
tu českého filozofického a politické-
ho myšlení, ale i zprostředkování
a komplexnější pohled na jeho osob-
nost. Jedná se o dílo kritiky přijíma-
né velice kladně, neboť je
považováno za první velkou a sou-
hrnnou analýzu osobnosti Zdeňka
Nejedlého, navíc psanou s jistou dáv-
kou humoru. „Nechtěl jsem být soud-
cem. To může být člověk přesvědčený
o své pravdě,“ uvedl Jiří Křesťan
a dodal: „Čerpal jsem z dostupných
pramenů, svědectví pamětníků, z díla
a od lidí jemu nejbližších. Byl jsem
mu stále blíž, ale zároveň se mu vzda-
loval.“
Ženy a hudba v kontrastu politických

skutků

Autor na besedě hovořil o Nejedlého
lásce k hudbě a ženám. Ovšem neopomenul ani další
témata a reagoval i na dotazy diváků. Hovořilo se
mimo jiné o soše Zdeňka Nejedlého na Zámecké ulici.
Ta zde stojí dosud, po revoluci byla ale opatřena
vysvětlující, chválenou, ale i odsuzovanou, avšak
kompromisní tabulkou s textem: „Odmítám ty, kdož se
rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se
rozhodli jej tupit... Mohu dát za pravdu jen těm, kdož
v úzkostech hledají. B. Pascal. Zdeněk Nejedlý (1878-
1962) Rozmnožil i poškodil kulturu českou. Přinesl
poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré
a zavrhuje špatné jeho skutky.“ Za těmi slovy stojí
Milan Skřivánek, který na besedě reagoval slovy: „Pře-
mýšlel jsem, hledal nějaký citát z učených knih a nejví-
ce se mi líbil B. Pascal. A myslím si, že by to tam úplně
stačilo. Předložil jsem ale radním několik návrhů.
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Litomyšl by měla 
Zdeňka Nejedlého ustát

Přesně před rokem byla Litomyšl vyhlášena
„Lázněmi ducha“ a byla oficiálně zahájena
první lázeňská sezóna. Letos tedy po dlouhé
zimě zahájíme v Litomyšli již druhou lázeň-
skou sezónu. Stejně jako vloni bude zahájení
plné legrace, uměleckých vystoupení, zdravic
a projevů, mnohem více by však již mělo být
zkušených lázeňských šviháků korzujících
po lázeňské kolonádě. Přijďte i vy, poohléd-
něte se po nějakých vhodných doplňcích
v šatníku po babičce či dědečkovi, vezměte
slunečníky, vějíře, vycházkové hole a nezapo-
meňte se vybavit dostatečnou zásobou kon-
verzačních témat pro zastávky s ostatními
měšťany.    

Pozvánka
na lázeňskou
kolonádu

Život litomyšlského rodáka a kontroverzní postavy
moderní české historie Zdeňka Nejedlého zachycuje
šestisetstránková kniha Jiřího Křesťana. Publikaci,
která je výsledkem více než dvacetiletého výzkumu,
představil sám autor na besedě ve Smetanově domě. Ta
se uskutečnila 10. března za účasti profesora Karlovy
univerzity Petra Čorneje a místního historika Milana
Skřivánka. Moderování debaty, jejímiž organizátory
bylo Regionálním muzeum v Litomyšli společně
s Nakladatelstvím Paseka, pražským Národním archi-
vem a městem Litomyšl, se ujal místostarosta Litomyš-
le Vojtěch Stříteský.
Pochvalné kritiky s humorem psané knihy

Jiří Křesťan se sběrem podkladů pro knihu zabýval
již od poloviny 80. let. Výsledkem je přes 400 stran
monografického textu zaměřeného nejen na hodno-
cení myslitelského díla Zdeňka Nejedlého v kontex-

Otevření druhé lázeňské sezóny v Litomyšli –

lázních ducha 

Zahájení další litomyšlské lázeňské sezóny se
bude konat o víkendu 26. – 28. dubna. Lito-
myšlané i hosté mohou už v páteční podvečer
navštívit koncert se známými písničkami,
které zahraje skupina Brontosauři Revival
v Evropském školicím centru. Hlavní program
bude v sobotu na pomyslné lázeňské koloná-
dě, která začíná u Máchadla, pokračuje ulice-
mi Mariánskou, J. Váchala a B. Němcové, přes
Toulovcovo a Šantovo náměstí, ulicí Šmilov-
ského až po Braunerovo náměstí. Opět bude
lemována lavičkami a představí se zde řada
muzikantů, kejklířů a sborů, ale budou zde
také prodejci a stánkaři s lázeňským sorti-
mentem. V neděli se mohou rodiny s dětmi
zúčastnit programu v Evropském školicím
centru, lázeňští hosté mohou pokračovat
v procházkách místy pramenů ducha a celý
první lázeňský víkend uzavře bohoslužba
evangelického faráře Václava Hurta v restau-
raci Lidový dům.
Kolonáda ožívá 

Kolonáda ožije v sobotu úderem desáté hodi-
ny.                                                          > strana 9

Aktuální situace
v nemocnici5 6 12Pravidla přidělování

nových bytů
Otevřeno nové 
muzeum hraček

Zámek zahájil sezónu s novou expozicí
Stejně jako ostatní památky spadající pod územní
památkovou správu NPÚ na Sychrově, tak i zámek
Litomyšl zahájil návštěvnickou sezónu na Velký pátek
29. března. A pro letošek přichází hned s několika
novinkami. Změnila se podoba jednotlivých pokojů
i jejich vybavení. Zapomeňte také na tradiční papuče,
ty jsou minulostí. Každý host se bude procházet
po červených kobercích. 
Reinstalována byla celá základní prohlídková trasa,
která ukazuje ty nejkrásnější prostory včetně zámec-
kého divadla. Z depozitářů různých památek byl
totiž do Litomyšle dovezen a instalován „nový“ mobi-
liář. „My se snažíme stav těchto místností vrátit
do roku 1805 až zhruba do roku 1840. Především je
zařizujeme kmenovým litomyšlským zařízením,“
uvedla kastelánka litomyšlského zámku Zdeňka
Kalová a upřesnila: „Jedná se o sedací soupravy, které
byly částečně ukryty v depozitáři, částečně rozmís-

těny po zdejším zámku. Nyní jsou dány dohromady
tak, jak k sobě patří. Nejde ale jen o sedací soupravy,
k vidění je také nádherné porcelánové vybavení.“
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otevřená radnice

Zasedání Zastupitelstva města Litomyšle se bude
konat v úterý 23. dubna od 16.00 v malém sále
Smetanova domu.

Zasedání
zastupitelstva

Z rady města
RaM souhlasí, aby dne 31. 5. 2013 z důvodu

pořádání republikového finále Evropa ve škole, byl
vyhlášen na Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka
1145, okres Svitavy volný den.  

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veře-
jného prostranství v prostoru Komenského nám., Vodní
valy, Nerudova, Braunerovo nám., Smetanovo nám.
dne 16. 4. 2013 za účelem uskutečnění průvodu
a doprovodného programu Majáles 2013. 

RaM bere na vědomí zprávu o provozu dvou plateb-
ních terminálů Komerční banky, a.s., které jsou provo-
zovány od 3. ledna 2013 na pokladně v budově J. E.
Purkyně 918 a u městské policie. RaM souhlasí
s umístěním třetího platebního terminálu na pokladně
v hlavní budově Městského úřadu Litomyšl. 

RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvláštního
užívání veřejného prostranství v prostoru ulic
Jiráskova, Mariánská, B. Němcové, Toulovcovo nám.,
Braunerovo nám., rektora Stříteského, Šmilovského,
Růžová, M. D. Rettigové, J. Váchala a Špitálská 27.
dubna 2013 za účelem pořádání akce Zahájení lázeňské
sezóny. 

RaM schvaluje ceník pronájmu sálů na zámeckém
návrší (sloupový sál, klenutý sál a jízdárna).

RaM souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce na mul-
timediální informační kiosek, který je umístěn v pros-
toru pěší zóny na Smetanově náměstí. 

Ze zastupitelstva
ZaM neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních
částí města Litomyšl - Nedošín, Lány. 

ZaM schvaluje provedení vybrané části projektu
„Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí
města Litomyšl - Nedošín, Lány” v celkovém nákladu
cca 43 mil. Kč bez DPH. Tato akce bude financována
z úvěru ve výši 43 mil. Kč. Změna způsobu financování
bude promítnuta do rozpočtového opatření
č. 101/2013. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 bylo
financování plánováno z dotace ve výši 43 mil. Kč,
z půjčky ze Státního fondu životního prostředí
a z úvěru od České spořitelny, a.s., celkem ve výši 9
mil. Kč. Rozpočtovým opatřením nedojde ke změně
závazných ukazatelů.

ZaM ukládá RaM zajistit v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách, výběrové řízení na poskytnutí
úvěru ve výši 43 mil. Kč na financování vybrané části
projektu „Rekonstrukce ČOV a odkanalizování míst-
ních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány”. Doba splat-
nosti úvěru 10 let, splácení bude zahájeno v roce 2014. 

ZaM schvaluje na základě doporučení Komise
pro regeneraci památek rozdělení dotace z Programu
regenerace MPR pro rok 2013 takto:
1. Městský dům Smetanovo nám. čp. 32 - oprava střechy
a fasády - z Programu regenerace 134 tis. Kč, povinný
příspěvek města 40 tis. Kč, podíl vlastníka 226 tis. Kč. 
2. Městský dům Smetanovo nám. čp. 42 - oprava střechy
a fasády - z Programu regenerace 97 tis. Kč, povinný
příspěvek města 29 tis. Kč, podíl vlastníka 164 tis. Kč. 
3. Městský dům Smetanovo nám. čp. 45 - oprava střechy
- z Programu regenerace 42 tis. Kč, povinný příspěvek
města 13 tis. Kč, podíl vlastníka 75 tis. Kč. 
4. Městský dům Smetanovo nám. čp. 33 - oprava střechy
- z Programu regenerace 117 tis. Kč, povinný příspěvek
města 35 tis. Kč, podíl vlastníka 198 tis. Kč.
5. Městský dům Smetanovo nám. čp. 108 - oprava fasády
- z Programu regenerace 10 tis. Kč, povinný příspěvek
města 3 tis. Kč, podíl vlastníka 17 tis. Kč.  

Město si vezme úvěr na 
rekonstrukci čističky a kanalizace 

V úterý 19. března se sešlo mimořádné Zastupitelstvo
města Litomyšle, aby rozhodlo o osudu projektu
Rekonstrukce čistírny odpadních vod a odkanalizová-
ní místních částí města Litomyšl – Nedošín a Lány.
Zastupitelé byli postaveni před volbu zda přijmout
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, nebo
ji odmítnout a volit financování akce formou úvěru.
K těmto dvěma možnostem radnici vedly podmínky
dotační smlouvy. Po delší diskuzi nakonec zastupitelé
došli k jednomyslnému rozhodnutí. Město půjde vlast-
ní cestou. 
Argumenty radnice

Když na začátku roku dorazila na radnici k podpisu
smlouva, kterou by město přijalo dotaci na dlouho plá-
novaný projekt, zmrzl mnohým úsměv na tváři. „Pro
příjemce to znamená dodržet přísné podmínky dotač-
ního titulu - od vysoutěženého projektu se nehnout
ani o milimetr. To se dá dodržet, ale smlouva navíc
říká, že musíme se všemi provozovateli vypovědět
smlouvy a vyhlásit koncesní řízení nebo si kanalizaci
provozovat sami,“ vysvětlil starosta města Michal Kor-
tyš. To by v reálu znamenalo nutnost sloučení sítí a čis-
tičky pod jednoho provozovatele, tzn. ukončení
smlouvy na provozování ČOV s firmou Vertex, a nut-
nost vyrovnání jeho předchozí investice v zůstatkové
hodnotě zhruba 11 milionů korun. Vertex totiž
v minulosti provedl rekonstrukci čističky za zhruba 50
milionů korun. Místostarosta Radomil Kašpar pak
dodal: „V roce 2015 bychom se museli s cenou vody
dostat o 80 % výše.“ A to jsou jednoduché kupecké
počty – voda by byla téměř jednou tak drahá. Podle
místostarostových slov je nespornou výhodou dotace
nižší finanční zátěž města a možnost provedení roz-

sáhlejší rekonstrukce ČOV, ovšem na druhou stranu je
kontrolní období stanoveno na 10 let, nejasně stano-
vená metodika plnění a s tím spojené nebezpečí vráce-
ní dotace a vůbec celkové omezení města
v rozhodování. „Říkali jsme si, že kdybychom si zdra-
žili vodu o 6 Kč, vzali si úvěr a investici udělali v rozsa-
hu nezbytně nutném - tedy Nedošín a Lány tak, jak je
uvedeno v dokumentaci, a čističku, která limity
splňuje, do určité míry upravili a rekonstruovali,
dostali bychom se na částku 43 milionů korun,“ uza-
vřel starosta.
Od dotace k auditu kanalizace

Ovšem s úvěrem zatěžujícím městskou pokladnu
nesouhlasil zastupitel Radek Pulkrábek. „V této záleži-
tosti se spojily náklady na ČOV a rekonstrukci kanali-
zace. Není zde důvod spojovat. Mohli bychom získat
dotaci z evropských peněz. Proč si tedy brát úvěr
na něco, na co můžeme získat peníze jinde. Vertex je
ochotný jednat s městem o spoluúčasti,“ uvedl.
„Pochybuji o stavu sítí a požaduji zjištění jejich stavu.
Nemohu souhlasit s návrhem pouštět se do úvěru,“
podpořil kolegu Jaromír Odstrčil „Mně zásadně vadí,
že za 20 let nemáme technický audit vodovodní sítě.
Kdybychom ho měli, mohli bychom se lehce rozhod-
nout. On určitě něco stát bude, ale my se máme roz-
hodnout o obrovských penězích,“ dodal.
Konečné hlasování však ukázalo překvapivou jednotu
zastupitelstva v případě nepřijetí dotace. Zastupitelé
zároveň pověřili radu města vypsáním výběrového
řízení na poskytovatele úvěru. Poté, co bude úvěr
městu přiklepnut, mohou práce na vybrané části pro-
jektu začít. Dodavatel, kterým je firma PKS Inpos
ze Žďáru nad Sázavou, je již vysoutěžený.                -bj-

Město prodalo pozemky na Perštýnu
Chátrající areál Perštýna na výjezdu na Vysoké Mýto je
na prodej za 17,5 mil. korun. S touto informací vystou-
pil na březnovém zastupitelstvu Radek Pulkrábek
ze sdružení Patriot a obvinil radnici, že připravila měst-
skou kasu o 5 mil. korun.
Město před časem prodalo pozemky vlastníkovi budov,
které na nich stojí. Prodej zastupitelé odsouhlasili až
na druhý pokus za cenu 450 Kč/m2 za nezastavěnou
plochu a 350 Kč/m2 za plochu zastavěnou. „Už když
jsme jednali o prodeji pozemků, tak jsem upozorňoval,
že cena je nízká, jsou to lukrativní pozemky. Během
krátkého času získaly na ceně,“ uvedl zastupitelstvu
Radek Pulkrábek. Areál je prý nabízen developerům.
„Připravili jsme se minimálně o 5 mil. korun. Žádal jsem
předkupní právo na 10 let, ale evidentně koalice hlaso-
vala, jak hlasovala,“ řekl dále Pulkrábek.
Názor vedení města je úplně jiný, říká starosta Michal
Kortyš: „Pozemky, které jsou pod budovami ve vlastnictví
jiného subjektu nemohou být označovány za lukrativní.
To samé platí pro majitele nemovitostí nacházejících se
na cizích pozemcích. Hodnota nemovitostí a pozemku se

stane lukrativní až ve chvíli, kdy ji vlastní jeden subjekt.“
Podle vyjádření Zemědělského družstva chovatelů
a pěstitelů Litomyšl, kterému budovy a okolní pozemky
patří, mělo město možnost objekty odkoupit za 10 mil.
korun. „Tato investice by však byla pro Město Litomyšl
příliš riskantní a nejasná z více důvodů,“ vysvětluje sta-
rosta a pokračuje: „V objektech se nacházejí byty, které
by muselo město převzít, sanovat, případně najít
náhradní bydlení, stará sýpka je kulturní památkou,
která vyžaduje zásadní rekonstrukci a objekty se
nacházejí v zátopové oblasti. Především z těchto důvo-
dů jsme nezatížili prodej pozemků klauzulí o předkup-
ním právu. Navíc by to snížilo kupní cenu, která i tak
byla výsledkem dlouhodobého složitého vyjednávání.“
Radnice na odkoupení objektů nepřistoupila a na zá-
kladě dvou znaleckých posudků nakonec prodejem zís-
kala 2.258 tisíc Kč.
Předmětem současného prodeje jsou jednak pozemky,
které město Litomyšl v minulosti prodalo, ale také výše
jmenované objekty a další pozemky, které byly již dříve
ve vlastnictví Zemědělského družstva.                       -bj-

Město nakoupilo energie s úsporou 12 %
Litomyšl znovu nakoupila elektřinu a plyn pro své úřa-
dovny a zřizované organizace na kladenské komoditní
burze. Radnice vyčkala na aktuální pokles cenové hla-
diny a energie pro příští rok pořídila v polovině března
s meziroční úsporou 12 %. 
„Náklady na dodávky 2,6 tisíce megawatthodin (MWh)
elektřiny a 5,9 tisíce MWh zemního plynu pro rok 2014
jsme snížili o cca milion korun. Celkové energetické
vstupy tak městu a 14 městským organizacím klesnou
pod 7 milionů korun,“ uvedl místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar. Podle něj bylo největších úspor dosa-
ženo při nákupu elektřiny, kde je pokles meziročně
dvacetiprocentní. Cenu zemního plynu se podařilo
snížit i přes meziroční růst spotřebitelských cen v ČR

o 5 procent, výsledné snížení u všech druhů energií je
pak v průměru dvanáctiprocentní.
Město na kladenské burze poprvé nakoupilo v lednu
2012, kdy pořizovalo elektřinu a zemní plyn na 2. – 4.
čtvrtletí loňského roku. Následně pak týž rok pořídilo
energie i na rok 2013. Na rok 2012 se podařilo nakou-
pit oproti ceníkovým cenám hlavních dodavatelů lev-
něji o 1,1 milionu korun. Na letošní rok byly
vysoutěžené burzovní ceny meziročně vyšší, ale v
porovnání s jinými formami nákupu šlo vzhledem
k silně konkurenčnímu prostředí energetické burzy
o jedny z nejnižších cen na trhu.

Bc. Radim Dočekal
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Krátce
V domě U Jonáše v Pardubicích byla začátkem břez-

na zahájena výstava, která patří k unikátnímu projek-
tu Východočeské galerie k jejím šedesátinám. Nese
název Prostor pro jednoho kurátora. Tím se tentokrát
stal rektor pardubické univerzity Miroslav Ludwig,
který se rozhodl představit výběr z díla výtvarníka
Zdeňka Sklenáře. Výstava pěti špičkových pláten je
doplněna několika grafickými listy, které jsou zajíma-
vou ukázkou další části jeho díla. Mimo tuto výstavu
byla zahájena i výstava Fakulty restaurování k 20
letům výuky v Litomyšli.

Pražská Galerie Nová síň ve Voršilské ulici hostila
výstavu obrazů malíře Rudolfa Vejrycha, která se

Dovybavení světelné křižovatky Litomyšl
Dopravní komise města se zabývala stanoviskem
Dopravní akademie České republiky, podle kterého by
chování řidičů na světelné křižovatce v Litomyšli (není
to případ jenom Litomyšle) mělo být rozdílné proti
zaběhnutým zvyklostem. Jedná se o řízení směrů
odbočení vpravo Polička – Svitavy a centrum – Vysoké
Mýto. Řidiči, kteří v současné době provádí toto odbo-
čení v době, kdy z jejich směru svítí plné červené kru-
hové světlo, by se měli řídit tímto signálem a zůstat
stát na místě, odkud na světelnou signalizaci mají roz-
hled. Odbočit by měli až na signál zeleného kruhového
světla. Oranžové blikající světlo na těchto směrech
totiž podle stanoviska výše uvedené instituce nezna-
mená, že tento směr jízdy není řízen světelnou signa-
lizací, ale pouze označuje místo se zvýšeným rizikem.
Pro udržení kapacity průjezdnosti křižovatky je však

vhodné (a tak to i většina řidičů v současné době prak-
tikuje), aby tato pravá odbočení byla možná trvale při
dodržení dání přednosti v jízdě vozidlům na silnici
I/35. Podle posledního vyjádření Krajského úřadu Par-
dubického kraje platí povinnost dát přednost v jízdě
i vozidlům, která z protějšího směru odbočují vlevo,
neboť se již pohybují po hlavní silnici.
Současná oranžová blikající světla proto budou nahra-
zena kompletním semaforem s trvale blikající žlutou
šipkou vpravo. Takto bude odbočující řidič jednoznač-
ně a v souladu se zákonem informován o tom, že tento
směr není řízen světelným signálem a má se tedy řídit
svislým dopravním značením (v našem případě
dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě). 
Dalším možným krokem je diskuze o instalaci tzv.
zelené vyklizovací šipky (signál pro opuštění křižovat-

Protipovodňová opatření by se mohla 
začít realizovat v roce 2015

Téměř šest let již město Litomyšl pracuje společně
s Povodím Labe, státním podnikem na protipovodňo-
vých opatřeních na řece Loučné. V současné době je
hotový projekt pro stavební povolení, který na veřej-
ném projednávání ve Smetanově domě 18. března
představili zástupci Povodí Labe, projekční kanceláře
VRV a.s., města Litomyšl a o své zkušenosti s realizací
se podělili Chocenští. Protipovodňová opatření měla
být vybudována ve větší či menší míře od rybářství
po ulici Partyzánskou. K tomuto projektu je připojena
také rekonstrukce kanalizace a Primátorské hráze.
Náklady by měl hradit dotační titul.
Původní záměr byl postupně redukován a v současné
době se počítá s členěním protipovodňových opatření
na několik lokalit. V každé z nich se pak zvolí nejvhod-
nější ochrana. „V původním návrhu se počítalo s opat-
řeními na stoletou vodu a asi s třiceticentimetrovou
rezervou. V rámci zpracování dokumentace pro sta-
vební povolení došlo díky hydrometeorologickému
ústavu k úpravě. Abychom ochránili Litomyšl před sto-
letou vodou, museli bychom protipovodňová opatření
navýšit o 30–40 cm. Vycházely by nám pak zdi v někte-
rých úsecích i 4 metry vysoké, někde by dokonce zasa-
hovaly do oken. Bylo celkem nasnadě, že takové řešení
není možné, takže jsme hledali optimální variantu,
která by měla smysl a investiční náklady byly nižší,“
uvedl projektant VRV a.s. Libor Pěkný. Projekt je tedy
řešen na padesátiletou vodu a počítá s lokální ochra-
nou několika nemovitostí v ulici U Sádek, stejně tak
v areálu rybářství. Liniová ochrana by měla být v areá-
lu stavebnin, u objektu restaurace U Medvěda, na Vod-
ních valech a podél ulic Benátská a Partyzánská.
Počítáno je i s rekonstrukcí mostku U Medvěda, kde by
měla být demontovatelná mostovka. Konkrétně jde
například o navýšení nábřežní zdi podél centra o 35
cm, oboustranné hrázování od světelné křižovatky
po lávku Benátská – Partyzánská, na Partyzánské jde
o třímetrové zdi ode dna toku, což znamená maximál-
ně metr nad terén. Šlo by převážně o železobetonové

zdi z pohledového betonu. „Pokud dojde k realizaci,
chceme, aby na akci spolupracovala městská archi-
tektka. Zítky by mohly sloužit třeba jako sedačky, je
možné je také ozelenit,“ uvedl Pavel Jiráň, vedoucí
odboru místního a silničního hospodářství litomyšlské
radnice. „My si nepřejeme, aby byla Litomyšl šeredná
a nechceme ji kazit železobetonem,“ uvedl místosta-
rosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. Město prý bude jed-
nat s Povodím Labe a snažit se ovlivnit vzhled. 
Protipovodňová opatření s sebou však nepřinesou
pouze ochranu města před velkou vodou, ale také
nepopulární kácení. V rámci realizace již obdržel
orgán ochrany přírody žádost o povolení k odstranění
83 kusů dřevin ve třech lokalitách. V lokalitě u staveb-
nin Prima má podle žádosti dojít k odstranění 31 stro-
mů, v lokalitě U Medvěda ke kácení 5 dřevin
a v lokalitě ulic Benátská a Partyzánská ke kácení 47
stromů. „Protože odbor životního prostředí spatřuje
v realizaci protipovodňových opatření veřejný zájem,
tak s kácením většiny dřevin souhlasil. Na lokalitě ulic
Benátská a Partyzánská však v závazném stanovisku
podmínil realizaci celé zachováním tří vzrostlých dře-
vin, které alespoň částečně budou hladinu řeky zasti- Povodeň v roce 1997.

Veřejné projednávání protipovodňových opatření.

ňovat a částečně zmírní dopad kácení na vodní tok,“
sdělil Vratislav Laška z Odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl. „Doufáme, že se podaří
nalézt přijatelný kompromis, který zajistí ochranu
obyvatel a jejich majetku před povodněmi a zároveň
nepovede k devastaci řeky Loučné v problémovém
úseku a umožní zachování zdejšího živočišného spole-
čenstva,“ dodal. Povodí Labe přislíbilo nahrazení vět-
šiny stromů novými. „Pokud dojde ke kácení z důvodu
výstavby, tak je samozřejmě počítáno s kompenzační
výsadbou. Z toho důvodu jsou výsadby řešeny hned
v rámci výstavby. V projektu je pak navíc tzv. následná
péče, což znamená, že v průběhu 3 až 5 let provádí
zhotovitel díla údržbu stromů a nahrazuje dřeviny,
které se neujmou,“ uvedl Vladimír Vít ze státního pod-
niku Povodí Labe a pokračoval: „Město si samo určí
pozemky, na kterých chce provést výsadbu.“  
Pokud by vše šlo podle představ Povodí Labe - byla při-
dělena dotace a proběhlo výběrové řízení - pak by
práce na zvýšení protipovodňové ochrany města,
rekonstrukci Primátorské hráze a kanalizace mohly
začít v roce 2015. Odhad celkové ceny je 33,5 milionů
korun.                                          Text  a foto Jana Bisová

konala u příležitosti 130. výročí nedožitých umělco-
vých narozenin. Zásluhou potomků Rudolfa Vejrycha
se podařilo shromáždit ucelenou kolekci umělcových
obrazů a představit tak Pražanům i přespolním tvorbu
našeho krajana. Po dlouhých třiceti letech bylo možné
zhlédnout 56 nejvýznamnějších obrazů, které pochá-
zely ze soukromých sbírek nebo je zapůjčily významné
instituce. Bylo vystaveno i sedm obrazů z Městské
galerie Litomyšl a obraz Pradleny zapůjčilo Městské
muzeum Česká Třebová. Životní osudy i výtvarná tvor-
ba Rudolfa Vejrycha jsou nerozlučně spjaty s Kozlovem
u České Třebové.

