
Smetanova výtvarná
Litomyšl – 22 výstav4 8 20Smetanův dům

čekají změny
Víkend otevřených
zahrad

Zpravodaj Města Litomyšle 5. června 2012
Ročník XXII. 6

Litomyšl
moderní historické město

Gastroslavnosti M. D. Rettigové 
proměnily Litomyšl v ráj gurmánů

Neobvyklými modrými houslemi, světelnými
efekty, ležérním povídáním a neformálním
vystupováním se vyznačují koncerty Pavla
Šporcla, houslového virtuosa, který smývá
z klasické hudby nádech výjimečnosti a otevírá
ji široké veřejnosti. Téma jeho letošního kon-
certu v rámci Smetanovy Litomyšle, hudba sta-
rých barokních mistrů, možná budí dojem, že
tomu tak tentokrát nebude. Opak je pravdou,
melodická barokní hudba je ideálním materiá-
lem pro představení široké škály možností pří-
stupů, interpretace, překvapivě moderního
pojetí. Pavel Šporcl rozhodně nenechá nikoho
v hledišti usnout, v tom je podobný dalšímu
interpretovi, který se na letošní Smetanově
Litomyšli představí. Klávesový mág Fazil Say
totiž po geniálním provedení Gershwinovy Rap-
sodie v modrém v roce 2008 několika přídavky

Stará hudba,
moderní Šporcl

O víkendu 19. a 20. května vrcholily v Litomyšli první
Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Retti-
gové. Akci s podtitulem „týden bez domácího vaření”
organizovala obecně prospěšná společnost Smetanova
Litomyšl.
V soutěži o nejlepší svíčkovou zvítězila v konkurenci
dalších šesti restaurací restaurace Pod Radnicí
z Lanškrouna a s ní Litomyšlanům dobře
známý J. Minář spolu s kuchaři F. Procház-
kou a I. Žílou. Cenu za nejlepší bábovku si
nakonec odnesla Lucie Gondeková se
„staročeskou kynutou bábovkou vícero
chutí”. Na mistrovství České republiky
ve vaření kotlíkového guláše do Přerova,
které se uskuteční v září, se kvalifikovala
litomyšlsko-chrudimská Fekete Magyar
banda. Podle diváků, kterých celkově hlaso-
valo 603, však ten nejlepší guláš uvařil tým
litomyšlských knihkupců Hanky a Luboše Švehel-
kových.
První víkendový den se hlavně ochutnávalo. Sedm
restaurací  podle organizátorů prodalo více než 4000
degustačních porcí. Množství návštěvníků odhadl
ředitel Smetanovy Litomyšle na čtyři až pět tisíc.
Na jídelním lístku restaurací byla kromě soutěžní

svíčkové například jídla jako „hovězí pečínka
na smetaně, karlovarský knedlík s brusinkami,”
„hovězí jazyk, křen smetanový, mandlička pražená
a litický knedlík,” „kachní prsíčka zauzená dřevem
třešňovým a pečená s rozmarýnem, zelí s kyselou
smetanou a bramborové placky”, „pomalu vařený

mladý býček se smetanovou omáčkou a špe-
kovým knedlíkem” nebo „jehněčí kýta

na šalvěji se smrži a špekovo-kopřivový-
mi knedlíky.” Jedli se ústřice, profesio-
nálové míchali na hlavním pódiu
koktejly, vařili kávu, připravovali deser-
ty a vysvětlovali jak a co nejlépe uvařit.

Nechyběla ani populární molekulární
kuchyně, školička vaření pro děti a řada
dalších soutěží a kulinářských atrakcí.
Moderování se ujal Jan Rosák.     
„Přišlo opravdu hodně lidí, všichni byli spo-

kojeni, a to včetně restaurací. I na sousedskou
husičku bylo náměstí úplně plné. Splnilo se naše
přání - sousedé se sešli a společně poobědvali.
Možná právě ta husička byla pro mne tím nejhezčím
okamžikem z celých slavností. V poslední době se
Litomyšlané  dost hádají -  rozdělili se na různé stra-
ny a opozici.       strana 7 >

doslova zdvihl celé hlediště v zámeckém
nádvoří ze židlí a takové ovace do té doby Sme-
tanova Litomyšl asi nezažila. Letos provede
Čajkovského koncert „b moll“, jednu z nejzná-
mějších a nejpopulárnějších skladeb vůbec,
která nabízí možnost předvést další překonání
hranic bravurní klavírní techniky. Opravdu
populárních skladeb letošní festival nabídne
ještě víc: Beethovenovu „Osudovou“, Musorg-
ského Obrázky z výstavy, Dvořákovu „Anglic-
kou“ nebo jeho Karneval, ty nejznámější
tenorové árie zazpívá Marcello Giordani. Na své
si ale přijdou i milovníci neotřelých skladeb,
hudebních počinů pro znalce. Tím největším je
světová premiéra skladby současné české auto-
rky Sylvie Bodorové, zkomponované pro bary-
tonistu z nejvyšších sfér pěveckého nebe,
Thomase Hampsona.
Přestože se po prvním dni předprodeje zdálo,
že bude většina pořadů letošní Smetanovy
Litomyšle záhy vyprodána, po vrácení nevy-
zvednutých rezervací a uvolnění nevyčerpané
rezervy pro sponzory se s několika výjimkami
dají koupit vstupenky na téměř všechny pořa-
dy. Navíc od 4. června se slevou!      Jan Pikna,

ředitel festivalu Smetanova Litomyšl
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otevřená radnice

Upozornění pro řidiče:
Přehled červnových uzavírek a omezení

V souvislosti s konáním sportovních a kulturních akcí
v měsíci červnu bude v Litomyšli probíhat několik
krátkodobých dopravních omezení. Prosíme řidiče,
aby věnovali zvýšenou pozornost změnám  dopravního
značení. Omlouváme se občanům města, řidičům
i návštěvníkům Litomyšle za nepohodlí, způsobené
uzavírkami.
sobota 9. června 8.00 – 20.00 hod Author Cyklo Lito-

myšl

•pátek 8. června 2012 od 17.00 hod - zákaz parkování
na Smetanově náměstí (horní část – od radniční věže
k hotelu Zlatá Hvězda (průjezd náměstím povolen)
•sobota 9. června 2012 od 8.00 do 20.00 hod – úplné
uzavření horní části náměstí pro veškerou dopravu
•pátek 8. června od 17.00 – sobota 9. června do 18.00
hod. -  zákaz parkování v ulici Lidická (celá ulice -
od křižovatky s ul Zámeckou až na konec ul. Lidické)
•sobota 9. června od 8.00 do 20.00 hod – uzavřena

silnice II/358 od křižovatky s místní komunikací ul.
Tyršova až do obce Němčice po křižovatku se silnicí
III/36018. Dále uzavřena místní komunikace Smeta-
novo nám., ulice Lidická, Braunerovo nám. a ulice
Šmilovského. Objízdné trasy budou vyznačeny.
•po dobu výše uvedených uzavírek bude v ul. R. Stří-
teského obrácen jednosměrný provoz.
•sobota 9. června od 8.00 do 20.00 hod – uzavřen
výjezd z ulice Prokešova na ulici Zámeckou. Uzavřeny
výjezdy z ulic T. Novákové, P. Bezruče, Peciny, Osevní
a všech dalších místních komunikací ústících na ulici
Lidická.
•pátek 8. června od 17.00 – sobota 9. června do 18.00
hod. budou pro startující závodníky vyhrazeny parko-
vací plochy pod II. Základní školou a u zimního stadi-
onu.
U každé zábrany bude po celou dobu uzavírky náležitě
označená, poučená a proškolená pořadatelská služba.

Ta bude informovat řidiče o objížďce i uzavírce
a usměrňovat tok dopravy takovým způsobem, aby
byly co nejvíce ušetřeny objížďkové kilometry. 
Po dobu uzavírky budou na místě přítomni také pří-
slušníci Policie ČR a Městské policie Litomyšl, kteří
budou řídit dopravu. 
9. června – Svatby ve Smetanově domě a Den otevře-

ných zahrad na Vodních valech

Upozorňujeme občany, že 9. června bude v Litomyšli
kromě cyklistických závodů probíhat ještě Den otevře-
ných zahrad a ve Smetanově domě osm svatebních
obřadů. Na Vodních valech a v okolí Komenského
náměstí proto předpokládejte zvýšenou hustotu pro-
vozu a málo volných parkovacích míst. 
2. června – 20. října Farmářské trhy 

Farmářské trhy budou probíhat bez omezení provozu.
Na Toulovcově náměstí nebude možné parkovat, a to
každou sobotu v době 7.00 – 12.00, mimo soboty 9.
června, 23. června, 11. srpna a 22. září.
10. června Dětský den

V neděli 10. června od 10.00 do 13.00 bude uzavřeno
Toulovcovo náměstí. Objízdné trasy povedou po míst-
ních komunikacích ul. B. Němcové, ul. J. Váchala,
Smetanovo náměstí, ul. Jiráskova, ul. Mariánská a ul.
Šmilovského (dle pokynů pořadatelské služby).
Starodávný jarmark

Další uzavírku si vyžádá Starodávný jarmark, který
proběhne 23. června od 7.00 do 17.00. Uzavřena bude
horní část Smetanova náměstí od vjezdu z Braunerova
náměstí až po obytnou zónu u věže. Objízdná trasa
bude vedena po místních komunikacích v Litomyšli –
Smetanovo nám., ul. Špitálská, Toulovcovo nám., ul.
B. Němcové, ul. Šmilovského.  
Toulovcovy prázdninové pátky

Vždy v pátek od 30. června do 31. srpna bude uzavře-
no Toulovcovo náměstí, a to v rozmezí mezi 16. a 22.
hodinou.
Smetanova Litomyšl

V době pořadů festivalu Smetanova Litomyšl (14. červ-
na – 8. srpna) bude ve večerních hodinách uzavřena
ulice Zámecká. Objízdné trasy povedou ulicemi Lidická
a P. Bezruče. 
Na parkovišti pod zámkem bude omezeno parkování. 
Informace o aktuálních uzavírkách najdete
na www.litomysl.cz v sekci: Občan/Město
Litomyšl/Městská policie/Aktuální informace: uzavír-
ky, omezení.                                                                 -red-

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle se
bude konat v úterý 19. června v malém sále Smetano-
va domu od 16.00 hodin.

Ze zastupitelstva
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/15 o výměře

3582 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem
výstavby administrativní budovy, vzorkové prodejny
a skladu (první etapa). Kupující pan Jaroslav Flach,
Na Lánech 120, Litomyšl. Kupní cena 400 Kč/m2, tj.
celkem 1.432.800 Kč. Bude sepsána smlouva o budou-
cí kupní smlouvě a prodej pozemků se uskuteční až
po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo roz-
hodnutí o předčasném užívání stavby.

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 4/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 190 m2 a dle geometrického
plánu č. 529-69/2011 oddělené st.p.č. 4/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 5213 m2 a st.p.č. 4/10
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2 v katast-
rálním území Nedošín. Kupní cena 350 Kč/m2 zastavě-
né pozemky pod budovami - 2384 m2 a 450 Kč/m2

nezastavěné pozemky ve dvoře areálu - 3164 m2, tj.
celkem 2.258.200 Kč. Kupující Zemědělské družstvo
chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ 48154814, se sídlem
Zahájská 369, Litomyšl. Jedná se o pozemky pod budo-
vami areálu Perštýn a v jeho dvoře.

Z rady města
RaM bere na vědomí vyjádření Inspekce životního

prostředí o špatném stavu jírovců v ulici Jiráskova.
RaM ukládá odboru místního a silničního hospodářství
zajistit projednání této zprávy v komisi pro životní pro-
středí a předložit RaM řešení.

RaM schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu  ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie v celkové
výši 550.000 Kč na realizaci projektu "Digitalizace
kina Sokol v Litomyšli" a pověřuje starostu podepsá-
ním smlouvy.

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírá-
ní obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na zakázku
"Digitalizace kina Sokol v Litomyšli". Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku firmy D-cinema, Praha 7.
RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou. 

RaM bere na vědomí rezignaci Ing. Májka na člen-
ství v komisi pro životní prostředí. RaM jmenuje čle-
nem komise pro životní prostředí Mgr. Václava
Nájemníka.

RaM schvaluje návrh cen za služby jednotky SDH
JPO II Litomyšl poskytované nad rámec běžné činnos-
ti: preventivní hlídka (velitel + 3 členové) - 600
Kč/hod., doprava vody cisternou T815-CAS32 40
Kč/km, vozidlem DAF 45-CAS15 25 Kč/km, čerpání

vody cisternou T815-CAS32 950 Kč/Mthod, vozidlem
DAF 45-CAS15 450 Kč/Mthod, plovoucí čerpadlo včet-
ně obsluhy 350 Kč/hod, práce s motorovou pilou s pro-
školenou obsluhou 350 Kč/hod, práce hasiče bez
použití techniky 250 Kč/hod. 

RaM jmenuje, na základě výsledku konkursního
řízení, Mgr. Josefa Štefla od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018
na pracovní místo ředitele Dům dětí a mládeže, Lito-
myšl.  

RaM jmenuje, na základě výsledku konkursního
řízení, paní Stanislavu Kusou od 1. 8. 2012 do 31.7.
2018 na pracovní místo ředitelky III. mateřská škola
Litomyšl.

RaM jmenuje, na základě výsledku konkursního
řízení, Mgr. Pavla Jirsu od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018
na pracovní místo ředitele Základní škola
Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy. 

RaM jmenuje, na základě výsledku konkursního
řízení, pana Petra Doseděla od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018
na pracovní místo ředitele Základní školy Litomyšl,
Zámecká 496, okres Svitavy.

Mapa uzavírek a objízdných tras v sobotu 9. června od 8.00 do 20.00 hodin
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V chrámu Nalezení sv. Kříže restaurují hlavní oltář
Když vstoupíte do budovy piaristického chrámu,
upoutá vaši pozornost zcela jistě lešení, které je
samo o sobě monumentální stavbou. Jeho kon-
strukce sahá až ke stropu kostela a za normálních
okolností by jistě pokryla celý blok minimálně čtyř-
patrových činžovních domů.
Ve spodních pěti patrech lešení probíhají již
od dubna restaurátorské práce na 16 metrovém
hlavním oltáři. 
Kostel byl postaven ve 20. – 30. letech 18. století.
Za dobu své existence jej poznamenaly dva zničující
požáry. Prvnímu, který kostel postihl již v 60. letech
18. století, padl za oběť právě hlavní oltář. Koncem
18. století došlo k opravě interiéru kostela. Z této
doby pochází kopie hlavního oltářního obrazu, který
byl původně dílem italského mistra Trevisaniho.
Kopii vytvořil vídeňský malíř Fischer. 
Kostel znovu vyhořel v polovině 19. století. V té době
došlo k dalšímu restaurování interiéru. Některé
prvky ohořely, některé byly zničeny. „Oltáře byly
kompilovány dohromady z dochovaných prvků.
Povrchové úpravy byly přizpůsobovány dobovému
a stylovému chápání. Všechno bylo ,přeštafírováno‘
do hnědých tónů a přizpůsobeno estetice 19. stole-
tí,“ přibližuje akademický malíř a restaurátor Jiří
Látal, restaurátor hlavního oltáře a subdodavatel
firmy RenoArt, která zvítězila ve výběrovém řízení
na restaurování všech 12 oltářů kostela. 
Vypsání výběrového řízení předcházela inventarizace
a průzkumy, na jejichž základě byly navrženy postupy
restaurování a připravena závazná památkářská sta-
noviska. Bylo rozhodnuto, že se na hlavním oltáři dru-
hotné vrstvy odstraní, a ten se tak vrátí do podoby,
kterou měl v osmnáctém století.
„Přišli jsme na velké poškození způsobené požáry
a vlhkostí. Na všech zlacených plochách oltáře došlo k
popraskání a uvolnění zlacení, na mnoha místech bylo
zlacení i s podkladem odpadlé. Povrch plátkového
zlata byl zanesen sazemi a sedimenty. Restaurujeme,
neděláme nové věci – to, co se zachovalo, konzervá-
torsky zpevňujeme, čistíme. Doplňujeme pouze části,
které se nedochovaly. V případě hlavního oltáře
odstraňujeme doplňky z konce 19. století,“ vysvětluje
litomyšlský restaurátor Jiří Látal. 
Hlavní oltář je zhotoven z tzv. umělého mramoru
neboli štukolustra. Na vrcholu oltáře je sousoší Boha
Otce a po stranách se nachází sochy dvou apoštolů
v nadživotní velikosti (3 m), svatý Pavel s mečem
a na druhé straně svatý Petr se svazkem klíčů. Sochy

jsou vyzděné a domodelované
štukem. „Třeba tyto sochy
měly na sobě druhotné šedivé
studené olejové nátěry. Ty už
jsou odstraněny. Barevné
původně nebyly – měly barvu
slonové kosti a zlacené doplň-
ky – to byl jeden z výrazových
prostředků baroka. Stejně tak
dřevěné braunovské sochy
čtyř evangelistů – ty také byly
v barvě slonové kosti se zlace-
ním - uvažuje Látal, který je
toho názoru, že výzdoba kos-
tela nebyla vzhledem k jeho
monumentalitě nikdy zcela
dokončena: „Myslím, že na to
nebyly již síly, navíc se změni-
la ekonomická situace. Hlavi-
ce sloupů zůstaly pouze
ve štuku, zatímco obdobné
prvky na hlavním oltáři
doznaly velkorysých barev-
ných úprav a zlacení.“
Hlavní oltářní obraz váží
i s rámem více než 200 kg.
Když restaurátoři dílo sunda-
li, objevili za ním žebřík a nad
žebříkem malé zazděné okén-
ko. „Zcela evidentní je, že
když sem obraz roku 1786
instalovali, vykutali si díru
ven a pak díru zvenku zazdili.
Na zadní straně obrazu jsou
spršky malty, jak prohazovali
zvenku cihly. My už to dneska
umíme osadit zepředu, žebřík
tam ale necháme, jak byl a niku také nebudeme nijak
upravovat. Za dalších 150 let to bude dokladem toho,
jak se v minulosti pracovalo,“ podotýká Jiří Látal. 
V minulých desetiletích byl hlavní oltářní obraz celou
dobu na svém místě. Vzhledem k množství povrcho-
vých nečistot byl barevně nevýrazný, proto si někteří
lidé neuvědomovali, že zde obraz stále visí. „Obraz

prošel v průběhu let různými
opravami a úpravami. Momen-
tálně jej máme v dílně namo-
taný na válci. Vzhledem k jeho
velikosti (8,30 x 4, 40 m) jej
budeme restaurovat v samém
závěru restaurátorských
prací,“ říká Jiří Látal. 
V kostele v současné době
opravují omítky a štukové
prvky. Mobiliář oltářů se res-
tauruje v ateliérech. Vše by se
do chrámu mělo začít vracet
přibližně za rok. Do konce
roku, kdy se bude bourat
lešení, by měla být hotova
výmalba a elektrické rozvody. 
Po skončení těchto prací při-
jdou na řadu archeologové,
kteří se budou zabývat parte-
rem. Pak by se měla do koste-
la postupně vrátit původní
dlažba, která byla před posta-
vením lešení odborně roze-
brána. 
„Zároveň probíhá náročná
rekonstrukce vzácných var-
han. Piaristickému chrámu se
v budoucnu vrátí jeho původ-
ní funkce - budou se zde slou-
žit bohoslužby a na celém
zámeckém návrší půjde o nej-
důležitější místo pro ztišení
a rozjímání. Předpokládáme
také, že chrám bude využíván
jako místo pro pořádání kon-
certů. Vznikne zde i nová

expozice s názvem Andělé na návrší. Dodejme, že
tato zásadní rekonstrukce je možná pouze díky pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší, který získal
podporu z Integrovaného operačního programu,”
zdůrazňuje tisková mluvčí města Litomyšle Michaela
Severová.

Prokop Souček, foto Petr Malota

Kostel Nalezení sv. Kříže je dílem významného
barokního architekta Giovanni Battisty Allipran-
diho, po jeho smrti v roce 1720 dokončoval stavbu
František Maxmilián Kaňka, který jen upravil
vzhled fasád a byl zřejmě i autorem interiérů.
Na výzdobě kostela se podílela řada dalších
významných umělců - sochy čtyř evangelistů v kří-
žení a sv. Václava a sv. Prokopa na fasádě vytvoři-
la dílna M. B. Brauna, klenbu kupole vymaloval
r. 1728 Václav Jindřich Nosek a obraz na hlavním
oltáři dodal významný italský malíř F. Trevisani.

Nezapomeňte – 30. červen
a s ním splatnost poplatku
za komunální odpad se blíží.
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Český den proti rakovině. 16. května proběhl XVI.
ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině.
Pořádá ji Liga proti rakovině - www.lpr.cz, posláním je
šířit nádorovou prevenci, letošní téma je: "Nádorová
onemocnění ledvin." Sbírku v Litomyšli podpořilo 240
lidí celkovou částkou 4989 Kč - děkuji všem, kteří přis-
pěli. Ota Bydžovský ml.

Ženy ženám. I v tomto roce pokračuje projekt
"Ženy ženám", který podporuje AVON Cosmetics.
Agendu spojenou s projektem zajišťuje Aliance žen
s rakovinou prsu.  Projekt probíhá od 15.8. do 31.
11. 2012. Poukazy na bezplatné mamografické
vyšetření prsu jsou k dispozici na bezplatné lince Avon
proti rakovině prsu 800 180 880, nebo v sídle
společnosti či u Avon lady.

Se vstupenkou na koncert Smetanovy Litomyšle

na prohlídku zámku levněji. Po předložení vstupenky
na jakýkoli pořad letošního ročníku Smetanovy
Litomyšle získá její držitel snížené vstupné 70 Kč
na jeden zámecký prohlídkový okruh. Tato výjimečná
akce platí po dobu konání festivalu, tj od 14. června
do 8. července 2012. 

Zámecké novinky. O inovované prohlídkové trase
Komu straší ve věži i sezónní výstavě Byl jednou jeden
domeček, která je součástí druhé prohlídkové trasy,
jste možná již slyšeli. Absolutní letošní novinkou jsou
však víkendové prohlídky s průvodci v dobových

kostýmech. Dobrou zprávou je také znovuotevření
adrenalinové prohlídky labyrintu podzemních chodeb.   

Litomyšl – Krvavý román. V pondělí 21. května byl
na ČT1 premiérově odvysílán další díl z cyklu Národní
klenoty, tentokrát s názvem Litomyšl – Krvavý román.
Odkaz na tento povedený díl naleznete na webu města
Litomyšl www.litomysl.cz, v sekci O městě, Aktuality,
Televizní zpravodajství.    

Ocenění z Tourpropagu. Tourpropag je celostátní
soutěžní festival tištěných propagačních materiálů
z oboru cestovního ruchu. České dědictví UNESCO si
odneslo z jeho šestnáctého ročníku další dvě ocenění
za svoji práci v oblasti marketingu. Tentokrát si svazek
obcí a měst, která mají na svém území památku
UNESCO, přivezl z Písku třetí místo v kategorii
Tiskovina pro rodinu a Zvláštní cenu města Písek v kat-
egorii Synergie tištěných materiálů a internetového
marketingu. Obě tyto ceny byly uděleny za kampaň
Sloh se nepíše, na sloh se kouká.

Červnový Koktejl extra představí památky

UNESCO v ČR. V pátek 15. června spatří světlo světa
osmdesátistránkový speciál časopisu Koktejl, který
bude celý věnován památkám UNESCO v České repub-
lice. Každá památka bude představena ve zvláštním
bloku. Chybět nebude seznámení s památkami, zají-
mavé osobní příběhy, rozhovory či tipy na ubytování
a fakultativní výlety k blízkým přírodním či historick-
ým zajímavostem. Těšit se můžete i na informativní
grafy a nebytné mapičky. Speciál vychází při
příležitosti dvaceti let od zápisu prvních tří českých
památek na Seznam UNESCO.    
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Rozhovor s vítězem výběrového řízení 
na post ředitele Smetanova domu

bych chtěl hodně oživit. Budu usi-
lovat o to, aby dramaturgie byla
bohatší, různorodější a dokázala
přitáhnout daleko širší vrstvy divá-
ků. Chtěl bych se zaměřit přede-
vším na ty nejmenší, kteří tvoří
základ budoucího publika. 
Druhým bodem byla propagace.
Smetanův dům doposud fungoval
s minimální propagací. Žijeme
v moderním světě. To, co fungovalo
dříve, již v současnosti nefunguje.
Je třeba jít s dobou a prolnout pro-
pagaci s virtuálním světem. Klíčo-
vým prostředkem je tedy rozhodně
internet. Nesmíme se bát do těchto
technologií investovat. Propagace
se časem jistě vrátí. Za příklad nám
v tomto případě mohou sloužit jiné
instituce, podniky nebo soukromé
společnosti, pro které je reklama
jedním z nejvyšších pater obchodní
strategie. 
Jaká bude tedy „obchodní strate-

gie“ Smetanova domu?

Strategii provozu a ekonomiky
jsem řešil v dalším bodě koncepce.
Když to shrnu, pro Smetanův dům
je důležité získávat peníze také
jiným způsobem než jen tradiční
cestou. Tedy z městského rozpo-
čtu. Měl jsem možnost nahlédnout
do divadelního provozu v zahrani-
čí. V České republice je model
financování trochu odlišný než
například v Německu nebo v jiných
kulturně vyspělých zemích. Souk-
romé subjekty se podílejí na finan-
cování kulturních institucí
mnohem větší měrou. Podporovat
kulturu ve městě je věcí cti a pres-

tiže. Myslím si, že tato vůle v Litomyšli je – jde pouze
o to, vše pro případné zájemce, sponzory zorganizovat
a připravit. Sponzorům je třeba samozřejmě nabídnout
na oplátku nějakou službu – třeba mediální zviditelně-
ní. Důležité jsou především osobní kontakty. 
Velké plány máte i s kinem Sokol, které má být ještě

tento rok plně digitalizováno…

Kinu Sokol, které spadá pod správu Smetanova
domu, jsem se věnoval v dalším bodě koncepce. Mys-
lím, že v Litomyšli je spousta vzdělaných lidí, které baví
film.
Proto bych zde rád uspořádal jednou za rok filmový fes-
tival a založil filmový klub. Jsem toho názoru, že by si
takovýto projekt časem své diváky získal. Samozřejmě
záleží na dramaturgii. Také mám v plánu udělat v Lito-
myšli letní kino nebo zkusit malou „kinorecesi“ – vybu-

dovat autokino. Vybrali bychom vhodný veřejný pro-
stor, parkoviště nebo louku, tam pověsili plátno, zvuk
bychom vysílali přes rádio frekvenci. To znamená, že
každý, kdo vlastní autorádio, by si vyladil zvuk ve svém
vlastním voze. Počasí by pro nás nemělo představovat
problém. Diváci by seděli v autech, mezi nimi by chodil
číšník a nosil nápoje…
Myslím si, že tajemství úspěchu tkví v originalitě. Být
v něčem první nebo zvolit způsob, který je něčím zají-
mavý, nevšední. Něco, co v okolí nenajdete. Rád bych
přilákal do Smetanova domu a kina Sokol lidi i jinou
formou, než pouze prostřednictvím plakátovacích
ploch. Musíme vymýšlet zajímavé projekty, které nikde
v okolí nejsou. S tím vším samozřejmě souvisí také
mediální pozornost.
Jaký je váš vztah ke Smetanovu domu. Vzpomínáte

si, kdy jste jej navštívil poprvé?

Tak na to si opravdu nevzpomínám. Buď to bylo se
základní školou, nebo s rodiči, kteří mne už odmalička
vedli k zájmu o kulturu a dění v Litomyšli. 
Smetanův dům je v Litomyšli tou nejvyšší kulturní
instancí - tak k němu budu přistupovat. 
Myslím, že by neměl být jen divadlem, ale kulturním
stánkem, který bude fungovat po celý den. Smetanův
dům sice funguje od 9.00 do 22.00 hodin, ale plně vyu-
žit je až v pozdních večerních hodinách. Bylo by dobré
vymyslet nějaký způsob, jak Smetanův dům využívat
celodenně. Možností, kterých v sobě Smetanův dům
skrývá, není vůbec málo. Rád bych navázal spolupráci
s litomyšlskými spolky, mládeží, případně založil dra-
matický kroužek atd.
Je důležité, aby se mladí lidé naučili do Smetanova
domu chodit a dům využívat více než pouhé čtyři hodi-
ny denně. Prostory, ve kterých se musí topit a svítit,
jsou obrovské a stojí spoustu peněz. 
Jak byste chtěl, aby lidé, především ti mladí, vníma-

li v budoucnu Smetanův dům?

Mladé lidi v dnešní době láká pohodlnost, což vidím
i sám na sobě (směje se). Smetanův dům musí být
pro mladé natolik zajímavý, aby zvládli boj se svou
pohodlností a vyrazili z domova podívat se na něco
zajímavého, co v televizi neuvidí. Chtěl bych, aby
pochopili, že to „něco“ v televizi uvidí jen ve zprostřed-
kované formě. Osobní kontakt s divadelním představe-
ním nebo hudebním pořadem však nabízí úplně jiný
zážitek. 
Druhá věc - musíme mladým lidem vycházet v maximál-
ní možné míře vstříc. Mladí musí mít z pohodlí svého
domova možnost získávat informace o kulturních
pořadech, nebo si přímo zakoupit vstupenky. Chtěl
bych tedy rozhodně zavést on-line prodej vstupenek.
S tím souvisí samozřejmě i nové moderní internetové
stránky, které budou nabity informacemi, obrázky,
spoty... Potenciální divák musí přesně vědět, na jaký
pořad jde. Nemůžeme připustit, aby ve Smetanově
domě probíhal skvělý dramatický počin, bez toho aniž
by divák byl plně informován, o co přichází. Je toho
mnoho, co je třeba změnit. Zatím nevím, co budu dělat
jako první…
V současnosti se živíte zpěvem. Před vámi je také

pravděpodobně poslední ročník Smetanovy Litomyš-

le, který strávíte jako umělecký produkční a zaměst-

nanec festivalu. Práce ředitele Smetanova domu

bude jistě časově velmi náročná – proto budete

muset s velkou pravděpodobností aktivní zpěv

i Smetanovu Litomyšl opustit. Nebude vám zpěv

i „Smetanka“ chybět?

Obě pracovní aktivity mi samozřejmě chybět
budou. Jmenováním do funkce ředitele Smetanova
domu však pro mne začne nová životní etapa. Jistě
bude představovat obrovské množství práce a mnoho
zcela nových věcí. Když práci budu chtít dělat dobře,
budu ji muset dělat naplno. Dovedu si představit, že
na ostatní aktivity už nebudu mít moc času. Věřím
ale, že až se ve funkci aklimatizuji a seznámím dopo-
drobna s provozem Smetanova domu, budu se moci
k přímé umělecké účasti na hudebních pořadech
alespoň zčásti vrátit. Svůj um na hřebík pověsit roz-
hodně ještě nechci.   Ptal se Prokop Souček

Novým ředitelem Smetanova domu
se stane v listopadu  tohoto roku
Leoš Krejčí (1981). Dosavadní umě-
lecký produkční Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Lito-
myšl, který ve funkci vystřídá Jaro-
míra Metyše, bude nejmladším
ředitelem Smetanova domu v histo-
rii. 
Proč jste se rozhodl přihlásit se

do konkurzu na ředitele Smetano-

va domu?

