožněno
zachování knihovny ve vhodném prostředí v jejím
domovském městě, zpřístupnění ke kulturním účelům
a pokud možno i k praktické spolupráci s Fakultou res-
taurování Univerzity Pardubice při konzervaci a res-
taurování fondu.“ 
Téměř deset tisíc svazků

Podle posledního soupisu z roku 1953 čítá piaristická
knihovna 9095 svazků. Řada z nich pochází z poloviny
17. století, tedy doby, kdy řád přišel do Litomyšle. Něk-
terá díla jsou ale i staršího data. Najdeme mezi nimi
jak vzácné prvotisky, tak rukopisy.
„Knihovna odráží zájmy piaristů, vzdělávacího řádu,
který se neuzavíral do sebe, ale zřizoval školy, ve kte-
rých vzdělával chudé chlapce v křesťanské výchově. To
vše dokazuje i knihovna, výrazně zaměřená na vědu.
Dominují vědecké a filozofické spisy, za ty nejvzácněj-
ší považujeme spisy španělské. Vědecká díla jsou velmi
vzácná – v 17. století nebylo úplně zvykem, že by se
tvořily takovéto knihovny,“ říká ředitel Regionálního
muzea v Litomyšli René Klimeš.
Piaristé přišli do Litomyšle na pozvání Frebonie
z Pernštejna, jejíž matka byla Španělka. Právě kvůli
vazbám řádu na Španělsko je v knihovně řada španěl-
ských tisků, což je v českých zemích velmi neobvyklé. 
Knihovna nevyčíslitelné hodnoty, ke které se

posledních 30 let nikdo nehlásil

V současnosti se knihovna nachází již tři desítky let
v budově muzea. Poté, co v roce 1950 komunisté

zavřeli do vězení rektora Stříteského, byla knihovna
znárodněna.
„Na počátku 50. let byly knihovny jako tato zabavová-
ny řádům a sváženy do Památníku národního píse-
mnictví na Strahově i na jiná místa. To, že knihovna
zůstala v Litomyšli, je osobní zásluhou nedávno zem-
řelého doktora Jindřicha Růžičky, tehdejšího ředitele
muzea a archivu (do roku 1953 jedné instituce),“
vysvětluje René Klimeš.  
Zásluhou doktora Růžičky tedy byla knihovna včetně
původního mobiliáře přestěhována z piaristické koleje
na zámek. „Podle mých informací knihovna na zámku
nebyla nikdy přístupná veřejnosti. Stejně tak tomu
bylo i v budově muzea, kde se nachází od počátku 80.
let,“ vysvětluje ředitel muzea.
Na přelomu let 2003 – 2004 došlo k rozdělení muzea
na dvě samostatné instituce: Regionální muzeum
v Litomyšli, zřizované krajem a Městskou galerii, přís-
pěvkovou organizaci města.
„Majetek byl při dělení předán soupisem kraji. Piaris-
tická knihovna však v soupisu nebyla. Je to tedy tak,
že v budově je uložen cizí majetek, ke kterému se
v zásadě dlouho nikdo nehlásil. V předchozích letech
jsme řád opakovaně kontaktovali s tím, že bychom

situaci potřebovali řešit. Jednání ovšem nevedla
k žádnému výsledku,“ uvedl ředitel Klimeš. 
O knihovnu v minulých letech neprojevila zájem ani
nástupnická organizace, Městská galerie, která by
podle ředitele Klimeše měla věc řešit. „Velmi pozitivně
se k tomu přihlásilo město v osobě pana starosty, který
se o knihovnu osobně zajímal. Proto věc řešíme s měs-
tem, které je zřizovatelem Městské galerie,“ vysvětlil
René Klimeš.
„Před čtyřmi lety jsem zjistil, že knihovna stále existu-
je a je uložena v muzeu. Působení řádu piaristů bylo
po několik staletí spojeno s rozvojem vzdělanosti
a rozkvětem města. Knihovna je symbolem litomyšlské
historie. Začal jsem pátrat, kdo je jejím majitelem.
Z morálního hlediska je jím samozřejmě řád piaristů –
právní hledisko však nebylo jednoznačné. Začali jsme
tedy jednat s piaristy o určení vlastníka,“ řekl starosta
Kortyš.
Budoucí osud knihovny

Starosta Litomyšle Michal Kortyš se s ředitelem muzea
René Klimešem nakonec shodli na tom, že by bylo
dobré, kdyby byla knihovna přístupná veřejnosti.
Prohlídky by byly umožněny po předchozím objednání
několikačlenným skupinám. Většina tisků by zůstala
ukryta za sklem. Podle zaměření skupiny by bylo při-
praveno několik svazků, které by průvodce skupině
společně s výkladem o historii řádu piaristů prezento-
val. „Dovedu si živě představit, že se případná prohlíd-
ka dá udělat velmi zajímavě. Zároveň by to byla velmi
exkluzivní záležitost. I pokud by skutečných zájemců
přišlo relativně málo, byl by to pro ně určitě silný záži-
tek. Prohlédnout si zblízka více než 400 let staré tisky
by mohlo být opravdu poutavé,“ říká ředitel Regionál-
ního muzea v Litomyšli René Klimeš.
Kde bude knihovna v budoucnu uložena, zatím není
stoprocentně jasné. Uvažuje se o jejím návratu do pia-
ristické koleje. Otazník však visí nad tím, jak by se
poklad umístěný v tomto prostoru dařilo zpřístupnit
veřejnosti.  

Text a foto Prokop Souček

Krytý plavecký bazén v Litomyšli získal další cenu –
tentokrát za ekologický přínos realizovaného projek-
tu. V úterý 24. dubna ocenění na veletrhu v Brně pře-
vzal starosta Litomyšle Michal Kortyš. 
10. ročník soutěže o stavbu s ekologickým přínosem
vyhlásilo Sdružení Stavíme ekologicky spolu s Minis-
terstvem životního prostředí ČR a Svazem podnikatelů
ve stavebnictví v ČR.                                                  -red-

Městský bazén
získal další cenu 

Piaristická knihovna v budově muzea, na snímku ředitel
Regionálního muzea Litomyšl René Klimeš

Na 3D filmy do litomyšlského Kina Sokol? Možná už na podzim
Digitalizace litomyšlského Kina Sokol má zelenou. „Na
konci března jsme se dozvěděli ze Státního fondu
na podporu české kinematografie výsledky výběrové-
ho řízení. Pokud máme správné informace, přihlásilo
se v poslední vlně s projekty digitalizace 80 kin. Asi 30
žádostí neuspělo vůbec,“ prozradil místostarosta Voj-
těch Stříteský, který v Praze před komisí projekt digi-
talizace Kina Sokol obhajoval. Litomyšlský projekt se
nakonec dostal mezi ty nejvíce oceněné. „Z tohoto
fondu bychom měli získat částku 550 000 Kč. Zastupi-
telstvo města již v únoru schválilo uvolnění prostřed-
ků z úvěrů na dofinancování projektu. Také jsme již
vypsali výběrové řízení na firmu, která digitalizaci
provede,“ potvrdil Vojtěch Stříteský. 
Situace Kina Sokol není jednoduchá – již několik měsí-
ců probíhají jednání mezi Městem, které kino provozu-
je a tělovýchovnou jednotou Sokol, jež objekt vlastní.
„Nechceme investovat do cizího majetku, k němuž
máme pouze nájemní vztah. Sokolové nám kino sice

ani neprodají, ani nedarují, ani nepřevedou – na dru-
hou stranu se ani nebrání tomu, abychom kino
do budoucna našimi investicemi takříkajíc spoluvlast-
nili. K tomu se nyní připravují všechny potřebné práv-
ní kroky – smlouvy, návrhy smluv atd.,“ vysvětlil
Vojtěch Stříteský. 
Pokud se Městu podaří najít dodavatele, který kino
vybaví novou technikou za přijatelnou cenu, předpo-
kládají radní, že by se mohlo digitálně promítat již
v září. Přestavba promítací kabiny, obměna ozvučení,
promítacího plátna a případná instalace satelitu si
vyžádají uzavření kina po dobu letních prázdnin.
Proč nechtějí kino zrušit

„Argumenty, že do kina kvůli digitalizaci žádný nový
návštěvník nepřijde, považuji za nesmyslné. Pakliže
nebudeme digitalizovat, do kina už nikdy nikdo nepři-
jde, neboť bychom jej v měsíci červnu definitivně
zavřeli,“ vysvětluje Vojtěch Stříteský a zdůrazňuje:
„Chceme-li si i nadále říkat město historie a kultury,

pak by zde mělo kino fungovat. Domnívám se, že s pří-
chodem nového ředitele nebo ředitelky Smetanova
domu, pod nějž nyní Kino Sokol spadá, a znovuobno-
vením filmového klubu začnou lidé v Litomyšli kino
znovu navštěvovat. V minulosti do něj vždycky chodi-
li, a to více než do jiných kin v okolí.“
V současnosti město doplácí na prodělečný provoz
kina 641 tisíc korun ročně. Návštěvnost představení se
podle statistik pohybuje v rozmezí mezi 30 - 50 diváky
na představení. Pokud je na programu nějaký populár-
ní titul, navštíví sál 150 – 200 návštěvníků. Přesto
Kino Sokol patří k „biografům“s větší návštěvností.
„Z počtu 300 kin jsme se umístili ve statistice návštěv-
nosti někde kolem stého místa,“ upozornila tisková
mluvčí Litomyšle Michaela Severová.
Nástup 3D technologie a přímé přenosy z Metropo-

litní opery

Pokud bude cena příznivá, jsou radní rozhodnuti inve-
stovat také do formátu 3D. „Znamenalo by to, že
bychom kupovali i 220 brýlí. Osobně si myslím, že
používání nových formátů jako je 3D je nutným před-
pokladem zdárné digitalizace – jinak nám na Titanic
ve 3D nebo na Avatar budou lidé jezdit stále do Hrad-
ce Králové nebo do Pardubic. My diváky chceme
a musíme udržet doma,“ doplňuje Stříteský. Tím ale
plány související s digitalizací kina nekončí: „Velmi si
přejeme i satelit, což stojí o jeden řád méně než 3D.
Mít zde přenosy z Metropolitní opery, z Covent Garden,
koncertů rockových kapel nebo sportovních utkání
považuji za velký přínos,“uvedl na dubnové tiskové
konferenci místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. 
Otázkou budoucích rozpočtů zůstávají úpravy sociál-
ního zařízení, šaten i fasády budovy kina.

Prokop Souček, foto Jaromír Drábek
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Martin Dostál: Litomyšl má velký potenciál
dvanáct umělců spjatých nějakým způsobem s Pardu-
bickým krajem. V reprezentačním přízemí pivovaru
jsem ještě udělal menší výstavu Jiřího Davida. 
Tím moje účast na Smetance dočasně skončila. Vím, že

pro ročník (2008) jsem „marně“ nabízel
výstavu Stanislava Kolíbala, která by se
skvěle hodila do pleskotovského pivo-
varu, mimochodem při té příležitosti
jsem navrhl, aby v Klášterních zahra-
dách byla umístěna nějaká jedna plasti-
ka či objekt Aleše Veselého. Ale asi jsem
už na Smetanku „nesměl“ (směje se).
Vrátil jsem se až v roce 2010. 
Výstavy jste ale pořádal i v jiných pro-

storech…

S nabídkou, zda bych pro jejich galerii nedělal výs-
tavy, mne minulý rok oslovili sourozenci Kubíkovi.
Prvním počinem v Galerii Miroslava Kubíka byla podz-
imní výstava Bohdana Kopeckého „Zrození fauna“,
druhým je „…probatum est.“, společná prezentace
děl Jiřího Davida a Stanislava Diviše, kterou mohou
lidé navštívit až do 27. května. Místo výstavy určitě
na náměstí nepřehlédnou, neboť jsem inicioval, zda
by Jiří David na budovu galerie neudělal neonový
objekt. A ten zde od soboty 28. dubna opravdu svítí.   
Nesmím také zapomenout na White Gallery v Osíku
u Litomyšle. Tady jsem kurátoroval v roce 2010,
v rámci tehdejšího ročníku Smetanovy výtvarné Lito-
myšle, její první, otevírací výstavu. Tenkrát se na mě
obrátili Jiří Lammel a Martin Janda, zda by tam
nemohla být výstava Stanislava Kolíbala. Rozjeli jsme
se tedy s panem profesorem Kolíbalem podívat se na,
pro nás zcela neznámý, venkovský prostor. Když jsme
tam dojeli, věděli jsme, že tam výstavu určitě udělá-
me. A vymysleli jsme do White Gallery Bílé kresby. 
Jak se ukázalo, lidé si nejen našli cestu do této gale-
rie, ale ona sama se stala svým způsobem zjevením
a potvrzením litomyšlského fenoménu. 
Rok 2010 tak byl pro mě po čtyřech letech návratem
na Smetanovu výtvarnou Litomyšl, a to nejen Kolíba-
lovu expozicí v Osíku. Na objednávku „Smetanky“
jsem jako kurátor ve spolupráci s Muzeem Kampa
a Stanislavem a Pavlem Kolíbalovými připravili ještě
hlavní projekt, výstavu Theodora Pištěka, umístěnou
tradičně v zámeckém pivovaru. Což nebyla zrovna
organizačně ani instalačně jednoduchá výstava.  

Pak přišel rok 2011, a na Smetanově výtvarné Litomyš-
li jsem zase žádnou výstavu nedělal. Rozjela se ale spo-
lupráce s Kubíkovými.
Řekněme, že jste hlavním kurátorem Galerie Miro-

slava Kubíka. Jakým směrem hodláte zacílit její

výstavní program?

No, slovo hlavní kurátor je přehnané, řekněme, že
jsem zde zatím udělal první dvě výstavy. Pokud zde
budu i nadále působit, tak bych chtěl, aby v této
galerii získalo prostor to nejzajímavější z českého, pří-
padně i zahraničního umění. Svou podobu
pravděpodobně změní i interiér Galerie Miroslava
Kubíka, který sice vypadá docela dobře, je ale přeci jen
viditelné, že jejím původním architektonickým
záměrem byly kanceláře, které se ovšem nikdy
nepoužívaly.

Kurátor, režisér a scénárista Martin Dostál je v Lito-
myšli známou postavou. Právě tento muž vytvořil před
lety koncept, podle kterého hudební část festivalu
Smetanova Litomyšl doplňuje přehlídka vizuálního
umění, od roku 2005 známá jako Sme-
tanova výtvarná Litomyšl.
Jak začalo vaše litomyšlské působe-

ní?

Smetanova výtvarná Litomyšl exis-
tuje od roku 2005. Prvotním impulsem
bylo, že se mi líbil prostor části nově
zrekonstruovaného zámeckého pivo-
varu, jak ho navrhl architekt Josef
Pleskot. Vnímal jsem ho jako takovou
malou netypickou kunsthalle. Tehdy
jsem působil jako ředitel Východočeské galerie
v Pardubicích, a tak jsme v rámci jejích aktivit
a za komunikace s lidmi ze Smetanovy Litomyšle roz-
jeli výtvarnou část zdejšího hudebního festivalu.
Litomyšl jsem ale samozřejmě znal už předtím, byla
zde a je kupříkladu venkovská pobočka Galerie Zdeněk
Sklenář, podle mne momentálně nejvýznamnější
privátní galerie v České republice. A také, samozřejmě,
hudební festival, a jména jako Jirásek, Smetana,
Pleskot...
Proč jste jako ředitel pardubické galerie pořádal

výstavy právě v Litomyšli?

Litomyšl má velký potenciál. Ten je dán historií
města, podobou historického jádra, tím, jací lidé tu
žili a žijí  a také zde skvěle od 90. let funguje současná
architektura. 
Měl jsem pocit, že Litomyšl má z hlediska výtvarného
umění a jeho publika svým způsobem větší potenciál
než třeba krajské Pardubice. Toho bylo dobré využít –
proto jsme Smetanovu výtvarnou Litomyšl vymysleli. 
Na prvním i druhém ročníku se pro hlavní výstavu vyu-
žíval pouze spodní prostor pivovaru – horní patro ještě
nebylo opraveno. První výstavou, s příznačným pří-
domkem v prostoru Josefa Pleskota, byly objekty
a pastely Karla Malicha, druhou, o rok později, obrazy
a práce na papíře Jana Merty. Vše jsme „organizačně
i jinak táhli“ z Pardubic. Během druhého ročníku
(2006) jsme ještě uspořádali menší výstavu Jakuba
Schikanedera v sále Městské galerie v druhém patře
zámku, a rovněž v druhém zámeckém patře jsme insta-
lovali výstavu Dostředivé okraje, která představila

Slavnostní husička na Smetanově náměstí
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Dezerty potom připraví Vladimír Krofta, šéfcukrář
hotelu Corinthia Praha. V pátek večer se spojí špičková
gastronomie s hudbou – na zámku vystoupí Yvonne
Sanchez Band. Hlavní program však čeká na návštěv-
níky v sobotu 19. května. Vše začne v 10.30 u hrobu
Magdaleny D. Rettigové, odkud se vydá průvod
na Smetanovo náměstí. Tam již budou připraveny
stánky s dobrým jídlem a pitím, restaurace budou
soutěžit o nejlepší svíčkovou, na pódiu vystoupí
známý tým z televizního pořadu Kuchařská pohoto-

vost, celým programem bude provázet moderátor Jan
Rosák. Návštěvníci budou moci ochutnávat, posuzo-
vat, učit se kuchařským dovednostem, ale také se
aktivně zapojit svým kuchařským uměním. Vyhlášena
bude soutěž o nejlepší domácí bábovku, připravuje se
burza rodinných receptů, doopravdy vařit budou
v kuchařské školičce dokonce i ti nejmenší kuchtíci.
Legrace s vařením se spojí při přípravě kotlíkových
gulášů na Toulovcově náměstí. Na setkání při slavnos-
tech M. D. Rettigové se těší Smetanova Litomyšl,
o.p.s.!                                                                   Jan Pikna
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Řadě lidí přišlo líto, že sezóna je nekonečná a zahájení
by se tak nemělo v příštích letech opakovat. Otázku, zda
se pro velký úspěch nebude zahájení lázeňské sezóny
v Litomyšli přece jen konat pravidelně, jsme položili jed-
nomu z otců zakladatelů.„Nevím, jestli jsme nenasadili
laťku tak vysoko, že už nejde překonat. Pokud by ale
překonat šla, tak možná, že ano. Ta sezóna je samozřej-
mě nekonečná, ale připomenutí občas udělat můžeme.
Za hezkého počasí otevíráme jednou za rok – určitě!
Pokud budou lidé spokojeni a alespoň malinko to dají
znát, bude to člověka hnát dopředu!“ říká hlavní organi-
zátor a autor názvu Lázně ducha Jaroslav Vencl.

Prokop Souček, foto F. Renza a J. Mělnický

Chceme dělat zajímavé, špičkové a taky trochu překva-
pivé výstavy či projekty. Je to možné jen díky velkory-
sosti Miroslavy a Martina Kubíkových. Jedním
z takových „překvapivých“ výstupů je právě neonová
realizace Jiřího Davida, vytvořená speciálně pro Lito-
myšl. To samo o sobě činí z této akce výtvarnou udá-
lost, daleko přesahující hranice města.  Podle mne je
chybou, že se tento trend nedaří vždy udržet ve Sme-
tanově výtvarné Litomyšli, která se rozdrobuje
na množství různých projektů. Ale s tím já nic neudě-
lám. I když bych třeba chtěl. Nebo mám snad vstoupit
do strany, nějaké? (směje se)
Už víte, jaká bude příští výstava v Galerii Miroslava

Kubíka?

Navrhl jsem, že bychom zde mohli na začátku
září uspořádat malířské sympozium a s ním i násled-
nou výstavu. Byla by to špička generace mladých
umělců, jmenovat se to bude třeba Mladé hvězdy,
i když možná Mladé pušky by bylo asi lepší. Opět je
ale důležité, aby to byla špičková jména – stejně
jako se objevují ve White Gallery nebo u Zdeňka
Sklenáře. 
Realizovat výstavu, aby dobře vypadala, je ale i otáz-
kou peněz – vydáváme katalog, je nutná propagace,
atd… Sem do Litomyšle je teď možné přivézt jakou-
koliv špičkovou osobnost napříč generacemi. Martin
Kubík uvažuje o výstavě Václava Ciglera, v plánu
na letošní Smetanovu výtvarnou Litomyšl je projekt
Top 10 – deset nejlepších či nejinspirativnějších sou-
časných českých umělců, tahle akce se chystá
ve spolupráci se Zdeňkem Sklenářem. Uvidíme, jak
to všechno dopadne. 
Kromě vytváření výtvarných výstav točíte také

filmy. Jste režisérem i autorem scénářů. Na čem

nyní pracujete?

Pravda, točívám jako režisér dokumenty. Scénář
v pravém slova smyslu jsem napsal jen jeden, a to
s Honzou Svěrákem k filmu Jízda. Což už je tak
trochu film pro pamětníky. Jako dva režiséři jsme
potom s Janem Svěrákem ještě udělali celovečerní
dokumentární film s písničkami o Zdeňku
Svěrákovi, Honzovu otci. Ten film se jmenoval
Tatínek. Teď osobně dodělávám dokument o Karlu
Malichovi. Zajímají mne především věci, které se
týkají umění.
Myslím že je docela dobré tohle prolínání obou
světů, filmového i výtvarného. Když nic jiného, je
člověk alespoň svobodnější.  

Ptal se Prokop Souček, foto František Renza

Litomyšl zahájila nekonečnou
lázeňskou sezónu
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V čem spočívá projekt Revitalizace historické 
budovy Regionálního muzea v Litomyšli?

Projekt Revitalizace historické budovy muzea je
z valné části financován z Regionálního operačního
programu, zbylou část nákladů zaplatí Pardubický
kraj. Přestože jdou evropské peníze z jiného balíku,
než je tomu v případě Revitalizace Zámeckého návrší,
jsou oba projekty navzájem ideově i funkčně provázá-
ny. Po revitalizaci historické budovy by se v roce 2014
mělo otevřít nové muzeum, které bude svými technic-
kými parametry a nabídkou programů plně odpovídat
moderní instituci 21. století. 
Přestavba

Nejvýraznějšími změnami, které jsou v projektu archi-
tekta Josefa Pleskota zakresleny, je vybudování
nových přístupových cest. Integrovaný vstupní objekt
na úrovni 1. podzemního podlaží bude částečně
zadlážděn a částečně kryt probarvenými betonovými

dlaždicemi. Jeho půdorys i výška bude prakticky kopí-
rovat travnatou plochu před muzeem. „Objekt bude
viditelný, celkový pohled na barokní historickou
budovu však rušit nebude,“ ubezpečuje ředitel Regio-
nálního muzea v Litomyšli René Klimeš a vysvětluje:
„Dnes je do muzea jeden hlavní vchod, zatímco
v budoucnu zde budou tři jiné vchody – od pomníku
Aloise Jiráska, od fortny a od města. Všechny tři prou-
dy se slijí ve vstupním foyeru – v přistavěném suterén-
ním objektu.“
Muzeum bude přístupné bezbariérově, postaven bude
i výtah – samozřejmostí je i plošina pro vozíčkáře.
Podle ředitele Klimeše je muzeum svým umístěním
a náplní nejlepším místem, kde by nově příchozí
návštěvník měl začít návštěvu našeho města. I v přípa-
dě, že se rozhodne muzejní programy nenavštívit,
bude moci ze směru od náměstí na zámek či opačně
budovou muzea projít. „Aniž by člověk vstoupil do pla-
cených prostor - expozic, může posedět v kavárně
a vyjít druhým vchodem. Bude procházet prostory,
které budou expozičně využity – projde tedy muzeem
a něco uvidí, aniž by zaplatil vstupné,“ popisuje ředi-
tel Klimeš.
Oproti současnosti se zvětší téměř o polovinu plocha
pro krátkodobé a stálé expozice a celkově se rozšíří
i prostory přístupné veřejnosti. Přibudou kapacity
určené především na výukově zábavné programy
pro školy a širokou veřejnost. 
Od počátků projektu Revitalizace historické budovy
muzea je zde idea, že muzeum rozšíří své prostory
v zámeckém pivovaru. Ředitel muzea doufá, že záměr

dojde naplnění. Z budovy muzea se vystěhuje velká
část odborných pracovišť. „Bylo by velmi inteligentní
řešení, kdyby se odborná pracoviště vystěhovala právě
do pivovaru, do míst, kde máme centrální depozitář.
Proto spolu projekty Revitalizace zámeckého návrší
a Revitalizace historické budovy muzea souvisí,“
uvedl René Klimeš.
Budova nového muzea by měla být využita tak říkajíc
od půdy až po sklep. Na půdě bude uložen výstavní
mobiliář, dále zde bude kotelna a depozitář pro velké
sbírkové předměty. 
„Lidé by se zde měli dobře cítit – to je konglomerát nej-
různějších věcí – počínaje úsměvem pokladní, přes
atraktivní nabídku programů a konče kavárnou. Máme
spoustu nápadů, jak by mělo muzeum fungovat, jak by
měla vypadat nová stálá expozice. Troufám si říct, že
když se to povede tak, jak to máme vymyšleno, bude to
špičková expozice v rámci celé republiky,“ říká ředitel
muzea René Klimeš. Limitující však bude finanční hle-
disko. Zda budou všechny ideje realizovány, je proza-
tím nejisté. „Toho se obávám víc než stěhování.
Přestěhovat tisíce sbírkových předmětů a stovky kusů
mobiliáře je velká akce, kterou nikdo z nás nikdy
nedělal – stejně tak však nikdo z nás neotvíral nové
muzeum,“ podotýká René Klimeš.          Prokop Souček

Muzeum se připravuje na stěhování a rekonstrukci
Z důvodu generální rekonstrukce bude muzeum uza-
vřeno pro veřejnost od 1. července 2012. Veškerý
mobiliář muzea, depozitáře a kanceláře budou násled-
ně přestěhovány do náhradních prostor. K předání
prázdné budovy stavební firmě dojde v polovině
srpna. Stavba by měla být dokončena v závěru roku
2013, znovuotevřít své brány veřejnosti by mělo muze-
um v jarních měsících roku 2014. 
V průběhu rekonstrukce nebude mít muzeum žádné
vlastní výstavní prostory, přesto se bude ve spolupráci
s jinými subjekty podílet na několika prezentačních
projektech. Hlavní náplní práce – vedle správy rozsáh-
lého sbírkového fondu, archeologických výzkumů,
výzkumné činnosti atd. – bude příprava nové stálé

expozice a prezentačních a vzdělávacích aktivit „nové-
ho“ muzea, které by měly oslovit nejširší spektrum
návštěvníků. 
Již v únoru jsme vás informovali, že se Rada Pardubic-
kého kraje na svém 69. řádném jednání dne 26. ledna
2012 rozhodla pokračovat v další přípravě projektu Par-
dubického kraje „Revitalizace historické budovy Regio-
nálního muzea v Litomyšli“. Projekt je připravován již
několik let. V září 2010 mu byla přidělena dotace ve výši
74 mil. Kč z Regionálního operačního programu. 
Barokní budova z počátku 18. století by se měla rozší-
řit o integrovaný vstupní objekt s kapacitním foyer
a sociálním zázemím, v budově vzniknou nové výstav-
ní a společenské prostory a dostatečné zázemí

U muzea začal archeologický výzkum
Před vlastní revitalizací budovy Regionálního muzea
v Litomyšli proběhne zjišťovací archeologický výzkum.
Jedná se o prostor zatravněné plochy mezi objektem
muzea a Jiráskovou ulicí, v němž v budoucnu vyroste
suterénní vstupní objekt propojený s historickou
budovou. Výzkum se bude skládat z několika sond,
jejichž účelem je v první etapě zjištění rozsahu novo-
dobých navážek, ve druhé etapě prozkoumání sídel-
ních vrstev až na podloží. Výsledky zjišťovacího
výzkumu budou sloužit jako informativní podklad
pro následný plošný archeologický výzkum a pro sta-
vební práce. 
Ve zkoumaném prostoru lze předpokládat přítomnost
kostrového pohřebiště obklopujícího nejstarší lito-
myšlský kostel sv. Klimenta přibližně od 12. do 15. sto-
letí, opevnění areálu kláštera a biskupské rezidence
z téže doby či o něco mladší městské opevnění a zbytky
měšťanských domů tzv. Horního města z 16. století. 
Zjišťovací výzkum začal 23. 4. 2012, jeho realizátorem
je archeologické pracoviště Východočeského muzea
v Pardubicích ve spoluprácI s Regionálním muzeem
v Litomyšli. 
Přístupové cesty k objektům muzea 

Z důvodu probíhající Revitalizace zámeckého návrší

v Litomyšli (uzavírky Jiráskovy ulice a prvního  zámec-
kého nádvoří) jsou jediné přístupové cesty k objektům
Regionálního muzea v Litomyšli vymezeny následují-
cím způsobem: 
Hlavní budova muzea (Jiráskova 9) – vstup pouze

přes tzv. fortnu z ulice B. Němcové. 
Rodný byt B. Smetany (zámecký pivovar, Jiráskova
133) – vstup pouze hlavní zámeckou branou a korido-
rem podél budovy pivovaru.

Martin Pospíšil, Regionální muzeum Litomyšl

DRAŽBA DOMU č.p. 69
NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ

V LITOMYŠLI
Vlastník:
Město Litomyšl
Nejnižší podání:
3,500.000,- Kč
Termín dražby:
20.6.2012 v 15.00 hod
Místo konání dražby:
budova MÚ
Předmět dražby:
budova čp. 69
na st.p.č. 386,

st.p.č. 386 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 356 m2 v kat. území

a obci Litomyšl, část obce Litomyšl-Město.
Jedná se o budovu s nebytovým prostorem,

třemi byty (jeden z nich je volný,
dva obsazené) a dále s volnou půdou. 

Další podrobné informace budou zveřejněny
v průběhu měsíce května 2012 na úřední
desce Městského úřadu v Litomyšli a na

Centrální adrese – www.centralniadresa.cz

PRODEJ BYTOVÉ
JEDNOTKY

na Komenského náměstí v Litomyšli
Město Litomyšl nabízí k prodeji bytovou

jednotku č. 1050/14 (1+1)
na Komenského náměstí v Litomyšli.

Nejnižší nabídka 590.000 Kč.
Bližší informace dle zveřejnění na úřední

desce a www.litomysl.cz.
Bytová jednotka není zatížena právem nájmu,

v budově byla provedena výměna oken.

pro různé nevýstavní prezentační a vzdělávací aktivity. 
Autorem projektu je architekt Josef Pleskot. 