V sobotu 23. března 2013 od 20.30 do 21.30 hodin
Litomyšl potemněla. Bylo totiž zhasnuto nasvícení
památek. Město Litomyšl se tak připojilo k celosvěto-
vému happeningu Hodina Země 2013, propojujícímu

ky) na odbočení vlevo ve směru centrum – Svitavy.
Na tomto směru je totiž signál zeleného světla pro-
dloužen proti protisměrnému provozu, aby se tak
umožnilo odbočení většímu počtu vozidel. Rozsvíce-
ním zelené vyklizovací šipky v protilehlém rohu křižo-
vatky by řidiči odbočujícímu vlevo bylo oznámeno, že
již nemusí dávat přednost v jízdě protijedoucím vozid-
lům, neboť v případě naší křižovatky bude již v tomto
okamžiku pro protijedoucí vozidla svítit červený sig-
nál „stůj“, a tudíž musí zastavit vozidlo. Zde chceme
upozornit místní řidiče, kteří podle našich zkušeností
byli zvyklí, v rozporu s pravidly, projíždět během této
prodlevy ve směru Polička – centrum již na červenou,
že v tomto případě by mohli způsobit a hlavně zavinit
dopravní nehodu.               Pavel Jiráň, vedoucí Odboru 

místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl

obce, firmy, památky i jedince, kteří berou vážně své
závazky vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti
ochrany klimatu. 

Z více než tří stovek knih přihlášených do soutěže
Magnesia Litera 2013 vybraly poroty 24 titulů, které
nominovaly v sedmi kategoriích. V kategorii Litera
za literaturu faktu je jednou z postupujících knih pub-
likace Jiřího Křesťana „Zdeněk Nejedlý“, která se
věnuje životu tohoto litomyšlského rodáka a kontro-
verzní osoby naší historie a vydalo ji Nakladatelství
Paseka. Dílo autor představil také v Litomyšli na bese-
dě, která se konala ve Smetanově domě 10. března. 
Vítězové letošního ročníku budou slavnostně vyhláše-
ni 24. dubna na Nové scéně Národního divadla v pří-
mém přenosu České televize.

-red-
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Patriot SNK
Tak jsme se konečně dočkali 

Tak jsme se v minulé Lilii dočkali a konečně se v ní
tiskne PRAVDA o provozování vodovodu a kanalizace.
Doba je taková, že ji tiskne představitel vládnoucí pra-
vicové strany ODS. Na můj vkus je té pravdy poněkud
málo, a proto, aby ji někdo nevydával za polopravdu,
přidám také kousek. Cena vodného a stočného je v
Litomyšli opravdu jedna z nejnižších v okolí. Možná se
zeptáte proč? Opravdu je to díky provozovateli, firmě
Vodovody s.r.o.? Prvním faktem ovlivňujícím cenu
naší vody je skutečnost, kterou uvedl v minulém čísle
ve svém článku „Pitná voda a její zvlněná hladina“ pan
Jaroslav Jiráček. Z našeho hlavního zdroje máme vyso-
ce kvalitní vodu, která se nemusí téměř čistit a upravo-
vat. Dokonce ji přirovnal ke kojenecké vodě. Druhým

faktem je, že na naší kanalizační a vodovodní síti
neproběhla v posledních letech žádná výrazná rekon-
strukce, která by se automaticky promítla do cen.

Bohužel město nemá zákonný audit o stavu vodovodu
a kanalizace, a vyvstává tak otázka, zda si naše sítě,
jak se říká, „nevybydlujeme“? Naše v současnosti
levná voda by se nám mohla v budoucnosti prodražit.
Třetím faktem, který ovlivňuje nízkou cenu naší vody,
v tomto případě stočného, je provozování  ČOV (čistír-
ny odpadních vod) firmou  Saint-Gobain Adfors  (Ver-
tex), která hradí část nákladů spojených s čištěním
odpadních vod.
Krátce se vyjádřím ke kontrole provedené KV (kontrol-
ním výborem zastupitelstva) k smluvnímu vztahu s
Vodovody s.r.o. Plně se s výsledkem kontroly ztotožňu-
ji. O nevýhodnosti a praktické nemožnosti kontroly
provozování  našich vodovodních a kanalizačních sítí
jsem se přesvědčil na pracovním jednání zastupitel-
stva. Zde mě bylo potvrzeno, že vedení města nemá
kontrolu nad objemem tržeb za vodu, ale i kontrola
nákladů účtovaných městu současným provozovatelem

je slabá. Dá se říci, že je založena na vysokém stupni
důvěry. V době, kdy si města v obdobných smlouvách
vyhrazují právo na jednoho zástupce města v dozorčích
radách správcujících firem, je to až neuvěřitelné. 
Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, tj. 19. 3., čeká
zastupitele mimořádné jednání zastupitelstva. Máme
rozhodovat o tom, zda si na opravu ČOV a budování
kanalizace vezmeme dotaci z EU, nebo úvěr. Dotace
nese vysoké riziko jejího vracení a úvěr má zvednout
cenu našeho stočného. Nikoho z rady nenapadlo žádat
po provozovateli ČOV spoluúčast na investici, přestože
ČOV potřebuje stejně nutně jako my, a na budování
nové kanalizace zvlášť žádat o dotaci z EU. To by ovšem
znamenalo provozovat sítě v režii města a vypovědět
smlouvu s Vodovody s.r.o., jak doporučil KV. Při tomto
řešení by bylo navýšení ceny stočného jenom minimál-
ní, možná žádné. Poslední fakt - tato investiční akce
se připravuje od roku 2005 a řešení se přijímá pod tla-
kem v časové tísni na mimořádném jednání zastupitel-
stva. Proč? 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK  

Strana soukromníků ČR
Město Litomyšl s.r.n.

(společnost s ručením neomezeným)

…toto je NAŠE MĚSTO, jenom „MY“ víme, jak se má
vše dělat, jsme neomylní, neděláme chyby, nechte nás
v klidu pracovat a hlavně se o nic nezajímejte, mlčte
a táhněte s námi „za jeden provaz“… (motto vládnou-
cí skupiny lidí v Litomyšli). Proti racionálnímu způso-
bu uvažování stavíme neutuchající aroganci, do nebe
volající nekompetenci a co je nejhorší, totální igno-
rantství. Uvedu jen několik případů z posledního
volebního období:
1. Bazén Litomyšl: Jsem rád, že ho tady máme.  Pou-
žitá dlažba je vhodná tak akorát na jatka a do průmy-
slové výroby - nespluje příslušné normy. VÝSLEDEK =
STOVKY ÚRAZŮ. Stanovisko města = vše je v pořád-
ku… Nakonec rohože…
2. Zámecké návrší Litomyšl: Utratíme 40 MILIONŮ
za přípravné práce. Výsledek = naprosto zpackaný

a diletantsky odvedený projekt, obrovské vícepráce
a hrozba VRÁCENÍ CELÉ DOTACE. Archeologové chtě-
jí informovat občany o stavu na návrší = zakážeme jim
vystoupit.
3. Kontrola firmy Vodovody s.r.o.: Kontrolní výbor
provede během dvou let podrobnou kontrolu a hlaso-
váním doporučí ukončení nájemní smlouvy.  Výsledek
= zastupitelstvo jednání odkládá a předkládá podivné
argumenty. STAROSTA: Vytýká KV, že porušil zákon.
Předkládám mu čerstvé stanovisko Ministerstva vnitra
ČR, že kontrolní VÝBOR POSTUPOVAL V SOULADU
SE ZÁKONY a byl to on, kdo zákon porušil. PRVNÍ
MÍSTOSTAROSTA: Má strach, že bude voda dražší,
a argumentuje nákupem potřebné techniky za 18 mil.
Je proti vypovězení smlouvy. Technika se v době kra-
chů řady stavebních firem dá nakoupit za několik mili-
onů korun, část techniky vlastní Městské služby s.r.o.
VODA BUDE NAOPAK LEVNĚJŠÍ NEBO SE CENA

ZACHOVÁ. VED. ODBORU SPRAVUJÍCÍHO VODU:
Vše je OK, smlouva, náklady, KEFR s.r.o., město nemá
pod kontrolou roční náklady cca 15 milionů korun.
RADNÍ JANEČEK: Je nutné udělat nový KV a usnese-
ní o vypovězení smlouvy s firmou Vodovody s.r.o. zru-
šit. RADNÍ VYLÍČIL: Čte dopis pana Brýdla, který
vzpomíná na „ZLATÉ ČASY“, ostatní koaliční zastupi-
telé klopí hlavy a mlčí. Smutný pohled. O tom, že jsme
NEMOHLI v posledních letech ČERPAT DOTACE
NA INVESTICE DO VODOVODNÍ SÍTĚ, nikdo nemlu-
ví. (MOHOU ČERPAT jen města se 100% vlast. firmy
na správcování). O současném STAVU VaK sítě se rov-
něž mlčí, stav neznámý. Ale jinak je vše v pořádku…
Proč nemáme po 20 letech technický audit sítě? Ten
určí cenu vody v budoucnu!!
Jen mi vrtá hlavou, proč někteří naši konšelé
a zaměstnanci města tak URPUTNĚ BOJUJÍ za zacho-
vání podivného stavu věcí… JDE JIM OPRAVDU
O MĚSTO A JEHO OBČANY…?!?

Jaromír Odstrčil, zastupitel

Komunistická strana Čech a Moravy
Vážení spoluobčané,

zveme Vás na následující akce pořádané u příležitosti
Svátku práce a 68. výročí osvobození Litomyšle
od nacistické okupace.

Středa 1. května 2013 od 9:00 hodin

Májové dopoledne na Toulovcově náměstí v Litomyšli –
vystoupení zástupců KSČM, mažoretky, hudba
Sobota 4. května 2013 od 15:00 hodin

Pietní akt u památníku obětem válek u sokolovny

v Litomyšli za účasti poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Ing. Květy Matušovské. O historii
památníku, obětech válek a historických souvislos-
tech promluví Bc. Jiří Jiruše. Poté položení květin
k hrobu rudoarmějců na litomyšlském hřbitově.
Připomeneme si památku těch, kteří museli zemřít,
abychom my mohli žít.

Za ZO KSČM Litomyšl Jaroslav Toušek

Občanská demokratická strana
Nepřipusťme ničení nemocnice

Pardubický kraj má dlouhodobě nejnižší počet akut-
ních lůžek v celé ČR. Péče je soustředěna do pouhých 5
nemocnic. Z materiálů UZIS „Lůžková péče 2010“
vyplývá, že v ČR existuje 161 nemocnic pro 14 krajů
a 77 okresů. V  ČR je tedy v průměru 12 nemocnic
na kraj (2 na 1 okres). Naši úspornou síť pouhých pěti
nemocnic nám mohou leckteré kraje závidět. V ostat-
ních parametrech jako náklady na léčbu, počet lékařů,
mzdy jsme standardní a nevybočujeme. Většina odbor-
níků nezpochybňuje ani tvrzení, že v každé nemocnici
akutní péče musí být zachovány alespoň 4 základní
obory (chirurgie, interna, gyn–por., dětské) a komple-
ment. To každá z našich nemocnic splňuje. Zde prostor
ke změnám není. Superspecializovaná lůžková péče již
do krajské nemocnice koncentrována je, zbytek speci-
alizované péče (oční, ortopedie) v ostatních nemocni-

cích lze spočítat na prstech jedné ruky a nepředstavu-
je žádný problém. Sestěhování zbytku této péče
do Pardubic je hloupost, která oprávněně naštve naše
pacienty a finanční efekt bude mizivý.
Kraj je správcem majetku, za rozsah péče neodpovídá
a vlastní péči neplatí. Za její rozsah a úhradu ze záko-
na 48/1997 Sb. odpovídají zdrav. pojišťovny, nikoli
kraj. Kraji proto nepřísluší detailně určovat, kde má
být např. interna či chirurgie. Hrubě proto nesouhla-
sím s představou kraje, který připouští mrzačení men-
ších nemocnic tím, že v nich zruší dokonce některý
základní obor. Úvahy o rušení dětského oddělení naší
nemocnice jsou toho dokladem. Je-li personální pro-
blém, řešme personální problém, ale neničme nemoc-
nici. 
Zásadním problémem kraje jsou trvale nízké úhrady
za poskytovanou péči od zdrav. pojišťoven. Z „ročenky

VZP 2011“ strana 59 jasně vyplývá druhá nejnižší úhra-
da na jednoho hospitalizovaného pacienta mezi 14
kraji, v platbách do nemocnic jsme poslední. Tento
rozdíl v řádu stovek milionů nelze vyřešit rušením
oddělení. Poslední finanční injekce kraje, který uvol-
nil částku zhruba 200 mil. Kč k „ozdravění“ nemocnic,
byla bez jakýchkoli kriterií směřována především
do pardubické a ústecké nemocnice. Pro naši zbyly
drobky v řádu jednotek milionů. Inu, ztrestání úspor-
ných, odměna rozmařilým. 
Doporučuji soustředit energii k tomu podstatnému,
tedy rozšíření systému úhrad nemocnic dle DRG (plat-
ba za diagnózu) a především sjednocení její tzv.
základní sazby. Ta snad konečně odstraní stav, kdy
stejná péče je v jednotlivých nemocnicích hrazena
odlišně. Pan ministr slíbil tuto změnu v průběhu dvou
let. Do té doby se napříč politickým spektrem v Lito-
myšli semkněme a vydržme vzdorovat. Naše nemocni-
ce za to stojí.

Ing. Josef Janeček
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Zastupitelstvu města Litomyšl 2010 – 2014

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle

Na Karlov s Karlem

Srdečně zveme na setkání s Karlem Schwarzenbergem
všechny jeho příznivce. Neformální beseda se uskuteč-
ní v sobotu 6. dubna od 15 hodin v restauraci Karlov.
Jedná se o jedinečnou možnost popovídat si s Karlem
Schwarzenbergem o tom, co vás zajímá, a probrat
s ním, co vás trápí.

Ing. Miroslav Nádvorník,
TOP 09 - FOL

Česká strana sociálně demokratická
Rozbouřená voda

U příležitosti Světového dne vody, který před dvaceti
lety Organizace spojených národů vyhlásila na 22. bře-
zen, jsme si také u nás v Litomyšli připomněli, že voda
je jedním z našich nejdůležitějších přírodních zdrojů.
Vlny, které ve větší či menší míře zasáhly téměř všech-
ny domácnosti, se v minulých týdnech vzedmuly nad
správou a provozováním naší vodovodní a kanalizační
sítě. Namísto věcné diskuse nastala emotivní výměna
názorů doprovázená více či méně přesvědčivými argu-
menty. Jedním z takových argumentů je cena vodného
a stočného, která je v Litomyšli ve srovnání s jinými
městy vskutku příznivá. Méně se však již mluví o tom,
že důvodem této relativně nízké ceny je skutečnost, že
na nákladech provozu čistírny odpadních vod se
kromě občanů Litomyšle nemalou měrou podílí také
její provozovatel, společnost Saint-Gobain Adfors CZ
s.r.o. Její předchůdce Saint-Gobain Vertex, a.s. prove-
dl na své náklady na konci devadesátých let moderni-

zaci čistírny a převzal její provoz s tím, že dnes společ-
nost hradí městu nájemné a současně společnosti pro-
vozující místní vodovodní a kanalizační síť účtuje
náklady za čištění odpadních vod. Po patnácti letech
čistírna odpadních vod vyžaduje opravy a moderniza-
ci. Rozsáhlejší rekonstrukci je možné z velké části
financovat z dotace poskytnuté v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Rekonstrukci menšího,
podle názoru odborníků však dostačujícího rozsahu
lze provést z vlastních zdrojů. Sociální demokracie se
po důkladné úvaze rozhodla podpořit na mimořádném
zasedání zastupitelstva města dne 19. 3. druhou vari-
antu, neboť přijetí dotace by znamenalo přistoupit
na celou řadu omezení a obtížně splnitelných podmí-
nek, které by mj. znamenaly téměř dvojnásobný nárůst
cen vodného a stočného v příštích dvanácti letech.
Toto řešení navíc městu umožní v budoucnu zvolit
způsob provozování čistírny odpadních vod, včetně
zachování spolupráce se současným provozovatelem.

V blízké době bude zastupitelstvo v souvislosti s dopo-
ručením kontrolního výboru rozhodovat také o mode-
lu provozování vodovodní a kanalizační sítě. Máme
možnost provozovat vodovody samostatně, resp. spo-
lečností ve vlastnictví města, nebo pokračovat v oddíl-
ném modelu provozování soukromým subjektem, kdy
bude buď zachován status quo, nebo bude vypsáno
nové výběrové řízení, na jehož základě bude uzavřena
nová smlouva umožňující důkladnou kontrolu ze stra-
ny města. Jedná se o zásadní rozhodnutí, která se v
budoucnu budou bezprostředně promítat do ceny vod-
ného a stočného. Sociální demokracie proto vyzývá
všechny zúčastněné strany k věcné diskusi vedené
na odborném základě a vedení města za tímto účelem
žádáme o předložení objektivních analýz s informace-
mi relevantními pro kvalifikované rozhodnutí, které
nám zajistí přijatelnou cenu vody i v dalších letech.

Lubomír Sršeň, člen ZaM 
a Ing. Marek Novohradský, člen ZaM 

www.cssd-litomysl.cz

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení
nových bytů v lokalitě J. E. Purkyně 

Město Litomyšl dokončuje výstavbu 17 nových bytů
v lokalitě naproti nemocnici. Jedná se o realizaci jed-
noho ze čtyř objektů z architektonické studie
na výstavbu tzv. Městských vil. Byty budou k nastěho-
vání v průběhu září 2013. Stavba je financována pouze
z prostředků města bez užití státní dotace.
Počty a velikosti bytů jsou následující :
typ bytu               podlahová plocha                  počet bytů
3+kk                                    71 m2 8 
2+kk                                    53 m2 7
4+kk                                    125 m2 2
Byty budou vybaveny veškerým základním zařízením
včetně společného (blokového) plynového vytápění
a ohřevu teplé vody. Byty 4+kk jsou umístěny v posled-
ním nadzemním podlaží a budou mít k dispozici neza-
střešenou terasu. Bližší specifikace jednotlivých bytů
bude počínaje 8. 4. 2013 zveřejněna
na www.litomysl.cz – zprávy z MěÚ – odbor místního
a silničního hospodářství.
Byty budou užívány jako nájemní s výší nájemného 75
Kč/m2/měsíc. V uvedeném objektu nebude možno
uplatnit „snížené nájemné“ dle platného usnesení Rady
města Litomyšle. Nad takto stanovené nájemné bude
nájemce platit za služby poskytované v souvislosti s uží-
váním bytu správci bytového fondu města (vodné
a stočné, energie společných prostor, STA) a za amorti-
zaci zařizovacích předmětů. Samostatně bude také hra-
dit náklady za dodávané energie (elektřina). 

Budoucí nájemci budou mít před uzavřením nájemní
smlouvy povinnost složit vratnou kauci dle § 686a
zákona č. 40/1964 ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného. Vratná kauce bude sloužit na zajištění
dlužných částek na nájemném a službách souvisejících
s užíváním bytu a po ukončení nájemního vztahu bude
její nevyčerpaná část vrácena. Dále budou mít budou-
cí nájemci povinnost složit zálohu na nájemné ve výši
devítinásobku měsíčního nájemného, která bude tzv.
odbydlována až od počátku druhého roku trvání
nájemního vztahu. Pokud nedojde po ukončení první-
ho roku trvání nájemní smlouvy k obnovení nájemní-
ho vztahu, bude záloha na nájemné dosavadnímu
nájemci vrácena.  
Nájemní smlouvy budou podle platných pravidel města
uzavírány vždy na dobu určitou 1 roku. Pokud po vypr-
šení této doby nájemce přistoupí na stanovené nájem-
né pro další období, byla v uplynulém období plněna
smluvní ustanovení a budou i nadále plněny všechny
výše uvedené podmínky domácnosti nájemce, bude
smlouva v případě zájmu nájemce prodlužována
o další rok. 
Rada města Litomyšle stanovila podmínky účasti
ve veřejném výběrovém řízení dle čl. III., odst. 1)
písm. b) a čl. V. Směrnice č. 3/11, Pronajímání bytů
v majetku města takto:
- dovršení věku 18 let
- trvalé bydliště žadatele na území ČR nebo povolení

k pobytu na území ČR od Ministerstva vnitra ČR
- žadatel ani žádný z členů jeho domácnosti (osoby
uvedené na přihlášce do výběrového řízení jako spolu-
bydlící) nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit žádnou
nemovitost určenou k bydlení.
- žadatel ani žádný z členů jeho domácnosti (osoby
uvedené na přihlášce do výběrového řízení jako spolu-
bydlící) nesmí mít žádné závazky vůči městu Litomyšl.
Z výběrového řízení nebudou tudíž vyloučeni ani sou-
časní nájemci městských bytů, pokud přijmou závazek
ukončení stávající nájemní smlouvy a uvolnění bytu. 
Tiskopis přihlášky do výběrového řízení bude od 8. 4.
2013 k dispozici na www.litomysl.cz - úřední formulá-
ře – odbor místního a silničního hospodářství,
na podatelně MěÚ a odboru místního a silničního hos-
podářství MěÚ, Bří Šťastných 1000, Litomyšl. Součástí
přihlášky do výběrového řízení bude i zdůvodnění
žádosti o přidělení bytu. Termín pro podání přihlášek
je stanoven do 8. 5. 2013.
Vybraní žadatelé mohou být následně vyzváni k před-
ložení „Přehledu vlastnictví“ osoby žadatele a členů
jeho domácnosti a dokladů prokazujících příjem žada-
tele a členů jeho domácnosti.
Podáním přihlášky do výběrového řízení nevzniká
nikomu právní nárok na přidělení bytu ani v případě
nedostatku žadatelů. 

Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního 
a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl 
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Výzva litomyšlské veřejnosti
Jako zástupce litomyšlské veřejnosti si uvědomuji
velice katastrofální situaci v Litomyšlské nemocnici,
a.s. a vzhledem k taktickému mlčení vedení této
nemocnice bych velmi ráda informovala veřejnost pro-
střednictvím tohoto média a předala tak dál své
poznatky, které mám ze skutečně ověřených zdrojů.
Když se totiž nemá management Litomyšlské nemoc-
nice k otevřenému informování svých občanů, daňo-
vých poplatníků, potenciálních pacientů, tak to
zkrátka musí udělat někdo jiný, komu není osud této
nemocnice lhostejný, na rozdíl od nich...
To, že mnozí primáři nejsou ředitelem nemocnice
panem MUDr. Liborem Vylíčilem včas informováni
o výsledcích jednání, ať už na krajském úřadě, minis-
terstvu či kdekoliv jinde, se za poslední 2-3 roky stalo
standardem. To, že dětské oddělení došlo personálně
tam, kde je, samozřejmě také není bezesporu výsledek
nějakého okamžiku či odchodu jednoho lékaře. Bohu-
žel, personální situace tímto směrem šla poslední tři
roky, tedy od doby, kdy není obsazen primariát na výše
jmenovaném dětském oddělení. Čí je to odpovědnost
a kompetence toto řešit, netřeba dále rozpitvávat, pro-
tože toto chápe i laik. Část personálu nemocnice je
rozčílena, část smutná a plná deziluzí. Odděleními
napříč nemocnicí vládne nejistota a podrážděnost,
neboť omezení či zrušení jednoho oddělení se zkrátka
promítne na všech zbývajících odděleních. Primář
gynekologicko-porodnického oddělení věnoval spous-
tu svého pracovního, ale také osobního času k tomu,
aby se postavilo na nohy, a to i bez pomoci vedení
nemocnice! Posledních několik let má toto oddělení
stabilně více porodů než větší Svitavy, personál tvoří
především místní obyvatelé, personál je stabilizovaný,
perspektivní. Většina z vás moc dobře ví o progresiv-
ním přístupu a rozvoji tohoto oddělení, a proto se
domnívám, že není třeba se více o tomto dále
a podrobněji rozepisovat. Po personální stránce tedy
naprosto splňuje všechny požadavky ministerstva
a zdravotních pojišťoven. Přísné požadavky ovšem
splňuje také po stránce výkonů, kvality poskytované
péče a přístrojového vybavení. 
Všichni, kterých se tato skutečnost dotýká, však nyní
zažívají velké zklamání. Osobně jsem velmi zvědava,
jak bude veřejnost reagovat na fakt, kam to vedení
Litomyšlské nemocnice dovedlo, ačkoliv bude alibis-
ticky argumentovat tím, že za vše mohou pojišťovny,
Kraj apod., a vina tak není na jejich straně. Omyl!

Zabezpečit personálně oddělení je samozřejmě věcí
vedení nemocnice, potažmo personálního oddělení
a tito neudělali v celé věci vůbec nic. A nejen v této!
Mnohem přijatelnější je pro ředitele nemocnice uzavřít
oddělení (viz třeba nedávno uzavřené kožní odd.,
jehož význam byl výrazně meziokresního charakteru),
přestát tlak ze strany kraje, zalíbit se mu a zajistit si tak
další rok dva v dobře placeném manažerském postu.
Je ale velice důležité si uvědomit, že zavírání jednoho
oddělení vede k tzv. domino efektu, tedy k postupné-
mu uzavření celé nemocnice, provázenému průběžnou
devastací celé nemocnice.
Motto nemocnice „Litomyšlská nemocnice, a.s. - zdra-
votní péče pro Vaši rodinu" a také vize Litomyšlské
nemocnice „Naším cílem je vybudovat stabilní nemoc-
nici, poskytující kvalitní zdravotnickou péči v příjem-
ném prostředí, při respektování individuální
osobnosti člověka" lze chápat jen jako prázdná slova
a svým způsobem výsměch. Ve chvíli, kdy vedení
nemocnice je naprosto lhostejná budoucnost tohoto
zařízení, mě vede k zamyšlení, zda by neměli jednot-
livci vyvodit osobní důsledky nad svým jednáním.
Ve chvíli, kdy jsou tito velmi dobře placeni, bohužel
za práci, která vede k mrzačení celé instituce, je toto
zcela na místě!
Bylo by toho mnohem víc, co by tady mělo zaznít, ale
na to, bohužel, není dost času. Teď je potřeba jednat!!!
Předem děkuji všem za projevený zájem a podporu,
třeba při podpisových akcích u petic za záchranu dět-
ského a porodnického oddělení (celé nemocnice) nebo
při vyslovení svého názoru na patřičných místech (u
vedení nemocnice, vedení kraje, místním politikům
atd.). Kdo je stejně zklamán jako já, nechť zváží svůj
další postup, pakliže mu není lhostejný osud Litomyšl-
ské nemocnice. Jedno vím ale jistě: „Pokud se neozve-
me, budeme mlčet a necháme si všechno líbit, pak
s námi budou ,ti nahoře‘ dělat, co budou chtít!" Nedej-
me se a bojujme! Vždyť nemocnice je druhým největ-
ším zaměstnavatelem ve městě, jestliže zde v regionu
bude scházet dostupná zdravotnická péče, půjde to
s ním od desíti k pěti. Kvalita života se významně sníží
a už nikdy nikdo zde takové zařízení neotevře, to si
buďte jistí!
Dovolím si skončit slovy Václava Havla a jeho význam-
ným zvoláním „Lidé, bděte!", kterým uzavřel svůj přís-
pěvek do debaty o svobodě na FF UK v Praze.