Především ze dvou důvodů –
jeden z nich je osobní, druhý pra-
covní. V Litomyšli jsem se narodil
a v Litomyšli bych chtěl v budoucnu
také zůstat. Koupil jsem zde byt,
oženil se. Žiji tu se svou ženou,
v současnosti se těšíme na nový
přírůstek do rodiny. Zkrátka rozho-
dl vztah k Litomyšli a touha podílet
se aktivně na dění ve městě. Tolik
tedy ono hledisko osobní.
Nyní zmíním hledisko pracovní.
Na festivalu Smetanova Litomyšl
pracuji na postu uměleckého pro-
dukčního již od roku 2007. Když
jsem zde začínal, bylo pro mne vše
nové. Každý další rok na festivalu
pro mě znamenal novou cennou
pracovní zkušenost. Ovšem posled-
ní dva roky jsem měl pocit, že mne
práce nijak dále nerozvíjí. Navíc
festival je malý „podnik“ a již není
kam se profesně dále posouvat.
Konkurz na ředitele Smetanova
domu jsem bral jako osobní výzvu.
Aniž bych si dělal velké naděje,
chtěl jsem vyzkoušet sám sebe. Cítil
jsem to jako svoji životní příleži-
tost.
Součástí podkladů k výběrovému řízení byla také

koncepce činnosti Smetanova domu pro šestileté

období…

Při práci na Smetanově Litomyšli jsem měl možnost
podílet se na věcech organizačních i manažerských.
Díky tomu jsem získal jakýsi nadhled. Mým hlavním
úkolem na festivalu bylo plánování – to mně asi hodně
pomohlo. Druhá věc - díky zpěvu, který jsem vystudo-
val, jsem mohl cestovat po celém světě. Měl jsem mož-
nost nahlédnout do způsobu práce také v jiných
divadlech, a to nejen v Evropě, ale i v Asii. Byla to velmi
zajímavá zkušenost. I tyto zkušenosti se mi, myslím,
podařilo do koncepce promítnout. 
Jak jste tedy při tvorbě koncepce postupoval?

Svou koncepci jsem rozdělil do pěti hlavních bodů. 
V prvním bodě jsem se věnoval dramaturgii, kterou

MgA. Leoš Krejčí
Narodil se v Litomyšli v roce 1981. Stu-
doval na Střední pedagogické škole
v Litomyšli, následně pak na brněnské
konzervatoři u prof. Josefa Škrobán-
ka. Vyšší vzdělání dokončil na Konzer-
vatoriu v Bratislavě u prof. Dagmar
Bezačinské. V roce 2011 absolvoval
v Praze na Akademii múzických
umění, obor operní zpěv. 
Jako pěvec má za sebou řadu sólových
vystoupení, kromě toho je externistou
řady pražských profesionálních sborů
s možností sóla. Spolupracoval
s Komorní operou Praha a Východo-
českým divadlem Pardubice. Aktivně
se věnoval koncertní činnosti a inter-
pretaci soudobé hudby. Od roku 2007
pracoval jako umělecký produkční
v organizačním týmu Smetanovy
Litomyšle. Již tři roky organizuje
a produkuje pořad Opera pod májo-
vým nebem.

Starodávný jarmark proběhne 23. června
Již šestnáct let se na Smetanově náměstí koná Staro-
dávný jarmark. Stánky budou opět umístěny po obou
stranách horní části náměstí, takže bude vyloučena
doprava v části náměstí mezi budovou České spořitel-
ny a Domem sportu Stratílek. Jarmark se bude konat
v sobotu 23. června v době od 8 do 17 hodin. 
Před Mariánským sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny. Je pozváno
přes 100 řemeslníků, kteří budou předvádět stará
řemesla a prodávat svoje výrobky. 
Návštěvníci Starodávného jarmarku opět uvidí kování
koně, drátování, rytí skla, paličkování, košíkářské
a řezbářské práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky
a korálků, ručního papíru, skleněných předmětů,
tkaní, zdobení perníků a další, dnes již polozapome-
nuté způsoby výroby. Součástí jarmarku bude tvořivá
dílnička pro děti všech věkových kategorií. Ochutnat
můžete mandle v karamelu i pekařské výrobky, mimo

jiné např. valašské frgály, štramberské uši, oplatky,
medovníky, trubičky a koláčky, ale také domácí čabaj-
ky a klobásky. Stánek s občerstvením bude nabízet
placky staročeské i mexické kuchyně.  
Doprovodný program na pódiu před Mariánským

sloupem:

8.00 – 8.30 hod. – Dechový orchestr ZUŠ Litomyšl –
vedoucí Jan Kratochvíl 
8.45 – 10.30 hod. – litomyšlská dechová jedenáctka
BEKRAS 
10.45 – 11.45 hod. – folklórní soubor Levočan ZUŠ
Levoča 
12.00 – 13.00 hod. – folková skupina Náhoda Litomyšl
13.15 – 14.30 hod. – folková skupina X̌ILT Litomyšl 
14.45 – 15.45 hod. – folková svitavskolitomyšlská
skupina Návrat 
16.00 – 17.00 hod. – folklórní soubor Levočan ZUŠ
Levoča                                                     Jaroslav Dvořák
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Rok 2012 je pro památky UNESCO ve znamení oslav.
V roce 2012 to je již 20 let od zápisu prvních tří českých
památek UNESCO na tento prestižní seznam. Přesně
před dvaceti lety byla zapsána historická jádra Prahy,
Českého Krumlova a Telče. 
Od této doby se podařilo umístit na Seznam neuvěři-
telných 12 českých a moravských památek UNESCO.
Česká republika se tak díky víc než dvojnásobnému
počtu zapsaných památek v porovnání s celosvětovým
průměrem stala bez nadsázky UNESCO velmocí.
Všechny tyto skutečnosti připomíná právě vydaná
výroční turistická známka. Tedy dřevěná plaketa
o průměru 6 cm, na které je vypálené logo svazku obcí
České dědictví UNESCO. Nechybí ani letošní slogan
„2012 – 20 let, 12 památek“ a kompletní soupis všech
dvanácti měst, která mají památku UNESCO na svém
území.         
Turistické známky slouží jednak jako suvenýr a záro-
veň jako potvrzení o dosažení konkrétního místa. Pro-
dejními místy budou především informační centra
jednotlivých členských měst, případně přímo jednotli-
vé památky UNESCO.

Při návštěvě českých a moravských památek UNESCO
je možné také soutěžit. V polovině března letošního
roku byla v Senátu Parlamentu ČR slavnostně založena
Společnost přátel památek UNESCO s názvem
UNES&CO. a spuštěna nekonečná soutěž pro návštěv-
níky českých a moravských památek UNESCO. Členem
Společnosti UNES&CO. se může stát každý zájemce
zdarma. Stačí se zaregistrovat na www.unesco-
czech.cz. Na zadanou mailovou adresu dorazí vaše
osobní hrací karta. Pokud navštívíte do konce roku
minimálně tři města UNESCO z celkových dvanácti
a získáte v informačním centru razítko do příslušného
hracího pole, máte vyhráno! Poté již stačí hrací kartu

Litomyšlský TOP týden opět se soutěží
TOP týdny jsou jednou z aktivit projektu s názvem
Putování po historických městech Čech, Moravy
a Slezska. Přijměte pozvání do sedmnácti českých
a moravských měst, která za svoji péči o památky zís-
kala titul Historické město roku. Do měst s nezamě-
nitelným geniem loci. Do měst, ve kterých ty
nejcennější architektonické perly
tvoří kulisy pro konání nejrůznějších
akcí. Můžete prožít dny ve znamení
historických slavností mezi zdmi
renesančních domů či romantických
zámků, můžete dýchat vůni lesů
v okolí našich měst, můžete snít při koncertech,
výstavách a divadelních představeních. U nás může-
te téměř cokoliv…
Na svém putování po Historických městech roku vám
doporučujeme zastávku i v některých z více než dvou
set měst a obcí s jejich městskými památkovými
rezervacemi či zónami, které jsou dalšími učebnicemi
bohaté historie našich zemí. V neposlední řadě radí-
me nevynechat prohlídku památek UNESCO. Vždyť
právě tyto unikáty nám závidí celý svět. Přijeďte

načerpat nové síly a nechte se inspirovat kouzlem
našich  měst!
TOP týdny jsou spojeny s pořádáním zajímavých kul-
turních akcí v Historických městech roku. V Litomyšli
se letošní TOP týden koná od 1. do 8. července. Tento
týden je v Litomyšli každoročně ve znamení umění.

Probíhá Mezinárodní operní festival
Smetanova Litomyšl, který patří k nej-
větším pravidelným festivalům klasic-
ké hudby u nás. V rámci tohoto
hudebního festivalu nám radost dělá
Smetanova výtvarná Litomyšl. Dalším

oblíbeným festiválkem jsou Toulovcovy prázdninové
pátky s celoprázdninovou nadílkou pohádek a koncer-
tů. Litomyšlský TOP týden zahrnuje téměř padesát nej-
různějších akcí, u nás se rozhodně nudit nebudete!  
V rámci putování po Historických městech můžete
také letos soutěžit o zajímavé ceny. Pět vylosovaných
šťastlivců získá poukaz v hodnotě 5 tisíc Kč na ubyto-
vání v jednom z Historických měst. Dalších pět vylo-
sovaných získává věcné ceny v hodnotě 2 tisíce Kč.
Udělena bude i tzv. prémiová cena. Do slosování

o tuto cenu budou zařazeni účastníci, kteří získali
během roku 2012 nejvíce razítek. Stačí si v informač-
ním centru vyzvednout tzv. cestovní knížku, vyrazit
na výlet a sbírat až do konce prosince 2012 razítka.
Razítka jsou k dispozici v informačních centrech
těchto měst: Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Kláš-
terec nad Ohří, Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Pra-
chatice, Spálené Poříčí, Františkovy Lázně, Česká
Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk,
Beroun a Znojmo. Informační centrum vám otisknu-
tím razítka do vaší cestovní knížky potvrdí vaši
návštěvu. Do losování budou zařazeni ti soutěžící,
kteří v průběhu roku 2012 získají razítko alespoň pěti
výše uvedených informačních středisek s tím, že
nejméně jedno toto město navštíví v tzv. TOP týdnu.
A upozornění na závěr – v Litomyšli získáte razítko
do cestovní knížky nejen v obou informačních cent-
rech, ale v pátek 6. července od 18.00 hodin také
na Špitálku při zahájení letošního ročníku Toulovco-
vých prázdninových pátků!   Michaela Severová

koordinátorka projektu Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska

České dědictví UNESCO vydává výroční turistickou 
známku a vyzývá: „Staňte se členy UNES&CO.“

naskenovat a vložit do systému (případně poslat poš-
tou či e-mailem) a stáváte se VIP členem UNES&CO.
Tato úroveň s sebou nese automatické zaslání klubo-
vého odznaku a zařazení do losování o velmi zajímavé
ceny. VIP členové získávají zároveň 10% slevu v e-
shopu na www.unesco-czech.cz. Všech dvacet cen,
o které budeme losovat, stojí za to. No, řekněte sami,
nechtěli byste vyhrát například víkendový pobyt
v Praze, Českém Krumlově či v Telči? A proč nekonečná
soutěž? Každý rok přijde automaticky všem členům
UNES&CO. na zadaný mail nová hrací karta a můžete
začít hráz znovu. Dodejme, že všem členů UNES&CO.
bude pravidelně zasílán newsletter s aktuálními infor-
macemi a pozvánkami na akce do všech měst UNESCO.
Aktuálně soutěží téměř 400 milovníků památek. Dora-
zila již dokonce jedna vyplněná hrací karta. Jen
pro zajímavost, razítka byla na těchto hracích polích –
Telč, Žďár nad Sázavou a Třebíč.   
Přijměte tedy pozvání a vydejte se na výlet za pozná-
ním do míst s nezaměnitelným geniem loci.   

Michaela Severová, 
výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO

Výběrové řízení na ředitele Smetanova domu
provázely osobnostní testy

O vypsání výběrového řízení na post ředitele příspěv-
kové organizace Smetanův dům rozhodli radní již
v první polovině ledna tohoto roku. Všichni uchazeči
tak měli dostatečný prostor rozmyslet si, zda chtějí
pro příští šestileté funkční období zastávat tuto funk-
ci. „Nebylo tajemstvím, že současný ředitel Smetano-
va domu pan Jaromír Metyš odchází letos na podzim
do důchodu. Příjemně nás překvapilo, že pozici ředi-
tele chtělo zastávat hned deset osobností,“ uvedl
předseda výběrové komise a místostarosta Litomyšle
Vojtěch Stříteský.
Vzhledem k tomu, že se do konkurzu přihlásilo sedm
mužů a tři ženy, tedy poměrně  velký počet uchazečů,
rozhodli se radní uspořádat dvoukolové výběrové
řízení. V prvním kole všichni uchazeči vypracovávali
tři druhy písemných testů. 
První přišly na řadu testy osobnostní, jejichž výsled-
ky mj. napověděly, jak by uchazeči mohli v budoucnu
řídit kolektiv a fungovat v rámci pracovního týmu.
Testy připravovala PhDr. Milada Nádvorníková
a předseda výběrové komise potvrdil, že o mnohých

uchazečích skutečně prozradily mnohé. Druhý test
byl zaměřen na všeobecné znalosti a vědomosti např.
o historii Smetanova domu a Litomyšle. „Chtěli jsme
ovšem také, aby uchazeči prokázali dobrou schop-
nost orientace v současné scéně divadelní, hudební,
filmové, a to nejen v klasice, ale samozřejmě i ve sféře
moderny. Byly tam například zcela praktické otázky
ze znalosti divadelní terminologie. Vždyť Smetanův
dům není pouze instituce, ale dnes už také kino
a objekt s mnoha šrouby, tahy, sufity, šálami, repro-
duktory, elevacemi… Chtěli jsme zjistit, jak se kdo
dokáže pohybovat v tomto prostředí,“ vysvětlil Voj-
těch Stříteský. Třetí písemný úkol prověřil kreativitu
uchazečů. Ti dostali za úkol sestavit scénář k reálné
akci, k velké městské slavnosti, stému výročí vzniku
Československa. 
Po vyhodnocení písemné části pozvala komise do 2.
kola již pouze pět uchazečů - tři muže a dvě ženy.
Každý z nich absolvoval 23. dubna bezmála hodinový
pohovor, kde obhajoval svou koncepci pro šestileté
období fungování Smetanova domu. 

Kromě předsedy komise Vojtěcha Stříteského byli
jejími dalšími členy starosta Litomyšle Michal Kortyš,
tajemník městského úřadu Ing. Bohuslav Pulgret,
ředitel Kulturního centra Fabrika Svitavy Petr Mohr
a předseda kontrolního výboru zastupitelstva a býva-
lý ředitel Smetanova domu Lubomír Sršeň. Těchto pět
lidí hlasovalo, koho doporučí Radě města jmenovat
ředitelem Smetanova domu. 
„Toho, kdo byl doporučen na místě prvním, tedy
MgA. Leoše Krejčího, Rada města jmenovala do funk-
ce ředitele Smetanova domu s nástupem 1. 11. 2012.
V tuto chvíli tedy můžeme mluvit o panu Krejčím jako
o designovaném řediteli Smetanova domu,“ potvrdil
Vojtěch Stříteský a dodal: „Pan Jaromír Metyš působí
ve funkci přes 20 let – myslím tedy, že pozice nově
nastupujícího ředitele je na jednu stranu složitá, pro-
tože Smetanův dům funguje podle zaběhlých mecha-
nizmů – na druhou stranu je to velká výzva a já věřím,
že se jí pan Krejčí, kterému je 31 let, chopí s nadšením
a elánem.“

-ps-
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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

550 000 Kč. Bližší informace dle zveřejnění
na úřední desce a www.litomysl.cz.

Bytová jednotka není zatížena právem nájmu,
v budově byla provedena výměna oken.

Studentské slavnosti Majáles 2012
Studenti litomyšlských středních škol i letos přivítali
majálesovými slavnostmi jaro. Ve dnech 1. – 3. květ-
na se konal již 21. ročník Majáles. Třídenní program,
který zahrnoval kulturní a sportovní akce, zahájila
Rocková noc v MC Kotelna, na níž  vystoupila známá
litomyšlská skupina Rufus, dále Dirty way, rovněž
z Litomyšle, a Interstate 60 z České Třebové. Ve stře-
du odpoledne se studenti, kteří si připravili masky,
sešli před Smetanovým domem, aby se vydali lito-
myšlským náměstím v tradičním majálesovém průvo-
du. Masek nebylo početně tolik jako v minulých
letech, ale některé byly opravdu zajímavé svými
nápady a jejich autoři byli za svoji snahu odměněni
volnými vstupenkami na majálesové akce. U reces-
ních soutěží, které si studenti připravili pro družstva
ze všech škol, se všichni dobře bavili (určitě i Bedřich
Smetana, který se na ně díval ze své majestátní
výšky). Bohužel se přihnal liják a soutěžení muselo
být předčasně ukončeno. Z důvodu špatného počasí
se neuskutečnilo zpívání na schodech na Šantově
náměstí. Koncert pěveckého sboru KOS a dětského
pěveckého sboru ZUŠ Litomyšl byl přesunut na scho-
dy do budovy VOŠP a SPgŠ. Večer přilákala velmi oblí-
bená akce MISS-ÁK 2012 množství studentů do MC
Kotelna. Přišly hlavně fanynky podpořit své favority.
Zábavný večer, kterým provázeli výborní moderátoři
Nikola s Tomášem, měl skvělou atmosféru, soutěžící
i diváci se bezva bavili. Porotu nejvíce zaujal a titul
Miss-ák roku 2012 získal Jirka Hašek z GAJ, druhé
místo patřilo Matějovi Stejskalovi z VOŠP a SPgŠ
a na třetím místě se umístil Patrik Synek ze SŠZaT,
kterého zároveň obecenstvo svým hlasováním ozna-
čilo za největšího sympaťáka. Po vyhlášení výsledků
následovala after party, kterou si všichni užili. Násle-

dující sportovní den zahájila novinka – Jumping.
Studenti si tak měli možnost v Městské hale vyzkou-
šet tento nový druh cvičení na trampolínách. Zástup-
ci všech škol se dále utkali v tradičních sportech.
V utkání kopané porazilo mužstvo SŠZaT soupeře
z ostaních škol. Turnaj v minikopaně vyhrála děvčata
ze SŠZaT, ve florbalu zvítězil tým VOŠP a SPgŠ,
ve volejbale byli nejúspěšnější studenti GAJ a ve stre-
etbollu dopadli nejlépe studenti s názvem Pajdák
(VOŠP a SPgŠ). Všichni s napětím čekali na večerní
Majálesovou dance party, která se stala vyvrcholením
slavností. Děkujeme Městu Litomyšl a všem sponzo-
rům, kteří přispěli finančními nebo věcnými dary,
díky jejich podpoře můžeme každoročně Majáles
uspořádat. Studentům děkujeme za jejich účast,
i když se domníváme, že by na některých akcích
mohla být větší, a těm nejúspěšnějším blahopřejeme.

Hana Honzíková, štáb Majáles, foto Jakub Šmolík

Tradiční průvod studentů přes náměstí

Volba Miss Majáles 2012
V Lidovém domě proběhl 3. května slavnostní večer,
který ukončil studentské slavnosti majáles. Byla
na něm zvolena nejkrásnější litomyšlská studentka
roku 2012. Pod vedením Anny Jany Morávkové se 9
dívek pečlivě připravovalo na soutěž, ve které chtěly
zaujmout porotu i diváky. Promenáda v šatech, plav-
kách, volná disciplína, ...zkrátka všechno, co k soutě-
ži o královnu krásy patří. Slavnostní atmosféru
doplnila krása květin, které věnovaly firmy Flowerbed,
Květinářství Vavřín a Pytlík. Porota měla velmi těžké
rozhodování, dívky byly krásné a měly zajímavé volné
disciplíny. Nakonec třetí místo a titul 2. Vicemiss zís-
kala Klára Kovářová, studentka SSOŠ Trading Centre.
2. místo a šerpu s nápisem 1. Vicemiss si odnesla Šárka
Zachařová z GAJ. V košíčku, do kterého diváci vhazo-
vali lístky se jménem nejsympatičtější dívky, měla nej-
více hlasů Monika Špatenková ze VOŠP a SPGŠ
a připadl jí tak titul Miss – Sympatie. Za nejkrásnější
dívku a královnu Majáles 2012 porota vybrala Terezu
Jadrnou ze VOŠP a SPgŠ. Všechny dívky obdržely dár-

kovou tašku od sponzorů a vítězka originální korunku
od akademického sochaře Jiřího Dudychy a nádherný
šperk, rovněž originál, od Karla Píši.
Odvážným studentkám gratulujeme a již se těšíme
na další ročník Miss Majáles 2013.
Hana Honzíková, štáb Majáles, foto Jakub Šmolík

Korunka pro Miss Majáles slaví dvacet let
Oslavy studentského Majáles byly v Litomyš-
li po Sametové revoluci obnoveny v roce
1992. Už tenkrát proběhla soutěž Miss Majá-
les, byla však jiná než dnes - byla to soutěž
recesní. „Dívky sice soutěžily v kráse, ale
měly disciplíny jako zatloukání hřebíku
do pařezu, přelézání štaflí s pingpongovým
míčkem atd. Roku 1993 se soutěž stala pres-
tižní záležitostí, ve které nechybí rozhovor
s porotou, volná disciplína, promenáda
v plavkách…,“ přibližuje Zdeněk Chalupník, dlouhole-
tý člen štábu Majáles. 
V začátcích Májáles byly sice dívky odměňovány hod-
notnými cenami, podle organizátorů však studentské
královně krásy chyběla korunka.
„V roce 1993 jsem byl osloven, zda bych nenavrhl
korunku pro Miss Majáles. Nejdřív jsem to považoval
za pitomost, na druhou stranu mne to však lákalo.

Vytvořit keramickou korunku, kterou by
dívky mohly nosit, byl pro mne neřešitelný
úkol. Pak jsem si všiml, že Svatováclavská
koruna je při výstavách položena na polštář-
ku. Řekl jsem si tedy, že moje korunka bude
jediná na světě, která nepůjde dát na hlavu,
ale bude uložena už od začátku na polštáři,“
řekl litomyšlský sochař Jiří Dudycha. 
I když Jiří Dudycha vytváří korunky podle
stejného modelu již dvacet let, je každá

z nich naprostým originálem. Kromě té umělecké, sbě-
ratelské hodnoty má také hodnotu věcnou - detaily
jsou zlaceny 24 karátovým sklářským zlatem. Jiří
Dudycha každý rok čeká, že korunka některé z dívek
spadne, zatím se tak však nestalo. „Je vidět, že si toho
dívky považují a hlídají korunku jako klenot,“ doplňu-
je Zdeněk Chalupník. 

-ps-

DRAŽBA DOMU č.p. 69
NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ

V LITOMYŠLI
Vlastník:
Město Litomyšl
Navrhovatel: 
Město Litomyšl
Dražebník: 
Dražební spolek s.r.o.,
Litomyšl
Nejnižší podání:
3 500 000,- Kč
Dražební jistota: 
200 000,- Kč

Termín dražby: 20. 6. 2012 v 15.00 hod
Místo konání dražby: zasedací místnost MÚ,
Bří Št’astných 1000, Litomyšl
Termín prohlídek předmětu dražby:
1. termín dne  8. 6. 2012 od 10.00 do 10.30
2. termín dne 18. 6. 2012 od 10.00 do 10.30 
Místo prohlídky  se stanovuje před budovou
čp. 69 na Smetanově náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit budovu čp. 69
na st.p.č. 386, st.p.č. 386 – zastavěnou plochu
a nádvoří o výměře 356 m2 v kat. úz. a obci
Litomyšl, část obce Litomyšl-Město, a to for-
mou veřejné dobrovolné dražby. Budova není
zatížena žádnými zástavními právy ani věcný-
mi břemeny. Jedná se o budovu s nebytovým
prostorem, třemi byty (jeden z nich je volný,
dva obsazené) a dále s volnou půdou. 

Dražebníkem bude společnost Dražební spo-
lek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt
na dražebníka je tel. č. 461618666. Všechny
podrobnosti týkající se dražby jsou uvedeny
v dražební vyhlášce. Tato dražební vyhláška je
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
v Litomyšli a dále je k dispozici v písemné či
elektronické podobě na vyžádání u dražebníka.
Dražebník dále na vyžádání poskytne zájem-
cům veškeré dostupné údaje.

ZAVÁDĚCÍ CENY!
výcvik všech skupin

úřední hodiny:
Toulovcovo náměstí 1163 

(Na Špitálku), Litomyšl,
středa 14 – 17 hod.

wwwwww..aauuttoosskkoollaappaanntteerr..cczz
tel.: 725 666 016, 725 666 017
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Již posedmé vyjede cyklobus na svou
trasu Českomoravským pomezím!

Projekt „Cyklobusem Českomoravským pomezím“ si
během šesti uplynulých sezón našel mnoho příznivců.
I v letošním roce bude linkový autobus uzpůsobený
pro převoz jízdních kol od posledního červnového
víkendu do konce září vyjíždět na svou trasu po turis-
ticky atraktivních místech na pomezí Čech a Moravy.
V roce 2011 se podařilo do projektu zapojit Vysoké
Mýto, poslední z měst Českomoravského pomezí,
ve kterém cyklobus nestavěl. Loňská trasa autobusu
zůstane zachována i pro letošní rok. Cyklisté i pěší
turisté tak budou moci poznávat nejen krásy pěti his-
torických měst Českomoravského pomezí, ale také
dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových
Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale,
cyklostezky v okolí České Třebové, rozhledna na Koz-
lově nebo zřícenina hradu Cimburk.

Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a neděli
od 29. června do 30. září, celkem tedy čtrnáct prodlou-
žených víkendů, a v provozu bude také o svátcích 5.
a 6. července a 28. září. Možnost dostat se blíž k atrak-
tivitám Českomoravského pomezí vám nabízíme díky
spolupráci měst Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová,
Vysoké Mýto, Polička a Česká Třebová. Projekt opět
podpořil také Pardubický kraj.
Podrobné informace o trase cyklobusu a tarifech jízd-
ného vám přineseme v příštím čísle Lilie. Do každé
domácnosti bude zaslán také leták, ve kterém najdete
mapu s jízdním řádem a tipy na výlet v naší turistické
oblasti. Další informace budou v průběhu června uve-
řejněny také na www.ceskomoravskepomezi.cz a face-
bookové stránce Českomoravského pomezí.                     

Ing. Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

Pozor, 10. června
vstupují v platnost
nové jízdní řády
K 10. červnu vstupují v platnost nové jízdní řády.
Dojde k úpravě, zrušení i zavedení některých nových
spojů. 
Na základě dohody Pardubického kraje a Města Lito-
myšl  o spolufinancování dojde k zavedení  víkendo-
vých spojů na linkách Litomyšl - Suchá - Pazucha.
Naopak bylo Městu Litomyšl ze strany společnosti
OREDO avizováno rušení některých spojů na lince
Litomyšl - Polička vzhledem k jejich malé obsazenosti.
Na území Pardubického kraje proběhlo vyhodnocení
využití autobusových spojů. Na základě průzkumu
a vyjádření obcí mění společnost OREDO podobu
vybraných jízdních řádů. Pozměněné jízdní řády
budou platné od 10. 6. 2012. Finální podoba je zveřej-
něna na stránkách společnosti OREDO www.oredo.cz.

-red-

Před muzeem vykopali zbytky hradeb,
starého hřbitova i domů zaniklého Horního města

Od konce dubna probíhá před budovou Regionálního
muzea v Litomyšli zjišťovací archeologický výzkum,
který se provádí v souvislosti s chystanou generální
rekonstrukcí budovy. Na travnaté ploše mezi muzeem
a Jiráskovou ulicí bylo vyhloubeno devět sond o prů-
měrné hloubce 2 – 3 metry. Účelem tohoto průzkumu
je zjištění archeologických poměrů v lokalitě. Tato
plocha bude následně odtěžena a v místech vznikne
suterénní objekt, který se stane novou vstupní branou
do budovy muzea.
Výsledky výzkumu jsou zajímavé, ale žádné velké pře-
kvapení zatím nepřinesly. „Našli jsme v zásadě to, co
jsme očekávali. U první sondy vidíme podlahu jednoho
z domů, které tady stávaly v 16. a na počátku 17. stole-
tí. Dům náležel k Hornímu, takzvanému kostkovskému
městu, které původně obývali převážně členové jednoty
bratrské. Podobně jako bylo v Praze Staré Město, Nové
Město, Hradčany – dříve samostatná města s vlastní
radnicí a správou, byla samostatná města také
na území Litomyšle. Horní město založili Kostkové
z Postupic v roce 1490. Na místě piaristického kostela
stávala radnice. Horní město mělo své opevnění, svoje
radní a bylo svébytným správním celkem. Pod ním stálo
Dolní město – historicky opět s vlastní správou,“ líčí
ředitel Regionálního muzea Litomyšl René Klimeš. 
Jak napovídá začernění dlaždic i ztmavlá požárová
vrstva, dům vyhořel. „Velmi pravděpodobně, prakticky
jistě, je to požár z roku 1635, kterým Horní město defi-
nitivně zaniklo. Později na jeho místě vznikla piaris-
tická kolej a postupně následovaly další budovy,“
vysvětluje René Klimeš.

Další sonda již šla do větší hloubky - pod požárovou
vrstvu z roku 1635. Zde archeologové vykopali zbytky
lidských ostatků. „Na zámeckém návrší stával kostel
sv. Klimenta, jehož přesná lokalizace není známa.
Kolem budovy kostela se nacházel nejstarší litomyšl-
ský hřbitov, kde se pohřbívalo rámcově od 12. do 15.
století. Za husitských válek hřbitov zanikl,“ říká René
Klimeš.
Třetí ze sond odhalila základové zdivo budovy muzea.
Vidíme v ní cihlový záklenek, pod kterým není zdivo,
ale jen suť. „Záklenek v souvislosti s budovou nemá
žádný význam. Z druhé strany zdi, v místech, kde je
suterénní chodba, je zeď velmi hrbolatá. Velmi pravdě-
podobný výklad je ten, že toto zdivo, zhruba od fortny
po vchod do muzea, je původním zdivem Horního
města. Pokud je domněnka správná, musí to být hrad-
ba Horního města. Na vyobrazeních z konce 17. století
je zachycen zbytek hradby s dřevěným ochozem, který
navazuje na kryté schodiště - fortnu. Tato zeď je tedy
velmi pravděpodobně starší než samotná budova
muzea,“ dodává ředitel muzea. 
Na základě tohoto výzkumu archeologové zjistí,
do jaké hloubky lze půdu odtěžit za použití techniky
a kde již musí nastoupit klasická opatrná ruční práce.
Podle ředitele Klimeše nejsou nálezy nijak vzácné

povahy. Výsledky průzkumu by tak prozatím neměly
stavbu suterénního objektu zkomplikovat. To, že
archeologové v rámci chystaného plošného průzku-
mu, který bude vlastní stavbě předcházet, něco závaž-
ného objeví, však s jistotou vyloučit nelze.

-ps-, foto P. Souček

V první sondě se díváme do interiéru domu Horního města.
Vidíme zde klasickou interiérovou „topinkovou“ pálenou
dlažbu a slabou zeď stavěnou na jíl. Černý pruh je shořelý
práh dveří, kterými se procházelo do dalších prostor.

Plovárna začala
sezónu 2. června
Vážení návštěvníci, 
dovolujeme si vám oznámit, že v sobotu 2. června 2012
začal sezónní provoz na plovárně v Litomyšli. V provo-
zu je zatím pouze 25 m bazén se solárním příhřevem
vody a tobogán. Od 16. června 2012 bude k dispozici
i velký 50 m bazén. Otevřeno bude denně od 9.00
do 20.00 hodin za příznivého počasí. V případě nepříz-
nivého počasí (např. déšť, bouřka, teplota vzduchu
nižší než 19°C) je provozovatel oprávněn plovárnu
uzavřít. 
Provoz krytého bazénu o letních prázdninách

Krytý plavecký bazén bude uzavřen od 16.7. do 31. 7.
2012 z důvodu plánované odstávky.
V ostatní prázdninové dny bude bazén otevřen pouze
v případě nepříznivého počasí (např. déšť, bouřka,
teplota vzduchu nižší než 19°C). Provozní doba je sta-
novena denně od 8.00 do 21.00 hod.