Petr Chaloupka, Regionální muzeum Litomyšl
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Vzpomínka: Jak jsem se seznámil s Vodními valy

K oznámení, že se provádějí návrhy na úpravu komu-
nikace Vodní valy, v dřívější mluvě Vodní vale, pozoru-
ji pobřeží Loučné skoro 80 let. Proto dovoluji si
vzpomenout na uplynulé roky, které jsem prožil
na této ulici. Název ulice se skoro nemění. Na mapách
města jsou ale dvě ulice, které mají název vale. Jsou to
ulice Pánské vale (dnes Zámecká) a Dolní vale (Vodní
vale). Obě ulice mají opevnění - vale, viditelné po celé
délce na Panských valech, dnes Zámecká. Dolní vale
(Vodní) mají jen z malé části náznak opevnění u něko-
lika domů v dolní části Ulice. Na mapách jsou ulice
označeny takto:
Plán města vydaný učitelem Mikuláškem v Osíku
za Rakouska-Uherska zní vale p. (Panské), vale m.
(Městské). Veselíkův plán z r. 1911 uvádí Pánské vale,
Dolní vale a Horní vale (Vodní). Plán města vydaný
také Veselíkem z r. 1929 má název Panské vale a Dolní
vale. Plán města z r. 1931 uvádí Panské vale a Dolní
vale. Plán města vydaný hotelem Slunce uvádí Pánské
vale a Dolní vale. Průvodce městem vydaný J. R. Vese-
lík z r. 1941: Pánské vale a Dolní vale. Orientační plán
města 1:2880, velmi používaný, má ulice Zd. Nejedlé-
ho a Dolní vale. Orientační plán města 1:10 000 č. 11
vydaný zeměměřičským úřadem v Praze 19 uvádí Třída
Z. Nejedlého a Dolní vale. Litomyšl, malý průvodce,
vydalo Olympia 1978 uvádí jen ul. Zd. Nejedlého.
Města ČSSR Litomyšl, vydalo Pressfoto r. 1988 uvádí
jen ul. Zd. Nejedlého. Plán města vydaný naklad. Žaket
v r. 1993 v 1:10 000 uvádí Zámecká ul. a Vodní vale.
Plán města s logem infor. kanceláří uvádí Zámecká ul.
a Vodní vale. Letecký plán reklamní agentury Kompakt
má v textu Zámecká ul. a Vodní vale. Litomyšl, průvod-
cem města vydaného v r. 2002 nakladatelstvím Paseka
uvádí Zámecká ulice a Vodní vale. Článek oznamující
chystané úpravy v Lilii č. 7 uvádí Vodní valy.

Jak jsem se seznámil s Vodními či Dolními valy

Já jsem se seznámil s Vodními či Dolními valy, když se
rodiče přestěhovali do dnešního domu v roce 1927.
Od té doby šlapu Vodní vale skoro 80 let. Vévodí jim
však nejen ulice, ale řeka Loučná, která je život,
radost, starost, utrpení i smutek. Řečiště je dnes
časem vymleté. Dříve bylo mnohem více tekoucí vody,

což bylo krásnější i praktičtější pro vzhled i využití
řeky. Jako děti od jara do podzimu jsme nejen běhali
okolo tekoucí řeky, ale hráli jsme si na ulici, na břehu
i ve vodě. Nad řekou byly ještě dva dřevěné mosty
do Restaurace V Ráji a do tz. Sedlákovy vily. Skoro
u každého domu byly na řece máchadla prádla a oby-
vatelé si je udržovali sami. Největší bylo naproti Ráji,
u Flosmanů a u Faltysů naproti Fejtkovu statku
v parku. 
K máchadlům se stavěla kamenná hráz z kamenů
v řece, aby na máchadle bylo více vody. To byla práce
nás, dětí z okolních domů. A když bylo více vody, bylo
i více pstruhů, kteří byli vysazováni rybářstvím Vacko-
vým v Nedošíně. Také bylo více zeleně v březích řeky,
byly to husté keře i vysoké stromy. To bylo něco
pro hru všech dětí. Měli jsme své hry na březích
i ve vodě. Chodili jsme po břehu i v řece, jezdili jsme
v neckách i přes kamení, pouštěli jsme lodičky po řece,
když jsme je dlabali z kůry a zase je chytali u parku
před Smetanovým domem. Fejtkův statek proti Falty-
sovu domu byl nám záhadný svým životem a prací lidí
od rána do noci. Ze statku chodili na řeku kačeny
i husy, slepice běhaly na břehu. Náročné bylo plavení
koňů u Fejtkových i u Bělidel. V řece se čistily i tažené
vozy. Nejvíce nás zaujali koně nejen u Fejtků, ale
i u Bělidel, kde se plavili nejen koně zemědělců, ale
i koně poštovní, císařovi a další. V místě u Lidového
domu bylo možno zahlédnout i ondatry. Tak živě bylo

v řece! Rybářství na podzim provádělo výlov pstruhů.
Nejprve klasicky se sítí a lodičkami, naposled jen
v loďce s elektrickým prutem. Pstruzi byli velmi živí,
skákali nejen v řece, ale i po splavu proti proudu. To
byla podívaná!
Řeka sloužila i hostinci u Dvořáků, neboť sama restau-
race v zimě ledovala přímo na Loučné. U Dvořáků se
pilo Plzeňské, takže z pivovaru ho dostávaly restaura-
ce, kde odebíraly především Litomyšlské. Pohled to byl
úžasný, třebaže nám bylo zima. Na řece se před ledová-
ním bruslilo. Bojovnější hry dětí byly na silnici a bře-
zích řeky. Nejčastěji se hrálo na březích a ve vodě.
Pozornost zaslouží hry na národy, dívčí skákání
na nakreslených, vyrytých obrazcích na silnici, scho-
vávaná, pykaná a další. Byly to společnosti celých
rodin Vostřelů, Švarců, Kopeckých, Vašátků, Faltysů,
Sobotků, Svobodů, s Jardou Vopařilem i Zdenkou Str-
nadovou. To vše bylo možné, neboť silnice byla úplně
prázdná, bez aut. Silnice byla jen udusaná hlína se
štěrkem, kterým se vždy pohodily kalužiny. Jen chod-
ník u domů byl dlážděn kočičími hlavami, neboť pod
chodníkem byl dříve náhon do mlýna na místě Pedago-
gické školy. U chodníku byla řada stromů – akátů,
které se každoročně tvarovaly do kulovitého vzhledu.
Podél řeky po celé délce od Smetanova domu až
k soudu byl živý plot, hlohový, který se neustále stři-
hem udržoval. Na silnici jsme se také učili jízdě
na kolech, která jsme si půjčovali. Modřin bylo dost.
O zeleň se staral městský zahradník pan Bulva. Pest-
rost života na Valech byla veliká. Znali jsme všechny
obyvatele domů i jejich činnost. Zažili jsme hospodáře
– zemědělce. V domě železářství byl pan Sedláček,
který měl dvě krávy a jezdil tak každodenně na pole.
Seznali jsme ustájení krav i těžkou práci při vyvážení
hnoje. Druhý zemědělec byl pan Hejduk, který měl
dům na místě dnešní prodejny lihovin a piva
na náměstí a dům byl až na Vale, kde dnes jsou obytné
domy u splavu. Choval koně a také jezdil na své pole. 
Po skončení zemědělství tam byly ustájeny koně
povozníka pana Eliáše. Třikrát za den tam i nazpět klu-
sala dvojice koní paní Šikolové, která vozila poštu
balíkovou i poštu k odjezdu na nádraží. Poslední pošta
se odvážela před devátou hodinou večerní na dráhu,
odkud byl specielní vagón připojen k vlakům
do Chocně.                                            Miroslav Sobotka

foto Regionální muzeum Litomyšl

Pokračování v příštím čísle Lilie

Vážení čtenáři, přinášíme vám vzpomínku Miroslava Sobotky, dlouholetého spolupracovníka redakce, od jehož smrti
uplyne právě v květnu rok. Vzpomínka nebyla výrazně redakčně upravována, proto nelze vyloučit, že jsou některé údaje
opsány chybně. Věříme, že některé z vás toto vyprávění přiměje vzpomenout na dřívější doby i vzácnou osobu kroniká-
ře Sobotky, díky němuž se dochovala řada písemných dokladů o událostech, které by jinak jistě byly zapomenuty. -ps-

Českomoravské pomezí před zahájením sezóny nezahálelo
V prvních měsících letošního roku se
aktivity turistické oblasti Českomorav-
ské pomezí vymezené městy Svitavy,
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička
a Vysoké Mýto soustředily zejména
na představení atraktivit a novinek při-
pravených pro aktuální sezónu na veletrzích a prezen-
tačních akcích pro odborníky i širokou veřejnost.
S velkým zájmem návštěvníků se setkaly expozice Čes-
komoravského pomezí na dvou největších veletrzích
cestovního ruchu v České republice, kterými jsou
brněnský Regiontour a pražský Holiday World. Materi-
ály turistické oblasti byly prezentovány také na regio-
nálních veletrzích v Olomouci, Hradci Králové či

Jablonci nad Nisou. V únoru se Česko-
moravské pomezí představilo na Semi-
náři pro odborníky v cestovním ruchu
v Praze. Poslední velkou akcí byla dub-
nová prezentace Pardubického kraje
na Velvyslanectví ČR v Bratislavě,

na které byl velký prostor věnován právě atraktivní
nabídce Českomoravského pomezí a novinkám, které
se v regionu chystají. Prezentace naší oblasti byla
hojně navštívena odbornou veřejností a vysloužila si
velmi pozitivní hodnocení od přítomných zástupců
médií, cestovních kanceláří a podnikatelů v cestovním
ruchu.
K letošním novinkám patří kalendář akcí Českomorav-
ského pomezí, který přehledně a v jednom materiálu
představuje ty nejdůležitější akce připravované
ve městech naší turistické oblasti. Pro všechny zájem-
ce je kalendář akcí k dispozici v informačních centrech
regionu.
Úpravami postupně prochází internetový portál
www.ceskomoravskepomezi.cz. Byla spuštěna nová
aplikace, která návštěvníkům stránek v uživatelsky pří-
jemné podobě přináší přístup k tištěným materiálům
turistické oblasti. Pod odkazem „E-katalog“ mohou
najít jednotlivé skládačky Českomoravského pomezí
vydané v posledních dvou letech. Po otevření konkrétní-
ho materiálu lze jednoduše listovat stránkami, měnit
velikost náhledu a nechybí ani možnost soubor vytisk-
nout nebo stáhnout do počítače ve formátu PDF. Postup-

ně budou do podoby e-katalogu převáděny i další dříve
vydané tiskoviny Českomoravského pomezí.
Hlavní novinkou letošní turistické sezóny je slevový
program nazvaný „Bonus pas Českomoravského pome-
zí“, který bude spuštěn v průběhu května. Slevová
knížka přináší více než padesátku slev a bonusů
na mnoha atraktivních místech regionu. Všechny
výhody může začít čerpat každý, kdo si Bonus pas
u některého z provozovatelů zapojených do programu
pořídí. Zajímavé slevy poskytují nejen hrady, zámky,
muzea a galerie, ale i sportovní a ubytovací zařízení,
restaurace a kavárny nebo informační centra. Věříme,
že pestrá nabídka zaujme nejen návštěvníky našeho
regionu, ale i domácí. Pravidla programu a další aktu-
ální informace jsou k dispozici na výše uvedeném
internetovém portálu.
I v roce 2012 bychom rádi pokračovali s úspěšným pro-
jektem „Cyklobusem Českomoravským pomezím“,
který si v minulých letech získal mnoho příznivců.
V předchozích šesti sezónách docházelo k postupnému
rozšiřování projektu o nové zastávky a vloni tak cyklo-
bus poprvé propojil všechna města Českomoravského
pomezí. Věříme, že i přes letošní rozsáhlé změny
v oblasti veřejné dopravy v Pardubickém kraji, se
podaří projekt realizovat a cyklobus bude od července
do září opět vyrážet na svou trasu po atraktivních mís-
tech oblasti podél historické hranice mezi Čechami
a Moravou.

Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

Rozvoz obědů
Výběr 2 – 3 jídla
Restaurace
U Labutě 
Sloupnice
Zdeněk Javůrek
Tel. 604 849 978
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Nová Mapa litomyšlského lázeňství
V sobotu 28. dubna byla u příležitosti Otevření první
litomyšlské lázeňské sezóny pokřtěna Mapa litomyšl-
ského lázeňství. Mapa obsahuje tři roviny lázeňství –
tedy lázně těla, lázně ducha a lázně pro oko. Pod hla-
vičkou lázně těla se skrývají vybraná sportovní a rela-
xační zařízení, jako lázně ducha jsou uvedeny
litomyšlské galerie, výstavní prostory a kulturní
stánky. Lázně pro oko přinášejí výběr z realizací sou-
časné architektury v Litomyšli. Kromě těchto objektů

jsou v mapě k nalezení také tipy na lázeňské výlety,
které upozorňují na výběr zajímavostí v litomyšlském
okolí. Mapa je koncipována jako základní průvodce
po litomyšlských lákadlech, zmíněné objekty jsou
v ní stručně popsány a nechybí ani odkazy na webové
stránky. Je zdarma k dostání v infocentrech a v dal-
ších objektech, které podporují Liotmyšl lázeňskou.
Její hlavní předností je, že shromážděné objekty upo-
zorňují na místa, kde se dá v Litomyšli trávit volný čas
jak v sezóně, tak i mimo ni. Mapa je sestavena přede-
vším pro potřeby turistů – lázeňských hostů – nicmé-
ně má mnoho co nabídnout i obyvatelům Litomyšle.
Ruku na srdce – kdo z vás již například navštívil Port-
moneum nebo se vydal na procházku třeba na nedale-
ký židovský hřbitov? V současné době je mapa
dostupná v elektronické podobě na webových strán-
kách www.lazneducha.cz a ve fázi pripravy je i její
interaktivní verze.

Marie Venclová, Litomyšl – lázně ducha

Krátce
Tisková konference v Praze. V úterý 24. dubna se
konala v Mediálním centru Orbis tisková konference,
na které byly představeny akce zahrnuté pod projekt
Zažijte v roce 2012 Litomyšl 12x jinak. Přítomné novi-
náře velmi zaujala myšlenka Lázní ducha, pochválili
nápad i náplň Gastronomických slavností M. D. Retti-
gové a zajímali se i o další litomyšlské akce.      
Pozvánka do Litomyšle i v TV Metropol. Ve čtvrtek
19. dubna se poprvé na obrazovkách TV Metropol
(vysílá v Praze a velké části Středočeského kraje)
vysílal pořad Kam z Prahy. Část prvního dílu byla
věnována pozvánkám do Litomyšle.    
Památky UNESCO zamířily na obrazovku ČT1.
Každé pondělí patří obrazovka ČT1 od 22 hodin jedné
památce UNESCO. V květnu se můžeme postupně těšit
na Kutnou Horu, Kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře, Litomyšl a Třebíč. Svazek obcí České
dědictví UNESCO jedná s Českou televizí o možnosti
vydat celý seriál na jednom DVD.   
Mezinárodní festival outdoorových filmů. V neděli
22. dubna se v Music Clubu Kotelna konalo ECHO loň-
ského festivalu outdoorových filmů. Zájemci mohli
shlédnout vítězné filmy v pořadí již devátého ročníku
tohoto oblíbeného festivalu. Letošní ročník festivalu
je v Litomyšli naplánován na 4. – 6. listopadu. 

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.

bude probíhat od 15.5. do 31.5. 2012

v době od 13.00 do 16.30 hodin v učebně č. 11
na hlavní budově. Přijaté budou děti starší pěti let,
které prokážou předpoklady ke vzdělávání v ZUŠ. 
Zapsat se lze do všech čtyř oborů.

Nábor do pěveckého sboru se uskuteční ve dnech
15. a 22. 5. 2012 v době od 17.00 – 17.30 hodin
v sálku na hlavní budově. Hodinu před těmito nábory
bude probíhat veřejnosti přístupná zkouška.
Informace na tel. 461 612 628

Zápis do ZUŠ
B. Smetany
v Litomyšli

Pronájem kanceláře 30 m2

vlastní soc. zařízení, blízko centra.
Tel. 736 184 890 nebo 461 316 070.

Novou mapu pokřtil Mistr Olbram Zoubek.
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Alois Vojta: Pokud se nějaké oddělení v nemocnici
zruší, je to vždy chyba

Bývalý primář chirurgie litomyšlské nemocnice Alois
Vojta oslavil v dubnu letošního roku 80. narozeniny.
Jeden ze zakladatelů litomyšlského Evropa Klubu Lito-
myšl a první prezident této organizace, pochází z malé
vesničky na Vysočině. Po absolvování gymnázia
v Břeclavi, vystudoval lékařskou fakultu v Brně. Hned
po promoci nastoupil v roce 1957 do Litomyšle.
„Holanďané si neuměli dost dobře představit, jak
vypadal skutečný život v komunistické diktatuře. Mys-
leli si, že systém měl řadu pozitiv – solidarita, sociální
spravedlnost. Vysvětlili jsme jim, že to nebyla tak
úplně pravda,“ vzpomíná na první porevoluční kon-
takty s obyvateli partnerského města Rodenu doktor
Vojta.
Jak jste se vlastně ocitl v Litomyšli?

V padesátých letech absolventi dostávali takzvané
umístěnky – seznam volných pracovních míst v repub-
lice. Pokud se na jedno místo hlásilo třeba pět lidí,
vybral se ten, který měl nejlepší studijní výsledky. 
Výběr nebyl příliš atraktivní: obor tuberkulóza, oblast
pohraničí… Tam jste mohl jít „natotata”, nikdo tam ale
nechtěl. Měl jsem kliku. S mou budoucí ženou jsme
vybírali ze dvou míst, která se nám zalíbila – jednak
kvůli své poloze, ale také kvůli oborům, ve kterých
jsme mohli pracovat. Byla to města Tábor a Litomyšl.
Nakonec zvítězila Litomyšl, mimo jiné proto, že neby-
la daleko od mého rodiště. Psal se rok 1957.
Jak tehdy vypadala litomyšlská nemocnice?

Do Litomyšle jsem přišel, když se nemocnice maxi-
málně rozvíjela. Někdy na podzim roku 1956 byl otev-
řen nově postavený monoblok. Zde byla nově
přestěhovaná chirurgie, gynekologie, dětské odděle-
ní. Vznikla také zcela nová oddělení – ortopedie, oční,
transfuzní stanice, radiodiagnostika… Dá se říct, že
jsem nastoupil do zařízení, které mělo charakter
okresního špitálu, velmi dobře vybaveného okresního
špitálu. Většina srovnatelných nemocnic měla tehdy
pouze čtyři základní oddělení. Litomyšlská nemocnice
byla oproti jiným zařízením velmi zdatným komple-
xem. 
Zároveň zde působily osobnosti, a to jak po stránce
odborné, tak s vynikajícími všeobecnými znalostmi.
Byly to třeba ortoped primář Jaroslav Lány, velmi vzdě-
laný člověk, nebo primář Jiří Kavka či mikrobiolog
Pavel Nádvorník. To byly osobnosti, které opravdu
něco znamenaly a byly na svém místě. Díky nim se mi
v Litomyšli začalo hodně líbit. Vztahy byly výborné,
nechtělo se mi odsud odejít. 
Do jaké atmosféry jste na konci padesátých let

nastupoval?

Řeknu vám, jak jsem byl přijat. Ředitelem v roce
1957 byl primář ušního oddělení Otakar Tardy. Právě
jeho zásluhou se v Litomyšli postavil monoblok. Panu
primáři jsem napsal dopis, že bych měl zájem v Lito-
myšli pracovat. Odpověděl, že můj zájem pracovat
v Litomyšli velmi vítá, ať mu napíšu, kdy přijedu, že mi
pošle sanitu k vlaku, v nemocnici budu mít připravený
pokoj a zároveň, že mne zve k sobě domů na večeři.
Svému slovu dostál. Na konci padesátých let to bylo
opravdu neobvyklé chování. Já, mladý doktůrek
a velmi vážená osobnost pana ředitele – bylo to oprav-
du milé přijetí. 

Po pěti letech jsem Litomyšl opustil. Sháněli totiž dok-
tory do Afriky, tak jsme se s ženou rozhodli, že zkusí-
me poznat svět a naučit se něco nového. 
Nenechali jsme se odradit řečmi o rizicích spojených
s pobytem v exotických zemích, absolvovali tříměsíční
kurz tropické medicíny, zkoušku z francouzštiny
a čekali jsme na výzvu, kam pojedeme. Polytechna,
která tyto mise organizovala, nám napsala, že za 14
dní nastupujeme do Nové Guinee. Týden před odjez-
dem dostala manželka zánět slepého střeva, kvůli kte-
rému se náš odjezd zpozdil. Nakonec nás poslali
do Tunisu, kde jsme strávili necelé tři roky. Já pracoval
na chirurgii a manželka zařizovala transfuzní službu
v celém Tunisku. Byli jsme rádi – Tunis nám připadal
daleko civilizovanější než Nová Guinea. 

Chtělo se vám zpět do šedivého socialistického Čes-

koslovenska?

V Tunisu se nám líbilo. Narodila se nám tam naše
dcera. Klidně bych tam zůstal ještě několik dalších let. 
Tenkrát se však doma změnila situace. Okres Litomyšl
přestal existovat. Pod nový okres Svitavy najednou spa-
dala i Litomyšlská nemocnice. Ve Svitavské nemocnici
byl tehdy ředitel Vémola, velmi tvrdý komunista, který
vše „řídil silnou pákou“. Zavolal nám do Tunisu, že
musíme okamžitě zpět do Litomyšle, kde na chirurgii
potřebují zástupce přednosty. Z hematologie tehdy rov-
něž odešla přednostka, takže se příkaz vztahoval
i na mou ženu. Odpověděl jsem, že pokud nám sežene
byt, budeme o návratu uvažovat. Volal asi po měsíci,
s tím, že je všechno připraveno. Nám nezbývalo nic jiné-
ho než se vrátit, nebo trvale zůstat v Tunisu. Nechtěli
jsme ztratit kontakt s přáteli a rodiči, a tak jsme jeli
domů.

V roce 1965 jsem se vrátil do Litomyšle, kde nás samo-
zřejmě žádný byt nečekal. Primář oddělení nám uvolnil
svůj inspekční pokoj, kde jsme s ženou i roční dcerou
bydleli. Po půl roce jsem náhodou sehnal byt od paní
Bartošové... 
Primářem chirurgie jste se stal až na sklonku své

kariéry. Mohl za to váš kádrový profil?

V roce 1968 jsem se zrovna nechoval podle představ
režimu a začal jsem proto mít v práci problémy. Mého
primáře doktora Jiřího Güttnera zbavili primariátu,
měl zákaz zastávat vedoucí funkci. Stejný zákaz jsem
měl i já. Primariát pro mne byl tabu – já po něm ale ani
netoužil, byl jsem spokojený jako zástupce. Radši jsem
pracoval na sále, než abych řídil chod oddělení. 
Primářem jsem se stal až v samém závěru kariéry,
po sametové revoluci, kdy zemřel primář Komárek.
Donutili mne, abych se přihlásil do konkurzu. Vyhrál
jsem. Pět let jsem tedy dělal primáře.
Jak hodnotíte dnešní situaci v litomyšlské nemoc-

nici?

Pokud by se nic neměnilo, myslím, že je to velmi
dobrá nemocnice. Po odborné stránce se může spíš
pochlubit, než se bát, že zde nejsou odborníci. Je však
otázka, co s nemocnicí bude dál. Velmi se mi nelíbí
trend posledních let – škrtat a rušit. Rušit dovede
každý hlupák, ale vymyslet něco, aby to fungovalo, je
těžší. Pokud se nějaké oddělení v nemocnici zruší, je
to vždycky chyba. Zrušit oddělení neznamená pouze
skutečnost, že oddělení přestane existovat. Jednotli-
vá oddělení na sebe navazují – chirurg často potřebu-
je gynekologa a naopak. Pokud jedno oddělení
nefunguje, je celá nemocnice ochuzena. Myslím, že
malé nemocnice, jako je ta litomyšlská, mají svou
opodstatněnost. Na klinikách mají dělat specifické
případy, ne běžné operace a zlomeniny – to je dobré,
když se zvládne na periferních špitálech, aby nezatě-
žovali kliniky. Předpokládám, že si Litomyšl uchová
svou pozici – vedení nemocnice však musí být schop-
né. Zrušili zdravotnická zařízení v Poličce, ve Vysokém
Mýtě, v Moravské Třebové – tím se zvětšila i spádová
oblast Litomyšle. Myslím, že naše nemocnice je
na správném místě. 
Pořád je zde jakýsi boj Svitavy vs. Litomyšl. Já ale mys-
lím, že by vedle sebe tyto nemocnice mohly dobře exi-
stovat. Spádová oblast Svitav zasahuje až na Moravu,
na Jevíčsko atd. Podle mne by se obě dvě nemocnice
klidně uživily.

Ptal se Prokop Souček, foto -ps-

Pro nemoc lékařky dočasně
uzavřeli dětské lůžkové oddělení

Litomyšlská nemocnice, a.s. uzavřela v polovině
dubna dočasně dětské lůžkové oddělení. Toto pře-
chodné omezení se nedotklo gynekologicko-porodnic-
kého ani novorozeneckého oddělení, které fungují
i nadále v nepřetržitém provozu a poskytují péči
v plném rozsahu.
Dočasné uzavření dětského lůžkového oddělení způ-
sobila nemoc jeho vedoucí lékařky. Ve službě zde totiž
zůstaly pouze dvě doktorky. „V tu chvíli jsme organizo-
vali akutní stav, protože na dětském oddělení závisí
chod porodnice a novorozeneckého oddělení,“ vysvět-
lil ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s. Libor Vylíčil.
Vedení nemocnice nakonec požádalo o pomoc okolní
zdravotnická zařízení. „Svitavská nemocnice nám
velice rychle a ochotně v rámci služeb pomohla. Orlic-
ko-ústecká nemocnice neměla zájem našemu oddělení
pomoci,“ konstatoval ředitel Vylíčil.
Situaci nakonec vyřešili tak, že s pomocí lékařů ze Svi-
tavské nemocnice a dalších dvou externistů zajistili
služby na novorozeneckém oddělení a dočasně uza-
vřeli dětské lůžkové oddělení. Jak dlouho bude tento
stav trvat, závisí na době pracovní neschopnosti
vedoucí lékařky dětského lůžkového oddělení. „Před-
pokládáme, že by paní doktorka mohla do konce

dubna nastoupit. V tomto případě bychom od 2. květ-
na rádi otevřeli celé lůžkové dětské oddělení,“ uvedl
Libor Vylíčil. 
S trvalým uzavřením dětského lůžkového oddělení
v litomyšlské nemocnici rozhodně nepočítají. „Máme
příkaz udržet zdravotní veřejnou službu v takovém
rozsahu, jako jsme měli doposud. Děláme vše pro to,
aby oddělení, která v nemocnici jsou, zůstala zachová-
na a fungovala tak, jak mají,“ řekl ředitel Vylíčil. 
Jak se bude situace vyvíjet v budoucnu, je na zřizova-
teli, tedy Pardubickém kraji. Ten určuje, jakou veřej-
nou službu má nemocnice provádět. „Veřejná služba je
prodělečná služba – pokud kraj řekne, že máme prová-
dět veřejnou službu, zároveň se tím hlásí k tomu, že ji
bude dotovat. Druhá věc je, že ve hře jsou i výpovědi
od zdravotních pojišťoven pro všechna zařízení akutní
lůžkové péče,“ poznamenává ředitel Vylíčil a doplňuje:
„Počítám s tím, že ve druhé polovině roku dojde
k dohadování, o tom jaké obory a v jakém rozsahu
budou pojišťovnami v našem zařízení nasmlouvány. To
zatím nevíme, jak dopadne. Pojišťovny zatím říkají, že
počítají se stejnou strukturou péče jako dosud.“
Aktuální informace na www.litnem.cz

Prokop Souček

Bezplatné stanovení
AB indexu
Srdečně vás opět zveme ve dnech 13.6. - 14.6. 2012
na bezplatné stanovení AB indexu. Jedná se o vyšetře-
ní, při kterém se dozvíte, jestli vaše cévy (tepny dol-
ních končetin) jsou dostatečně průchodné,zda-li
netrpíte ischemickou chorobou dolních končetin
(ICHDK). Vzhledem k časové náročnosti měření (cca 15
min)  je nutné se předem objednat.
Tel: 461612678, 603367058, nebo email: info@lekar-
nacz.cz Těšíme se na vás.

Za kolektiv Lékárny U Slunce, Litomyšl
Jana Havranová
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 5.5. - MUDr. Večeřa
Ne 6.5. - MUDr. Večeřa
Út 8. 5. - MUDr. Slavík
So 12. 5. - MUDr. Řemínek
Ne 13. 5. - MUDr. Řemínek
So 19. 5. - MUDr. Slavík
Ne 20. 5. - MUDr. Jindrová
So 26. 5. - MUDr. Cacek
Ne 27. 5. - MUDr. Koza
St 30. 5. - MUDr. Tišlerová
So 2. 6. - MUDr. Fenclová
Ne 3.6. - MUDr. Slavík

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 5. - MUDr. Laštůvková
Ne 6.5. - MUDr. Jílková
Út 8.5. - MUDr. Filová 
So 12.5. - MUDr. Hájková
Ne 13.5. - MUDr. Reifová 
So 19.5. - MUDr. Beňová
Ne 20.5. - MUDr. Pilařová
So 26.5. - MUDr. Švábová
Ne 27.5. - MUDr. Filová
So 2.6. - MUDr. Laštůvková
Ne 3.6. - MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 5. - lékárna Na Špitálku

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

tel.: 461 655 530
Út 8. 5. - lékárna Sanatio

tel.: 461 311 909
So 12.5. - lékárna U Nemocnice

tel.: 461 615 617
Ne 13. 5. - Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 19. 5. - lékárna U Slunce

tel.: 461 612 678
Ne 20. 5. - Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 26. 5. - lékárna U Anděla strážce

tel.: 461 615 457
Ne 27. 5. - Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 2. 6. - lékárna Na Špitálku

tel.: 461 615 034
Ne 3. 6. - Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5.-6. 5. - MUDr. Kočí Jiřina

Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
8. 5. - MUDr. Kopecká Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
12.-13. 5. - MUDr. Kossler Pavel

Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
19.-20. 5. - MUDr. Kosslerová Jitka

Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
26. 5. - MUDr. Jan Joukl 

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402 
27. 5. - MUDr. Králová Zdena

Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
2.-3. 6. - MUDr. Krpčiar Patrik

Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670

Rozpis služeb

Speciální označení č. 07 - parkovací průkaz
pro osoby se zdravotním postižením

Od 1. srpna 2011 platí nový parkovací průkaz označují-
cí vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiže-
nou. Stávající zvláštní označení č. 01 (znak vozíčkáře
do auta) je nově označeno jako „Speciální označení
č. 07 - parkovací průkaz pro osoby se zdravotním posti-
žením“. Toto speciální označení vozidla platí i v rámci
zemí EU. Parkovací průkaz může být vydán pouze
osobě, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P)
s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hlu-
chotou. U osob s praktickou nebo úplnou hluchotou,
které jsou držitelé průkazu osoby se zdravotním posti-
žením II. stupně (průkaz ZTP) bude nadále vydáváno
zvláštní označení č. 02.
Výměna stávajícího zvláštního označení č. 01 bude pro-
bíhat do 31. prosince 2012. To znamená, že dosavadní
zvláštní označení č. 01 (znak vozíčkáře do auta) platí
až do konce roku 2012. Parkovací průkazy vydává
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Za vystave-
ní speciálního označení č. 07 se neplatí žádné správní
poplatky. V případě zneužití speciálního označení
mohou obecní úřady obce s rozšířenou působností
vydané speciální označení odebrat. Speciální označení
vozidla č. 07 je nepřenosné a jeho zneužití je právně
postižitelné!
V případě zájmu o výměnu stávajícího zvláštního ozna-
čení č. 01 za speciální označení č. 07 (parkovací prů-
kaz), je možné se obrátit na Městský úřad Litomyšl,
odbor školství a sociální péče, oddělení sociální péče.
K výměně je třeba vzít s sebou fotografii žadatele o roz-
měrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě,
platný průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením

II. nebo III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P) a stávající
zvláštní označení č. 01 (znak vozíčkáře do auta). Doba
platnosti speciálního označení č. 07 je stanovena
na základě platnosti průkazu ZTP a ZTP/P, nejdéle však
do 31. prosince 2015. Pokud se speciálního označení
č. 07 použije v mezinárodním provozu, musí uživatel
speciálního označení č. 07 respektovat práva hostitel-
ské země. 
Kontakt: MěÚ Litomyšl, odbor školství a sociální péče,
oddělení sociální péče, J. E. Purkyně 918, Litomyšl, tel.
461 653 431, 461 653 437, 461 653 441. Jitka Sojková

Odbor školství a sociální péče, oddělení sociální péče

Renesanční sgrafita v nemocnici?