Petra Černá, Litomyšl

Nedostatek pediatrů ohrožuje existenci dětského 

Reagujeme na stávající situaci, kdy se v Litomyšli
i v naší nemocnici objevila „Výzva“, jejíž autorkou je
paní Černá a „Petice za dětské oddělení a porodnici
v Litomyšli“, kterou sepsaly Mgr. Hurychová a Mgr. Bc.
Sedláčková. Ve „Výzvě“ paní Černé se objevilo mnoho
polopravd, nepřesností a dokonce i lží, které bychom
rádi vysvětlili a uvedli na pravou míru. 
Údajně taktické mlčení vedení potažmo ředitele
nemocnice se absolutně nezakládá na pravdě. Ředitel
nemocnice o situaci pravidelně informoval a informuje
na schůzkách primářů i vrchních sester. Taktéž disku-
toval se zaměstnanci přímo dotčených oddělení
na jejich provozních schůzích, kde vysvětloval nasta-
lou situaci a nastínil možná řešení. Zároveň o nastalé
situaci informoval jak majitele, tak představenstvo.
Na tento popud byla svolána schůzka ředitelů, primářů
dětských oddělení a ZLPP, kde se hledalo řešení.
Výsledkem jednání bylo, že okolní nemocnice mohou
převzít spád, ale nemohou personálně pomoci naší
nemocnici překlenout závažnou krizovou situaci dět-
ského oddělení. Na tento krizový stav mělo vliv několik
okolností, které se sešly téměř v jeden okamžik:1.)
MUDr. Sadílková několik let usiluje o soukromou
praxi po MUDr. Beňové. Bohužel k tomu došlo právě
v tomto období. 

2.) MUDr. Kopecká byla oslovena MUDr. Reifovou s vizí
převzetí spádu v oblasti Dolního Újezda. Chápeme, že
u MUDr. Kopecké může hrát určitou roli i obava o další
pracovní perspektivu, jelikož po podepsání memoran-
da mezi představiteli kraje a zdravotních pojišťoven je
jasné, že oddělení dětské; gyn.-por.; neurologické;
psychiatrické; urologické a ORL mají nemocnice v kraji
podepsanou smlouvu pouze do konce roku. To zname-
ná, že perspektiva zachování práce v nemocnicích se
pro zaměstnance těchto oddělení v kraji stává nejis-
tou. 
3.) Opakovaně hledáme primáře dětského oddělení (od
roku 2011 bylo vypsáno minimálně 3x výběrové říze-
ní). Bohužel se na opakovaná výběrová řízení, kromě
bývalého primáře MUDr. Nováka, který se účastnil VŘ
vypsaného 19. 12. 2011, (chronologie vývoje primariát:
k 30. 11. 2008 odchází MUDr. Novák; od 1. 12. 2008
MUDr. Šilarová dočasně pověřena řízením DEO; 1. 8.
2009 MUDr. Šilarová jmenovaná primářkou DEO;
od 17. 6. 2010 pracovní neschopnost s následnou
mateřskou dovolenou MUDr. Šilarové; 30. 9. 2010
rezignace MUDr. Šilarové na post primáře; v nepřítom-
nosti primáře vede oddělení v plném rozsahu
MUDr. Kopecká), nikdo nepřihlásil. Výběrová komise
po zvážení všech okolností se nakonec rozhodla

nedoporučit MUDr. Nováka na post primáře oddělení.
Minimálně od listopadu 2011 pravidelně inzerujeme
v různých periodikách, kde sháníme lékaře po
„kmeni“ i s atestací. Jenom pro vaši představu, tyto
inzeráty nás jenom v tomto roce stály téměř 40 000,-
Kč.  Ředitel nemocnice taktéž několik let osobně objíž-
dí blízké i vzdálené okolí, oslovuje primáře i přednosty
klinik, několikrát jednal s odbornou pediatrickou spo-
lečností a i přes veškeré maximální úsilí, které tomu
bylo věnováno, se prostě nepodařilo sehnat pro naši
nemocnici žádného atestovaného pediatra. Je nutno
ovšem zdůraznit, že daný počet lékařů na DEO ve slo-
žení dvě atestované lékařky; tři neatestované lékařky
a jedna atestovaná na mateřské dovolené s pomocí
externistů do služeb plně vyhovoval vyhlášce o perso-
nálním a přístrojovém vybavení oddělení. Pravdou je, že
občas se vyskytly problémy s obsazením služeb v době
dovolených a nemocí, ale i tyto situace byly zvládnuty.
Takže z výše uvedeného je zřejmé, že do problému
jsme se dostali tím, že obě atestované lékařky daly
výpověď téměř současně a ne laxním přístupem, jak se
nám snaží „Výzva“ podsunout.
Dále bychom chtěli ještě jednou a důrazně odmítnout
připomínku, že primáři nejsou informováni o jedná-
ních na Krajském úřadě; ministerstvu, či kdekoliv
jinde. Primářský kolektiv se schází minimálně 1 až 2x
měsíčně na společných schůzkách, kde je informován
o chodu nemocnice i o jednáních, které probíhají
na různých institucích a týkají se jak nemocnice, tak
i zdravotnictví v kraji. Ředitel nemocnice neví jakým
způsobem je informovaná paní Černá o těchto pora-
dách, jak probíhají a o čem všem a v jakém rozsahu se
na nich jedná. O tom jak jsou primáři informovaní, pří-
padně nejsou, nebo jaký typ (pokud vůbec) informací
jim chybí, by měli říci oni, určitě ne paní Černá. 
V připomínce k uzavření lůžkového kožního oddělení
je taky několik nepřesností a manipulací s fakty. V době,
kdy dochází k restrukturalizaci všech kožních lůžko-
vých oddělení, jsme se pro zachování ordinariátu roz-
hodli vytvořit při interním oddělení tzv. spojený
lůžkový fond, který pružně reaguje na potřebu hospi-
talizace pacientů s kožním onemocněním. Tento krok
naopak pomohl zachovat kožní oddělení jako součást
naší nemocnice.
Již před několika lety jsme začali uvažovat o profilaci
některých oborů. Díky prim. MUDr. M. Kucharovi
a postavení nového neurologického pavilonu se nám
podařilo získat status iktového centra. To znamená
udržení chodu nemocnice minimálně na pět let, proto-
že vybavení iktového centra je spolufinancované z fon-
dů EU. Na základě vytvoření spojeného lůžkového
fondu a získání statusu iktového centra vzniklo v naší
nemocnici úplně nové lůžkové rehabilitační oddělení.
Díky vzniku nového lůžkového oddělení bylo vytvoře-
no dalších 8 pracovních míst pro zdravotnické pracov-
níky, přičemž v důsledku restrukturalizace nebyl
propuštěn ani jeden zdravotník. Díky iktovému centru
je vize, že nemocnice by se měla plnohodnotně rozvíjet
se všemi odděleními, které jsou přímo napojeny na čin-
nost iktového centra (chirurgie, interna, aro, komple-
ment, rdg, rehabilitace). Takže jak je vidět, tak
perspektiva rozvoje naší nemocnice každopádně je
dobrá. I přes zatím neutrální přístup majitele, který již
několik let neinvestuje žádné peníze do provozu
a poskytuje minimální dotace, tak naše nemocnice
hospodaří jako jedna z nejlepších v kraji. 
Sami vidíte, že nedochází k mrzačení nemocnice, ale
naopak k jejímu rozvíjení, nemocnice má vizi a per-
spektivu přežít a dokonce se dobře rozvíjet ve spolu-
práci nemocnic s akutní lůžkovou péčí. Po změně
struktury vedoucích orgánů nemocnic Pardubického
kraje odpovídá kraji za novou koncepci a možná
restrukturalizaci oddělení nové představenstvo. Toto
má připravit koncepci, kterou schválí majitel - Kraj
a záměry zatím nejsou s operativním vedením nemoc-
nice konzultovány. 

za vedení nemocnice Adrián Nemšovský

Vyjádření Litomyšlské nemocnice, a.s.
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Petice za zachování gynekologicko-porodnického
oddělení a dětského oddělení 

Jsem členkou petičního výboru petice za zachování
gynekologicko-porodnického oddělení a dětského
oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s. K založení
petice nás vedl vážný stav v Litomyšlské nemocnici
a nedostatečné informování veřejnosti o něm. Jako
občanka Litomyšle jsem neměla až do minulého
týdne tušení, že se chystá uzavírání gynekologicko-
porodnického oddělení a dětského oddělení, a to
ve velmi krátkém čase.
Peticí chceme umožnit veřejnosti vyjádřit nesouhlas
s uzavřením oddělení. Požadujeme v ní ponechání
provozu gynekologicko-porodnického oddělení
a dětského oddělení Litomyšlské nemocnice a zajiš-
tění personálu s potřebnou kvalifikací na dětském
oddělení. 
V Litomyšli se může veřejnost svým podpisem vyjádřit
pro záchranu například v informačním centru,
v městské knihovně, v I. mateřská škole Litomyšl

u zámku, ve Sklenářství Sedláček, v Cyklosportu Stra-
tílek, v ordinacích ambulantních lékařů – MUDr. Pila-
řové, Beňové, Macha, Čadílka, Čadílkové, v Hotelu
Zlatá Hvězda, Základní škole T. G. Masaryka a jinde.
O všech podpisových místech se může veřejnost
dozvědět na sociální síti Facebook, kde máme vytvo-
řenou stránku „Petice za záchranu dětského odděle-
ní a porodnice v Litomyšli“, u členů petičního výboru
nebo na emailu peticenemlitomysl@seznam.cz. Sběr
podpisových archů proběhne v týdnu po Velikono-
cích. Do poloviny dubna bude petice zaslána na Kraj-
ský úřad Pardubického kraje. S výsledky bude
obeznámeno město Litomyšl, vedení nemocnice,
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí na distribuci
podpisových archů! Velký dík patří vám všem, kteří
jste podpořili záchranu oddělení podpisem!

Mgr. Bc. Iva Sedláčková, členka petičního výboru

Podpisová místa: 

Litomyšl: Sklenářství Sedláček, Saint-Gobain
Adfors CZ – sekretariát, Cyklosport Stratílek
Litomyšl, Informační centrum Litomyšl, Měst-
ská knihovna Litomyšl, I. mateřská škola
na Zámecké ulici, Hotel Zlatá Hvězda, Grácie
Litomyšl – Gyncentrum, MUDr. Pilařova,
MUDr. Beňová, MUDr. Mach
Vysoké Mýto: MUDr. Mořkovský, Karosa a.s.
Česká Třebová: Čistírna Samm Podbranská,
lékárna U Billy, MUDr. Blohonová, MUDr. Lan-
gová, Gyncentrum Sara, Malé radosti, Papír-
nictví KOH-I-NOOR
Polička: Mateřské centrum, MUDr. Khalak
Obce: Němčice – obchod, Lubná 
...a řada dalších. 

Vedení města Litomyšle a členové městské rady sledují
se vzrůstajícím znepokojením nepříznivý vývoj kolem
možného uzavření dětského, resp. dalších oddělení
zdejší nemocnice. S pochopením přijímáme veřejné
aktivity, petice a protesty občanů, neboť sdílíme jejich
obavy o zachování dostupnosti zdravotní péče a další
osud druhého největšího zaměstnavatele regionu. 
V této souvislosti radní poukazují na stále platné
usnesení litomyšlského zastupitelstva z června roku
2011, které trvá na zachování současného rozsahu
poskytované zdravotní péče v Litomyšlské nemocnici,
a.s. Připomínají též skutečnost, že město zachování
nemocnice po léta napomáhá prakticky každoročními
finančními příspěvky v celkovém řádu desítek milió-
nů korun! Z nich byly realizovány mj. nákupy mamo-
grafu, počítačového CT tomografu, operačního
mikroskopu pro oční oddělení, videobronchoskopu,

narkotizačního přístroje, vybavení Lékařské služby
první pomoci, resp. aktuálně kolonoskopu.
Pro lékaře zdejší nemocnice byly přednostně zajišťová-
ny byty a také nyní, v době personální potřebnosti,
nabízejí radní k nastěhování jeden vhodný byt ihned
a další – zcela nové – v měsíci září t.r.
Členové městské rady se osobně angažují v záležitos-
ti přijetí primáře dětského oddělení a jeho celkové
personální stabilizaci.
To a mnoho dalších nutných opatření je však přede-
vším úkolem k řešení pro management a představen-
stvo nemocnice. Její zřizovatel – Pardubický kraj – by
pak měl aktivně přispět k mediálnímu i faktickému
zklidnění situace, neboť současný stav je nepochyb-
ně též výsledkem několikaletých diskuzí o potřeb-
nosti zdejší nemocnice nebo některých jejich
oddělení, či jejím případným sloučením s nemocnicí

svitavskou. Nelze se divit, že do zařízení, jehož per-
spektiva byla a je zpochybňována, je nesnadné získá-
vat potřebný odborně erudovaný personál.
Vedení města Litomyšle apeluje na všechny zaintere-
sované strany včetně představenstev dalších nemoc-
nic Pardubického kraje, aby prioritně hledaly řešení v
možném – alespoň krátkodobém – lékařském obsazení
zdejšího dětského oddělení tak, aby nedošlo k jeho
uzavření, a nebyl tak destabilizován i obor gynekolo-
gicko-porodnický. 
V příštím týdnu plánuje vedení města jednání s
managementem a předsedou představenstva Lito-
myšlské nemocnice, a.s.  O jeho výsledcích vás budeme
informovat. 

Michal Kortyš, starosta Litomyšle
Radomil Kašpar, 1. místostarosta

Vojtěch Stříteský, 2. místostarosta

oddělení a porodnice v Litomyšli

Vyjádření vedení města

Užijte si Litomyšl 
Informační centrum na letošní turistickou sezónu při-
pravilo ve spolupráci s množstvím litomyšlských pod-
nikatelů a dalších subjektů novinku. Tou je
turistická slevová knížka „Užijte
si Litomyšl“, která má ambici
turisty do Litomyšle nejen přilá-
kat, ale také je ve městě udržet
více než jeden den. Proto v rámci
slevové knížky nabízí přes 40 sub-
jektů více než 60 různých slev nebo
výhodných nabídek. 
Uživatelé této slevové knížky mohou slevy či výhody
čerpat až do konce roku 2014. Lze tedy předpokládat,
že pokud si v letošním roce někdo slevovou knížku
v Litomyšli pořídí a nestihne vyčerpat všechny slevy,

vrátí se i příští rok, aby o některé výhody nepřišel.
Malý sešitek o velikosti vizitky 9 x 5 cm obsahuje slevy
přehledně seřazené do kategorií: ubytování, stravová-
ní, kavárny, sport a wellness, specializované prodejny
a služby, muzea, galerie a výstavy. Zájemci o slevovou

knížku naleznou slevy na vstupy
do památek, jako je litomyšlský
zámek, Červená věž, Portmoneum,
nově otevřené muzeum panenek
a další. Z ostatních kategorií se
mohou návštěvníci města těšit
na slevy v restauracích, hotelech
a penzionech, zvýhodněný vstup

do bazénu, fitcentra, výhody v kavárnách, vinárnách
a různých místních obchodech a obchůdcích se suve-
nýry a specializovaným zbožím. 
Na rozdíl od jiných podobných slevových akcí nebude
brožurka rozdávána zdarma, ale bude prodejná. Turis-
ta si ji koupí za třicet korun v některém z prodejních
míst a poté může po celé dvě sezóny čerpat slevy. Sleva
je vyčerpána ve chvíli, kdy provozovatel zařízení,
které slevu nabízí, z knížky vytrhne příslušný kupón. 
Cílem celého projektu „Užijte si Litomyšl“ je hlavně
podpořit cestovní ruch ve městě, místní podnikatele
a další subjekty, aby se zvedla jejich návštěvnost
a také aby byli spokojeni návštěvníci, kteří kromě
návštěvy krásných litomyšlských památek získají
výhody u místních ubytovatelů, restauratérů a pro-
dejců.                                 M. Moučková a B. Brýdlová, 

Informační centrum Litomyšl

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• Kulatý stůl ke grantové politice města
• Energetické štítky zatím povinné jen pro některé 
• O protipovodňových opatřeních s občany
• Nové nadstandardní bydlení - Zelená alej
• Dobový ples s vůní benzínu

litomyšlská TV na internetu

Informační centrum Litomyšl
ve spolupráci s Městem Litomyšl
vydalo již dlouho žádanou podrob-
nou mapu města Litomyšle. 
Kromě plánu města s rejstříkem ulic
jsou zde také přehledně uvedeny
kontakty na místní úřady, školy
a kulturní či sportovní zařízení,
které budou jistě užitečné nejen
turistům, ale i občanům města.
Turista získá informaci o všech turis-
tických atraktivitách města a najde
zde i několik tipů na výlet do okolí. 

Mapu, kterou graficky zpracovala a vytiskla tiskárna
H.R.G., je možné zakoupit v infocentru na náměstí
i na zámku a také v litomyšlských knihkupectvích.

Aleš Bárta, informační centrum

Nová mapa města

Pěvecký sbor Vlastimil
zahajuje 151. sezónu
Srdečně vás zveme na koncert sboru Vlastimil, který se
uskuteční 13. dubna 2013 v 18.00 hodin v kostelíku
Rozeslání svatých Apoštolů na Toulovcově náměstí.
Naším hostem bude klavíristka Marie Jovbaková.
Těšíme se na setkání s vámi.                          Hana Černá
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Litomyšl by měla 
Zdeňka Nejedlého ustát

Oscarové filmy roku 2012 a La Traviata
z milánské La Scaly v kině Sokol  

Už jste se byli podívat v kině po jeho
digitalizaci? Možná právě teď nastal čas.
Kino Sokol přichystalo na duben malé
ohlédnutí za únorovým udílením cen
Americké filmové akademie. V cyklu
nazvaném „Týden s Oscarem“ od 8. - 14.
dubna se diváci mohou těšit například
na nejúspěšnější snímek loňského roku
„Pí a jeho život“ ve 3D, ověnčený hned
čtyřmi oscary. Dále kino Sokol nabídne
znovu western Quentina Tarantina „Nespoutaný
Django“ (2 oscary), muzikálový velkofilm Bídníci (3
oscary) a další tituly. 
„Všechny tyto filmy jsme sice již promítali, ale
v době, kdy ještě neměly oscary. Kupříkladu na film
Argo, který byl oceněn třemi soškami, přišli v Lito-
myšli pouhých čtrnáct dní po premiérovém uvedení
v České republice pouze dva lidé. Jsou to velmi kva-
litní snímky, které si zaslouží mnohem větší pozor-
nost. Proto jsme se rozhodli je znovu zopakovat
a dát tak publiku možnost vidět je v té nejlepší kva-
litě,“ vysvětluje Leoš Krejčí, ředitel Smetanova
domu, pod který kino Sokol spadá. 

Opera v kině

Ve středu 17. dubna uvede Kino Sokol záznam před-
stavení opery Giuseppe Verdiho La Traviata z milán-
ské La Scaly. Pod taktovkou Lorina Maazela
v hlavních rolích vystoupí největší hvězdy světové
operní scény: Angela Gheorghiu, Ramón Vargas,
Roberto Frontali a další. Vstupenku na toto předsta-
vení do jednoho z nejslavnějších operních domů
na světě lze přes internet pořídit kolem čtyř tisíc
korun. Pro kino Sokol stanovil distributor cenu
vstupného na 250 korun. Za tuto cenu si budete moci
vychutnat díky velkému plátnu a skvělému zvuku
jedinečnou atmosféru představení.
Slibované satelitní přenosy z metropolitní opery
zatím Kino Sokol plánuje až na zahájení příští sezóny.
„Jsme si vědomi toho, že tento program je určen
pro úzkou skupinu diváků. Pokud kino ale disponuje
technikou, která satelitní přenosy umožňuje, byla by
škoda toho nevyužít, a to i za cenu, že na přenosy
operních představení bude chodit pouze patnáct
nebo dvacet lidí. Litomyšl je kulturní město, které si
zaslouží mít tyto pořady ve své nabídce,“ uzavírá
ředitel Smetanova domu Leoš Krejčí.                      -ps-

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.

> strana 1

Ony slavné čtyři věty, za které jsem dostal mnohokrát
na zadek a na druhé straně byl pochválen, mě napad-
ly, když jsem vypil poněkud více vína,“ zavzpomínal
historik a pokračoval: „Já jsem nápadem odstranit
pomník nebyl nadšen. Nejedlý je s Litomyšlí těsně spo-
jený a Litomyšl by tuto osobnost měla ustát. Když se
někdo provinil a my bychom ho hned odstranili, tak
pročistíme muzea i veřejná prostranství.“ V myslích
pamětníků však zůstává ona věta ministra Nejedlého
určená rodičům litomyšlských gymnazistů souzených
v monstrprocesu v roce 1950. „Reakce musí být zniče-
na jako klubko zmijí!“- měl na ně křičet, když za své
děti přijeli orodovat do Prahy. „Mohu odpřisáhnout, že
pan farář Metyš řekl, že šel na ministerstvo školství
prosit, aby studenty adekvátně soudili. Pan ministr ho
ale nepřijal a měl mu říci: ‚Pane Metyš, musíme tu bur-
žoazní mládež trochu přiskřípnout.‘ “ vystoupil se
svými vzpomínkami Jaroslav Jiráček. 
Co z Nejedlého zbylo?

Téma „Nejedlý“ a jeho činy budou v Litomyšli žít spo-
lečně s pamětníky. Ovšem časem i vzpomínky blednou,
a nabízí se tedy otázka, co v současné době zbylo z his-
torika, muzikologa, literárního historika, politika
a veřejného činitele, který ať už v pozitivním, či nega-
tivním smyslu výrazně ovlivnil české kulturní ovzduší
20. až 50. let minulého století? „Osudem historických
osobností je, že povědomí o nich se v budoucnosti
ztrácí. Materiální věci ale zůstávají, jsou hmatatelné
a ovlivňují dobové myšlení,“ reagoval Jiří Křesťan
a Petr Čornej pokračoval: „Co pro tuto společnost zna-
mená Masaryk? Když vidíme, kdo se k němu hlásí, je to
často velmi účelové, nálepkovité. Možná že se sám
Masaryk obrací v hrobě, když vidí, jak se jeho myšlen-
ky různě přetřásají a účelově používají. Myslím si, že
mladší generace je ahistorická, a ten dnešní svět
k tomu přispívá. Kozina, Jánošík, Masaryk, Palacký, je
to jedno. Všechno to splývá, protože to bylo kdysi
dávno. Co nám tedy zůstalo ze Zdeňka Nejedlého? Já
bych parafrázoval pana doktora Skřivánka. Napsal
dějiny Litomyšle, které jsou nepřekonané a budou
nepřekonané, dal dohromady mládí Bedřicha Smeta-
ny, nikdo jiný dosud nezpracoval dějiny husitského
zpěvu. To jsou věci, které pominout nelze,“ uzavřel
Čornej.                                          Text a foto Jana Bisová

Pronajmu bytové 
a kancelářské prostory
v Litomyšli na Smetanově nám. 42:
• obchod  82 m2

• byt 2+1  69 m2

• byt nebo kancelář, ordinace 76 m2

k dispozici od 1. srpna 2013
tel. 737 550 287
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Revitalizace zámeckého návrší
Práce na přístavbě piaristické koleje mohou pokračovat

zaniklého Kostkovského města. Památkáři požadovali
redukci stavebního programu pouze na jednu funkci
objektu a úpravu architektonického řešení tak, aby
byly zachovány všechny nálezy. Práce na přístavbě tak
byly zastaveny do doby, než se s městem shodnou
na úpravě projektu. „Předložené varianty byly variace-
mi založenými na prostorové redukci projektovaného
řešení. Nehledaly jiné možnosti. Národní památkový
ústav žádnou z dosud předložených variant nepovažo-
val za přijatelnou,“ uvedl k pěti novým návrhům archi-

tekta Aleše Buriana PhDr. Václav Paukrt, vedoucí
odboru památkové péče NPÚ, územního odborného
pracoviště v Pardubicích. S návrhy nemohla souhlasit
ani Litomyšl, protože nesplňovaly její představy ani
původní záměr. Na úterním jednání Vědecké rady však
byla prezentováno řešení, které již podpořily obě stra-
ny. „Po dlouhých diskusích a pečlivé obhajobě bylo
odsouhlaseno kompromisní řešení. To znamená, že
stavba zůstane téměř v původní podobě, pouze by
mělo dojít ke snížení světlé výšky přízemí tak, aby byly
archeologické terény co nejméně zasaženy,“ uvedl sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. Dělníci se tedy mohou
vrátit. Termín předání objektu zůstává nezměněn. Pří-
stavba bude v budoucnu sloužit jako knihovna a aula,
kterou chce využívat i město pro obřady.               -red-

Přístavba piaristické koleje, která je součástí projektu
Revitalizace zámeckého návrší, musí být řešena čás-
tečně jinak. Důvodem jsou archeologické nálezy.
V úterý 26. března se v Praze sešla Vědecká rada Národ-
ního památkového ústavu (NPÚ), které předcházela
řada náročných jednání o podobě tohoto objektu.
Nakonec však došlo ke konsensu, byla nalezena varian-
ta schůdná jak pro památkáře, tak pro město Litomyšl. 
Během záchranného archeologického výzkumu
v místě plánované přístavby byla nalezena konstrukce

Vizualizace posledního navrhovaného řešení přístavby piaristické koleje od ateliéru Burian-Křivinka Brno. 