Miroslava Kovářová, Městský bazén Litomyšl

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

SMETANOVA
LITOMYŠL
NA TALÍŘI

14. června - 8. července 2012
Již tradičně Vás po dobu konání 

festivalu Smetanova Litomyšl 
zveme do Hotelu Zlatá Hvězda 
na speciality inspirované dílem 

B. Smetany.

strana 1 > 

Najednou se lidé sešli, sedli si spolu a popovídali - to je
to správné sousedství,” zhodnotil poslední víkendový
den, kdy se na Smetanově náměstí podávala soused-
ská husička s houskovým knedlíkem a zelím, průběh
gastroslavností Jan Pikna.
Organizátoři nakonec upustili od plánované sobotní
štafety číšníků s názvem Vrchní, prchni! Přednost
dostal přímý přenos semifinálového utkání hokejové-
ho mistrovství světa Česko vs. Slovensko. Diváci mohli
sledovat zápas na velkoplošné obrazovce přímo
na náměstí. Z vítězství se nakonec radovala skupinka
Slováků z partnerského města Levoča. „Děkujeme
Vůjtokovi, protěže Vůjtek je Čech - i Češi mají podíl
na našem vítězství,” nechal se slyšet Ladislav Péchy
z městského kulturního střediska Levoča. A jaké to je
prožívat takto důležitý zápas na nepřátelské půdě?
„Jsme partnerské město, takže to pro nás není nepřá-
telská půda,” řekl Ivan Dunčko, vedoucí oddělení
cestovního ruchu a rozvoje města Levoča.
Přípravy Gastroslavností Magdaleny Dobromily Retti-
gové začaly již na podzim minulého roku, opravdu
intenzívní však začaly být až dva měsíce před samot-
nou akcí. „Myslím, že takováto akce Litomyšli sluší.
Byla by velká škoda, kdyby právě Rettigová neměla
v Litomyšli svoje slavnosti,” zdůrazňuje Jan Pikna.

Prokop Souček, foto František Renza

Gastroslavnosti
M. D. Rettigové 
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Pozvánka na Smetanovu výtvarnou Litomyšl
V rámci Mezinárodního operního festi-
valu Smetanova Litomyšl se stalo již
tradicí, že v jeho průběhu mají návštěv-
níci i obyvatelé města příležitost potě-
šit nejen svůj sluch, ale také zrak: 8.
ročník výtvarného pandánu hudebního
festivalu se letos nese v duchu 180.
výročí narození litomyšlského rodáka
Julia Mařáka (1832-1899). Vedením
výtvarné části festivalu byl po řediteli
Musea Kampa Jiřím Lammelovi letos
pověřen ředitel vysokomýtské Městské
galerie Pavel Chalupa. 
Jste rád, že volba padla právě na vás?

Především jsem rád, že Smetanova výtvarná
Litomyšl roste. Po loňských čtrnácti jsme se letos
dostali k číslu 22 výstav a realizací v jednom čase
a na jednom místě, což je jistě nějaký rekord. Ovšem
na rekordy se v umění nehraje, tam snad kvalita pořád
ještě vítězí. V tom směru může být Litomyšl opravdu
pyšná, protože během osmi let viděla a v následujících
ročnících jistě i uvidí skutečně to nejlepší, co součas-
ná česká výtvarná kultura může nabídnout. Sám jsem
k tomu svou troškou do mlýna přispíval od prvního
ročníku výstavami u Kubíků (francouzská klasická
fotografie, sbírka Erica Higginse, Jean Effel, Jan
Honsa) a vloni v zámeckém pivovaru (Reynek), a tak
dokážu ocenit, co se v Litomyšli daří báječně – totiž
spojit síly veřejných institucí i soukromých galeristů
a svou práci prezentovat současně a koncentrovaně.
Přivádí to do Litomyšle mnoho lidí, odborníků
i milovníků umění, dokonce i Galerie hlavního města
Prahy sem letos pořádá zájezd... Ano, jsem rád, že
Pražáci jezdí za výstavami do Litomyšle (když je to
jistě i naopak), i to, že litomyšlské výstavy jsou
pro Litomyšl koncipovány – a pak dobývají Prahu (jak
to bylo třeba loni s Reynkovou výstavou). Je to lepší,
než když je to naopak, když to, co je původně určeno
pro Prahu, koluje pak v provincii a je to vlastně odvar.

Litomyšl má na víc. S rekonstruovaným
Zámeckým návrším má od příštího roku
potenciál stát se městem celoročně živé
výtvarné kultury, schopné přilákat
zájemce o umění nejen z celého Česka,
ale jistě i z celé střední Evropy.
Podtrhuju slovo celoročně, nejen
na jeden měsíc jako dosud. Zámecká
jízdárna i Litomyšl jako město si říká
o velkoryse pojaté výstavy...
Jaké velkorysé výstavy máte

na mysli?

V příštím roce uplyne sto let
od narození litomyšlského skororodáka Václava
Boštíka. Kromě kmenové výstavy, která vzniká
v součinnosti SVL, Regionálního muzea, Musea Kampa
a Arbor vitae, chceme zapojit celou dosavadní struktu-
ru SVL – především chceme plnohodnotně spolupraco-
vat s Městskou galerii v Litomyšli, ale i se soukromými
galeriemi – a společně vytvořit na Zámeckém návrší
něco, co bude prostoupeno Boštíkem a díly jeho přátel
– Palcra, Podhrázského a Zoubka. Chceme, aby
Olbramovy sochy vystoupily ze zámeckého sklepení
a rozešly se do parku a vlastně do celého města,
chceme znovu připomenout i celou restaurátorskou
epopej zámeckých sgrafit, které by, upřímně řečeno,
znovu potřebovaly obnovu. V tom ohledu budeme rádi
spolupracovat se zámkem,  NPÚ i s Fakultou restau-
rování, a nadějeme-li se, věci se dají do pohybu...
V roce 2014 pak počítáme s obdobně mnohodimen-
zionální výstavou jednoho z nejvýznamnějších žijících
českých výtvarníků – Václava Ciglera. Ostatní projekty
zatím udržujeme z pochopitelných důvodů v tajnosti,
ale mohu říci, že bychom rádi otevřeli dveře dokořán –
a představili špičky středoevropského i světového
umění. Ruku na srdce, nechci nikomu sahat do svě-
domí, nechť si každý odpoví sám na otázku, kolik
třeba polských malířů (současných či dávno mrtvých)
zná. Výsledek asi dvouciferný nebude... A to žijeme 50

kilometrů od polských hranic... Výtvarně jsme jako
Češi neuvěřitelně sebestřední. Jako kdybychom doom-
rzení poslouchali jen Smetanu a Dvořáka... V tom nám
hudební festival a hudba obecně dává na frak. 
Na jaké výstavy letošního ročníku byste Litomyšla-

ny rád upozornil?

Vedle výročních výstav Mařákových (jsou vlastně
celkem čtyři) si dvěma počiny výtvarně vzpomeneme
na bývalého pana prezidenta, který, jak je známo, měl
Litomyšl moc rád. Dojde i na velká jména klasiků
(třeba Kupku či Lhotáka), tak i na současnou českou
tvorbu (Díaz, Šimotová), připomenou se i slavní
architekti spojení s Litomyšlí (Fránek, Pleskot),
zapomenuta není ani fotografie (Škácha, Župník).
Nabídka je veliká, podrobně je popsána dále. Zvu
Litomyšlany, aby ji co nejinspirativněji využili.

Ptal se Prokop Souček

Julius Mařák na zámku v Litomyšli

Výstava obrazů litomyšlského rodáka
15. 6. - 8. 7., zámecká obrazárna ve druhém patře
zámku Litomyšl. 
Havel navždy / Fotografie Oldřicha Škáchy

Snímky dvorního fotografa Václava Havla v prostorách
zámeckého pivovaru
15. 6. - 8. 7., sály bývalého zámeckého pivovaru v Lito-
myšli, rekonstruovaného podle návrhů architekta
Josefa Pleskota.
Srdce pro Václava Havla

Srdce, které vzniklo ze svíček přinášených na pietní
místa v mnoha městech a místech České republiky, je
dílem Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy. 
14. 6. - 8. 7., nádvoří zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Julius Mařák (1832-1899) v Městské galerii Litomyšl

Život a dílo litomyšlského rodáka
30. 3. - 17. 6., Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů.
Mistři české malby
Obrazy z fondu České spořitelny v pobočce Litomyšl 

22. 6. - 2. 9., Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů.
Julius Mařák a jeho žáci
Výstava děl Julia Mařáka a jeho slavných i méně

slavných žáků z českých i zahraničních soukromých

sbírek 

2. 6. - 15. 7., Galerie Kroupa, Smetanovo nám. 60.
•Kamil Lhoták 100
Výstava ke 100. výročí narození klasika

16. 6. - 29. 7., Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská 1097.
Zářivý měsíc svěží vítr.cz
Deset zářivých fenoménů současnosti, napříč všemi

generacemi. 

17. 6. - 29. 7., Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo
nám. 71.

František Kupka – Okolo bodu

Kvaše z let 1911 – 1930 ze sbírky Jana a Medy Mládko-
vých
17. 6.  – 10. 7., White Gallery v Osíku u Litomyšle.
Adriena Šimotová

Soubor děl slavné autorky, který vznikl tohoto roku
přímo pro White Gallery 
15. 7. – 29. 7., White Gallery, Osík u Litomyšle.
CO! - Camera obscura v Portmoneu

Společný projekt studenta Fakulty restaurování v Lito-
myšli Aleše Hvízdala a fotografa Marka Volfa 
23. 6. - 30. 9., Portmoneum - Museum Josefa Váchala
Melodická Litomyšl v rodném bytě Bedřicha Smetany

Hudební náměty na obrázcích Quidona Šimka 
1. 4. - 31. 10., rodný byt Bedřicha Smetany, budova
zámeckého pivovaru
Hlava nehlava

Výstava linorytů Petra Palmy 
14. 6. – 8. 7., Portmoneum, hostinec Na sklípku a salo-
nek hotelu Aplaus. 
Jeden ze čtyř (II. část)

2. část cyklu představujícího vždy jeden ze čtyř atelié-
rů litomyšlské Fakulty restaurování. Letos je to Ateli-
ér restaurování a konzervace knižní vazby
a dokumentů... 
5. - 24. 6., 2. poschodí zámku v Litomyšli. 

JEDNODENNÍ VÝSTAVY

Aleš Lamr – Obrázky z výstavy

16 obrazů inspirovaných jednotlivými větami skladby
Modesta Petroviče Musorgského Obrázky z výstavy,
a to jako součást provedení této skladby v rámci
hudebního festivalu SL.
Čtvrtek 21. 6., přízemí zámku Litomyšl.

gps.knyttl.vmyto.cz

Obrazy krajináře Bohumila Knyttla umístěné v krajině
na svých gps souřadnicích.
Čtvrtek 5. 7., 13 - 19 hod., okolí Vysokého Mýta a Luže.

EXTERIÉROVÉ REALIZACE

Zdeněk Fránek: Perská věž

14. 6. - 2. 12., před budovou Městské galerie Litomyšl
v domě U Rytířů .
Federico Díaz: 18. 7.

Od 14. 6., Místo pro natékání ducha, pozemek před
Novým kostelem Církve bratrské.
Josef Pleskot: Studánka 2012

Od 14. 6., 1 art/ 100 m2 pro umění i odpočinek, Marián-
ská ulice.
Karel Malich

Od 14. 6., Místo pro natékání ducha, pozemek před
Novým kostelem Církve bratrské.
Peter Župník: Orbis pictus Leuchovia

Od 14. 6. do 8. 7., Klášterní zahrady u kostela Povýše-
ní svatého Kříže.

Smetanova výtvarná Litomyšl 2012 je pořádána za pod-
pory Bohemian Heritage Fund. Finančně se na ní podílí
také Pardubický kraj a Město Litomyšl. Koná se pod
záštitou radní Pardubického kraje pro školství, kulturu
a památkovou péči Jany Pernicové. Festival pořádá
Smetanova Litomyšl, o. p. s. ve spolupráci s Arbor vitae,
Českou inspirací, Fakultou restaurování Univerzity Par-
dubice, Galerií Miroslava Kubíka, Galerií Kroupa, Galerií
Zdeněk Sklenář, Městem Litomyšl, Městskou galerií Lito-
myšl, Městskou galerií Vysoké Mýto, Portmoneem -
Museem Josefa Váchala, Regionálním muzeem v Lito-
myšli, White Gallery v Osíku a vystavujícími umělci.

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL 2012
14. června – 29. července 

František Kupka, studie k obrazu Okolo bodu,
1911 - 1930
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Vzpomínka: Jak jsem se seznámil
s Vodními valy – 2. část

Vážení čtenáři, přinášíme vám vzpomínku Miroslava
Sobotky, dlouholetého spolupracovníka redakce,
od jehož smrti uplynul 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 kronikáře Sobotky, díky němuž se
dochovala řada písemných dokladů o událostech, které
by jinak jistě byly zapomenuty.                                    -ps-

Ulice měla neustálý život. V domech byli pilní a praco-
vití obyvatelé všech společenských vrstev. Zdravili
jsme s úctou učitele, universitní profesory, úředníky
Okresního úřadu, soudce, lékaře, obchodníky, řemesl-
níky i známé dělníky všerůzných profesí. Tak nám
voněl dým z čibuku pana Andrlého, který bydlel
ve zbouraném domě u pedagogické školy, další čin-
nost byla v řeznictví pana Waltra, truhlářské stroje
bylo slyšet v dílně pana Kaizrlíka, u Tošovských se
vyráběly sýry, po přestavbě byla v přízemí autoopravna
pana Kočera a ve dvoře sodovkárna paní Tošovské.
Vedle vozil pan Vilík sudy likérů a tekutiny pro kořal-
nu pana Štajna. Železářství skladovalo své zboží
v kůlně i na chodníku. Velké sklenářství bylo pana
Kopeckého. Sklilo stavby v celém okolí a okolních
městech. Na lavičce před Flosmanovými hráli o prázd-
ninách karty studující v Praze, jako p. Bergman, Kasal,
Miroslav Páta a další. Otec M. Páty byl na prázdninách
u matky své paní, paní Sehnoutkové, která provozova-
la taktéž sklenářství, obchod na náměstí. Další tru-
hlářství bylo u Jáňů - bylo slyšet jejich stroje.
Za soudní budovou měl dopravu nákladní pan Klusoň
a vedle výrobu sodovky a limonád Mánek Dvořák.
Hned vedle byla ordinace městského lékaře pana
MUDr. Jana Sotony. Přes uličku byl sklad ledu restau-
race a vedle dvůr a obytné stavení pana Matouška, kte-
rému se říkalo pane šafář a pečoval o čistotu a vzhled
celého města a asi dvanáct zaměstnanců měl na sta-
rosti. Dále dílna natěračská pana Bryndy a přes řeku
zámečnické dílny pana Blažka - Bakocel. Před kinem
byla ještě skladiště pana obchodníka Jandery, pak
dílny puškařské pana Pavlíčka - posléze zámečnický
družstevní podnik. Ulici uzavíral Faulhamrův dům,
který byl využit na sklad. Přes řeku byly stodoly a chla-
dírna masa litomyšlských řezníků. Dále pozemky pily
pana Filky, předtím pana Horského. Večerní zábavy
na Valech byly kina, Sokol v Kamašce a kino Trevi
v Lidovém domě. Nezapomínáme ani na restaurace
Za Vodou a V Ráji. Mezi hostincem Za Vodou a Sedláko-
vou vilou byl prostor, kterému se říkalo Na Ostrově.
Byla zde tiskárna pana Dostála a vedle rozpadlé scho-
dy v úzké uličce na ulici Bří Šťastných, dnes zrušené.
Zajímavá byla budova soudu, okresního, kde bylo
i vězení. Velmi radostně jsme vítali vyvěšený bílý pra-
por, co znamenalo, že ve vězení není žádný vězeň.
Divoké byly noční křiky a dorozumívání vězněných
s jejich rodinnými příslušníky, kteří se v noci shromáž-
dili a křičeli. Městští policisté je rozháněli, ale křiky
neustaly a my jsme nespali.
Zažili jsme i požáry na Valech, když hořely skladiště
obchodníka pana Flosmana a vedle pana Aschermana.
Druhý oheň byla továrna na sýry pana Tošovského,
který potom na místě vystavěl obytné domy a v příze-
mí autoopravnu. Byly i povodně, ale nikdy nebyly tak
velké. Zatopena byla vždy Bernardka, silnice k Nedoší-
nu a hřiště. Také byl zatopen vždy byt pana Vopařila
u Faltysů. To bylo tak, že na horní části nikdy nebyla
voda, neboť včas město vždy otevřelo výpustě u splavu
a tím snížilo vodu nad splavem.
Koncem čtyřicátých let se iniciativně upravovala silni-
ce brigádnicky. Snižovala se výše v kopečku u pedago-
gické školy, což je vidět, a spravovala se silnice
štěrkem. Další roky se pokládala v ulici kanalizace,
vodovod a posléze i plynový rozvod, nedávno kabelová
síť pro televizi. Také se rozkopalo Vale pro položení
vysokonapětí pro nový podnik Vertex z Libánek
do Nedošína. Chodník byl nejprve dlážděn kočičími

kostkami, dále chodníkovým žulovým drobným dláž-
děním, pak asfaltem, který se i dnes flikuje jak silnice. 
Při směrném plánu města, který vypracoval po válce
Ing. arch. L. Machoň, obsadil domy na Valech nehluč-
nou výrobou a distribucí a obchodem tak, že
na náměstí byl prodej a expedice, zásobování však
z Valů, aby byly domy využity a zhodnoceny. Počítalo
se s obchodní a řemeslnou sítí jen na náměstí, které je
v městě nejživějším místem. Tím se také domy zhodno-
tily ve smyslu přilákat do města podnikatele.
Na Valech se stále kopalo, zeleň se ztrácela, auta par-
kovala nejen na silnici, ale i v parčících. Návrhy byly již
z I. republiky, aby se silnice rozšířila, což dnes dosvěd-
čí výklenky některých domů a nezastavené zadní části

Konec Čajovny V muzeu: 
„Revitalizace Kamila Novotného“

Čajovna V muzeu. Dějiště mnoha kulturních pořadů,
přednášek, místo odpočinku, vzájemného setkávání
studentů, mladých i starších lidí 24. května definitiv-
ně ukončilo svou existenci. Provozovatel čajovny
Kamil Novotný se po deseti letech činnosti rozhodl
před Revitalizací historické budovy muzea plánovaně
předat vyklizené prostory pronajímateli a opustit ideu,
že otevře v Litomyšli nový podnik. 
Kdo čekal patetické proslovy a vzpomínky, nedočkal
se. Na dvorku čajovny koncertovalo duo Zdeněk Bína
a Jan Urbanec. Lidé se radovali, divoce tančili, pili
víno a čaj masala s mlékem.  
„Nakonec jsem pochopil, že čajovna nemá pokračovat.
Dost významné bylo, když umřel náš maskot - ptáček
Jasmín - zemřel stejně s panem prezidentem Havlem.
Václav Havel byl symbolem Odcházení a Jasmín
do toho zapadl tím naším malým čajovým příběhem.
Viděl jsem, že to zabalil, protože to prostě končí. Bylo
to ze dne na den. Čajovna dala to, co dát měla. Připra-
veného je teď něco nového," řekl s úsměvem Kamil
Novotný, který si „rozlučkovou párty," jak večer sám
nazval, opravdu vychutnal: „Dnes mám pocit úžasného
otevření, mnoho lidí mi prozradilo, co tady v čajovně
vlastně cítilo a zažívalo. Kdyby čajovna neskončila,
běžela by tady dál každodenní rutina a ti lidé by se
nikdy nezastavili a nepřišli mi říct to, co mi dnes řekli.
Už proto jsem rád, že čajovna končí, je to lepší, než
kdybychom v té rutině pokračovali dál."

Kamil Novotný tady podle svých slov skončil jednu vel-
kou cestu. Po deseti letech poprvé nemusí ve dvě
hodiny odpoledne vytáhnout před muzeum cedule
a otevřít čajovnu. „Pracovně tomu říkám dva roky
prázdnin. Teď budu dělat to, co mne baví - různé věci
v různých zemích. Baví mne neziskový sektor, fotogra-
fie, poznávání různých zemí. Chci cestovat, naučit se
surfovat... Mám toho v plánu hodně. Nevím, jestli se
do Litomyšle budu vracet. Teď mám v hlavě cestu ven.
Není to cesta ven z Litomyšle, je to cesta z čajovny. Je
to tak silné, že mi nejde přemýšlet o tom, co se mnou
bude za půl roku," prozradil Kamil Novotný, který už
je teď pravděpodobně na cestě do Portugalska.

Text a foto Prokop Souček

domů. Bohužel město nemělo pochopení a tak povolo-
valo zastavění i míst určených k rozšíření silnice, což
lze uvést adresně. Byl i návrh na zbudování cesty
na nábřeží na levé straně řeky od Smetanova domu
k Bělidlům. To se také neuskutečnilo. Další návrh byl
na zastavení nižšími domky, aby byly vidět střechy
domů i věže vnitřního města, což se nesetkalo s úspě-
chem, neboť je názor, že domy mají mít přístup
z náměstí i z Valů, což je ekonomické, praktické a láka-
vé k podnikání. V plánu je také položení kabelů elek-
trického vedení pod chodníkem, což bylo před deseti
roky již oznámeno, ale neuskutečnilo se. Zbudovalo se
dětské hřiště a dům pana Faltyse se zboural. Živoči-
chům se rovněž na Valech dařilo. Shledávali jsme
veverky, ježky, krtky, hlemýždě, různý hmyz i zahlédli
jsme bažanty. Počet ptáků byl také větší. Dnes neusly-
šíme kukačku, datla i jiné ptáky, což bylo samozřej-
mostí. Vídali jsme volavku i čápa. Jarním dětským
hrám v dubnu a květnu patřilo i chytání chroustů,
každý čtvrtý rok v intensivnější síle. Bylo jich tolik
jako kobylek v Africe. Co však je nebývale rozmnoženo,
jsou kuny. Znečišťují značným způsobem chodby,
dvory i ulice i půdy domů. Je opravdu nutnost, aby
byla městem vyvolána k snížení a vyhubení těchto
živočichů města. O potřebě zlikvidování byla již prove-
dena ústně žádost na městském úřadu, ale bezvýsled-
ně. To však je nutností před dalším plánovaným
uspořádáním ulice.
Napsal jsem vzpomínky, neboť každá doba vyžaduje
zlepšení prostředí, což se snaží každá generace dle
svých schopností a možností. Problém to je nejen Vod-
ním-Dolním valům, včetně zazelenění volných ploch.

Miroslav Sobotka

foto archiv Miroslava Škrdly

• V termínech 12. 7. – 15. 7., 19.7. – 22.7. a 26. – 29.7.
• Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí.
• 6-8 studentů ve skupině, 38 vyučovacích hodin, Čt – Ne
• Cena 3 400 Kč
• Nově nabyté znalosti ihned aplikujeme na konverzaci.

Kontakt: Mgr. Jana Tmejová, tel. 775 098120,
Mgr. Petra Kryšpínová, tel. 737 607 108
e-mail: letni.kurzy.aj@seznam.cz

Prázdninové 4-denní intenzivní kurzy ANGLIČTINY
Možnost zajištění 
ubytování a stravování. 
Kurz vedou zkušení lektoři, 
materiály v ceně.
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V neděli 13. května byla v kapitulním kostele Povýšení
svatého Kříže slavnostně posvěcena replika 149 let
starého praporu sboru Vlastimil. Za účasti spřátele-
ných sborů z partnerských měst - slovenské Levoči
(Chorus Minor) a holandského Rodenu (Vrolik) prapor
posvětil vikář P. František Beneš. 
„Když jsme plánovali oslavu 150 let sboru Vlastimil,
napadlo mne, že by bylo dobré udělat repliku praporu,
se kterou bychom mohli při různých slavnostních pří-
ležitostech vystupovat. Jako malířce se mi prapor vždy
velmi líbil, protože je půvabný a vlastenecký,“ říká
malířka a restaurátorka Vendula Látalová, která se
na základě fotodokumentace pustila před několika
měsíci do výroby volné repliky praporu.
Původní velikost praporu sboru Vlastimil je 164 x
140 cm. Replika je o 10% menší a oproti originálu
z čistého hedvábí je provedena z pevnějšího materiálu.
„Hedvábí je hodně křehké, proto původní prapor již
nemůže sloužit svým účelům. Ten originální je uscho-
ván v muzeu, kde nemůže být ani pověšen a jakákoliv
manipulace s ním jej ohrožuje. Hedvábí totiž stářím
křehne a steří,“ vysvětluje paní Látalová.
Výroba repliky byla velmi náročná. Vendula Látalová ji
nakonec malovala zvláštními retušovacími barvami,
které obsahují pryskyřici místo oleje. Ten je v případě
textilu vždy degradující složkou barev. „Neznala jsem

technologii původní malby – malba a zlacení na hedvábí.
I když jsem restaurátorka, nikdy jsem se malbou na tex-
til, mimo závěsných obrazů – olejomaleb, atd., do hloub-
ky nezabývala,“ podotýká Vendula Látalová, která
nakonec musela provést zkoušky a vymyslet vlastní tech-
nologický postup. Použito bylo plátkové zlato, stuhy
vyšila specializovaná firma z Ústí nad Orlicí a ozdobnou
hlavici se lvem odlili ve šperkařské škole v Trutnově. 
Před 149 lety byla slavnost svěcení praporu sboru Vlas-
timil velkou událostí. V její předvečer, 15. srpna 1863,
nocovali přespolní hosté, pro něž již nezbylo v lito-
myšlských hostincích volné místo, na dřevěné tribuně
postavené k oslavám u mariánského sloupu. „Večer
pak zazářilo celé město tisícemi světel a za zvuků
hudby proudili mohutní zástupové městem, plni
radosti z vlasteneckého nadšení. Dne 16. srpna o 9.
hodině dopolední posvětil předseda spolku veledů-
stojný p. děkan P. Antonín Šanta za ohromného úča-
stenství lidu, spolků litomyšlských i vůkolních a všech
hodnostářů skvostný prapor, Vlastimilu litomyšlskými
paními a dívkami věnovaný, který na jedné straně ale-
gorickou figurou Vlastimila, znak města Litomyšle
držící a na druhé straně ověnčenou lyrou a heslem
spolku ozdoben jest,“ napsal v roce 1888 v publikaci
„Ku 25tiletému jubileu svěcení praporu zpěváckého
spolku Vlastimila“ Edvard Pinz. 

Sbor Vlastimil má po letech opět „skvostný prapor“

Yoshinobu Kubota: Do budoucna bychom rádi rozvíjeli
naše vzájemné vztahy na poli kultury, ekonomiky a vzdělávání
V polovině května navštívila Litomyšl šestnáctičlenná
japonská delegace, tvořená významnými osobnostmi
veřejného života japonského města Matsumoto. Přestože
Litomyšl a Matsumoto nejsou oficiálními partnerskými
městy, mají mezi sebou nadstandardní vztahy. V čele
skupiny stál pan Yoshinobu Kubota, právník a místo-
předseda japonské advokátní komory. Tento muž je záro-
veň předsedou japonské Asociace Smetanovy Litomyšle.
Na setkání se zástupci města Litomyšle a Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl přednesl k pře-
kvapení všech přítomných pan Kubota svou řeč v českém
jazyce.
Můžete připomenout, kdy a z jakého důvodu vznikla

v Japonsku Asociace Smetanovy Litomyšle?

Ano, bylo to 11. listopadu roku 2009. Založení aso-
ciace ještě předcházela návštěva zástupců  Litomyšle
v roce 2005, kteří do Japonska přijeli na pozvání pana
Hirabayashiho, bývalého starosty města Hotaka. Při
této příležitosti jsme měli možnost setkat se s velkou
skupinou českých hostů. Litomyšl je známá jako rodiš-
tě Bedřicha Smetany, řekli jsme si tedy, že by bylo
dobré založit asociaci Smetanovy Litomyšle. 
Jakou činnost vyvíjí Asociace Smetanovy Litomyšle

v Japonsku?

Budu mluvit o našich aktivitách v posledních
letech. Minulý rok 15. ledna jsme pořádali koncerty
pro „Mladou Prahu“, které začínaly v Tokiu v takzvané
Sakura Hall. Potom hudebníci přijeli do města Matsu-
moto, kde také odehráli několik koncertů. Připravili

jsme brožury, které jsme na místech rozdávali. Jednu
z nich jsme před chvilkou darovali panu starostovi,
aby měl také kompletní informace. Na 4. října tohoto
roku jsme naplánovali návštěvu velvyslankyně ČR
u nás, v prefektuře Nagano. Bude to oficiální návštěva
a toto přivítání mám na starosti já. Paní velvyslankyni
jsem pozval právě jménem Asociace Smetanovy Lito-
myšle. 

Na 25. prosince plánujeme další koncerty v rámci
„Mladé Prahy“ v městě Matsumoto. Tuto akci organizu-
jeme přes tzv. Lions Club. Koncerty se uskuteční u pří-
ležitosti 50. výročí založení tohoto klubu. Velice se

na to těšíme. Na příští rok také plánujeme návštěvu
pana starosty Kortyše. Jsme rádi, že jej budeme moci
přivítat v našem městě. 
Tím naše aktivity ale určitě nekončí. Do budoucna
bychom rádi rozvíjeli naše vzájemné vztahy, ať už
na poli kultury, ekonomiky nebo v oblasti vzdělávání.
Letos v září bude vyslán jeden český student k nám
do Matsumota, kde se o něj budeme deset měsíců sta-
rat…
Svou řeč jste přednesl česky. Kdy jste začal studo-

vat češtinu a co vás k tomu přivedlo?

Ta příležitost byla celkem prozaická. Stal jsem se
předsedou Asociace Smetanovy Litomyšle. Předminulý
rok jsem zde byl poprvé – mám takový dojem, že to
bylo v červenci, přesněji 2. července 2010. To, že nav-
štívím Českou republiku, jsem se dozvěděl v dubnu.
Rozhodl jsem se, že bych rád přednesl řeč v češtině.
Jsem samouk – koupil jsem si knížku a začal studovat.
Zpočátku mi to přišlo poměrně jednoduché, pak jsem
se dozvěděl, že čeština patří k těm nejtěžším jazykům
na světě. Chtěl jsem to dokázat a řeč v češtině skuteč-
ně pronést. Koupil jsem si tedy CD a každý den po práci
jsem dvě hodiny studoval, v čemž pokračuji dodnes.
Když jsem s češtinou začínal, bylo mi 73 let. Letos
v červenci mi bude 75 let.
Říkal jsem si, že by bylo krásné umět češtinu, i když je
to poměrně těžký jazyk. Má to něco do sebe, a přesto-
že je to těžké, určitě to stojí za to!

Text a foto Prokop Souček

Předseda japonské Asociace Smetanovy Litomyšle Yoshi-
nobu Kubota pronáší řeč v českém jazyce.