Pět studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubi-
ce z Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita
a několik studentů z Ateliéru restaurování kamene

absolvovalo v rámci studia specializovaný kurz rene-
sančního sgrafita. Od lektorky Mgr. et BcA. Jany Wais-
serové se dozvěděli o technikách sgrafita, historii
restaurování i o principech poškození.
Kurz byl završen praktickou částí, při které byla na zeď
pavilonu bývalého kožního oddělení Litomyšlské
nemocnice přenesena dvě sgrafita. Na snímku figurál-
ní sgrafito, postava krále Antiochia, známé z II.
zámeckého nádvoří. 
„Minulý týden jsme si udělali nahrubo podkladovou
omítku. Ta se nechá zavadnout a proschnout. Potom
se na to nahodí další omítka, ta už je jemná.
Po zaschnutí se vše natře vápenným mlékem, které se
musí během jednoho dne proškrabat,“ popsala několi-
kadenní pracovní postup studentka Aneta Andršová
a dodala: „Včera večer to byla krize, protože nám byla
zima. Dnes, když výsledek vidíme na světle, jsme ale
spokojené.“                             Text a foto Prokop Souček

Ve středu 30. 5. 2012 od 10 do 16 hodin
Vás opět srdečně zveme na oblíbené

Setkáte se s odborníkem z firmy Avene,
který Vám kromě obvyklé diagnostiky
pleti poradí také ohledně atopického
ekzému, vypadávání vlasů, doporučí
používaní vhodné dekorativní kosmeti-
ky, či ukáže nové metody líčení. Dopo-
ručujeme se předem objednat.

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel. 461612678, 603367058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti.
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Slova moudrých: K čemu jsou dobré pouhé
zákony, chybí-li mravnost.              Hemingway
Slavnostně byli přivítáni noví občánci 

našeho města:

Jan Motyčka, Julie Kolková, Kristián Jiříček,
Veronika Částková, Jakub Klejch, Nikola Hege-
rová, Amelie Holubová, Vincent Fryauf.
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum v dubnu

oslavili naši spoluobčané:

80 let – Jarmila Faltejsková, Dr. Alois Vojta,
Eva Dubánková, Božena Javůrková, Marie
Lorencová, Jiří Kopřiva, Emília Podaná, Jaro-
mír Vlach, Anna Šimková, Jindřich Částek
85 let – Marie Kladivová, Božena Dvořáková
92 let – Jiří Chadima
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.
V našem městě uzavřeli manželství:

Josef Bis, Strakov – Lenka Hánělová, Strakov,
Jaroslav Lainz, Hradec Králové – Eva Bubišo-
vá, Česká Třebová, Michal Vlach, Litomyšl –
Andrea Krejsková, Telecí, Tomáš Frydrych,
Pardubice – Petra Klasová, Pardubice, Jaroslav
Říha, Litomyšl – Ivana Gavendová, Litomyšl,
Jiří Hejkrlík, Dolní Újezd – Šárka Hermanová,
Morašice, Marek Černý, Otradov – Alena Bohá-
čová, Pustá Kamenice, František Urban, Byst-
řec – Daniela Lehká, Hradec Králové.
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.
Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé

Růžena a Viktor Tichý a Miroslava a Zdeněk

Švec z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.
Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Jarmilou Dostálovou (88 let), Jiřím Macháč-
kem (83 let), Václavem Radiměřským (77 let),
Boženou Rožkovou (84 let), Ludmilou Gulto-
vou (66 let).
Vzpomínáme.                 Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

Zamýšlíme se nad Apoštolským vyznáním…

Trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel,

byl pohřben. Sestoupil do pekel.

Celé Ježíšovo působení bylo jedním velkým utrpením
završeným smrtí na kříži. Římský prokurátor Pilát
vykonával svůj úřad v Judeji asi deset let, právě
v době, kdy Ježíš plnil úkol, který mu svěřil Nebeský
Otec. A nebyl to úkol lehký, byla to vlastně překážka
za překážkou: neporozumění v rodině, dlouhé namá-
havé cesty a kázání, zlomyslnosti farizeů a zákoníků,
časté nepochopení samotných učedníků, Jidášova
zrada, bičování, poplivání a kříž. Ukřižování byl nej-
potupnější, ale také nejkrutější způsob, jak někoho
připravit  o život. 

Vyznání říká, že Ježíš umřel, že ho zastihla smrt jako
každého člověka. Otázka smrti je problém. O co jde
nikdo neví, zkušenost co je dál nikdo nemá. Ze smrti
máme strach. I poslední Ježíšova modlitba byla: „Bože
můj, proč jsi mě opustil?“ On umíral za hříšný svět
a proto On - jediný nevinný, zemřel jako hříšník. A byl
uložen do hrobu. 
Člověk se smrti bojí, prožívá velký strach, protože je
na to neznámé sám. A zde také musíme vidět zástupnost
Ježíšovy oběti, protože On za nás zemřel a vzal na sebe
smrt hříšných, pak my, budeme-li se ve své smrti držet
jeho ruky, nemusíme se bát. (Napadá mě: Kolik je mezi
námi pozůstalých, kteří nesplnili poslední přání svých
blízkých, aby jim vypravili církevní rozloučení?) 
Jedna anonymní starověká homilie vypráví o tom, jak
se Ježíš po své smrti sešel s těmi, kdo zemřeli, jak mezi

nimi hledá ztracené lidstvo. Adamovi říká: „Usnul
jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe,
který jsi usnul v ráji a nechal vyvést ze svého boku
Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě
vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí
namířené proti tobě. Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel
tě vyvedl z rajské zahrady;  já už tě neusadím do ráje,
ale na nebeský trůn.“ 
A tak malé kázání na konec: Nesmíme si myslet, že
všemu rozumíme, nesmíme si myslet, že ti, co byli před
námi a věřili, přeci neměli naše znalosti a zkušenosti.
Naopak, čím víc objevujeme, tím větší jsou nezodpově-
zené otazníky! 
Umírejme s Kristem v srdci a nemusíme se smrti bát. 

Věra Říhová

farářka Církve československé husitské

k zamyšlení...

Vzpomínka na Jana Kapustu – muzikologa,
znalce umění, a především dobrého člověka

předmětů. Osobnost tohoto skladatele Jana Kapustu
doslova fascinovala a jeho mimořádnou auru považo-
val za naprostý unikát. 
Obrovské znalosti a také rozsáhlá badatelská činnost
mu umožnily vydat celou řadu neobvyklých odbor-
ných publikací. A tak Jan Kapusta žil svůj duchovně
bohatý život, obklopen prací, obrazy, zápisky, velkou
korespondencí se světovými experty a mnohasvazko-
vou knihovnou ve své litomyšlské pracovně. 
Mimo jiné se také pan doktor zasloužil o převoz ostat-
ků proslulého českého skladatele Martinů zpět
do vlasti, což se neobešlo bez četných protivenství
způsobovaných tehdejšími úřady. 
Několikrát jsem měl možnost s panem Kapustou
hovořit, například při jeho zřídkavých návštěvách
restaurace Slunce či vinárny U Vratislava, a dlužno
konstatovati, že to byly rozhovory nesmírně zajímavé
a poučné. Pan Kapusta mi například doporučil různé
knihy ohledně českého jazyka a české psané sloves-
nosti, za což mu patří velké díky. Nad sklenkou vína
nebo piva jsme s panem doktorem diskutovali o roz-
ličných problémech, kterým někteří mí spolustolov-
níci příliš nerozuměli, takže na nás hleděli poněkud
udiveně, nicméně to nám pramálo vadilo, ba naopak
to vlastně dělalo dobře mé vlastní ješitnosti. 
Tak tedy čest jeho památce!                       Petr K. Gloser

V květnu uplyne již rok od doby, co nás opustil Jan
Kapusta z Litomyšle.
Tento muzikolog, velký znalec díla Bohuslava Marti-
nů, byl uznávaným odborníkem nejen u nás, ale
i ve světě. Je velkou ztrátou pro širokou veřejnost, že
o takového člověka přišla. No, snad se tam někde
v tom uměleckém nebi má nyní dobře, ba snad i lépe,
nežli zde na Zemi. Nezbývá nám, než pevně v to věřit. 
Lásku k hudbě Jan Kapusta zdědil po rodičích, kteří
sice nehráli na žádný hudební nástroj, ale byli prý
velice dobří zpěváci. Hudbu poslouchal od útlého
dětství a moc se mu líbila. U svého strýce se dostal
k harmonice, později se u českotřebovského regen-
schori Františka Preislera začal učit hře na housle. 
Nakonec zasvětil svůj život teorii, nikoliv praxi.
Po ukončení střední školy si zvolil obor muzikologie.
Byl přijat na olomouckou univerzitu. Jak sám kdysi,
se sebeironií sobě vlastní prohlásil, byl zřejmě přijat
pro svůj dělnický původ, neboť dalších pět přijatých
z dvaceti přihlášených byli „buržousti“. 
Než zakotvil v poličském muzeu, v působišti, se kte-
rým jej má laická i odborná veřejnost snad nejvíce
spojeného, vystřídal jiná místa. Život je podle Jana
Kapusty založený na mnoha náhodách. Snad to tedy
byla náhoda, která jej přivedla do míst, kde žil Bohu-
slav Martinů, kde jeho fluidum proniklo do všech

Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
Ve farní charitě Respitní péče „Jindra“ jsme v měsí-

ci lednu a únoru 2012 navštěvovali naši známou paní
Horskou z Pohodlí. Byli jsme vždy mile přivítáni a pře-
kvapení vysokou úrovní pečovatelů, sociálních pra-
covníků a aktivizační pracovnice. Při péči pracovníků
se klienti zlepšují zdravotně i psychicky. Přáli bychom
si, aby zařízení s takovouto péčí bylo více. Ještě jed-
nou všem dík.                                                      Novákovi

Děkujeme všem, kteří přišli s nadšením a ochotou
ušít panenky a přispět tak k záchraně dětí očkováním
v rámci kampaně UNICEF. Zvláště chceme pochválit
žákyně z 2. A ze ZŠ Zámecká, Litomyšl: Ivušku Klímo-
vou, Péťu Tašnerovou, Janičku Jelínkovou a Nikolku
Novotnou, které společně nejen ušily dvě panenky, ale
zároveň zprostředkovaly jejich prodej. Společnou sbír-
ku na adopci jedné z panenek uspořádala jejich třída
2. A s podporou třídní učitelky Mgr. Pavly Bogdanové
a druhou panenku společně adoptovala družina paní

vychovatelky Věry Morávkové.  Dále děkujeme stu-
dentům Gymnázia Litomyšl: Jiřímu Pečínkovi, Pavlíně
Pokorné a Zuzaně Klímové, kteří se také podíleli
na tomto projektu a ušili mimořádně nápadité panenky.
Všechny ušité panenky je možné si prohlédnout
i zakoupit v prodejně svíček na Smetanově náměstí 75
v Litomyšli. Částka, za kterou si můžete panenku
„adoptovat“, činí 600 Kč a je stanovena podle nákla-
dů, potřebných na očkování jednoho dítěte v nejchud-
ších zemích proti 6 hlavním smrtelným dětským
chorobám. Blíží se MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ a adopto-
vat panenku je jedna z možností, jak udělat radost
dětem, kterým panenku darujeme a jak zároveň
zachránit i další dítě.                              Halina Krapková

28. dubna oslavili zlatou svatbu Vladimír a Ludmila
Tomanovi z Kornic. Do dalších let přejeme hodně štěs-
tí zdraví a spokojenosti.    Dcery Iva a Alena s rodinami

Zaměstnanci a děti z I. MŠ Litomyšl děkují kuchaři
Zbyňku Diatkovi za ochutnávku jídel, kterou jim při-
pravil.                                          Za I. MŠ V. Borovičková

Redaktorce Lilie Janě Bisové se v dubnu narodila
dcera Julie. Rodičům srdeč-
ně blahopřejeme a všem
přejeme hodně zdraví, štěs-
tí a spokojenosti.
Za kolektiv městského úřadu
Michaela Severová

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: • Upozornění a zároveň žádost o
pochopení pro občany Litomyšle a okolí • Kraj posílá
pět milionů dobrovolným hasičům • Kuchařské dosta-
veníčko podruhé • Základní škola U Školek žije kul-
turními zážitky • Na letošní zimu rádi vzpomínáme 

co se do Lilie nevešlo
Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na: 
Otevření první sezóny Lázní ducha
Nemocnice uzavřela dětské lůžkové oddělení
Pernštejnský rok přivádí na zámek další filmaře
Chystá se digitalizace kina Sokol

litomyšlská TV na internetu
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Poslední roky litomyšlské železnice?
Troufám si říct, že železnice donedávna představovala
nejkomfortnější spojení Litomyšle s hlavním městem.
S jedním přestupem v Chocni a jednou jízdenkou se
člověk dostal z Prahy do Litomyšle za méně než 2,5
hodiny, bez problémů si s sebou mohl vzít kolo, dětský
kočárek, objemnější zavazadla a příjemněji než auto-
busem se cestovalo i ve skupině. Navíc při zpoždění
rychlíku byla jistota, že motorák do Litomyšle na vás
počká. 
To vše je ale od uplatňování "optimalizace veřejné
dopravy" společností OREDO minulostí.
Jako pravidelný cestující mezi Litomyšlí a Prahou jsem
postupně pozoroval změny, kterými doprava na trati pro-
chází. Tyto změny mi nepřipomínaly nic jiného než cíle-
nou likvidaci této tratě - byla prodloužena čekací doba
v Chocni, uzavřena nádraží, zaveden přestup ve Vysokém
Mýtě a byla zřízena souběžná autobusová linka. I tak si
ale vlaky na této trati své cestující našly. Vždy, když jsem
vlakem jel, byl poměrně slušně zaplněný.
Bohužel letošní změny podle mne způsobí, že další rok
již tato trať nepřežije - nově zde jezdí pouze 5 párů
vlaků denně a je spíše výjimkou, že vlaky bez delšího
čekání navazují na rychlíky v Chocni. Jízdenky už
neprodává ani průvodčí, a tak cesta po této lokálce
připomíná spíš cestu na konec světa než do desetitisí-
cového města.
Jinak je to ovšem s autobusy. Ty v Chocni navazují
mnohem lépe a vzdálenost překonávají rychleji, navíc
se kryjí s vlaky i časově. Po těchto změnách by do Lito-
myšle cestoval vlakem jen železniční fanda anebo
úplný blázen. Cestujících bude logicky ubývat ještě víc
a kraj bude moci konečně dopravu na trati zastavit
z důvodu „nezájmu cestujících.”
Co když ale jsem jeden z těch, kterým vyhovovaly před-
nosti železnice vyjmenované na začátku? Co když jsem
zahraniční turista, který si dříve mohl zakoupit jednu
jízdenku v Praze, v Chocni jen přešel na jiné nástupiš-
tě a dojel pohodlně až do Litomyšle?
Není právě jedním z cílů litomyšlských radních nalákat
do města více zahraničních návštěvníků, kteří často
vidí z České republiky jen hlavní město?
Je nutné si uvědomit, že vlak má pro Litomyšl velký
turistický potenciál - jistě mi dáte za pravdu, že skupi-
na turistů se spíše rozhodne pro cestování vlakem než
autobusem - a na to kraj ve zdůvodňování přínosu
autobusové dopravy zcela zapomíná.

Nestálo by spíše za to tuto více než 100 let starou
železnici po desetiletích zanedbávání konečně opravit
a provoz na ní rozšířit a zrychlit? Proč například město
neuvažuje o převzetí hospodaření dopravy na trati
od kraje? Jistě by se mu to vedlo lépe, mohlo by uplat-
nit i své zkušenosti s čerpáním evropských dotací.
Uvědomme si, že jde o tradiční ekologický způsob
dopravy, který bez problémů fungoval přes 100 let
a nyní reálně hrozí, že se o něj Litomyšl nechá nená-
vratně připravit.                                   Jiří Felix, Litomyšl

Reakce společnosti
Oredo
Cesta Praha – Litomyšl trvá díky optimální kombinaci
rychlíku na koridoru s autobusovým přípojem 2:14.
Kdyby byl zachován železniční JŘ jako v minulosti,
a nedošlo k zavedení autobusu, cesta by trvala obvy-
kle 2:36.
Autobusy mají stanovenu čekací dobu na rychlíky
ve srovnatelné výši, jako by byla na železnici.
Počet cestujících v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl
a zpět byl v minulosti cca 15-20 osob na spoj.
V úseku Vysoké Mýto – Litomyšl je autobus rychlejší
než vlak, navíc v Litomyšli lépe obslouží město.
Trať je ve špatném technickém stavu bez realistického
výhledu na podstatné zlepšení.
Z těchto důvodů bylo navrženo ukončení objednávky
regionální dopravy, politickým kompromisem s ohle-
dem na projednání celkového dopravního řešení je
ponechání provozu na poloviční úrovni (pouze v obdo-
bí přepravní špičky).
Právě (nejen zahraniční) turisté jistě ocení, že se
nemusí cestovat o 20 minut déle nepohodlným vlakem
po nekvalitní trati na okraj města, zvlášť vedle moder-
ně vybavené silnice I. třídy
Dostupnost Pardubic z Litomyšle se pronikavě zlepši-
la: každou hodinu či dvě s jediným přestupem
za 1 hodinu, tj. byla umožněna denní dojížďka
do zaměstnání nebo škol
Argument „ekologičnosti“ železnice (emise na osobu
apod.) je velmi sporný v případě nízkého využití,
obzvláště při zastaralém vozidlovém parku.

Ing. Tomáš Záruba, OREDO, s.r.o.

Do Litomyšle přijedou historické vlaky
Rok 2012 je výročním rokem jízdy prvního vlaku
na trati spojující Litomyšl, Vysoké Mýto a okolní obce
s městem Choceň. Před 130 lety tak vzniklo napojení
na již provozovanou důležitou dráhu z Olomouce
do Prahy. Oficiální datum zahájení provozu připadá až
na podzimní měsíce, nicméně oslavy proběhnou již
v sobotu 19. května. V tento den vypraví České dráhy
parní vlak v čele s lokomotivou 423.009 přezdívanou
„Líza“, který pojede z Chocně v 10.00. Cestující se
mohou těšit také na zastávku v Cerekvici nad Loučnou
(10.45-11.20), kde během pobytu bude zpřístupněno
malé železniční muzeum s cennými exponáty, jež
shromáždil pan Jiří Rokos a vkusně je umístil do pro-
stor nádražní budovy. Slavnostní vlak přijede do Lito-
myšle v 11.48, aby se na svou zpáteční cestu vydal
přesně ve 14 hodin. V obou směrech bude zastavovat
ve všech zastávkách a i při zpáteční cestě bude zpří-
stupněno železniční muzeum v Cerekvici (14.28-
14.50). Příjezd do Chocně je naplánován na 15.33.
Kromě parního vlaku pojedou po trati, jež dnes nese
úřední číslo v jízdním řádu 018, také dva páry historic-
kých motorových vlaků sestavených z legendárních
„Hurvínků“ – motorových vozů řady 131 doplněných
o přívěsný vagon. I tyto vlaky obslouží všechny zastáv-
ky. Odjezdy z Chocně jsou v 8.10 a 14.00, příjezd
do Litomyšle bude v 9.58 a 15.33. Návštěva cerekvic-
kého železničního muzea bude možná vždy při cestě

do Litomyšle (8.54 - 9.32 resp. 14.44 – 15.07). Odjez-
dy „Hurvínků“ z Litomyšle zpět jsou plánovány v 10.30
a 16.03, do Chocně vlak přijede v 11.54 resp. 17.07.
Návštěvníci oslav tak mají jedinečnou možnost
vyzkoušet v jednom směru jízdu parním vlakem a zpát-
ky historickými motoráčky či naopak. 
Vedle souprav ze železniční historie bude možno
cestovat i soupravou Regionova. Ta bude jezdit na vět-
šině pravidelných osobních vlaků mezi Vysokým
Mýtem a Litomyšlí.
Na samotném nádraží v Litomyšli jsou připraveny
pro děti soutěže a další zajímavosti, stejně jako expo-
zice umístěné ve starých železničních vozech – odba-
vovací technika na železnici, výstava modelových
kolejišť a další lákadla. Obdobně na opačném konci
tratě v Chocni je připraven doplňkový program v podo-
bě zahradní železnice LGB, modelových kolejišť v pro-
vozu nebo ukázky funkčního modelu parního stroje.
Ani v jedné z koncových stanic nebude chybět příjem-
ná hudba a drobné občerstvení.   
Bližší informace je možné získat na vývěskách nebo
na webu Českých drah – www.cd.cz, v regionální sekci
pro Pardubický kraj. Předprodej jízdenek je zajištěn
ve stanicích Choceň, Česká Třebová, Pardubice hl.n.,
Vysoké Mýto a Vysoké Mýto město.  

Ing. Michal Štěpán 

ředitel org. jednotky České dráhy, a. s., KCOD Pardubice

z dopisů čtenářů

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670 –1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

Litomyšl - prodej 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
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
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
Strakov - prodej dřevěné chaty po částečné ven-
kovní rekonstrukci dřevěného obložení, uvnitř
chaty je nutno dokončit započaté práce. 
Č.701. Cena: 490 000,- 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. jed-
notek. Č.695. Cena: 1 300 000,- Kč
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 - pronájem novostavby rodinného domu
o velikosti 4+kk s garáží. Moderní interiér, mezone-
tové uspořádání, zahrada 653 m2. Okrajová klidná
část města. Č.689. Cena: 10 000,- Kč/měs.
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. SLEVA! Cena: 1 090 000,- Kč
Jedlová - prodej nových bytů ve zděném pod-
sklep.domě. Dům má 3. NP, je bez výtahu a vytáp.je
řešeno výkonnými plyn. kotli v domě. U domu
možnost parkování a zahrádky.
Č.684. Cena: info v RK
Janov u Lit.- prodej hrubé stavby domu mezi star-
ší zástavbou. Slunný pozemek (2000 m2), pův.stud-
na, napojení domu na vodu, elektro, čističku, plyn
u pozemku. Č.630. SLEVA!. Cena: 1.290 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel.družst. bytu 3+1 s balko-
nem a lodžií v klidné lokalitě po částečné rekon-
strukci. Nová kuch. linka, vlastní plyn. kotel. 
Č.674. SLEVA!. Cena: 1 450 000,- 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: 1 720 000,- Kč
Litomyšl - prodej zainvest. staveb.parcel pro stav-
bu rod.domů v lokalitě U Prokopa - II.etapa. Inž.sítě
jsou kompletně zainvestované, 5 parcel je proda-
ných. Č.588. Cena: 1 250,- Kč/m2

Hrušová - prodej většího domu 3+1 s vnitřním
dvorem a zahradou. Dům je po část.rekonstrukci
přízemí, v patře jsou 2 pokoje a větší půda.
Č.657. Výrazná sleva! Cena: 1 800 000,- Kč

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

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
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Po stopách let minulých - díl 5. Záhradí
seriál

Vstup do Jiráskova náměstí Starší snímek horní části Jiráskova náměstí s budovou býva-
lé kovárny, tzv.“Buřvalky“ a další vysoké budovy.

První budova ulice Petra Bezruče je bývalá vila židovských
majitelů, která sloužila za druhé světové války jako němec-
ká škola.

Budovy Jiráskova náměstí zleva nad zámkem. Řada starších
domů je ukončena domem s krátkou podsíní.

Dnešní podoba náměstí má změněný ráz. Volnou plochu
začátkem 20. století vystřídal vzácný park, dodnes tradičně
udržovaný.

Pohled na přední část budovy „Buřvalka“, kde také několik
let bydlel spisovatel Alois Jirásek.

Budova bývalé reálné školy z roku 1873, později sloužila
chlapeckým školám a dodnes po důkladné přestavbě do ní
chodí žáci základní školy.

Budova, ve které bydlel Josef Portman na ulici T.Novákové
nebyla v minulosti příliš známá. Dnes v ní je výtvarná gale-
rie „Portmoneum“.Vnitřní místnosti jsou dokladem výtvar-
né spolupráce mezi Portmanem a J. Váchalem.

Budova bývalé hospody „Veselka“ a také dnešní restaurace
stejného jména sloužila po roce 1949 jako školní jídelna
a školní družina.

V ulici Terézy Novákové je výstavná budova, ve které bydleli
úředníci a profesoři gymnázia. Bydlel zde také profesor
Novák se svou rodinou . Byla zde také umístěna první tele-
grafní stanice města. Později a dosud slouží k zdravotnic-
kým účelům.

Dům na Zámecké ulici vedle základní školy je starší výstavby
a jeho podoba je zachována i po rekonstrukci pro novou
firmu. Bydlel zde také Roman Nejedlý, učitel a hudebník se
svou rodinou - otec Zdeňka Nejedlého.

Ve dvoře bývalého lesního závodu je stará kostkovská věž,
zvaná „červená“. Dnes je zakryta zajímavou střešní kon-
strukcí. Zde byl kdysi průjezd do hradu a dodnes na zadní
budově věže je znak Kostků z Postupic.

Záhráď- Zahrádí je jedna ze starších osad Litomyšle. Měla vlastní správu. Byla položena nad zámkem při silnici
k České Třebové. Dnes doznala rozáhlou zástavbu na bývalých polích. Přesto si v dolní části v ulicích až ke hřbi-
tovu zachovává historický ráz.                                                              Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro)

Inzerujte v Lilii! ceník na www.litomysl.cz
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Kuzneski - Utajená koruna, Nesbö Jo – Spasitel, Salva-
tore - Lovcovy čepele 2, Smith L. J. - Upíří deníky,
Deveraux Jude - Splněná přání, Abnett Dan - Ostré
stříbro, McNeill - Obránci Ulthuanu, Lindsey – Dareba,
Mlynářová - Kdo nehřeší, nežije, Putney Mary Jo -
Nevěsta na prodej, Forsyth - Příběh Biafry, Child Lee -
Mistři thrilleru, Ceder Camilla - Mrazivý okamžik,
Payne C.D. – Neviditelný, Pettersson - Skryj mě
ve svém srdci, Patchett Ann - Země divů, Kryl Karel -
Země Lhostejnost, Cornwell – Zrádce, Granger Ann -
Dotek smrtelnosti, Koontz Dean R. – Frankenstein,
Matthews - Jediná cesta vede nahoru, Matyášová -

Klára nad propastí, Mercier – Lea, Velká kniha příběhů,
Harris Lee - Vražda na apríla, Gillerová-Brezn - Zapo-
meň na minulost, Adams Scott - Na to, abyste přeži-
li…, Moře a pláž, Valentová - Nicka dobývá Ameriku,
Smith L. J. - Temné vize, Smith L. J. - Stefanovy dení-
ky, Solařová-Caliba - Sousedka ze Skalistých…, Tor-
berg - Teta Joleschová, Marini - Zatímco spíš, Heřman
Jiří - Vzpomínková kniha, Richard - Jako ryba bez
vody, Rževskaja - Zápisky válečné, Špaček - Deset let
s Václavem Havlem, Bednářová - Čteme se skřítkem,
Mertlík - Lucemburkům v patách, Třešňáková - Potka-
la jsem Sicílii. 

Knihovna mění provozní dobu
oddělení pro dospělé

Od května se mění provozní doba dospělého oddělení
a bude otevřeno i přes poledne. 
Až dosud mohli čtenáři a návštěvníci litomyšlské kni-
hovny mezi 11.30 a 12.00 využívat pouze služeb čítár-
ny a studovny. Tam mohli také vracet knihy a časopisy
vypůjčené na ostatních odděleních. Protože největší
zájem je ale o služby oddělení pro dospělé čtenáře,
rozhodli jsme se vyjít vstříc přání veřejnosti a zpří-
stupnit toto oddělení i přes poledne. Věříme, že tento
krok přispěje k ještě větší spokojenosti našich čtená-
řů, tak jako před časem rozšíření provozní doby o stře-
deční dopoledne. 

Tady je tedy aktuální provozní doba jednotlivých oddě-
lení od května 2012. 
Oddělení pro dospělé čtenáře:

•Po - 8 – 18•Út 8 – 16•St 8 – 11•Čt 8 – 17•Pá 8 – 17
•So 8 – 11
Oddělení pro dětské čtenáře

•Po 8 - 11,  12 - 17•Út 12 - 16•St zavřeno•
•Čt 8 - 11,   12 - 17•Pá 12 - 17•So zavřeno
Čítárna

•Po 8 - 11.30, 12-16•Út 8 - 11.30 12-16•St zavřeno
•Čt 8 - 11.30, 12-16•Pá 8 - 11.30, 12-16
•So zavřeno                                            Jana Kroulíková

květen 2012

kalendárium Litomyšle

195 let - 9. 5. 1917 se narodil v Chocni ANTONÍN

ŠANTA, děkan v Litomyšli, spisovatel, člen a zaklada-
tel mnoha litomyšlských spolků, vlastenec a významný
občan města.
150let - 1. 5. 1862 zemřel v Litomyšli rektor piaristic-
ké koleje FLORUS STAŠEK, autor knih o astronomii,
průkopník fotografie v Litomyšli (1840), významná
postava našeho města.
140 let - 1. 5. 1872 se narodil v Litomyšli LADISLAV

PROKOP PROCHÁZKA, lékař a autor lékařských knih,
spisovatel, hudební skladatel a bývalý ministr zdravot-
nictví.
125 let - 21. 5. 1887 se narodil FELIX VLACH, plukov-
ník armády, ruský legionář, člen Sokola, organizoval
odbojovou činnost za 2. světové války a byl za tuto čin-
nost uvězněn.
120 let - 27. 5. 1892 se narodil v Litomyšli JAROSLAV

MEIZL, geometr, člen Sokola, ruský legionář, člen
řady dalších městských spolků. 
115 let - 19. 5. 1897 se narodil v Litomyšli BOHDAN

METYŠ, známý litomyšlský podnikatel, majitel karo-
sárny. Odborník v oblasti automobilizmu, vývoji hasič-
ských vozů a leteckých kluzáků.
100 let - 6. 5. 1912 se narodil v Litomyšli LADISLAV

KASAL, úředník spořitelny, dirigent Vlastimilu, lito-
myšlského orchestru, člen  dalších spolků v Litomyšli.
75 let - 10. 5. 1937 se narodil v Litomyšli JAN

DVOŘÁK, redaktor a spisovatel, působil ve vydavatel-
ství KRUH v Hradci Králové.
65 let - 4. 5. 1947 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK

LAŠEK, primář nemocnice a dlouholetý purkmistr
města, historik města, autor lékařských knih, zakla-
datel městské obrazárny.
-------------------------------------------------------------
665 let - První zmínka o špitálu ve městě pochází
z roku 1347. Špitál se staral o neduživce, staré
a neschopné občany a stal se předchůdcem pozdějších
chudobinců, starobinců, chudobinců a nemocnic
pozdější doby.
150 let - V Litomyšli byla založena v roce 1862 Jedno-

ta divadelních ochotníků. Stala se významnou částí
kulturního života ve městě. Každoročně dokázali herci
zahrát šest až deset představení.
110 let - Ochotníci se z počátku potýkali s místy, kde je
možno hrát svá představení. Potíže byly s velikostí
scény, ale hlavně s požární bezpečností. Proto se

v roce 1902 některá vystoupení hrála také v zámec-

kém divadle. Na příklad zde hráli od Ladislava Strou-
pežnického hru „V panském čeledníku“ za řízení Karla
Šťastného.
95 let - Biograf - dnešní kino bylo zřízeno ve Smeta-

nově domě v režii města v roce 1917. Hrála se tři-čtyři
představení měsíčně. Zároveň v sále promítala filmy
také jednota Sokol, která si v roce 1925 postavila
vlastní budovu. Další kino bylo také v Lidovém domě.