Zámek zahájil
sezónu s novou
expozicí
> strana 1

Třešničkou na zámeckém dortu je pak obrazová gale-
rie. Původně byly totiž interiéry téměř prosty jakých-
koli portrétů původních majitelů. „Snažíme se vrátit
do expozice, a to byl veliký dluh litomyšlského
zámku, portrétní galerii. Začali jsme spolupracovat
s ostatními kolegy, třeba na Hrubém Rohozci nebo
Sychrově, a oni, v podobě restaurátorských kopií
nebo originálů uložených v depozitářích, formou
zápůjček začínají sestavovat portrétní galerii původ-
ních šlechtických majitelů,“ sdělila kastelánka.
V současné době jsou již v Litomyšli portréty Fran-
tiška Václava z Trautmannsdorfu, posledního Traut-
mannsdorfa v Litomyšli, jeho mladší dcery Eleonory
a jejího manžela. Do budoucna by se však tato galerie
měla rozrůst o další šlechtice. 
Vedle klasických prohlídek byly pro návštěvníky se
smyslem pro humor připraveny v sobotu 30. března
prohlídky s podtextem „Otevírání zámku je dřina“.
„Péče o tento obrovský, nicméně nádherný dům je
velmi náročná i fyzicky, takže jsme chtěli, aby si část
té naší práce vyzkoušeli. Dostali do ruky vysavač,
dostali koště, kus hadry a museli kousek zámku ukli-
dit,“ sdělila se smíchem Zdeňka Kalová. Návštěvník
se však prý nemusí obávat, tento „úklid“ se prý v bu-
doucnu znovu nechystá. Všechny návštěvníky pak
přivítala i velikonoční výzdoba a několik zvyků spoje-
ných s Bílou sobotou.
A co do budoucna? Je toho prý hodně. „V loni jsme
zkusili první stavebně historické prohlídky, které
představují vývoj zámku a dovedou návštěvníky
i do historických krovů památky. O tyto prohlídky byl
velký zájem. Chystáme je proto i na letošní rok.
Samozřejmě připravujeme velké akce jako Hradozá-
mecká noc. Ta by měla být ve španělském stylu, aby-
chom připomněli Marii Manrique de Laru, dámu,
pro kterou byl tento zámek postaven. A chystáme
i další překvapení,“ uzavřela tajemně kastelánka. 

Text a foto Jana Bisová

> strana 1

Prohlédnout si budete moci nádherné exponáty
z Veterán klubu Litomyšl, naučíte se tancovat slavný
charleston, hrát a zpívat budou různí pouliční uměl-
ci, mimo jiné harmonikář Pepíček Čečil, saxofonové
duo, Lázeňský Dudlajdá fagotiky, několikrát vystoupí
Sbor paní a dívek i Mužský pěvecký sbor tentokrát
pod pseudonymem Zpěvaví bratři, představí se také
například kouzelník Aleš Krejčí a na bezpeč-
nost bude dohlížet Četnická pátrací stanice
z Pardubic. Ve 14.00 hodin bude U Máchadla
slavnostním aktem s projevy a kněžským
„vykropením„ zahájena druhá lázeňská
sezóna a následovat bude průvod celou
kolonádou. Na Toulovcově náměstí bude zří-
zeno „občerstvovací centrum“, ke konzumaci
a k dobré náladě zde bude celé odpoledne hrát dixie-
landový Classic Jazz Memorial. Až v podvečer se tu kor-
zováním znavení lázeňští hosté sejdou k poslechu
koncertu Lenky Dusilové, kterou později vystřídá uni-
kátní soubor Pražský Ukulele Band s mnoha hosty.
Lázeňská noc

V sobotu po 22. hodině se v Litomyšli zastaví také pro-
jekt „Nasviťme památku UNESCO“. Budeme mít možnost
vidět právě tu naši památku tak trošku „v jiném světle“.
A kdo si bude chtít lázeňský večer protáhnout až
do rána, může zavítat do Music Clubu Kotelna, kde bude
probíhat koncert Mother´s Angels a O5&Radeček.  
Lázeňské lavičky

Po loňském zahájení návštěvníci pochvalovali množ-
ství laviček a žádali, aby v ulicích staré části města
zůstaly celoročně. Staré lavice, používané dříve
v zámeckém amfiteátru, by však městská zákoutí příliš
nezdobily. V rámci letošního zahájení lázeňské sezóny
bude proto také zahájen dlouhodobý projekt, v němž
umělci lavičky přetvoří podle své invence a kolonáda se
tak časem stane galerií originálních uměleckých arte-
faktů s praktickým využitím – možností posezení. První
lavičky ztvární studenti a učitelé fakulty restaurování,
o jednu lavičku se přihlásil známý výtvarník Aleš Lamr
a další budou jistě následovat.  
Lázeňský program nejen na kolonádě  

Otvírání druhé litomyšlské lázeňské sezóny pořádá pod

záštitou prvního náměstka hejtmana Pardubického
kraje Romana Línka Smetanova Litomyšl o.p.s. ve spo-
lupráci s literární kavárnou Na sklípku, Smetanovým
domem, za finančního přispění Města Litomyšl a spon-
zorů. I tentokrát se však přidala řada dalších organizá-
torů se svým programem. V tenisové hale v Líbánkách
můžete zažít Lázeňské retro tenisové dopoledne,
v Evropském školicím centru bude workshop lázeňské-

ho šviháka, děti si zde také mohou nechat
pomalovat obličej. Do Rettigovky si můžete
přijít „upéci“ koláče z koláže, tedy barevných
papírových ingrediencí. V Mandale bude znít
indická hudba v podání Eleny Kubičkové,
Na sklípku bude bluesovat Jiří Šlupka Svěrák
a v hotelu Aplaus zanotují Dudlajdá fagotiky.    

Prameny ducha

Tradiční lázně jsou zaměřeny na léčbu a rekonvales-
cenci těla, Litomyšl je však místem, kde lze obnovit
síly duševní. K lázním patří neodmyslitelně i léčivé
prameny. Takovým pramenem však nemusí být jenom
voda z termálního zdroje, duši léčí především pozitiv-
ní energie, zklidnění, pozapomenutí na starosti
a dobrá nálada, někdy pomůže i dobré jídlo a pití.
Celoroční nabídkou pro návštěvníky města proto
bude seznam míst v Litomyšli a okolí - pramenů, kde
stačí jen být a do člověka „natéká“ čistá duchovní
síla. V rámci zahájení lázeňské sezóny se však zamě-
říme zvláště na gastronomickou část, zájemci budou
moci podobně jako vloni navštěvovat restaurace
v blízkosti pramenů a za konzumaci speciálně
pro lázně připravených nápojů sbírat razítka do své
soutěžní kartičky. Vítězové budou odměněni hodnot-
nými cenami, jak jinak, především lázeňskými. 
Výzva pro návštěvníky zahájení lázeňské sezóny

Součástí Lázní ducha bude i letos projekt Najdi – pře-
čti – předej. Pokud máte doma knížku, kterou již
podruhé nehodláte číst, přineste ji s sebou na kolo-
nádu. Opatříme ji v lázeňském infostánku samolep-
kou s pokyny a dáme možnost přečíst si ji i dalším
zájemcům. Na oplátku si můžete vybrat jakékoli jiné
knížky z naší nabídky zdarma.     

Podrobnosti o programu na www.lazneducha.cz

Michaela Severová a Jan Pikna

Pozvánka na lázeňskou kolonádu
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Starší pohled do ulice od města. Vpravo kamenný sloup je
rozcestník.

Ulice začínala křižovatkou, za kterou stála kdysi horní měst-
ská brána.

Od sokolovny vpravo byla hospoda Na Hluchandě. Za ní
v zahradě bylo hřiště jednoty Sokol a vlevo stojí dosud dům
grafika a tiskaře Dmycha.

Snímek z prvomájového průvodu dělnické strany z doby
první republiky.

Bývalá Vodehnalova kovárna je dnes ve velmi špatné stavu. V ulici sídlila řada řemeslníků, v horní části byla obuvnická
továrnička.

Obrázek mechanické dílny, kde se opravovala a vytvářela
jízdní kola a prodávaly šicí stroje.

Dům, ve kterém byla sedlářská dílna Jana Pečenky. Pohled do ulice od sokolovny před bouráním levé horní části
ulice.

Při vstupu do ulice vznikla přestavbou domu nová prodejna
květin a zahradnického zboží.

V objektech bývalého Skřivanova dvora byla postavena
moderní stavba, kde sídlí textilní výrobna LITEX.

Stále je v provozu hostinec U Párů, oblíbené místo k poseze-
ní a stravování.

Po stopách let minulých
Tyršova ulice Tyršova ulice vede z Braunerova náměstí k sokolovně. Domy byly po dvou stranách a sídlili v ní drobní

řemeslníci. Vytvořením silničního průtahu v osmdesátých letech byla část domů pravé strany zbourána. Ztratila
tak své historické uplatnění, ale stále zde převládají provozovny služeb a různá pohostinství.

seriál
Připravil a fotografoval Miroslav Škrdla

Prodám byt 2+1
v osmipatrovém domě

v ulici 17. listopadu 1001
tel. 603 931 480
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Burke William - Čtyřiatřicet, Hay Louise L. - Osudové
okamžiky, Sheldrick - Africký příběh lásky, Bakan Joel
- Dětství pod palbou, Goodwin Doris - Lincoln, Junek
Václav - 13. komnaty, Roberts  Jane - Královna Alžbě-
ta II., Zouharová - Škola v přírodě hrou, Chmel - Dani-
ela Kolářová, Křesťan  Jiří - Zdeněk Nejedlý, Richo
David - Přijměte život takový,..., Vzdělávání seniorů
a jeho specifika, Červený Pavel, Podhorský - Patago-
nie, Christopher - Rudý Templář, Banks Jane - Miluji
kaskadéra, Ondriová - Nevinné šílenství, Gaskell -
Sever a Jih, Kletba lásky, Sichinger - Duchové Šumavy,
Verner, Pavel - Hra na pravdu, Střídavé štěstí, Bahramí

- Oko za oko, Mitchell David - Atlas mraků, Child Lee -
Varovný signál, Kovályová - Nevina aneb Vražda v...,
Quigley Sarah - Dirigent, Quick Amanda - Tajuplná
zahrada, Kinkel Tanja - Ve stínu královny, Abnett Dan
- Mučednice Sabbat, Davis Lindsey - Cesta ctnosti,
deWitt Patrick - Bratři Sesterové, James E. L. - Padesát
odstínů temnoty, Noël Alyson - Nesmrtelní, French
Tana - Ztracený přístav, Bruen Ken -  Svatyně, Child
Lincoln - Třetí brána, Clancy Tom - Živý terč, Chaudha-
ry - Dětská otrokyně, Macomber - Penzion Růžový pří-
stav, Best Nicholas - Pět dnů, Ludlum Robert -
Trevayne, Ali Monica - V kuchyni

duben 2013

kalendárium Litomyšle

230 let - 10. 4. 1783 se narodil v Hrochově Týnci
FRANTIŠEK JELÍNEK. Patřil mezi významné a vzděla-
né litomyšlské měšťany, majitel řeznické živnosti
a radní města. Autor třídílné „ Historie města Litomyš-
le“, psané česky v letech 1837–1845.
205 let - 7. 4. 1808 se narodil v České Třebové
FRANIŠEK MATOUŠ KLÁCEL, český národní buditel,
piarista, filosof, básník a prozaik. Studoval gymnázi-
um v Litomyšli. V letech 1835–1844 zde působil jako
profesor. Byl přítelem spisovatelky Boženy Němcové.
155 let - 9. 4. 1858 se narodila v Praze ZDENKA

BRAUNEROVÁ, česká malířka, grafička a knižní ilus-
trátorka. Byla dcerou litomyšlského rodáka F. A. Brau-
nera, významného českého liberálního politika z let
1848.
150 let - 4. 4. 1863 se narodil v Litomyšli ANTONÍN

BÉBA, stavitel. Stavěl veřejné budovy i soukromé
domy ve městě a v okolí. Jednou ze staveb jsou i býva-
lá městská jatka na Zaháji.
130 let - 25. 4. 1883 se narodil v Hřmeníně u Libáně
JOSEF KOPAL. Byl profesorem litomyšlského gymná-
zia v letech 1912 – 1920, později v Bratislavě a v Praze.
Věnoval se také překladatelství. Byl otcem Zdeňka
Kopala, mezinárodně uznávaného astronoma, naroze-
ného v Litomyšli v roce 1914.
70 let - Za odbojovou činnost za druhé světové války
byl v říjnu roku 1943 popraven JAROSLAV KREJČÍ.
Narodil se v Litomyšli 8. dubna 1908.

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

495 let - Roku 1518 vznikla na vrchnostenských
zahradách jedna z litomyšlských samostatných osad

„Zahráď“.
180 let - Nad obcí Lubnou byla v roce 1833 postavena

sklárna a blízko zřízen rybník „Zimka“. Pod jeho
hrází byly postaveny stoupy na tlučení křemene.
Sklárna zanikla, rybník je zde mezi lesy dosud.
110 let - Teréza Nováková vydala v roce 1903 své drob-
né povídky pod názvem „Úlomky žuly“. Náměty z
Budislavska získala při letních pobytech v budislavské
hájence.
110 let - Na místě dnešního Smetanova domu stál kul-
turní stánek Karlov. Ten byl zbourán v roce 1902. O rok
později se již stavěl nový Smetanův dům. Byl dokon-
čen a slavnostně otevřen v roce 1905.
100 let - Na domu č. p. 100 na náměstí byla v roce 1913
zasazena pamětní deska malíři Juliu Mařákovi, který
se zde narodil. Autorem díla byl sochař Josef Šejnost.

Připravil Miroslav Škrdla

V knize o historii sanitních automobilů v Českosloven-
sku v letech 1918 až 1992, kterou připravuje k vydání
novinář Jan Tuček, se objeví i snímek sanitky Tatra 52,
jež byla někdy v období 1936-1939 dodána do Litomyš-
le. Pokud by někdo z čtenářů Lilie mohl přispět něja-
kou informací, případně i jinou fotografií této nebo
jiných sanitek z Litomyšle a okolí, prosím zašlete mail
na adresu TucekJ@seznam.cz nebo zavolejte na mobil
731 172 196. Za ochotu a pomoc předem děkuje autor
knihy.                                                                           -red-

Poznáváte je? 
Pak se ozvěte

Předání sanitky Tatra 52 do Litomyšle. 

Paměťové hrátky 
z knihovny
Rozluštěte dvě následující přísloví. Každé písmeno je
nahrazeno symbolem. Pokud je místo symbolu uvede-
no písmeno – platí.
Řešení bude uveřejněno v květnovém čísle Lilie.

Řešení z minulého čísla:

1. O jaké město se jedná?

2. Slovo navíc
Zaškrtněte slovo, které nemá stejnou vlastnost jako ta
ostatní. Vetřelce najdete, když zjistíte, z jaké oblastí
jsou pojmy skryté ve slovech.

LAMŽELEZO MODRAVOST POHŘEB OSLABENÍ
TERMOSTAT BOLŠEVIK

Připravila Iva Pekníková

Hotel Zlatá Hvězda Vás zve na 

MENU HISTORICKÝCH
OSOBNOSTÍ 

MĚSTA LITOMYŠL
při příležitosti 

k 2. otevření Lázeňské sezóny 
konané ve dnech

27. – 28. dubna 2013

Rezervace na telefonním čísle
461 615 338

Srdečně Vás zve personál hotelu.

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: • Kraj Smetany a Martinů: Město
Bystré se představuje • Hasiči občanům • Konference
neziskovek vyzdvihla burzy filantropie • Galerie Kabi-
net v usedlosti Chaos s novou výstavou • Zahradnické
a technické centrum by mohlo vzniknout do dvou let •
Poděkování personálu III. MŠ na Lidické ul. • Tvořivá
dílna v Naději myslí na malé i velké • „Veselé zoubky“
s Hurvínkem • Děti z mateřinky na lyžích • Volná
místa v mateřince v Lubné. Přijďte k zápisu 

co se do Lilie nevešloPODĚBRADY
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Dobový ples sklidil úspěch a charitě přinesl 50 tisíc

Nováček mezi litomyšlskými organizacemi, Veterán
klub, uzavřel netradiční spojenectví s ostřílenými
organizátorkami akcí Sborem paní a dívek, aby společ-
ně uspořádali Benefiční dobový ples. Ten hostil Sme-
tanův dům 9. března a jeho atmosféra se nesla se
v duchu 30. až 70. let minulého století. A jaký ohlas
měl nový počin na litomyšlské kulturní scéně? Veskrze
pozitivní, a to nejen od návštěvníků, ale spokojena
může být i Farní charita Litomyšl, pro kterou se během
plesu vybralo 49 980 Kč. 
Nápad uspořádat dobový ples se zrodil ve Veterán
klubu Litomyšl. Již loni se konal 1. ročník v nedale-
kých Němčicích. Letos, když už se sběratelé veteránů
stali oficiálně místní organizací, se však rozhodli
pojmout tuto akci ve velkém. Vyvstala ovšem otázka,

jak to zvládnout? „Nás je sice asi třicet, ale akčních
lidí je málo, proto jsme potřebovali někoho, kdo má
s podobnými akcemi zkušenosti,“ vysvětlil místop-
ředseda Veterán klubu Jiří Flídr spolupráci se Sborem
paní a dívek, u kterého jsme zvyklí především
na Večer Magdaleny Dobromily Rettigové. „Byly jsme
osloveny Veterán klubem, jestli bychom jim nepo-
mohly pořádat benefiční ples. My jsme se po vzoru
Magdaleny Dobromily, která také dělala dobré skutky
- výtěžek z tohoto plesu je totiž věnován farní chari-
tě, rozhodly, že do toho půjdeme,“ zavzpomínala jed-
natelka sboru Jindřiška Kubíčková a s úsměvem
dodala: „My jsme totiž takové veteránky a děvčata
všeho schopná.“ 
A spolupráce se skutečně vyplatila. Zahrály orchestry
Základní umělecké školy Litomyšl - Bigband pod vede-
ním Libora Kazdy, Dechový orchestr Jana Kratochvíla -
a trojlístek doplnila kapela Status Quo revival. Před-
stavil se i Líšnický šraml. Vystoupil samozřejmě Sbor
paní a dívek. K vidění byly historické motocykly
a dobová čerpací stanice. V programu nechybělo před-
tančení, dobové módní přehlídky, půlnoční překvape-
ní a bohatá tombola. „Domluvili jsme se, že výtěžek
nepůjde jinam než do Litomyšle. Zašli jsme proto
na farní charitu a zeptali se, na co potřebují peníze,“
uvedl Jiří Flídr. „V Respitní péči Jindra máme běžné
vybavení, ale některé věci je třeba obměňovat. Na lůž-
kách jsou velmi důležité antidekubitní matrace, které
pomáhají proti proleženinám. Ovšem tyto matrace jsou
opotřebované a my bychom je potřebovali nutně

vyměnit. Tyto matrace se pořizují i do naší půjčovny,“
doplnila ředitelka farní charity Věra Dvořáková. Nako-
nec se podařilo získat téměř 50 tisíc korun, za což
organizátoři i Farní charita Litomyšl velice děkuji.
Benefiční dobový ples by se tedy mohl konat i příští
rok, což organizátoři nevyloučili. Zřejmě tak nahradí
tradiční, ale v posledních letech málo navštěvovaný
Večer Magdaleny Dobromily Rettigové. 

Text a foto Jana Bisová

Nové Muzeum domečků, panenek
a hraček zve k návštěvě

Podle pověstí se na Velký pátek otvírají skály a vydáva-
jí své poklady. Během letošního Velkého pátku 29.
března se však v Litomyšli neotevřely skály, ale nové
Muzeum domečků, panenek a hraček sběratelky
MUDr. Dobromily Filové. Najdeme jej v bývalé prodejně
Kubík na Jiráskově ulici 4, naproti zámeckému pivova-
ru. Již na Bílou sobotu muzeum přivítalo první
návštěvníky, kteří mohou expozici zhlédnout v sezóně
od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin, v neděli pak
od 13 do 18 hodin. Mimo sezónu bude mít muzeum
otevřeno podle zájmu, o svátcích  po telefonické
domluvě. 
Majitelka expozice a provozovatelka muzea, ale také
známá litomyšlská pediatrička MUDr. Dobromila Filová
redakci Lilie přiblížila nápad otevřít ve Smetanově
rodišti nové muzeum. Prozradila také, co mohou
návštěvníci vidět a co pro ně chystá:

Muzeum jste umístila na Zámecké návrší. Byl to
záměr, nebo jen náhoda?
Když jsem se rozhodla vybudovat ze svých sbírek
muzeum, našla jsem inzerát o pronájmu, kterým nabí-
zeli pan Ing. Kubík se svojí sestrou volné prostory. Oba
nám vyšli maximálně vstříc, za což jim ještě jednou
moc děkuji, stejně jako ostatním pracovníkům ředitel-
ství. Až na nadměrnou vlhkost jsou prostory pro muze-
um téměř ideální - na Zámeckém návrší, staré
místnosti s klenutými stropy, v přízemí, bezbariérový
přístup, parkoviště ... 

Co vás vedlo k tomu otevřít v Litomyšli muzeum? 
Již dlouhou dobu sbírám různé suvenýry z cest,
na nichž si také pořizuji panenky v typickém oblečení
jejich země (jsou vystaveny ve vitríně Z národů ač jsme
různých). Hlavně ale miluji panenky, které jsem si
potajmu kupovala, a také doplňky k nim. Skoro pade-
sát let sbírám Barbie. Před 15 lety jsem navíc objevila
kouzlo porcelánových panenek, kterému jsem propad-
la. Při shánění panenek na internetu mě uchvátily
i domečky. A byla jsem ztracená. 
Před 2 lety jsem se rozhodla panenky vystavit společ-
ně s kamarádkami paní Sládkovou a paní Zborníkovou
na zdejším zámku. Loni jsem uspořádala výstavu
domečků. Pak ale vyvstala známá otázka „Kam s
nimi?“. Pilně jsem proto navštěvovala muzea hraček
doma i v zahraničí. Po návštěvě Norimberku a muzea

V našem muzeu máme panenky od roku 1840 do dneš-
ní doby společně s jejich domečky ze stejného období
se zařízením - nádobí, květiny, panenky, jídlo, kočár-
ky apod. Panenek, včetně obyvatelek domečků, máme
kolem 600 a domečků víc jak sto. V muzeu bude rovněž
průřez vývoje hraček a také hračky pro pány kluky -
autíčka, vláčky, cirkus, kolotoče, nože a snad se jim
zalíbí i obchody, školy a hospoda Veselka. 
Muzeum je především pro rodiny s dětmi, školy a škol-
ky, sběratele, milovníky starých věcí. Zkratka pro ty,
kteří si chtějí vzpomenout na své dětství. 

Je toho skutečně hodně. Čeho si ale nejvíce ceníte,
na co jste pyšná, na co byste návštěvníka nalákala?
Nejvíce jsem pyšná na barokní zámek s kapelou
a Mozartem, panenku v litomyšlském kroji a norimber-
skou kuchyňku. Nejraději mám ale panenky Haničku
a Andulku a ložnici z mého dětství. Stejně tak jsem si
oblíbila panenky od mé kamarádky a od ruského
důstojníka. 

Jak je samotná expozice koncipovaná? Bude se roz-
růstat či měnit?
Expozice je opatřena popisky, štítky, je možnost si
objednat komentovanou prohlídku. Máme i místnost
pro malé občerstvení, hernu pro děti, fotosalon. 
Sbírku budeme samozřejmě doplňovat a obměňovat.
Sbírám pořád, i když už mnohem méně. Musím nejdřív
zaplatit dluhy, protože tolik peněz, co sbírka stála,
jsem bohužel neměla. 

Počítáte i s pořádáním akcí?
Chceme pořádat akce pro děti, soutěže, setkání se zná-
mými osobnostmi a odborníky ve sběratelství. Počítá-
me i s povídáním pro školy o nábytkových slozích,
které se zobrazují v zařízení domečků. Budu umožňo-
vat výstavu věcí jiných sběratelek. 

Nebylo by pro takové muzeum vhodnější větší město?
Není Litomyšl malá, co se týče návštěvnosti?
Litomyšl není malé město. Však víte, co říkal básník:
„Jsme malí, slabí? Dosti těchto řečí. Jen ten sláb a malý
jest, kdo malý chová cíl.“ Litomyšl je krásná, má spou-
stu památek a zajímavostí, žily v ní známé osobnosti,
je na seznamu UNESCO. Co víc? Samozřejmě bude zále-
žet na nás, jak se budeme prezentovat. 

Ptala se Jana Bisová,

foto archiv muzea

v Sant Thomas v Rakousku jsem se rozhodla, že by
něco takového slušelo i Litomyšli. 

To ale jistě nebyla lehká věc. Koho jsme přizvala?
Na budování muzea se podílí nejvíce můj partner,
Ing. Jan Koukol, který zajišťuje technické práce,
od sanace mokrých zdí, malování, dopravy vitrín,
topení, osvětlení a hlavně financování těchto prací.
Pomáhají snachy, vnoučata, synové, zkrátka zneuží-
vám celou rodinu. Přizvala jsem ale také odborníky,
jako designera pana Tomáše Pakostu, truhláře pan
Schneidra, elektrikáře pány Jiráně a Pakostu, foto-
grafku paní Mgr. Lenku Filovou a stavební firmu Cou-
fal Němčice.

A teď se zaměřme na samotnou expozici. Co vše
návštěvník ve vašem muzeu uvidí?

Pronajmu byt v Litomyšli
2 + 1 upraveno na 3 + 1

tel. č. 732 147 389
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Farní charita děkuje za benefici
V sobotu 9. března na nás ve Smetanově domě dýchla
atmosféra let minulých na Benefičním dobovém plese,
který pořádal Sbor paní dívek a Veterán klub Litomyšl.
Členové obou uskupení se rozhodli věnovat výtěžek
plesu Farní charitě Litomyšl na vybavení polohovacích
lůžek antidekubitními matracemi v Respitní péči
Jindra.
Celá akce byla pořadateli výborně zorganizovaná, plná
zábavy a bohatého programu. Hosté využili možnosti
zažít netradiční ples a naprostá většina z nich přišla
v dobovém oblečení. Během večera jsme při módních
přehlídkách obdivovali módu 20. až 40. let minulého
století, poslechli si pěvecká vystoupení Sboru paní
a dívek, pobavili se při půlnočním překvapení hasiček
v dobových uniformách a zatančili si za doprovodu
orchestrů ze ZUŠ Litomyšl.
Předání výtěžku, který činí neuvěřitelných 49 980 Kč,
se uskutečnilo v pondělí 18. března přímo v zařízení
Respitní péče Jindra, kde příspěvek osobně převzala
vedoucí střediska Ludmila Chadimová.

Mnohokrát děkujeme pořadatelům, všem, kdo tuto
akci jakkoli podpořili, ať už sponzorsky, dary do tom-
boly nebo svou účastí na plese. 

za Farní charitu Litomyšl 
Věra Dvořáková, Hana Šauerová, foto Lucie Šteflová

se uskutečnil 9. 2. 2013 v Lidovém domě. Finance
umožní zlepšit pobytové prostředí v domově, který
slouží lidem trpícím Alzheimerovou nemocí – část
bude použita na nákup nových matrací a část na poří-
zení malé kuchyňské linky.         Ing. Terezie Šmolíková,

ředitelka Centra sociální pomoci města Litomyšl 
Děkuji touto cestou všem přátelům, kamarádům

a známým, také spolku včelařů, kteří na svého přítele
nezapomněli a přišli se 8. 3. 2013 rozloučit s panem
Karlem Jirouškem. Děkuji za projevenou soustrast
a květinové dary.                Jindra Jiroušková, manželka

Co vděkem za lásku a péči tvou ti
můžeme dát, hrst krásných květů
a pak jen vzpomínat. Dne 5. dubna
uplyne 6 roků od úmrtí pana Milo-
slava Jandery. S láskou vzpomínají 

manželka a děti s rodinou

Poděkování, blahopřání a vzpomínky 
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat celému

personálu z Domova pro seniory Pod Školou pod vede-
ním paní Ing. Terezie Šmolíkové za příkladné a vzorné
chování ke svým svěřencům. Moc si vážím péče a las-
kavosti, kterou věnovali mému manželu p. Karlu
Jirouškovi. Moc si vaší práce vážím a moc děkuji.