Prapor, který namaloval pražský malíř Karel Javůrek,
darovaly Vlastimilu litomyšlské paní a dívky – které
v roce 1863 ještě nebyly sdruženy ve spolku. Součás-
tí praporu je šerpa, kterou měl praporečník přes prsa
a tři vyšívané donátorské stuhy. První nese nápis:
„Věnováno od paní a dívek našich. Druhá stuha je
darem kmotry praporu paní Augusty Braunerové,
rodem Neumannové a má na sobě napsáno: „Národ
dělný, jenž miluje zpěvy, s myslí ráznou, jemné srdce
jeví!“. Třetí má na sobě vyšito heslo: „Pějme bratři
k slávě vlasti.“ Text a foto Prokop Souček

Litomyšlská univerzita 3. věku v roce 2012
Tradičním květnovým zájezdem skončil jarní semestr 13.
ročníku Litomyšlské univerzity 3. věku. Celé jaro se
neslo v duchu témat týkajících se života ve vyšším věku.
Přednášky nebyly vybrány náhodně, ale vycházely
z přání posluchačů a průzkumné ankety, která proběhla
na podzim roku 2011. Na jaře jsme přivítali takové osob-
nosti jako ing. Danu Steinovou, která iniciovala vznik
Univerzity 3. věku v Praze, je zakladatelkou 1. mezige-
nerační univerzity volného času, členkou předsednictva
Rady seniorů, generálním tajemníkem EURAG (Evropský
svaz pro starší generaci). Promluvila o psychické, fyzic-
ké i mentální stimulaci ve vyšším věku. 
Tomu, jestli se umíme domluvit napříč generacemi, se

věnovala paní doktorka Dana Klevetová, mimo jiné
autorka skvělé knihy Motivační prvky při práci se seni-
ory. Životním stylem a péčí o zdraví nás provedla

výborná litomyšlská lékařka MUDr. Eliška Leichterová,
o které už jen málokdo ví, že přednáší studentům
postgraduálního studia na Karlově univerzitě. Sluneč-
nou pohodu do našich duší přinesl pan profesor Vladi-
mír Smékal svou přednáškou o tom, že „I senioři
mohou rozvíjet svou osobnost.“ Závěrečné setkání
patřilo úžasné a energií nabité paní Jiřině Šiklové
a „Postavení seniora v současné společnosti.“ 
Bylo to druhé nejúspěšnější téma, co se počtu účastní-
ků týká -  přihlásilo se 148 posluchačů. Když už jsme
u těch čísel, nejnavštěvovanější byl jarní semestr roku
2011 (Cesty za poznáním i dobrodružstvím), kdy se
přihlásilo rekordních 176 zájemců. Od roku 1999
do května 2012 se konalo celkem 143 přednášek, 5
odborných exkurzí, 23 zájezdů, 13 slavnostních set-
kání na ukončení ročníku a 3 koncerty. Jednotlivými

semestry celkem prošlo 2322 posluchačů. Průměrný
věk je 67,5 let,  nejstarší posluchačka letos oslavila
devadesáté třetí narozeniny. Zhruba tři čtvrtiny poslu-
chačů jsou z Litomyšle a ostatní z dalších dvaceti tří
míst v našem regionu, nejdále to k nám mají tři poslu-
chačky ze Žamberka. 
Podzimní semestr začíná 20. září a jeho téma je „Mece-
náši a příznivci Náprstkova muzea“. Úvodní přednáška
paní doktorky Mileny Secké je věnována Americkému
klubu dam. Následující odpoledne se budou týkat
Emila Holuba, Josefa Kořenského, A. V. Nováka – spi-
sovatele a cestovatele -  a téma uzavře „Salón Vojty
Náprstka“. Všichni přednášející jsou pracovníci
Náprstkova muzea. 
Zájemci o podzimní semestr se mohou přihlásit v čítár-
ně městské knihovny.                               Iva Pekníková
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
6. června oslaví stříbrnou svatbu Kamila a Vladimír

Bohuňkovi z Litomyšle. Do dalších společných let pře-
jeme hodně zdraví a pohody. 

dcery Kateřina, Gabriela a Andrea
Dne 26. 5. 2012 oslavil významné životní jubileum

MUDr. Václav Dlouhý, obvodní lékař a vedoucí polikli-
niky v Litomyšli. Do dalších let mu hodně zdraví, štěs-
tí a optimismu přeje za všechny spolupracovníky
ze Sanatia, a. s. Litomyšl         MUDr. Eliška Leichterová

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení
Domova pokojného stáří Litomyšl, Zámecká ul. 500 –
ředitelce paní Terezce Šmolíkové a celému personálu
domova. Naše babička – paní Olga Zimová pobývala
v tomto Domově od jeho založení do své přirozené
smrti dne 17. dubna 2012 – celých 17 let. Po celou tuto
dobu, ve všech vývojových fázích, se celý personál
o naši babičku staral s příkladnou péčí. Važme si těch,
kteří nepohrdají stářím, naopak jim dokáží jejich,
mnohdy nelehký život, zpříjemnit citlivým přístupem,
pochopením a poctivou péčí o ně. Taková péče ovšem
není jednoduchá a také zdaleka ne vždy samozřejmá!
Za vše, co jste v litomyšlském Domově pokojného stáří
pro naši babičku vykonali, vám všem patří naše velké
uznání a upřímné poděkování.  Přejeme pevné zdraví
celému personálu Domova i jejich rodinám! Hodně síly
pro vaši záslužnou a nedocenitelnou práci.

Rodina Zimova a Ansorgova
Ráda bych touto cestou poděkovala panu

MUDr. Jiřímu Vospělovi z ortopedické ambulance
v Nemocnici Litomyšl, který měl službu dne 7. 5. 2012.
Mám 83 let a trpěla jsem ten den silnými bolestmi
kolena, které se v odpoledních hodiná
ch zhoršovaly, a nebyla jsem již schopna chodit. Přes-
tože jsem neměla doporučení praktického lékaře, pan
doktor mě přijal a ošetřil. Za jeho lidské a vstřícné jed-
nání velmi děkuji. Růžena Hudečková, Litomyšl

Rádi bychom poděkovali MUDr. Machovi za porod
naší dcery Aničky dne 8. května 2012. Jeho vstřícnost,
lidskost, ale zároveň profesionalita nám ulehčili tento
důležitý okamžik. Také velký dík všem porodním asi-
stentkám a sestřičkám - ať už na oddělení gynekologic-

kém, tak novorozeneckém! Bylo by velkou škodou,
kdyby Litomyšl o toto jedinečné oddělení s osobní
atmosférou přišla. Přejeme celé Litomyšlské nemocnici
spoustu dalších spokojených pacientů a vynikajících
lékařů jako MUDr. Mach. Manželé Holendovi

Vřele děkuji celému kolektivu ortopedického oddě-
lení Litomyšlské nemocnice, zvláště panu primáři Vla-
chovi za pečlivou léčbu mé komplikované nemoci.
Panu primáři děkuji za vřelý přístup a psychickou
pomoc.                                          Eva Lipavská, Litomyšl

17. června tomu budou tři roky, co
od nás navždy odešel pan Petr Jirka
z Litomyšle. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. S láskou a úctou vzpomí-
nají syn Petr a dcery Hana a Eva
s rodinami.

Dne 3. května 2012 jsme vzpomněli
15. výročí úmrtí našeho syna a bratra
Mirka Hurycha z Trstěnice, velkého
sportovce a kamaráda, který po mar-
ném a krutém boji s těžkou nemocí
odešel v mladém věku 32 let. Kdo jste

jej znali, vzpomeňte s námi.                manželka Milena,
děti Michal a Lenka, rodiče a sestra s rodinou

Děkuji členům hasičského sboru Litomyšl za pomoc
v nouzi dne 22. května ve večerních hodinách.

Zdena Jiránková

V neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého skončila
velikonoční doba, která se v církvi připomíná po pade-
sát dní. Co může historická věda říct o Ježíšově z mrt-
vých vstání – je toto: Učedníci o tom vydali svědectví.
Událost vzkříšení sama zůstala lidským zrakům skry-
ta. Historickému pozorování se vymyká. Ježíšova zje-
vení po jeho smrti se omezila na setkání s přáteli
a učedníky. Historie nemůže dojít dál než k těmto
svědkům. Může zvážit jejich věrohodnost. Křesťan to
také musí udělat, nemá přijmout víru bez promyšlení.
Ale poslední krok, který se od něho žádá, je víra.
Žádné svědectví není v Novém zákoně jednohlasnější
od nejstarších spisů až po nejmladší - je vrcholem vždy
totéž: „Bůh svého Syna Ježíše Krista vzkřísil z mrt-
vých“ a též, že apoštolové „viděli Pána“.
Není to názor jen několika lidí, který nabyl pomalu
převahy a stal se míněním všech. Od prvního počátku
je toto přesvědčení středem a uhelným kamenem
všech kázání.
Se vzkříšením křesťanská víra stojí a padá. Jestliže Kri-
stus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a je klam-
ná i naše víra – píše Pavel Korinťanům (1K 15,14-17).
Bez vzkříšení, jak pokračuje Pavel, jsme my apoštolo-

vé lháři a vy podvedení a to nejbídnějším způsobem.
Než se zabývat Kristem, který by byl jen vymyšlený,
přidal by se Pavel raději k těm, kteří vesele, ale záro-
veň i vroucně volají:“ Jezme a pijme, neboť zítra zem-
řeme“ (1K15, 32). To je postoj prvních svědků.
Nejstarší písemná svědectví o vzkříšení máme od apoš-
tola Pavla. Jeho slova se opírají o svědectví ještě star-
ší. Všichni čtyři evangelisté přinášejí poselství
o Ježíšově vzkříšení ve formě příběhů. 
Ve Skutcích apoštolů se píše: „Po svém umučení
mnoha způsoby prokázal Ježíš, že žije.“
V těchto příbězích poznáváme jasně mezi řádky protiklad
mezi jednáním Božím a jednáním lidí, to je žen, apošto-
lů, svědků, kteří reprezentují nás a jsou tam i pro nás.
Jsou ustrašeni, bezmocní, společně se skrývají. Jsou
v koncích se svou důvěrou a nevědí, co počít. Zpočátku
s hrůzou a strachem, potom pozvolna s radostí a jásotem
si uvědomují, že je to právě naopak: oni v ten den veliko-
noční propadli smrti, kdežto ukřižovaný a pohřbený žije.
Ti, kdo ho přežili, jsou mrtví a mrtvý žije.

Nemůžeme se domnívat, že by se vzkříšení dalo
vysvětlit vnitřním stavem apoštolů. Z textů vysvítá, že
apoštolové nic takového neočekávali. Nepočítali s tím,
co Ježíš předpovídal, že bude vzkříšen. Je nepřesvěd-
čil prázdný hrob, ale Ježíšovo zjevení. Ne lidské dílo,
ale Boží dílo začalo měnit lidské dějiny. Boží království
se rozvinulo v člověku, který byl vytvořen nově.
Příběhy o zjeveních nás často zarážejí tím, že učedníci
Ježíše hned nepoznávají. Na druhé straně zjišťují, že
je to on. To má hluboký smysl. Je to další důkaz, že
vidění vzkříšeného Pána k nim přichází ze skutečnos-
ti a nebylo vytvořeno jejich fantazií. Potřebují čas, aby
ho opět poznali. Naznačuje to něco jiného o Ježíši
samém – jeho novost. Už není zcela tentýž jako dříve.
Zasvěcuje své učedníky a svou církev do nového způ-
sobu své přítomnosti. Jeho zjevování k tomu tvoří
jakýsi přechod. Ježíš jim tímto ukazuje, že bude stále
s nimi. Vzkříšený Kristus je nové stvoření mezi námi.
Tato Ježíšova přítomnost se bude poznávat vírou.
I na to poukazují zjevení. Emauzští učedníci ho pozná-
vají teprve tehdy, když vírou začínají otvírat svá srdce.
Ne tělesnýma očima, ale očima víry ho skutečně
poznávají.
Ti, kdo nebyli ochotni věřit, nebyli by Ježíše poznali,
kdyby se jim zjevil. Pouhý chladný pohled není scho-
pen správně poznat skutečnost vzkříšeného Krista,
který je novým stvořením. K tomu je třeba něčeho
obsáhlejšího – celého člověka.       P. František Beneš,

vikář římskokatolické církve

k zamyšlení...

Bůh svého Syna Ježíše Krista vzkřísil z mrtvých

Slova moudrých: Člověk se může stát vším, ale
především by měl zůstat člověkem.   S. Fontana

Své významné jubileum v květnu oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Václav Nádvorník, Oluše Trojanová,
Adolf Volf, Anna Tašnerová – Pohodlí, Zdeňka
Pospíšilová, Slávka Stříteská, Jaroslav Čermák,
MUDr. Václav Dlouhý
85 let – Jaroslava Vondráčková, Růžena Kábr-
tová, Miroslava Popelková, Marie Princová
90 let – Marie Roučková
91 let – Anna Hornišrová – Pazucha
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Josef Weia, Olešnice – Barbora Skalníková,
Olešnice, Pavel Prokop, Horní Újezd – Jarmila
Lidmilová, Tržek, Roman Hošek, Litomyšl –
Nikola Mikéšková, Blatno, Pavel Vomočil, Lito-
myšl – Jarmila Doláková, Litomyšl, Jiří Drahoš,
Hradec Králové – Zuzana Cakóová, Havířov,
Josef Šmolík, Litomyšl – Jitka Lampázková,
Dolní Újezd, Charles Hugo Magedanz, USA –
Kamila Dědičová, Oslavany, Marek Cwienczek,
Olomouc – Simona Škvařilová, Olomouc, David
Latif, Lanškroun – Petra Vajdová, Lanškroun.
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé:
Ludmila a Josef Věnečkovi, Ludmila a Vladimír
Tomanovi z Kornic, Ludmila a Václav Machačo-
vi, Blažena a Rudolf Fibigarovi.
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miladou Štyndlovou (82 let), Růženou Škran-
covou (75 let), Annou Stodolovou (88 let),
Jaroslavem Kuchtíčkem (68 let), Zdeňkou
Novákovou (69 let).
Vzpomínáme.                        Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

V červnu 2012
oslaví zlatou svatbou padesát let

krásného společného života

MANŽELÉ 
JIŘÍ A HELENA KLŮSOVI

z Litomyšle.

Srdečně gratuluje dcera s rodinou.

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.

Pronájem podkrovního bytu
na Toulovcově nám. 512 v Litomyšli.
Bližší informace na tel. 608 322 203
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• reflexologii chodidel
• parafínové zábaly, laky, gely
• prodej přípravků pro nohy a do obuvi
• dárkové poukázky
• péči o nohy při nemoci

(diabetes, lupénka, hemofilie, lymfedém aj.)
• mobilní pedikúru – v případě nemoci,

imobility možnost ošetření mimo provozovnu

pedikérské a podiatrické služby
Dovoluji si Vám nabídnout služby z oblasti péče o nohy:

Ráda Vám pomohu a poradím! • Jana Andrlová, Osík 324 • tel. 607 677 502, 461 619 201
Do provozovny je bezbariérový přístup • www.pedikura-johanka.cz • e-mail: pedikura.osik@seznam.cz

• přístrojovou (suchou) pedikúru
• klasickou (mokrou) pedikúru                
• modelaci silikonových korektorů
• termoplastické stélky do obuvi
• nehtová rovnátka – bezbolestná

léčba zarůstajících nehtů   
• nehtovou protetiku – náhrady

nehtů nebo jejich částí

Naděje představila svou činnost v Bruselu
Z pětidenního zájezdu do sídla Evropského parlamen-
tu v belgickém Bruselu se vrátil Zdeněk Fikejs z občan-
ského sdružení Naděje. Tuto cestu pro něj a další čtyři
oceněné dobrovolníky Pardubického kraje zajistil
radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový
sektor Pavel Šotola ve spolupráci s europoslankyní
paní MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA. 
Nabitý program a setkání se zajímavými lidmi bylo
symbolickým poděkováním za jeho dlouholeté  nezišt-
né aktivity, jimž se ve svém volném čase věnuje.
Za tento vyjímečný společenský přínos byl také oce-
něn na konci loňského roku při slavnostním galaveče-
ru na závěr Evropského roku dobrovolnictví
v Pardubicích. 

Stejně jako ostatní účastníci mohl prezentovat svou
dlouhodobou spolupráci s konkrétní organizací, podí-
lející se na zlepšování kvality života ve městě či obci.
V případě Zdeňka Fikejse se jedná o více než patnácti-
leté působení v občanském sdružení Naděje – konkrét-
ně v litomyšlské pobočce Naděje. 
„Jsem moc ráda, že jsem se mohla s oceněnými dobro-
volníky potkat a při prezentaci jejich aktivit přímo
v sídle Evropského parlamentu zjistit, jaké úžasné
a prospěšné činnosti pro své okolí vykonávají,“ shrnula
poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová. 
Kromě formálních částí programu nechyběly zážitky
poznávacího a cestovatelského charakteru a zážitky
gastronomické. Těch na návštěvníky Belgie čekalo

opravdu mnoho – od belgické čokolády a vyhlášených
pralinek po různé druhy piv po nespočetné množství
vyhlášených restaurací nabízejících speciality z plodů
moře. 
„Velmi cenné pro nás bylo to, že jsme si mohli nefor-

málně pohovořit o dobrovolnické práci, která nás
všechny spojovala -  brzy jsme našli společnou řeč,“
dodal Zdeněk Fikejs, jenž k dobrovolnictví vede celou
svou rodinu.
Naděje vznikla v roce 1990 - nejprve se zaměřením
na pomoc uprchlíkům - v Praze. Dnes je známa přede-
vším díky své dlouhodobé koncepční sociální práci
s lidmi bez domova nebo lidmi ohroženými sociálním
vyloučením. Naděje má 17 poboček, velikostí a rozsa-

Charitní ošetřovatelská služba pomáhá již devět let
Charitní ošetřovatelská služba je nejstarším středis-
kem Farní charity Litomyšl, působí na Litomyšlsku
od jejího založení, t. j. od 1. 6. 1993. Během těchto let
naše sestřičky navštívily a ošetřily stovky klientů. 
Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytnout
odbornou zdravotní péči klientům s akutním či chro-
nickým onemocněním i klientům v paliativní péči bez
věkového omezení, tedy jak klientům v dětském věku,
ve věku středním, tak i seniorům. Péče je poskytována
v domácím prostředí klienta bez ohledu na to, v jakých
sociálních podmínkách se nachází.
Ošetřovatelská služba je dostupná 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu včetně svátků. Je poskytována
na základě rozhodnutí všeobecného praktického lékaře
nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zdravotní
péče je plně hrazena z veřejného pojištění klienta.
Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťují registrované
zdravotní sestry s různou specializací a odbornou praxí.
V rámci péče je možné u klientů poskytovat odborné

výkony, jako například odběry krve, měření a vyhod-
nocení krevního tlaku a pulsu, aplikace injekční léčby,
aplikace infuzní léčby, převazy ran a defektů kůže,
prevence proleženin, péče o stomie a cévky, ošetřova-
telské rehabilitace, ošetření pomocí přístrojů aj.

Naše sestřičky mohou navštěvovat klienty přímo v Lito-
myšli anebo v okolních obcích podle platné smlouvy
s pojišťovnami. A to konkrétně v obcích Benátky, Bohu-
ňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Člupek, Gajer,
Horky, Chmelík, Chotovice, Janov, Karle, Kornice, Mend-
ryka, Morašice, Nedošín, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves,
Pazucha, Pekla, Pohodlí, Příluka, Pudilka, Řidký, Říkovi-
ce, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá, Suchá Lhota,
Trstěnice, Tržek, Újezdec, Višňáky, Vlčkov, Vlkov.
Naším cílem je co nejdéle udržet možnou kvalitu živo-
ta klienta a umožnit mu setrvávat v jeho přirozeném
domácím prostředí mezi svými blízkými.
Více informací o nás a o možnostech péče získáte
na internetových stránkách www.litomysl.charita.cz
nebo na telefonních číslech: 461 618 400, 603 938 994.
Zázemí služby se nachází v suterénu historické budovy
Lidového domu v centru města Litomyšle.

Za kolektiv zdravotních sester 
vrchní sestra Marcela Renzová, foto G. Dvořáková

Zdeněk Fikejs z Naděje (první zprava)

hem práce stojí vedle Charity ČR, Armády spásy nebo
Diakonie ČCE. Působí ve 20 městech České republiky.
Jedním z nich je Litomyšl. Další informace
na www.nadeje.cz.                          Martina Soukupová

s přispěním Tomáše Dvořáka/Deník

foto Tomáš Dvořák/Deník

Oznamuji zahájení výkonu činnosti
daňového poradenství od 1. 6. 2012

Ing. Marie Pohorská
daňový poradce

osvědčení č. 04663
kancelář Benátská 295, Litomyšl

tel. 604 827 828 • pohorska@lit.cz
www.pohorska.cz

MŠ JAROŠOV HLEDÁ
KUCHAŘKU / KUCHAŘE 

+ VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ. 
Kontakt: 461 638 153, 731 610 130
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Vážím si života
Člověk by řekl, že se jedná o frázi, klišé, prostě
o věc, kterou považujeme všichni za samozřejmou.
Bohužel tomu tak není. 
Z titulu své profese jsem po té medicínské stránce
s tímto neustále konfrontován. Na začátku je záz-
račný okamžik zrození člověka, tak křehký
moment, kdy balancování na hraně v délce minut
a někdy i vteřin může otázku života a případně
jeho kvality u tohoto malého človíčka ovlivnit
pro celou jeho budoucnost. Na opačném konci jsou
závažná zjištění pokročilých onkologických one-
mocnění, kdy opět úcta k životu a lidský přístup
k člověku je tou nejvyšší prioritou. Toto jsou dva
extrémní póly, mezi nimi je ale celý život. A právě
zde bychom neměli zapomínat na to vážit si ho. 
Všichni zapomínáme. Je to lidské. Od toho jsou zde
možnosti, jak paměť jednotlivce i určité komunity
osvěžit. Syn byl právě na školním výletě v Osvětimi.
Zde připomenuli jeho generaci, že existovaly ideo-
logie, které ani tu základní úctu k životu neměly.
Co třeba kdyby byla možnost nás ostatních navští-
vit uranové doly, plněné v 50. letech lidmi nepoho-
dlnými pro komunistický režim? Myslím, že bych
osobně uvítal toto osvěžení paměti. Prý jsou dnes
jiní, nevadí jim např. soukromé vlastnictví atd.
Ano, toto jsem názorně viděl v Číně. Komunistická
ideologie v rukou tamních „kapitalistů“. V centru
výstavního Pekingu umírala na ulici dívka se
zahnívajícími dolními končetinami a v postranních
uličkách si v kalužích a fekáliích hrají malé děti.
A kolem projíždí vládní limuzína, jejíž pasažér se
zaštiťuje ideologií „pro obyčejného člověka“.
Samozřejmě, nejde vždy jen o ideologie. Vidět chu-
dobu v Indii, mně přimělo opět se zamyslet, jak
málo si vážíme toho, co máme. Tam nejde o politic-

kou orientaci země. Nicméně, statisíce lidí žijí
ve velkých městech pod mosty nadjezdů mimoú-
rovňových silnic. Tam pod neidentifikovatelnou
„hadrou“ je jejich domov. Zde jí, spí, ale i rodí další
děti. Ty pak nemocné a podvyživené v náručí star-
ších sourozenců žebrají u projíždějících aut. Člově-
ku je až hanba při pohledu na ně, jak si žijeme
a za co utrácíme. Po návratu mne oslovily tyto
titulky v novinách: Jak naše platy rostou pomalu,
jak životní úroveň stagnuje, jak počet prodaných
aut vzrostl méně než před 5 lety a že polovina
všech vyrobených potravin končí v odpadu. A co
teprve, že do zahraničí vycestovalo opět více
Čechů než vloni.
Nebuďme mírně řečeno nevděční! Mysleme na naše
děti, na jejich budoucnost. Pokud vše „projíme
a utratíme“, jakou budoucnost jim připravíme? 
Tak jako se svým zdravím bychom měli „hospoda-
řit“ s dlouhodobou perspektivou a preventivními
prohlídkami děláme něco pro vzdálenější budouc-
nost, tak i preventivními opatřeními v naší ekono-
mice pracujeme na budoucnosti našich dětí či
vnoučat. Právě proto bychom neměli být slepí
a hluší ani k minulosti, ani k současnosti. Srovná-
vat se s okolními státy (nezaměstnanost...) a hle-
dat positiva, nikoliv pouze negativa. Myslet prostě
positivně!
Pak si budeme o to více vážit stavu našeho života,
naší úrovně ekonomické, sociální a třeba i medi-
cínské. Za sebe mohu říci, že s každou další tako-
vou informací a poznáním života v jiné zemi, si
tohoto vážím stále více. Vážím si života, protože to
je úcta, pokora a tolerance. To je cesta pro šťast-
nou budoucnost našich dětí!

prim. dr. Harald Čadílek

PLACENÁ INZERCE

Ozonoterapie v Litomyšlské nemocnici
Ve spolupráci s neurologickým oddělením se na našem
RDG pracovišti podařilo zahájit moderní léčbu ozónem
již v roce 2007, jsme opravdovými průkopníky a v sou-
časnosti máme největší soubor v České republice - 530
pacientů ošetřených ozónem. Chtěl bych vás o této
metodě více informovat.
Nejčastější indikací je aplikace ozónu k nervovým
kořenům při léčbě výhřezů meziobratlových plotének.
Pod kontrolou CT se k vyhřezlé ploténce injekční jeh-
lou vpraví ozón, který má výborné protizánětlivé účin-
ky, tlumí bolestivost a dochází i k rozpouštění
a následně postupnému úklidu tkáně vyhřezlé plotén-
ky. Tato tkáň trvale tlačí na míšní kořen. V důsledku
toho pacient trpí vystřelujícími bolestmi a někdy
i poruchami hybnosti.
Ozón je bezbarvý plyn, který nemá vedlejší účinky
a do tří týdnů se beze zbytku vstřebá. Samozřejmě se
nejedná a stoprocentní efektivitu, ale dobrý až výbor-
ný efekt mělo přes 90 % pacientů. Vím, že někomu
nezabral vůbec, ale taky vím, že několik pacientů
nemuselo jít na náročnou operaci a myslím, že pod-
statné je, že nemá nežádoucí vedlejší účinky.
Jedná se o ambulantní ošetření s běžnou žádankou
na CT vyšetření od praktika či specialisty. Aplikace
stojí 750 Kč a dá se bez omezení počtu aplikací opako-

vat po cca 3 týdnech. Pacient nemusí vysazovat medi-
kamentózní ani rehabilitační léčbu a po výkonu je plně
mobilní.
K posouzení klinického efektu mají největší soubory
ošetřených pacientů lékaři našeho neurolog. odd.
v čele s prim. Kucharem a dále ambulantní specialisté
Dr. Coufalová, Dr. Břečka a Dr. Zinek.
Jelikož jsou výsledky výborné a stále narůstá počet
pacientů, rozhodla se naše nemocnice zakoupit gena-
rátor ozónu a já mohu rozšířit spektrum výkonů.
Chtěl bych vám nabídnout možnost aplikace ozónu
u chronických bolestí kolen a ramen (degenerativní
i posttraumatické artrózy, "zamrzlá "ramena) a také
patní ostruhy, u které mám již několik výborných
výsledků.
Ve světě je již několik pracovišť aplikujících ozonote-
rapii s významným efektem v těchto ortopedických
indikacích. U těchto aplikací nebudete potřebovat
žádanku na vyšetření, jedná se o přímo hrazenou služ-
bu (750 Kč ) a stačí se objednat na tel.: 461 655 465.
Pokud budete mít zájem o další informace, jsem vám
plně k dispozici na tel. 461 655 460 v pondělí a ve stře-
du od 8 - 10 h.                             

MUDr. Jakub Vykypěl

primář RDG odd. Litomyšlské nemocnice a.s.

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So  9. 6. MUDr. Řemínek
Ne 10. 6. MUDr. Řemínek
So 16. 6. MUDr. Cacek
Ne 17. 6. MUDr. Slavík
So 23. 6. MUDr. St. Tomek
Ne 24. 6. MUDr. Mikulecká
Čt  5. 7. MUDr. Dvořáková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So  9. 6. MUDr. Filová
Ne 10. 6. MUDr. Mareš
So 16. 6. MUDr. Jílková
Ne 17. 6. MUDr. Filová
So 23. 6. MUDr. Reifová
Ne 24. 6. MUDr. Pilařová
So 30. 6. MUDr. Jung
Ne 1. 7. MUDr. Mareš
Čt 5. 7.  MUDr. Laštůvková    

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So  9. 6. lékárna U Nemocnice

tel.: 461 615 617
Ne 10. 6. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 16. 6. lékárna U Slunce

tel.: 461 612 678
Ne 17. 6. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 23. 6. lékárna U Anděla strážce

tel.: 461 615 457
Ne 24. 6. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 30. 6. lékárna Na Špitálku

tel.: 461 615 034
Ne 1. 7. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
Čt 5. 7. lékárna U Slunce

tel.: 461 615 617
Pá 6. 7. lékárna U Nemocnice

tel.: 461 615 617
So 7. 7. lékárna U Nemocnice

tel.: 461 615 617
Ne 8. 7. Ústavní lékárna

461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
9.-10. 6. MUDr. Moyseyenko Iryna

Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
16.-17. 6. MUDr. Oliva Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
23.-24. 6. MUDr. Pokorná Jana

Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414
30.6.-1. 7. MUDr. Sejkorová Jitka

Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
5. 7. MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
6. 7. MUDr. Ševčíková Pavla

Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
7.-8. 7. MUDr. Švecová Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663

Rozpis služeb

Ve středu 13. června 2012
v době od 10 do 16 hodin se v Lékárně U anděla Strážce koná

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

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

Lékárna U anděla Strážce Litomyšl, tel. 461 615 457
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Po stopách let minulých - díl 6. Zahájí
seriál

V muzeu je uložena stará deska, označující část města Zaháj
za druhé světové války.

Zaháj začíná od pošty z volného prostoru po zrušeném hos-
tinci. Dnes je zde prostor pro parkování a nad ním známá
restaurace Na kopečku.

Silnice vede do kopce kolem bývalého hostince Na Tvrzi.
Ta tvrz tam v minulosti skutečně bývala.

Hostinec září do okolí novou fasádou. Také na parkovišti pod zámkem, odkud vede pěší cesta na
Jiráskovu ulici, bývaly v minulosti tři domy.

V místech, kde se na levé straně parkuje, stály domy až
k vjezdu do Tomíčkovy ulice.

Bývalý statek u Šilhavých byl v době zakládání družstev
zabrán pro sídlo místního JZD. Statek byl později zbourán.

Bývalá rasovna stála osamocena za městem. Nad kopcem je
dodnes lesík, kde se zakopávala uhynulá zvířata.

Dům na konci Zahájské ulice již nemůžete spatřit. V něm se
narodil spisovatel, novinář a filozof Hubert Gordon Schauer.

Současná Tomíčkova ulice mění v současné době svou tvář.
Staré domky mizí úplně nebo se modernizují. Ten na obrázku
již neexistuje.

Od roku 1970 bylo volné území zastavováno družstevní byto-
vou zástavbou. Od konce století zde vyrostly na celé volné
ploše společné i samostatné domy.

Na Zaháji měli hospodáři svá políčka nedaleko. Dokládá to
snímek, kde jsou volné plochy polí mezi Tomíčkovou a Druž-
stevní ulicí.

Stará městská osada ZAHÁJ (Zahájí) je v prostoru nad poštou v okolí silnice do Sloupnice a do Kornic. Prostor se
postupně od sedmdesátých let zastavuje novými budovami a vzniklo tak nové samostatné sídliště města. 

Text, foto vlastní a repro připravil Miroslav Škrdla

ZDRAVÉ HUBNUTÍ S AKREDITOVANÝM
VÝŽIVOVÝM PORADCEM

Štěpánka Procházková,  tel: 739 136 487 www.vyzivovy-poradce.net 
Sestavování redukčních programů na míru, měření na přístroji BODYSTAT, komplexní péče o klienta. 
Slevy pro skupiny a maminky na MD.  Řekněte STOP lékům na hubnutí

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na: 
Úvod do gastroslavností 2012 • Restaurování chrámu
piaristů • Opera pod májovým nebem • Tři poslední
výstavy v Regionálním muzeu Litomyšl  

litomyšlská TV na internetu
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Smith, L. J. - Temné vize, Smith, L. J. - Stefanovy
deníky, Solařová a Caliba - Sousedka ze Ska-
listých…, Torberg - Teta Joleschová a…, Marini -
Zatímco spíš, Donnelly - Dopisy Malých žen, Hoag
Tami - Hlubší než hrob, Berry Steve - Jeffersonova
šifra, Holčák Lumír - Probudím se včera, Mead
Richelle – Sukuba, Ulická - Daniel Stein, Willis Con-
nie - Kniha posledního soudu, Šabach Petr - Máslem

dolů, Jungstedt – Neviditelný, Sandford John -
Pohřbená oběť, Clark Carol - Příliš mnoho náhod,
Fischerová - Tři vraždy a král, Whitton Hana - Moje
anglická babička, Bednářová - Čteme se skřítkem,
Kišová Hana - Cvičíme, posilujeme a…, Leblová Eliš-
ka - Enviromentální výchova v…, Katsoulis - Literár-
ní mystifikace, Gato – 1967, Nejlepší hry venku,
Hroudová - Cyklotoulky II. s dětmi. 