Připravil Miroslav Škrdla

Litomyšl hostí
matematickou konferenci
Ve dnech 28. května až 1. června je v Evropském školi-
cím centru litomyšlského zámeckého pivovaru pořá-
dána již 45. česko-slovenská konference o teorii grafů
a kombinatorice. Tradice této konference sahá do roku
1961. Každoročně se jí účastní na padesát odborníků
z České a Slovenské republiky, ale i z dalších zemí.
Letos například přijedou přednést zvané přednášky
i hosté z Francie a z Nizozemí.  Konferenci pořádají
společně Česká matematická společnost, sekce Jedno-
ty českých matematiků a fyziků a Matematicko-fyzi-
kální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 
Kromě pěstování kultury a humanitních oborů měly
v Litomyšli vždy své místo výchova a vzdělávání v příro-
dovědných oborech. Možná není bez zajímavosti, že již
zmíněná Jednota českých matematiků a fyziků, která
letos slaví 150. výročí svého založení, měla v Litomyšli
po půlstoletí své stálé jednatele. Jiří Fiala

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
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Benefiční módní show Krása pro život
Music agency & Production ve spolupráci s občanským
sdružením Charita dětem, vlasovým a nehtovým studi-
em Nadia Litomyšl a Městem Litomyšl si vás dovolují
pozvat na benefiční módní show „Krása pro život“.
Tato benefice se uskuteční 10. 6. 2012 ve 14.00 v pro-
storách Smetanova domu v Litomyšli.
Účinkovat zde bude bavič, imitátor a moderátor Petr
Martiňák, kouzelník Richard Nedvěd, moderátorka
Anife Ismet Hassan Vyskočilová, skupina Holki, zpě-
vačka Bea Albrecht, operní pěvec a finalista českoslo-
venské Talentmánie Milan Sulej a další.
Bude zde probíhat prodej obrázků dětí z dětských
domovů, z módní sekce např.: malování na tělo, módní

přehlídka, extravagantní tematická přehlídka kostý-
mů, účesů a zhmotnění zmíněných obrázků dětí apod.
Celá tato benefice vznikla hlavně díky uzdravení sleč-
ny Michaely Eliášové z Litomyšle, která prodělala akut-
ní mieloidní leukemii M3. Ve fakultní nemocnici Motol
Praha byla v roce 2010 uzdravena z této nemoci,
a proto jsme se rozhodli část výtěžku z této benefice
věnovat oddělení hematologie a onkologie fakultní
nemocnice Motol v Praze. Srdečně jste všichni zváni.
Informace: info@charitadetem.cz, 737 833 503, 608
348 482, předprodej IC Litomyšl, Ticketportal.cz +420
224 091 439, rezervace@ticketportal.cz.

Kamil Vavrek, Charita dětem o.s.

ve dnech 11. – 13. 5. 2012

V naší nabídce najdete 50 různých
pokrmů z 6 druhů mas včetně

zvěřiny i jídla bezmasá. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rezervace stolů a ubytování
přijímáme na tel. číslech

607 684 575, 465 715 253.
Otevírací doba naší nekuřácké
restaurace je 11.30 – 22 hodin.

Penzion a restaurace Merkur, 
Partyzánská 1154, Litomyšl
eliskastriteska@seznam.cz

www.penzion-merkur.cz

Penzion a restaurace

MERKUR
pořádá a srdečně Vás zve na

ŘÍZKOVÉ
HODY

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

Slavnosti M. D. Rettigové
přivítají Roden a Levoču
Litomyšl-Europe-Club se rozhodl pozvat na chystané
gastronomické slavnosti M. D. Rettigové naše partner-
ská města - slovenskou Levoču a holandský Roden.
Zatímco z Rodenu nám pošlou jejich speciální dobrotu
- vafle, z Levoče přijede celá malá salaš, kde se budou
prodávat typická slovenská jídla (klobásy, halušky,
pirohy, bramboráky apod.) a točit slovenské pivo
Šariš. Nebude chybět ani harmonikář. Stánky s těmito
dobrotami budou postaveny v sobotu 19. května
na Smetanově náměstí před budovou městské policie.
Celá akce vypukne v 11 hodin, před stánky budou při-
praveny i stoly, u kterých si můžete zakoupené jídlo
hned sníst při poslechu slovenských lidových písni-
ček.                Za Litomyšl-Europe-Club Jaroslav Dvořák

Po letech okouzlení mezinárodní kuchyní se gas-
tronomie v České republice stále častěji vrací
k tradičním českým pokrmům. Legendou české
kuchyně je bezesporu Magdalena Dobromila
Rettigová, která v obrozeneckých letech povýšila
vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz
osobnosti a národní hrdosti.
Co jiného je typičtější pro českou kuchyni než guláš?

V rámci slavností M. D. Rettigové se v sobotu 19. květ-
na uskuteční na Toulovcově náměstí klání ve vaření
kotlíkových gulášů. Soutěž je otevřena široké veřej-
nosti. Je připraven bohatý doprovodný program. Začí-
náme v 10.00 slavnostním nástupem soutěžních týmů.
Kulinářským dnem nás bude provázet country kapela

Modrý Den, zhlédnete ukázky tanečního vystou-
pení a bojových sportů.
Budete moci ochutnávat uvařené výtvory, roz-
hodovat v divácké soutěži a soutěžit o hodnotné

ceny. Nejlepší tým automaticky postupuje na Mist-
rovství České republiky, které se bude konat v Pře-
rově v rámci obří akce Zubr Fest 2012.

Nemusíte zůstat pouze na druhé straně jako diváci
a ochutnavači. Víte-li, že právě váš guláš je ten nejlep-
ší a máte kolem sebe tým, který vám pomůže s přípra-
vami, přihlaste se do soutěže. Bližší informace
k účasti v soutěži získáte na e-mailové adrese vesel-
ka@lit.cz či na tel. 775 99 88 69. 

Lenka Seklová a Jiří Kohák

Guláš stokrát jinak? Který je ten nejlepší?

Taneční v Lidovém domě v Litomyšli
Farní charita Litomyšl letos opět zve všechny zájemce
o společenský tanec do Lidového domu na podzimní
taneční akce.
Základní taneční kurz pro mládež bude probíhat
o sobotách od 8. září v 17.00 hod. Kurz se skládá z dva-
nácti lekcí, z nich jsou tři prodloužené lekce, na které
jsou zváni také rodiče, příbuzní a známí. Kurz bude
zakončen slavnostním závěrečným věnečkem s kape-
lou Combo 2. 
Taneční pro dospělé se budou konat od 8. října v sobo-
tu večer od 20.15 hod. Celý kurz obsahuje osm lekcí
a závěrečný ples. Ples je pro účastníky tanečních
v ceně kurzu, ale jsou na něj zváni všichni, kdo si chtě-
jí zatančit již 7. prosince, ještě před plesovou sezonou,
s kvalitní kapelou různé společenské tance.
Přihlášky na oba kurzy přijímáme již nyní v kanceláři
Lidového domu, na telefonech 461 619 183/117, 731
460 663 a na mailové adrese: lidovydum@lit.cz.
Zveme do Lidového domu také dříve narozené,
pro které pravidelně každý měsíc připravujeme Odpo-
lední čaje s hudbou a tancem. Nejbližší termíny jsou
tyto neděle: 27. května, 24. června a po prázdninách

se opět sejdeme 30. září, 28. října, 18. listopadu
a závěr roku oslavíme 30. prosince. Hrát k poslechu
a tanci vám budou různé oblíbené kapely.
Další informace o akcích v Lidovém domě a o činnosti
Farní charity Litomyšl získáte na www.litomysl.chari-
ta.cz a na vývěsních tabulích před Lidovým domem.

Text a foto Hana Šauerová, vedoucí LD

Spolek Patchworku Litomyšl pořádá
výstavu „Pod širým nebem”

Při Gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromi-
ly Rettigové v sobotu 19. května se náš spolek rozhodl
uspořádat výstavu patchworku v Klášterních zahra-
dách. Výstava se bude konat pouze za pěkného počasí
v prostorách zahrad. Uvidíte zde naše díla dokončená
za několik posledních let, ale i kousky, na kterých se
právě pracuje.
Zveme všechny příznivce sešívání kousků látek, ale
i ty, kteří tuto techniku ještě neznají, nebo se jí obáva-
jí. Připravíme pro vás látky a pod odborným dohledem
si ušijete nějakou maličkost, nebo se jen pokocháte
barevnou krásou našich quiltů. Těšíme se na vás
v Klášterních zahradách v přátelské a umělecké Lito-

myšli od 11.00 hod. Předpokládaný konec bude
v pozdních odpoledních hodinách, pokud to počasí
dovolí.
Pro skutečné patchworkářky, nebo obdivovatelky
tohoto řemesla jsme připravili pro tento rok zájezd
do francouzského městečka Sant Marie Aux Mines,
kde se bude konat mezinárodní výstava patchworku.
Kdo se k nám chce připojit a podívat se na jednu z nej-
prestižnějších výstav v oboru, prosím kontaktujte
Kláru Beránkovou na tel. 603 902 347. Jsou ještě volná
místa.

Za Spolek Patchworku Litomyšl
Klára Beránková
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CUKR & BIČ/ SUGAR & WHIP – Kresba z pražské AVU
Květnová výstava v Městské obrazárně na zámku
v Litomyšli se bude jmenovat Cukr & Bič/ Kresba
z pražské AVU. Představí výběr z děl absolventů i sou-
časných studentů ateliéru Kresby Akademie výtvar-
ných umění v Praze a nabídne divákům pohled
na aktuální šíři současného přístupu k tomuto výrazo-
vému médiu. Vedle tradičního pojetí kresby tu bude
k vidění i její rozliv do jiných výrazových světů (obraz,
malba, objekt, instalace, projekce).
Mezi autory, s jejichž díly se na výstavě budete moci
setkat, a kteří již dnes reprezentují určité výrazné
názorové pozice v nejmladším současném českém
umění a dostávají se do povědomí širší veřejnosti,
patří například Jakub Hubálek (finalista 4. roč. Ceny
kritiky 2011), Dana Sahánková (finalistka 5 ročníku
Ceny kritiky 2012), Jaromír Novotný (účast na projek-
tech Resetting/ Jiné cesty k věcnosti, 2007-08, GHMP,
Praha; Fundamenty & Sedimenty/ Vzpoura hraček
2011, GHMP, Praha, 2011; Plocha, hloubka, prostor,
MG, Brno 2011 ad.), Jakub Janovský (finalista 3. roč-
níku Ceny kritiky 2010; finalista Ceny 333 NG a ČEZ,
2010 a 2012) nebo Nikola Čulík (často vystavuje, orga-
nizuje výstavní akce). 
Dále budou představeny vybrané práce studentů
a stážistů ateliéru Kresby např. Michala Drozena,
Tomáše Absolona, Veroniky Dobešové, Stanislava

Setinského, Ondřeje Bouška, Andrey Lédlové ad.
Zastoupeni budou také oba vedoucí tohoto ateliéru
Jitka Svobodová (vedoucí ateliéru v l. 1991 – 2011)
a Jiří Petrbok (vedoucí ateliéru od října 2011).
Kurátorem výstavy je Petr Vaňous, odborný asistent
ateliéru, společně s Jiřím Petrbokem, nynějším vedou-
cím ateliéru.
Výběr prací chce poukázat na kontinuitu ateliérové
výuky od počátku 90. let 20. století dodnes. Chce také
rehabilitovat kresbu jako neustálé živé médium, které

Jakub Hubálek, Skok, 2012, olej, plátno, 60 x 80 cm

je schopno tvůrčí interpretace, projekce i vlastní sebe-
reflexe a přesahu. Kresba je především projekt. Sou-
částí každého projektu je svobodná intuice i racionální
úvaha. Přesně tyto dvě polarity tvoří také koncepci
této bilanční výstavy. 
Výstava je otevřena od 5. do 30. května 2012.
Více informací o autorech na: 
http://www.avu.cz/taxonomy/term/160
http://www.avu.cz/taxonomy/term/31

Petr Vaňous

Smetanovo náměstí 91, tel., fax: 461 612 767

Dovolujeme si informovat všechny naše zákazníky,
že v průběhu měsíce května:

ROZŠIŘUJEME OTEVÍRACÍ DOBU
- bude otevřeno denně od 8.30 do 22 hodin bez pauz (od června do 23 hodin)

ZAHAJUJEME PROVOZ LETNÍ TERASY
ZVĚTŠENÉ O DĚTSKÝ KOUTEK

TOČÍME PLZEŇ
- měníme točené pivo Krušovice zpět na žádanou Plzeň

ZAHAJUJEME PRODEJ KOPEČKOVÉ ZMRZLINY
každý den až do konce otevírací doby - denně min. 15 druhů

NABÍZÍME DENNĚ ZVÝHODNĚNÉ SNÍDANĚ,
po celý den pak bude vždy něco k snědku (mj. panini s pravou italskou 
šunkou prosciutto, pancettou, čerstvou zeleninou, sýrem mozzarelou, 

dále pak velký výběr dortíků a dezertů, čerstvé zeleninové a ovocné saláty atd.)
Nabídneme Vám domácí italské tiramisu, připravované z pravého mascarpone, 
bohatý výběr zmrzlinových pohárů, zmrzlinových koktejlů, frappé, ledová káva

a více než 10 druhů italské kávy Lavazza, nebude chybět ani Vaše oblíbené horké ovoce
se zmrzlinou a šlehačkou či pravá hustá horká italská čokoláda.

VENKOVNÍ GRILOVANÍ
- připravujeme pro Vás grilování steaků, ryb, krevet či italské klobásy

DÍLKY PIZZ
- dle probíhajících akcí se opět budeme vracet k prodeji oblíbených dílků pizz

Již nyní se těšíme na příjemně strávené teplé dny a večery
na naší slunné terase s příjemnou italskou hudbou 

u vychlazeného pivečka Plzeň či vínečka Lambrusca nebo Fragolina
a s naší pravou italskou pizzou.

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali našim milým věrným zákazníků,
zvláště pak panu Hubertu Stratílkovi a jeho ženě Haně, neboť jen díky jejich

lidskosti a toleranci můžeme letos v září oslavit 17 let od otevření naší Pizzerie.
Velmi děkujeme - Romana a Sandro

PIZZERIA BELLA NAPOLI

Sousedská pohádka
v hotelu Zlatá Hvězda 
Sousedská pohádka bude v neděli 27. května od 14
hodin v Litomyšli na náměstí v hotelu Zlatá Hvězda
a ve stejný den v 17 hodin v Kulturním domě obce
Čistá. 
Občanské sdružení MIM z Prahy přijede na pozvání
místního spolku Dobré divadlo, aby rodiče dětem
nabídli místo televize a počítačů českou pohádku.
Pohádkový příběh je vhodný pro diváky od tří let.
Během pořadu zazní písně Petra Skoumala. Poslání
pohádky je v tom, že rozdílní lidé k sobě mohou najít
cestu, že je dobré respektovat druhé a zůstat sami
sebou. Veselá paní Karamela – varietní umělkyně – se
přistěhuje do sousedství pana Žlutého, který je samo-
tář a morous. Paní Karamela si svým optimismem získá
sympatie diváků a později i pana Žlutého. Ten najde
nový smysl života a je za veselou sousedku rád. 
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem
programu a občerstvení je zajištěné. Více informací je 
na www.dobredivadlo.cz                             Tomáš Langr

foto archiv Dobrého divadla, o. s.

Vlastimil slaví
150 let!
Dovolujeme si vás pozvat na oslavy, které jsme připra-
vili k tomuto výročí.
V sobotu 12. května v 18.00 v kostele Povýšení sv.
Kříže se uskuteční koncert. Našimi hosty budou sbory
Vrolik z holandského Rodenu a Chorus Minor z Levoče.
Po krátkém programu každého sboru zazní společné
provedení Haydnovy Missy brevis "In hon. St. Joan-
nis de Deo" se sólisty: soprán – Miroslava Trávničková
(Renzová), alt – Radka Hudečková, tenor – Marek Her-
govitz, bas – Leoš Krejčí a na varhany doprovodí Mar-
tin Kubát. Vstupenky na tento koncert budou
od začátku května v předprodeji v Informačním cent-
ru. 
V neděli 13. května bude při “velké” mši v 10.15 v kos-
tele Povýšení sv. Kříže posvěcen nový prapor Vlastimi-
lu. Repliku podle praporu z roku 1863 vytvořila ak.
malířka Vendulka Látalová. Rovněž tuto mši doprovo-
díme provedením Haydnovy Missy brevis.
Děkujeme touto cestou všem našim sponzorům, díky
kterým můžeme tyto oslavy uskutečnit.     Hana Černá



Dialog mezi řekou a městem
Pomozte vytvořit novou podobu části Vodních valů a parku u Smetanova domu.

Instrukce k vyplnění: 

V první části dotazníku se vás ptáme na zájmové území
tzv. Vodních valů, které je v mapě vyznačeno červenou
čarou. Toto území se nachází na levém břehu řeky
Loučné. Vedle toho nás také zajímá sousedící území
parku u Smetanova domu (v mapce vyznačeno růžovou
čarou). Otázky týkající se tohoto území jsou v druhé
části dotazníku.

Dotazník je anonymní a je určen všem obyvatelům
Litomyšle starším 15 let. Každá domácnost obdržela
jeden výtisk, prosíme, aby dotazník vyplnil jeden
zástupce domácnosti. V případě, že by jej chtěli vypl-
nit i další členové vaší domácnosti, jsou prázdné
dotazníky k dispozici v hlavní budově Městského
úřadu Litomyšl, obou infocentrech, v Městském bazé-
nu, Městské knihovně Litomyšl a supermarketu Billa.
Dotazník je případně možné vyplnit on-line na webové
stránce www.litomysl.cz v rubrice Aktuality z města.
Po vyplnění vhoďte dotazník nejpozději do 27. 5. 2012

do sběrných boxů, jejichž seznam je uveden níže.
U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvede-
no jinak!

Současné využívání zájmového území Vodních valů

1. Jak často se v tomto území pohybujete?

� velmi často, téměř denně
� často, minimálně jednou až dvakrát týdně
� občas, tak 2 x – 3 x za měsíc
� méně
� do zájmového území nechodím (přejděte na otázku

č. 6)

2. Co pro vás v současnosti území Vodních valů 

představuje (vyberte MAX 3 možnosti)?

� klidné místo k odpočinku a procházkám
� kontakt s přírodou 
� místo pro trávení volného času s dětmi
� místo pro školní výuku
� místo pro sportovní vyžití
� místo pro venčení psů
� místo intimního setkání 
� komunikaci v území využívám pro parkování
� využívám cyklotrasu vedoucí po místní komunikaci
� místem pouze procházím - přejděte na otázku č. 4
� jiné, vypište: 

.....................................................................
� nevím

3. Pokud se v území Vodních valů zdržujete, jaké 

části / místa nejčastěji využíváte:

� dětské hřiště
� sportoviště
� travnatou plochu u dětského hřiště vedle pedago-

gické školy 

� posezení u splavu
� cestu podél řeky
� jiné místo, upřesněte:

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

4. Pokud územím procházíte, pak nejčastěji směřujete:

� na Smetanovo náměstí 
� do pedagogické školy 
� do restaurací a za službami na okraji zájmového

území
� do parku u Smetanova domu 
� do Smetanova domu 
� na sídliště Komenského
� podél nábřeží od sídliště směrem ke splavu
� jinam

5. Do území vcházím nejčastěji

(viz PÍSMENA v mapce):

� A) přes mostek u Smetanova domu
� B) přes mostek u splavu
� C) z Komenského náměstí 
� D) podél řeky od kruhových objezdů
� E) podél řeky (ze směru ulice Vodní valy)
� F) od pedagogické školy
� odjinud, vypište:

……………………………….................................

Slovo starosty
Vážení Litomyšlané,
jak jsme v minulém vydání Lilie informovali, Litomyšl uspěla v soutěži o grant na úpravu městské-
ho prostoru s projektem Dialog mezi řekou a městem. Díky velkorysému příspěvku nadace
PROMĚNY může město realizovat úpravu území části Vodních valů a vybavení parku u Smetanova
domu. Přesný rozsah území, kterého se projekt týká, je vyznačen na uvedené mapce. Cílem projek-
tu je zpřístupnění řeky Loučné lidem a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času.
V průběhu následujícího roku budete různými způsoby moci ovlivnit architektonický návrh
budoucí podoby území. Prvním krokem je vyplnění dotazníku, který právě držíte v ruce. Budeme
rádi, pokud dotazník vyplníte a poskytnete nám touto cestou informace o tom, jaké jsou vaše
přání a představy o budoucí podobě území. 
Vedle dotazníkového šetření budou probíhat ve druhé polovině května pracovní setkání se zástup-
ci místních spolků, škol, organizací a obyvatel města. Výsledky dotazníkového šetření spolu
s výsledky pracovních setkání potencionálních uživatelů tohoto území, vám představíme na pod-
zimním veřejném setkání. Během něj proběhne také diskuze, při které budou moci občané své
návrhy upřesnit a diskutovat o nich se zástupci města a nadace PROMĚNY. Cílem všech těchto akti-
vit je zmapovat názory co nejširšího spektra potencionálních uživatelů daného území.
Získané náměty a připomínky budou sloužit architektům, kteří budou mít za úkol je reflektovat
ve svých soutěžních návrzích v navazující architektonické soutěži. Ta určí novou podobu území
a bude vyhlášena na začátku roku 2013. Předpokládáme, že si území zachová svůj jedinečný pří-
rodní ráz. Naším cílem není masivní stavební činnost, ale lokalita kultivovaná podle potřeb vás,
občanů Litomyšle.
K vítěznému návrhu bude opět uspořádáno veřejné setkání, kde se budete moci vyjádřit k jeho
ztvárnění. Další práce na realizaci vítězného návrhu budou probíhat do roku 2015. Otevření nábře-
ží po proměně se předpokládá v prvním pololetí roku 2016.
Projekt Dialog mezi řekou a městem je realizován díky nadaci PROMĚNY. Nadace PROMĚNY posky-
tuje městu kromě finanční podpory také podporu odbornou a konzultační v průběhu přípravy
a realizace projektu a napomáhá městu se zapojením veřejnosti. Pokud město splní stanovené
podmínky, může navíc získat od nadace také příspěvek na zajištění údržby území ve třech letech
následujících po proměně. 
Těšíme se na vaše názory a podněty. Vaše účast v dotazníkovém šetření bude slosována a výherci
se mohou těšit na zajímavé ceny.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle 

nadaceproměny

dotazník

Pokud máte  zájem podílet se  svými nápady a připomínkami na změnách Nábřeží řeky Loučné, přijďte
na veřejné setkání, které se uskuteční během měsíce září. Setkání se bude konat za účasti zastupitelů
města, pracovníků radnice a nadace PROMĚNY. Setkání bude řídit nezávislý moderátor. 

Na druhé straně této návratky uveďte, prosím, svoji e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat pozvánku.
Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek oddělit od dotazníku

a vhodit do připravených boxů. V žádném případě nebudou vámi uvedené údaje spojovány s vaší osobou!

Slosovatelná
návratka
(oddělte od dotazníku a vhoďte
samostatně do sběrného boxu)

A

E

F

D

B

C

Projekt Proměny nábřeží řeky Loučné podporuje



POZOR, SBĚR DOTAZNÍKŮ KONČÍ 27. 5. 2012!

Zaškrtněte, pokud chcete:
� Poslat e-mailovou pozvánku na veřejné setkání
� Informovat o průběhu projektu a doprovodných akcích pro veřejnost

Jméno a příjmení: ………………………….................................      E-mail (prosíme čitelně!): ……………..…………………………........................................

Adresa: …………………...................................................................................................                                 

Všechny návratky budou na setkání slosovány.

Na výherce čekají zajímavé ceny.

Dotazník je uveřejněn také na internetových
stránkách www.litomysl.cz, kde jej můžete vyplnit
on-line.
Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů
umístěných na následujících místech:
• Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000
• Infocentrum, Smetanovo nám. 72
• Infocentrum, Jiráskova 233
• Městský bazén, U Plovárny 1221
• Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50 
• Supermarket Billa, Mařákova 1198

Problémy spojené s využíváním zájmového území
Vodních valů

6. Jaké problémy související s využitím území pova-
žujete za nejzávažnější? (vyberte MAX 2 odpovědi)

� bezpečnost
� vandalismus
� neudržování čistoty a pořádku
� redukce zeleně
� stav dětského hřiště
� stav sportoviště
� něco jiného, vypište co: 

.....................................................................
� nevím

7. Jste spokojen(a) s tím, jak v současnosti území
vypadá? (označte pouze 1 odpověď)

� velmi spokojen(a)
� spíše spokojen(a)
� spíše nespokojen(a)
� velmi nespokojen(a)
� nevím

8. Pokud jste nespokojeni se současnou podobou
území, co konkrétně by se mělo podle vás zlep-
šit? (vyberte MAX 3 možnosti)

� údržba či obnova zeleně 
� kvalita povrchů cest
� zimní údržba 
� údržba mobiliáře (např. obnova laviček)
� údržba herních prvků a oplocení hřiště
� údržba povrchu a vybavení sportoviště
� znečištění břehů ukládáním odpadů (bioodpad –

posekaná tráva, větve…)
� úklid psích exkrementů
� něco jiného, vypište:

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

9. Co podle vás v území nejvíce chybí (vyberte MAX
3 možnosti)?

� lavičky 
� odpadkové koše 
� koše na psí exkrementy
� dostatečné osvětlení
� zastřešené místo k posezení, chránící před deštěm,

nebo altán
� sociální zařízení 
� zdroj pitné vody – pítko
� přístup k vodě
� pobytový trávník
� něco jiného, vypište co:

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

10. Cítíte se v území bezpečně? 

� ano - přejděte na otázku č. 12
� ne
� nevím - přejděte na otázku č. 12

11. Proč se zde necítíte bezpečně? (zaškrtněte MAX
3 odpovědi)

� nevhodné chování mladistvých
� obavy spojené s uživateli návykových látek
� nebezpečná dopravní situace 
� nebezpečí pádu do řeky
� špatné osvětlení hřiště /sportoviště / přístupových

cest
� nedostatečná činnost policie
� jiné, vypište: 

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

Budoucí podoba zájmového území Vodních valů

12. Zamyslete se, jak by podle vás mělo území podél
řeky Loučné vypadat a co by mělo obyvatelům
města nabízet. Vyberte JEDEN z následujících
výroků, který nejlépe odpovídá vaší představě:

� Nábřeží  řeky  lemuje  promenáda  pro pěší

procházky, která nabízí i řadu míst pro setkávání
a odpočinek, občerstvení a osvěžení.

� Park plný zeleně jako prostor pro aktivní trávení
volného času a rekreaci pro nejmenší děti, mládež
i dospělé. 

� Oblast jako klidová zóna s maximálním využitím
a zachováním přírodního charakteru území.

13. Jaké možnosti využití by v budoucnu rozhodně
neměly chybět? (vyberte MAX 4 možnosti)

� klidová zóna pro odpočinek a posezení
� volná travnatá plocha pro aktivní využití
� pěší promenáda po nábřeží jako alternativa cesty

po chodníku podél silnice 
� pěšina podél vody
� hřiště pro malé děti (0-6 let)
� hřiště pro větší dětí (6-12 let)
� místo pro aktivity mládeže (12-16) 
� menší vícefunkční sportoviště
� prostor pro venkovní výuku
� prostor pro venčení psů
� něco jiného, vypište co:

.....................................................................
� nevím

14. Kde preferujete umístění dětského hřiště?
(označte pouze 1 odpověď)

� na stávajícím místě na nábřeží
� v parku u Smetanova domu
� je mi jedno, kde bude dětské hřiště
� nevím

15. Co nového byste v území uvítal(a)? (vyberte MAX
3 možnosti)

� občerstvení
� přístup k vodě
� novou lávku pro pěší mezi oběma břehy
� molo nad říční hladinou
� ohniště
� místo na piknik
� něco jiného, vypište co

.....................................................................
� nevím

Park u Smetanova domu

16. Park u Smetanova domu (vyznačeno růžovou čarou)
pro vás představuje? (vyberte MAX 2 odpovědi):

� klidné místo k odpočinku, procházkám a setkávání
� místo pro sportovní vyžití
� místo pro venčení psů
� prostor pro kulturní akce
� prostor pro výuku
� místem pouze procházím
� do parku nechodím
� jiný význam, jaký:

.....................................................................
� nevím

17. Co by se mělo v parku u Smetanova domu zlep-
šit?  (vyberte MAX 3 odpovědi):

� údržba zeleně
� počet laviček
� počet odpadkových košů
� osvětlení 
� přístup k vodě
� zázemí pro kulturní akce
� něco jiného, vypište co:

.....................................................................
� vše je v pořádku
� nevím

18. Pro jaké aktivity byste rád(a) využíval(a) park
u Smetanova domu? (vyberte MAX 2 možnosti)

� klidová zóna pro odpočinek, procházky a posezení
� kulturní akce

� hry a aktivity pro děti
� školní výuka
� jiné, vypište:

.....................................................................
� nevím

Závěrečné otázky

19. Máte zájem účastnit se veřejného setkání s před-
staviteli města a dalšími obyvateli Litomyšle
a společně diskutovat o budoucnosti daného území?