Jindřiška Jiroušková, manželka
V březnu oslavil své velké životní jubileum - 90 let -

bratr Jaroslav Theimer, dlouholetý člen a funkcionář
místního Sokola. Gratulujeme a přejeme hlavně zdraví
a další životní elán. Děkujeme za všechny rady,
poskytnuté informace a fakta o historii z období
pro sokoly těžkých, příjemných i veselých. Jardo,
„NAZDAR“.                  Za Sokol Litomyšl Dana Kmošková

Děkuji jménem všech současných i budoucích oby-
vatel Domova Na Skalce Římskokatolické farnosti
v Litomyšli za finanční dar ve výši 22 500 Kč. Darovaná
částka je výtěžkem benefičního Farního plesu, který

Slova moudrých: Mnoho lidí se bojí o svou
pověst, málokteří o své svědomí.               Plinius

Své významné životní jubileum v prosinci

oslavili naši spoluobčané:

80 let – Ludmila Vavřínová, Josef Drahoš, Jiří
Moravec, Jaroslava Hanusová – Pazucha
85 let – Anna Stodolová, Zdenka Žáčková, Vla-
dimír Hanus
90 let – Jaroslav Theimer
91 let – Josef Kaisrlík
92 – Věra Drahošová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Martin Šplíchal, Němčice-Člupek – Radka Váňo-
vá, Tržek
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Vratislavem Blažkem (83 let), Růženou Večeřo-
vou (83 let), Jaroslavem Klusoněm (78 let),
Františkem Vávrou (86 let), Hanou Daňsovou
(82 let), Emilií Královou (80 let), MUDr. Annou
Kábovou (79 let), Karlem Jirouškem (83 let),
Karlem Janovským (62 let), Věrou Smolovou
(88 let), Andělou Kracíkovou (86 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

Od rituální čistoty k čistotě srdce

V zamyšlení nad 5. kapitolou Matoušova evangelia se
dostáváme k verši  „Blahoslavení čistého srdce, neboť
oni budou vidět Boha“. Každý kdo slyší slova „ Blaho-
slavení čistého srdce...“, myslí spontánně na ekviva-
lent přikázání „Nesesmilníš“. Ve skutečnosti ale
čistota srdce, o které mluví Kristus, neoznačuje něja-
kou specifickou ctnost, ale určitou kvalitu, která má
provázet všechny ctnosti. Přímým protikladem této
čistoty srdce není nečistota, ale pokrytectví. Podle
evangelia o čistotě, či nečistotě nějakého skutku roz-
hoduje úmysl. Pokrytectví Bůh rozhodně odsuzuje.
Pokrytectví je v zásadě nedostatek lásky vůči bližnímu
v tom smyslu, že bližní jsou redukováni na pouhé
obdivovatele.
Čistota pojímána ve smyslu zdrženlivosti a čistoty
není z evangelijních blahoslavenství vyloučena. Patří

jí ale jen část daného prostoru. Podtrhuje se zde, že
hlavní místo přísluší „srdci“, což je patrné i z výroku
(Mat 5,28) „Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivos-
tí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“.
Nový zákon nepoužívá v mnoha případech  významy ke
slovům, jak je chápeme dnes my. Z toho je zřejmé, že
ten, kdo má jedinečným způsobem čisté srdce, je Ježíš
sám. Dokonce i jeho odpůrci konstatují: „Mistře, víme,
že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš
na to, čím kdo je, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy.“
(Mk 12,14).
Čisté srdce má jedině ten, kdo nedbá na lidskou chvá-
lu a ve svém životě věnuje pozornost a usiluje o to, aby
se líbil tomu, kdo zkoumá svědomí. Všechny naše
skutky jsou počestné, pokud vycházejí z upřímného
srdce.
Blaise Pascal napsal, že člověk vede dva životy – jeden
je pravý, druhý se odehrává v představách -  ať už
vlastních, či těch druhých.

k zamyšlení...

Descartes řekl: „Myslím, tedy jsem.“ Dnes se ale
tento výrok  mění v „Jsem vidět, tedy jsem“. Kdysi
bylo označení pokrytec vyhrazeno divadelnímu
umění. Dnes je všechno jen fikce, přetvářka.
Ze života se dělá divadlo, kde člověk vystupuje před
publikem, nasazuje si masku, a tak se stává určitou
divadelní postavou. Představení v divadle je nevin-
ným pokrytectvím, protože každý ví, že mezi živo-
tem a divadelním jevištěm existuje zřetelný rozdíl. 
Zmíněné blahoslavenství může dnes působit jako
jedna z nejpotřebnějších kritik naší společnosti.
Když hovoříme o pokrytectví - pak je to nejhorší,
když to slouží k posuzování druhých lidí, ať už jde
o společnost, kulturu či svět. Ježíš říká: „Pokrytče!
Napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom
budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka
svého bratra.“ (Mat 7,5) Bylo by velkým dobrodiním
pro společnost i pro křesťanskou komunitu, kdyby
nám blahoslavenství těch, kdo mají čisté srdce,
pomohlo udržet v bdělosti touhu po čistém upřím-
ném světě bez pokrytectví jak v kolektivním, tak
osobním slova smyslu, jak ve světské, tak i nábožen-
ské oblasti. Touha po světě, v němž jednání odpoví-
dá slovům, slova smýšlení a lidské myšlenky
myšlenkám Božím.
Jedna autorka pohádek napsala vyprávění s titulem
„Městečko ze skla“. Příběh se týká jedné osoby,
která se na základě magie dostala do městečka, jež
bylo celé ze skla. Domy ze skla, ptáci ze skla, stromy
ze skla, lidé, kteří se pohybují jako křehké sošky
ze skla. A přece se nikdy nic nerozbilo.
Všichni se totiž naučili chovat jemně, ohleduplně,
aby si neubližovali. Osoby si při setkání odpovídaly
na otázky dřív, než byly druhému vysloveny, proto-
že také myšlenky se staly zřetelným navenek. Nikdo
se tady nesnažil lhát, neboť každý věděl, že ostatní
mohou vidět, co se nachází v jeho mysli.
Člověku běhá mráz po zádech, když si představí, co
by nastalo, kdyby k něčemu takovému mělo v mezi-
lidských vztazích dojít už nyní. Je ale prospěšné,
když si to před sebe postavíme jako ideál. To je
cesta, která vede k blahoslavenství, o kterém jsem
se pokusil uvažovat.

P. František Beneš SDB, Římskokatolická církev

Sociální poradenství v Litomyšli
Poskytujeme základní sociální poradenství, které
slouží k řešení nepříznivé sociální situace a je posky-
továno se zaměřením na potřeby osob se zdravotním
postižením, osob chronicky nemocných a seniorů.
Součástí odborného poradenství je i půjčování pomů-
cek, zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Poradíme, jak zažádat o příspěvek na péči; jak zažádat
o dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspě-
vek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku; jak
zažádat o dávky státní sociální podpory - příspěvek

na bydlení, rodičovský příspěvek; pomůžeme s výbě-
rem vhodné kompenzační pomůcky; poradíme při
výběru sociální služby dle individuálních potřeb.
Sociální poradenství je poskytováno zdarma. Prodává-
me také drobné kompenzační pomůcky – baterie
do sluchadel a ušní koncovky.
Najdete nás v litomyšlské speciální základní škole
na ulici 9. května 1181, kde budeme od 9.00 do 10.00
hodin v těchto dnech: 15. dubna, 20. května, 17. červ-
na, 16. září, 14. října a 18. listopadu 2013.
Více o nás a našich službách na www.salvia.cz, telefon:
461 723 728, 461 542 587.         Bc. Ludmila Benešová
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Žáci ZŠ U Školek zvítězili 
v ostravské televizi

Jsme deváťáci ze Základní školy U Školek a vedle sta-
rostí, kam povedou naše kroky po ukončení deváté
třídy, jsme chtěli zažít něco nevšedního, napínavého.
Rozhodli jsme se, že změříme své síly s jinými školami
a přihlásili se do Bludiště, známé televizní soutěže
pro mládež. Byli jsme nadšeni, když naše přihláška byla
vybrána a my jsme 12. února vyrazili do ostravského
studia. Rádi bychom se s vámi podělili o zajímavé zku-
šenosti, které jsme během dvou dnů natáčení nabyli.
Nabízíme vám tři pohledy zúčastněných, každý trochu
jiný. 
Nejdříve náš, tedy spolužáků soutěžícího družstva
z 9.A. Bylo nás 27, naším úkolem bylo povzbuzovat,
tleskat, volat a držet pěsti, aby se kamarádům dařilo.
Mysleli jsme si, že to bude snadné, někdy nám však
stálé opakování záběrů vyčerpávalo hlasivky a dlaně
pálily jako žehličky. Napětí pohltilo celé studio, když
probíhaly jednotlivé soutěžní disciplíny.
Přestávky se nesly v duchu přátelského poznávání.
Občas jsme zapomněli, že žáci z Nové Vsi u Ostravy,
Javorníku nebo studenti z Vrbna pod Pradědem jsou
našimi soupeři a najednou jsme si povídali o obyčej-
ných věcech. Středem pozornosti však bylo naše čtyř-
členné družstvo ve složení Michal Frank, Daniel Fikejs,
Marek Šulc a Kateřina Sádovská. Pojmenovali se
Plachťáci na druhou a vymysleli to dobře. Tak jako vět-
roň plachtí v ovzduší, klesá a stoupá, i jim se někdy
dařilo a někdy se potýkali s nástrahami.
Jak na to oni sami vzpomínají? „Počáteční líčení
v maskérně byla pro nás kluky pěkná legrace. Odpově-
dět na záludné otázky moderátora Romana Pastorka

bylo občas náročné, vedle znalostí jsme museli proká-
zat pohotovost a rychlost rozhodování. Na začátku
jsme naši účast viděli v černých barvách, ale krok
za krokem jsme si víc věřili a poslední z trojlístku natá-
čení s různými soupeři bylo symfonií souhry, vzájemné
pomoci a vědomostní převahy."
A zeptáte-li se, jaké dojmy si odnesly paní učitelky,
uslyšíte: „Jeli jsme do neznámého prostředí, ale zvlád-
li jsme to. Je moc příjemné, když vás pracovníci televi-
ze chválí a jsou překvapeni, jak slušné děti ve škole
máme. Paní asistentka režiséra se s námi loučila slovy,
že když pojedou do Litomyšle natáčet, rádi nás
ve škole U Školek navštíví."
Doma nás čekalo velké překvapení. Paní ředitelka M.
Jirečková nám společně se všemi žáky připravila slav-
nostní uvítání. Potlesk, který se nesl celou školou,
nám zní v uších ještě dnes. Těšíme se na 17. duben, kdy
se v České televizi v Bludišti objevíme poprvé, poté nás
můžete vidět ještě 24. dubna a 1. května.

Zapsala za žáky 9.A a 9.B Základní školy U Školek 
v Litomyšli Jaroslava Kršková, 

foto Magdaléna Nováková

Prázdniny plné zážitků s DDM
Zveme všechny děti na pestré letní prázdniny plné
zážitků a dobrodružství v rámci našich táborů, ozdrav-
ného pobytu a jezdeckých kurzů.
Pobytové tábory:

- Tábor Řadov v Brandýse nad Orlicí bude inspirovaný
životem našich předků v pravěku. Vyzkoušíte si lov,
rybolov a prožijete zajímavé výpravy za poznáním.
Ubytování v chatkách.
- Na táboře ve Svratouchu navštívíte dávné i současné
Mexiko, budete se věnovat tvoření z různých materiá-
lů, šifrování, hrám a tajemstvím. Ubytování ve sta-
nech.
Příměstské tábory:

- Přírodovědný - tradiční týden pro mladé přírodověd-
ce spojený s výlety po okolí.
- Dramaticko-hudebně hravý s dotekem angličtiny, při
kterém si vyzkoušíte různé hry se zapojením všech
smyslů, pohybu a logiky.
- Keramický tvořivý, který je pro všechny, kteří rádi

modelují, kreslí, malují a vyrábějí různé předměty
a také si rádi hrají soutěží a hledají poklady.
- Sportovní - zaměřený na pohybové vyžití, při kterém
zažijete i trochu adrenalinu v lanovém parku, na vel-
kých koloběžkách nebo lezecké stěně, vyzkoušíte si
geocaching a mnoho dalších zážitků na kole, v přírodě
nebo sportovní hale.
Jezdecké kurzy:

Pro děti od 8 let nabízíme ve spolupráci s jezdeckým
klubem Alice a Lukáše Machových z Květné u Poličky
týdenní pobyty s výukou jízdy na zkušených školních
koních. Kurzy budou probíhat v nově vybudovaném
areálu s krytou halou.    
Pro více informací, termíny a přihlášky navštivte naše
stránky www.litomysl.cz/ddm, sekce Tábory.
DDM Duha Ústí nad Orlicí nabízí v termínu 17.-25. 8.
2013 dětem, rodičům i prarodičům ozdravný pobyt
v Misanu - Itálie. Více informací na www.ddm-usti.cz.

Josef Štefl, ředitel DDM

Duben je pro mnohé rodiče měsícem výběru letních
dětských táborů. Nabídek je mnoho, stejně tak i rozdí-
lů mezi nimi. Jak se v nich vyznat, abyste vybrali ten
správný? A můžete vůbec dopředu poznat, zda bude
dítě na táboře spokojené? Neuškodí si zjistit reference
na pořadatele tábora i jejich dlouhodobou praxi
s pořádáním těchto akcí pro děti. Vyplatí se investovat
čas do seznámení se s vedoucími tábora i plánovaným
programem pro děti. A ty větší děti už mají svou před-
stavu, na jaký tábor by rády jely – navíc třeba právě
s konkrétními kamarády nebo spolužáky – do výběru
už se chtějí zapojit také. 
Litomyšlská Naděje o.s. letos nabízí dobrodružný sty-
lizovaný tábor pro malé příznivce příběhů spisovatele
Tolkiena „Hobit“. Svět hobitů nabízí mnoho zajíma-
vých témat k rozvíjení – na děti tak čeká mnoho pře-
kvapení, legrace i napětí. Celotáborová hra se bude
odvíjet od dávného příběhu Bilba, Gandalfa a trpaslí-
ků, kteří se snaží porazit krutého Nekromanta a putu-
jí až k jižnímu cípu Temného hvozdu, kde sídlí mocné
Zlo - bitva o pevnost Dol Guldur může začít! 
Tábor se koná 29. 6. - 6. 7. 2013 v rekreačním středis-
ku Naděje ve Svratouchu na Vysočině. Účastnický
poplatek je 2 800 Kč. Kapacita je omezena na 60 účast-
níků. Více informací na j.nadvornikova@nadeje.cz,
tel: 775 868 275 (Jitka Nádvorníková, vedoucí) nebo
www.nadejelm.cz. Martina Soukupová

Dětský tábor
s Hobitem

Úspěch tanečníků

V neděli 10. 3. 2013 se žáci Taneční školy Scarlett
z Litomyšle a Svitav a ZUŠ v Dolním Újezdu zúčastnili
Českotřebovského tanečního poháru. Scarletťáci
vystoupili s choreografiemi  „Včelín”, „Hrozba” a „Sva-
tojan”. I ve velké konkurenci se jim podařilo zabodo-
vat a za „Včelín” a „Svatojan” získali dvě 3. místa.
Rovněž žáci dolnoújezdské ZUŠ stanuli na 3. místě
za choreografii „Jarní probuzení”. 
Tímto bychom jim chtěly  poděkovat za skvělou repre-
zentaci školy.               Šárka Hnátová a Jana Frišová,

foto tanečníků z TŠ Scarlett Petra Kořistková
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Nový byt = kvalitní bydlení
i chytrá investice

V průběhu loňského roku bylo
v Litomyšli dokončeno několik
projektů nabízejících nové byd-
lení. Jedním z nich je i v prosinci
2012 zkolaudovaný bytový dům
Zelená alej. V této souvislosti
jsme požádali o rozhovor pana
Vladimíra Karlíka, majitele reno-
mované regionální realitní kan-

celáře Consult VK Litomyšl, která zajišťuje prodej bytů
Zelené aleje a byla u prodeje všech významných byto-
vých projektů v regionu.

V čem spatřujete největší přednosti bytového domu
Zelená alej?  
Je to především jeho výborná lokalita v rámci Litomyš-
le a kvalitní provedení stavby. Budoucí majitelé
mohou využívat garážová stání v suterénu s výtahem
až k bytu. Do všech bytů je bezbariérový přístup, k dis-
pozici je kočárkárna a kolárna, zděné uzamykatelné
sklepy a v neposlední řadě nadstandardní tepelná izo-
lace obvodového pláště celého domu. 

Zmínil jste výbornou lokalitu...  
Ano, lokalita je velmi klidná, obklopená zelení.
Budoucí obyvatelé domu tak budou moci na straně
jedné využít blízkosti centra města, kdy vzdálenost
na Smetanovo náměstí činí pouhých 600 metrů, navíc
v bezprostřední blízkosti domu je mateřská škola, dále
potom základní a střední školy, obchod a poliklinika.

PLACENÁ INZERCE

Martin Trčka, finanční poradce Fincentra

Koupě kvalitní nemovitosti na dobrém místě
představuje i v současné době atraktivní inves-
tici s jistým a pravidelným ročním výnosem.
Navíc s plánovanou důchodovou reformou
a všeobecnou nedůvěrou k ní je nákup bytu
odborníky považován za dobrou cestu, jak se
zajistit na důchod nebo jak ochránit úspory
před inflací.

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

Litomyšl – prodej panel.bytu 3+1 (85 m2) blízko
centra. Nová plast. okna, byt.jádro původní, dům
revitalizovaný. Možno zrealizovat rekonstrukci bytu
dle vlastních představ.  Č.833. Cena: 1 300 000,– Kč
Bohuňovice u Litomyšle – prodej menšího domku
2+1 v původním stavu se zahrádkou. Přípojka plynu
před domem, v domě elektro, voda, odpad do jímky,
vytápění akum.kamny a lokálními kamny.
Č.832. Cena: 450 000,– Kč
Trstěnice – prodej starší venk.usedlosti s velkou
zahradou a stodolou. Zavedeno elektro, voda, plyn
na hranici pozemku. Nutná větší rekonstrukce objek-
tu či stavby nového domu.
Č.830. Cena: 310 000,– Kč
Morašice – prodej poz.parcely cca 17000 m2 určené
částečně k bytové a průmyslové zástavbě. V těsné
blízkosti pozemku plyn, elektřina, vodovod, kanaliza-
ce, do 2–3 let možná změna územního plánu.
Č.828. Cena: 150,– Kč/m2

Polička – prodej staršího řadového domu se zahra-
dou v centru města. Dům je v původním stavu
na výhodném místě vhodný k větší rekonstrukci. 
Č.792. Cena: 890 000,– Kč
Borová – prodej domu 5+1 se zahradou a garáží
v domě. Dům je po částečné rekonstrukci, lze využít
jako 2 byt. jednotky. Plyn. přípojka před domem. 
Č.772. Výrazná sleva! Cena: 1 560 000,– Kč
Proseč – prodej bytu 3+1 s balkonem a garáží
v domě poblíž ZŠ. Dům má 12 bytů, nabízený byt je
v I. NP, pův. jádro, vhodný k modernizaci dle svých
představ. Č.765. SLEVA! Cena: 750 000,– Kč
Dolní Sloupnice – prodej pozemku 1303 m2 k bydle-
ní na pěkném slunném a rovinatém místě s přípojka-
mi plynu, vody, elektro na hranici pozemku. 
Č.762. Cena: 330 000,– Kč
Čistá u Lit. – prodej slunného bytu 2+1 (64 m2)
v I.NP ve zděném domě. Byt je po částečné rekon-
strukci, vytápění lokální na plyn a tuhá paliva.
Č.611. SLEVA! Cena: 699 000,– Kč
Osík – prodej bytu 2+1 ve zděném domě s možností
užívat zahradu. Byt má 50 m2, je v I.NP a je vytápěn
akum.kamny, plyn. přípojka v domě, možná krb.
kamna. Č. 671 SLEVA! Cena: 630 000,– Kč
Makov – prodej zachovalého původního stavení
s uzavř.dvorem a zeměd.částí s podstájemi. U domu
menší zahrada a prostorná půda. Zavedena voda,
elektro, vytápění lokálními kamny.
Č.635. SLEVA! Cena: 480 000,– Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu 4+1 v klid-
né lokalitě. Pozemek má 2000 m2, původní studna,
napojení na obecní vodu, elektro, čističku, plyn vede
u pozemku. Č.630. Výrazná sleva! 
Cena: 990 000,– Kč+poplatky

PRONÁJMY BYTŮ V LITOMYŠLI:
č.810 rod. dům se zahradou 7 000,– Kč/měs.
č.820 byt 2+1 (80 m2) 7 000,– Kč/měs.
č.824 byt 1+1 (35 m2) 5 500,– Kč/měs.
č.835 půd.vestavba 3+1 (95 m2) 7 500,– Kč/měs.
č.827 byt 2+1 (62 m2) 6 000,– Kč/měs.

Rezervace na tel. 461 616 726
www.umedveda.cz

Přijďte ochutnat pochoutky z kance, srnky, 
daňka, jelena a zajíce

…a k tomu pouze „U Medvěda“ nefiltrovaný ležák Gambrinus!!!

Nejširší nabídka poledního menu včetně víkendů!
Každý den výběr ze 2 polévek a 8 hlavních chodů Po – Pá.
V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a 4 hlavních chodů.

(možné i s sebou)

Přijďte okusit atmosféru večera 
v naší hospůdce při světlech svíček

každé úterý a čtvrtek od 18.00
Prodej stylových dárkových poukazů do „Restaurace“ či „Café“ u obsluhy na baru

Nově také „Medvědí“ SNÍDANĚ s kávou zdarma
Pondělí – Pátek 7.00 – 10.30 v „Café U Medvěda“

Možnost pořádání firemních akcí, svateb, pohřbů, 
rodinných oslav. (info na tel. 724 228 797)

25.– 28. dubna

Na straně druhé budou budoucí obyvatelé žít ve zcela
klidné lokalitě, v zeleni a s výhledem do přírody
a budou mít snadný přístup do Osického údolí.

Zkrátka všude blízko...
Přesně tak, toto místo je i dopravně snadno dostupné,
na druhou stranu však neleží u žádné frekventované
komunikace se zvýšeným pohybem osobních a náklad-
ních vozidel. Není tedy zatíženo hlukem ani zvýšenou
prašností, nevytváří potenciálně nebezpečné prostředí
pro malé děti.

Děkujeme za rozhovor.

Den otevřených dveří bytového domu Zelená alej:

pátek 26.4. - 13 – 17 hodin

sobota 27.4. - 9 – 12 hodin

Otevřeno již osmým rokem
Točíme pivo: 
Polička Hradební 10° - tmavá
Polička Otakar 11°
Bernard 10°

• Domácí kuchyně
• Hotová jídla již od 75 Kč
• K dispozici salonek
• Možnost rodinných 

a firemních oslav
• Čistič vzduchu
• Letní terasa

Hospůdka
Na konečné
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pozvánky

Jarní koncert Dechového orchestru
Smetanova domu

Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli srdeč-
ně zve příznivce hudby na každoroční jarní koncert,

Trio Consonanza zve
na barokní hudbu

Srdečně vás zveme na koncert Tria Consonanza - stu-
dentek Konzervatoře Pardubice - ve složení hoboj,
zpěv a varhany. Koncert se uskuteční 4. 5. 2013 v kos-
tele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli od 16.30 hodin. Na
programu budou především autoři barokní hudby.
Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast. 

Klára Pavlištová, Barbora Neumannová 

a Petra Ločárková, foto archiv Tria

Mother’s Angels rozpálí Kotelnu novými peckami
Jsou tomu 3 roky, co vyšlo poslední album „Můj Dům“
litomyšlské hudební skupiny Mother’s Angels. Hned
poté se kapela připojila coby host k turné Divokýho
Billa a odjela s ním celkem 12 koncertů po celé repub-
lice. Na toto album chtějí nyní Mother´s Angels navá-
zat svým již třetím hudebním počinem. V éteru je zatím
singl Pyžamo, ke kterému jela kapela turné na podzim
a jehož úryvky lze nyní nově slyšet v upoutávkách
na filmy na TV Prima. Termín vydání nové desky sice
ještě není znám, ale práce na ní jsou již v plném prou-
du.
Možnost experimentovat lákala

K natočení alba si Mother´s Angels vybrali lanškroun-
ské studio Wavedesign Studios. Lákala je prý volnost,
které jim nabízelo. „Zatím jsme vždy měli určený počet
dní, kdy se muselo všechno nahrát a smíchat. Odjíždě-
li jsme s hotovou plackou. To bylo celkem omezující.
A tak jsme to chtěli zkusit jinak. Mít prostor na expe-
rimentování se zvuky, aranžemi a nástroji. Je to popr-
vé v naší historii, kdy se nahrávání, včetně zkoušek
na studio apod., věnujeme několik měsíců. Na výsled-
ku to bude určitě znát,“ osvětluje myšlenku baskyta-
rista kapely Petr Lenoch. I díky tomu dostala kapela
možnost poprvé na CD natočit celé pěvecké sbory
a také smyčcové těleso. „Chceme, aby vše znělo co nej-
více autenticky a opravdově. Bude se na tom podílet
ve výsledku okolo třiceti lidí, což je prostě super
a splní se nám tím náš jeden velký sen,“ dodává front-
man kapely Jakub Dryml.