Veletrh Svět knihy poosmnácté
Už vlastně ani nevím, pokolikáté jsem letos navštívi-
la mezinárodní knižní veletrh „Svět knihy“ v Praze.
Ale pamatuji si ještě dobu, kdy se konal v bývalém
Paláci kultury. Dnes už se tato akce odehrává
ve Veletržním paláci, jehož obě křídla přetékají kníž-
kami.
Faktem je, že z dřívějšího příjemného výletu
do světa literatury se v posledních deseti i více
letech stala náročná fyzická dřina. No jen si to před-
stavte.
Hned v 10 hodin stojím s kolegyněmi knihovnicemi
a se zástupy další odborné veřejnosti před branami
veletrhu. V jedné ruce třímám několik tašek,
ve druhé držadlo nákupní tašky na kolečkách
a někdy mám na zádech i batoh. A to všechno proto,
abych ukořistila zajímavé tituly, které s většími či
menšími slevami nabízejí snad všichni vystavovate-
lé. A to jich tu bývá okolo dvou set! Procházím jed-
notlivými uličkami, prohlížím a nakupuji knížky
nebo si alespoň beru ediční plán. A své nákupy vlá-
čím s sebou jak trestanec kouli. Přibližně po dvou
hodinách mám sraz s řidičem, kterému předám ige-
litové nebo papírové tašky a zbavena svých mnohých
břemen se téměř vznáším zpátky. Za ta léta už znám
tváře pracovníků nakladatelství a tuším, že mnozí
z nich si pamatují i mě. Vím, kde nabízejí knihy
s menšími defekty (za nízké ceny), s výraznými sle-
vami a naopak, kde se nemusím zastavovat, protože
knihy si mohu s větším rabatem objednat přes inter-
netový obchod. Při vybírání knížek se snažím vždyc-
ky myslet na čtenáře naší knihovny, ale někdy přece
koupím i to, co dopředu vím, že nepřečte každý
druhý. Náročnější literatura je ale na ústupu nejen

u čtenářů, ale i vydavatelů. Často hraje důležitou
roli i obálka knihy, však se ne nadarmo říká, že obal
prodává… A tak se stává, že leckterá zajímavá kníž-
ka s fádním obalem zůstává na pultech vydavatelů
nebo regálech knihoven ležet. (Ale tak to je a tady
můžeme pomoct čtenářům my, když knížku doporu-
číme.)
Když projdu levé křídlo, nabízející především belet-
rii, přesouvám se do pravé části Veletržního paláce,
kde vystavují hlavně vydavatelé naučné literatury.
Svůj stánek tu má Fraus (učebnice a slovníky), Sho-
cart a Kartografie (mapy a průvodci), Leda a Lingea
(učebnice a slovníky) a také vydavatelé časopisů
jako Země světa nebo Krásy Česka. Svoji produkci tu
nabízejí i vysoké školy – Univerzita Karlova, Univer-
zita Palackého i Pardubická univerzita. V téhle části
se už ale spíš dívám, protože jsme veřejná a ne
odborná knihovna a já nemohu nakupovat tituly
pro 2 nebo 3 čtenáře. Navíc už mám za sebou nějaký
ten kilometr se zátěží a zásoba bankovek v peněžen-
ce se povážlivě tenčí. Ještě se rozhlížím, kde se dají
nakoupit nějaké plakáty pro dětské oddělení anebo
získat zdarma záložky aj. drobné předměty, kterými
obdarováváme malé čtenáře. Blíží se 4. hodina
odpolední a pan řidič už by rád vyrazil domů. A tak
napěchujeme poslední tašky s knížkami do kufru
nebo pod nohy a znaveny, ale spokojené z báječných
úlovků knih, časopisů a cédeček usedáme do auta
a vyrážíme zpět k domovu. Že se ale ten letošní vele-
trh vyvedl!
A teď je řada na vás, milí čtenáři, abyste se přišli
přesvědčit, jak dobře jsem nakoupila…

Jana Kroulíková

červen 2012

kalendárium Litomyšle

175 let - 29. 6. 1837 zemřel v Litomyšli JAN

PRESIDENT, kupec na náměstí, první spisovatel dějin
města, otec piaristy Germana Presidenta.
170 let - 7. 6. 1842 se narodil ve Skutči JOSEF

ŠTĚPÁNEK, dějepisec, profesor a ředitel litomyšlské-
ho gymnázia, autor rozsáhlých dějin této školy.
140 let - 8. 6. 1872 zemřel v Kuklenách u Hradce Krá-
lové FRANTIŠEK CYRIL KAMPELÍK, politik, lékař,
zakladatel spořitelních spolků, profesor litomyšlského
gymnázia.
100 let - 22. 6. 1912 se narodil VÍT NEJEDLÝ, vedoucí
uměleckého vojenského souboru v Sovětském Rusku,
syn Zdeňka Nejedlého. Je pochován na Dukle.
75 let - 23. 6. 1937 zemřel v Litomyšli OLDŘICH

ŠŤASTNÝ, ředitel učitelského ústavu v Litomyšli. Zas-
loužilý kulturní pracovník města, Sokol, divadelník,
zpěvák Vlastimila.
85 let - 17. 6. 1927 zemřel v Poličce FRANTIŠEK

FERINA, učitel v Morašicích i v Litomyšli. Geolog,
jehož sbírky jsou uloženy ve zdejším muzeu.
45 let - 7. 6. 1967 zemřel v Litomyšli ANTONÍN PÍČ,
matrikář městského úřadu, malíř, dirigent pěveckých
spolků, varhaník v piaristickém kostele, divadelník.
20 let - 23. 6. 1992 zemřel FRANTIŠEK JIŘÍČEK, uči-
tel hudební školy v Litomyšli, básník.

Vzpomínáme všech obětí válečných let, zejména roku
1942, který měl pro naše město rozsáhlé ztráty na lid-
ských životech. Podle stanného práva byli zatčeni
a tentýž den popraveni odbojoví pracovníci a naši spo-
luobčané. Další pak byli zatčeni a zemřeli v pozdějších
letech v káznicích a v koncentračních táborech. Zmi-
zeli také naši židovští sousedé, kterých se po válce
vrátila jen desetina. V roce 1945 vyšel v Litomyšli vzpo-
mínkový almanach se jmény popravených a umuče-
ných občanů města. Připomínáme si po sedmdesáti
letech jejich smrt.

70 let - 3. 6. 1942 byli popraveni

v Pardubicích obyvatelé 

Horní Sloupnice:
ANNA MIKULECKÁ, nar. 1896, 
STANISLAV MIKULECKÝ, nar. 1890
OTAKAR PRŮŠEK, nar. 1923
JOSEF PRŮŠEK

70 let - 10. 6. 1942 byli zastřeleni 

v Pardubicích litomyšlští občané:
MIROSLAV CZIVIŠ, studující, nar. 1920
LEOPOLD EISNER, továrník, nar. 1883
VÁCLAV KLEMT, uzenář. nar. 1894
ANNA KOCMANOVÁ, vychovatelka, nar. 1911
FRANTIŠKA KRÁLOVÁ, v domácnosti, nar. 1889
VÁCLAV LINDENTAL, obchodník, nar. 1898
JAROSLAV MLEJNEK, pošt. úředník, nar. 1913
JOSEF PEKÁREK, účetní, nar. 1896
STANISLAV ROPEK, okr. Soudce, nar. 1906  
BEDŘICH KREJČÍ, okr. Soudce, nar. 1908
RUDOLF POHORSKÝ, nar.1906
- skočil z okna pardubického gestapa 9. 6. 1942

70 let - 24. 6. 1942 byl v Praze popraven JOSEF PÁTA,
nar. 1886, profesor UK v Praze, slávista, spisovatel,
autor knih o Lužických Srbech. Litomyšlský rodák.
- 2. 7. 1942 byl v Praze popraven FRANTIŠEK PÁTA,
nar. 1885, filolog, knihovník Národního muzea
v Praze, spisovatel, učitel a profesor českého jazyka,
literátní historik, komentátor liomyšlského kulturní-
ho řivota. Po narození v Němčicích žil s rodiči v Lito-
myšli.                                        Připravil Miroslav Škrdla

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: • Dozorčí rady nemocnic mají jed-
notné vedení • Kraj bude chránit silnice mobilní váhou
• Upozornění a zároveň žádost o pochopení pro obča-
ny Litomyšle a okolí • Hasiči občanům • Swingující
piráti zavítají do Sloupnice • Big Shock CUP turnaj
v malé kopané

co se do Lilie nevešlo

Smetanova Litomyšl v České televizi a Českém rozhlase
• 30 minutový dokument shrnující loňský ročník fes-
tivalu Ozvěny Smetanovy Litomyšle 9. 6. v 15.00 na ČT2,
repríza - 11. 6. ve 12.15 na ČT 2
• festivalové zpravodajství 54. ročníku Smetanova
Litomyšl Den po dni na ČT2: 20.6. ve 22.15, 23.6. ve

22.50, 30.6. ve 21.50 a 7.7. ve 21.50
• Český rozhlas - vysílá v přímém přenosu na stanici
Vltava 8. 7. závěrečný koncert - Největší symfonické
maličkosti.
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Polsko-česká výměna 
12. května se 16 žáků vydalo do Polska. Jeli jsme
za kamarády, které jsme poznali v září 2011, když při-
jeli oni k nám.
Druhý den ráno jsme přijeli na vlakové nádraží, kde
na nás čekali polští páni učitelé a autobus, kterým
jsme dojeli do Noweho Dworu, odkud jsme odjeli
do polských rodin.
V pondělí jsme měli sportovní závody společně s pol-
sko-německou výměnou. 
V úterý jsme jeli do koncentračního tábora. Po prohlíd-
ce jsme se vydali lesem pěšky na pláž. Moře bylo stude-
né, ale smočili jsme si aspoň nohy.  
Další den jsme se jeli podívat na rozhlednu a poté
do Szymbarku, kde bylo plno atrakcí. Byl tam napří-
klad největší stůl, nejdelší deska ze dřeva nebo dům
vzhůru nohama.
Měli jsme pana průvodce, který nás provedl po celém
areálu. Zavedl nás také do podzemních chodeb, které

dříve používali vojáci. Byly 6 metrů pod zemí a vydrže-
ly i to, když nad nimi projel tank. Potom jsme šli k pře-
vrácenému domu, všechno v něm bylo vzhůru
nohama. Pan průvodce nám taky ukázal největší piano
na světě. Cestou domů jsme se ještě zastavili na nej-
větším křižáckém hradu v Malborku. 
Ve čtvrtek nás autobus odvezl opět na pláž, kde jsme
čekali, než připluje v kajacích polsko-německá výmě-
na. Když přijela, nasedla do autobusu, odjela pryč
a my jsme jeli v kajacích zpět do Noweho Dworu.
Po kajacích nás čekal projekt, který spočíval v tom, že
jsme si do každé skupinky vylosovali fotografii z prů-
běhu týdne a měli jsme k ní dopsat komiksové bubliny
tak, aby se u toho člověk zasmál. A konečně následo-
vala diskotéka. 
Poslední společný den jsme jeli na Westerplatte, místo,
kde začala 2. světová válka. Odtud jsme do Gdańska
jeli lodí. Tam jsme měli rozchod po jedné z nejznáměj-
ších ulic, Dlouhé. Pak jsme se vydali na společnou
večeři do McDonald´s a hurá do AQUAPARKU. 
V sobotu jsme měli volný program v rodinách, takže
záleželo jen na našich polských kamarádech, kam nás
vezmou. Večer jsme měli sraz před školou a čekal nás
odjezd domů. U školy každá dvojice dostala test
s otázkami, co jsme si všichni z celého týdne zapama-
tovali. Ještě jsme se naposledy objali, rozloučili se
s rodiči a se slzami v očích jsme odjížděli autobusem
do Gdyně na vlak. Vlakem jsme jeli  18 hodin.  Do Čech
jsem dojeli ve dvě hodiny odpoledne a jeli jsme domů
dospávat celý týden. 

Pavlína Gogolová, 9.B III. ZŠ Litomyšl
foto Dušan Simonides

III. ZŠ Litomyšl na krajském kole soutěže
V úterý 22. května se konalo v Pardubicích krajské
kolo atletické soutěže družstev Pohár rozhlasu.
Naše mladší žákyně se do něj probojovaly z oblastního
i okresního kola z prvního místa. V Pardubicích na ně
čekaly tvrdé soupeřky, mnohé z nich navštěvují
základní školy se sportovním zaměřením, a tak se jich
naše sportovkyně právem „trochu“ bály.
Výkony, které během všech tří kol holky získaly, jsou
mnohdy ale opravdu obdivuhodné. V Pardubicích roz-
hodně neudělaly ostudu a vybojovaly krásné čtvrté
místo a to i přes to, že jedna z nich musela ze zdravot-
ních důvodů zůstat doma. (K tomu třetímu místu
nebyly zas tak daleko.) Holkám moc gratulujeme
a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů. 

Text a foto Martina Vomáčková, III. ZŠ Litomyšl

Úspěch žákyň ZŠ Zámecká 
na Festivalu vědy a techniky

Na jaře letošního roku se konal již V. ročník Festivalu
vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje.
V této soutěži prezentují mladí vědci z řad žáků ZŠ
a studentů SŠ své výzkumné projekty před odbornou
porotou a širokou veřejností. Letošního ročníku sou-
těže se zúčastnily i dva výzkumné týmy naší školy. Tým
ve složení Veronika Nováčková, Šárka Bačíková, Mar-
kéta Honzíková a Markéta Glänznerová (žákyně 9.
tříd) ověřoval pravdivost reklamy na žvýkačky. Mladé
vědkyně zkoumaly pH v ústech v závislosti na konzu-
maci různých potravin a vliv žvýkačky na ústní dutinu.
Žákyně druhého výzkumného týmu Markéta Staňko-
vá, Anežka Dvořáková a Natálie Flídrová (z 8. a 9. tříd)
se zabývaly výzkumem vad klenby chodidla u dětí
mladšího a staršího školního věku, zaměřily se na pre-
venci vzniku těchto vad a jejich léčbu. Obě skupiny
úspěšně reprezentovaly školu v okresním kole soutěže
a probojovaly se z něj do kola krajského, které se kona-
lo 22. a 23. března v pardubickém Ideonu. Nutno
podotknout, že se soutěže zúčastnilo v jejich kategorii
Junior 103 projektů s více jak 200 řešiteli. Projekt Šla-
peme si po zázraku žákyň Staňkové, Dvořákové a Flíd-
rové odbornou porotu krajského kola natolik zaujal,

že jej zařadila mezi nejlepší práce této kategorie.
Děvčata se dostala mezi třicítku úspěšných mladých
vědců, kteří své znalosti budou rozvíjet v posledním
květnovém týdnu na studijní stáži ve Francii. Gratulu-
jeme. Obdiv za kvalitní několikaměsíční výzkumnou
práci patří ale oběma soutěžním týmům. 

Mgr. Martina Kršková a Mgr. Jana Dvořáková,
učitelky přírodopisu ZŠ Zámecká, foto Martina Kršková

Členky týmu Šlapeme si po zázraku

Vážené a milé zákaznice, 
oznamujeme Vám, že jsme otevřeli

novou prodejnu
dámské konfekce EVA

- zboží vlastní výroby i nadměrné velikosti,
batikovaná a malovaná móda,…
Smetanovo nám 38, Litomyšl

Zakoupený oděv Vám 
bezplatně upravíme.

Je možné ušít oděv i na zakázku!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Firma LBtech a. s.
Moravská 786, Litomyšl

Tel.: 461 353 501, mobil: 603 832 253

přijme

STROJNÍKA
obsluha zemních strojů

Požadujeme: strojní průkaz

Výstavba inženýrských sítí
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Právo pro každý den
Již posedmé v historii se v Litomyšli uskutečnilo
oblastní kolo soutěže Právo pro každý den. Tentokrát
se soutěž konala 17. května v budově internátu Lito-
myšlské nemocnice. Školy z Litomyšle i okolních obcí
mezi sebou soutěžily ve znalostech z oblasti práva.
Klání se zúčastnilo sedm čtyřčlenných týmů složených
z žáků 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletého
gymnázia. 
Tři desítky otázek nakonec nejpřesněji zodpověděli
žáci I. ZŠ Zámecká, jejichž družstvo postoupilo
do krajského kola soutěže. „Nad něčím jsme přemýšlet
museli, ale na většině jsme se dohodli. Nevěděli jsme,
jak je to s držením marihuany, nad tím jsme se chvilku
dohadovali. To bylo asi tak všechno,“ řekla těsně
po soutěži Lucka Večeřová z vítězného týmu I. ZŠ
Zámecká.
Soutěž Právo pro každý den je součástí programu pre-
vence kriminality Krajského úřadu Pardubice. „Také
naše komise prevence kriminality vnímá tuto soutěž
jak důležitou, proto také organizujeme oblastní kolo
již posedmé,“ uvedla za pořadatele vedoucí odboru
školství a sociální péče městského úřadu Litomyšl

Milada Nádvorníková a upozornila: „Jsou zde týmy,
které se na tuto soutěž připravovaly dlouhodobě –
máme informace, že dokonce některé z nich už
od února. Ne v rámci výuky, ale odpoledne ve volném
čase – jak učitelé, tak žáci.“

Text a foto Prokop Souček

Parádně, prima, bezva, suprově, báječně…!
Naše třída 5. B si zkusila, jak se ve škole nejen učí, ale
také spí. Ve čtvrtek 17. 5. jsme se do školy těšili všich-
ni. Po vyučování jsme odešli domů, abychom si připra-
vili vše potřebné na večer. Místo psaní domácích úkolů
jsme si sbalili spacáky a pyžama. Ve škole jsme se opět
sešli v 17 h. Ubytovali jsme se a vyrazili do restaurace
Karlov, kde jsme měli objednanou večeři, na kterou
jsme si vydělali sběrem papíru. Tady nás čekalo výbor-
né jídlo a taky velké překvapení. Rodiče našeho spolu-
žáka Ondry Fily nám ještě objednali rychlé špunty
a pohár. Děkujeme! Když jsme se vrátili do školy, hráli
jsme různé hry, soutěže a taky jsme fandili českému
hokejovému týmu v zápase se Švédy. S kamarády to
bylo prostě super fandění! Před usnutím jsme se díva-
li na film, někteří usnuli, jiní si ještě šuškali. 
Bylo to bezva, všichni bychom si to rádi zopakovali.

žákyně 5. B Jana Tláskalová, Hana Boštíková

foto Jana Tláskalová

Jak se spí ve škole? Připravovaná kniha odkryje 
neznámá fakta o Václavu Boštíkovi

výtvarného nadání v rodině, kde
se výtvarné činnosti věnovalo
hned několik lidí – malířův otec,
bratr Jan a strýc František Boš-
tík, který je však známý přede-
vším jako autor básnického díla
Krvavé vavříny, pojednávajícího
o osudu Lukáše Pakosty. Václav
Boštík se nestal malířem jen tak
z čistého nebe. Vliv jeho rodin-
ného zázemí byl zásadní,“ říká
Martin Boštík. Kniha bude obsa-
hovat také řadu medailonů malí-
řových přátel. „Mezi ty patřil
například rektor Stříteský, který
byl jeho blízkým přítelem již

od dětství – narodili se pár metrů od sebe, setkávali
se ve svém rodišti, v Litomyšli a později i v Praze.
Mezi jeho přátele patřila vedle Stříteského celá řada
dalších později perzekvovaných a vězněných lidí.
Byl velkým přítelem františkána Jana Evangelisty
Urbana, velké postavy své doby, který proslul sva-
tostí života. Myslím, že byl dokonce zahájen proces
jeho blahořečení,“ podotýká Martin Boštík.  
Poslední část knihy bude věnována malířovu píse-
mnému projevu. „Boštík totiž nejenže maloval, ale
také psal. Celá desetiletí se věnoval teoretické reflexi
umění a jeho vztahům k různým aspektům lidské čin-
nosti. Své úvahy zaznamenával. Jeho písemná pozů-
stalost obsahuje i některé velmi překvapivé momenty
– dosud se totiž mělo za to, že Boštík žádnou ze svých
úvahových, resp. literárních prací nedokončil – nám
se podařilo dvě z nich objevit. Vedle těchto dvou uce-
lených děl bychom rádi publikovali i výbor z jeho
několikasetstránkových úvah, vzpomínek a medita-
cí,“ přibližuje Martin Boštík a upozorňuje: „Čtenáři
se mohou již nyní těšit na upřesnění celé řady infor-
mací, resp. vyvrácení některých mýtů, které byly
o malíři publikovány nejen v různých příležitostných
tiscích, ale i v dlouhodobě promýšlených dílech, mezi
které patří i loni vydaná monografie o Václavu Boští-
kovi z pera Karla Srpa.“
Jak tvrdí autoři připravované knihy, ve své práci se
snaží vyvarovat zažité praxe, které si byl dobře
vědom i Václav Boštík, jak to vyjádřil v jednom svém
postřehu: „Už kolikrát jsem se setkal s tím, že když
někdo, ať už v dobrém úmyslu nebo bez záměru něco
napíše nebo vysloví, pak se to už dále jen a jen pře-
bírá a nikdo se neodváží říci, že král nemá žádné
šaty. Setkal jsem se u nás již s tolika tvrzeními, ať už
se týkají umění, historie, přírodních věd, která se
prostě přejímají a předávají dále a nikoho ani nena-
padne, aby si daná tvrzení ověřil.“ 

Prokop Souček

foto Regionální muzeum Litomyšl

Již třetím rokem pokračuje pro-
jekt věnovaný osobnosti Václava
Boštíka (1913 - 2005) a vztahu
tohoto světoznámého malíře k
rodnému kraji. Projekt vyústí
v publikaci autorů Martina Boští-
ka, Stanislava Vosyky a Jaromíra
Zeminy. Idea, která před lety
vznikla na půdě Regionálního
muzea v Litomyšli, dostává v sou-
časné době konkrétní obrysy a již
nyní je jasné, že kniha, kterou
na rok 2013 začlenilo do svého
edičního plánu renomované
nakladatelství Arbor vitae, přine-
se mnohá překvapivá zjištění.
Vše se zrodilo z myšlenky zaměstnanců muzea
důstojně připomenout sté výročí umělcova naroze-
ní. Oslovili tedy Jiřího Lammela, uznávaného typo-
grafa a ředitele Musea Kampa, a jeho
prostřednictvím malířova dlouholetého přítele,
kunsthistorika Jaromíra Zeminu. Nabídli spolupráci
také Smetanově Litomyšli, která ji přijala a v součin-
nosti s Museem Kampa uspořádá v jubilejním roce
výstavu, jež bude k vidění nejprve v rámci Smetano-
vy výtvarné Litomyšle a poté v pražském Museu
Kampa. Jejím kurátorem bude dr. Zemina. 
Malíř Václav Boštík pocházel z nedalekého Horního
Újezdu. K Litomyšli a svému rodnému kraji měl trva-
lý a velmi intenzívní vztah. V Litomyšli studoval
na gymnáziu, v sedmdesátých a osmdesátých letech
zde strávil 13 let při restaurování sgrafitové výzdo-
by zámku. „V okolí svého rodiště měl řadu dobrých
přátel, se kterými se stýkal až do jejich smrti. Všech-
ny je totiž přežil,“ poznamenal Martin Boštík, autor
prvního oddílu knihy nazvaného Václav Boštík
a jeho rodný kraj, jež bude věnován celoživotním
kontaktům umělce s Litomyšlskem. „Boštík byl
například jedním z lidí, kteří měli zásluhu na tom,
že zůstalo v původní podobě zachováno Portmone-
um – byl totiž členem komise, která v roce 1985
vyjednávala o zachování jeho statutu s Národní
galerií. Přestože v druhé polovině osmdesátých let
práce na zámku zanechal, s Litomyšlí jej stále pojily
silné vazby,“ prozrazuje Martin Boštík. Autorem
druhé části knihy, pojednávající o výtvarném umění
v Litomyšli v době malířových gymnaziálních studií
v letech 1925–1933, bude archivář Stanislav Vosyka. 
Dalším pilířem připravované publikace bude studie
dr. Zeminy. „Jaromír Zemina je člověk, který znal
Boštíka přes 40 let. Je to ten nejvhodnější člověk,
který by o něm v současnosti mohl podat svědectví
nejen jako o umělci, ale také jako o svém příteli.
Doktor Zemina by se měl zhostit uměnovědné stu-
die, pojednávající mimo jiné o kořenech malířova

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

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

AKCE: PRÁZDNINY
Řidičák sk. B o prázdninách jen 7.300 Kč

Jsme levní a dobří!

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

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

Václav Boštík, září 1975, zámek Litomyšl
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Události ve fotografiích

14. ročník turnaje Paseka Cup ve hře pétanque se
uskutečnil 1. května před Lidovým domem. Pohár pro vítěze
z dílny sochaře a restaurátora Vratislava Fouse potřetí v his-
torii soutěže získalo družstvo Černý orel. Cenu předává hlav-
ní organizátor Luboš Švehelka.

15. ročník setkání studentů a učitelů GLOBE Games
pořádalo v prvním květnovém týdnu Gymnázium Aloise
Jiráska Litomyšl. Účastnilo se jej 31 českých škol a jedna slo-
venská. Na snímku tradiční koulení zeměkoule.

Kvalifikace na Mistrovství republiky ve vaření kot-
líkových gulášů probíhala sobotu 19. května na Tou-
lovcově náměstí v rámci Gastronomických slavností M. D.
Rettigové. Na snímku vítězné družstvo Fekete Magyar
banda, které bude v září hájit litomyšlské barvy v Přerově. 

Opera pod Májovým nebem předznamenala další ročník
festivalu Smetanova Litomyšl. V sobotu 26. května se
u pomníku B. Smetany představili za doprovodu orchestru
Filharmonie Brno čtyři mladí sólisté: Václava Krejčí Housko-
vá (mezzosoprán), Olga Jelínková (soprán), Ondřej Koplík
(tenor) a Leoš Krejčí (baryton).

Před domem U Rytířů vyrostla 4. června Perská věž
architekta Zdeňka Fránka, mj. autora Nového kostela Církve
bratrské v Litomyšli. Dřevěnou konstrukci zakryje v příštích
dnech futuristický „zrcadlový kabát“, který zdůrazní orientál-
ní charakter stavby. Lidé, kteří po schodech vystoupají až na
její vrchol, budou moci pohlédnout postavám rytířů přímo do
tváře. Věž je jednou z částí autorova cyklu s názvem Útroby
architektury. V Litomyšli bude instalována až do skončení
Fránkovy výstavy v Městské galerii (do 2. 12. 2012). 

Cukr a bič – kresba z pražské AVU. Tak zněl název
výstavy prací studentů ateliéru Kresby Akademie výtvarných
umění, která byla k vidění během května v zámecké obrazár-
ně. Mladí umělci dostali v Litomyšli poprvé příležitost vysta-
vit své práce v takto velkém galerijním prostoru. 

Bleší trhy – Prima dopoledne!
Blíží se léto a my začínáme, k naší velké radosti, slý-
chat od lidí kolem nás, jak už se těší na léto, protože
kromě obvyklých letních lákadel začnou v Litomyšli
opět trhy s čerstvou zeleninou a jinými domácími pro-
dukty. Ještě víc nás potěšilo, že se někteří začínají
vyptávat, jestli se zase budou konat Bleší trhy či Větrá-
ní šatníků a kdy. Ano, budou!
Tímto vás všechny opět zveme na Toulovcovo náměstí,
kam si můžete přijít prodat to, co již nepotřebujete, či
koupit to, po čem už dlouho toužíte, často aniž byste
o tom věděli. Kromě obchodu sem mnohé může přilá-
kat i příležitost k přátelskému setkání a také v nepo-
slední řadě skutečnost, že ať už v roli prodejců nebo
zákazníků, vždy přispějete na dobrou věc. Už během
loňských Bleších trhů totiž vznikl fond, kam prodejci
vkládali dobrovolný příspěvek ze svého zisku. Vybralo
se tak celkem 20 652 Kč. Kam všechny peníze doputo-
valy? 
Jako organizátoři akce (nejmenované občanské sdru-
žení, které Litomyšl baví) jsme dopředu avizovali, že
bychom si chtěli všímat hlavně těch zdánlivě „malých“
každodenních problémů kolem a že peníze použijeme
na konkrétní výdaje potřebným. Po dlouhém rozvažo-
vání jsme peníze rozdělili, částku 6000 Kč jsme věno-
vali na drobné výdaje Domovu pro seniory a další
peníze nám umožnily zorganizovat nový projekt, který
jsme nazvali Prima odpoledne. Ve spolupráci se

Základní školou Zámecká a hlavně s dobrovolnicemi -
studentkami VOŠP se podařilo v březnu zahájit první
běh tohoto projektu. V čem spočívá? S pomocí třídních
učitelek byly vybrány děti ve věku od 6 do 11 let,
pro které studentky dobrovolnice připravují každý
týden zajímavé aktivity. Jednoduše řečeno, každé dítě
tak díky tomuto projektu získalo svého „velkého
kamaráda“, který je mu jednou týdně k dispozici. Spo-
lečně si mohou zajít zaplavat, do knihovny, do cukrár-
ny, něco si v prostorách Rodinného centra vyrobit,
nebo třeba jen popovídat, vše podle zájmů, či momen-
tální chuti dítěte. Máme sedm kamarádských dvojic
a výlohy spojené s jejich aktivitami (vstupné do bazé-
nu apod.) jsou hrazeny z Blešího fondu. Celý projekt
bude trvat do konce školního roku, ale už teď víme, že
bychom v něm velmi rádi dál pokračovali. Smyslem
a pro všechny výše jmenované organizátory i odměnou
je totiž spokojenost a radost dětí. Obrovský dík patří
především studentkám, které bez nároku na odměnu
svůj volný čas i energii věnují vymýšlení úžasné zába-
vy pro své malé kamarády. 
Přijďte podpořit naše Prima odpoledne, nebo jen pro-
žít prima letní dopoledne, něco málo prodat, o to víc
nakoupit, popovídat si a okusit atmosféru nefalšova-
ného tržiště. Budeme se na vás 16.6., 14.7., 4.8. a 8.9.
těšit na Toulovcově náměstí! Litomyšl nás baví! 