� ano 
� ne 
� nevím

20. Váš vztah k městu:

� v Litomyšli bydlím méně než 5 let
� bydlím tu 5 – 20 let
� bydlím tu více než 20 let
� do Litomyšle dojíždím za prací/studiem
� bydlím tu přechodně
� jiný

21. Ve které části Litomyšle bydlíte?

� Lány 
� Litomyšl-Město 
� Zahájí 
� Záhradí 
� v některé z dalších městských částí (Nedošín, Nová

Ves u Litomyšle,Pazucha, Pohodlí, Suchá, Kornice)
� jinde

22. Jaký je váš věk? 

� méně než 18 let 
� 18 - 25 let
� 26 - 35 let
� 36 - 49 let
� 50 - 59 let
� 60 let a více

23. Jste muž nebo žena?

� muž 
� žena

24. Jaké je složení vaší domácnosti?

� jednotlivec
� oba rodiče s dítětem (dětmi) 
� jeden rodič s dítětem (dětmi)
� manželé/partneři žijící v domácnosti bez dětí (příp.

děti jsou starší a žijí jinde)
� vícegenerační domácnost
� jiný typ

25. Jaké je vaše sociální postavení? 

� podnikatel/ka
� zaměstnanec/kyně 
� student/ka
� nezaměstnaný/á
� důchodce/kyně
� na rodičovské dovolené 

Děkujeme vám za vyplnění dotazníku a za podporu
proměny nábřeží řeky Loučné.
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Chuť a estetika, tradice a experiment 
v gastronomii podle Magdaleny Dobromily Rettigové

14. – 20. května 2012

Pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR,
hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, krajských radních Jany Pernicové,
Miroslava Stejskala a Václava Kroutila pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s. ve spolupráci
se SOŠ a SOU Polička a Městem Litomyšl. 

GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI
MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ

LITOMYŠL 2012

HODNOCENÍ LITOMYŠLSKÝCH

RESTAURACÍ – GURMÁNSKÁ POUŤ 
Zapojené restaurace Bludička, Bohém hotelu
Aplaus, Bowling Bar Peklo, Karlov, Lidový
dům, Malý svět, Pod Klášterem, U Kolji,
U Medvěda, U Zběhlíka v Čisté a hotelu Zlatá
Hvězda nabídnou od pondělí 14. do pátku 18.
května speciální menu, sestavené z pokrmů
moderní české kuchyně. Návštěvníci obdrží
za jejich konzumaci razítko do „Karty hodno-
titele“ (vystřihněte si a složte z následující
stránky, případně vyzvedněte v kterékoli
zapojené restauraci), ke kterému zaznamena-
jí své hodnocení celkové spokojenosti s
návštěvou restaurace ve stupnici známek
1 (nejlepší) až 5 (nejhorší). Kartu s razítky
a adresou hodnotitel odevzdá v sobotu 19.
května od 11 do 15 hodin ve stánku Sboru paní
a dívek na Smetanově náměstí.
Všechny odevzdané karty budou 19. května
v podvečer v rámci programu slavností
slosovány a výherce získá 2 vstupenky
na koncert Jaromíra Nohavici, konaný 23. 6.
v rámci festivalu Smetanova Litomyšl.
Každá karta s minimálně čtyřmi razítky
získá odměnu – její držitel si z osudí vytáh-
ne poukaz na útratu v restauracích od 200
do 1000 Kč, roční předplatné MF DNES,
Lidových novin či Svitavského deníku, vstu-
penky na Smetanovu Litomyšl nebo věcnou
cenu. Vstupenky na koncert Jaromíra Noha-
vici získá také držitel karty s největším

počtem razítek. V případě stejného počtu
razítek rozhodne o vítězi los.

ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE

úterý 15. května, 18.00

VEČER S PLZEŇSKÝM PRAZDROJEM

V RESTAURACI BOHÉM HOTELU APLAUS

Mistrovské točení piva představí Master Bar-
tender Pilsner Urquell Václav Vanya, kulinář-
ské speciality k pivu připraví šéfkuchař
restaurace Bohém Martin Kníže.
Rezervace míst na tel. 461 614 901.

středa 16. května, 18.00

GALAVEČEŘE V RESTAURACI KARLOV 

Speciality vaří člen Národního týmu AKC ČR
Miroslav Husák, šéfkuchař hotelu Internatio-
nal Brno.
Rezervace míst na tel. 461 613 417.

pátek 18. května, 14.00

ODPOLEDNÍ DEGUSTAČNÍ MENU

V RESTAURACI HOTELU ZLATÁ HVĚZDA 

vaří Jiří Král, šéfkuchař restaurace Aureole
Praha, dezerty připraví Vladimír Krofta, šéf-
cukrář Café Praha v Corinthia Hotel Prague
Rezervace míst na tel. 461 615 338.

pátek 18. května, 18.30, Zámek Litomyšl

KONCERT YVONNE SANCHEZ

SPOJENÝ S GASTRONOMIÍ

pořádá hotel Aplaus
• welcome drink, malý snack
• koncert Yvonne Sanchez Band na druhém

zámeckém nádvoří
• občerstvení v Audienčním sále a v repre-

zentačních prostorách zámku
• druhá část koncertu
• závěrečný snack v Audienčním sále

a v sálech zámku 
Rezervace vstupenek na tel. 461 614 900.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU
Hospodyňky mohou v sobotu 19. května
mezi 10. a 13. hodinou přinést upečenou sou-
těžní bábovku spolu s receptem do stánku
Sboru paní a dívek na Smetanově náměstí.
Dobroty vyhodnotí pětičlenná porota slože-
ná z laiků i odborníků, mezi nimiž bude
i vyhlášený Mistr cukrář Vladimír Krofta.
Vítězové v kategorii nejkrásnější, nejchut-
nější a celkově nejlepší bábovka budou
odměněni, recepty oceněných bábovek
budou zveřejněny na stránkách gastroslav-
ností a vítězný v časopise Kuchyně.CZ.

BURZA RODINNÝCH RECEPTŮ
Do stánku Sboru paní a dívek je také možno
přinést návod na jakýkoli oblíbený pokrm, ať
již zděděný po generacích předků, vytvoře-
ný podle vlastní fantazie nebo prostě oblíbe-
ný. Recept bude během slavností vyvěšen
na tabuli, zájemci si jej budou moci opsat
nebo na místě okopírovat a ty opravdu zají-
mavé budou zveřejněny na vlnách Českého
rozhlasu Pardubice a ve Svitavském deníku.
Využít můžete formulář připravený na strán-
kách gastroslavností.

MISTROVSTVÍ ČR V KOTLÍKOVÉM

GULÁŠI - OBLASTNÍ KOLO
Vaření kotlíkového guláše na otevřeném
ohni je zvláštní obor gastronomie, spojující
kuchařské umění s pohodou, dobrou nála-
dou a recesí. Do soutěže se hlásí vždy parta
kamarádů, jejíž záměr není jen uvařit vynika-
jící jídlo, ale užít si při vaření spoustu legra-
ce a pobavit publikum. Proto hraje důležitou
roli také výzdoba stánků, oblečení kuchařů,
někdy je součástí vaření i kulturní program.
V Litomyšli proběhne oblastní kolo mistrov-
ství České republiky, celostátní se letos
po osmé uskuteční v Přerově, kam bude
vítěz z Litomyšle delegován. Do soutěže se
mohou přihlásit maximálně sedmičlenné
týmy, uzávěrka přihlášek je 11. 5. 2012. Více
informací a propozice naleznete na strán-
kách gastroslavností.

BĚŽECKÁ ŠTAFETA ČÍŠNÍKŮ

„VRCHNÍ, PRCHNI!“
Podvečerním závodem číšníků vyvrcholí
gastrofestival na Smetanově náměstí v
sobotu 19. května. Přihlášená tříčlenná druž-
stva sestavená ze zaměstnanců či příznivců
restaurace formou štafety absolvují trať s
různými nástrahami, které prověří číšnické
dovednosti. Závod bude komentovat mode-
rátor Jan Rosák, nejrychlejší družstvo získá
sud Plzeňského Prazdroje.

SOUSEDSKÁ HUSIČKA

NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ
Na neděli 20. května je připraven pro všechny
zájemce společný oběd v „restauraci s nej-
vyšším stropem“, podávat se bude v pravé
poledne. Poukaz na 450 gramové husí stehno
s variací zelí a knedlíků za cenu 145 Kč
(90 Kč dětská porce) je třeba zakoupit do 16. 5.
v informačním centru nebo na stránkách
www.gastroslavnosti.cz. Slavnostní menu
bude servírovat Střední odborná škola
a střední odborné učiliště Polička, k jídlu
nabídne točený Plzeňský Prazdroj, kvalitní
víno a nealko nápoje. K dobré náladě a odpo-
lednímu tanci bude hrát poberounská hudební
skupina TŘEHUSK z rodiště M. D. Rettigové
Všeradic, představí se dětský lidový soubor
ZUŠ Litomyšl Heblata, pro děti je připraveno
zábavné odpoledne s Coca Colou.

www.gastroslavnosti.cz
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GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI
MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ

LITOMYŠL 2012

pondělí 14. května až pátek 18. května  2012

GURMÁNSKÁ POUŤ

Litomyšlské restaurace vaří menu podle M. D. Rettigové,
hodnocené návštěvníky a odbornou porotou.
Doplňkový program v CAFE 59, kavárně Julius Mařák
a v Chocco Caffé

úterý 15. května, 18.00

VEČER S PLZEŇSKÝM PRAZDROJEM
V RESTAURACI BOHÉM HOTELU APLAUS

středa 16. května, 18.00

GALAVEČEŘE V RESTAURACI KARLOV 

pátek 18. května, 14.00

ODPOLEDNÍ DEGUSTAČNÍ MENU
V RESTAURACI HOTELU ZLATÁ HVĚZDA 

pátek 18. května, 18.30, Zámek Litomyšl

KONCERT YVONNE SANCHEZ
SPOJENÝ S GASTRONOMIÍ

sobota 19. května

10.30 

POCTA MAGDALENĚ DOBROMILE
RETTIGOVÉ

- poklona kuchařů u hrobu M.D. Rettigové, vystoupení
Sboru paní a dívek, průvod na Smetanovo náměstí

11.00

GASTROFESTIVAL
NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ

- stánková prezentace restaurací se soutěží „O nejlepší
svíčkovou“ (restaurace Bohém hotelu Aplaus, restaurace
Karlov, hotel Zlatá Hvězda, Hotel Jezerka Seč, Penzion
Mlýn Jangelec, restaurace U Zběhlíka a restaurace Pod
radnicí Lanškroun)

- kuchařská soutěž dvoučlenných týmů z hotelových škol
Pardubického kraje, prezentace škol s ochutnávkou
pokrmů ve stáncích 

- prezentace výrobců potravin a gastro vybavení
- prodej místních produktů a regionálních potravin
- škola carvingu – dekorativní vyřezávání ovoce 
- škola krájení cibule, zeleniny a dalších kuchařských

dovedností 
- prezentace partnerských měst – Levoča (salaš U Franka),

Roden (holandské vafle)

- soutěž o nejlepší domácí bábovku 
- burza rodinných receptů
- běžecká štafeta číšníků „Vrchní, prchni!“
- po celý den bude z akce živě vysílat Český rozhlas Pardubice

Program na pódiu:
- moderuje Jan Rosák

- vystoupení Jiřího Krále a Vladimíra Krofty, členů televiz-
ního týmu „Kuchařská pohotovost“

- Lukáš Ende, prezentace molekulární a moderní kuchyně 
- barmanská show Karla Zapalače

- zábavná škola kuchařských dovedností Jana Honzy

Lušovského

- Ladislav Pakosta, ukázka carvingu - dekorativního vyře-
závání ovoce a zeleniny  

- baristické vystoupení Tomáše Komberce a Davida Řeháka,
příprava a podávání kávy Illy

- Oldřich Bujnoch, sabrage - sekání sektu šavlí 
- vyhodnocení soutěží a předání cen 
- hudební předěly jarmareční hudební těleso Nešlapeto

- vystoupení Sboru paní a dívek 

- podvečerní hudební program, THE PINK PANTHERS hrají
rock´n´roll

Dětský program:
- zdobení pravých Pardubických perníků, vede Jarmila

Janurová – JaJa

- školička vaření a dětská restaurace (banánové chuťovky,
zdobená vařená vejce, marcipánová zvířátka, párečky
v županu, bramborové pekáčky, každé dítě obdrží
zástěrku) 

- škola hrou Jana Honzy Lušovského

- hry a soutěže s Českým rozhlasem Pardubice

11.00 – 17.00, Toulovcovo náměstí

MISTROVSTVÍ ČR VE VAŘENÍ
KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE – OBLASTNÍ KOLO 

neděle 20. května, 12.00

SOUSEDSKÁ HUSIČKA
NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ

Společně servírovaný oběd, hraje poberounská hudební
skupina TŘEHUSK.
Dětský lidový soubor ZUŠ Litomyšl Heblata, zábavné
odpoledne pro děti s Coca Colou.

Od 15. května je možno navštívit výstavu o M. D. Rettigové

v Regionálním muzeu Litomyšl, v sobotu 19. května
po celý den vstup zdarma!

www.gastroslavnosti.cz

PROGRAM
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Kartu hodnotitele tvoří knížečka, kterou
získáte, když celý obrázek vystřihnete,
rozstřihnete v místě označenem symbolem
nůžek a potom složíte postupně zleva doprava,
na konci dolů a zase zleva doprava.





4. 5. Pá 18.00 Cukr & bič/Sugar & Whip - vernisáž výstavy kresby z pražské AVU • Městská obrazárna, II.patro zámku tel. 461 614 765
20.00 Globe games – zahájení mezinárodní soutěže • Smetanův dům tel. 461 615 061
20.00 Přilož bass pod kotel vol.2 - dubstep/dnb/bass night, vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel.777 589 663

5. 5. So 10.00-17.00 Velké testování špičkových kol - vyzkoušejte si kola, koloběžky, cyklokočárky... • Smetanovo náměstí - horní tel. 602 441 655
15.00 Kladení věnců u Památníku obětem 1. sv.války u Sokolovny a poté u Pomníku obětem 2. sv. války na hřbitově       Organizátor: Ing. Vítězslav Hanzl
20.00 Oldies 60´-80´ - dj Wolf • Music Club Kotelna tel.777 589 663
9.00-17.00 Kurz intuitivní kresby - nutnost objednání • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156

6. 5. Ne 8.30 Rybářské závody pro děti do 15 let - mohou se hlásit i nerybáři, pořádá DDM Litomyšl • rybník na Mendryce tel. 461 615 270
7. 5. Po 10.00-18.00 Otevřeno pro veřejnost - vstupné dobrovolné • Galerie Zlatá Brána, ul. B. Němcové 161 tel. 775 151 156
8. 5. Út 10.00-16.00 Tvoření ke Dni matek – výroba přání z filcu • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066
9. 5. St 17.00 Absolventský koncert ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům, malý sál tel. 461 612 628

10. 5. Čt 15.30 Marta Gottwaldová - přednáška Mgr. Jany Kroulíkové z cyklu "Manželky prezidentů" • Denní stacionář Ruka pro život o.s. tel. 461 312 412
17.00 Dámy, na slovíčko - magnetoterapie, šperky s magnety a jejich zdravotní účinky, numerologie  • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 612 667
17.00-20.00 Čakrový systém a jeho posilování, barvy a jejich význam - meditace, vstupné 200 Kč • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156
18.00 Koncert Trubačů ze Zábřehu • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
21.00 Pan Joker DDNNBBBB - poslechový večírek • Cafebar Underground tel. 725 846 248

11. 5. Pá 20.00 Dymytry + 100% - koncert a after party, vstupné 120 Kč v předprodeji (MC Kotelna, Paseka) a 150 Kč na místě • Music Club Kotelna tel.777 589 663
12. 5. So 9.00-17.00 Kurz intuitivní kresby - nutnost objednání • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156

11.00 1. májové grilování - gril a udírna, nově zrekonstruovaná terasa, grilovaná kýta, ochutnávka piv... • Restaurace Veselka tel.776 887 719
18.00 1. koncert ke 150. výročí od založení Vlastimilu - host. sbory Vrolik Roden a Chorus Minor Levoča • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 777 657 413
20.00 Shookies + Dědovy blechy - free stage pro začínající kapely a umělce • Music Club Kotelna tel.777 589 663
21.00 Willow Lake - koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům, nekuřácká restaurace tel. 461 619 183

13. 5. Ne 14.00-18.00 Setkávání - hraje a zpívá trampská osada Liščí vrch • Penzion Merkur tel. 607 684 575
14. 5. Po 20.00 Litomyšlská "otevřená" skupina mužů • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
15. 5. Út 10.00 Setkání s knížkou - pro účastníky denního stacionáře o.s. Ruka pro život • Městská knihovna tel. 461 612 068

10.00 Výroba voňavých mýdel ke Dni matek • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
17.00 Ptáci - povídání s panem Popelkou z cyklu "S Popelkou za zvířátky" • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
17.30 Duchovní cesta - diskusní večer s ing. Pavlem Polokem • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Večer s Plzeňským Prazdrojem – mistrovské točení piva představí V. Vanya a kulinářské speciality připraví M. Kníže • Hotel Aplaus tel. 461 614 901
18.30 Australský večer s Alda-Manem - večer věnovaný tradiční australské domorodé kultuře a didgeridoo • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
celý den Den otevřené výuky • ZUŠ Litomyšl tel. 461 612 628

16. 5. St 12.00-15.30 Poznávaní rostlin - oblastní kolo v budově DDM • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16.30 Interní večírek - sálek školy • ZUŠ Litomyšl tel. 461 612 628
17.00 Představení Mateřské školky Zámecká • Smetanův dům tel. 461 613 290
18.00 Galavečeře - vaří člen Národního týmu AKC ČR Miroslav Husák, hudební doprovod pianisty Mgr. R. Škeříka • Restaurace Karlov tel. 461 613 417

17. 5. Čt 08.00-15.30 Soutěž ve zpěvu • aula III. ZŠ tel. 461 615 270
14.00 Povolání: požárník - beseda s L. Faltysem • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00-19.00 Kreslení pro radost - informace z dětských kreseb, seminář pro rodiče a děti. Nutnost objednání. • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156
17.30 Výživa a fyzická degenerace - Věra Dudmanová, tradiční strava podle Ch. Darwina • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Interview s upírem - abon. divadelní představení, Divadelní společnost Frída Brno (B. Munzarová, ad.) • Smetanův dům tel. 461 613 239

18. 5. Pá 14.30 M.D.Rettigová v moderním pojetí - zážitkový oběd, vaří Jiří Král, cena menu 800 Kč/osobu • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
18.30 Yvonne Sanchez Band - koncert v rytmu jazzu.Vstupné 995 Kč (včetně rautu a nápojů) • Zámek Litomyšl, II.nádvoří tel. 461 614 900
20.00 Rock party - dj Wolf • Music Club Kotelna tel.777 589 663

19. 5. So 10.00 Kvalifikace na MČR ve vaření kotlíkových gulášů - hraje country kapela Modrá Den • Toulovcovo náměstí tel. 775 998 869
11.00-18.00 Pod širým nebem - výstava patchworku, šicí dílna, koná se pouze za pěkného počasí • Klášterní zahrady tel. 603 902 347
11.00-22.00 Gastrofestival na Smetanově náměstí - moderuje Jan Rosák                                                                                         www.gastroslavnosti.cz
14.00 Litomyšlský pohár 2012 ve stiga-hokeji - 5.kolo v budově DDM • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
19.00 The Pink Panthers - rock´n´rollový koncert svitavské skupiny • Smetanovo náměstí                                                          www.gastroslavnosti.cz
20.00 Diskotéka - dj Alík • Music Club Kotelna tel.777 589 663

20. 5. Ne 12.00 Sousedská husička na náměstí - společně servírovaný oběd, hraje poberounská hudební skupina Třehusk               www.gastroslavnosti.cz
22. 5. Út 17.00 Životní změny. Strach nic neřeší... - přednáška Evy Motyčkové, vstupné 60 Kč • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156

10.00 Malování na trička • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
17.00 Památky našeho kraje - přednáška Mgr. P. Kočího • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Keyboardový koncert ZUŠ Litomyšl • Hotel Zlatá Hvězda - sál tel. 461 612 628
17.00 Kurz první pomoci - lektor: Milan Havelka • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
19.30 515.LHV: Shadow Quartet - klasika v netradičních úpravách. Vstupné 100 Kč. • Smetanův dům, malý sál tel. 461 613 239

23. 5. St 8.00 Poznávaní rostlin - okresní kolo v budově DDM, jen pro postupující z oblastního kola • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
10.00-12.00 Zvířecí hrdina v dětské knize - knihovna pro batolátka a předškoláky • Městská knihovna tel. 461 612 068

24.5. Čt 17.00 KJČ: Julius Mařák - přednáška pí. Marty Vandasové o Juliu Mařákovi • Restaurace U Slunce, salonek tel. 461 612 068
19.00 Sekáč Belitex s vizážistkou Světlanou Čiberovou • obchod Belitex, Smetanovo náměstí www.rc.litomysl.cz
20.00 Zdeněk Bína a Jan Urbanec - koncert a obřad Posledního čaje Kamila Novotného, rozlučková párty s čajovnou • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
21.00 Trip Hop - poslechový večírek • Cafebar Underground tel. 725 846 248

25. 5. Pá 17.00 Taneční škola Scarlett - představení pro veřejnost • Smetanův dům tel. 732 608 654
18.00 Bubnování s Romanem Koškem • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
20.00 Mother´s Angels + Nebe + Ondra Sychra - koncert, vstupné 70 Kč • Music Club Kotelna tel.777 589 663

26. 5. So 11.00-16.00 Emoční kruhy, komunikace mezi partnery - přednáška Marka Ščotky, vstupné 200 Kč • Restaurace U Kolji,salonek tel. 774 102 559
16.00 Manželská krize a jak z ní ven - přednáška psychologa a theologa ing. Pavla Rause • Nový kostel tel. 461 615 360
18.30 Opera pod májovým nebem - Filharmonie Brno, O. Jelínková, V. Krejčí Housková, L. Krejčí, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám. tel. 602 712 164
9.00-17.00 Kurz intuitivní kresby - nutnost objednání • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156

27. 5. Ne 14.00 Duchovní vedení dětí - přednáška psychologa a theologa Ing. Pavla Rause • Nový kostel tel. 461 615 360
14.00 Sousedská pohádka - pohádka s písněmi P. Skoumala, účinkuje Občanské sdružení MIM z Prahy, vstupné 50 Kč • Hotel Zlatá Hvězda tel. 777 637 888
14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené - k tanci a k poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové • Lidový dům  tel. 461 619 183

V LITOMYŠLI V KVĚTNU 2012 



KINO SOKOL
3., 4. 5. Čt, Pá Králova řeč - Historický film V.Británie. Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, aj., titulky, 115 min. Vstupné: 60 Kč, od 12let
6. 5. Ne Máme papeže - Film Itálie, Francie, titulky, 100 min. Vstupné: 70 Kč
8., 9. 5. Út, St Avatar - Film USA., 160 min. Vstupné 60 Kč
10., 11. 5. Čt, Pá Nepřítel pod ochranou - Film USA. Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds aj., titulky, 110 min. Vstupné: 60 Kč, od 15 let
13. 5. Ne od 17.00 Saxána a lexikon kouzel - Film ČR, 90 min. Vstupné: 75 Kč
13.5. Ne od 19.30 Kluk na kole - Film Belgie/ Francie, titulky, 90 min. Vstupné:70 Kč
15., 16.5. Út, St Meruňkový ostrov - Slovenský film, slovenská verze, 100 min. Vstupné: 75 Kč, od 12 let
17., 18., 20., 22. -25. 5. Líbáš jako ďábel - Film ČR, pokracování romantické komedie Líbáš jako Bůh, 110 min. Vstupné: 100 Kč
27. - 31.5., 1., 3.6.
5. - 8. 6. Út - Pá Železná lady - Film V. Británie. 105 min., od 12 let

29. 5. Út 10.00 Výroba větrníků • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
10.00-18.00 Otevřeno pro veřejnost - vstupné dobrovolné • Galerie Zlatá Brána, ul. B. Němcové 167 tel. 775 151 156
19.00 Jamming - kytaru lapni do harfy spadni • Cafebar Underground tel. 725 846 248
19.30 Felix Holzmann - včera, dnes a zítra - zábavné představení s imitátorem Davidem Šírem • Smetanův dům tel. 461 613 239

30. 5. St 10.00 Prevence posílení imunity – autoimunitní nemoci • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
13.00-15.30 Malý vševěd - pátrací soutěž po městě (start od knihovny mezi 13.00-14.00) • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Orchestrální absolventský koncert ZUŠ Litomyšl • Hotel Zlatá Hvězda - sál tel. 461 612 628

31. 5. Čt 17.00-20.00 Chrám duše a panství těla. Jak projít územím stínů se světlem v sobě... - meditace, vstupné 200 Kč • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156
1.6. Pá 10.00-15.00 Dětský den s Chocco Caffé – Marcipánové modelování • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz

2. 6. So 10.00-15.00 Tvoření ke Dni dětí - výroba triček s paní Plíhalovou z DDM Litomyšl • Zámecké infocentrum tel. 461 610 066
13.00 Minifest 2012 - festival regionálních kapel, vstupné 50 Kč • zahrada před Lidovým domem www.bclit.org
13.00 Dětský den na Záhradí - soutěžní odpoledne pro děti • Jiráskovo nám., restaurace Veselka, hřiště za I.ZŠ - tel. 775 998 869
15.30 Hudba v džínách - vernisáž výstavy prací žáků ZŠ Zámecká, balónková show, balónková dílna • Zámecké infocentrum tel. 461 610 066
20.00 Pouťová zábava - hraje Huspol s.r.o., vstupné 50 Kč • Kulturní dům Pohodlí u Litomyšle

do 31.5. Odkrývání dobře utajených houslí aneb Miroslav Horníček: člověk, herec, spisovatel, výtvarník / výstava / Zámek Litomyšl / So-Ne 11-14
do 31.12. Sochy Jiřího Šimka - výstava ve vnitřních a externích prostorách galerie /Galerie v Antik hotelu Sofia / denně
do 28.10. Byl jednou jeden domeček - výstava historických domečků a pokojíčků pro panenky, v rámci II. prohlídkové trasy / Zámek Litomyšl / Út-Ne 10-16, So-Ne 9-17
do 27.5. Jiří David - Stanislav Diviš: ...probatum est. / výstava / Galerie Miroslava Kubíka / Pá a Ne 12-17, So 10-17
do 17.6. Julius Mařák - výstava obrazů litomyšlského rodáka, česká krajinomalba 19.století / Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17
15., 29.5.,  Julius Mařák - komentované prohlídky výstavy (vstupné zdarma k zakoupené vstupence) / Dům U Rytířů / vždy v 16.00 
5.6.  
do 28.10. Melodická Litomyšl - hudební náměty na obrázcích Quidona Šimka, výstava / Rodný byt B. Smetany / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2.6. Karel Malich Lázně ducha - výstava / Galerie Zdeněk Sklenář / pouze v sobotu 10-17 nebo po telefonické domluvě na tel. 603 866 959
do 30.6. Keltové - výstava představuje život Keltů v období mladší doby železné / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2.6. Jana Staňková: Mandaly - výstava autorky věnující se kresbě mandal podle umělecké tradice tantrického budhismu /Galerie v Antik hotelu Sofia / denně
do 31.5. Literární výročí v květnu a červnu - výstava / Městská knihovna / ve výpůjční době
5.5.-30.5. Cukr & bič/Sugar & Whip - výstava kresby z pražské AVU / Městská obrazárna / Út-Ne 10-12 a 13-17
11.5.-12.5. Lékařské sympozium - pořádá Nadační fond pro pomoc nemocným dětem / Smetanův dům
15.5.-30.6. Magdalena Dobromila Rettigová - výstava přibližuje osobnost jedinečné dámy kuchyně a české buditelky / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
19.5.-30.6. Litomyšl na starých fotografiích - výstava fotografií zachycujících Litomyšl v první třetině 20. století / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
30., 31.5.,  Vždy dopoledne proběhne pasování prvňáčků na čtenáře / Městská knihovna
6.6.
3.6.-30.6. Hudba v džínách - výstava prací žáků ZŠ Zámecká Litomyšl / Zámecké infocentrum / denně 9-17
od 1.5. Speciality z čerstvého chřestu / Restaurace v hotelu Zlatá Hvězda
11.5.-13.5. Řízkové hody / Penzion Merkur - nekuřácká restaurace / denně 11.30-22.00
14.5.-18.5. Gurmánská pouť po litomyšlských restauracích - litomyšlské restaurace vaří menu podle M. D. Rettigové, hodnocené návštěvníky a odbornou porotou / www.gastroslavnosti.cz

21.5.-27.5. Chřestové menu / Restaurace U Kolji

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: 

Po - Pá: 8.30 - 18.00 h 
So - Ne: 9.00 - 14.00 h 

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

Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art,
Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim a Vstupenky.cz
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

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

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak), předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161
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Výstava umístěná v Regionálním muzeu, představuje
velkoformátové reprodukce fotografií zachycujících
Litomyšl a její obyvatele v první třetině 20. století.
Snímky zobrazují dnes zbořené budovy jako Karlov,
panský mlýn nebo synagogu, nejrůznější proměněná
zákoutí, ale také místa, která zůstala v podstatě stej-
ná, ale ozvláštňují je lidé v dobovém oblečení, kravské
povozy nebo vývěsní štíty zaniklých firem... Autorem
fotografií je místní knihkupec a amatérský fotograf
Karel Veselík (1873–1936). 
Výstava je otevřena od 19. května – 30. června 2012.

Petr Chaloupka, Regionální muzeum Litomyšl

Litomyšl na starých
fotografiích

pozvánky

15. ročník GLOBE Games tentokrát v Litomyšli
V prvním květnovém týdnu se v Litomyšli uskuteční
tradiční, a přesto jedinečné setkání studentů a učite-
lů. Přijedou z jednatřiceti českých škol a zúčastní se
i jedna slovenská. Všichni mají jedno společné - jsou
zapojení v mezinárodním programu GLOBE. V něm
zkoumají přírodu, sledují vývoj počasí a podnebí,
určují půdní vlastnosti i kvalitu vod, měří kvalitu
ovzduší a mapují vegetaci v okolí své školy. Na GLOBE
Games mimo jiné představí své letošní celoroční pro-
jekty. Výsledky své práce odesílají mladí badatelé
do celosvětové databáze NASA, která je garantem pro-
gramu.
Pořadatelem 15. ročníku GLOBE Games je Gymnázium
Aloise Jiráska Litomyšl a Sdružení TEREZA. Akce pro-
běhne od 4. do 7. května a zúčastní se jí kolem 200
hostů. Kromě studentů a učitelů základních a střed-
ních škol přivítá Litomyšl i vědecké pracovníky a další
návštěvníky, kteří se zajímají o životní prostředí. 
V České republice existuje GLOBE už 17 let a jeho koor-
dinátorem je Sdružení TEREZA. Byli jsme jednou
ze sedmi zemí, které v roce 1995 s programem začína-
ly. Některé české školy zůstaly zapojené po celou dobu
a GLOBE Games se účastní pravidelně. A jaký je důvod
každoročních setkání GLOBE týmů? „Studenti
za pomoci svých učitelů realizují v průběhu roku pro-
jekty zaměřené na poznávání životního prostředí
a na GLOBE Games je prezentují, vyměňují si zkušenos-
ti a získávají inspiraci pro další práci,“ uvedla koordi-
nátorka GLOBE Dana Votápková.
Motto letošních GLOBE Games zní: „Už 15 let to spolu

koulíme!“ Jubilejní ročník připomene organizátory
a dění předešlých 14 ročníků a také upozorní na to, jak
GLOBE ovlivnil další životní cesty žáků ze zapojených
škol. Mnozí již studují na vysokých školách nebo se
věnují vědě profesionálně.
Slavnostní zahájení her proběhne v pátek 4. května
od 20.00 hodin ve velkém sále Smetanova domu. 
Další den je pro účastníky připravena terénní hra
v lesoparku Černá hora. Pokud tam půjdete první květ-
novou sobotu na svoji obvyklou vycházku, nenechte
se zaskočit větším počtem šestičlenných týmů, které
se vás možná zeptají, jestli byste na území lesoparku
raději viděli golfové hřiště, přírodní klidovou zónu
nebo aquapark. Letošní terénní hra bude simulační.
Žáci při ní budou nejen provádět nejrůznější měření,
ale na vlastní kůži si vyzkouší i úřední postup při povo-
lování záměru na změnu využití území.
V neděli 6. května se v učebnách gymnázia uskuteční
od 8.30 do 11 hodin studentská konference. Žáci před-
staví své projekty před odbornou komisí, ostatními
školami i veřejností. Máte-li zájem nahlédnout do tajů
programu GLOBE, naskýtá se vám jedinečná příleži-
tost.
Kdo se nevypraví na studentskou konferenci, je
srdečně zván na Festival pro veřejnost. Ten začne
ve 14.30 hodin tradičním koulením nafukovací země-
koule městem od sochy Bedřicha Smetany na Smeta-
nově náměstí směrem na náměstí Toulovcovo, kde již
bude čekat pódium a stánky několika škol.
Cílem festivalu je seznámit širokou veřejnost s aktivi-

Přijď te prožít dětský den
do Zámeckého informačního centra

Informační centrum pořádá ve spolupráci s Rodinným
centrem v sobotu 2. června 2012 Den dětí v zámeckém
infocentru.  Pro děti je připraven bohatý program,
od 10.00 do 15.00 hodin si lze vytvořit s lektorkou
DDM Litomyšl paní Šafaříkovou  krásná trička. V 15.30
hodin pak proběhne vernisáž výstavy „Hudba v dží-
nách“, kterou s dětmi z I. ZŠ Zámecká zorganizovala
výtvarnice Šárka Franková. Součástí vernisáže bude
hudební vystoupení žáků ZUŠ Litomyšl. Výstavu
dozdobí květinovými vazbami studenti litomyšlské

zahradnické školy. Samotná výstava pak bude
v Zámeckém Infocentru k vidění do 30. června. 
Hned po vernisáži bude následovat „ Balónková show
a Balónková dílna“. Profesionální tvůrci veselých
balónků  předvedou jaká „kouzla“ se dají dělat s oby-
čejnými nafukovacími balónky. V rámci Balónkové
dílny si děti budou moci samy vyrobit a odnést baló-
nek, podle svého přání. Hlavním partnerem této akce
je Restaurace a Dance Club u Kolji .

Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

si Vás dovoluje v rámci akce
"Gastronomické dny M. D. Rettigové"

pozvat na pozdní slavnostní

připravené a prezentované samotným
Jiřím Králem, bývalým kapitánem

českého národního reprezentačního
kuchařského týmu, nyní

Chef de Cuisinem vyhlášené
pražské restaurace Aureole.

Harmonii výborného jídla s vínem
skloubí sommeliér Oldřich Bujnoch.

Cena menu 800,-Kč/osobu
Jednotný začátek tohoto pozdního

zážitkového oběda je
v pátek 18. května ve 14.30 hodin.

Rezervace nutná předem
na telefonním čísle 461 615 338.

5-chodové zážitkové menu
M. D. RETTIGOVÁ
V MODERNÍM
POJETÍ,

Výstava: Magdalena Dobromila Rettigová
Výstava přibližuje osobnost jedinečné dámy
kuchyně a zároveň české buditelky Magdaleny
Dobromily Rettigové prostřednictvím rozličných
věcí, které měla v osobním vlastnictví a které se
dochovaly z doby jejího působení v Litomyšli
v našem muzeu. K vidění bude nejen řada konvi-
ček a šálků, do nichž nalévala oblíbené kafíčko,
ale i Magdalenino paraplíčko a její kabelky, s nimiž se
procházela po promenádě na zdejším náměstí. Dále
vystavíme množství sošek a krucifixů, které zdobily
její domácnost, a zajímavé také bude seznámit se

s rukopisy několika jejích literárních děl.
Doplňkem výstavy bude slavnostní tabule sesta-
vená dle předlohy M. D. Rettigové. Bude však
vytvořena z netradičního „umělého“ jídla, jež

připravilo Výtvarné studio z Dolního Újezdu.
Nachystán bude i dětský koutek (včetně oblíbené-
ho domečku a kuchyňky). Ti starší budou mít mož-

nost naučit se ozdobně skládat ubrousky či vyhledat si
nějaký zajímavý recept v připravených kuchařkách. 
Výstava je otevřena od 15. května do 30. června 2012. 

Eva Kolářová, Regionální muzeum Litomyšl

tami GLOBE škol. Některé z nich si můžete pod vede-
ním žáků sami vyzkoušet. Festival bude provázet kul-
turní program z dílny studentů gymnázia.
Festival a celé 15. GLOBE Games uzavře Gymnázium
Aloise Jiráska v Litomyšli předáním putovního dřevě-
ného obrazu zástupcům školy, která se již začíná chys-
tat na pořádání GLOBE Games 2013. 
Akce se koná pod záštitou členky Rady Pardubického
kraje Ing. Jany Pernicové a byla finančně podpořena
Pardubickým krajem a Městem Litomyšl. 

Mgr. Ivana Hynková

ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska Litomyšl

Roztančená Scarlett
ve Smetanově domě
Taneční škola Scarlett zve širokou veřejnost na svůj
první večer tance. Žáci se s vámi podělí o získané
dovednosti během školního roku a radost z tance. Tato
akademie se bude konat v pátek 25. 5. 2012 ve Smeta-
nově domě, Litomyšl. Dopoledne proběhne vystoupení
pro školy, školky a jiná školská zařízení a odpoledne
v 17.00 pro veřejnost. Vstupné pro děti 30 Kč
a pro dospělé 60 Kč. Všechny vás srdečně zveme a těší-
me se.      Šárka Hnátová, DiS., foto Kateřina Skřebská
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Tulák zpět v litomyšlských ulicích
Již podruhé zavítá do Litomyšle noční outdoorová šif-
rovací hra TULÁK pod hlavičkou Domu dětí a mládeže
Litomyšl. Obyvatelé Litomyšle mají možnost projít
svoje město a jeho okolí jinou formou než poznali
doposud. Ve večerních hodinách se max. 20 týmů roz-
prchne po městě s batůžky na zádech, svítícími čelov-
kami, soustředěnými výrazy v obličeji a plnou hlavou
zašifrovaných zpráv a příběhu. 
Hra proběhne v sobotu 26. května od 18.00 hodin
večerních do 6.00 hodiny ranní. Je určena pro 3-5
členné týmy ve věku 15 let a výše, které se nebojí sáh-
nout si až na dno svých psychických i fyzických sil.
Týmy projdou jedenácti stanovišti po městě a jeho
okolí. Za pomoci dvou zpráv na každém stanovišti.
První zpráva je zašifrovaná a pošle hráče na další
místo, druhá zpráva se týká příběhu. 
Co čeká nadšence v tomto ročníku, napověděla pra-
covnice DDM Litomyšl Hana Plíhalová Šafaříková:
„Moc toho neprozradím. Jen to, že jde o 12 hodin
nezapomenutelných zážitků s dějovou linkou. V prů-
běhu to některé týmy budou chtít vzdát, ale pak si to
rozmyslí, protože budou chtít zažít pocit totálního
vrcholu. Zjistí, jak fungují či nefungují se svými kama-
rády. V závěru je čeká nejen fantastický pocit, ale také
atraktivní ceny. Zájemce, prosím, ať se hlásí předem
na DDM nebo na níže uvedených kontaktech.“

Odpoledne na sokolské
zahradě s překvapením
TJ SOKOL Litomyšl zve všechny děti, jejich rodiče,
kamarády a známé na sokolské odpoledne, které se
uskuteční v sobotu 9.6.2012
od 14 hodin na zahradě za budovou sokolovny. 
Malí i dospělí sokolové předvedou své skladby pro XV.
Všesokolský slet, chybět nebude občerstvení, soutěže
pro děti a drobné odměny, odpoledne zpříjemní repro-
dukovaná hudba a přijede i .... tak to je překvapení !!!
Vstup do zahrady velkou branou od R-35. 
V případě nepříznivého počasí bude část programu
přesunuta do tělocvičny v sokolovně.

Dana Kmošková

Opera pod májovým nebem - Litomyšl 2012
koncert na podporu vycházejících hvězd

V Litomyšli dne 26. května v 18.30 hodin na Smetano-
vě náměstí již po třetí proběhne hudební večer plný
krásných operních melodií. Před sochou Bedřicha
Smetany mají diváci opět možnost poznat čtyři mladé,
začínající umělce, kteří možná za několik málo let,
díky svému výjimečnému nadání, překročí hranice
naší země a postaví se na operní prkna, která skuteč-
ně znamenají svět. 
Pod taktovkou zkušeného dirigenta Miloslava Oswal-
da, šéfdirigenta opery Moravského divadla Olomouc,
se představí přední český orchestr Filharmonie Brno.
Stejně jako v předešlých dvou letech je tento koncert
zaměřen na začínající pěvecké borce naší a Slovenské

republiky. Snahou organizátorů je nejen představit
mladé nadějné pěvce v jejich plné síle a kondici, ale
hlavně darovat pěveckým začátečníkům onu důležitou
zkušenost zazpívat si s profesionálním orchestrem
před odborným a znalým publikem. Sopránový obor
bude reprezentovat Olga Jelínková, která v loňském
roce získala 1. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži
Antonína Dvořáka v Karlových Varech a stala se fina-
listkou prestižní pěvecké soutěže Concorso di Canto
lirico internazionale per Cantanti lirici - Giacomo
Puccini v italské Lucce. Dále vystoupí mezzosopranist-
ka Václava Krejčí Housková a tenorista Ondřej Koplík,
kteří jsou odbornou kritikou řazeni mezi nejvýrazněj-
ší talenty nově nastupující pěvecké generace. Celým
večerem vás bude provázet litomyšlský rodák, organi-
zátor akce a barytonista Leoš Krejčí.
Májový večer bude v moci největších operních sklada-
telů hudebního nebe, zazní klasické kusy
z per W.A. Mozarta, G. Rossiniho, G. Verdiho, A. Dvo-
řáka a dalších.
Zvláštní poděkování patří mecenášům, bez jejichž
finanční pomoci by podobný projekt nemohl být reali-
zován: Dagmar a Patrik Krpčiarovi, Arnošt a Marcela
Maiwaldovi, Marie a Olbram Zoubkovi, Rudolf Pawlica
– dále také partnerům akce - Renata Rothscheinová,
Miroslav Kroupa, Michaela a Milan Kotlárovi a Petr
Malota.

Vstupné pro návštěvníky koncertu je dobrovolné,
přičemž výtěžek z akce bude opět věnován na charita-
tivní účely.
V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut
do Smetanova domu. Jste všichni srdečně zváni, těší-
me se na vaši návštěvu. 

Leoš Krejčí, foto František Renza

pozvánky

Slepá degustace se
sochami O. Zoubka
V letošní sezóně návštěvníky Zámeckého sklepení
a milovníky vín čeká NOVINKA! Od 1. 5. do 30. 9. si
mohou zasoutěžit v poznávání vín. Degustace naslepo
zahrnuje 9 vzorků řady Chateau Litomyšl, která jsou
rozmístěna po celém sklepení u soch. 
Vy ochutnáváte, tipujete, my odměňujeme! Nudit se
rozhodně nebudete. Více na http://sklepeni.smeta-
novalitomysl.cz/. Otevřeno každý den od 9 do 17
hodin.                                                         Ivana Baarová

Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské,

1. 6. 2012

18.00 - 18.20 Ekumenické zahájení Noci kostelů. Slovo
k zamyšlení, modlitba, hudba k poslechu. 
18.20 - 22.45 Otevřená noc v Novém kostele. Prostory
Nového kostela jsou otevřeny návštěvníkům k prohlíd-
ce, ale také ke ztišení a rozhovorům. 
18.30 - 19.30 Povídání pod skleněným křížem. Povídá-
ní s Václavem Ciglerem (autorem kříže) a Janem Fryd-
rychem (zpracovatelem). 
19.30 - 21.00 Kreslení pod skleněným křížem. Kreslení
pod odborným vedením pana Václava Ciglera a dalších
umělců.
21.00 - 21.20 Komentovaná prohlídka 
22.00 - 22.20 Komentovaná prohlídka
22.45 - 23.00 Zavírání Nového kostela. Krátké zamyš-
lení a modlitba na dobrou noc.

Noc kostelů
v Novém kostele

Pod názvem OD SOUMRAKU DO ÚSVITU v roce 2009
poprvé hra zavítala z DDM Jindřichův Hradec do Miká-
da-střediska volného času ve Vysokém Mýtě, kde se
setkala s velkým ohlasem. V roce 2011 již pod názvem
TULÁK proběhl 3. ročník a v roce 2010 se poprvé hra
uskutečnila i v Litomyšli za podpory DDM Litomyšl
s účasti 22 týmů. 
Hana Plíhalová Šafaříková 
Tel.: 737 942 887, email: tulak-hra@seznam.cz,
www.tulak.uvadi.cz

Text a foto Hana Plíhalová Šafaříková

Z Kroužku Jihočechů
• Ve středu 16.5. pořádá Kroužek Jihočechů zájezd
do Kunštátu, Lysic, Předklášteří u Tišnova a Nového
Města na Moravě. Cena zájezdu je pro nečleny 350
korun. Bližší informace zájemcům podá pí. Kroulíková
nebo pí. Faltysové v Městské knihovně v Litomyšli.
• Pátá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2012 se
koná ve čtvrtek 24. 5. od 17. 00 v salónku restaurace
U Slunce. Na programu bude přednáška pí. Marty Van-
dasové o litomyšlském rodáku, malíři Juliu Mařákovi.
Srdečně zveme i případné hosty.        Jana Kroulíková
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pozvánky

Koncert klasické
hudby v netradičních
úpravách
Srdečně vás zveme na koncert Shadow Quartetu, který
se bude konat v úterý 22. května 2012 ve Smetanově
domě v Litomyšli v 19.30 hodin v rámci Litomyšlských
hudebních večerů. Členy Shadow Quartetu jsou: Ště-
pán Švestka – violoncello, Michal Franta – kontrabas,
Ondřej Plhal – housle, Marek Švestka – akordeon.
Tato naprosto jedinečná formace hudebníků vznikla
ke konci 90. let jako reakce na stávající tvář klasické
hudby. Záměrem tohoto seskupení je tedy interpreta-
ce klasické hudby v netradičních úpravách. V širokém
repertoáru této kapely dále nechybí hudba filmová,
muzikálová a populární.
Za posledních pět let působení Shadow Quartetu
na hudební scéně jsou nepřehlédnutelná vystoupení
s umělci jako např. Zuzana Norisová, Jiří Korn, Janek
Ledecký, Lenka Filipová a další. Asi k největším úspě-
chům těchto vynalézavých hudebníků patří zápis
do Guinnessovy knihy rekordů skladby N. A. Rimské-
ho-Korsakova „Let čmeláka“. Uměleckým vedoucím
souboru je violoncellista Štěpán Švestka. 

Jiřina Macháčková

Posezení při 
harmonice v Benátkách
Benátští hasiči pořádají 4. května od 17 hodin v sále
hospody V okliku posezení při harmonice. Již potřetí
tak zpříjemní páteční podvečer manželé Vodehnalovi.
Občerstvení zajištěno!

Zvou hasiči Benátky a Jaroslav Jiráček

BIKEMARATHON
veřejný závod horských kol
Rádi bychom vás pozvali na 5. ročník Generali-Sport
Bárt Bikemarathonu, který se uskuteční v sobotu
19. 5. Start a cíl závodu je na letišti v Ústí nad Orlicí.
Přihlásit k závodu se můžete od 9.00 do 10.30 hod.
v místě startu nebo předem prostřednictvím interne-
tu, případně na prodejně Sport Bárt. Trasy: 55 km
(hlavní závod – start v 11.30), 22km (hobby jízda –
start 11.00). V rámci závodů proběhne dětský den
(soutěže pro děti, skákací hrad, …) pod vedením
Rodinného centra Srdíčko a cyklistický závod Velká
cena pro malé děti. Bližší info: www.bikemarathon.cz,
nebo na tel.: 603 526 307.
Přijďte, těšíme se na vás.

Za pořadatele Jiří Holubář – Sport Bárt

Není žádnou novinkou, že Benátky jsou obcí více než
kulturní, a tak nesmíme opomenout, ani letošní káce-
ní máje, které se bude konat 26. 5. 2012. V 13.00 bude
od hřiště vyjíždět průvod s koňským povozem a kape-
lou Čisbend. Společně s ním půjdou mládenci, kteří
vyvedou svobodná děvčata k tanci. Po celou dobu akce
se můžeme těšit na tradiční jarmark s legendárními
koláči, které budou k dostání na hřišti, kam nakonec
dorazí i celý průvod. Akce bude obohacena zábavným
kulturním programem a večer si zatancujeme v rytmu
country.  Těší se na vás obec Benátky.    

Šárka Pakostová

Kácení máje 
v Benátkách

Janovský festiválek, 
kapely a divadlo pro děti i dospělé

Již 17. ročník Janovského festiválku se uskuteční
5. května na Rychtě v Janově. Program pro děti
i dospělé odstartuje ve 14.00, kdy své umění předvede
provazochodec a žonglér. Následovat bude žonglérský
workshop a hudební dílna manželů Jasanských „Země
– znění“. Od 15.00 zahraje divadlo Jojo z Poličky Aprí-
lovou pohádku pro děti.  V 16.00 bude zahájena výsta-
va Exlibris Josefa Váchala. Ve stejnou dobu začne

dramatická dílna pro děti. V 17.00 se uskuteční před-
stavení dětí z dramatické dílny. Divadlo DNO zahraje
svůj kousek s názvem Hospodin v 18.00. Festiválek
vyvrcholí koncerty kapel Kochlea (20.00), Hadry z těla
(21.00) a Byl pes (22.00). Akce se koná za podpory
obce Janov.
Více informací na http://www.facebook.com/janov-
skyfestival.                                                                     -ps-

Špitálská 1165
(mezi spořitelnou
a Špitálkem)
tel. 724 871 601  

• Velký výběr bižuterie
• Vlasové doplňky
• Šperkovnice
• Módní doplňky
• Dárkové poukazy

m ó d n í       d o p l ň k y

N O V Ě  O T E V Ř E N O

Dlouhodobě pronajmu byt 3+1
v Litomyšli, ul. Dukelská, po rekonstrukci, prosluněný, 

parkování před domem. Informace na tel. 777 190 274.

16. rok v Rodinném centru Litomyšl
Rodinné centrum Litomyšl má za sebou 15 let své
činnosti, nespočet aktivit i klientů. V loňském roce
jsme úspěšně ukončili projekt z prostředků evrop-
ských fondů „Připraveným štěstí přeje“ a svou čin-
nost jsme rozšířili o Miniškolku v prostorách
Ortoptiky na ulici Dukelské.
V březnu letošního roku se správní rada Rodinného
centra rozhodla udělit čestné členství osobě, která
se významným způsobem zapsala do fungování
Rodinného centra, potažmo celých rodin. Za prosa-
zování a naplňování společensky odpovědné firmy
H.R.G., spol. s r.o. a za finanční, materiální a morál-
ní podporu činností Rodinného centra bylo toto
výjimečné ocenění, v pořadí čtvrté, uděleno Leoši
Tupcovi.

Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity, do kterého jsme se zapo-
jili společně s Pardubickým krajem a Sítí mateřských
center. V průběhu roku realizujeme jednorázové
akce pro celé rodiny (př. odpoledne za sokolovnou,
kurs první pomoci, výlet na statek). V rámci projek-
tu „Babiččiny recepty a mámino pečení“ si povídáme
a zkoušíme v praxi generacemi ověřené recepty.
Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti, přidejte
svůj recept do „Receptů naší rodiny“! Můžete psát
na e-mail: pbenesova@centrum.cz, ale ještě lépe:
přijďte přímo ochutnat do Rodinného centra na Tou-
lovcově náměstí 1163 v Litomyšli. Těšíme se na vás!

Petra Benešová

Rodinné centrum Litomyšl, www.rc.litomysl.cz
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

•25. – 26. května
10. ROČNÍK WORLD MUSIC FESTIVALU NA

JEDNOM BŘEHU

Letní kino Širák a klubová scéna v Hradci Králové
Dvoudenní dramaturgie nabízí výbušný mix
world music, rocku, hiphopu, reggae, jazzu či
elektroniky, kultovní hudbu z různých etnic-
kých kořenů.

CHEB

•12. května
Veletrh zlaté české ručičky

Areál Krajinky v Chebu, www.veletrh-zlateces-
kerucicky.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

•19. května
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradec-

ký pedál - oficiální zahájení turistické sezóny
spojené s cyklistickou vyjížďkou. V cílové sta-
nici čeká na účastníky akce pestrá nabídka
soutěží, občerstvení a losování o jízdní kolo.

KUTNÁ HORA

•20. května - 30. září
Europa Jagellonica - umění a kultura ve

střední Evropě za vlády Jagellonců 

Galerie Středočeského kraje, Jezuitská kolej
Česko-německo-polský výstavní projekt před-
stavuje umění a kulturu ve střední Evropě na
přelomu pozdního středověku a raného novo-
věku v širokých mezinárodních souvislostech.

POLIČKA

•12. - 20. května
MARTINŮ FEST 2012 

15. ročník festivalu klasické hudby 
program najdete na www.tyluvdum.cz

TELČ

•19. května
Folklor v máji s řemeslným trhem 

na náměstí od 10 do 17 hodin
Prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kví-
tek I, Kvítek II, Podjavořičan z Telče a dalších
folklorních souborů z regionu Horácka s dopro-
vodnou výstavou České dědictví UNESCO.

TŘEBOŇ

•3. - 8. května
Mezinárodní festival animovaných filmů

Anifilm 2012

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

Inspirace
z České inspirace 

Jak funguje Charitní pečovatelská služba?
Charitní pečovatelská služba (dále CHPS) vznikla jako
samostatné středisko 1. listopadu 2008. Kancelář
služby se nachází v suterénu historické budovy Lido-
vého domu, který je situován v centru města a je snad-
no dostupný pro zájemce o službu a ostatní občany.
CHPS je služba terénní, což znamená, že pracovníci
vykonávají svoji činnost přímo v domácnosti občanů. 
Jejím posláním je poskytnout podporu rodinám
s dětmi a občanům, kteří vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu omezení či postižení nejsou schopni si
sami zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost. 
Podstatou služby je podporovat občany v jejich schop-
nostech a dovednostech a umožnit jim prožití plno-
hodnotného života v domácím prostředí. 
Tým je tvořen pracovníky v sociálních službách, mezi
širokou veřejností známými spíše pod pojmem „pečo-
vatelky“. Ty, díky svým vědomostem a zkušenostem,
vykonávají svoji práci na profesionální úrovni. V rámci
povinného vzdělávání si tyto vědomosti dále rozvíjejí
a současně získávají informace nové, které přispívají
k jejich odbornému růstu a přístupu ve vztahu ke kli-
entům.
Od začátku svého samostatného působení až do konce
roku 2011 středisko zajistilo podporu 148 osobám

z Litomyšle a okolí, nejčastěji seniorům nad 70 let.
Z nabízených služeb je největší zájem o zajištění
úkonů hygieny, nákupů, běžného úklidu nebo dopro-
vodu k lékaři.
Pokud máte o naši službu zájem, více informací
a odpovědi na vaše dotazy získáte na telefonním čísle
605 156 882, případně na internetových stránkách
www.litomysl.charita.cz.

Za kolektiv pracovníků CHPS Litomyšl Lucie Šteflová,
foto Gabriela Dvořáková

Slušná většina
Jsem proti zkratkám! Nemám nyní na mysli zkrat-
ky ve smyslu názvu třeba organizací či sportovních
týmů. Jedná se mi o zkratkovitá spojení, v jistém
smyslu by se dalo říci přirovnání. Nedávno jsem
zaslechl opět v mediích takovéto spojení - politik =
korupčník. Jistě většina bude souhlasně pokyvo-
vat hlavou. Rád bych s tímto nesouhlasil a zamys-
lel se nad tím proč. Na mnoha místech můžeme
narazit na různá zkratkovitá spojení, co třeba:
podnikatel = zloděj, bankéř = tunelář, právník =
vydřiduch (obecně chápán advokát), úředník =
člověk neochotný a šikanující nás, nezaměstnaný
= lenoch a člověk, který nemá zájem o práci,
a takto bychom mohli dlouho pokračovat celou
řadou dalších profesí (policista, soudce, učitel…).
Každý by si vzpomněl jistě na to, jak někde zaslec-
hl či se dočetl o podobném zkratkovitém přirovná-
ní. Neměli bychom takto zjednodušovat. Vše je
přece o lidech! Základem, stavebním kamenem
každé fungující společnosti, je slušný a pracovitý
člověk. 
Důvěřujme proto v člověka! Nenechme se ovlivnit
jakýmkoliv paušalizováním. Dvě, tři červivá jablka
neznamenají důvod k odepsání celé sklizně. Vší-
mejme si více té slušné a poctivé většiny. Často
právě i díky médiím hážeme lidi z určité profese
do jednoho pytle. To, že média věnují pozornost
jednomu hulvátovi, neznamená, že ostatní nemají
vychování. Pokud se středobodem večerních zpráv
stane alkoholik, ať už je lékař či soudce, nezname-
ná to, že bez alkoholu nemohou žít ti ostatní. Mys-
leme pozitivně! Všímejme si v okolí kladných

příkladů, když už jim nevěnují tolik pozornosti
novináři. 
Ocenit, pochválit a vyzvednout slušnost, poctivost
a pracovitost není ostuda. Věnujme těmto lidem
úsměv, vlídné slovo a třeba je i veřejně pochvalme.
To nebolí a dokonce to ani nic nestojí. Na to máme
všichni, jen to chce minimum energie zapojit
pro positivní věc. Pro slušnost a vlídnost nás neu-
bude a třeba se nám jindy zase vrátí. 
V některých profesích se nám to již daří. Kuchaři
pochválíme v restauraci dobré jídlo, kadeřnici
vydařený účes. Poctivý řemeslník (drobný živnost-
ník) je také šťastný, když za ním zůstane spokoje-
nost klienta. Ale je to přece také podnikatel
a přitom není ani zloděj ani podvodník. Co třeba
zdravotní sestřičky? Léta již nenosí čepec a typic-
ké jednotné modrobílé uniformy. Stále to ale jsou
ti andělé, kteří se o nás postarají s úsměvem
ve dne, v noci i o svátku, kdy ostatní mají většinou
volno, a nám bude velmi těžko. Jistě zde zapome-
nu na řadu jiných profesí, respektive většinu pro-
fesí. A o tom to je. Právě ta slušná a poctivá většina
by neměla být takto zkratkovitě označována, ani
v našich rozhovorech, ani v médiích. 
Rád vidím v lidech to dobré, nekácejme tedy
pro několik soušek celý zdravý les! Vše je v nás,
v lidech! Dívejme se okolo sebe s otevřenýma
očima a uvidíme především ty slušné a pracovité,
kteří sice nejsou středobodem zájmu pro média,
ale díky nimž se nám dobře žije! 

Krásný den vám přeje

prim. dr. Harald Čadílek

PLACENÁ INZERCE

Farmářské trhy začnou 2.června
Litomyšlané, třetí ročník Farmářských trhů začne již
v sobotu 2. června 2012 na Toulovcově náměstí.
Po dobu pěti měsíců se na vaši návštěvu budeme těšit
každou sobotu od 8 do 11 hodin s následujícími výjim-
kami: Z důvodů souběžných akcí pořádaných na Sme-
tanově náměstí se v termínech 9. 6., 23. 6., 11. 8. a 22.
9. farmářské trhy nebudou konat.
Rovněž máme zájem o regionální prodejce nabízející
kvalitní zeleninu a ovoce, pečivo a knedlíky, maso
a uzeniny, domácí lihoviny, mléko a mléčné výrobky,
med a výrobky z medu, marmelády a zavařeniny, těsto-
viny, čerstvé ryby, okrasné dřeviny a květiny, sazeni-

ce, byliny, kvalitní potravinové polotovary, sušené
ovoce všeho druhu, popř. sušená rajčata apod., houby
sušené i čerstvé –  malopěstitele žampionů a hlívy,
sirupy ovocné (z květu černého bezu, malin, višní, jab-
lek...), kysané zelí, čalamády, kyselé okurky, domácí
kečupy, různé dýňové speciality a další kvalitní výrob-
ky. Na farmářských trzích rozhodně nechceme potravi-
ny plné umělých ochucovadel, stabilizátorů, barviv
a dalších látek zakrývajících nevalnou kvalitu výcho-
zích surovin. 
Kontaktní osoby: Petr Malota - malota@generace89.cz,
Jakub Tmej - tmej@generace89.cz Petr Malota
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Děti z I. MŠ oslaví
Svátek matek ve
Smetanově domě

Ve středu 16. května v 16.15 bude
ve Smetanově domě besídka I. MŠ
v Litomyšli. Na oslavu Svátku
matek zveme rodiče, prarodiče
i občany Litomyšle. Přijďte se
odreagovat a načerpat síly
na naše vystoupení.  Srdečně
zvou děti a zaměstnanci I. MŠ
v Litomyšli.     Za I. MŠ v Litomyšli 

V. Borovičková

Na začátku dubna proběhla na ZŠ Zámecká již po něko-
likáté sběrová akce. Na naší škole se tradičně váží
noviny a časopisy, lepenka a smíšený papír. Akce pro-
bíhá dvakrát do roka, v dubnu a v září. Třídy se mezi
sebou pravidelně utkávají ve dvou kategoriích – první

a druhý stupeň. První tři kolekti-
vy z každé kategorie vždy obdrží
sladkou a finanční odměnu.
Pokaždé se s plným nasazením
zapojí nejen žáci, ale i jejich rodi-
ny. Děti si papír dopředu zamlou-
vají v obchodech, ve firmách,
v centru sociální pomoci,…
zkrátka v mnoha institucích.
Od použitého papíru je v době
vážení téměř vyčištěna celá Lito-
myšl a její okolí. Zkrátka s námi
sbírají všichni. A jaké jsou letošní
výsledky? Školní rekord téměř 21
tun sice překonán nebyl, ale
shromáždilo se skvělých 17
643 kg papíru. Budeme rádi,
pokud se příště k tomuto číslu
opět přiblížíme, nebo jej dokonce
přesáhneme. 

Zuzana Rybenská

Strojírenská společnost
AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a. s.

rozšiřuje svůj pracovní tým

a přijme do trvalého pracovního

poměru tyto profese s praxí:

• lakýrník 
• svářeč CO2,

přednost mají svářeči se zkouškou
ČSN EN 287-1 a evropský praktik EWP

• obráběč kovů
• vrtař
Místo výkonu práce je Litomyšl. 
Nástup ihned. Nabízíme perspektivní
práci a trvalý profesní růst.