Devět skladeb z dvaceti

Nové cédéčko bude stylově široké. „Nechceme takhle
dopředu nic prozrazovat, ale na začátku bylo ve hře asi
20 věcí, které jsme zredukovali na 9 nejsilnějších a ty
postupně vypilováváme ve studiu. Co se týče zvuku,
pořídili jsme si každý několik nových mašinek a efek-
tů, které náš zvuk opět posunou někam dál,“ naznaču-
je však klávesista skupiny Johny Bartoschek.
Kapela v projektu Hithit.cz

Finance na CD, respektive jejich část, se rozhodla kape-
la získat vskutku originálně. Přihlásila se do projektu
Hithit.cz, který pomáhá umělcům při realizaci jejich
různorodých snů. Ať už se jedná o podpory výstav,
vydání literatury, filmů či v tomto případě hudebního
CD. Jedná se o zajímavý systém, kde na jednu stranu

přispějete danému umělci, ovšem na straně druhé
od něj za to něco dostanete, často v ceně podobné, či
dokonce stejné, kterou jste přispěli. Takže si vlastně
u daného umělce jeho produkt de facto předplatíte.
„Nechtěli jsme dávat obyčejný veřejný účet, jako byl
na prezidentských volbách. Z toho pak lidi mají „jen“
dobrý pocit, což v dnešní době ne každého dostatečně
motivuje. Takto našim fanouškům za jejich pomoc
nabídneme přímo to, na co přispěli, plus spoustu dal-
ších, převážně zajímavě zážitkových výhod. Každému,
kdo nám pomůže, budeme moc vděčni,“ popisuje pro-
jekt a úmysl kapely bubeník Ota Štěpánek.
Koncertem v Kotelně představí nové songy 

I přesto, že vydání CD kluci plánují o něco později, tak
27. 4. 2013 připravují koncert v litomyšlské Kotelně.
Předvedou zde krom koncertních stálic z minulých
cédéček i všechny písně z připravovaného alba, takže
návštěvníci budou mít ojedinělou šanci slyšet tyto věci
vůbec poprvé. A jelikož se jedná o jejich každoroční
domácí koncert, připravili si ještě další zajímavosti,
které jinde nebudou k vidění. Vystoupí totiž tak, jak se
CD nahrávalo, tedy i s živým dívčím sborem a smyčco-
vým tělesem. Jako třešnička na dortu bude originálně
vyaranžovaná scéna se speciálními světelnými efekty.
Jako hosty si k tomu přizvali šumperské O5 a Radeček,
kteří jedou v současnosti turné k podpoře svého CD
Pozdrav z Opičích hor. Lístky lze zakoupit standardně
v předprodeji v knihkupectví Paseka za více než přívě-
tivou cenu 70 Kč anebo na místě za 90 Kč.            -red-

Gastronomické slavnosti 
M. D. Rettigové podruhé!

Smetanova Litomyšl, o.p.s. znovu připravuje gastro-
nomické slavnosti. Už nyní se můžete začít připravo-
vat na soutěž o Nejlepší, Nejchutnější
a Nejkrásnější bábovku. Ti, kteří upřednost-
ňují maso před dezerty, mohou sestavovat
až sedmičlenné týmy a hlásit se do soutě-
že o Nejlepší kotlíkový guláš. Podobně
jako v loňském roce budou soutěžit i pro-
fesionálové, restaurace se pokusí překo-
nat loňského šampiona přípravou ještě
lepší svíčkové na smetaně. Sobotním
gastrofestivalem 18. května provedou
návštěvníky Filip Sajler a Ondřej Slanina,
dobře známí Kluci v akci. V neděli 19. května
jsou všichni zváni ke společnému stolu, k tradiční
sousedské husičce. Ve všedních dnech nabídnou res-
taurace opět slavnostní gala menu, gurmánskou pouť
se speciálními jídelníčky inspirovanými Magdalenou

Dobromilou však budou zúčastněné restaurace nabí-
zet již od 6. května! Opět pro vás připravíme kartu

hodnotitele, na kterou budete moci sbírat razítka
za ochutnání těchto speciálních menu. Karta

bude k dispozici přímo v zúčastněných res-
tauracích. Získáte-li nejméně čtyři různá
razítka, postoupíte do slosování o ceny.
Hlavní cenou tentokrát potěšíme všechny
milovníky špičkové kuchyně - dva poukazy

na nedělní brunch s neomezenou konzu-
mací jídel a nápojů v michelinské restauraci

Alcron šéfkuchaře Romana Pauluse, včetně
dopravy do Prahy a zpět limuzínou. Získá ji
držitel největšího počtu razítek. 

Více informací o zúčastněných restauracích a celých
gastroslavnostech se dočtete v květnové Lilii nebo
na stránkách www.gastroslavnosti.cz.

Barbora Krejčí

který se koná v úterý 16. dubna 2013 od 19.30 hodin
ve Smetanově domě v Litomyšli.
V programu celého večera budou prezentovány sklad-
by jak v lidovém tónu, tak i ukázky z operetních melo-
dií a muzikálů. Dechový orchestr pod vedením pana
Jiřího Tomáška uvede instrumentální i zpívané sklad-
by například od Isaaca O. Dunajevského, Guiseppe Ver-
diho, Karla Svobody. Posluchači samozřejmě uslyší
i polky a valčíky českých skladatelů Karla Vacka, Jose-
fa Poncara, směs národních písní Jindřicha Pravečka.
V průběhu večera se svým zpěvem představí Ludmila
Hrodková, Hana Bauerová, Václav Boštík a Jan Sisr.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že vás večer plný
krásných melodií mile potěší a příjemně naladí do dal-
ších povelikonočních dnů.

Za vedení orchestru Šárka Hrubešová,
foto archiv orchestru

Poprvé v Litomyšli nabídka 
spisové služby podnikatelským
subjektům a dalším zájemcům

Spisovna Litomyšl
tel.: 737 48 59 84
e-mail: spisovna@unet.cz
www.spisovna-litomysl.cz

Inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz
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pozvánky

Majáles 2013 již v dubnu
I v letošním roce se uskuteční tradiční studentské
slavnosti Majáles. Tentokrát se budou konat o něco
dříve - už ve dnech 15. - 19. dubna.
Nebude chybět tradiční průvod studentů přes Sme-
tanovo náměstí, kde bude ukončen zajímavou sou-
těží škol ve sběru plastových víček. Vrcholem
programu budou 2 večery, na kterých bude vyhlášen
Miss-ák 2013 a nejkrásnější  studující dívka tohoto

roku. Studenti si zasportují v rámci sportovního
dne, zatančí si na Majálesovém rockovém Pekle.
Zajímavým zpestřením letošních studentských oslav
jara bude divadelní  představení Anny Polívkové
„AnIby neřekla“. Srdečně zveme nejen studenty
litomyšlských středních škol, ale přijďte se podívat
a pobavit všichni Litomyšláci.

Mgr. Hana Honzíková, štáb Majáles

V úterý 16. 4. 2013 po skončení a vyhodnocení
majálesového průvodu masek se v 17 hodin u
pomníku Bedřicha Smetany uskuteční soutěž
škol ve sběru plastových víček. Vyzýváme i širo-
kou veřejnost města: SBÍREJTE VÍČKA! Přineste
je na náměstí a vhoďte do připravené nádoby
jedné vám sympatické místní střední školy.
Finanční výtěžek ze sběru víček bude použit na
podporu hendikepovaných dětí.

Oslavte s námi Den Země
Více jak miliarda lidí ve 175 státech světa oslaví 22.
dubna Den Země. V dnešním pojetí jde o ekologicky
motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení
životního prostředí. Čím více se dozvíme o přírodě
v našem regionu, tím lépe jí budeme rozumět a tím
lépe ji budeme moci chránit. Dům dětí a mládeže
v Litomyšli ve spolupráci se Střední zahradnickou
a technickou školou a s podporou Města Litomyšl
připravil za tímto účelem na duben několik zajímavých
akcí pro děti, mládež i širší veřejnost. Jejich smyslem
je rozvinout co nejširší diskuzi o možnostech  zkvalit-
nění životního prostředí v Litomyšli a upozornit
i na plánovanou proměnu nábřeží řeky Loučné v pros-
toru Vodních valů a u Smetanova domu v Litomyšli.
Lokalita prošla ve 20. století necitlivými zásahy, které
přeťaly návaznost řeky na historické jádro města.
Společný projekt Města a Nadace Proměny, zahájený
v loňském roce, chce proto řeku postupně znovu zpřís-
tupnit a vytvořit příjemný městský prostor pro volný
čas. Pohled obyvatel Litomyšle na charakter
dotčeného území a jeho budoucí podobu je přitom
od počátku klíčový, což mají připomenout jak aktivity
chystané u příležitosti Dne Země, tak i nezávisle
na něm. (Více o projektu na www.litomysl.cz
a na www.nadace-promeny.cz.)
Co se bude dít?

Fotografové všech generací mohou do 22. dubna
zachytit VODNÍ VALY POHLEDEM FOTOGRAFICKÉ
ČOČKY. Pro žáky a studenty je připravena výtvarná
soutěž ZAPOJ SE DO PROMĚN, do níž se mohou přih-
lásit do konce května. I touto formou můžete ovlivnit
chystané změny na Vodních valech. Bližší informace
o obou soutěžích najdete na webových stránkách

DDM, Města Litomyšl či Nadace Proměny. Propozice si
také můžete vyzvednout v informačním centru
na Smetanově náměstí. Výstavu soutěžních prací výt-
varné i fotografické soutěže si bude možné prohléd-
nout od 6. do 14. června ve Smetanově domě, kde se
ve čtvrtek 6. června od 17 hod. uskuteční také
slavnostní vernisáž. Nejlepší práce vybere odborná
porota, hodnotit ale můžete i VY. V každé z kategorií
můžete po celou dobu výstavy hlasovat o nejlepší vys-
tavenou práci. Výstavu uzavře 14. června dernisáž
spojená se slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších
autorů, kteří budou odměněni krásnými cenami.
Tradiční akce ke Dni Země:

• 15. 4. - Hledáme přírodovědce XXI. století: v budově
DDM od 12.00 do 15.30. Soutěž je určena všem žákům
základních škol v oblasti Litomyšle a odpovídajícím
ročníkům gymnázia.
• 16. 4. - Přírodovědná stezka pro MŠ: v areálu DDM
a II. MŠ, čas podle harmonogramu.
• 17. 4. - Soutěž poznávání živočichů: v budově DDM
od 12.00 do 16.00. Zahradnická škola v DDM a na Vod-
ních valech: příprava jednotlivých stanovišť. Termín
bude upřesněn dle rozvrhu.
• 23. 4. - Den Země pro ZŠ jsme letos přesunuli
do parku na Vodní valy a zaměříme se na blížící se pro-
měny těchto míst. Novinkou bude praktická ukázka
ekologické likvidace nebezpečných látek hasičského
záchranného sboru . Pro žáky ze základních škol spo-
lečně se studenty Střední školy zahradnické připraví-
me 20 zastavení, na kterých se děti nejen pobaví, ale
získají i nové zkušenosti v oblasti ochrany přírody. 
• 25. 4. - JARMARK KE DNI ZEMĚ na Smetanově
náměstí od 9.00 do 17.00. Zvětšili jsme prostor a pře-
stěhovali jsme se na dolní část náměstí. Pozvali jsme

Program Majáles 2013:

Pondělí 15. 4. 
• 17.00 - Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů

VOŠP a SPgŠ „Odemykání" - půda VOŠP a SpgŠ -
vystoupení pěveckého sboru KOS a dětského pěvec-
kého sboru ZUŠ - na schodech v budově VOŠP a SPgŠ

Úterý 16. 4.
• 16.30 – Průvod studentů přes Smetanovo nám. 
• 17.00 – Vyhodnocení nejlepších masek, taneční rej -

Smetanovo nám.
• 17.30 – Majálesové soutěžení - soutěž škol ve sběru

plastových víček, šermířské vystoupení – Smetano-
vo nám.

• 18.00 - Vernisáž k fotografické výstavě „Studenti
studentům" - fotografie budou vystaveny v Bobo
Café, Café 59, Chocco Caffé, Bar galerie Garáž,

Buddy Bar
• 19.30 - AnIby neřekla - divadelní počin Anny Polív-

kové a Jakuba X. Baro - Lidový dům, vstupné 150 Kč,
předprodej IC od 8. 4.

Středa 17. 4.
• 19.30 – Majálesová dance party, volba MISS

MAJÁLES 2013,  vstupné 70 Kč - Lidový dům
Čtvrtek 18. 4.
• 8.00 – Utkání v kopané SŠZaT – gymnázium + VOŠP

a SPgŠ + TC - areál SŠZaT                    
• 8.00 – Turnaj ve streetballu - areál SŠZaT
• 8.00–9.00 - Cvičení Jumping - městská sportovní

hala
• 9.00 - Jízda zručnosti a nezručnosti s traktorem -

areál SŠZaT
• 9.00 - Turnaj v ringu trojic - areál III. ZŠ Větrník

• 9.30–16.00 - Turnaj ve florbalu – Experience Floor-
ball Cup 2013 - městská sportovní hala

• 9.30 – Finálové utkání v minikopané dívek - areál
SŠZT 

• 10.00 – Turnaj ve volejbalu - tělocvična gymnázia
• 19.30 – Soutěž Miss-ák 2013 - MC Kotelna, vstupné

50 Kč
Pátek 19. 4.
• 17.00 - Majálesové rockové Peklo: AC/DC boys (Lito-

myšl), Willow Lake (Litomyšl), Lucky Losers (Vrchla-
bí), předprodej vstupenek ve školách za 50 Kč,
na místě 70 Kč -  Bowling bar Peklo

Po dobu majálesu bude v budově zahradnické školy
otevřena výstava. http://majales.lit.cz/

40 řemeslníků a výtvarníků se zajímavými druhy
zboží. Budou nabízet rostliny, vše, co potřebujete
v zahrádkách, proutěné košíky, řezbářské výrobky,
keramiku, koření a dobrůtky všeho druhu. Před
sochou Bedřicha Smetany bude pódium, na kterém se
představí děti z kroužku Streetdance DDM a naši kara-
tisté. Vystoupí i žáci základních a mateřských škol.
Můžete si vyzkoušet i řemesla se Speciální ZŠ a MŠ.
Přijďte si udělat radost a podpořit všechny malé
umělce.
• 25. 4. - EXKURZE DO NEDOŠÍNSKÉHO HÁJE pod
odborným vedením p. Lubora Urbánka. Odjezd MHD
z autobusového nádraží v 8.15. Město Litomyšl hradí
náklady na městskou hromadnou dopravu. Využijte
této nabídky a svezte se do Nedošínského háje a zpět
ZDARMA. V případě zájmu skupin studentů, spolků
a tříd se přihlaste v DDM - domluvíme se na individu-
álním termínu. 
• 27. 4. - ZÁBAVNÉ RODINNÉ ODPOLEDNE V NEDOŠÍNĚ
na hřišti u Žabárny od 13.00 do 17.00 hod.
Akce je určena pro rodiny s dětmi. Připravili jsme
pro vás již tradičně soutěže, hry a hádanky.
POZOR - letos na vás čeká velké překvapení.
Těšíme se na setkání se všemi, kteří chtějí žít v příjem-
ném a zeleném městě.

Za DDM Litomyšl Hana Plíhalová Šafaříková

a za Nadaci Proměny Jana Říhová, foto Alice Skřivanová
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Oprava údajů 
v harmonogramu svozu
V textu článku „Harmonogram svozu komunálního
odpadu v Litomyšli" v březnovém vydání Lilie se
vyskytla chyba. Pro svoz ve středu v sudém týdnu není
v přehledu uvedena ulice 17. listopadu. Správně mělo
být zveřejněno: Sudý týden – středa – T. G. Masaryka,
9. května, 17. listopadu, Dukelská, U Školek, Mařáko-
va, Z. Kopala, J. E. Purkyně, Na Řetízku, Fučíkova, Bří
Šťastných. Omlouváme se za chybu, která se vyskytla
již v podkladech pro uvedený článek.                     -red-

Jarní svozové akce biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v ter-
mínu od 12. dubna do 26. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze odvoz
nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad
ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být
i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytří-
děný biologický odpad do přistaveného kontejneru v
předem stanovenou dobu pracovníkům Městských slu-
žeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace
zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se
na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacháze-
ly jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně
nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracov-
níky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou
Josef Čejka, Emil Vávra, Michal Konečný, Jana Vybíra-
lová, Lenka Hladíková (všichni tel. 461 614 797). 
Občané, kterým tento systém nebude vyhovovat,
mohou k odložení biologického odpadu využít také

služeb sběrného dvora v ulici Mařákova vedle areálu
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Jeho provozní doba:

od do(zim. čas)   do(letní čas)
pondělí 12.00 16.30 17.30
úterý 9.00 15.00 15.00
středa 9.00 16.30 17.30
čtvrtek 9.00 15.00 15.00
pátek 9.00 16.30 17.30
sobota 8.00 12.00 12.00
V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také výše zmíněné ostatní složky komunální-
ho odpadu (nebezpečný odpad, elektrozařízení a vel-
koobjemový odpad). Dále je možno využít mobilních
svozů, jejichž termín provedení je popsán v samostat-
ném článku tohoto zpravodaje Lilie. V případě většího
množství velkoobjemového odpadu je nutno jeho
odložení předem domluvit s pracovníkem firmy LIKO
Svitavy a.s. na tel. 605 246 545. 

Lenka Hladíková, Městské služby Litomyšl s.r.o.

STOP OBEZITĚ!
STOB – KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY,

kde správnou kombinací nácviku stravovacích
návyků a vhodnou pohybovou aktivitou

začnete hubnout a dozvíte se,
jak si váhové úbytky udržet.

Délka kurzu jsou 3 měsíce, začátek vždy v září,
lednu a březnu (dubnu).

Podrobné informace získáte:
Mgr. Irena Rensová tel. 723 409 379

e-mail: Irena.Rensova@seznam.cz

Mobilní svoz 
nebezpečného odpadu
V termínu od 10. do 11. dubna se v Litomyšli a integro-
vaných obcích uskuteční mobilní svoz nebezpečného
odpadu. Odebírány budou akumulátory (včetně elekt-
rolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry,
barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácností,
vyřazené léky, znečištěné textilie, železné nebo plasto-
vé obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky,
televizory, rádia, zářivky nebo pneumatiky.
Harmonogram svozu:
středa 10. 4.:
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
čtvrtek 11. 4.:
15.00-15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl-Lány (Hášova pila)               -red-

Jak se dobře postarat o nemovitou památku
Jak se dobře postarat o nemovitou památku je téma 4.
kulatého stolu projektu ARS REGIO CIVITAS, který se
uskuteční v pondělí 15. dubna 2013 v Evropském ško-
licím centru od 18 do 21 hodin.
Jste vlastníkem památky nebo o její koupi uvažujete?
Zajímá vás problematika péče o historické stavby?
Na otázky, jaké jsou největší problémy péče o památky
a co památky svým majitelům přináší, odpoví osobnos-
ti, které zasednou ke kulatému stolu: mezi jinými sta-

rosta Kutné Hory Ivo Šanc, památkář Václav Paukrt,
technický poradce Pavel Šťastný či zástupce společ-
nosti zabývající se obnovou a restaurováním Petr
Justa. Moderátorem diskuse bude historik umění
a vysokoškolský pedagog Marek Perůtka.
Vstup zdarma díky podpoře z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.

Martina Hucková, fakulta restaurování 
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Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 4. 5. 2013 od 8.00 do 14.00

případně do vyprodání 

Cena:  36,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 40,- Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

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

Pronajmeme 
pěkný byt 2+1 

v cihlovém domě
na ulici 17. listopadu v Litomyšli

5.500,- Kč měsíčně 
+ měsíční zálohy

Bližší informace
na tel. 737 274 450, 730 165 194

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

Události ve fotografiích

Předprodej na 55. Smetanovu Litomyšl zahájen: 
Ve středu 6. března byl spuštěn předprodej vstupenek na fes-
tival Smetanova Litomyšl. Během prvních devadesáti minut
se podařilo uskutečnit 1 600 rezervací, zarezervováno či
prodáno bylo 8 500 míst a všechna místa byla obsazena
na sedm pořadů z dvaceti sedmi. Nevyzvednuté rezervace se
v pondělí 11. března o půlnoci automaticky vrátily zpět
do prodeje. Foto Prokop Souček

Karnevalové veselí na Veselce: 
Ve čtvrtek 7. dubna se děti z mateřské školy na Lidické ulici
proměnily v princezny, piráty, indiány, kovboje a další,
někdy neidentifikovatelné bytosti. Na Veselce se totiž pro ně
konal karneval se spoustou zábavy. O tu se postaral kreslíř
a bavič Jan Honza Lušovský s kolegou, který si s dětmi
zahrál řadu her, a nechyběly ani soutěže, třeba o krále kar-
nevalu. Foto Jana Bisová

Knihovna ocenila nejlepší dětské čtenáře:

Městská knihovna předala 14. března ceny nejlepším
dětským čtenářům. Na prvních třech místech se s nejvyš-
ším počtem přečtených titulů umístily: Klára Kopecká,
Anna Poslušná a Edita Pštrossová. V těsném závěsu bez
udání pořadí pak byli oceněni také Milada Vitoušková,
Kateřina Kladivová, Zuzana Maruškinová, Jolana Kud-
láčková, Vojtěch Fila, Jana Vacková, Irena Stibůrková
a Kateřina Sádovská. Foto Jana Bisová

Pronájem garáže
Pronajmu opravenou garáž v lokalitě WEMBLEY proti

firmě Pula. Volná od dubna 2013. Tel: 737 858 589
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Kocour, který
pomáhá lidem
Pohádku Kocour v botách zahraje pražský divadelní
soubor Elf v neděli 14. dubna od 17 hodin ve Smetano-
vě domě. Umělci předvedou, jak se hraje pouliční diva-
dlo jako za doby národního obrození. Hudbu do slavné
francouzské pohádky vytvořil šansoniér Václav Koubek. 
Chudý mlynář má tři syny. Jednoho dne cítí, že už leží
na smrtelné posteli, a tak se rozhodne rozdat majetek
synům. První si vybírá mlýn, druhý osla a na nejmlad-
šího zbude kocour. Prvnímu a druhému synovi se daří.
Nejstaršímu mlýn prosperuje a prostřední si také neži-
je v bídě. Jen nejmladšímu se neustále nedaří, inu - co
taky s kocourem? Potkává ho stále větší bída, proto se
rozhodne kocoura prodat. Tu kocour promluvil lid-
ským hlasem: „Neprodávej mě. Můžu ti být k užitku
a pomoct ti ke slávě a bohatství. Stačí, když mi koupíš
boty a oblek…“ 
Pohádka je určena dětem od 5 let. Prodej vstupenek je
na místě hodinu před začátkem programu.
Občerstvení je zajištěné. Více informací na www.dobre-
divadlo.cz. -red-

Módní přehlídka 
a koncert 
ve Smetanově domě
V sobotu 20. dubna od 19.30 hodin se ve Smetanově
domě uskuteční módní přehlídka návrhářky Zuzany
Kubíčkové. Kolekce - zima, cestovní obleky, jaro a léto
2012 a zima 2013 - předvedou modelky z Prahy a Brna.
Přehlídku obohatí vystoupení kouzelníka Jiřího
Marka. 
Poté se můžete těšit na taneční zábavu ve stylu šede-
sátých let. Písně nejen od Elvise Presleyho zahraje
skupina The Pink Panthers ze Svitav. 
Výtěžek z akce pořadatel Dobré divadlo využije
na pohádky pro děti. Předprodej vstupenek je v info-
centru na Smetanově náměstí. Na raut je nutné se
objednat telefonicky na čísle: 777 637 888 nebo e-mai-
lem: info@dobredivadlo.cz do 18. dubna. Cena vstu-
penek je 200 Kč (přehlídka a koncert) a 500 Kč
(přehlídka, koncert, přední místo u mola, raut).

-red-

Prohlídka s Příhodou
Až do 21. dubna je v městské galerii v domě U Rytířů
k vidění výstava kreseb a grafiky Jiřího Papeže
s názvem Papež v Litomyšli. Architekt a kurátor výsta-
vy Jiří Příhoda se rozhodl prezentovat vystavené práce
tak, aby co nejlépe symbolicky popsaly atmosféru teh-
dejšího umělcova života a bezčasí života české společ-
nosti. Vznikla tak nová architektonická paneláž, která
již v domě U Rytířů zůstane. 
Jiří Příhoda v současné době pracuje v americkém
Texasu, odkud přiletí do Litomyšle, aby návštěvníky
provedl výstavou a odpověděl na otázky: Jaký má
vztah Příhoda k Papežovi? Proč a jak upravil renesanč-
ní prostory domu U Rytířů? Co ho poutá k Litomyšli?
Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i mnoho dalšího se
dozvíte na komentované prohlídce, která se uskuteční
ve středu 17. 4. 2013 v 17 hodin v domě U Rytířů. 
Komentovaná prohlídka je v ceně vstupného: základní
40 Kč, snížené 20 Kč.                                                  -red-

PROFI-SERVIS.CZ LITOMYŠL
Profesionální
čištění a úklid
• Čistírna koberců a čalounění
• Parní čištění interierů a exterierů
• Generální úklidy po malířích a stavbě
• Čištění autosedadel a dětských sedaček
• Mytí oken, skel a fotovoltaických panelů

v hodnotě 190 Kč 

na jakékoliv práce

firmy PROFI -SERVIS

tel. 602 331 119
www.profi-servis.cz
info@profi-servis.cz více na
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Pozvánka na festival
Májová křídlovka
Obec Trstěnice a obec Čistá pořádají dne 4. května
2013 od 13.00 hodin v přírodním areálu za Základní
školou Trstěnice III. ročník festivalu Májová křídlov-
ka. Vystoupí dechové hudby Vysočinka, Pohoranka,
Veselka Ladislava Kubeše. V případě nepříznivého
počasí se akce koná v Kulturním domě v Čisté.

Ivana Hermanová

Inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz
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Městská galerie bude mít 
lázeňského ducha

Městská galerie Litomyšl a Regionální muzeum v Lito-
myšli se připojí k akci Litomyšl - lázně ducha, která se
uskuteční v sobotu 27. 4. 2013. Návštěvníci lázeňské
kolonády budou mít jedinečnou šanci prohlédnout si
obvykle nepřístupné prostory domu U Rytířů, dvore-
ček v zadním traktu budovy, kde budou vystaveny
návrhy a vize plánované rekonstrukce domu U Rytířů,
jejichž autorem je architektonická kancelář Kuba &

Pilař architekti s.r.o. Nostalgii starých časů si připo-
meneme promítáním fotek, které proběhne ve večer-
ních hodinách v prostoru Růžové ulice, kde budeme
na fasádu jednoho z domů promítat fotky z význam-
ných událostí Litomyšle. V Růžové ulici bude také
během dne otevřená výtvarná dílna, kde si malí i velcí
zájemci budou moci vytvořit svoji vlastní sochu nebo
nakreslit a namalovat obraz.           Zuzana Tomanová

Vůle a myšlenka ... aneb jen tolik stačí 
ke kroku do neznáma, k cíli jasnému

Silná vůle a myšlenka stála na počátku zrodu fakulty
restaurování, která v tomto roce slaví dvacet let
od svého založení. Městská galerie se rozhodla uspo-
řádat výstavu vzdávající hold pedagogům – výtvar-
ným umělcům, kteří stáli u vzniku restaurátorské
školy, podíleli se na její výuce či zde v současnosti
působí. Vernisáž k výstavě proběhne v pátek 26. 4.
2013 v 18 hodin, výstava bude otevřená do 2. 6. 2013
denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Na výuce fakulty restaurování se podíleli místní
umělci, ale mnoho výtvarníků sem díky fakultě při-
šlo, žili zde nebo stále žijí a obohacují regionální
umělecký a společenský život. Někteří výtvarní peda-
gogové již bohužel nejsou mezi námi, přesto se se
všemi alespoň skrze jejich díla můžete setkat v pro-
storách domu U Rytířů. Těšit se můžete například
na díla Jiřího Látala, Vendulky Látalové, Jaroslava
Horálka, Aleše Ogouna, Arnolda Bartůňka, Bohdana

Kopeckého, Borise Jirků, Lukáše Tůmy, Pavla Hoška
a dalších.
Vznik restaurátorské školy byl spojen se záchranou
a restaurováním maleb Josefa Váchala v Portmoneu.
V roce 1990 Portmoneum koupilo nakladatelství Pase-
ka v čele s Ladislavem Horáčkem, který urychleně zaji-
stil záchranu velmi poničených maleb Josefa Váchala.
Do Litomyšle tak přišli restaurátoři Jiří Látal, Vendul-
ka Látalová, Jaroslav Horálek a Jan Turský, kteří si
uvědomili, že je potřeba zajistit odpovídající výuku
odborníků v oblasti restaurování. Tento nápad byl
podpořen zástupci města Litomyšle, což umožnilo
vznik Školy restaurování a konzervačních technik,
ze které se postupně stalo jedno z nejvýznamnějších
center restaurování o ochrany památek, přesahující
hranice České republiky. Škola se v roce 1999 zařadila
mezi vysoké školy, čímž se Litomyšl stala univerzitním
městem.                                              Zuzana Tomanová

Vážení klienti ZP MV ČR, i nadále jsme Vám k dispozici u informačního centra 
Smetanovo nám. 72, 570 01 Litomyšl 

každý čtvrtek od 10 do 15 hodin.