Eva Novotná a Olga Radimecká

inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz



V LITOMYŠLI V ČERVNU 2012 

5. 6. Út 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Julia Mařáka • dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00 Závěrečný koncert absolventů ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům - malý sál tel. 461 612 628

6. 6. St 19.00 Večer s karaoke - zazpívejte si české a slovenské hity v karaoke provedení. Vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
7. 6. Čt 17.00 Taneční akademie Základní umělecké školy Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 612 628

19.00 Gurmánský večer - hraje jukebox, ochutnejte dobroty našeho šéfkuchaře Martina Samka, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
8. 6. Pá 18.00 Helena Hurtová: Tóny a barva - vernisáž výstavy obrazů akademické malířky • Galerie v Antik hotelu Sofia tel. 461 613 191

19.00 Fotbalový a oldies večer - dj Čoko, projekce zápasu CZE-RUS, Oldies Night s hity 80.-90.let, vstup 50 Kč pro pány • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Music party - dj-ka Magdi-da • Music Club Kotelna tel.777 589 663

9. 6. So 14.00 Sokolské odpoledne - skladby pro XV. Všesokolský slet, soutěže pro děti, občerstvení • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 775 913 400
14.00-18.00 Víkend otevřených zahrad • Vodní valy a park u Smetanova domu tel. 607 605 720
15.00 Speciální komentovaná prohlídka výstavy Julia Mařáka s kurátorem Mgr. Michalem Šimkem, Ph.D. • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Happy horse & Happy hours - dj Rodrigo, vstupné 50 Kč pro pány • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

10.6. Ne 10.00 Charita dětem – kulturní program dětí z dětských domovů s Beou Albrecht • Toulovcovo náměstí tel. 737 833 503
15.30 Tentokrát přijde i kouzelník - charitativní zábavná show. Vstupné: 50/150 Kč • Smetanův dům tel. 737 833 503

12.6. Út 10.00 Léto budiž pochváleno - pořad pro účastníky stacionáře o.s. Ruka pro život • Městská knihovna tel. 461 612 068
14.00 Výroba šperků - na dětském oddělení • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.30 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti - divadelní abon. představení. Divadlo v Dlouhé, Praha • Smetanův dům tel. 461 613 239

13.6. St 19.00 Puresound wednesday - djs Alcor, Mikke, Squirrel. Obligátní progressive noc, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
14. 6. Čt 17.00 Pád ega a světelné Já - meditace Evy Motyčkové, vstupné 200 Kč • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156

10.00 Piknik v Klášterních zahradách • Klášterní zahrady tel. 607 605 720
16.00 Obraz pohledem restaurátora - přednáška Jaroslava Alta • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Narozeninový čtvrtek - hraje jukebox. Chcete u nás oslavit své narozeniny a dostat dárek? Info na Facebooku • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 SL 2012: Slavnostní zahajovací koncert - Česká Filharmonie a Fazil Say • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

15. 6. Pá 19.00 Commercial party - dj Karney, noc plná tanečních hitů, vstupné 50 Kč pro pány • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Music mix - dj Milhaus • Music Club Kotelna tel.777 589 663
20.00 SL 2012: Slavnostní zahajovací koncert - Česká Filharmonie a Fazil Say • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

16. 6. So 10.00-12.00 Ovládni slovo - seminář Michaely Pránové, cena 250 Kč • ul. Boženy Němcové č.p. 148 tel. 608 172 416
19.00 Erotic night - dj Paul Bulva, od 20.45 promítání fotbalového zápasu CZE-POL, vstupné 70 Kč • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.00 Don Quijot II -  Divadlo Klauniky z Brna, režie Bolek Polívka, občerstvení, vstupné 100 Kč • Klášterní zahrady        www.dobredivadlo.cz
20.00 Diskotéka 70s-90s - dj Alík • Music Club Kotelna tel.777 589 663
20.00 Od baroka po současnost - kytarový koncert A. Mráčka a K. Kratochvíla, vstup volný • Penzion Merkur tel. 607 684 575
21.00 SL 2012: Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - Opera Moravského divadla Olomouc • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

17. 6. Ne 19.30 SL 2012: Hvězdy operního nebe: Marcello Giordani - galakoncert světově proslulého tenoristy • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
18. 6. Po 14.00 Za psím spřežením - beseda o výcviku psů s P. Lněničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.6. Út 17.00 Světlená síť Vesmíru - přednáška s meditací Evy Motyčkové, vstupné 60 Kč • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156

16.00 Zasedání zastupitelstva Města Litomyšle • Smetanův dům - malý sál tel. 461 653 333
21.00 SL 2012: Pavel Šporcl: La Folia - koncert houslového virtuosa na barokní téma • II.zámecké nádvoří tel. 461 616 070

20. 6. St 10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - povídání pro maminky a děti na téma Knížky k vodě • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Večer s karaoke - české a slovenské hity, které si můžete zazpívat v karaoke provedení, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
21.00 SL 2012: Pavel Šporcl: La Folia - koncert houslového virtuosa na barokní téma • II.zámecké nádvoří tel. 461 616 070

21. 6. Čt 13.30 O nejkrásnější čtenářský deník nebo deníček projektu Škola naruby - vyhlášení vítěze soutěže • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Taneční akademie studia ÉRA • Smetanův dům tel. 775 661 216
19.00 Gurmánský večer - hraje jukebox, ochutnejte dobroty našeho šéfkuchaře Martina Samka, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.00 SL 2012: Obrázky z výstavy - koncert, účinkuje Greater Dallas Youth Orchestra • II.zámecké nádvoří tel. 461 616 070

22. 6. Pá 10.00 Koncertní vystoupení Základní umělecké školy Bohuslava Martinů z Poličky • Smetanův dům tel. 468 003 311
19.00 Československá párty - dj Volejka, největší české a slovenské hity, vstupné 50 Kč pro pány • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Rock party - dj Wolf • Music Club Kotelna tel.777 589 663

23. 6. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - řemeslný jarmark v horní části náměstí, doprovodný hudební program • Smetanovo nám. tel. 461 653 330
9.30-17.30 Automatická kresba - I. část praktického semináře, rezervace nutná, cena 800 Kč • ul. Boženy Němcové č.p. 148 tel. 776 389 938
19.00 Mafia crew - djs Miquel, Yan Dark, Lecram, Styx. Noc plná house music. Vstupné 100 Kč muži/50 Kč ženy • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

24. 6. Ne 14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené - k tanci a k poslechu hraje hudební kapela Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183
18.00 SL 2012: Koncert na přání: Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

25. 6. Po 19.30 SL 2012: Koncert na přání: Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
26. 6. Út 15.30 Marie Zápotocká - přednáška Mgr. Jany Kroulíkové z cyklu "Manželky prezidentů" • Denní stacionář Ruka pro život o.s. tel. 461 312 412

18.00 Česko – finský studentský koncert • Smetanův dům - malý sál tel. 461 613 421
19.00 SL 2012: Kanagawa University Symphonic Band - koncert předního japonského mládež. tělesa • II.zámecké nádvoří tel. 461 616 070

27. 6. St 16.00 „Mami, tati, dědo, babi jsme spolu všichni rádi“ - rodinné odpoledne • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 607 605 720
19.00 Wednesday night - dj Squirrel + promítání semifinále z fotbalového ME, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
21.00 SL 2012: Bohemia balet - výběr nejlepších choreografií z repertoáru tanečního souboru • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

28. 6. Čt 17.00 Léčení s vílami. Naladění na energie květin - meditace Evy Motyčkové, vstupné 200 Kč • Galerie Zlatá Brána tel. 775 151 156
19.00 Coctail night - hraje jukebox + promítání semifinále z fotbalového ME, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 SL 2012: Hudba a slovo - koncert, účinkují S. Červená, I. Kusnjer, Pražská komorní filharmonie • Smetanův dům tel. 461 616 070

29. 6. Pá 9.00-13.00 Rozloučení s rodinným centrem před prázdninami • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Commercial party - dj Mike, remixy rádiových hitovek, vstupné 50 Kč pro pány • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Věneband + host - koncert, křest CD, after party • Music Club Kotelna tel.777 589 663

30. 6. So 19.00 Taneční sobota s Crazy Ladies - dj Broulick, travesti skupina Crazy Ladies, vstupné 100 Kč pro pány • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
21.00 Georges Bizet: Carmen - Opera Národního divadla Moravskoslezského Ostrava • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

1. 7. Ne 10.15 Ant. Dvořák: Mše D Dur, op. 86 "Lužanská" - celebruje Mons. T. Halík, vstup zdarma • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
18.00 SL 2012: Pocta Pernštejnům: R.Baborák a Vídeňští klasikové - orchestr Česká sinfonietta • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.30 SL 2012: Simona Šaturová: Gloria - árie a písně barokních mistrů • kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže tel. 461 616 070

4. 7. St 20.00 SL: Thomas Hampson - Lingua Angelorum - koncert, Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070



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

5., 6., 7., 8. 6. Út, St, Čt, Pá Železná lady - Film V. Británie. Meryl Streep v životopisném dramatu. Titulky, 105 min. Vstupné 80 Kč. • od 12 let
10. 6. Ne Příliš mladá noc - Film ČR / Slovinsko. Kino Art. 70 min. Vstupné 70 Kč.
12., 13. 6. Út, St Bitevní loď - Film USA. Bitva o Zemi začne na vodě. Titulky, 130 min. Vstupné 60 Kč. • od 12let
14., 15. 6. Čt, Pá Probudím se včera - Film ČR. Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti. 120 min. Vstupné 80 Kč. 
17. 6. Ne Musíme si promluvit o Kevinovi - Film V. Británie / USA. Titulky, 110 min. Vstupné 60 Kč • od 12 let
19., 20., 21., 22. Út, St, Čt, Pá Muži v černém 3 - Film USA. Nové dobrodružství agentů tajné organizace. 100 min. Vstupné 90 Kč. 
24. 6. Ne Diktátor - Film USA. Titulky, 85 min. Vstupné 60 Kč • od 15 let
26., 27. 6. Út, St od 17.00 Lorax - Americká animovaná komedie. Český dabing. 90min. Vstupné 60 Kč.
26., 27., 28., 29.6. Út, St, Čt, Pá Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka. Film ČR. 100 min. Vstupné 60 Kč

Od 1.7. do 31.7. kino nehraje z důvodu digitalizace

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

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořá-
dané 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

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 9-17
do 17. 6. Julius Mařák - výstava obrazů litomyšlského rodáka, který patří k nejvýraznějším postavám české krajinomalby 19.století / dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17
do 28.10. Melodická Litomyšl - hudební náměty na obrázcích Quidona Šimka, výstava  / Rodný byt B. Smetany / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30.6. Keltové - výstava představuje život Keltů v období mladší doby železné / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30.6. Magdalena Dobromila Rettigová - výstava přibližuje osobnost jedinečné dámy kuchyně a zároveň české  buditelky / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30.6. Litomyšl na starých fotografiích - výstava fotografií zachycujících Litomyšl a její obyvatele v první třetině 20. století / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
5., 6. a 7.6. Vždy dopoledne proběhne pasování prvňáčků na čtenáře / Městská knihovna
do 2.7. Slabikáře - výstava / Městská knihovna / ve výpůjční době
do 30.6. Hudba v džínách - výstava prací žáků ZŠ Zámecká Litomyšl / Zámecké infocentrum / denně 9-17 
8.6.-10.6. Výstava Irisů a jarních trvalek - tradiční prodejní výstava, vstup zdarma, parkoviště v areálu, občerstvení zajištěno / Okrasné a ovocné školky / denně 8-17
9.6.-9.9. Helena Hurtová: Tóny a barva - výstava obrazů akademické malířky / Galerie v Antik hotelu Sofia / otevřeno denně
14.6.-8.7. Smetanova Litomyšl i na talíři - tradiční festivalové menu, speciality inspirované dílem B.Smetany / hotel Zlatá Hvězda
15. a 16.6.  Tvarůžkové hody - speciality z olomouckých tvarůžků na slano i na sladko, za hezkého počasí otevřena terasa s živou hudbou / Restaurace Veselka / od 11.00
23.6.-24.6. Přišel jsem, viděl jsem a konečně kreslím - kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou / Rodinné centrum 
23. a 24.6. Seminář intuitivní kresby - vede Eva Motyčková, nutnost objednání, www.kresli.eu / Galerie Zlatá Brána
23. a 24.6. Přišel jsem, viděl jsem a konečně kreslím - kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou / Rodinné centrum
30.6. a 1.7. Hamburger party / Penzion Merkur - restaurace / od 11.30
5.7. a 6.7. Tvoření šperků z korálků / Zámecké infocentrum / 10.00 - 15.00

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

3.6.-15.7. Julius Mařák a jeho žáci - výstava děl Julia Mařáka a jeho slavných i méně slavných žáků / Galerie Kroupa / denně 10.00-18.00
5.6.-24.6. Jeden ze čtyř II - letos se představuje Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů... / II.patro zámku / Út-Ne 9-17 / vernisáž 4.6. od 17.00
14.6. Federico Díaz: 18.7. - plastika, černá vertikální linie z kompozitního karbonového vlákna / Místo pro natékání ducha, pozemek před Novým kostelem Církve bratrské

14.6.-2.12. Zdeněk Fránek: Perská věž - jedna z nejpozoruhodnějších realizací cyklu Útroby architektury / před domem U Rytířů / denně 9-21
od 14.6. Josef Pleskot: Studánka 2012 - nejmenší soukromý park na světě zasvěcený umění i odpočinku / Otevřená galerie 1art v Mariánské ulici / otevřeno nonstop
14.6.-8.7. Peter Župník: Orbis pictus Leuchovia - 17 velkoformátových snímků z interiérů levočských chrámů / v sousedství chrámu Povýšení Svatého Kříže
14.6.-8.7. Hlava nehlava - výstava linorytů Petra Palmy / Portmoneum, museum Josefa Váchala, hostinec Na sklípku a salonek hotelu Aplaus, vernisáž 16.6. ve 14.00
15.6.-8.7. Oldřich Škácha: Havel navždy - snímky dvorního fotografa Václava Havla / sály bývalého zámeckého pivovaru / denně 10-18, vernisáž ve Čt 14.6. od 17.00
15.6.-8.7. Srdce pro Václava Havla - ze svíček, je dílem Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy / nádvoří zámeckého pivovaru / denně 10-18, vernisáž ve Čt 14.6. od 18.00
16.6.-8.7. Julius Mařák na zámku v Litomyšli - obrazy / Městská obrazárna ve II.patře zámku/ denně 10-18 vernisáž v Pá 15.6. od 17.00
17.6.-29.7. Kamil Lhoták 100 - výstava k 100. výročí nar. Kamila Lhotáka / Galerie Zdeněk Sklenář / do 8. 7. denně 11-19, v ostatní dny Čt-Ne 10.00-17.00, vernisáž v So 16.6. od 10.00- 14.00
17.6.-29.7. Zářivý měsíc svěží vítr.cz - deset fenoménů současnosti napříč generacemi / Galerie Miroslava Kubíka / do 8.7. denně 10-17, v ostatní dny pouze Čt-Ne 10-17

vernisáž v So 16.6. od 16.00
17.6. - 10.7. František Kupka: Okolo bodu - kvaše F. Kupky z let 1911 - 1930 ze sbírky Jana a Medy Mládkových/ White Gallery v Osíku u Litomyšle / denně 13-17 

vernisáž v So 16.6. od 17.00
21.6. Aleš Lamr: Obrázky z výstav - jednodenní výstava 16 obrazů / přízemí Státního zámku Litomyšl / od 9.00 
23.6.-2.9. Mistři české malby - obrazy z fondu České spořitelny v pobočce Litomyšl / dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17 

vernisáž v Pá 22.6. od 17.00
24.6.-30.9. CO! - Camera obscura v Portmoneu - společný projekt studenta Fakulty restaurování v Litomyšli Aleše Hvízdala a fotografa Marka Volfa / Portmoneum / 

Út - Ne 9-12 a 13-17, vernisáž v So 23. 6. od 18.00

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE

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.

Dále v prodeji: víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky,
suvenýry, čokoládové pozdravy...

Aktuálně: prodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže
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Oslava nebo tryzna?
Pan Jiří Felix v dopise v Lilii č. 5 mi mluví z duše.
Železniční spojení, které tady fungovalo 130 let je sys-
tematicky likvidováno. Začalo to zrušením nádraží,
pokračovalo nesmyslným přestupováním ve Vysokém
Mýtě. Teď Oredo udělalo vše pro zrušení této železnice.
V pracovní dny se vlakem nedá cestovat. Spoje z Choc-
ně na Prahu ani směrem na Moravu téměř neexistují.

Je nelogické, že jsou posilovány autobusové spoje
na úkor vlakových, když z Litomyšle do Chocně jsou
nataženy koleje. Cestování vlakem je pohodlnější,
bezpečnější, ekologičtější.
Je hezké, že se 19. května slavilo 130 let od zavedení
této trati. Asi to byl poslední důvod k oslavě.

Zdeňka Staňková

Věčná jim paměť!
Opět se chystáme do památné Litomyšle, aby se moje
velitelka zúčastnila 62. výročního setkání své maturit-
ní třídy. Opět ji doprovodím ke Slunci a vydám se
na hřbitov, rozsvítit za celou sešlost jubilantů světýlko
u hrobu jejich nejmilejšího pana profesora Kadlického.
A opět budu teskně vzpomínat:
V roce 1961, kdy jsem se do Litomyšle „přiženil“, jsem
tam přijel poprvé strávit prázdniny. První průzkumná
cesta varhaníka břevnovského kláštera vedla pocho-
pitelně do piaristického kostela. Vlídný a milý zdejší
kolega, revident Antonín Píč, mi okamžitě dovolil
zasednout k hracímu stolu a radovat se z nádherného
barokního nástroje. Všechny prázdninové neděle
jsem měl po několik let takto prozářeny. Dověděl jsem
se mnoho zajímavého o tomto skromném člověku,
vedle dalších zájmů výborném malíři - krajináři. Tato
opakovaná radost brutálně skončila vniknutím van-
dalů do památného chrámu a zničením překrásných
varhan. Další prázdniny jsem potom zasedal k varha-
nám chrámu proboštského, jimž vládnul profesor
Karel Kadlický, záhy druhý vzácný litomyšlský přítel
a kolega, pro manželku a její někdejší spolužáky živá

legenda. Ten mě pak zanedlouho představil bývalému
okresnímu hejtmanovi JUDr. Špalemu – a tu došlo
k velkému překvapení: pan vládní rada přinesl další
neděli objemný svazek not – jeho vlastní skladbu,
Slavnostní mši pro sbor a orchestr. S nějakými rozpa-
ky mě požádal (tento zasloužilý občan, jenž v roce
1929 oddával rodiče mé ženy) o přehlédnutí a posou-
zení jeho dosud nezveřejněné skladby. Se smíšenými,
ovšem výhradně povznesenými pocity jsem autograf
převzal a zvědavě se do toho pustil. Po týdnu jsem
trochu pracně hledal slova k vyjádření údivu nad
výkonem, Bohem obdařeného amatéra, a k důtklivé
výzvě k okamžitému nastudování tohoto vskutku
vynikajícího díla. Ovšem – doba něčemu takovému
nepřála z hlediska vládnoucí ideologie ani z hlediska
nových trendů v chrámové hudbě; obávám se, že
k tomu nikdy už nedošlo…  
Revident Píč, profesor Kadlický, doktor Špale – další
světlé, pro mé oči trvale zářící postavy mého života,
vedle faráře Metyše nerozpojitelné články mé pradáv-
né už vazby na nádhernou Litomyšl. 
Memoria aeterna! Milan Dušek

Z dopisů čtenářů

Přátelství českých a polských Kornic pokračuje 
Delegace z polských Kornic přijela v pondělí 30. dubna
na přátelskou návštěvu do Kornic u Litomyšle. Po slav-
nostním přijetí v obci se skupina odebrala na prohlíd-
ku Litomyšle, v níž ji přivítal místostarosta města

Vojtěch Stříteský. V podvečer se všichni zúčastnili
v kapli sv. Václava v Kornicích slavnostní májové mše,
kterou vedl otec František. 
Vztahy mezi představiteli obou obcí stejného jména
začaly již na jaře minulého roku. „V březnu 2011 jsme
zástupce polských Kornic kontaktovali a začali si
s nimi dopisovat. Iniciátorem prvního kontaktu byl
člen našeho osadního výboru Petr Chaloupka,“ vysvět-
lil předseda osadního výboru Ing. Lubomír Maceček.
V letošním roce tak Poláci oslavili stejně jako vloni
čarodějnice na české půdě. Naopak zástupci českých
Kornic zavítali minulý rok do Polska na májovou slav-
nost. „Letos jsme od našich přátel přijali pozvání na

2. září na oslavu dožínek,“ doplnil Maceček, který
od partnerství obou obcí žádné velké společné projek-
ty nečeká. Hlavní smysl vidí ve vzájemné výměně zku-
šeností a přátelském setkávání.
České i polské Kornice mají společné rysy. Obě obce
mají své osadní výbory a spadají pod větší města – na
polské straně jsou to Pietrowice Wielkie (Velké Petro-
vice), na české Litomyšl.
Obě Kornice nemají mezi sebou uzavřenu žádnou ofi-
ciální smlouvu o partnerství. Navzájem je od sebe dělí
pouze státní hranice a vzdálenost pouhých 180 kilo-
metrů. Poměrně lehce překonatelná je i jazyková
bariéra.                                       -ps-, foto Petr Chaloupka

Jana Věnečková získala potřetí
za sebou zlatý Folkový kvítek

Jana Věnečková se letos již podeváté kvalifikovala
do finále Folkového kvítku na Konopišti. Poprvé zde
zahrála v devíti letech v roce 2004. Letos v této soutěži
Jana dosáhla třetího vítězství v řadě, což se v dlouhé his-
torii festivalu dosud nikomu nepodařilo. Coby soutěžící
se Jana s Folkovým kvítkem rozloučila, jelikož již dosá-
hla věku osmnácti let. Svým posledním soutěžním
vystoupením na Konopišti získala nejen první místo
v hodnocení odborné poroty, ale i první místo v hlasová-
ní diváků. Převážně skladby Jany jsou na novém autor-
ském CD „Všem králům“ skupiny Věneband, jehož křest
proběhne v pátek 29. června v litomyšlském klubu Kotel-
na. Kdo byste si chtěl nejnovější i starší písničky kapely
poslechnout, přijďte poslední den školního roku na kon-
cert spojený s křtem CD, nebude chybět ani host kapely. Text a foto Josef Věneček

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

Vendolí – prodej objektu bývalé fary a navazující
výrobní haly. Obytná část objektu je v horším
stavu, výrobní hala po rekonstrukci je využívaná. 
Č.727. Cena k jednání 1 800 000,- Kč
Budislav – prodej atypického zděného rod. domu
2+1 se zahradou. Vytápění ústřední plynové,
odpady svedeny do ČOV, voda obecní. Dům je
v dobrém a udržovaném stavu.
Č. 726. Cena: 900 000,- Kč
Strakov – prodej pěkné dřevěné udržované chaty
2+kk, do chaty zavedeno elektro, voda je pitná
z místní studny vedle chaty. Chata leží u lesa a ryb-
níku, možnost rybaření. Č.710. Cena: 280 000,- Kč
Suchá u Litom. – prodej původní chalupy 2+1 s
uzavřeným dvorem, menší zem. částí a zahradou
2018 m2. Vhodné jako chalupa či k trvalému bydle-
ní. Č.719. Cena: 850 000,- Kč
Litomyšl – prodej zateplené sklad. haly cca 1100 m2

v okrajové části města, součástí je administrativní
budova se soc. zázemím, příjezdové plochy zpev-
něné. Č.712. Cena: 9 900 000,- 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
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
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 – 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

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. Cena k jednání! 1 290 000,-
Borová-Svatá Kateřina – prodej domu s 2 byt. jed-
notkami na slunném místě. Vzhledem ke svému
umístění do okolní krajiny je vhodný k trvalému
bydlení i k rekreaci. Č.632. Výrazná sleva!
Cena: 1 950 000,- Kč
Litomyšl – prodej býv. zájezdního hostince vhod-
ného pro přestavbu na byty, rod.sídlo, příp. sídlo
firmy. Klenuté sklepy, v přízemí býv. lokál, v patře
sál, velký byt. Velká zahrada, stáje, garáže.
Č.728. Cena: info v RK 
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. Cena k jednání! 750 000,- Kč
Vysoká u VM – prodej zajímavého objektu bývalé-
ho zájezdního hostince s větší ovocnou zahradou
u domu. V současné době slouží k bydlení.
Č. 713. Cena: 1 200 000,- Kč

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

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • e-mail: info@adventurapark.cz
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pozvánky

Den otevřených
dveří ve stacionáři
Občanské sdružení Ruka pro život vás srdečně zve na
Den otevřených dveří u příležitosti 2. výročí zahájení
provozu denního stacionáře pro seniory a pro dospělé
občany s postižením, který se uskuteční v úterý 19.
června 2012 v čase od 10.00 do 15.00. Denní stacionář
se nachází na ulici J. E. Purkyně 1126 a 1150 (naproti
Litomyšlské nemocnici, a.s.).       Za o.s. Ruka pro život

Ria Slušná

Víkend otevřených zahrad na Vodních
valech a v parku u Smetanova domu

Město Litomyšl, restaurace Karlov, Rodinné centrum,
skauti, nadace Proměny, Střední zahradnická a tech-
nická škola, Dům dětí a mládeže Litomyšl, občanské
sdružení Generace 89 a Společnost pro zahradní a kra-
jinářskou tvorbu - říkáte si, co mají tito společného?
Zvou vás na společnou akci, která proběhne druhé
červnové sobotní odpoledne u Smetanova domu
v Litomyšli!
Není již tajemstvím, že projekt na úpravu lokality Vod-
ních valů od Smetanova splavu ke Smetanovu domu
zvítězil v soutěži nadace PROMĚNY v silné konkurenci
celkem 52 projektů z celé České republiky. Taktéž není
tajemstvím, že úprava uvedeného území bude z nada-
ce PROMĚNY podpořena částkou až 25 miliónů korun
a Městem Litomyšl podílem 5 milionů Kč. Co však zatím
není navrženo, je budoucí podoba území. Jak tomu
rozumět? Záměr projektu má totiž ambice odrážet
potřeby, přání, touhy i obavy lidí, kteří zde žijí. Do 27.
května jsme měli možnost vyplnit dotazník mapující
naše postoje k tomuto místu. Paralelně probíhala set-
kání se studenty středních škol a zájmovými skupina-
mi osob, kteří území využívají. V září proběhne veřejné
projednání projektu. Nyní se před námi otevírá další
příležitost oživit území Vodních valů a zamyslet se nad
jeho potenciálem. 
V sobotu 9. června vás od 14 do 18 hodin zveme
na akci určenou dětem i dospělým. Studenti zahrad-
nické školy vás seznámí s nenápadným skvostem -
řekou Loučnou. Věděli jste například, že tvoří hrani-
ci městské památkové rezervace a jejího ochranné-
ho pásma? Že se jedná o záplavovou zónu,
biokoridor s biocentry, pstruhové pásmo, o poslední
úsek ve městě, kde je zachován přirozený charakter
podhorské řeky? To a mnohé další se dovíte v parku

u Smetanova domu! A zatímco především děti čeka-
jí soutěže a hry, bloudění v labyrintu či lanová
dráha, všichni si pak rádi pochutnáme na speciali-
tách na grilu místního šéfkuchaře nebo jen tak
odpočineme při poslechu hudby. A další program?
Nadace PROMĚNY pro vás připravila dílnu MĚSTO JE
KARNEVAL, která proběhne ve dvou blocích od 14.00
– 15.45 a 16.00 – 17.45 hodin na vstupním parteru
před Smetanovým domem. Během dvou hodin se tak
s dětmi můžete stát projektantem, stavbyvedoucím,
štukatérem či zahradníkem. Hned nato si vyzkouší-
te roli městského parku, radnice či kostela a pomocí
hudby a tance se proměníte v městské architekty či
urbanisty. Dílnu povede umělec Jan Pfeiffer se
zástupci nadace PROMĚNY. Přijďte včas, kapacita
dílny je omezena. V případě velké nepřízně počasí
proběhne dílna ve vstupní hale Smetanova domu. 
Kromě zábavy v uvedené dílně můžete přispět svými
nápady a zapsat je do Knihy proměn, která bude vyu-
žita jako jeden ze zdrojů inspirace k budoucímu pro-
jektu.       Těším se s vámi! 

Za pořadatele Marcela Boštíková

Tentokrát přijde i kouzelník!
Občanské sdružení Charita dětem pořádá dne 10. červ-
na v 15.30 ve Smetanově domě v Litomyšli charitativní
zábavnou show s názvem „Tentokrát přijde i kou-
zelník“. Cílem této benefice je pomoci nemoc-
nici Litomyšl získat finanční prostředky
na koupi přístrojů, nezbytných k práci léka-
řů. Jedním z těchto přístrojů je narkotizační
přístroj na operační sál. Proces získávání
financí je však velmi složitý a zdlouhavý. Naše
občanské sdružení se tedy rozhodlo pomoci této
nemocnici získat příspěvek formou výtěžku ze vstup-
ného kulturní akce našeho OS a ochotě sponzorů
věnovat část finančních prostředků k tomuto účelu.
Všichni máme jedinečnou možnost udělat pro svou

nemocnici něco užitečného a přitom se pobavit s Anife
Ismet Hassan Vyskočilovou, bavičem a imitátorem Pet-

rem Martinákem, s Beou Albrecht, Richardem
Nedvědem, Milanem Sulejem a dalšími.

Součástí této akce mají někteří z vás možnost
také získat hodnotné ceny. Jednou z mož-
ných výher je například zahraniční zájezd
do Turecka na pobřeží s all inclusive na 8 dní

a možná se bude také soutěžit o cenu mno-
hem vyšší hodnoty. Vstupné je 150,-/os., 50,-

/dítě a dopoledne v 10.00 h na Toulovcově nám. pro-
dej vstupenek za zvýhodněné ceny 200,-Kč/os. +
1 zdarma.

Za tým Charita dětem o.s. Kamil Vavrek 

„Sokolní výlet“ 
s taneční zábavou
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd pořádá v sobotu
23. června IV. Ročník sokolské župní akce Sokolní
výlet krajem rytíře Toulovce. 
Jsou připraveny zajímavé trasy pro pěší (8,5 a 25 km)
a pro cyklisty (25 a 50 km). Prezence od 9.00, start
v 10.00.
Odpoledne jsou na programu soutěže v Triatlonu
a v Grilování – Újezdská Grilovačka.
Při Grilovačce přihlášená družstva srovnávají své
umění v grilování různých druhů steaků. Vše hodnotí
odborná porota. Zahájení této akce je ve 14.00.
Při Triatlonu nezáleží na tom, zda budete první, nebo
poslední, ale že si závodění patřičně užijete. Start Tri-
atlonu je ve 14.30. Můžete si vybrat ze dvou stupňů
obtížností. 
Je připraven bohatý odpolední program pro děti: ská-
kací hrad, trampolína, tvořivá dílna a diskotéka.
Vše bude zakončeno taneční zábavou, kde bude
k tanci a poslechu hrát skupina Rytmik a celou akci
zakončí koncertem skupina Rufus.  
Tato celodenní akce se koná v areálu SDH Dolní Újezd.
Kdo máte zájem si zasoutěžit, pište svoje přihlášky
na sokol@dolniujezd.cz.
Další informace o této akci naleznete na
www.sokol.dolniujezd.cz

Za pořadatele zve srdečně Jan Kolčava

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

Druhý ročník Bleších trhů
a Větrání šatníků!

Druhý ročník Bleších trhů a Větrání šatníků proběhne
ve dnech: 16. června, 14. července, 4. srpna, 8. září.
Bleší trhy: vždy od 8.00 - 11.00 hod. Prodejní místa
jsou zdarma, k dispozici také zdarma prodejní stolky.
Prodejce je povinen z celkového výtěžku odvést částku,
jež uzná za vhodnou, minimálně však 20% do dobročinné-
ho Blešího fondu. Tip pro prodejce: přijďte alespoň půl
hodiny před začátkem, abyste měli dobré prodejní místo.

Větrání šatníků: Máte oblečení, které už nenosíte
a nevíte kam s ním? Čisté a nepoškozené oblečení je
možno věnovat do dobročinného prodeje, výtěžek
poputuje do Blešího fondu. Oblečení je možno nosit
složené v banánových krabicích od Po - Pá na chodbu
před Rodinné centrum. My jej pak za pomoci dobrovol-
níků prodáme. Děkujeme a těšíme se na vás!

Eva Novotná

Hasiči pořádají den 
otevřených dveří 
a dětský den
Sbor dobrovolných hasičů Litomyšl Lány a JPO II.
pořádají 16. června Den otevřených dveří a Dětský
den. Hasičská zbrojnice na Lánech bude přístupna
od 13.00 hodin, dětský den bude probíhat od 14.00
hod na lánském hřišti.
Těšit se můžete na praktickou ukázku hasičské techni-
ky a vybavení i projížďku na raftu po řece. Předvedena
bude i vysokozdvižná plošina, se kterou vystoupáme
do výšky 12 metrů. Připraveny jsou dovednostní sou-
těže pro děti a vědomostní soutěž pro děti a rodiče.
Srdečně vás zvou lánští hasiči. 

Za SDH a JPO II. Václav Horáček
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pozvánky

DDM v červnu
V červnu plánujeme přírodovědné exkurze podle
objednávek základních škol.Připravujeme také výtvar-
né programy pro základní školy a zakončení letošního
školního roku v zájmových kroužcích. Probíhat bude
nábor do zájmových kroužku na příští školní rok.

Za DDM Litomyšl Hana Plíhalová Šafaříková

Putovní výstava České inspirace na pár týdnů v Litomyšli
Významným společným projektem svazku obcí Česká
inspirace je již mnoho let putovní výstava, která
během jednoho roku navštíví všech osm měst sdružení.
Pro rok 2012 byl vybrán méně známý výtvarník Petr
Palma. Jeho linoryty či dřevořezy jsou velmi dobře
řemeslně zvládnuty. Jejich největší síla však spočívá
v myšlence, kterou sdělují. „Jsou to jednoduché věci
každodenního života – radosti, starosti, láska i eroti-
ka – často vyjadřované pomocí metafory, někdy využí-
vající známá úsloví či různé slovní hříčky,“ říká Lenka
Krátká, autorka předmluvy ke katalogu Hlava nehlava
a pokračuje:  „Petr Palma si dokáže hrát nejen s kres-
bou, ale i s písmeny a se slovy a nabízí nám tak pohled
na svět, který je prostoupený humorem a nadsázkou,
svět autentických lidských charakterů, svět chytrých
hlav i tupých hlavounů, tak jak jej sami známe, ale
barvitější, než bychom si dokázali představit.“ 
Jiří Valoch k práci Petra Palmy dodává: „Jsem přesvěd-
čen, že se Petru Palmovi podařilo objevit zase jinou

podobu výtvarné gro-
tesky a výtvarného
černého humoru se
subtilní imaginací,
než jaké byly u nás
zatím frekventovány.
Palma ukázal, že gra-
fické techniky mohou
být již samotnou svou
syntaxí, ale přede-
vším jejím neodděli-
telným sepětím
s verbální složkou,
která se stává kódem
každého jednotlivého

listu, něčím novým, objevnou ironií i sebeironií, sebe-
reflexí v groteskním zrcadélku.“      
Místopředsedkyně svazku obcí Česká inspirace po ver-
nisáži výstavy v Telči řekla: „Jsem nadšená, dílo Petra

Palmy je přesně to, co by měla Česká inspirace předsta-
vovat veřejnosti. Jeho obrázky jsou nejen vtipné, ale
také velmi inspirativní.“
Výstava zahájila své putování v Telči, poté se před-
stavila v Jindřichově Hradci, v Poličce a Chebu.
V Litomyšli bude umístěna ve třech prostorách sou-
časně – v místech, která jsou neodmyslitelně spoje-
na s Josefem Váchalem, jednou z nejvýznamnějších
postav českého dřevorytu. Portmoneum Josef
Váchal vymaloval svými výjevy, v místech dnešního
hotelu Aplaus sedával s přáteli a hospoda Na sklípku
ve Váchalově ulici je celá vybudována ve váchalov-
ském duchu. Na těchto místech mohou návštěvníci
po dobu trvání Smetanovy Litomyšle obdivovat
umění rytce současného - Petra Palmy. Z Litomyšle
poputuje výstava do Hradce Králové, do Třeboně
a svoji pouť zakončí v Kutné Hoře. Podrobnější
informace naleznete na www.ceskainspirace.cz.