Pro bližší informace kontaktujte 
personální odd. společnosti 
rejsova@automotive.cz, 
tel. 461618555, kl.115
nebo 724557761

ZUŠ má za sebou první ples
V pátek 30. března uspořádala ZUŠ B. Smetany v Lido-
vém domě svůj historicky první ples.
Na organizaci plesu nás lákala především možnost
vytvořit program pouze z vlastních lidských zdrojů.
Hudbu k tanci střídavě obstaraly školní orchestry: Big
Band, dechový orchestr a rocková kapela Status Quo
Revival, tvořená absolventy ZUŠ. Předtančení vzniklo
v režii tanečního oboru a výherní věcné ceny jsme svě-
řili do rukou našich výtvarníků. Ožily tak již např.
nepotřebná pouzdra na housle, pultek na noty, stará
židle či modré housle Pavla Šporcla.
Pozdější jarní termín byl volen záměrně a myslím, že
plesu nijak neuškodil. Plesových hostů dorazil překva-
pivý počet a věřím, že díky žánrově pestrému hudební-
mu doprovodu si na své přišly všechny věkové
generace.
Ohlasy nás utvrdily v přesvědčení, že ples byl jednak
netradiční a hlavně úspěšnou reprezentací všech
oborů ZUŠ a zároveň velikou motivací pro žáky hrající
v orchestru. 

ZUŠ teď čeká série absolventských koncertů, na které
Vás srdečně zveme. Úplnou novinkou, kterou připra-
vujeme na 10. 5. 2012 do Kostela Povýšení sv. Kříže, je
koncert Trubačů Zábřeh.
Trubači Zábřeh jsou šestičlenný komorní soubor, který
provozuje loveckou hudbu. Hraje na lesnice, ale rov-

něž i na klasické klapkové lesní rohy. V programu usly-
šíte současnou i starou loveckou hudbu a některé kla-
sické skladby upravené pro dané obsazení. Soubor
často vystupuje na mnoha místech celé České republi-
ky, ale i v zahraničí a sklízí úspěchy na národních
i mezinárodních soutěžích. Jeho vystoupení v Lito-
myšli je zcela ojedinělé, využijte příležitosti!

Za ZUŠ Markéta Hegrová, foto Andrea Lorenzová

Besedování s Italem v Respitní péči Jindra
V průběhu března a dubna proběhlo v zařízení Respitní
péče Jindra v Litomyšli několik besed se zajímavými
lidmi, např. na téma „Poutní místa“ s Mgr. Karlem Dvo-
řákem, jáhnem katolické církve, a několik dalších akcí.
Mezi nejvýraznější ale patřila návštěva dobrodruha
z Itálie na „volných nohách“ jménem Gianluca Ratta.
Tento pozoruhodný člověk usiluje o zápis do Guinnes-
sovy knihy rekordů v disciplíně „nejdelší pěší túra člo-
věka se psem“. S fenkou Shirou jdou spolu světem už
11 let. V Respitní péči Jindra besedoval se seniory
o své cestě a odpovídal na jejich dotazy. Charitu nav-
štívil i proto, že ho upoutalo její logo, které zná ze své
pouti se psem po Evropě. Říkal, že lidé z Charity jsou
jako jeho rodina… 

Na začátku besedy klienti nemohli pochopit filozofii
tohoto originálního pojetí „tuláckého“ života. Někteří
nedokázali akceptovat, že neřeší penzijní připojištění,
že není nikomu zodpovědný. Nezajímá ho, co bude, až
„nebude moct už jít“. Přesto si Gianluca dokázal v prů-
běhu odpoledne získat všechny svojí spontánností
a přímostí. Nakonec předsudky a konvence vzaly za své
a každý se s ním chtěl vyfotit a žádal ho o autogram.  
Žádné besedování v našem zařízení dlouho nevyvolalo
tolik vášní - někdo cestovatele hájil a někdo kritizo-
val. Někteří klienti se dokonce snažili v zápalu debaty
navázat hovor s cestovatelem anglicky bez pomoci
překladatele.
Děkujeme Gianolucovi za to, že rozčeřil  - někdy až pří-
liš poklidnou - hladinu pohody v našem zařízení
něčím, co vyvolá touhu komunikovat, pochopit se
navzájem a respektovat druhého. 
To je pro nás v Respitní péči Jindra ještě důležitější,
než zápis do „Guinnessovky“.        Jindřich Klička, DiS.

ZŠ T. G. Masaryka
ožila barvami 
Už od Nového roku můžete na chodbách ZŠ T. G.
Masaryka potkat žákyně devátých, osmých
a sedmých tříd, které nástěnnými malbami zkrášlu-
jí svou školu. Ústředním motivem, jež školou pro-
chází, je tříbarevná vlna. Tu doplňují motýli
a trojrozměrné květiny, jejichž listy ukazují cestu
například do sborovny, nebo z prvního na druhý
stupeň.  
Podoba nové výzdoby, stejně tak jako její barvy -
žlutá, světle modrá a tmavě modrá, vycházejí z loga
školy, ve kterém je motýl a kopretina. 
„Se zdobením chceme pokračovat i v příštím roce
třídami. Letos budeme malovat i šatny,” vyjmeno-
vává učitelka Renata Nohavcová. Barvy se dají
snadno přetřít, příští rok mohou tedy děti vymyslet
úplně jiný motiv. V tomto případě nehrají žádnou
roli ani peníze. Barvy totiž škole daroval pan
Buben, jeden z rodičů.  „Můžeme za ním kdykoliv
přijít a malovat jak budeme chtít. Mít takovéto
rodiče je úžasné. Jsem ráda, když rodičům není
jedno, že jejich děti sedí v bílém prostředí, ale
v prostoru, kde je něco namalováno, “ doplňuje
Renata Nohavcová.                                                 -ps-

Sbíráme papír
RYTÍŘ TOULOVEC

hledá pážata neb lokaje
do občasné služby. Info@rytirlitomysl.cz
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… z našich kurzů přímo do praxe …
Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE s. r. o. v Litomyšli
pořádá třístupňové rekvalifikační kurzy účetnictví akreditované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
• Daňová evidence
• Účetnictví s výpočetní technikou
• Účetnictví a daňová evidence s výpočetní technikou
Lektory kurzu a zároveň členy zkušební komise jsou pracovníci s dlouhodobými
zkušenostmi v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní.
Více informací je možno získat na webových stránkách:
www.tradingcentre.cz/rekvalifikacni-kurzy/
Rádi Vám poskytneme informace i na telefonním čísle 734 322 314

REKVALIFIKAČNÍ
KURZY
ÚČETNICTVÍ

Den Země
Dům dětí a mládeže ve spolupráci se střední zahrad-
nickou a technickou školou za podpory města Lito-
myšle v průběhu měsíce dubna uspořádaly 10 akcí,
které se přímo týkaly oslav Dne Země. Některé z nich
přímo podporovaly zasazení stromu Dne Země na Šan-
tově náměstí na Den stromů v ČR (20. 10.). Podařilo
se nám získat dostatek peněz, abychom mohli lípu
zasadit. Při zajišťování Dne země nám pomáhaly i jiné
organizace, kterým bychom chtěli poděkovat
za výbornou spolupráci. Za přípravu úklidů parků
a okolí škol a za převoz velkého množství materiálu
na místa našich akcí děkujeme Městským službám.
Také děkujeme studentkám pedagogické školy, bez
jejichž pomoci by nebylo možné uskutečnit stezku
pro děti z mateřských škol. Chválíme studenty
ze zahradnické školy, kteří s námi prožili dva dny
a zajistili příjemný průběh soutěží na stanovištích dne
24. 4. pro žáky základních škol a mateřských škol
v lesoparku za II. a III. ZŠ. Toto dopoledne velmi pří-
jemně zpestřila firma EKO – KOM s propracovanými
soutěžemi a agentura ASEKOL ELEKTROWIN. Pan uči-
tel Jakl se svojí 9. třídou ze III. ZŠ navázal nízké lano-
vé lávky, které se staly nejvyhledávanější atrakcí.
Hlavně bychom chtěli poděkovat všem školám, které
přispěly prodejem zboží na Jarním jarmarku. Obdiv si
zaslouží všechny výrobky, obzvlášť oceňujeme děti
z MŠ. Na zakoupení stromu největší částkou přispěla
Střední škola zahradnická a technická, dále I. ZŠ, II.
ZŠ, ZŠ Morašice, MŠ Lidická, II. MŠ a MŠ zámecká. Jar-
mark zpříjemnili i stánkaři, kteří potěšili svými výrob-
ky návštěvníky a poplatkem z prodeje také přispěli
na strom Dne Země. Těšíme se na další spolupráci.
Výsledky fotografické soutěže budou známy až na Den
stromů v ČR.
Do jarního úklidu s Městskými službami se zatím
zapojily tři školy SZŠ a MŠ a Vošp a Spgš  a III. ZŠ.
16. 4. proběhla soutěž „Hledáme přírodovědce XXI.
století“.
17. 4. jsme pozvali děti z MŠ na Přírodovědnou stezku. 
19.4. Jarní jarmark jsme pořádali v letošním roce
poprvé. Podařilo se nám zabezpečit finance na zasaze-
ní Stromu Dne Země. Na jarmarku se podílelo a přišlo
se podívat asi 1 600 lidí.
19. 4. po celý den hradil MÚ hromadnou městskou
dopravu, toho využilo 37 účastníků exkurze, které
po Nedošínském háji provedl pan Urbánek.
21. 4. rodinného odpoledne v Nedošíně u restaurace
Žabárna se zúčastnilo 80 dětí se svými rodinami.
Návštěvníkům jsme dali na výběr ze dvou možností:
procházka do háje s pracovním listem s 10 otázkami
z naučné stezky, nebo 10 stanovišť s různými úkoly.  
22. 4. proběhlo zaktivování celé série geocachingo-
vých keší. Za několik dní se počet nálezů na 6 skrýších
zvýšil téměř na stovku. Během provozu se série dočká
několika drobných vylepšení. 

24. 4. jsme slavili Den Země v lesoparku se žáky
základních škol, přišlo 500 soutěžících. Na stanoviš-
tích jim pomáhalo s úkoly 86 studentů za Střední
zahradnické školy. V letošním roce se do soutěží
zapojily i děti z MŠ.    Hana Plíhalová - Šafaříková

Dobré divadlo přijme
brigádníka na roznos plakátů.

Info@dobredivadlo.cz

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 
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•23. května od 19.00 / Fabrika
57. ročník Dvořákova festivalu

Gran Duetto Concertante: Písně slunné Itálie
Hudba a romantická poezie italských autorů
Umělecký přednes – Valerie Zawadská
•26. května od 10.00 hod. / Fabrika
Michal Nesvadba: Michalův salát

•28. května od 19.00 hod. / Fabrika
Iva Bittová & Moravskoslezské komorní

sdružení - koncert
Více informací na:  www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•12. května od 18.00  / Tylův dům
Zahajovací koncert Martinů festu 2012

Barba M. Willi – cembalo a Petr Wagner (viola
de gamba)
•18. – 19. května / Koupaliště Polička
Poličské  Rockoupání 2012

Tři sestry, Už jsme doma, Visací zámek, Tichá
dohoda, Hadry z těla, Priessnitz, …

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•15. – 19. května / různá místa ve městě
Týden se starým Egyptem

Program jehož součástí budou výstavy, před-
náška s projekcí, workshop atd. vyvrcholí 
19. května otevřením reinstalované expozice
Holzmaisterovy sbírky.
•24. května od 19.00 / muzeum
Jiří Krampol a Radim Uzel pohovoří převážně
nevážně o různých ožehavých tématech.
Více na : www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

•4. května od 19.30 / Šemberovo divadlo
Aneta Langerová - Akustický koncert se smyč-
covým triem v rámci turné Pár míst 2012.
•17. května od 19.30 / Šemberovo divadlo
Radůza s kapelou - koncert
•19.–20. května/ náměstí Přemysla Otakara II.
20. ročník Národní přehlídky dětských

dechových orchestrů Čermákovo Vysoké

Mýto. Tradiční přehlídka pořádaná od roku
1993.

Českomoravské
pomezí zve

Mother’s Angels pokřtí Pyžamo
Mother’s Angels je čtyřčlenná kapela z Litomyšle. Má
za sebou již mnohé - 6. rokem brázdí české hudební
vody a rozhodně se v nich netopí a ani utopit nehodlá. 
25. května v litomyšlském klubu Kotelna pokřtí svůj v
pořadí již 4. singl Pyžamo. Andílci se tam vrací po roce,
kdy tam naposledy vystoupili s kapelou UDG. Bude se
určitě na co těšit, jelikož kromě nich, křtu a každoroč-
ní skvělé atmosféry budou k vidění i zajímaví hosté.
První z nich bude nadějný písničkář Ondřej Sychra,
student posledního ročníku pedagogické školy v Lito-
myšli, hrající prosté melodické písničky s anglickým
drajvem. Druhým hostem bude kapela NEBE, kterou si
před časem vzal pod patronát Richard Krajčo, herec a
zpěvák skupiny Kryštof. Po těchto dvou účinkujících
vystoupí Mother’s Angels. Zahrají jak nové písně, tak i
osvědčené věci z alba Můj dům a samozřejmě nebude
chybět ani nový singl Pyžamo. 
Ten bude v éteru již od 1. 5. 2012, kdy bude mít svou
internetovou premiéru. Nahrávali ho v pražském
věhlasném studiu SONO, které je mnohými muzikanty
nazýváno „Abbey road střední Evropy“, díky své pres-
tiži, vybavení a velikosti. To je vidět i na vytíženosti
studia v době, kdy tam kluci byli – v jedné části velké-
ho nahrávacího domu nahrávala Lenka Dusilová, v
druhé dokončovali album Wanastovi Vjecy a ve třetí
právě vznikal nový singl Pyžamo. V dubnu 2012 vysla-
li do světa výzvu, aby jim fanoušci sami natočili klip.
Stačilo se pouze zachytit v pyžamu nebo v tom, v čem
chodí spát a poslat jim nahrávku, z nichž byl celý klip
natočen. Jak se jim to povedlo, se můžete sami pře-
svědčit na jejich internetových stránkách, serveru
youtube.com, a dalších místech.
Jak je již psáno výše, Mother’s Angels nejsou na české
hudební scéně žádní nováčci. Každoročně odehrají

desítky koncertů včetně těch největších festivalů jako
Rock for People, Votvírák, Noc plná Hvězd, JamRock,
České Hrady, a mnohé další. Za veleúspěšný rok v his-
torii kapely lze považovat 2010, kdy si je na své turné
vybral Divokej Bill, s nímž objeli celou ČR, stejně jako
rok na to s UDG. Dále mají za sebou vystoupení před
desetitisícihlavým davem na festivalu JamRock v jed-
nom z hlavních časů před anglickou legendární kape-
lou Reef a vystoupení v Dobrém ránu na ČT1. 
Jak sami píší na svých nových stránkách, v létě je čeká
mnohé. Krom nejrůznějších festivalů a městských akcí
zahrají i na sérii koncertů v rámci kulturně-hudebního
festivalu České hrady.cz, kde Andílci vystoupí již
popáté, leč letos poprvé v rámci pátečního hudebního
karnevalu společně s kapelami UDG, No Name či kape-
lou Chinaski. 
Pusťte si nový singl, podívejte se na klip a hlavně si
přijďte užít skvělý večer 25. května do Kotelny. 

Petr Lenoch, foto archiv skupiny

Ve Francii pokračovalo MS kubatury
MX3. Naši  konečně úspěšní!

Především Martin Michek si zde spravil chuť, po nevy-
vedeném závodě v Holandsku, kde na body nedosáhl
a to ho teď může hodně mrzet. Na trati ve francouz-
ském Castelnau de Levis, totiž Martin podal velice
dobrý výkon a dokonce i proháněl borce z prestižní
třídy MX jedniček, kteří sem někteří přijeli, protože
jejich kubatura měla o tomto víkendu volno. 
Ale pěkně popořadě, ve Francii celý týden pršelo a hro-
zilo, že závody budou tentokrát ne na písku, ale
na bahně. Sobotní kvalifikace byla proto ještě částeč-
ně blátivá, ale počasí se nakonec umoudřilo a vypada-
lo to, že nedělní závody by mohly být zajímavé
i z pohledu našich reprezentantů. Michek v kvalifikaci
dojel na pěkném pátém místě, Michalec skončil jedna-
dvacátý a zkušený Bartoš projel cílem hned za ním.
„Kvaldu“ ovládl domácí jezdec C. Soubeyras a nazna-
čil, kdo zde bude patřit k velkým favoritům nedělního
klání. V neděli sice foukal silný vítr, ale už bylo lépe.
To nahrálo do karet Michkovi, po bojovném výkonu
totiž nakonec bral šestou pozici v první jízdě, Bartoš
dojel 13-tý a Michalec 17-tý. První rundu  ovládli
podle předpokladu borci z MX jedniček. V druhé roz-
jížďce měli Michek, ale i Bartoš super starty, Martin
se dlouho pohyboval na druhé pozici, potom klesl

na čtvrtou, v cíli byl nakonec klasifikován jako pátý,
protože zase začalo pršet, a Martin zaváhal při jed-
nom výjezdu, těsně před koncem závodu. Bartoš ten-
tokrát dojel 14-tý a Michalec z UFO Racing Teamu
16-tý. Z celkového vítězství se nakonec přece jenom
radoval C. Soubeyras za ním se seřadili jeho krajan G.
Aranda, výborný Španěl J. Baragan, další
Francouz M. Potisek a Portugalec R. Goncalves byl až
pátý. Michek, celkově šestý, jedoucí za tým Orion
Litomyšl- RS Petrol na stroji KTM s podporou RSC Ita-
lia, tak konečně letos pořádně zabodoval v dobré
konkurenci světových jezdců, jeho psychika se snad
nyní srovnala a nebýt zaváhání v holandském písku,
mohl na tom být průběžně velice dobře. Po dvou odje-
tých závodech mistrovství světa se probojoval na čelo
MX trojek, u nás dobře známý z českého mistráku,
Rakušan Walkner- 61b., druhý je Fin Pyrhönen- 56b.
a třetí překvapivě polský zástupce Lonka- 52b., který
zajel výborně v Holandsku. Michek je už 14-tý- 31b.,
Bartoš 22-hý- 15b. a Michalec je 24-tý- 10b.
Nyní se naši jezdci vrací domů z Francie. Světový šam-
pionát pokračuje v bulharském Troyanu 13. května
třetím podnikem.

Za Orion Litomyšl- RS Petrol Petr Kovář

Dětský den na Záhradí
Dne 2. června se uskuteční v Litomyšli na Záhradí Dět-
ský den pro děti do 12 let. Začátek je plánován
na 13.00 hod.
Děti mají přibližně dvě hodiny, aby absolvovaly dva-
cet stanovišť, která budou rozdělena po čtvrti
Záhraď na třech místech, a to v parku na Jiráskově
náměstí, ve cvičebním sále Veselka a na hřišti
za I. ZŠ. Svou pouť mohou děti začít na kterémkoliv
z míst, kde od pořadatelů obdrží startovní listinu se
svým jménem. Na jednotlivých stanovištích obdrží
děti razítka, za které si budou moci na Veselce
vybrat zajímavé ceny. Na stejném místě bude probí-

hat i vyvrcholení celé akce - vystoupení kouzelníka
v 15.00 hod.
Na závěr skvěle stráveného dne můžete ještě navštívit
Balónkovou show a Balónkovou dílnu v prostorách
Zámeckého informačního centra.
Za nepříznivého počasí se akce bude konat pouze
na cvičebním sále.
Děti i s jejich doprovodem srdečně zvou pořadatelé -
Samurai klub bojových umění a sportů, Naděje Lito-
myšl, Rodinné centrum Litomyšl, Město Litomyšl
a dobrovolníci ze skautského oddílu.

Lenka Seklová a Jiří Kohák

Zveme vás na

SPECIALITY
INDICKÉ KUCHYNĚ

OD 28. – 31. KVĚTNA 2012
VE SCOLARESTU ŠJ,

U ŠKOLEK 1117
A DNE 1. ČERVNA 2012
VE SCOLARESTU ŠJ.

ZÁMECKÁ 496
v době od 11.00 do 14.00 hod.

Indické menu vám uvaří
a předloží indický kuchař
pan SINGH NARINDER.

Bližší informace
na tel. 461 613 120 a 461 612 420.

Prodej bytu 2+1
po celkové rekonstrukci, Litomyšl.
Cena dohodou. Tel. 724 303 818. 
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Stiga-hokej - sál DDM

Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl 
So 19. 5. 2012 od 14.00 5. 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

Út 8. 5. od 9.00  Veřejná modelářská soutěž
volně létajících modelů - koná se na letišti
v Poličce!
Ne 27. 5. od 9.00 Veřejná soutež rádiem říze-
ných větroňů - koná se na letišti v Policce!
Městský stadion Černá hora

Čt 3.5. od 13.00 Pohár rozhlasu - oblastní kolo 
St 9.5. od 8.00  Pohár rozhlasu - okresní kolo
Po 14.5. od 8.00 Atletická všestranost - oblast-
ní kolo 
Vše pořádá DDM Litomyšl.
Jízdárna-Hrebcín Suchá

Na všechny akce obcerstvení zajišteno, letní
terasa. 
Út 8.5. od 13.00  Veřejný trénink – pony, 70-
120 cm (pískové kolbiště)
So 12.5. od 10.00   Jarní jezdecké závody - ZM
- S** (pískové kolbiště)
So 19.5. od 11.00  Jezdecké hry pro děti - JZ,
40-80 cm (pískové kolbiště)
So 26.5. od 11.00   Drezurní veřejný trénink -
Z-L + pony                                   www.stajmanon.cz

Kam za sportem

dili „jen“ jako fanoušci teamu a offroadu všeobecně.
Další přírůstky následovaly přímo v našich řadách.
Jelikož jsme mladý team, tak letos se bude po závodiš-
ti pohybovat i několik kočárků a různě odrostlého tea-
mového OFF potěru. Již teď víme, že ze tří tříd
obsadíme vozidla do dvou, v O2 pojedeme s min. 4 vozy
a ve třídě O3 min. se dvěma. Loňská sezóna ukázala, že
pokud se nám vyhnou technické problémy, tak jsme
schopni jak v jednotlivých závodech, tak i celkově,
bojovat o stupně nejvyšší. Jedno vím jistě, rozhodně
pro to uděláme vše, co je v našich silách. Silách nejen
fyzických, ale především materiálních a hlavně finanč-
ních. Otázka financí je to, co nás trápí už delší dobu.
Bohužel, tento sport se neobjevuje v médiích tolik,
kolik by si zasloužil, a tak hledání případných sponzorů
je velmi problematické. Ale i přesto se nám společnými
silami podařilo zajistit materiální podporu pro team
z řad kamarádů a příznivců teamu, za což jim obrovský
dík. I částečná pomoc je moc fajn a moc si jí vážíme.
Takže, kdo máte první květnový víkend čas, přijeďte se
podívat do Žamberka na to, jak nám bude technika
fungovat a jak se nám bude dařit bojovat s konkuren-
cí mezi offroadtrialovými brankami. Těšíme se na vás! 

za W.O.T. zve Vašek Pechy Pechanec

foto Jan Mýlek, www.zmyleny.net

Po zimní přestávce opět jako každým rokem vstupuje
litomyšlský Wozembouch offroad team Czech republic
do offroadové sezóny Mistrovství České republiky
v offroad tech-trialu. Tento závod opět ponese název
po svém hlavním sponzorovi, tj. Shock cup 2012.
Letošní první závod se pojede 5. - 6. května v Žamber-
ku pod záštitou místního pana starosty, resp. v jeho
krásném sportovním areálu „žamberecký kotel“.
Letošní zahájení proběhne v sobotu dopoledne přímo
na místním náměstí, což bude opravdu velkolepé
a tohoto závodu MČR hodné. Očekáváme, že se závodu
mimo našeho teamu zúčastní další české teamy a že
dorazí okolo 35-40 vozů ve všech 3 kategoriích. Letoš-
ní novinkou bude tzv. „volná“ třída, která je určena
pro širokou offroadovou veřejnost, aby si i klasičtí uži-
vatelé vozidel s pohonem 4x4 mohli vyzkoušet, jaké to
je jezdit offroad tech trial. Samozřejmě, že se nebude
jednat o tak těžký a složitý terén, jako pro speciály
v „ostrých“ třídách. Závod to bude se vším, co k tomu
patří, včetně pohárů. Více se dozvíte na našich teamo-
vých stránkách www.wozembouch.cz v sekci „závody“. 
Team se nám pro letošní rok podařilo udržet kompakt-
ní, ba se dokonce zvětšila členská základna. Přidali se
do našich řad kamarádi s novými vozy, kteří dříve jez-

Wozembouch zahájí sezónu v Žamberku

Velkoobchod
se sudovým pivem
Restaurace U Labutě Sloupnice
- Prodej a rozvoz sudového piva a limonád
- Nově nabídka piva Pernštejn
- Možnost odvozu na určené místo
- Možnost zapůjčení skla zdarma
- Možnost zapůjčení chladící

a výčepní soustavy
Ceník a bližší info na tel.:
604 849 978, Zdeněk Javůrek
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Druhé místo pro Martina Doubka na WSK Euro Series!
Motokárová sezóna se na mezinárodní úrovni rozjela
do plných obrátek a Martin Doubek z Litomyšle slaví
první velký úspěch. 
V polovině letošního dubna byla odstartována další
sezóna nejprestižnějšího motokárového seriálu
na světě, kterým je WSK Euro Series (jakési neoficiální
mistrovství Evropy). Zahajovací závod čtyřdílného
seriálu se uskutečnil v motokárovém areálu jihoital-
ského Sarna. Česká republika měla na startu i své
reprezentanty. Největšího úspěchu dosáhl Martin
Doubek v nejsilnější kategorii KZ2, když v nedělním
finále vybojoval bravurní jízdou druhé místo. Na stup-
ně vítězů se Martin Doubek v Sarnu nepostavil poprvé.
Přesně před rokem, v tom samém seriálu a taktéž v prv-
ním závodě vybojoval rovněž stupně vítězů a to
v podobě třetího místa. Martinu Doubkovi se prostě
v Sarnu daří. Tentokrát i podmínky byly úplně stejné
jako před rokem, kdy se jezdilo celý závodní víkend
na mokré trati a za silného deště. Rozdíl je pouze
v tom, že před rokem Martin Doubek svou „bednu“
vybojoval v barvách litomyšlského Orionu, kdežto
v letošním závodě se mu to podařilo v roli továrního

jezdce české stáje Praga. Další závod zmíněného šam-
pionátu WSK se pojede na začátku května ve francouz-
ském Val D´Algertonu. Martin bude na této trati
startovat úplně poprvé, takže společně se svým
mechanikem Martinem Slavíkem bez jakýchkoliv zku-

šeností pro nastavení podvozku k této závodní dráze.
Konkurence bude obrovská, protože na domácí fran-
couzské trati bude určitě startovat mnoho vynikají-
cích francouzských jezdců. V průběžném hodnocení
seriálu WSK Euro Martin Doubek zaujímá celkově vyni-
kající druhé místo.  
Martin Doubek ale nebyl jediným jezdcem české stáje
Praga na stupních vítězů v Sarnu. V kategorii KZ1
vybojoval v nedělním finále taktéž druhé místo jeho
stájový kolega, holandský závodník Bas Lammers,
který, zrovna tak jak Martin, zaujímá v celkovém hod-
nocení prozatím druhé místo. Bas Lammers a Martin
Doubek si tímto vybojovali ve světové konkurenci
velmi hodnotný vstup do letošní sezony.

Text a foto Vráťa OndráčekVlevo Martin Doubek - druhé místo v kategorii KZ2 a vpravo
holandský závodník Bas Lammers - druhé místo v kategorii
KZ1.

Velké testování
špičkových kol
Rádi bychom vás pozvali na testování nejlepších kol
českých a světových značek – Author, Specialized,
Scott, 4ever. Přijďte si zdarma vyzkoušet až 80 nových
modelů 2012,  dále elektrokola, koloběžky, cykloko-
čárky, dětská kola a závěsné tyče za kolo. Porovnejte
jízdu na celoodpružených a hardtailových kolech
v krásném terénu okolí Litomyšle či silniční kola, na
kterých jezdí profi jezdci ze stájí Tour de France, atd. 
Kdy: v sobotu 5. 5. 2012 od 10.00 do 17.00
Kde: v Litomyšli na náměstí před Domem Sportu
Stratílek
Co potřebujete? 2x doklad totožnosti k účasti v testu
a hlavně dobrou náladu.
Na své si přijdou dospělí i vaše dětičky, pro které je
mimo testování připraven i skákací hrad od Lišky.
Budeme se na vás těšit, více info www.stratilek.cz,
v Domě sportu Stratílek (oddělení Cyklo) nebo na
mobilním čísle 602 441 655.        Veronika Stratílková

Dále nabízíme: houpačky, zahradní nábytek, bazény, bazénová
chemie, grily, schůdky, žebříky a více než 3.000 dalších výrobků
skladem za internetové ceny se slevami až 69%.

Kde nás najdete: areál bývalého Lamiteku
Adresa: Na Lánech 105, Telefon: 774 876 704

Nově otevřená prodejna
zahradní techniky
a nářadí v Litomyšli
včetně autorizovaného servisu!