Na našem mobilním pracovišti můžete vyřídit vše ohledně
zdravotního pojištění, produktu Karta života, o cestovním pojištění

na cesty po České republice i do zahraničí a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kontakt: Jana Krummerová, tel.: 606 613 867, www.zpmvcr.cz,

info@zpmvcr.cz, infolinka: 844 211 211

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 6. 4. MUDr. Paseková
Ne 7. 4. MUDr. Paseková
So 13. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 14. 4. MUDr. Mareš
So 20. 4. MUDr. Slavík
Ne 21. 4. MUDr. Jindrová
So 27. 4. MUDr. Hrouzek
Ne 28. 4. MUDr. Hrouzek
Po 1.5. MUDr. Slavík
So 4. 5. MUDr. Mikulecká
Ne 5. 5. MUDr. Koza

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 6. 4. MUDr. Beňová
Ne 7. 4. MUDr. Pilařová
So 13. 4. MUDr. Filová
Ne 14. 4. MUDr. Filová
So 20. 4. MUDr. Jílková
Ne 21. 4. MUDr. Hájková
So 27. 4. MUDr. Švábová
Ne 28. 4. MUDr. Mareš
Po 1.5. MUDr. Reifová
So 4. 5. MUDr. Beňová
Ne 5. 5. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 6. 4. lékárna Na Špitálku, tel.: 461 615 034
Ne 7. 4. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 13. 4. lékárna U Nemocnice, tel.: 461 615 617
Ne 14. 4. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 20. 4. lékárna U Slunce , tel.: 461 612 678
Ne 21. 4. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 27. 4. lékárna U Anděla strážce 
tel.: 461 615 457
Ne 28. 4. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
Po 1.5. lékárna U Slunce , tel.: 461 612 678
So 4. 5. lékárna Na Špitálku, tel.: 461 615 034
Ne 5. 5. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
6.-7. 4. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
13.-14. 4. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
20.-21. 4. MUDr. Ševčíková Pavla
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
27.-28. 4. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
1. 5. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
4.-5. 5. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 
tel.: 461 614 569

Rozpis služeb

V Litomyšli vzniká centrum 
dalšího vzdělávání

Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli roz-
šíří v letošním roce své vzdělávací aktivity o přípravné
kurzy vedoucí k získání profesních kvalifikací v
zahradnických oborech, a stane se tak autorizovaným
centrem pro další vzdělávání s celostátní působností.
Vzdělávání veřejnosti po ukončení počátečního vzdě-
lávání je v České republice stále vyhledávanějším způ-
sobem, jak si v průběhu aktivního pracovního života
doplnit vzdělání. Je to vlastně moderní systém rekva-
lifikací, jejichž odbornou kvalitu garantuje stát pro-
střednictvím příslušných ministerstev.
Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli se
stala autorizovaným centrem pro profesní kvalifikace
směřující k zahradnickým povoláním. V rámci projektu
Další vzdělávání v zahradnictví, který je prostřednic-
tvím Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky,
připravila škola 6 vzdělávacích programů - Florista,
Ovocnář, Sadovník, Zelinář, Školkař a Květinář.
Ve škole vznikají studijní materiály ověřené mnohale-
tou praxí odborných učitelů a nový e-learningový por-
tál. V rámci projektu byla škola dovybavena zahradním
nářadím a chystá se výstavba nového skleníku.
Pilotní kurz celého projektu odstartuje v červnu
a potrvá s malými přestávkami do jara 2014, kdy bude
ukončen závěrečnými zkouškami. Pilotní kurz bude
mít teoretickou i praktickou složku, část vzdělávání
bude realizována prostřednictvím e-learningu. Po spl-
nění náročných podmínek budou mít ti nejúspěšnější
možnost složit závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání
Zahradník a získat výuční list.             Jaromír Doležal

kominictví
Provádíme veškeré kominické práce

- frézování, vložkování, stavby
komínů, stavby krbů, revize.

tel. 736 188 325
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SVITAVY

• 8. dubna v 19 hod. / Fabrika
Tomáš Klus a jeho cílová skupina - koncert,
turné 2013 „Ani si nesedejte“
• 22. dubna v 19 hod. / Fabrika
Miroslav Donutil – Cestou necestou - vyprávě-
ní a písničky populárního herce
• 27. dubna v 12 hod. / Klub Tyjátr
Porta – oblastní kolo pro muzikanty nejen 
z Českomoravského pomezí
• 27. dubna v 21 hod. / Klub Tyjátr
Xindl X – koncert, turné s kytarou a láskou
Více na:  www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

• 6. dubna v 19 hod. / Tylův dům
Kristína - koncert úspěšné slovenské zpěvačky
• 24. dubna v 19 hod. / Tylův dům 
Fešáci – Tam u nebeských bran , koncert skupi-
ny po 45 letech. Hosté M. Tučná a P. Novotný

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

• 7. dubna / zámek
Slavnostní otevření zámecké sezóny - jarní
odpoledne s hudbou, pohádkami a řemesly
• 18. – 23. 4. - Dny slovenské kultury
18. 4., 19 hod.  - slavnostní zahájení
19. 4., 10 hod. - den s Banskou Štiavnicou
20. 4., 18 hod. - česko-slovenská květinová show
21. 4., 19 hod. - Kristína s kapelou
22. 4., 10 hod. - Rozprávajme rozprávku –
představení pro děti
23. 4., 10 hod. - beseda s G. Murínem
Po čas festivalu dny slovenské kuchyně v res-
tauraci Excalibur a Třebovské restauraci.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

• 13. dubna, 20 hod. / M-klub, Klubová scéna
Rybičky 48 – DVD tour 10 let
• 23. dubna v 8 hod. / nám. Přemysla Otakara II
Den Země - oslava svátku naší planety

Českomoravské
pomezí zve Jarní koncert LSO

Po dlouhou řadu let (a snad i desetiletí) měl Litomyšl-
ský symfonický orchestr ve Smetanově domě nebo i v
kostele Povýšení sv. Kříže svůj tradiční velký jarní
symfonický koncert v rámci Litomyšlských hudebních
večerů. Za tu řadu dlouhých let měli litomyšlští ama-
térští muzikanti obrovské a nevídané možnosti zahrát
si mnoho nádherných skladeb rozmanitých žánrů
věhlasných skladatelů, pozvat si ke spolupráci velkou
řadu vynikajících umělců, hudebních osobností
a potěšit sebe, ale určitě i posluchače těchto večerů
krásnými a neopakovatelnými hudebními zážitky.
A tak jsme moc rádi, že tomu ani letos nebude „zaplať-
pámbu“ jinak.
Ve středu 24. dubna tedy provede Litomyšlský symfo-
nický orchestr opět ve Smetanově domě v Litomyšli
jarní koncert nazvaný „Perličky nejen klasické
hudby“. Dramaturgie tohoto vystoupení je velice roz-
manitá a bohatá. Je také už dlouholetou tradicí naše-
ho orchestru dávat čas od času příležitost k
vystoupením mladých a nadějných muzikantů, kteří se
připravují na dráhu profesionálních hudebníků, a tak
tedy hned po úvodních tónech skladby Tak pravil
Zarathustra od R. Strausse v první části koncertu
vystoupí klarinetistka Anna Kopecká, která končí

letos 4. ročník II. cyklu studia na ZUŠ ve Vysokém
Mýtě pod vedením pana učitele J. Prudiče. Musím pro-
zradit, že v loňském roce vyhrála ve hře na klarinet
celostátní soutěž ZUŠek v Kladně. Anička zahraje
I. větu z Kramářova Koncertu Es Dur pro klarinet
a orchestr op. 36. Druhým sólistou večera je Michael
Gestinger, který studuje poslední, 6. ročník Konzerva-
toře v Brně hru na trombon u prof. Navrátila. Ten
zahraje celý třívětý Koncert pro trombon a orchestr
švédského skladatele Launyho Gröndahla. Náplň
druhé poloviny večera už bude jiná. Tady bude orches-
tr hrát skladby různých autorů, které zazněly v mnoha
našich i světových filmech. Uslyšíte valčík Johanna
Strausse Na krásném modrém Dunaji, II. větu ze Sym-
fonie č. 7 Ludwiga van Beethovena, Largo Antonína
Dvořáka z Novosvětské symfonie, skladbu Finlandia
od Jeana Sibelia a na závěr dvě hudební části z filmu
Hvězdné války od Johna Williamse.
Velmi srdečně zveme posluchače a návštěvníky nejen
Litomyšlských hudebních večerů, ale i ostatní hudby-
milovné publikum k návštěvě tohoto koncertu. Mys-
lím, že je opravdu se na co těšit. Přejeme vám hezký
hudební zážitek.

Václav Knettig

pozvánky

Májové hraní aneb kdo si hraje
nezlobí, a může navíc pomáhat

K desátému výročí otevření domova mládeže pořádá
Pedagogická škola Litomyšl den zábavy a poučení spo-
jený s prohlídkou domova mládeže pod názvem Májo-
vé hraní. Celá akce se koná formou benefice
a uskuteční se 1. května. Srdečně zváni jsou děti, mlá-
dež i dospělí, zkrátka všechny věkové kategorie, které
buď ještě dětmi jsou, nebo se jimi alespoň na chvíli
touží stát. Pro všechny zájemce je připraven minigolf,
kroket, slovní hry, pexesový turnaj a další hry, ti zruč-
nější si mohou zkusit vyrobit i vlastní loutky. Od 10
hod. dopoledne až do 16 hodin pak budou otevřeny
dveře domova mládeže veřejnosti, která si bude moci
„prošmejdit“ prostory, jež jinak slouží převážně stu-
dentům pedagogické školy. Těšit se návštěvníci Májo-
vého hraní mohou i na vystoupení dramatického
souboru Prasátka. V rámci Májového hraní se uskuteč-
ní také další benefiční akce, koncert smíšeného
pěveckého sboru KOS, ve prospěch studentky pedago-
gické školy Moniky Valachové z obce Záchlumí, která

byla v březnu loňského roku při dopravní nehodě
těžce zraněna. Přes intenzivní lékařskou péči je od té
doby imobilní a pohybuje se na invalidním vozíku.
Sbírka je vyhlášena za účelem získání finančních pro-
středků, které pokryjí náklady, jež nejsou hrazené
z jiných zdrojů (jako zdravotní pojištění, povinné
ručení, sociální odbor apod.), nebo jsou z těchto zdro-
jů hrazené jen částečně. Těmito náklady se rozumí zís-
kání finančních prostředků na bezbariérové bydlení,
zdravotní a kompenzační pomůcky, opakovanou
intenzivní rehabilitační péči apod. Sbírka je vyhlášena
na dobu dvou let, tedy do 31. 12. 2014.  Informace
o vyhlášení, průběhu i vyúčtování sbírky lze sledovat
na webových stránkách obce: www.obeczachlumi.cz
(úřední deska, aktuality). Kosáci pro svoji spolužačku
rozdmýchají své plíce v 19.00 hod. ve Smetanově domě
a všichni, kdo chtějí mladé dívce pomoci a přispět
jakoukoliv částkou, budou srdečně vítáni.                        

Zuzana Fruniová

Koncert kapel Trio de Janeiro 
a Stevie Brufen v MC Kotelna

S příchodem jara dorazí do litomyšlského klubu Kotel-
na tradiční dávka exotických rytmů, folklorních moti-
vů a funkových tanečních figur v podání kapely
Trio de Janeiro. Přestože Trio bylo nuceno svou
základnu a zázemí zkušebny přesunout z Litomyšle
do Vysokého Mýta do profesionálních zkušebních pro-
stor místního M-klubu, Litomyšl kapela stále pokládá
za svoje domovské město. Tentokrát před své domov-
ské publikum Trio přivede speciálního hosta – slez-
skou kapelu Stevie Brufen, která má v Litomyšli také

jeden ze svých kořenů. Kapelu Stevie Brufen předsta-
vuje dvojník Freddie Mercuryho a samozvaný zpěvák
Jan Pecháček, který vystupuje se dvěma dalšími
hudebníky v zádech a svými vystoupeními se snaží
vyvolávat elektropunkové bohy dekadence. A slibuje,
že tohle už nevyženete z hlavy! Buďte tímto srdečně
zváni do MC Kotelna v pátek 5. dubna od 20.00 hodin.
Více informací a hudební ukázky naleznete
na www.triodejaneiro.cz a http://steviebrufen.band-
camp.com/.                                                   Radek Urban

Trpíte bolestmi hlavy,
páteře či pohybového ústrojí?

Navštivte nejznámějšího pražského
rehabilitačního maséra

s třicetiletou praxí, který 
otevírá novou ordinaci.

Rudolf Kosina
Litomyšl, Hrnčířská 270
tel. 461 312 655
mob. 603 485 596
www.kosina.tym.cz
e-mail: 
rudolf.kosina@seznam.cz

O mezinárodním projektu Euroklíč
Dlouhodobým cílem projektu Euroklíč je zajistit oso-
bám se sníženou schopností pohybu na celém území
ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných, sociál-
ních a technických kompenzačních zařízení, např.
výtahů, schodišťových plošin, veřejných WC, tím, že
budou tato zařízení osazena jednotným „eurozám-
kem“. Osobám se zdravotním postižením budou

na základě předložení průkazů ZTP nebo ZTP/P předá-
ny zdarma univerzální „euroklíče“.
Jak je to v Litomyšli

V současné době je eurozámkem osazeno veřejné WC
na autobusovém nádraží. Pokud někdo ještě euroklíč
nemá, může si jej zapůjčit v kanceláři (vchod z čekár-
ny). Dále se bude eurozámek instalovat na schodišťo-

vou plošinu do školní jídelny u II. základní školy.
Vydáním euroklíčů je pověřena Alena Červinková –
Odbor školství a sociální péče Městského úřadu Lito-
myšl, J. E. Purkyně 918, dveře č. 5, telefonické spojení
461 653 430.
Dlouhodobým zapůjčením euroklíčů pro děti do tří let
jsou pověřena mateřská centra v kraji.  V Litomyšli je
kontakt na ředitelku: Petra Benešová, tel. 602 178 849.
Informace k projektu naleznete na www.euroklic.cz.      

Alena Červinková, odbor školství a sociální péče
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 15. dubna od 17.30, Klicperovo divadlo 
Mikulášovy patálie. Hrají: M. Ruml, J. Neru-
dová, P. Lněnička, L. Jůza, M. Němec, M. Stein-
masslová a další. Divadlo v Celetné Praha

CHEB

• 30. dubna, náměstí a Krajinka
Filipojakubská noc v Krajince - lampiónový
průvod z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
zakončený ohňostrojem a diskotékou

JINDŘICHŮV HRADEC

• 11. dubna od 19.00, Kulturní dům Střelnice
„FILUMENA MARTURANO“ - divadelní kome-
diie Eduarda De Filippo. Hrají: Simona Stašová,
Svatopluk Skopal, Libor Hruška a další.

KUTNÁ HORA

• 6. dubna od 16.00, kaple Božího těla
Probouzení Kutné Hory - VIII. ročník slavnost-
ního zahájení turistické sezóny na Horách Kut-
ných s podtitulem „Kutná Hora hudební aneb
Já jsem z Kutné Hory"

POLIČKA

• 10.-13. dubna, velký sál Tylova domu
Festival Polička Jazz 2013 – 17. ročník, Martin
Brunner & Jaroslav Šindler Duo, Ondřej Havel-
ka and his Melody Makers, Jazz Q Martina Kra-
tochvíla a Oskar Petr, Lucia Lužinská a Boris
Čellár‚ Quintessence‘ (SK), Pražský Big Band
Milana Svobody, Silvia Josifoska & Band (SK).

TELČ

• 30. dubna – 1. května, zámecký park
Svátek keltské kultury Beltine - můžete pro-
tancovat celou noc, vyzkoušet vědomostní
a keltský ekokvíz, ale i lanové překážky, prova-
zochodectví, šerm, pečení placek...

TŘEBOŇ

• 6. - 14. dubna, zámek, náměstí
Amarylis na zámku + květinový trh - tradiční
výstava květin druhu amarylis v prostorách
Státního zámku v duchu maškarním. 13. dubna
květinový trh na Masarykově náměstí.

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

Inspirace
z České inspirace 

pozvánky

Petr Jiříček přichází 
s novým muzikálem Píseň písní

Muzikál Živé pašije od litomyšlského hudebníka
Petra Jiříčka publikum před časem přijalo velice
kladně a dočkal se hned několika repríz. Petrovy příz-
nivce tedy jistě potěší, že je na 10. května (čas bude
upřesněn) připraven muzikál další s názvem Píseň
písní. Premiéru pod režijním vedením Vladimíra
Kiseljova bude hostit Smetanův dům. Jako sólisté se
představí Lukáš Pelc, Radka Hudečková a Josef Vaj-
rauch. 
Ti, co hudbu Petra Jiříčka znají a oblíbili si ji, jistě
nebudou váhat. Pro ně i pro všechny ostatní přináší-
me rozhovor s tímto mladým autorem jak jinak než
o hudbě: 

O čem je muzikál Píseň písní? Mohl byste nám před-
stavit chystaný projekt?
Jedná se o muzikál napsaný na stejnojmenný starozá-
konní biblický text. Touto prací navazuji na předcho-
zí hudební počin Živé pašije, který měl v roce 2010
více než deset repríz po celé České republice a měl
velmi kladné ohlasy. V obou projektech jde o dobro-
volnickou spolupráci hudebně činných lidí z Litomyš-
le a regionu.

Kdo je organizátorem projektu?
Vedoucím projektu je klavírista a student PdFHK
Lukáš Hrubeš. Samotný projekt je pak organizovaný
nově vzniklou Litomyšlskou hudební společností
za spoluúčasti Smetanova domu a města Litomyšle,
ale i dalších sponzorů, kterým velmi děkujeme
za podporu. Režie muzikálu se chopil brněnský
výtvarník a scénograf Vladimír Kiseljov.

Koho jste obsadili do hlavních rolí?
V muzikálu jsou celkem 3 sólové party. V roli „Milého“
uslyšíte Lukáše Pelce, hudebníka a učitele z Kuksu,
který již ve zmíněných Živých Pašijích ztvárnil roli
Ježíše. Jako „Milá“ se představí litomyšlská rodačka,
mezzosopranistka Radka Hudečková, která mimo

jiné často hostuje jako sólistka Národního divadla v
Brně. Do třetí hlavní role „Básníka“ jsme obsadili
Josefa Vajraucha, absolventa PdFHK a dlouholetého
člena sboru pedagogické školy KOS.

Jaké je další obsazení muzikálu?
Kromě již zmíněných hlavních rolí má významnou
úlohu smyčcový kvintet vedený Jiřím Habartem
a rockovo-jazzová kapela, která byla muzikálu ušita
na míru. Dalším hudebně zajímavým prvkem jsou
sólové party pro hoboj a fagot. Kromě sólistů účinku-
je také vokální sbor Vox Humana, se kterým dlouho-
době pracuji.

Vy, jako autor hudby, byste muzikál popsal jak?
Asi jako velepíseň lásky v litomyšlském pojetí. Tento
muzikál nemá epický děj, je to lyrická báseň, oslava
lásky. Vladimír Kiseljov však navrhl takovou scénic-
kou koncepci, která bude pro diváka vizuálně zajíma-
vá. Každopádně věřím a doufám, že obecenstvo
zaujme také hudební zpracování, kde klasické téma v
mnoha momentech překvapivě kontrastuje s nečeka-
ným hudebním žánrem. Na reakce publika jsem sám
zvědav.

A proč jste si zvolil právě toto téma?
Jde o inspirativní text, který mně byl výzvou již pěk-
ných pár let. Některé jeho části zhudebnila už řada
skladatelů, kompletního zhudebnění jsem se ale
nedohledal, tak jsem se do toho pustil sám. Pracoval
jsem tak, že jsem zhudebnil autentický text, aniž
bych jej nějak měnil, což mnohde klade dost vysoké
nároky na sólisty, kteří musí zároveň zpívat a zvlád-
nout rychlou deklamaci slov ve verších.

Kdy a kde vás můžeme slyšet?
Když všechno proběhne, jak má, premiéra se uskuteč-
ní v pátek 10. května ve Smetanově domě, přesný čas
je zatím v řešení. Jsem moc rád, že nám pan Leoš Krej-
čí, který s naší vokální složkou také mnohokrát spo-
lupracoval, vyšel vstříc a umožnil nám náš muzikál
ve Smetanově domě uvést, i když se v našem městě
na sklonku jara koná mnoho jiných kulturních akcí.
Doufám, že i přesto si naše představení najde své
diváky. O prázdninách bychom pak Píseň písní rádi
uvedli také v přírodním amfiteátru na zámku v
Nových Hradech, kde je v případě špatného počasí
možnost představení přesunout pod střechu a využít
scény v Muzeu cyklistiky. Konkrétní datum včas zve-
řejníme. Také bychom se rádi nabídli litomyšlským
základním a středním školám, a projeví-li zájem,
uspořádáme na podzim představení také pro ně.

Ptala se Šárka Kučerová,
foto Vladimír Kiseljov

KADEŘNICTVÍ
EVIS
DÁMSKÉ * PÁNSKÉ * DĚTSKÉ  

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
PRVNÍ APLIKACE              880.-         
DOPLNĚNÍ ZA OBĚ OČI 350.-

MODELÁŽ NEHTŮ
GEL, AKRYGEL, GEL LAK

PŘIJMEME: 
- KADEŘNICI
- DESIGNERKU NA MODELÁŽ NEHTŮ

TEL. 604 435 053                       
SMETANOVO NÁM. 81, LITOMYŠL

VODA –TOPENÍ – PLYN

David Vomočil
Nedošín 129
570 01
tel. 722 278 029
vomocil@profitop.eu

Miloslav Ryšan 
Dolní Újezd 83
569 61 
tel. 739 076 485
rysan@profitop.eu       

ProfiTop – servis, prodej, montáže

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • www.profi-servis.cz
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HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • 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: levné pečící kameny, panelové hrobky,

plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

Výstava trofejí
Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké
jednoty Svitavy společně s městy Poličkou, Svitavami,
Moravskou Třebovou a Litomyšlí pořádá chovatelskou
přehlídku a výstavu trofejí zvěře ulovené v okrese Svi-
tavy za rok 2012. Výstavu trofejí je možné zhlédnout
od 26. do 27. dubna v restauraci U Jelena v Javorníku
od 8.00 do 18.00 hodin. V sobotu 27. dubna od 8.00
do 11.00 hodin se navíc v okolí restaurace uskuteční
jarní svod loveckých psů.                                          -red- 

Hledá se kapela
na „Středu“
Smetanův dům Litomyšl letos opět naváže na úspěšný
a oblíbený koncertní cyklus „Středa hudby vám třeba“,
který se koná v příjemném prostředí parku u Smetano-
va domu v období letních prázdnin. Organizátoři by
tento hudební počin chtěli v letošním roce obohatit
o nové, neokoukané kapely. 
„Chtěli bychom dát příležitost začínajícím nebo i zku-
šeným kapelám, které hledají místo pro svoje uplatně-
ní. Proto vyzýváme talentované umělce všech žánrů,
aby svoje hudební nahrávky nabídli Smetanovu domu.
Nejlepší z nich budou ještě letos zařazeny do drama-
turgického plánu hudebních střed. Přesněji, jedná se
o termíny 31.července a 14.srpna 2013. Smetanův
dům kapele zajistí nejen profesionální zvučení, ale
také možnost předvést své hudební umění před širo-
kou veřejností i odborným publikem,“ uvedl ředitel
Smetanova domu Leoš Krejčí.
Své nahrávky a kontaktní údaje zasílejte na elektro-
nickou adresu smetanuv.dum@litomysl.cz. -red-

Masáže – Studio EsStyle
Michaela Vrabcová, tel. 607 533 237

www.masaze58.webnode.cz
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Příhoda papežštější než Papež
Výstavu s názvem Papež v Litomyšli: výběr prací z let
1983-85 můžete navštívit do 21. dubna v Městské
galerii Litomyšl v domě U Rytířů. Autorem moderní
instalace je uznávaný výtvarník Jiří Příhoda, který
v současnosti žije částečně v obci Lubná a částečně
v americkém státě Texas. Věhlas architekta, který
vytvářel výstavy pro Národní galerii a další monumen-
tální prostory, v Litomyšli zcela zastínil autora prezen-
tovaných kreseb Jiřího Papeže. Velká část návštěvníků
vernisáže si ani nestačila povšimnout, že se Jiří Papež
vernisáže svých prací osobně zúčastnil… 

Prostor galerie v domě U Rytířů jste zcela proměnil.
Jaké rušivé prvky bylo z vašeho pohledu nutné odstran-
it?
Nebyly to tak úplně rušivé prvky – spíše jsem ten pro-
stor, který je až zbytečně dlouhý vůči náměstí, pře-
strukturoval. Na věci od pana Papeže, které zde
prezentujeme, jsou tyto místnosti zbytečně velké. Tím,
jak jsem místnosti příčně rozpůlil, jsem zároveň přidal
místo a přizpůsobil měřítko místností věcem, na které
se potřebujete dívat zblízka, protože jsou různě drob-
nokresebné. Zároveň jsem chtěl zdůraznit, že panely
jsou vložené, přidané věci. Třeba tady (mezi prvním
a druhým sálem) zůstalo viditelné ostění toho průcho-
du nebo tamhle zůstaly schody. Je ale jasné, že za nimi
muselo být schováno zábradlí. Šlo mi také o to, aby při-
dané prvky vypadaly evidentně jinak – panely mají
mírně šedomodrou barvu. Chtěl jsem, aby bylo evi-
dentní, co jsme do toho prostoru vložili. Když se pozor-
ně podíváte, vidíte, že na panelech jsou rámované věci
a všechny texty. To, co je původní galerie, je jakoby
hodně pracovní, neadjustované – ve smyslu nerámova-
né. Pouze na hřebíčkách pod plexisklem. Výjimka
potvrzuje pravidlo – to platí na ten poslední rámovaný
obrázek, co visí na zdi v poslední místnosti. 