Michaela Severová

manažerka svazku obcí Česká inspirace

Výstava Jiřího Šindlerav Galerii de Lara
Výstava obrazů známého hradeckého výtvarníka Jiří-
ho Šindlera v Galerii de Lara bude slavnostně zahájena
v pátek 22. června v 17.00. Vernisáž se uskuteční
na podsíni před galerií. O hudební doprovod se posta-
rá houslistka Jana Severová, absolventka SZUŠ
Na Lánech.
Jiří Šindler je členem Unie výtvarných umělců Hradec
Králové. Na svém kontě má více než sedm desítek samo-
statných výstav v tuzemsku i zahraničí. Jeho doménou
je malba, tvoří však i v oborech grafika, užitá grafika,
plastika, mozaika, art protis, ex libris, knižní ilustrace,
bibliografické tisky. V roce 1998 byl oceněn kulturní
cenou města Hradec Králové „Hradecká múza“. 
Výstava je otevřena od 22. června do 6. července. -red-

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

Udělej si vlastní sgrafito!
V rámci projektu Pernštejnský rok připravilo Regionál-
ní muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Městkou galerií
Litomyšl unikátní výukově-zábavný program „Udělej si
vlastní sgrafito“. Smyslem projektu je přiblížit žákům
a studentům technologii tvorby renesančního sgrafita
zajímavou formou – sgrafito si sami vytvoří a také si
ho odnesou domů. Akce je směřována na žáky starší

10ti let a studenty středních škol. V rámci projektu se
účastníci seznámí s historií litomyšlského zámku
v období renesance, včetně jeho majitelů, stavitelů
a sgrafitové výzdoby. Samotná výroba sgrafita původ-
ními postupy proběhne pod vedením restaurátora
Davida Zemana, autora známých novodobých sgrafit
ve Váchalově ulici. 
Kurzy v budově muzea proběhnou ve dnech 18. – 20.
června a 25. – 27. června vždy od 8 a 10 hodin. Jeden
kurz potrvá přibližně 90 minut, optimální počet účast-
níků je 25 osob. Cena kurzu je 30 Kč na osobu. V přípa-
dě zájmu lze domluvit i jiné termíny v uvedených
dnech. 
Kontakt a rezervace termínů: Miluše Vopařilová, vopa-
rilova@rml.cz, tel. 461 615 287 
V letních měsících bude akce zpřístupněna také široké
veřejnosti. Kurzy budou probíhat na zámku v prosto-
rách Městské galerie Litomyšl ve dnech 22. a 29. čer-
vence, 26. srpna a 2. září vždy od 10 a 14 hod. 

Miluše Vopařilová, RML

Šestá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2012 se koná
ve čtvrtek 21. 6.od 17. 00 v salónku restaurace U Slun-
ce. Na programu bude přednáška pana Zdeňka Vanda-
se „Operní hvězdy na hudebním festivalu Smetanova
Litomyšl II.“ Srdečně zveme i nečleny kroužku.

Jana Kroulíková

Z Kroužku Jihočechů

Výstava: Tón a barva v Galerii Sofia
Vernisáž výstavy obrazů akademické malířky a grafič-
ky Heleny Hurtové v Galerii Sofia se uskuteční 8. červ-
na v 18.00.
Častým tématem prací této malířky je lidská figura.
Svá obsahová sdělení nachází v symbolice žánru com-
media dell’arte. Prostřednictvím charakterově urče-
ných rolí glosuje současný život. Výstava v Litomyšli
představuje pro autorku tématickou premiéru – inspi-
rací jí v tomto případě byla hudba.  
Helena Hurtová absolvovala v roce 1979 studia
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru kniž-

ní kultury a písma pod vedením profesora Milana
Hegara. V rámci studia byla 3x oceněna Ateliérovou
cenou a Cenou ministerstva kultury za absolventskou
práci. Po studiu se věnovala užité a volné grafice,
později také malbě a keramice.
Své umění prezentovala na několika desítkách samo-
statných výstav. Její práce jsou zastoupeny v soukro-
mých sbírkách v České republice, Německu, Belgii,
Holandsku Švýcarsku, Francii, Dánsku, Norsku, Švéd-
sku, Italii, Španělsku, Kanadě a USA.
Výstava je otevřena do 9. září                                   -red-
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HRADEC KRÁLOVÉ

•21. - 30. června
MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL

DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ - XVIII.

ROČNÍK A OPEN AIR PROGRAM 2012

Hraje se na všech scénách Klicperova divadla
a Divadla Drak a při venkovní produkci Open
Air dokonce i v parcích, uličkách starého města
a jeho zákoutích.

CHEB

•28. června – 1. července
FIJO Cheb – Festival mládežnických dechových
orchestrů. Kulturní centrum Svoboda.

JINDŘICHŮV HRADEC

•16. června
Den města Jindřichův Hradec 2012 

10.00 – 14.00 hod. - náměstí Míru -  vystoupe-
ní místních hudebních souborů
14.00 – 22.00 hod. – Státní hrad a zámek – his-
torický průvod, vojenské ležení plné her a sou-
těží nejen pro nejmenší, dobový jarmark,
ochutnávka sladké kaše.

KUTNÁ HORA

•23. - 24. června
Královské stříbření Kutné Hory

21. ročník jedinečné historické slavnosti, kdy
stříbrné město uvítá krále Václava IV. s celým
dvorem.

POLIČKA

ADOLF BORN – NEJEN MACH A ŠEBESTOVÁ –
•výstava potrvá do 2. září 2012
Městská galerie Polička, Palackého nám. 
Milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky
i trochu poťouchlého humoru jistě potěší
výstava oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa
Borna. Pro děti jsou připraveny i drobné hry
na motivy večerníčku Mach a Šebestová.

TELČ

•14. – 16. června
Arts&film 2012 - VIII. Evropský filmový festi-

val o umění

16. června - v rámci festivalu proběhne i vyhlá-
šení vítězů soutěže s Českou inspirací.
Gastronomická ochutnávka Kateřinina koláče
a Zachariášova guláše, Toulavá kamera s Ivetou
Toušlovou a Josefem Maršálem, 13. komnata
bývalé televizní hlasatelky Jaroslavy Panýrko-
vé, beseda o seriálu ČT Komici na jedničku
s režisérkou Alenou Činčerovou, herečka Iva
Janžurová, setkání s legendou českého filmu
režisérem Vojtěchem Jasným.

TŘEBOŇ

•15. června
Laco Deczi v Třeboni

Vystoupení trumpetisty, skladatele a kapelní-
ka Laca Decziho. Do třeboňského divadla J.
K. Tyla přiveze i vlastní kapelu Celula New York.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách 

www.ceskainspirace.cz

Inspirace
z České inspirace 

Kuřáci a požární ochrana
Pokud jste se rozhodli zpříjemnit si čtení tohoto
článku zapálenou cigaretou, vítáme vás zvláště
srdečně a doufáme, že vydržíte až do konce, protože
naším tématem budete vy – kuřáci.
Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí vyšší
nemocnost kuřáků, nelez přesně určit, o požárech
a škodách zaviněných neopatrností vyznavačů niko-
tinu prozradí všechno už tolikrát vzpomínaná statis-
tika požárnosti. Jako povzbuzení do další činnosti
kuřáků – žhářů můžeme uvést, že nepatrné kouření
je častou příčinou požárů. 
Celkový počet požárů v ČR se zásahem jednotek
požární ochrany se v roce 2011 vyšplhal na 20 511
(oproti roku 2010 navýšení o 19 %), při těchto požá-
rech v roce 2011 zemřelo 129 osob, zraněno bylo
1152 osob. Škody se vyšplhaly na 2,2 miliardy
korun. Přitom nedbalost kuřáků je na špici příčin
vzniku požáru. 
Provozovatelům čerpacích stanic můžeme jen závi-
dět, neboť zde je jedno z mála míst, kde i nejnáruži-
vější kuřáci svoji cigaretu odkládají. Při bližším
zkoumání však zjistíme, že naše cigareta je schopna
zapálit téměř všude: v lakovnách, skladech, továr-
ních dílnách, prodejnách, stájích, stodolách, v prů-
myslu i zemědělství. Hořící nedopalek v koši zapálí
i kanceláře. Kouření přímo pod zákazovou tabulkou
a v blízkosti hořlavin, při manipulaci s hořlavými
kapalinami či lepení podlahových krytin vám jednak
určitě zajistí pověst neohroženého hrdiny, jednak

ušetříte vstupné na oblíbené katastrofické filmy,
protože dokonalý horor si snadno obstaráte sami.
Vyjmenovali jsme jen několik možností, jak přispět
k nárůstu počtu požárů, které si na své konto při-
psali neopatrní kuřáci. Fantazii se ovšem meze
nekladou a jistě objevíte další způsoby, jak ohrozit
sebe i své okolí, ať už při letní procházce vyprahlým
lesem nebo při zimním pobytu v horské chalupě,
v každé situaci bývá vítaným pomocníkem alkohol,
který vás zbaví i toho mála sebeovládání a ohledupl-
nosti, bránící vám v uskutečnění vašich paličských
záměrů.
Že jsou mezi námi i hrdinové ochotni za nikotin
položit svůj život, dosvědčí téměř neuvěřitelný pří-
klad muže, kterému cigareta pomáhala při údržbě
rodinného vozu. Neodložil ji ani tehdy, když se
pokoušel vizuálně zkontrolovat, zda hladina benzí-
nu v nádrži opravdu odpovídá ukazateli na palubní
desce. A i když přesné množství neznáme, můžeme
říci, že ho bylo tolik, aby změnilo auto „Veterána“
v ohořelý vrak, rozpoutalo požár rodinného domu
a zmíněnému muži vyneslo uznání za kuřáckou sta-
tečnost, In memoriam…
Namítáte možná, že kouření je vaše věc. Ano a my
nemůžeme nikoho nutit, aby se vzdal svého – byť
pochybného – potěšení. Dopřejte si jej ale tak, abys-
te raději nenaplnili žádný z bodů našeho návodu
pro ničitele.  

Karel Zeman

Otevření Košíře s Patrikem Hrdinou
Úspěšný surfař a olympionik ve windsurfingu Patrik
Hrdina navštíví letošní Otevření Košíře.
17. června 2012 v areálu vodních sportů na Košíři

pořádá jachetní oddíl Litomyšl od 13.30 hodin tradič-
ní otevřené odpoledne.
Tuto akci pořádáme každoročně v duchu podpory
sportu pro mládež i veřejnost. Budete mít možnost
nahlédnout do atmosféry velmi emotivního sportu
za přítomnosti hvězdy surfařského nebe Patrika Hrdi-
ny. Jeho skromné vystupování a nadšení pro sport
nenechají nikoho z přítomných jen v roli diváka. 
Předpokládaný program:
Novinkou letošního Otevření Košíře bude ukázka jízdy
na nafukovacích pádelboardech včetně možnosti
jejich vyzkoušení. Dále bude k dispozici windsurfingo-
vý trenažér a windsurfingové plováky na vodě. V prů-
běhu akce jsou zajištěny soutěže pro děti.
Věříme, že s námi strávíte příjemné a pestré odpoled-
ne. Novými sportovními zážitky vás budou provázet
členové jachetního oddílu.    Za jachetní oddíl Litomyšl

Mgr.Pavel Saqua, foto Zbyněk Rauš

pozvánky

Klášterní zahrady obsadí florální objekty
inspirované dějinami hudby a architektury

V roce 2009 Střední škola zahradnická a technická
Litomyšl navázala spolupráci se Zahradnickou fakul-
tou Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Led-
nici. Cílem této spolupráce je nejen informovat
studenty naší školy o možnostech studia na zahrad-
nické fakultě, ale také spolupodílet se na společných
projektech, společenských akcích a workshopech.
Naší největší společnou akcí je vždy přehlídka florál-
ních objektů v Klášterních zahradách v době hudební-
ho festivalu Smetanova Litomyšl. 
Letošní přehlídka (14. 6. - 8. 7. 2012) bude zaměřena
na hudbu v architektuře a na hudební nástroje, které
jsou úzce spjaty s jednotlivými architektonickými
obdobími. Ty se budou objevovat v šesti florálních
objektech procházejících dějinami hudby a architek-
tury.
Baroko budou představovat varhany Johanna Sebasti-
ana Bacha, empír harfa, 19. století vozembouch a lido-
vá hudba. 20. století bude charakterizovat lyra, století

21. zvonkohra a nebude chybět ani hudba budoucnos-
ti. Návrhy jednotlivých objektů připravují studenti
v Lednici a společně se studenty z Litomyšle je realizu-
jí v prostorách Klášterních zahrad. 

Text a foto Eva Klabanová

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

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

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

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

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

na organizovanou prázdninovou zájmovou činnost, kterou

pod  názvem „Křížem krážem  prázdninami„ organizuje

pro děti 1. - 5. tříd Město Litomyšl v Rodinném centru

Na Toulovcově náměstí v Litomyšli na tyto dny:

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

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

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

Celkem dní: ...................

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

Úhradu v hotovosti přijal: 

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

V případě neúčasti dítěte se úhrada nevrací.

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže svého dítěte: 

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

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

Zdravotní pojišťovna dítěte: 

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

Po ukončení denního programu v 15.30 hodin půjde

naše dítě domů samostatně

ANO     NE (vyzvedneme si ho osobně)

*nehodící se škrtněte 

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

E-mailová adresa na rodiče:  

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

Souhlasím s podmínkami projektu Křížem krážem

prázdninami:

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

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

Křížem krážem prázdninami 2012 

INFORMACE PRO RODIČE
• Provoz v Rodinném centru na Toulovcově náměstí bude fungovat od 9. 7. 2012 do 31. 8. 2012 vždy od 7.30 do

15.30 hodin.

• Obědy pro děti jsou zajištěny ve školní jídelně Scolarest I. ZŠ. Cena hlavního jídla je 25 Kč + polévka za 7 Kč.

• Rodiče hradí za jedno dítě 60 Kč/den,sourozenci platí každý 50 Kč/den.Úhradu je možné předat společně s při-

hláškou na pokladně Městského úřadu v Litomyšli nejpozději den před nástupem do programu.

• V případě potřeby můžete použít telefonní číslo 605 929 273.

• Příchod do RC je od 7.30 do 8.00 hodin.S sebou přezůvky, pokrývku hlavy, plavky,ručník, svačinu, pití a peníze

na oběd.

• Děti jsou v případě úrazu pojištěny u pojišťovny Generali.

• Projekt je podpořen z rozpočtu města Litomyšle.

Soukromá střední odborná škola Litomyšl

Školní rok 2012/2013
Ekonomika a podnikání 

- denní studium
(4letý obor zakončený maturitou)

Ekonomika a podnikání 
- dálkové studium

(5letý obor zakončený maturitou)
Rekvalifikační kurzy

(účetnictví, daně, výpočetní technika)
Doučování, příprava na zkoušky

(ČJ, AJ, NJ, MAT - také během 
letních prázdnin - pro žáky ZŠ i SŠ)

Informace: Ing. Ivana Zemanová 
tel. 734 322 314

Požární cvičení prověřilo evakuační
plán ZŠ T. G. Masaryka

V pondělí 21. května proběhlo na ZŠ T. G. Masaryka
požární cvičení. Přesně v 11.00 byl vyhlášen poplach.
Třídy se bez známek paniky seřadily během tří minut
na dvoře školy. Poté se podle pokynů ředitele Pavla
Jirsy a za asistence Městské policie a Policie ČR ode-
braly na parkoviště před budovou školy. Zde již čekala
speciální třída, která budovu opustila hlavním vcho-
dem. Velitel zásahu Josef Jiruše z Hasičského záchran-
ného sboru Pardubického kraje žákům vysvětlil, jak
bude cvičení probíhat.
„Při našem zásahu byl simulován požár ve druhém
patře, v kabinetu. Bylo připraveno hasební zařízení
a simulovány hasební práce,“ uvedl velitel zásahu,
který byl velmi spokojen s průběhem evakuace. „Čas
kolem tří minut je úplná špička, pan ředitel to měl

velmi dobře zorganizované,“ zhodnotil Josef Jiruše.
Během následujících deseti minut přijelo ze Svitav
hasičské auto AZ30 Camiva s výsuvným žebříkem.
Potom hasiči simulovali záchranu dvou osob z okna
druhého patra. 
„Po skončení cvičení se žáci 9. tříd odebrali k improvi-
zovanému cvičišti, kde byly ,připraveny požáry‘
na praktické hašení. Každý z žáků si prakticky vyzkou-
šel hašení a práci s hasicím přístrojem. Za zapůjčení
hasicích přístrojů děkujeme firmě Hasvel, s.r.o. se síd-
lem v Nedošíně," uvedl učitel Pavel Jakl.

Text a foto Prokop Souček

Školní jídelny o prázdninách

Mateřské školy o prázdninách

U Školek - OTEVŘENO: 16. 7. - 31. 8. 
ZAVŘENO: 1. 7. - 13. 7. 

Zámecká - OTEVŘENO: 1. 7. - 13. 7.
ZAVŘENO: 16. 7. - 31. 8. 

I. MŠ OTEVŘENO: 23. 7. - 17. 8.
ZAVŘENO: 2. 7. - 20. 7. a 20. 8. - 31. 8.

II. MŠ OTEVŘENO: 2. 7. - 20. 7. a 27. 8. - 31. 8
ZAVŘENO: 23. 7. - 24. 8.

III. MŠ OTEVŘENO: 2. 7. - 13. 7. a 20. 8. - 31. 8.
ZAVŘENO: 16.7. - 17. 8.
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•6. června od 19.00 hod. / Fabrika
4 TET - koncert

•16. června od 17.00 hod. / Fabrika
Externí koncert festivalu Smetanova

Litomyšl: Fazil Say

Vynikající klavírista, ale také improvizátor,
skladatel a tvůrce vlastních variací skladeb.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

• do 2. září / Centrum B. Martinů
Kdo si hraje, nezlobí !

Výstava o skládání, stavění a stavebnicích
všeho druhu.
• 14. června od 19.00 hod. / Tylův dům
Jeff Baron: Návštěvy u pana Greena

Náhodná automobilová nehoda svede dohro-
mady dva muže, kteří by se jinak nikdy neset-
kali – divadelní představení.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

• 9. června od 13.00 – 23.00 hod. / nám. TGM
Městské slavnosti - Bohatý kulturní program -
vystoupí známé kapely a interpreti.
• 23. června od 9.00 – 03.00 hod. / parkoviště
na Hřebči „U Tety“ - Hřebečský slunovrat

1. ročník jednodenního festivalu na Hřebči –
na půli cesty mezi Svitavami a Mor. Třebovou.
Vystoupí regionální kapely, taneční soubory
z obou měst. Zlatým hřebem akce bude vystou-
pení skupiny Čechomor.
Ve spolupráci měst Svitavy a Mor. Třebová
• 30. června od 9.00 hod. / muzeum
Fotofestival Moravská Třebová

Zahájení festivalu v 9.00 hodin v budově
muzea. Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

• 9. června / náměstí Přemysla Otakara II.
Sodomkovo Vysoké Mýto

Festival věnovaný automobilovému designéro-
vi a karosáři J. Sodomkovi v retro stylu 30. let
20. stol.
• 22. června od 9.00 – 22.00 hod. / náměstí
Přemysla Otakara II. - Evropský svátek hudby

Maraton hudby pořádaný městem Vysoké Mýto.
• 23. června / Vysokomýtský stadion
Oslavy 110 let od založení SK Vysoké Mýto

Bohatý kulturní program vyvrcholí vystoupe-
ním fotbalového klubu Amfora.

Českomoravské
pomezí zve

Ústřední vytápění, plyn,
zdravotní instalace, 

chlazení, klimatizace, 
vzduchotechnika.

Projekt, dodávka, 
montáž, servis.

Prodloužená záruční doba 
na vybrané komponenty.

TERMOMONT, s.r.o. 
Nedošín 128, 570 01 Litomyšl

e-mail: termomont@termomont.cz
tel: 461 612 264, mobil: 602 648 797

Náročné zkoušky – vynikající koncert
Ve středu 25. dubna 2012 se v kostele Povýšení sv.
Kříže v Litomyšli uskutečnil velký symfonický koncert
Litomyšlského symfonického orchestru. Společně
s pěveckými sobory Otakar z Vysokého Mýta, Mužským
pěveckým sborem z Litomyšle a Pražskými pěvci pro-
vedli Symfonii č. 2 „Lobgesang“ Felixe Mendelssohna –
Bartoldyho. Sóla zpívali Ivana Lukášová, Kristýna
Cupasová a Miroslav Urbánek.
Tato rozsáhlá skladba (vokální symfonie) je u nás
hrána bohužel ne příliš často. Dirigent David Lukáš
připravil tímto počinem orchestru i sborům při zkouš-
kách jistě nejednu horkou chvilku, ale výsledek nako-

nec předčil očekávání. V mohutném a velebném pro-
středí chrámu vyzněla celá skladba velmi dobře, takže
jsme byli svědky hlubokého a nevšedního hudebního
i duchovního zážitku. 
Je vidět, že i amatérští muzikanti a pěvci mohou při-
pravit a se ctí provést takovou náročnou skladbu. Je
jen škoda, že právě na takový výjimečný koncert
nepřišlo početnější publikum. Snad je na vině nejen
hospodářská krize, ale i „přemíra“ jiných kulturních
podniků v našem městě – nevím. Ale za ty, kteří přišli
a poslouchali, můžeme říci, že to stálo za to!

Jaroslav Jiráček

Sbor Vlastimil slavil 150 let od svého
založení koncertem

V sobotu 12. května proběhl první ze dvou koncertů
k 150. výročí založení pěveckého sboru Vlastimil Lito-
myšl. Na tento koncert jsme pozvali naše přátele
z nizozemského Rodenu a slovenské Levoče. Každý
sbor se představil svým programem. Na závěr pak
zazněla Missa brevis in B-dur In hon. St.
Joannis de Deo Josepha Haydna pod vedením našeho
dirigenta Martina Profouse. Koncert původně pláno-
vaný na 1,5 hod. se nám poněkud protáhl, ale díky
výbornému obecenstvu, které vytvořilo krásnou přá-
telskou atmosféru to snad ani nikomu nevadilo.
Haydnovu mši jsme společně zazpívali ještě jednou při
nedělní bohoslužbě. Pro zpěváky z Rodenu to byla
nová zkušenost, ještě nikdy se svým zpěvem nezúčast-
nili mše a rovněž i poprvé viděli svěcení praporu. 
Pokud někomu z vás náš koncert utekl, mohu už teď
prozradit, že v sobotu 1. prosince chystáme druhý
koncert ve Smetanově domě. Zde budou našimi hosty
sbor Rubeš ze Skutče, který také slaví 150 let, dále
litomyšlský Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor.
Tento koncert už bude laděn trochu vánočně.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem našim sponzo-
rům, bez kterých by to skutečně nešlo. Také vikáři
P. Františku Benešovi, který nám dal na celé sobotní
odpoledne k dispozici faru pro zázemí a občerstvení
sborů a majitelům a personálu hotelu Zlatá Hvězda
za skvěle připravené občerstvení v sobotu večer
a nedělní oběd.             Hana Černá, foto Prokop Souček

Dům dětí a mládeže pomáhá talentům
Ve čtvrtek 17. května se uskutečnila
na Základní škole T. G. Masaryka
v Litomyšli soutěž ve zpěvu. Předvést
své pěvecké dovednosti přišly děti
z I. ZŠ Zámecká, II. ZŠ U Školek, III.
ZŠ T. G. Masaryka, GAJ Litomyšl, ZŠ
Cerekvice nad Loučnou, ZŠ Trstěnice,
ZŠ Morašice a ze Speciální ZŠ a MŠ
Litomyšl. Celkem zazpívalo 98 soutě-
žících. 
Výkony zpěváků a zpěvaček hodnoti-
la odborná porota složená z členů
smíšeného pěveckého sboru KOS
Pedagogické školy v Litomyšli. Někte-
ří porotci se zúčastnili této soutěže
již potřetí a shodli se, že úroveň a při-
pravenost dětí je rok od roku lepší.
Porota kromě aktivních účastníků ocenila také paní
učitelku Mgr. Věru Kučerovou ze základní školy Cere-
kvice nad Loučnou. Líbil se jim její doprovod a také
velmi kladně hodnotili profesionalitu, s kterou připra-
vovala své svěřence na soutěž. Pochvalu zaslouží i dvě
hudební skupiny Speciální ZŠ Litomyšl pod vedením
Mgr. Pavla Pešaty. I těm udělila porota speciální oce-
nění.
Hodnocení bylo velmi náročné, a proto se porota roz-
hodla udělit, kromě oceňovaných prvních tří míst také
ocenění za mimořádné výkony.
Výsledky, ve všech kategoriích:

0. kategorie: žáci 1. tříd ZŠ: 1. Eva Piknová, I. ZŠ Lito-
myšl, 2. Tomáš Folta, III. ZŠ Litomyšl, 3. Tereza Lněnič-
ková, ZŠ Morašice
I. kategorie: žáci 2. – 3. tříd ZŠ: 1. Aneta Bálská, II. ZŠ
Litomyšl, 1. Natálie Voříšková, II. ZŠ Litomyšl, 2. Anna
Poslušná, II. ZŠ Litomyšl, 2. Michaela Němcová, I. ZŠ
Litomyšl, 3. Dominika Střasáková, III. ZŠ Litomyšl, 3.
Pavlína Říhová, ZŠ Trstěnice

II. kategorie: žáci 4. – 5. tříd ZŠ:

1. Karolína Pohorská, III. ZŠ Lito-
myšl, 2. Vojtěch Plešingr, I. ZŠ Lito-
myšl, 3. Petra Vacková, II. ZŠ
Litomyšl, 3. Adriana Ladičová, III.
ZŠ Litomyšl
III. kategorie: žáci 6. – 7. tříd ZŠ +

odpovídající ročník gymnázia:

1. Bohdana Sýkorová, GAJ Litomyšl,
2. Tereza Pravcová, ZŠ Cerekvice, 3.
Michal Novák, ZŠ Morašice, 3. Joha-
na Vávrová, III. ZŠ Litomyšl
IV. kategorie: žáci 8. – 9. tříd ZŠ +
odpovídající ročník gymnázia:

1. Jindřich Herynek, I. ZŠ Litomyšl,
2. Daniela Krapková, ZŠ Cerekvice, 2.
Jana Bocková, I. ZŠ Litomyšl, 3.

Beáta Nádvorníková, ZŠ Morašice, 3. Ilona Berkyová,
Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl
DUO, TRIO: 1. Zuzana Bisová a Adéla Šteflová, I. ZŠ
Litomyšl, 2. Magdaléna Šteflová a Karla Buřvalová,
I. ZŠ Litomyšl, 3. Jana Večeřová a Alena Maruškinová,
I. ZŠ Litomyšl
SKUPINY: 1. Jindřich Herynek, Jana Borková, Martina
Kubátová, Alexandra Mášová, I. ZŠ Litomyšl. 1. Vojtěch
Plešinger, Barbora Vavřínová, Vanessa Šraitrová, Denisa
Kučerová, I. ZŠ Litomyšl. 2. Klára Hegrová, Tereza Kaš-
párková, Dan Kovář, David Hurych, I. ZŠ Litomyšl.
Děkujeme všem soutěžícím, porotcům a hlavně peda-
gogům, kteří se podíleli na přípravě soutěže. Zpěvá-
kům a zpěvačkám zaměstnanci Domu dětí a mládeže
Litomyšl blahopřejí k mimořádným výkonům a hlavně
vzkazují ZPÍVEJTE DÁL, RÁDI A VŠUDE!
Fotografie ze soutěže najdete na webových stránkách
DDM Litomyšl www.litomysl.cz/ddm

Hana Plíhalová Šafaříková a Anna Kmošková

foto H. Plíhalová Šafaříková

Soutěž ve zpěvu 17. května, na
snímku vítězka I. kategorie Aneta
Bálská
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Stiga-hokej - sál DDM

každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl
So 7. 7. 2012 od 14.00 7. 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.
Jízdárna-Hřebčín Suchá

Ne 3. 6. od 9.00  Drezurní jezdecké závody -
drezurní soutěže pro koně a jezdce bez omeze-
ní.
Program: drezurní soutěže P4, DU, DD, DJ, S0
a JU
8.-10.6., začátek soutěží vždy v 10.00 Velká
cena Litomyšle - 5.kolo Skokového poháru
České pojišťovny 2012 
Parkurové závody, show program, účast před-
ních českých jezdců. 
Program: parkurové soutěže Z - ST.
So16. 6. od 11.00 Jezdecké hry pro děti - dětské
soutěže pro děti na pony a velkých koních.
Celoroční soutěž Pony pohár a Dětský skokový
pohár 2011. Program: jízda zručnosti, jízda
zručnosti se skoky, parkur 40, 60 a 80 cm.           

www.stajmanon.cz
Sportovní areál za sokolovnou

So 9.6. od 14.00  Sokolské odpoledne na zahra-
dě za sokolovnou - 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 překva-
pení! Vstup do zahrady velkou branou
od silnice I/35. 
V případě nepříznivého počasí bude část pro-
gramu přesunuta do tělocvičny v sokolovně.
Pořádá TJ Sokol Litomyšl.

St 27.6. od 16.00  „Mami, tati, dědo, babi jsme
spolu všichni rádi“ - rodinné odpoledne
za sokolovnou. Pořádá Rodinné centrum Lito-
myšl.

Kam za sportem

•Prodám Nokia 6300, moderní design, tloušťka
pouze 12 mm, velmi odolný ocelový kryt,fotoapa-
rát/kamera, MP3 přehrávač, bluetooth,USB,inter-
net, email aj., paměťová karta, jako nový včetně
přísl., jen 1200 Kč. I na dobírku. Dále prodám Pěkný
kovový model německého tanku King Tiger. Délka

cca 18 cm. Firma del Prada. Výborný stav, nepoško-
zený. Cena 350 Kč. Zašlu na dobírku. tel. 731719454
• Prodám zánovní rozkládací gauč – modrá kostka,
pěkný. Cena dohodou. Prodám starší dámské kolo
– levně. tel. 732688037 • Daruji kotě. tel.
602775663 • Prodám zachovalou kuchyňskou linku
2,10 m, digestoř i se skříňkou a pracovní stůl se
skříňkou 2,10 m. Cena dohodou. Možno zaslat foto.
tel. 775380319

Inzerce

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

• akreditované školící
centrum řidičů

Přihlášky v autoškole nebo na www.autoskolalitomysl.cz

Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Zdeněk Škacha, mobil: 605 215 707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

Naučíme Vás řídit i ve velkém městě.

www.autoskolalitomysl.cz

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

ZEDNICTVÍ
DOSKOČIL

obklady, dlažby, opravy
kompletní bytová jádra

tel. 605 741 207

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TÝDEN V POHYBU
pro dívky do 13 let (1. – 6. třída ZŠ)
16. 7. – 20. 7. 2012  (8 – 15 hodin)

Program: zumbatomic, jumping,
aerobik, flowin, sportovní a společenské 

hry, pobyt v přírodě, badminton, 
přehazovaná, bowling, soutěže….