VODA –TOPENÍ – PLYN

David Vomočil
Nedošín 129
570 01
tel. 722 278 029
davidvomocil@seznam.cz

Miloslav Ryšan 
Dolní Újezd 83
569 61 
tel. 739 076 485
mrysan@seznam.cz       

Servis, prodej, montáže
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Jiří Skřivan zahájil
2. místem ve Velké
ceně Martinic

Velkou cenou Martinic vyvrcholily čtyřdenní závody
české parkurové extraligy – Skokového poháru České
pojišťovny, které byly úvodním kvalifikačním kolem
jeho jedenáctého ročníku. Do vrcholné soutěže
nastoupilo 67 dvojic, mezi nimiž nenašel přemožitele
Kůň roku 2011 – plemenný hřebec Aristo-Z v sedle
s Jiřím Hruškou reprezentujícím Jezdecký klub Opava
– Kateřinky. 
Do finálového parkuru s překážkami vysokými do 150
centimetrů postoupila čtvrtina nejlepších ze základní
části. Rovná desítka z nich přitom nebyla zatížena
žádnými trestnými body. Bezchybný výsledek se
ovšem podařilo zopakovat jen trojici soutěžících. Prv-
ním z nich byl Zdeněk Žíla s Cavalinem. Jejich výsledek
později překonal Jiří Hruška s Aristem-Z a ten pak již
jen čekal, zda se některému ze zbývajících šesti jezdců
podaří předvést ještě lepší výkon. Všichni, až na loň-
ského vítěze finále Skokového poháru České pojišťov-
ny Jiřího Skřivana s klisnou Kallisto, chybovali.
Tentokrát se však Jiří Skřivan z vítězství radovat
nemohl, jelikož projel cílovou čarou o šest desetin
sekundy později, než vedoucí jezdec. „Když jsem Jiří-
ho Skřivana sledoval z opracoviště, tak jsem si v první
chvíli říkal, že máme vítězství v kapse, protože
na úvod zvolil pomalejší tempo. Záhy výrazně zrychlil,
a tak jsem se v závěru o prvenství docela obával,“ při-
znal Jiří Hruška.                                  Mirka Skřivanová

foto Kateřina Návojová

www.LevnePNEU.com

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,-

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
Sportovní 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, 19.30
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
AEROBIC
Po 19.30
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
Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době na www.lito-
mysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
Kajmánek - plavání kojenců a batolat, dětí před-
školního věku a rodiče s dětmi - pí. Šmerdová, tel.
737 389 797, www.kajmanek.cz
Pá 8.00-10.00, Po 16.00-17.00
Ádéčko - plavání kojenců a batolat, pro těhotné a
rodiče s dětmi - pí. Dostálová, tel. 605 146 642
www.adecko.cz
Po 8.00-10.00
Aquarobic - pí. 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
Cvičení Karate-do, info na www.karatelitomysl.cz
nebo Petr Janda (tel. 604 521 864)
dvě kategorie – děti (9 - 14 let – mladší po dohodě
s trenérem), 15 let a více 
St 17.00–19.00
Pá 17.30–19.30
Sportovní hala TJ Jiskra (vedle zimního stadionu)
Karate-do pro dospělé, základy sebeobrany, info
www.karate-litomysl.cz
Po a Čt 17.30-19.00
tělocvična II. základní školy Litomyšl
Pravidelná cvičení v Sokole - tělocvična v soko-
lovně, tel. 608 615 747, Kamila Kapounová
Po 16.00-17.00 - rodiče a děti
Po 17.00-19.00 - mladší a starší žákyně
Po 19.00-21.00 - ženy - volejbal
Út 17.00-18.00 - žáci
Út 18.00-19.00 - ženy - aerobic
Čt 17.00-18.00 - předškolní děti
Čt 18.00-19.00 - ženy - zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 - muži
Sportovní areál za sokolovnou

Rezervace na tel. 777 94 77 18,
Tenis, nohejbal, volejbal, petanque.
Otevřeno denně za příznivého počasí

Sport, cvičení

Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný,
s nabíječkou,  ve 100 % stavu, jednoduché ovládání,
velká písmena – vhodný pro seniory, jen 490 Kč.
I na dobírku. Tel. 731342476 • Prodám 2 nepromok.
plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější
plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě
apod., úplně nové v orig. balení,  290 Kč/ks. I na dob.
Tel. 731342476 • Koupím tmavě hnědou knihovnu,
i rohovou. Tel. 461615594 • Prodám zánovní rozkláda-
cí gauč – pěkný, modrá kostka. Cena dohodou. Prodám
starší dámské kolo (zachovalé) – levně. Tel.:
732688037 • Prodám malou stavební míchačku továr-
ní výroby v dobrém stavu za 4000 Kč. Prodám dětské
kolo české výroby zn. Spurt Extra za 700 Kč včetně
poštovného. Tel. 736790421. • Nabízím chladničku
s mrazničkou zn. Ardo v dobrém stavu za 3500 Kč.
Nabídněte malý dobový skleníček či malou knihovnič-
ku za přijatelnou cenu. Tel. 739307646 • Prodám star-
ší funkční plynový sporák Mora, starší rohovou
kuchyňskou linku do tvaru L - 180cm x 180cm, starší
rohovou lavici, stůl, 2 židle. Tel. 607744568 • Prodám
hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompa-
su, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Dále prodám NOKIA 6070,
barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio,
infraport, organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný,
jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobírku.
Tel. 604961269

Inzerce
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Mladé basketbalistky skončily letos šesté
Konečné šesté místo v oblastním přeboru obsadily
ve své druhé sezoně mladší minižákyně. Po loňském
ročníku, ve kterém děvčata především sbírala zkuše-
nosti, jsme letos rozhodně nebyli jen do počtu a sehrá-
li jsme mnoho vyrovnaných zápasů i s týmy z čela
tabulky. Z celkových 24 utkání máme bilanci 9 výher
a 15 porážek. Porazili jsme Jablonec nad Nisou, Karu
Trutnov, Sokol Hradec Králové, Studánku Pardubice
a velice blízko triumfu jsme byli nad vítězem celé sou-
těže z Josefova, kde jsme však bohužel neudrželi slib-
né sedmnáctibodové vedení. Velice pozitivním faktem
je, že jsme se všemi týmy, bez ohledu na jejich kvalitu
a umístění, dokázali hrát vyrovnaně, byť jsme nakonec
třeba prohráli i větším rozdílem. Za celosezonní práci
si všechna děvčata určitě zaslouží velké uznání
a odměnou za tvrdou dřinu nám jsou jak výsledky, tak
i předváděná hra, která se každým měsícem lepší.
Děkujeme tímto za úspěšnou reprezentaci Daniele
Markové, Kristýně Šauerové, Aničce Bielkové, Aničce

Havranové, Nikol a Sabině Knesplovým, Tereze Háně-
lové, Tereze Rytychové, Viktorce Jakubcové, Katce
Voříškové, Lucce Soukupové a Báře Doubkové.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

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.

AUTOKLIMATIZACE
PLNĚNÍ – SERVIS – OPRAVY 

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

SAGAR-AUTOSERVIS                           www.sagarauto.cz

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

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

OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50%

TOPNÁ SEZÓNA ZA 15 – 16.000 Kč

PRODEJNA BIOMAC
Čistá 62 – p. František BENEŠ, 569 56 Čistá u Litomyšle,
tel. 461 634 397, mob. 736 759 064
e-mail: prodejna.cista@ekopaliva.com

DOPRAVU ZAJISTÍME AŽ K VÁM DOMŮ

SOUTĚŽ

TOPNÁ SEZÓNA ZDARMA
více na www.biomac.cz

Maurice Hampton, americký hráč předního českého
klubu BK JIP Pardubice, navštívil ve čtvrtek 5. dubna
odpoledne trénink basketbalového oddílu TJ Jiskra.
Tohoto setkání se zúčastnilo přes 50 dětí a skoro stej-
ný  počet rodičů přihlížel, jak si jejich ratolesti počína-
jí při měření sil s jednou z hvězd národní basketbalové
ligy. To, že Maurice přijel, byla jakási forma odměny
pro všechny naše členy za celosezonní snažení a záro-
veň to mělo děti namotivovat do další práce. Jak celé
setkání probíhalo? Nejprve Maurice ukázal trochu
ze svého driblinkového umění a snažil se některé svoje
zkušenosti předat i dětem, které se ho pokoušely
v daných cvičeních co nejvíce napodobit.  Poté se mu
tříčlenné skupinky hráčů a hráček snažily vzít míč
a také si mohl každý zúčastněný zažít pocit skórování
po Mauricově přihrávce. V závěru celého setkání pro-
běhlo skupinové fotografování a autogramiáda, při
které si děti nechávaly podepsat míče, boty, trička, ale
třeba i ruku, prostě vše možné i nemožné, co je napad-
lo.            Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

foto Petr Malota

Velikého úspěchu dosáhli muži našeho volejbalového
klubu v celostátním měření sil, kterým byla kvalifika-
ce o druhou ligu. Po zisku přebornického titulu v Par-
dubickém kraji se hráči s lilií na prsou zúčastnili
turnaje, kde jim soupeřem byli přeborníci krajů Libe-
reckého, Královéhradeckého, Hlavního města Prahy
a Kraje Vysočiny.
V třídenním měření sil 20. - 22. 4. ve Žďáru nad Sáza-
vou se hrála, podle očekávání, naprosto vyrovnaná,
dramatická utkání, kde rozhodovalo, krom herních
kvalit, často i několik maličkostí, trocha štěstí a hlav-
ně bojovné srdce. A právě tyto aspekty nakonec
nasměrovaly naše borce ke třetímu místu a tím k pří-
mému postupu do II. ligy, ve třetím nejpopulárnějším
sportu v České republice. To je pro litomyšlský klub
obrovský úspěch. Po nešťastném pátečním zápase
a prohře se Slávií Hradec Králové B, se v sobotu poda-
řilo zvítězit nad Sokolem Praha - Michle a hlavně nad
týmem TJ Zikuda Turnov (nakonec druhým postupují-
cím).V nedělním klání naši „plejeři“ jen těsně podlehli
domácímu Žďáru nad Sázavou (vítěz kvalifikace).
Na tomto úspěchu mají samozřejmě největší zásluhu
hráči. A to: Fiala Břetislav ml. (kapitán týmu), Novot-
ný Radek, Novotný Karel, Vodehnal Zdeněk, Tuček
Petr, Švec Marek, Menc David, Jindra Petr, Radimecký
Jan, Vaníček Jakub a Fila Richard. Koučem byl Fiala
Břetislav st. 
Volejbalový klub Litomyšl by chtěl touto cestou podě-
kovat všem fanouškům za celoroční přízeň a pozvat je
na ligová utkání, která se budou hrát od října tohoto
roku v naší městské hale.
Chceme také poděkovat Městu Litomyšl a místním
sponzorům za veškerou, ale především finanční
pomoc, v dnešní době neodmyslitelnou součást
úspěchu.                             Fiala Břetislav, předseda VK

Volejbalisté
postoupili do II. ligy

Profesionál z USA
navštívil basket-
balový trénink
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Hráči Stiga HC Benátky bojovali v Praze

Devítičlenná reprezentace klubu hráčů stolního táhlo-
vého hokeje Stiga HC Benátky se v sobotu 14. dubna
v Praze zúčastnila závěrečného turnaje série World
Tour Big Six Tournaments, který byl pod názvem Czech
Open 2012 zároveň 9. kolem Českého poháru
2011/2012. Turnaje se zúčastnilo 109 hráčů z 12 států,
kteří byli rozděleni do 6 základních skupin o postup
do odpoledních skupin výkonnostních. V 1. skupině si
Josef Malý 15. místem zajistil Déčko, stejně jako 13.

Kryštof Herold ve 2. skupině, zatímco ve 3. skupině 17.
Milan Zeman se musel spokojit s E-skupinou. „Benát-
skou“ 4. skupinu vyhrál Patrik Petr a se ztrátou pou-
hých 3 bodů se zařadil mezi elitu, výborně se dařilo
Michalu Boštíkovi, který 9. místem dosáhl na Béčko,
rekonvalescent Zdeněk Lopaur si 12. místem zajistil
Céčko a novicka naší reprezentace Barbora Petrová
nadšenou hrou získala svůj první bod v ČP a 17. místo.
V 5. skupině si Jindra Petr 15. místem došel pro Déčko
a v 6. skupině si 12. Tomáš Halama vybojoval dokonce
Céčko. Po polední pauze jsme tak zahájili boje
o konečná umístění, kde už nebylo moc místa pro sou-
cit se soupeři, protože každý měl takové, jaké si ráno
zasloužil. Patrikova A-skupina čítala 30 hráčů a trvala
nejdéle, přičemž on si vybojoval 10. místo a velmi těž-
kého soupeře pro osmifinále: 9. hráč světa – litomyšl-
ský Petr Tměj (THC Stiga Elites) ho porazil 4:1 (5:0,
5:1, 2:3p, 6:1, 3:2p) a Patrik skončil 11. V hodně vyrov-
naném Béčku se mezi spoustou výborných hráčů před-
vedl ve velmi dobrém světle Michal, který dokázal
vybojovat 8. příčku (38.) – 2 body od 5. místa. V Céčku
Lopy opět prokázal svou bojovnost a získal poslední
body pro 8. klub 4. místem (58.); sice měl ještě šanci

vylepšit pozici v play-off, ale Martin Ženíšek (D.A.S.
Gladiators Plzeň) byl tentokrát nad jeho síly. O pohár
za 3. příčku ho paradoxně připravil 18. Tomáš, pro kte-
rého to byla jediná výhra ve skupině (72.). V Déčku se
nejvýše umístil 10. Kryštof (82.), neuspěli 17. Pepa
(89.) a 18. Jindra (90.). Také v Éčku bylo dost kvalit-
ních hráčů a tak naši zástupci přes veškerou snahu
obsadili až 16. (Milan 106.) a 17. (Bára 107.) místo.
Na rozdíl od několika jiných však nic nevzdali a zejmé-
na kladný přístup Báry je příslibem do budoucna.
V turnaji zvítězil Edgars Caics (Lotyšsko) před Luká-
šem Turoněm (THC Třinec) a Zdeňkem Matouškem ml.
(HCS Žabka Praha). Celkově je 1. L. Turoň, 2. J. Dryák
(Big Band), 3. Z. Matoušek ml., 5. P. Petr, 38. M. Boš-
tík, 40. T. Halama, 44. K. Herold atd. V hodnocení
klubů jsme stále 7., mezi juniory je P. Petr 2. a M. Boš-
tík 5., T. Halama je 12. veterán. Za 3 týdny se v Jihlavě
celý seriál uzavře.
Přidáváme průběžné pořadí domácích soutěží – Lito-
myšlský pohár (po 4. kole): 1. P. Petr, 2. R. Jež (THC
Stiga Svitavy 93), 3. M. Boštík. Litomyšlská Stiga liga
(po 3 měsících): 1. R. Jež, 2. J. Petr, 3. M. Boštík.

Jindřich Petr, foto Stanislav Kraus

Vzpomínková beseda ke stému výročí narození Bedřicha
Dvořáka pilota RAF bojujícího za II. světové války

V pátek 6. dubna jsme uspořádali vzpomínkovou bese-
du s modeláři DDM ke 100. výročí narození válečného
pilota Bedřicha Dvořáka. Narodil se 18. 2. 1912 v neda-
lekém Chotěnově. Organizátorem besedy po dohodě
s panem Drobným, pracovníkem DDM Litomyšl se stal
pan Krčmář společně s panem Jaroslavem Vostřelem
náčelníkem kubu LMK. Historický průřez životem letce
majora Dvořáka přednesl velmi podrobně a zajímavě
ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli Mgr. Oldřich Pakosta, který zpracoval
vzpomínky tohoto válečného letce. Také pan učitel
Miroslav Škrdla (80 let) velice rád přišel a doplnil bese-
du jako pamětník této válečné doby. Provedl několik
snímků při práci dětí a průběh výstavky včetně vyhod-
nocení a dekorování tří nejlepších prací kroužku. Dne
6. dubna měli žáci celodenní zaměstnání. 13 chlapců
předložilo své modely a tak hodnotící komise musela
velmi citlivě postupovat při posuzování letadel, lodí,
děl, vrtulníků, tanků, vojenských aut a motocyklů.
Ukázku velkého létajícího modelu s elektropohonem
zapůjčil pan Vostřel.
V průběhu delší besedy Mgr. Oldřich Pakosta připo-
mněl výcvik tohoto vojenského letce v předmnichov-

souboji byl jeho Spitfire zasažen, pilot použil padák
a dopadl do moře. Při dopadu se zamotal do šňůr padá-
ku a po hodině zápasu v moři ho vyprostili francouzští
rybáři a předali ho Němcům. Do konce války byl inter-
nován v pověstném zajateckém táboře Stalag Luft III
Saganu. Tam pomáhal organizovat útěk prokopaným
tunelem „Harry“ a sám ho také použil, padl však
do rukou Němců. Ze 76 utečenců se jich zachránilo
pouze 26 zajatců. Ostatních 50 bylo pochytáno
a na přímý rozkaz Hitlera postříleno. On byl ten šťast-
nější a dočkal se konce války jako pilot. Byl nositelem
4 válečných křížů a medailí za chrabrost. Zemřel v Par-
dubicích ve věku 61 let jako major letectva a v roce
1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovní-
ka ČS armády. Jeho hrob s ostatky se nachází v neda-
lekém Mladočově u Litomyšle. Tímto způsobem jsme
připomněli sté výročí narození tohoto válečného pilo-
ta z našeho okolí. Jeho osud v minulých letech zapadl
v zapomnění. Moc děkuji za pochopení panu Drobné-
mu, panu Pakostovi, panu Vostřelovi a za foto a výklad
panu učiteli Škrdlovi.

Za LMK Jindřich Krčmář, Za DDM Libor Drobný

foto Miroslav Škrdla

ské republice i doplňující výcvik stíhaček v okupova-
ných západních zemích. Bedřich Dvořák létal nad
Francií jako stíhač na letounu Morane 406, kdy se mu
po zásahu podařilo nouzově přistát s lehkým zraně-
ním. Později 3. 6. 1942 byla jeho peruť napadena sil-
nou skupinou stíhaček Fw190. V tomto nerovném

Skupina 13 plastikových modelářů z kroužku 
DDM Litomyšl

Městský bazén Litomyšl vyhlašuje Soutěž o nejrychlej-
šího plavce Litomyšlska.
Soutěž se bude konat ve dnech 1. - 24. června v Měst-
ském bazénu Litomyšl vždy v době veřejného plavání.
Plavat se bude 50 m libovolným způsobem.
Registrace závodníků bude probíhat na recepci, měře-
ní času u plavčíků. Bližší informace a pravidla
na www.mslit.cz.
Soutěžní kategorie
Muži - 1. kategorie 5-9 let, 2. kategorie 10-13 let,
3. kategorie 14-18 let, 4. kategorie 19-60 let, 5. kate-
gorie nad 60 let
Ženy - 1. kategorie 5-9 let, 2. kategorie 10-13 let,
3. kategorie 14-18 let, 4. kategorie 19-60 let, 5. kate-
gorie nad 60 let.
Pro vítěze jsou připraveny následující výhry: 1. místo:
5 vstupů zdarma, 2. místo: 3 vstupy zdarma, 3. místo:
2 vstupy zdarma.
Hodnotná odměna pro absolutně nejrychlejšího plavce!
Výsledky soutěže budou účastníkům zaslány na e-mai-
lové adresy. Dále budou zveřejněny na recepci bazénu
a na stránkách www.mslit.cz                                    -red-

Soutěž
o nejrychlejšího plavce 
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Krajská hokejová sezóna 2011-2012
S příchodem dubna utichly chladící stroje na všech
zimních stadionech a led se na půl roku rozplynul jak
pára nad hrncem. Hráči i fanoušci mohou rekapitulo-
vat. Jak už to ve sportu chodí, někteří s radostí
a pýchou, někteří s rozpaky a smutkem. Hlavní cíl však
byl splněn. Napříč celým krajem se v „hokejových”
městech pravidelně scházeli diváci, aby povzbudili své
hráče v mačích krajských soutěží a nebylo jich málo.

Hokejisté od těch nejmladších až po dospělé sehráli
od října do března 1085 utkání! 
Krajský hokejový svaz  (www.hokejpu.cz), který soutě-
že organizuje a řídí, vede podrobné statistiky. Kromě
výsledků zpracovaných v přehledných tabulkách také
máme možnost sledovat soutěž slušnosti, diváckou
návštěvnost, a evidenci trestů.  Jak jednotlivé soutěže
probíhaly?

Šachový zpravodaj - duben
V měsíci dubnu byly ukončeny všechny soutěže druž-
stev. Měli jsme vysoké sportovní cíle, které se nám
bohužel nepodařilo splnit. A tým chtěl postoupit zpět
do druhé ligy a B tým chtěl postoupit do krajského pře-
boru. Po jedenácti kolech skončily A tým díky horšímu
skóre na čtvrtém místě a B tým díky lepšímu skóre
na třetím místě. Všichni říkají, že je to slušný úspěch
vzhledem k poměrně malé členské základně, kdy se
celkem 5 hráčů střídalo v A i B týmu, abychom nastu-
povali v solidních sestavách. K naší cti lze přidat, že
hrajeme bez jakýchkoliv tuzemských a zahraničních
legionářů a jsme skutečným týmem šachistů z našeho
města. Letos se projevilo to, čeho jsem se obával. Stu-
dijní a pracovní povinnosti a nějaké ty nemoci nám
neumožnily nastupovat vždy v nejsilnější sestavě tak,
jako tomu bylo v sezóně 2009/2010, kdy jsme postou-
pili do II. ligy. Velmi pozitivním jevem letošního roční-
ku je skutečnost, že jsme za B tým nechali nastupovat
v krajské soutěži naše mladíky Tomáše Nekvindu (3/4)
a Jakuba Nešpora ( 4/6) a oba uhráli výborné výsledky
a řekli si o základní sestavu pro příští rok.
Litomyšl A : Moravská Třebová A - 4:4

V posledním 11. kole jsme se dne 1. 4. 2012 utkali
s jedním s ambiciózním nováčkem soutěže, který bojo-
val o záchranu. Chyběla nám motivace a bojovnost,
protože o postup již nebylo možné bojovat. Soupeři
hráli jako o život, protože měli stále možnost záchra-
ny. Nakonec bodovaly naše tradiční opory Václav Pekař
a Lucie Bartošová. Partie Jirky Doseděla, Lukáše Jirsy,
Martina Zemana a Jaromíra Odstrčila skončily remízou.
Litomyšl B  :  Svitavy A - 6 : 2

Proti ospalému utkání A týmu měl duel, který se konal
22. 4. 2012, velký náboj a sportovní atmosféru. Utkání
se Svitavami to je i pro šachisty něco jako souboje
Sparta - Slávia nebo rivalita Pardubice - Hradec Králo-

vé. Svitavy nastoupily v nejsilnější sestavě s jasným
cílem vybojovat třetí místo a oplatit nám loňskou
porážku. Nás však mohla posunout na třetí místo
výhra minimálně 6 : 2. V pátek při besedě v hospodě
Na sídlišti jsme si řekli, že to zkusíme a v neděli bude-
me všichni hrát na výhru. A šachová bohyně Caissa nás
vyslyšela. Líbila se jí naše statečnost a odhodlání.
Po třech hodinách jsme vedli již 4 : 0 , když postupně
vyhráli zcela suverénně aktéři pátečního slibu a bese-
dy v restauraci Vašek Pekař, Jaromír Odstrčil, Jirka
Šváb a Láďa Zeman. Že by měla Černá hora takové záz-
račné účinky? Osud soupeře zpečetili za další hodinu
Tomáš Nekvinda a Pavel Horáček. Nebýt zbytečných
proher Petra Jonáše na čas a Václava Štětky v nadějné
pozici, hrozil Svitavám kanár (8 : 0).

Ing. Jaromír Odstrčil

předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl
foto Jiří Šváb

Poslední cihla do zdi, aneb Pavel Horáček získává šestý bod
šachistů Litomyšle, pozorují kolegové z týmu Petra Jonáš
a Jaromír Odstrčil.

Litomyšlská mužstva byla zastoupena ve všech kate-
goriích a nijak neoslnila, ani nezklamala. Muži sehráli
34 mistrovských utkání, 18 výher a 16 proher, 54
bodů, skóre 181:65 a skončili v soutěži čtvrtí, junioři
odehráli 28 utkání a skončili šestí, dorostenci odehrá-
li 29 utkání a skončili čtvrtí. Starší žáci odehráli 26
zápasů , skončili osmí a mladší žáci 29 zápasů  a skon-
čili třetí. Mladší kategorie nebyly hodnoceny, aby
z důvodu honby za výsledky nedocházelo k přetěžová-
ní těch lepších na úkor slabších…..
Krajská liga mužů (KLM) - V letošní sezóně se soutěže
zúčastnilo jedenáct týmů v jednostupňové soutěži.
Byla rozlosována 202 utkání, odehráno jich bylo 200,
neboť v play off nebyly vyčerpány všechny termíny
a o vítězích bylo rozhodnuto ve dvou případech již
po dvou duelech.  Celkovým vítězem KL mužů a Přebor-
níkem PU kraje se stal HC Spartak Choceň, držitelem
Poháru Vladimíra Martince se stala TJ Lanškroun.
Všechna utkání navštívilo celkem 51 778 diváků, to je
průměrně 285 diváků na jeden zápas, což je v průmě-
ru o 11 diváků méně než v minulé sezóně. 
Krajská liga juniorů (KLJ) - Soutěž juniorů se hrála
s počtem účastníků 9, herním systémem (v 1. části tří-
kolově, ve 2. části soutěže týmy na 1. až 4. místě
sehrály play off a na 5. až 9. místě se utkaly ještě jed-
nou každý s každým při započítání vzájemných výsled-
ků z 1. části o konečné pořadí). Celkem bylo
rozlosováno 129 utkání, sehráno bylo 127. Přeborní-
kem kraje se stalo družstvo HC Chrudim, které ve finá-
le porazilo Choceň 2:1 na zápasy. Poslední skončili
junioři Hlinska. 
Krajská liga dorostu (KLD) - Protože se k účasti v sou-
těži sezóny 2011/12 přihlásilo 9 týmů, hrálo se podle
modelu Krajské ligy juniorů a podle ohlasů zástupců
všech týmů se jednalo o model zdařilý, který počtem
a kvalitou zápasů jasně zastínil předešlé ročníky. Roz-
losováno bylo celkem 129 zápasů, odehráno jich bylo
126, když obě semifinálové série a také finálový duel
byly rozhodnuty již po dvou zápasech. Přeborníkem
PU kraje se v letošním ročníku stal HC Chrudim, který
ve finále porazil HC Spartak Choceň 2:0 na zápasy
a následně se úspěšně zúčastnil kvalifikace o Ligu
staršího dorostu ČR, když dokázal svou kvalifikační
čtyřčlennou skupinu vyhrát. V příštím ročníku krajské
ligy tak bude tento klub chybět. 
Podrobný článek s informacemi o mladších kategoriích
na www.hclitomysl.cz. Jiří Mlejnek
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Tomáš Kabrhel vstoupil
do nové sezóny úspěšně

Triatlonista DTC Litomyšl Tomáš Kabrhel letos prvním
rokem startuje v kategorii dospělých a hned na úvod
nové sezóny o sobě dal pořádně vědět. V šestidílném
seriálu Českého poháru v aquatlonu (závody na tratích
400 metrů plavání a 5 kilometrů běh) totiž skončil
mezi českou elitou, když obsadil vynikající třetí místo
v absolutním pořadí a druhé místo v kategorii do 23

let. Každému závodníkovi se do celkového hodnocení
počítaly tři nejlepší výsledky. Tomáš se zúčastnil čtyř
podniků a ve všech si vedl skvěle, zejména v Českých
Budějovicích a ve Zlíně, kde se umístil na stupních
vítězů. V Českých Budějovicích obsadil celkové druhé
místo a ve Zlíně skončil třetí. Především výsledek
ze Zlína je výborný, neboť se závodu zúčastnila výbor-
ná konkurence. Zvítězil tam nyní nejlepší český triat-
lonista Jan Čelůstka, který má již zajištěnu účast
na OH v Londýně před Lukášem Kočařem a právě Tomá-
šem. Až za ním skončili další čeští reprezentanti
a kompletní slovenská reprezentace. Závod v Liberci
byl současně i Mistrovstvím ČR a Tomáš zde vybojoval
bronzovou medaili v kategorii do 23 let. 
Nyní se již Tomáš plně soustřeďuje na triatlonovou
sezónu, která pro něho začíná v polovině května prv-
ními stary v německé bundeslize, kde hostuje ve stutt-
gartském klubu VfL Waiblingen. Poté ho čeká
kvalifikace na akademické Mistrovství světa, které se
koná v Taipei na Taiwanu a také premiérový závod
Evropského poháru mezi dospělými.

Text a foto Zdenek Kabrhel

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

Fotbaloví starší žáci
nadále vedou tabulku
Jarní část sezóny začala a naši starší žáci navázali
na úspěšný podzim. V prvních 4 kolech pouze jednou
remizovali a další 3 zápasy vyhráli. I proto nadále
vévodí tabulce krajského přeboru Pardubického kraje.
Po těsné výhře v prvním zápase následovala první ztrá-
ta bodů v této sezóně v Chocni. Náš pronásledovatel
z Vysokého Mýta však k naší radosti prohrál v Třemoš-
nici, a tak se náš náskok navýšil na 4 body. Další dva
zápasy kluci už zvládli bez větších problémů a přesvěd-
čivě zvítězili.
Výsledky: Třemošnice 1:0 ( Tomšů ), Choceň 0:0, Hlin-
sko 4:0 ( Vejrych 2x, Bureš, Švec ), Holice 4:1 ( Vejrych
2x, Valenta 2x ). Čelo tabulky po 17 zápasech: 1. Místo
Litomyšl – 49 bodů, 2. Vysoké Mýto – 45 bodů, 3. FK
Pardubice B – 39 bodů.                                     Ivan Čech

Vítězslav Kristek, bílý dres č. 6., loňský dorostenec a odcho-
vanec Jiskry se velmi dobře uplatňuje v A mužstvu mužů,
které bojuje o záchranu v nejvyšší krajské fotbalové soutěži.
Na snímku se Kristek snaží probít obranou Chocně. Za ním
kanonýr Jiskry Bednář, který v tomto zápase dal dva góly.
Jiskra vyhrála 3:0 po mimořádně dobrém výkonu.

Popisek a foto Zdeněk Mikulecký

Tradice velkých cyklistických závodů se vrací do Litomyšle,
je tu AUTHOR CYKLO LITOMYŠL!

Pamětníci si určitě vzpomenou, že se
v Litomyšli odjakživa konaly cyklistické,
ať už silniční či MTB závody. Je nám tedy
potěšením vás informovat, že je to
po několika letech opět tady! 
Společnost Dům sportu Stratílek, s.r.o.
se po dohodě s generálním sponzorem
Author rozhodla, že uspořádá v Litomyš-
li dne 9. 6. 2012 cyklomaraton v seriálu
Author tour  a samozřejmě  i jeho  další ročníky.
Tedy naváže na tradice úspěšných a oblíbených závodů
a vrátí je do míst, kde má tento krásný sport kořínky.
Jeho název bude AUTHOR CYKLO LITOMYŠL.
Tento MTB maraton je určen pro všechny věkové
i výkonnostní kategorie. Je specifický tím, že jsou zde
startující od předškoláků po dospělé, profi jezdci,
hobíci, rodinné týmy s dětmi, zkrátka závod pro každé-
ho. Tratě jsou rozděleny dle délky, nejdelší má 50 km,
dále pak 30 km a 20 km, která je určena pro rodinné

týmy s dětmi. Pro děti jsme připravili
1 km, pro ty nejmenší 300 m a také jízdu
zručnosti. Tyto tratě jsou pak rozděleny
do kategorií dle věku a pohlaví.
Můžeme se těšit i na známé osobnosti
např. elitní jezdce české reprezentace
v běhu na lyžích v čele s Lukášem Baue-
rem, Jiřím Magálem, Dušanem Kožíškem,
Martinem Jakšem a mnoha dalšími. 

Přijďte i vy strávit příjemný den, ať už v sedle vašeho
kola či povzbudit závodníky. Připravujeme pro vás
bohatý doprovodný program, který je určen pro celou
rodinu. Pro startující krásné věcné ceny, poháry,
diplomy, tombola a dvě horská kola značky Author,
která čekají třeba právě na vás.
Využijte již teď zvýhodněné startovné, jídlo a pamětní
tričko v ceně. Neváhejte a přihlašte se. Více info a při-
hlášky na www.stratilek.cz.

Veronika Stratílková

Upozornění a zároveň žádost o pochopení pro obča-

ny Litomyšle a okolí

Upozorňujeme občany Litomyšle a okolních obcí, že
z důvodu konání cyklistického závodu Author Cyklo
Litomyšl budou ve dnech 8. - 9. června 2012 probíhat
dopravní omezení. Podrobnosti na www.litomysl.cz/lilie
v rubrice Co se nevešlo.

Městský bazén se dočkal
svého stotisícího návštěvní-
ka. Naděje všech Litomyšla-
nů na permanentku s deseti
volnými vstupy do bazénu
zmařil v neděli 8. dubna
2012 po poledni Michal Hickl
z Moravské Třebové. Starosta
Litomyšle Michal Kortyš,
který panu Hicklovi cenu
předával, uvedl: „Jsem rád,
že stotisící návštěvník je
právě z Moravské Třebové. Je
dobře, že k nám do bazénu jezdí lidé i z okolních
měst.“ -ps-

Stotisící návštěvník
bazénu je
z Moravské Třebové!