Info: lucie.jandikova@tiscali.cz
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Fotbaloví starší žáci po 22 kolech
stále na čele tabulky

Starším žákům se i nadále daří držet první místo v kraj-
ském přeboru. Po ztrátě 2 bodů v domácím prostředí
s Ústím nad Orlicí kluci opět najeli na vítěznou vlnu
a drží v tabulce dvoubodové vedení. Závěr soutěže bude
ještě hodně napínavý. Zatím vše nasvědčuje tomu, že
o vítězi se rozhodne v přímém souboji 3. června
ve Vysokém Mýtě, které zaostavá o zmíněné dva body
za našimi kluky.  Výsledky: Ústí nad Orlicí 2 : 2 (Vej-
rych,Tomšů), Přelouč 7 : 2 (Mikulecký 3x, Vejrych 2x,
Šulc, Švec), Dolní Újezd 3 : 1 (Vejrych 2x, Valenta ),
Luže 2 : 0 (Vejrych, Švec), Pardubice 6 : 1 (Vejrych 2x,
Valenta, Krajbych, Mikulecký, Petr). Čelo tabulky po 22
odehraných kolech : 1. LITOMYŠL 99 : 21 - 62 bodů , 2.
VYSOKÉ MÝTO 121 : 22 - 60 bodů, 3. PARDUBICE 78 : 27
- 51 bodů.                                  Ivan Čech, foto Václav Jílek

více na  www.pireo.info

TENISOVÁ ŠKOLA

KURZ WINDSURFINGU

30. 6. - 4. 7. 2012 v Litomyšli

pro začátečníky a pokročilé

TESTY
TENISOVÝCH
RAKET
v průběhu celé sezony 

Mgr. Pavel Saqua • tel. 776 056 801 

26. dubna v Pardubicích dosáhlo skutečně velmi
výborného úspěchu družstvo chlapců ve složení
Adam Toman, Michal Fousek, Ondřej Bureš, Lukáš
Urban, Dominik Záleský, Dominik Petr, Josef Kolda,
Radim Kuře., Dominik Voříšek, Jan Kulhavý a Jan
Vomočil, kteří reprezentovali naši školu na krajském
kole této soutěže. 
Ve své skupině se postupně utkali s mužstvy Gryzly
(2. ZŠ Litomyšl), ZŠ Smetanova Skuteč, ZŠ Jablonné
nad Orlicí a ZŠ Luže. Kluci postupně porazili tým
Gryzly 3 : 1, poté Jablonné 4 : 3, v rozhodujícím
utkání o celkového vítěze skupiny prohráli nešťast-
ně 1 : 0 s pozdějším vítězem Skutčí, když vítězný gól
hostů padl 40 vteřin před koncem hrací doby
a v posledním utkání ve skupině porazili Luži 1 : 0.
Ve své skupině tak obsadili 2. místo díky vzájemné-
mu zápasu se Skutčí. Přišel tak rozhodující zápas
o celkové třetí místo na turnaji, ke kterému naši
kluci nastoupili 2 minuty po skončení jejich posled-
ního zápasu ve skupině s Luží. V tomto zápase se
utkali s druhým týmem druhé skupiny a to se ZŠ
Reslovka Pardubice. Po velmi dobrém a obětavém
výkonu z obou stran utkání skončilo remízou a tak
přišlo na penalty. V nich za naši školu zkoušeli
o výsledku rozhodnout A. Toman, D. Záleský a D.
Voříšek. Samotné nájezdy byly velmi dramatické.
Naši školu podržel v rozstřelu brankář R. Kuře

O pohár ministra školství
a o zisku celkového třetího místa rozhodl ve třetí
sérii D. Voříšek, kdy nekompromisní střelou „pod
víko“ získal náš cenný úspěch.
Všem klukům je třeba poděkovat za reprezentaci.
Všichni bojovali jeden za druhého, oba brankáři (J.
Kolda, R. Kuře) zachytali na 100%, a i přes dvě
nešťastně zlomené hokejky a drobné zranění našeho
nejlepšího hráče J. Vomočila, dosáhli na to, o čemž
před začátkem turnaje nikdo z nás nesnil. Škoda je
jen nešťastného zápasu se Skutčí, protože úspěch
mohl být ještě o to cennější. 

Text a foto Milan Břeň (III. ZŠ Litomyšl)

III. ZŠ v lanovém centru
Dne 8. května, v den státního svátku, jsme se vydali
do lanového centra PROUD do Olomouce. Jelo devět
žáků druhého stupně naší základní školy spolu
s panem učitelem Jaklem.
Už od rána jsme slyšeli větu: „S panem učitelem Jak-
lem NIKDY neprší,“ a proto jsme se nemuseli bát ška-
redého počasí. Ráno o půl deváté jsme jeli
autobusem do České Třebové, kde jsme přestoupili
na vlak a jeli rovnou do Olomouce. Cesta vlakem
r ychle utekla. V Olomouci jsme vystoupili
na hlavním nádraží a vydali se na dlouhou cestu
do „lanáče“.

Tam na nás už čekal pan instruktor, který nás poučil
o bezpečnosti, ukázal správné jištění a popsal překáž-
ky. Správnost jištění jsme si vyzkoušeli na trenažéru,
kde nás instruktor kontroloval. Potom jsme se šli rozc-
vičit na nízké lanové překážky. Po nízkých nás čekali
i vysoké lanové překážky. Po trojicích jsme si vyzkou-
šeli všechny překážky, které jsme chtěli, ale před kaž-
dým lezením nás pan instruktor kontroloval, jestli
máme správně zašroubované a připevněné karabiny. 
Každý z nás si mohl zkusit překážku, kterou chtěl.
Když jsme dolezli na vysokých překážkách, šli jsme
na vysoké týmové překážky. Vždy dva z nás vylezli
nahoru a pokusili se společně zdolat překážku.
Potom už nás čekala poslední atrakce, kterou byl Tar-
zanův skok. Každý, kdo chtěl, si ho mohl vyzkoušet.
Spočívalo to v tom, že jsme sami, jištěni dvěma lany,
vylezli na kůl a skočili na tyč, která visela ve vzduchu
před námi. Úkolem bylo chytit se té tyče. To jsme
zvládli všichni.
Po lanovém centru jsme měli rozchod na náměstí.
Všichni jsme šli do McDonald´s na zmrzlinu či pozděj-
ší oběd. Po rozchodu jsme šli společně na vlakové nád-
raží a odjeli domů. Celý den jsme si užili.
Děkujeme panu učiteli Jaklovi za jeho volný čas, který
strávil s námi v Olomouci.

Pavlína Gogolová, (9.třída III. ZŠ) foto Pavel Jakl

NOVINKA V LITOMYŠLI 

AKCE červen – nově příchozí 
mají první vstup ZDARMA!

NOVINKA – úterý 18.00 – 19.00 
Jumping SOFT

(lekce v pomalejším tempu zaměřená 
na spalování a na správnou techniku 

provedení prvků)

Rezervace lekcí: www.jandikova.cz

PRVNÍ CENTRUM 
V PARDUBICKÉM KRAJI!

Flowin = funkční tréninková metoda 
využívající tělo jako zátěž.

Úterý 19.30 – 20.30
Rezervace: www.jandikova.cz

LAST MINUTE
DO PLAVEK?

S LITOMYŠL!
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Český pohár ve Stiga hokeji vyvrcholil v Jihlavě
Ze všech směrů přijelo 5. května rozkvetlou Vysočinou
na Horácký zimní stadion v Jihlavě 69 hráčů a hráček
na závěrečný turnaj Českého poháru 2011/2012
ve stolním táhlovém hokeji. Poslední příležitost
k vylepšení svých pozic v celkovém hodnocení ČP před
MR v Českých Budějovicích si nenechalo ujít ani 9
zástupců klubu Stiga HC Benátky. Z 1. „benátské“
základní skupiny se 6. Zdeněk Lopaur dokázal dostat
až do elitního Áčka, 10. Kryštof Herold a 11. Michal
Boštík si zajistili Béčko a 13. Jindra Petr s 14. Bárou
Petrovou byli rádi za Céčko. Ve 2. skupině osamocený
11. Tomáš Halama vybojoval Béčko, stejně jako ve 3.
skupině 10. Josef Malý, zatímco 14. Milan Zeman zamí-
řil do Céčka, ve 4. skupině 4. Patrik Petr zamířil
za kapitánem do Áčka. Odpoledne pak už šlo opravdu
do tuhého, protože ve výkonnostních skupinách může
každý porazit každého. Mezi elitou se dařilo 3. Patriko-
vi, který si pro osmifinále play-off „vybral“ Vladimíra
Krause (Absolut Desperation), po zápasech 4:1, 5:2,
7:5 na něj ve čtvrtfinále čekal Jakub Sládek (THC Stiga
Elites), kterého vyřadil 3:2, 4:3p, 2:5, 4:2 a pak přišla
kosa na kámen, když narazil na Zdeňka Matouška ml.
(HCS Žabka Praha): 3:4p, 2:7, 1:5. Výsledek neodpoví-
dá rozdílu ve výkonnosti soupeřů, ale je přímo úměrný
Patrikovu negativnímu přístupu k zápasu: „rozhodl se“
prohrát a sváděl to na mizernou kvalitu hokejů, na kte-
rých se celý turnaj hrál a výrazně se na nich podepsala
celá sezóna. Jenže jsme na tom byli všichni stejně
a silný je ten, kdo překoná všechny těžkosti. Na Patrika
tak zbylo „jen“ 4. místo a na druhém turnaji po sobě
pohár pro nejlepšího juniora. Lopy i přes 6 vítězství
obsadil 22. místo. V Béčku se bojovalo o poslední body

pro 6. klub turnaje a zasloužil se o ně 12. Kryštof (36.),
další už bojovali jen za sebe: 13. Michal (37.), 18.
Tomáš (42.), 19. Pepa (43.). Ve vyrovnaném Céčku nej-
lépe uspěl 8. Jindra (52.), dobrou formu si přivezl 11.
Milan (55.), mile překvapila 13. Bára (57.). Déčko nás
tentokrát nezajímalo… Ve finále Lukáš Turoň (THC Tři-
nec) porazil Z. Matouška ml. 3:0, na 3. místě skončil
překvapivý vítěz 2. skupiny i Áčka Stanislav Kraus
(Absolut Desperation). Celkově zvítězil L. Turoň, 2. J.

Dryák (Big Band), 3. Z. Matoušek ml., 4. P. Petr, 37. M.
Boštík, 39. T. Halama, 42. K. Herold atd. V hodnocení
klubů jsme obsadili 7. příčku, mezi juniory zvítězil
P. Petr, 5. skončil M. Boštík a 7. J. Malý, v tabulce vete-
ránů je 12. T. Halama, 15. J. Petr a 17. I. Halama, mezi
ženami je 5. B. Petrová. Jménem vedení klubu děkuji
všem hráčům za výkony v celém seriálu a všichni si pře-
jeme, aby podobně úspěšný byl i návrat z MR – držte
nám palce! Text a foto Jindřich Petr

Koupaliště, tel. 461 612 915 
Od 2.6. denně 9.00-20.00 za příznivého počasí
- bazén 25 m se solární příhřevem vody, tobogán,
plážový volejbal
Od 16.6. denně 9.00-20.00 za příznivého počasí
- bazén 25 m, bazén 50 m, tobogán, plážový volejbal
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
HODINOVÉ LEKCE, 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, Ne 10.00, 18.00 
•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 (dříve narození), 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: www.jandikova.cz (rezervační systém)
JUMPING®
Po 18.00, Út 18.00 (Jumping SOFT)
St 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30
ZUMBA
Čt 16.30, 19.30
Rezervace: www.jandikova.cz (rezervační systém)
MIX PRO ŽENY
St: 16.30
Informace: www.jandikova.cz (rezervační systém)
FLOWIN
Út: 19.30
Informace: www.jandikova.cz (rezervační systém)
JÓGA
Po 8.30, Čt 18.00
Informace 608 834 129 (Petra Bálská)
AEROBIK
Po: 19.30
Rezervace: www.jandikova.cz (rezervační systém)
--------------------------------------------------
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 8.30-10.00
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
Od 16.7. do 31.7.2012 bude krytý bazén z důvodu
plánované odstávky uzavřen.
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. 777 947 718,
Možnost pronájmu sportovišť: Tenis, nohejbal,
volejbal, petanque.
Otevřeno denně za příznivého počasí. 
Bohaté občerstvení, nově vybavený koutek
pro děti, sledování sportovních přenosů na plaz-
mových televizorech.
Zimní stadion Litomyšl

In-line bruslení pro veřejnost. Každou neděli
do 12. 8. 2012 vždy od 17.00 do 19.00
Podmínkou pro vstup na in-line plochu jsou in-line
brusle bez brzdy a se silikonovými kolečky. Dopo-
ručujeme helmu, rukavice, chrániče na lokty
a kolena. Možnost pronájmu plochy, informace
na tel.: 461 612 179, 605 252 045 a 605 328 961

Sport, cvičení

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

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

• roční prohlídky
• diagnostika motorových vozidel

• čištění klimatizace

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Litomyšl. Na tomto úspěchu se v celé sezoně
2011/2012 podílela tato sestava: Anička a Lucka
Jeřábkovy, Aneta a Tereza Voříškovy, Bára Křapová,
Petra Melounová, Martina Jirková, Jana Žáková, Jana
Horáčková, Denisa Zímová a Klára Chadimová. Holky,
děkujeme a gratulujeme!

Martin Šorf – předseda basketbalového oddílu

Basketbalové juniorky U19 jsou mistryněmi východních Čech!
V polovině května sehrály naše juniorky finálové zápa-
sy se soupeřkami z Jičína a po dvou vítězstvích a stej-
ném počtu porážek jsme díky lepšímu skóre obsadili
konečné 1. místo v přeboru východočeské oblasti.
V dubnové Lilii jsme psali o vítězství našich děvčat
v základní části a o tom, že se s velkou pravděpodob-
ností utkáme ve finále s Jičínem, což se také stalo.
V semifinále jsme hladce, a to 4:0 na zápasy, přešli přes
Vysoké Mýto. Jičín zase potvrdil roli favorita proti
Havlíčkovu Brodu, a i když se na postup hodně nadřel,
zvítězil 3:1.
TJ Jiskra Litomyšl - BSK TJ Jičín   85:49 a 67:76

První dva duely se hrály v sobotu 12. května v hale TJ
Jiskry. V úvodním zápase jsme nedali hostům šanci
a jasně jsme zvítězili o 36 bodů. Takto vysoká výhra
byla důležitá i proto, že se finálová série hrála na 4
utkání a při stavu 2:2 by rozhodovalo celkové skóre
ze všech těchto klání. Ve druhém střetnutí jsme sou-
peřili především se svou únavou. Běhavým hostům
jsme přestávali stačit fyzicky, a tak jsme v průběhu
duelu prohrávali již o 21 bodů. V poslední desetimi-
nutovce jsme naštěstí našli ještě zbytky sil a stáhli
jsme manko na konečných 9 bodů. Celková bilance

po domácích zápasech tedy byla 1:1 a měli jsme skóre
o 27 bodů lepší.
BSK TJ Jičín  - TJ Jiskra Litomyšl   60:48 a 53:63

V neděli 13. května jsme odjížděli do Jičína s vědomím,
že máme sice velmi pozitivní skóre, ale pro zisk titulu
musíme alespoň jednou vyhrát. V prvním duelu jsme
byli od začátku mírně pozadu a domácí si stále udržo-
vali náskok, který se nám nepodařilo až do závěru
smazat. Jičín tedy vedl 2:1 na zápasy a byl na nejlepší
cestě za celkovým triumfem. Naše hráčky však v sobě
našly před posledním finálovým kláním dostatek sil
na to, aby se porvaly o vítězství. V prvním poločase
jsme domácí určitě zaskočili naší ohromnou bojovnos-
tí a zarputilostí. O přestávce jsme měli slibný jedenác-
tibodový náskok, o který jsme ale během třetí čtvrtiny
málem přišli. V závěrečné periodě se už nehrál příliš
pohledný basketbal, ale spíše se bojovalo. Naštěstí to
byla naše děvčata, která hrála s větším odhodláním,
dala do soubojů více srdíčka a hlavně ukázala daleko
větší touhu vyhrát. A podařilo se.
Konečná bilance byla tedy 2:2, ale díky lepšímu celko-
vému skóre se mohly ze zisku titulu přeborníka výcho-
dočeské oblasti radovat basketbalistky TJ Jiskry

místo za druhým, až si zanedlouho nebylo kam stoup-
nout. Halu lemovaly stánky partnerů, ženy se objed-
návaly na masáže, kadeřnické služby, líčení, novinkou
bylo bělení zubů, které se setkalo s velkým zájmem.
První lekci zahájila  všemi oblíbená, energická a cha-
rismatická výborná lektorka z Plzně - Zuzana Švíková.
Nasazení a pozitivní energie sršící ze Zuzky se nedá
popsat. Její Modern Woman Dancing strhl všechny pří-
tomné k nevídaným výkonům. Hala bouřila nadšením
a potleskem. Finále se opakovalo několikrát za sebou.
Oblíbený HIT ZUMBA – Jana Uhlířová a Lucie Tvrdoňo-
vá zářily na podiu nejen díky efektním neonovým bar-

Již po třetí se konala LITEX AEROBIC SHOW – nabitý
den se skvělými lektory, doprovodným programem,
partnerskými stánky s nabídkou služeb a produktů
a to vše korunováno a provázeno slovem charismatic-
kého herce a moderátora Miroslava Šimůnka. Do Lito-
myšle se sjely účastnice z celé republiky i ze Slovenska.
Akce byla již dlouho před zahájením zcela vyprodána.
V 8.15 h se hala otevřela a vítala proudící davy. I přes
mírný deštík se účastnice usmívaly a bylo vidět, že si
přijely akci náležitě užít.
U prezence obdržela každá účastnice dárkové tašky
s produkty od partnerů. Plocha haly se plnila jedno

Motokrosaři Orionu Litomyšl znovu úspěšní
Letošní dlouhá motokrosová sezona je sice teprve
na svém začátku, ale již nyní po odjetí dvou domácích
šampionátů a čtyřech světových, můžeme být spokoje-
ni. U nás doma se rozběhl naplno osmidílný mezinárod-
ní mistrák, letos pod názvem BUKSA- ADOS MOTOKROS
2012. Vše začalo v jihočeském Pacově, kde naši borci

z týmu Orion Litomyšl podali kvalitní výkon a zaslouže-
ně opanovali stupně vítězů. Loňský obhájce titulu
v prestižní třídě OPEN Martin Michek (na snímku)
jedoucí na motocyklu KTM, tak v Pacově nenašel přemo-
žitele a v podstatě jeho stájový kolega Petr Bartoš, loň-
ský mistr Evropy, mu v obou jízdách kryl záda. Druhý
podnik měl pokračování v západočeském Lokti nad
Ohří, ale závod ovlivnilo špatné počasí. Nakonec se nám
opět zadařilo, akorát s tím rozdílem proti Pacovu, že
zlatý věnec bral Bartoš, Michek byl tentokrát stříbrný.
Po dvou odjetých závodech je pořadí MMČR -
1. Michek- 93b., 2. Bartoš- 89b., 3. Jiří Čepelák- 70b.
Seriál pokračuje 27.5. na trati v moravském Přerově
třetím dílem.
Naopak světová motokrosová scéna třídy MX3 má
za sebou již čtyři klání z deseti podniků. Úvod mistrov-
ství světa obstaral holandský písek a naše reprezen-
tační duo Michek, Bartoš, zde po pádech vyšlo bodově
naprázdno. Škoda, protože následný víkend se závodi-
lo ve Francii a zde loňský bronzový medailista Michek

si již spravil chuť a bral celkově pátou pozici, na světo-
vých bodech byl i Bartoš. Třetí Velká cena, teď Bulhar-
ska byla pro naše barvy Orionu velice úspěšná, Michek
se mohl poprvé ve své kariéře radovat z celkového tri-
umfu a areálem zazněla po dlouhé době na počest vítě-
ze česká státní hymna. Bartoš zde také zabojoval a byl
letos poprvé v elitní desítce. Po úžasném Bulharsku
následovala Itálie, místní dráha a pěkný motokrosový
areál. Sice byla nezvyklá zima, druhá jízda se jela
dokonce na blátě, ale naši zástupci zde byli opět
pořádně vidět. Martin bral zde nakonec celkově pátou
příčku, Petr skončil osmý a zaznamenal své letošní
bodové maximum.
Průběžné pořadí MS – 1. M. Walkner (Rakousko)-
142b., 2. G. Schmidinger (Rakousko)- 130b., 3. A. Pyr-
hönen (Finsko)- 110b., 4. Michek- 105b…. 9. Bartoš-
64b. Světový šampionát MX trojek pokračuje v červnu,
dvojzávodem v Chorvatsku a Slovinsku.

Za tým Orion Litomyšl Petr Kovář

foto Miroslav Jireček

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, velmi levné pečící kameny.

vám triček ale i svým temperamentem, tancem a živo-
čišností připravily přítomným žhavou show a rozpálily
těla účastnic na maximum, za zvuků burcujících latin-
sko – amerických rytmů. Dynamiku davu rozproudily
zapojením se mezi cvičící na ploše a jejich „litomyšlské
vlny“ přiváděly účastnice akce k maximálnímu nadše-
ní …. LITEX AEROBIC SHOW - 3.11.2012 opět zde
v Městské hale v Litomyšli - za přítomnosti Miroslava
Šimůnka a účasti zahraničního lektora z Maďarska
Balasze Fuzessyho, a jako tradičně nesmí chybět feno-
menální Zuzka Švíková, lekce zumby a mnoho další-
ho... Nechte se překvapit! Přijďte 3.11.2012 a jistě
nebudete zklamaní.    

Karel Jandík, foto Jiří Ježek

Ohlédnutí za jarní Litex Aerobic Show 
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Mladí modeláři klubu letos jedenáctkrát soutěžili
Mladý letecko-modelářský tým, létající soutěžně volně
létající modely, reprezentuje klub LMK Litomyšl,
město, obec i svou školu. Tříčlenný stálý tým funguje
ve složení: Jarda Halouska (ZŠ Cerekvice nad Louč-
nou, 12 let), nejdéle létající. Dále Vašek Cimburek
(student gymnázia Litomyšl, 13 let), létající 3 roky.
Nejmladším členem týmu je Honzík Cimburek (III. ZŠ
Litomyšl 8 let), který létá úspěšně již druhý rok.
Pro soutěžní létání používají modely o rozpětí křídel
od 50 cm do 200 cm a váhy od 300 g do 460 g. 
Soutěžní šňůru jsme začali 7. 1. ve Svitavách. Po pěti
kolech účasti našich mladých následovalo vyhodnoce-
ní. Jarda Halouska stanul na stupních vítězů jako
prvý, Vašek Cimburek obhájil třetí místo a Honzík jako
nejmladší soutěžící zalétal slušné čtvrté místo.
Poslední kolo se létalo 17. 3. po zimním období
za slunného počasí jako 32. ročník této svitavské ligy. 
25. 3. následovala jarní soutěž „Choceňské házedlo“.
Naši létali ve dvou kategoriích. V házedlech byl prvý
Honzík Cimburek, Vašík Cimburek se umístil jako
druhý a třetí místo patřilo Jardovi. V kategorii A3
obsadil Vašík první místo, Jarda druhé a Honzík třetí.
V kategorii F1H skočil Vašík čtvrtý a Jarda šestý.
• 14. 4. se konala soutěž v Ústí nad Orlicí, kde létal
pouze Honzík – ostatní dva se pro nemoc nezúčastni-
li. Honzík čestně hájil barvy klubu. V kategorii A3 byl
prvý a v házedlech druhý.
• 22. 4. Následovala opět Choceň a soutěž o „Pohár
města“. Létali jsme ve třech kategoriích, ani tam jsme

si nevedli špatně. Každý z nich za dobré umístění
obdržel diplom a věcné ceny. 
• 5. 5. Na Světový pohár v Táboře jsme přijali pozvání
pro Jardu a Vašíka. Létala se pouze kategorie F1A,
modely o rozpětí cca 2 m. Naše modely i soutěžící
nedokázali čelit bouřce, která v 15.00 hodin ukončila
předčasně naše naděje. A tak jsme zůstali v druhé
polovině startovního pole z 80 účastníků z 12 evrop-
ských zemí, převážně seniorů. Byli jsme o 20 sekund
lepší než v loňském roce na každý jeden start.
• 8. 5. organizoval náš klub soutěž v Poličce, Memori-

Úvodní starty v bundeslize
byla především záchrana v soutěži, drží velice solidní
sedmou příčku a s Tomášovými výkony jsou v klubu
prozatím velmi spokojeni. 
Úvodní domácí start absolvoval v Poděbradech, kde se
konalo akademické M ČR a závod byl současně i kvali-
fikací na akademické Mistrovství světa. Tomáš obsadil
šesté místo a nominace na MS mu jen těsně unikla.
Nicméně byl nominován na závod Evropského poháru
mužů do Istanbulu, který se koná na přelomu června
a července. Ještě předtím bude startovat v úvodním
závodě Českého poháru v Račicích a v dalším závodě
německé bundesligy v Schömbergu.

Text a foto Zdeněk Kabrhel

V květnu absolvoval letošní první triatlonové starty
závodník DTC Litomyšl Tomáš Kabrhel. Úvodní dva
podniky absolvoval v německé bundeslize, kde hostu-
je v týmu VfL Waiblingen. Nejdříve to byl individuální
závod, kde obsadil ve velice silné konkurenci výborné
25. místo z osmdesáti startujících. Každý tým může
k závodu postavit max. šest závodníků, když výsledky
čtyř nejlepších se počítají. Tomáš skončil jako druhý
z jeho týmu a výrazně tak přispěl k sedmé příčce ze čtr-
nácti týmů bundesligy. Druhý závod o týden později se
jel jako týmová časovka a i v tomto závodě velmi
pomohl k osmému místu týmu. Po dvou závodech tak
VfL Waiblingen, jako nováček bundesligy jehož cílem

ál bratří Klejchů. Za slunného modelářského počasí se
nalétalo 217 startů v čase 3 hodiny a 48 minut. Soutě-
žilo 7 žáků a 15 seniorů z deseti modelářských klubů
republiky. Umístění našich mladých bylo pochvalné.
V házedlech Jarda 1., Honzík 3., Vašík 4. V kategorii A3
Jarda 2., Vašík 3. V kategorii F1H Honzík 3., Jarda 4.,
Vašík 5.
Chci tímto poděkovat všem za pomoc při organizaci
soutěže a sponzorům za věcné dary. 
• 19. 5. Se konal „Krajský přebor žáků“ v Ústí nad Orli-
cí. Mezi 32 soutěžícími žáky létali naši tři členové. Asi
v polovině soutěže zesílil vítr téměř na maximální
možnou hodnotu. Náročnost létání nás donutila, aby-
chom soutěž předčasně dokončili. Nechtěli jsme risko-
vat rozlámání modelů. Žádný z našich žáků nesplnil
požadovaný limit na postup Mistrovství republiky
žáků. Poslední naše naděje je 9. 6. v České Lípě, kam
s určitostí pojedeme.

Za LMK Litomyšl Jindřich Krčmář

foto Václav Vomočil

Memoriál bratří Klejchů, kategorie házedla žáků: 1. Jarda
Halouska, 2. Vítek Rössler z Chocně, 3. Honzík Cimburek a
bramborovou medaili (mimo stupňe vítězů) získal Vašík
Cimburek.

SEZNAMOVACÍ VEČERY
POŘÁDÁ SEZNAMKA-FACE2FACE
UŽ I V OKRESE SVITAVY!
http://www.seznamka/-FACE2FACE.cz
region. manažer David Bulva,
f2f-svitavy@seznam.cz, 605 519 943
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Za menu razítko,
za razítka bowling

NONSTOP TAXI
775 770 200
777 622 266

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00

Jiří Skřivan slavil úspěch
ve Velké ceně Brna

V neděli 6. května vyvrcholily dvoudenní závody
v Brně – Veveří. Hlavní část programu, Velká cena
Brna, byla současně druhým kolem Skokového pohá-
ru České pojišťovny 2012 pořádaného pod záštitou
ministra zemědělství ČR Petra Bendla. Pro závodníky

byl připraven první letošní parkur nejvyšší úrovně
(T**, 150 cm), která se v České republice jezdí. 
Na start se postavilo celkem 24 dvojic, z nichž deset
postoupilo do finále, kde již šlo nejen o bezchybný
výsledek, ale také o čas. Základní část dokázala
dokončit bezchybně pouze čtveřice jezdců. Jako
první se to podařilo Jiřímu Skřivanovi s klisnou Kal-
listo, navíc jako jedinému s pohárovým koněm. Jed-
nou chybou v závěru finále se však připravil
o vítězství. Musel se tak sklonit před dvěma ženami –
Hanou Pokornou v sedle jedenáctiletého hannover-
ského hřebce Chanell a Nikolou Bielikovou na devíti-
letém holštýnském hřebci Caleri-II. Přestože se
vsázelo na souboj o vítězství mezi čtyřmi bezchybný-
mi jezdci, žádný z nich nedokázal bezchybnou jízdu
zopakovat. Poprvé tak v historii konání SPČP stanuly
na stupni vítězů hned dvě ženy a pouze jeden muž.
Více na http://www.ceskyskokovypohar.cz/.

Mirka Skřivanová

foto Kateřina Návojová

Zpráva
z „Wembley“
Když se v Litomyšli řekne slovo „Wembley“ jen málo-
kdo si pod tímto slovem představí věhlasnou sportov-
ní arénu ve Velké Británii. Pro občany Litomyšle to
vždy byl sportovní plácek „nahoře nad Sídlištěm“.
Pro velikou část těchto občanů také 36 let minikopa-
né v Litomyšli. Ano, už je to 36 let, co se na „Wembley“
kope 1. liga, 2. liga a do roku 2006 i 3. liga malého fot-
balu. Přes „Wembley“ za ty roky prošly stovky hráčů
amatérské minikopané a téměř 200 hráčů v ní působí
i v tuto chvíli. 
Konec roku 2011 a rok 2012 se pro minikopanou
v Litomyšli stává významným mezníkem za celou dobu
její existence. První významná událost je vznik
občanského sdružení „Minikopaná Litomyšl“. Tato
událost je již čerstvou minulostí, a to od 7. 12. 2011,
kdy se konala 1. valná hromada občanského sdružení.
Druhou klíčovou událostí pro „Minikopanou Litomyšl“
je změna hracího místa. Od 7. 5. 2012 se hraje na umě-
lém trávníku Stadionu Černá Hora. Perfektní sportov-
ní podmínky a zázemí jsou hlavní důvody velkého
stěhování z „Wembley“. Po dlouhých úvahách a jedná-
ních tak tradice na „Wembley“ končí a vlastně pokra-
čuje dál v „Minikopané Litomyšl“ na stadionu Černá
hora.
Jak už jsem předeslal v pondělí 7. května 2012 proběh-
ly úvodní zápasy 1 a 2. ligy a příštích osm pondělků
budou probíhat od 17 do 20 hod klání o titul Mistra
litomyšlské ligy 2011-2012. Mimo to pak v sobotu 26.
května 2012 proběhne turnaj o Pohár města Litomyšl.
Srdečně tímto zveme fanoušky. V tabulce 1. ligy se
zatím nejvíce daří týmu Sokola Tokyjo. Ve 2. lize mají
k postupu nejblíže hráči VH Tržek. Oba týmy dokázaly
v pondělním kole překonat své soupeře a připsat si 3
body do tabulek. Dále jen v krátkosti výsledky úvodní-
ho jarního kola: 
1. liga: Sokol Tokyjo : Gambrinus 7:0, Fla-Fla : Sedliště
3:1, T&T Trade : FC Smeták 3:2, Bayern : Slavoj Ahoj 0:1 
2. liga: SK AMI : VH Tržek 1:2, 1. FC VP : AC Dárečci 1 :
2, Restaurace U Kolji : Pohoda 3:0
Veškeré informace z prostředí Minikopané Litomyšl
najdete na www.minikopana-litomysl.cz Jiří Gult

P.S.: „Wembley“, moc děkujeme. Minulí i současní
hráči a fanoušci.