O kolik se vlastně zvětšil výstavní prostor galerie.
Máte vše rozkresleno, nebo pracujete intuitivně?
Ne, vše je samozřejmě rozkresleno – přidali jsme 25
běžných metrů zdí. Panely se klidně mohou použít
i pro další výstavy. 

Kromě instalace výstavy jste také autorem samot-
ného záměru vystavit tvorbu Jiřího Papeže…
Ano, je to můj přítel. Přijde mi, že jeho věci jsou velmi
zajímavé, realistické – v té době, co byly vytvořené, tak
umění bylo úplně někde jinde. To na jedné straně zračí
i tehdejší informační bariéru – kdo neměl přístup
k informacím, tak v podstatě nic nevěděl. Přístup
k informacím byl možný jen tehdy, že jste měli třeba
rodiče z branže. Papežovi rodiče z branže nebyli –
takže to bylo těžké. Zároveň si myslím, že tím, jak jsem
změnil prostor výstavy, tak se vlastně neptám, jestli je
to umění aktuální nebo staré nebo moderní – jde mi
o to nainstalovat a ukázat to tak dobře, aby se lidé
na tyto věci vůbec neptali. Chci, aby je zajímal výraz
uměleckých děl, celý prostor a to, jak je to v prostoru
strukturované. 

Jste žákem profesora Stanislava Kolíbala, který
instalaci výtvarných výstav povýšil na svébytnou
uměleckou disciplínu. Ovlivnil vás v tomto směru právě
profesor Kolíbal?
Určitě. Stanislav Kolíbal je člověk, který tu funkci
architekta výstav hodně strhnul na stranu samotných
výtvarných umělců a vzal ji architektům. Stejně jako
on jsem i já přesvědčen, že výtvarní umělci dělají
lepší instalace výstav než architekti. Architekti mají
většinou dost slabou znalost umění. Nechci jim samo-
zřejmě křivdit. Umělce, kterému dělají výstavu,
samozřejmě znají – neznají celé ty dějiny, konsekven-
ce a následky, proč umělec dělal to a to… Někdy je to
z výstavy zřejmé. Nejde jenom o to udělat vkusné
a nádherné vytvarované panely do prostoru. Jde o to,
jak věci na panel dát, v jakém pořadí, v jakých vzta-
zích mezi sebou, a to ti architekti neumí. Když jim
pomůže kurátor, tak to jde – ale kolikrát to ani ti
kurátoři moc neumí (směje se)… Profesor Kolíbal byl
v těchto věcech pionýrem – hodně jsem se u něj pou-
čil. Dokonce jsem s ním byl i v raných devadesátých
letech na nádherné výstavě Giacomettiho v Muzeu
moderního umění v Paříži. Ta byla nainstalovaná
způsobem, o který se tady trochu snažím já: malý
obrázek nebo malá socha v obrovském prostoru,
velká socha v malém prostoru. Míchání zdánlivě
nepoměrných dimenzí úplně mimo proporce, ale pod-
trhující výraz uměleckého díla. V tomto mě profesor
Kolíbal rozhodně ovlivnil. Studoval jsem u něj
na akademii myslím dva roky. 

Jaký máte vztah k Litomyšli?
Narodily se mi tady obě dvě děti. Mám Litomyšl velmi
rád. Narodil jsem se mezi Telčí a Třeští. Telč je taky
krásné město, hodně podobné Litomyšli. Na Litomyš-
li cením, že je kulturní. Máte tady skvělou současnou
architekturu… Žádné podobné malé české město
neznám. 

Jak si vysvětlit, že do Litomyšle přicházíte až nyní,
zatímco Aleš Veselý i Stanislav Kolíbal…
Žiju tady asi osm let. Příhoda ještě mladý vůči Stani-
slavu Kolíbalovi a Aleši Veselému… Také bylo moc
práce - spravoval jsem barák a jezdil jsem hodně
do Prahy. Myslím, že až teď je ta dobrá chvíle…
Pokud bude mít někdo zájem, rád mu výstavu udě-
lám. Také bych byl rád, kdyby se dostalo na moje sou-
časné umění…

Ve světě výtvarného umění jste široce rozkročen.
Vaše tvorba zahrnuje instalace výstav, volné umění,
video art… Co považujete za svou doménu?
Nejsem všeumělec. Jasnou doménou je pro mne práce
s prostorem, to je moje krédo - ta mě baví. Něco udě-
láte s tím prostorem, ovlivníte ten prostor věcmi,
které do něj dáváte. Když už se dostanu na parketu
svého volného umění, které mě baví samozřejmě
ze všeho nejvíce, doopravdy mne baví hlavně vztah
k prostoru – tak, jak ho obestavujete. Myslím, že naše

vnímání prostoru se mění vlivem vývoje posledního
století a teď toho následujícího, které přichází. To se
snažím popsat ve svých věcech. Myslím, že vidíme
prostor jinak než naši prarodiče, a to je zásadní. Mám
to štěstí, že jsem se narodil v době, kdy moje babička
ještě pamatovala císaře pána a úplně rurální život
na vesnici. Trávil jsem s ní hodně volného času…
Zároveň jsem zažil to, že jsem v devadesátém prostě
sedl na letadlo a odletěl do Ameriky. Zažil jsem par
excellence tu současnou kulturu a civilizaci. Třeba
v devadesátém čtvrtém jsem viděl Las Vegas, které
nemá moc společného s realitou (směje se). Z tohoto
základního dilematu, rozkolu celého tvaru vycházím,
to mne nejvíc zajímá a toto se snažím popsat. Popsat,
jaký je charakter toho prostoru – jak jej vidíme. 

V jednom starém rozhovoru uvádíte, že vztah k Ceně
Jindřicha Chalupeckého, kterou jste obdržel v roce
1997, není zcela kladný, protože v porotě usedl
komerční galerista Jiří Švestka. Změnilo se nějak vaše
smýšlení po té, co jste poznal jak propojení byznysu
a umění funguje ve Spojených státech?
V Americe by si nikdo nedovolil dát komerčního gale-
ristu do nekomerční soutěže. To prostě nejde – to je
střet zájmů. Tuto situaci známe moc dobře z našeho
parlamentu. Tahle divočina pokračuje až do dneška
a je odrazem absence jakéhokoliv etického základu
v naší společnosti. Dnes už se to trochu lepší…

V čem je jiný svět umění u nás a v Americe? Je
umělec v USA svobodnější?
Ideologické nebo obsahové limitace nemáte – to je
všude stejné. Pouze provoz je v USA transparentnější.
Pokud se používají veřejné peníze, peníze daňových
poplatníků, je vždy striktně vymezeno, co může být
byznys, a co nemůže. Pokud někdo vyhlašuje soutěž,
která je nekomerční (dělá jí státní instituce), nemohl
by si dovolit mít porotu, která může zneužít tu cenu
pro komerční účely. To je jednoduché pravidlo. Druhá
strana mince je, že u nás se nic neutají – takže víte,
jak kdo hlasoval, máte na ně potom pifku atd. – to je
taky špatně. Výsledky by měly vždy zůstat za dveřmi
té instituce, která soutěž vyhlásila. 

Ptal se Prokop Souček

Návštěvníci, kteří při vernisáži došli až do posledního
sálu galerie, si možná všimli v rohu nenápadné hro-
mádky papírů na bílém stolečku. Vedle informací
o autorovi a architektovi výstavy stála pod čarou tato
informace: „Jiří Papež by bylo architektovo jméno,
pokud by jeho otci nezemřela v raném věku matka,
v důsledku čehož byl architektův otec předán do opat-
rovnické péče nevlastní tety a bylo mu dáno příjmení
matky za svobodna.“
Je tedy „Příhoda papežštější než Papež“ příhodný titu-
lek, nebo by to bylo lepší obráceně?

-ps-

z dopisů čtenářů

Kde se hospodaří, tam se dobře daří…
Litomyšlskou Lilii čtu každý měsíc se zájmem a někte-
ré články velmi pozorně. Tentokrát mne zaujal příspě-
vek Ing. Nádvorníka na dvoustraně Prostor pro názory
volebních subjektů... Autor v něm konstatuje, že není
vidět žádný posun v hospodaření 3 příspěvkových
organizací, mj. i knihovny. Zajímalo by mne, zda tím
chtěl naznačit, že rozpočet těchto organizací je nepři-
měřeně velký, a tím dotace města zbytečně vysoká,
anebo naopak. Já osobně nemám pocit, že by nás
město v některém ohledu „přeplácelo“.
Pravidelní návštěvníci vědí, že vytápění interiéru je
vcelku skrovné (na chodbách a v kuchyňce netopíme).
Interiér knihovny nesvědčí o luxusnějším vybavení
nebo na zakázku vyrobeném nábytku, jak se může
každý sám přesvědčit. Výpočetní technika není nejno-
vější a obnovuje se postupně, kus po kuse. Regály
pro uložení příručního fondu jsme si pořídili po více

než 25 letech. A odřené linoleum v oddělení
pro dospělé čtenáře se snad letos dočká výměny. 
Co se týče peněz na nákup knih, standard ministerstva
kultury doporučuje 30-45 korun na 1 obyvatele,
zatímco u nás je to jen 23,50 na 1 obyvatele. Na hono-
rářích pro přednášející také šetříme, naši spolupracov-
níci si obvykle odnášejí jen kytičku. Ceny za soutěže
pro děti jsme až do roku 2011 získávali od Ministerstva
kultury ČR prostřednictvím grantů na projekty z pro-
gramu Knihovna 21. století, teprve vloni jsme na tento
účel získali 2 000 od města.
Na fungování Univerzity 3. věku, na kterou se každo-
ročně přihlásí okolo 150 seniorů na jarní i podzimní
semestr, dostáváme od města 17 000, zbytek si „vydě-
láme“ na školném a získáme dík projektu od MK.
A takhle bych mohla pokračovat v dokazování toho, že
knihovna hospodaří s rozmyslem, šetrně a úsporně.

Ale možná, že se jen snažím přesvědčit někoho, kdo
knihovnu a její služby ke svému životu nepotřebuje (a
proto se mu prostředky na její činnost zdají nehospo-
dárně využité). Na rozdíl od 2 800 registrovaných čte-
nářů města a okolí a více než 67 000 návštěvníků
našich akcí.
Chápu, že Město Litomyšl finančně zajišťuje nejen
oblast kultury, ale i sportu a volnočasových aktivit jak
pro děti a mládež, tak pro seniory. Uvítala bych však,
kdyby mezi jejich financováním byla rovnováha (je
přece žádoucí, aby naše společnost byla nejen zdravá
a fyzicky zdatná, ale také vzdělaná a přemýšlivá). 
Jistě by nebyl problém porovnat návštěvnost kultur-
ních a sportovních akcí a také financování kulturních
a sportovních organizací města. Přehledná tabulka by
vypověděla víc než nekonkrétní kritika.

za Městskou knihovnu Litomyšl Jana Kroulíková
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Nemáte kde sportovat?
Sokol a Jiskra mají
volné hodiny
TJ Sokol Litomyšl nabízí volné hodiny v tělocvičně
sokolovny, včetně možnosti využití sportovního nářa-
dí a náčiní, nebo pro míčové hry a kolektivní cvičení,
a to v těchto termínech:
úterky od 18.00 do 19.00
středy od 15.00 do 17.00
čtvrtky od 15.00 do 18.00 
Bližší informace podá Kamila Kapounová na tel.
608 615 747.  
Dále pak TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl
- tělocvična sportovní haly nabízí termíny: 
pondělky - pátky vždy dopoledne do 11.30 hodin -
vhodné pro míčové sporty a kolektivní cvičení.
Bližší informace získáte u Dany Kmoškové na tel.
775 913 400.                                            Dana Kmošková

Potápěči 
v městském bazénu 

Že na potápění opravdu nic není, jste se mohli pře-
svědčit 18. března v Městském bazénu Litomyšl. Počá-
teční obavy, zda se zkušený tým pod vedením Ládi
Lukáška z Ústí nad Orlicí za velmi nepříznivého počasí
dostaví, rozprášila smska „Ještě pár minut, vyjíždím
z České Třebové“.  Ani husté sněžení nezabránilo
tomu, aby před 18.00 hodinou bylo vše připravené
a potápěčské vybavení mohli začít zkoušet první nedo-
čkavci. Nápor byl tak velký, že někteří museli na potá-
pěčskou výstroj pár minut počkat, než si první zájemci
„dýchání pod vodou“ vyzkoušeli. Zájem o tuto atrakci
neopadal ani před dvacátou hodinou, kdy byl avizova-
ný konec, a tak se ukázka malinko protáhla. O tom, že
se akce vysoce zdařila, svědčí také fakt, že se někteří
nováčci v potápění nechtěli potápěčské výstroje vůbec
vzdát. 
Akce byla pro návštěvníky zcela zdarma, stačilo si
jenom zakoupit vstup do bazénu. Pokud jste se
nemohli dostavit a vyzkoušet si tento nevšední záži-
tek, tak nezoufejte. Akci pro vás připravíme znovu
v červnu a v jednání máme i venkovní potápění
na koupališti.

Lukáš Kmošek, Městský bazén Litomyšl, 
foto archiv bazénu

Český pohár tentokrát
v Lidovém domě

Když dne 18. 12. 1999 uspořádal Zdeněk Lopaur v Lito-
myšli první veřejný turnaj ve stolním táhlovém hokeji
Stiga, určitě netušil, jakou lavinu strhne. Dne 4. 1. 2003
na 38. turnaj o Litomyšlský pohár přivedl Jindra Petr
syna Patrika a spolu se Z. Lopaurem pozvedl tuto čin-
nost na vyšší úroveň. V roce 2003 jsme získali stálou
základnu v DDM Litomyšl a v roce 2005 bylo zaregistro-
váno občanské sdružení Stiga HC Benátky. Již od roku
2004 však v Litomyšli každoročně pořádáme jeden z
turnajů Českého poháru, a v letech 2004 a 2011 jsme
dokonce byli poctěni pořádáním Mistrovství ČR v tomto
krásném sportu, který spojuje mladé i starší, holky
i kluky, zdravé i s hendikepem. Těší nás podpora Pardu-
bického kraje, města Litomyšl a obce Benátky a zejmé-
na trvalý zájem nadšenců všeho druhu z Litomyšle
a širokého okolí. 
V sobotu 9. 3. jsme v litomyšlském Lidovém domě uspo-
řádali 7. turnaj o Český pohár 2012/2013 za výborné
účasti 66 hráčů. Z nich 13 hrálo za pořádající klub, při-
čemž hned 4 ochutnali menu této úrovně vůbec poprvé
– Jiří Malík (Rokytno), Patrik Růžička (Loštice), Pavel
Tobiášek (Říkovice) a Petr Vohralík (Litomyšl). Ve 4
základních skupinách se bojovalo o postup do odpoled-
ních výkonnostních skupin. V 1. skupině si postup do B
skupiny zajistil 7. Z. Lopaur a 11. Tomáš Halama
a na Céčko dosáhl 13. Jiří Malík, stejně jako ve 2. sku-
pině 13. Josef Sedláček, naopak 16. Pavel Tobiášek a 17.
Petr Vohralík se museli spokojit s Déčkem; ze 3. skupi-
ny 8. Michal Boštík a 11. Josef Malý nabrali směr Béčko,
14. Barbora Petrová do Céčka a 15. Milan Zeman
do Déčka; ve 4. skupině 13. Jindra Petr a 14. Jiří Junek
zamířili do Céčka a 15. Patrik Růžička do Déčka. Dopo-
lední boje byly náročné, ale odpolední maratón tím víc.
V elitním Áčku jsme sledovali postup Patrika Petra (THC
Stiga Elites) do play-off ze 4. příčky, zatímco naše čtve-
řice v Béčku sbírala body pro klub. Nejvíc se dařilo 6. M.

Boštíkovi (25.), který ve vyřazovacích bojích postoupil
přes M. Černocha (HCS Žabka Praha) a D. Brdíčka (THC
Stiga Svitavy 93) do finále, kde podlehl R. Ježovi (THC
Stiga Svitavy 93). Za ním skončil 10. Z. Lopaur (34.),
13. J. Malý (37.) a 18. T. Halama (42.). Naše pětice v
Céčku dosáhla díky J. Petrovi (45.) a J. Junkovi (46.) až
na mety nejvyšší, dále 6. J. Sedláček (50.), 7. B. Petro-
vá (51.) a 9. J. Malík (53.). Déčko jsme díky P. Růžičko-
vi (57.) také vyhráli, pěkně si zahráli i 5. M. Zeman, 6.
P. Vohralík a 7. P. Tobiášek (61.-63.). P. Petr vypadl
ve vyrovnaném čtvrtfinále Áčka s L. Turoněm (THC Tři-
nec), který nakonec obsadil 3. příčku, ve finále zvítězil
Michal Hvižď (THC Stiga Elites) nad Z. Matouškem ml.
(HCS Žabka Praha). Průběžně vede L. Turoň před M.
Hvižděm a Z. Matouškem ml., 6. je P. Petr, z našich je
23. Boštík (3. junior), 30. Lopaur, 41. T. Halama (13.
veterán), 42. J. Malý, 43. J. Petr atd. Klub obsadil 7.
příčku (7. celkově), B. Petrová je 2. nováček a 2. žena.
Za ceny děkujeme nakladatelství Paseka a firmě Špalda
s.r.o., za natočení propagačního videa panu Josefu Peli-
kovskému z Litomyšle a těšíme se brzy na zahranou
třeba i s vámi!                                                 Jindřich Petr

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

• akreditované školící
centrum řidičů

Autobusová doprava - školní výlety, zájezdy
Pronájem školících prostor
Žádosti a informace v autoškole nebo na www.pegas-tour.cz
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

Naučíme Vás řídit i ve velkém městě. 

www.autoskolalitomysl.cz

VELOSERVIS – SPORT FLACH
Dolní Újezd
pro vás pořádá

TESTOVACÍ JÍZDY
ELEKTROKOL

Sobota 20. dubna 2013
9.30 - 14.00 hodin

v Dolním Újezdě před prodejnou

Tel. 603 935 169
www.velo-sport.cz
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Litex aerobic show 2013 
Máte pocit, že byste se měli po zimě začít hýbat? Ide-
ální příležitostí pro vás může být Litex aerobic show
2013, která se uskuteční 13. dubna v Městské sportov-
ní hale při III. ZŠ. Zahájení startuje v 9.15 hodin. 

„Zacvičit si můžou přijít všichni sportovní fandové,
které zajímají nové trendy ve světovém fitness nebo si
jen chtějí dát do těla se skvělými lektory,“ láká na akci
za pořadatele Karel Jandík a dodává: „Do Litomyšle se
podařilo zlákat přední světové lektory.“ Zacvičit si
můžete se Zitou Svobodovou Dance euphoria, s Lucia-
nem Mottolou z Itálie pak Perfect dynamic body for-
ming nebo Fantastic dance aerobic made by Italian.
Lucie Tvrdoňová a PetraTojmarová připravily Luxury
ladies zumba ride, s Lukášem Kolkem si zacvičíte Také
it dance nebo Yoga for all, JanaUhlířová aVilém Maty-
áš přijedou s Hot sexy rhythms of zumba, Freestyle
Litex zumba show pak bude v podání Lucie Tvrdoňové,
Jany Uhlířové, Petry Tojmarové a Viléma Matyáše.
Těšit se však můžete také na pestrý doprovodný pro-
gram, hodnotné dárky, bohatou tombolu a hlavně
na den plný sportu. 

-red-, foto archiv Litexu

Na streetballový turnaj 
se můžete registrovat již nyní

Také letos se v Litomyšli bude konat streetballový tur-
naj. Již 8. ročník této akce, které se zúčastní řada zná-
mých hráčů z Mattoni NBL a ze zahraničí, se sice
uskuteční až 20. července 2013 hned ve třech sportov-
ních halách (Městská sportovní hala při III. ZŠ, hala TJ
Jiskra, SZAS Litomyšl), ale již od začátku dubna je
možné se zaregistrovat. Turnaje se mohou zúčastnit
hráči a hráčky již od velmi útlého věku. Startovné
pro dětské kategorie bude za velmi symbolickou část-
ku. Registrace bude probíhat výhradně přes webové

stránky http://litomyslstreetball.cz/, kde naleznete
i aktuální informace. Přihlášky budou přijímány do 10.
července 2013.
Turnaj je pravidelně pořádán již od roku 2006. Opět
připravujeme bohatý program, kromě samotné hry 3
na 3 také soutěže ve střelbě na koš, smečování a další
doprovodné akce, např. taneční vystoupení. Během
akce je zajištěno občerstvení pro týmy i diváky. V
letošním ročníku nově zařazujeme i dětské kategorie. 

Za Litomyšl Streetball o.s. Martin Kopecký

Inzerce 
Pěkný kovový model japonského tanku T90. Délka cca
18 cm. Firma del Prada. Výborný stav, nepoškozený.
Cena 200 Kč. Zašlu na dobírku. T.: 731 719 454. • Pro-
dám úplně nový kvalitní dalekohled, dvanáctinásobné
zvětšení, optické sklo BK7. Vynikající dalekohled
pro turistiku. Jen 590 Kč. I na dobírku. T.: 731 719 454.
• Štěně Kavalír King Charles Španěl (blenheim) s PP
(pejsek) - odběr ihned. Petrová, 774 620 510, Iva.Petro-
va@seznam.cz. • Koupím poštovní známky, pohledy,
obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré
akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozů-
stalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92
92. • Prodám dveře 80, pravé a levé 4ks, použité, plné,
dýha světle hnědá. Cena za kus 250 Kč. Dále nabízím k
prodeji polohovací elektrické lůžko CASA MED
CLASSIC4 + antidekubitní matrace CASACARE
pro domácí péči. Používání 1,5 roku, ve výborném

Česká rodinná firma s dlouholetou působností
v oblasti obchodu a výstavby inženýrských sítí,
vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Marketingový 
specialista/-ka
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ vzdělání
• praxi v oblasti marketingu a tvorby grafických návrhů 
• nadstandardní uživatelskou znalost práce na PC

(Windows, Excel, Word, PowerPoint), velmi dobrou
znalost internetu 

• orientaci na zákazníka 
• schopnost samostatné práce dle zadání, odpověd-

nost za výsledek 
• spolehlivost, pečlivost a důslednost 
• kreativní, komunikativní a dynamickou osobnost
• časovou flexibilitu / schopnost a ochotu vysokého

pracovního nasazení  
• znalost práce v programu CorelDRAW výhodou 
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• zajímavou a různorodou práci 
• adekvátní mzdové ohodnocení
• mobilní telefon 
• příjemné pracovní prostředí  
• nástup možný ihned

Náplň práce:
• tvorba a zajišťování grafických návrhů,

POS materiálů atd.
• příprava a realizace podpůrných marketingových

prostředků pro zvýšení prodeje
• příprava promo kampaní, soutěží atd.
• tvorba letáků a katalogů 
• grafické návrhy reklamních tiskovin, tvorba prezentací 
• marketingová podpora maloobchodních prodejen

– instalace POS materiálů apod.
• spolupodílení se na tvorbě marketingové strategie
• spolupráce s ostatními odděleními společnosti 

stavu. Cena 18 000 Kč. Tel.: 722 299 441. • Prodám fólii
na fóliovník, silnou s tkanou kostrou. Šíře 115 cm,
1m/30 Kč. Dále prodám koženku, š. 140 cm, 1 m/50 Kč.
Tel.: 736 275 567. • Prodám levně klavír, kontaktní
email: www.litomysl@seznam.cz. • Prodám rohovou
vanu Rosa II, vč. sprchové zástěny, baterie tříprvkové,
sifonu a madla. Vana je na nožičkách, rozměr 150 x 105
cm, jen velmi krátce použitá. Pořizovací cena sestavy
22 000 Kč. Nabízíme za poloviční cenu. Tel.: 607 26 83
83. • Prodám dvě chlapecká kola a nový klekosed - kle-
kačku. Telefon 732 413 721. • Prodám levně rýsovací
prkno, novější typ, kontaktní email:
metris@email.cz. Koupím betonové dlaždice 50 x
50 cm nebo zatravňovací dlaždice, tel.: 737 777 845. •
Nabídněte. Sháním do malého bytu stylový skleníček či
prosklenou vitrínu, možno z 50.-60. let. Za rozumnou
cenu. T.: 739 307 646. • Nabídněte do sbírky starou
korálkovou kabelku z dob našich babiček. Každá potě-
ší, možno i alpakovou, gobelínovou atd. Dále nabídně-
te starý šicí stroj s litinovým podstavcem, zdobený,
s pěknou deskou. T.: 739 307 646.

• POLEDNÍ MENU od 75 Kč
• STUDENTSKÉ MENU za velmi výhodné ceny
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE
• PŘÍJEMNÁ TERASA S VENKOVNÍM GRILOVÁNÍM

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

SadoFC turnaj 
ve stolním fotbale 
v Edenu
Litomyšl a její sadoFC se pomalu, ale jistě zabydluje
na fotbálkové mapě České republiky. Turnaj střídá tur-
naj, Sadoliga v plném proudu, fotbálek mastí v Lito-
myšli a okolí už prakticky každý, kdo má dvě zdravé
ruce.Fotbálkový kolovrátek se naposledy roztočil 2.
března 2013 v litomyšlském baru a herně Eden turna-
jem dvojic. Na čtyřech stolech různých výrobců a ten-
tokrát s gumovými JGC míčky se o vítězství, poháry
a medaile utkalo krásných dvacet jedna týmů. Ze dvou
skupin, ve kterých si dostatek zápasů zahráli a sado-
pohody užili i začínající hráči, postoupilo do závěreč-
ného double KO nejlepších šestnáct. S nástrahami
pavouka si nejlépe poradili a titul pána Edenu získali
již ostřílení harcovníci Šachy a Hanz z týmu Citrusová
exploze. Vítězům na paty funěli a stříbrné medaile
vybojovali poličští Nečum a hrej ve složení Ondeer
a Míza. Až na bronzovém stupínku, možná i díky vlast-
ní nedisciplinovanosti, stanulo mnohými favorizova-
né duo Der Budulmann v sestavě Hudy a Slažy.Der
Budulmann a ani vy, co jste ještě sadoFC turnaje
nenavštívili, nemusíte zoufat. 27. 4. v Liďáku, 12. 5.
v Undergroundu a 8. 6. v Kotelně (vše Litomyšl) se cir-
kus SadoFC znova roztočí. Pro více infa sledujte
www.facebook.com/sadofotbal nebo sadofc.cz.
SadoZdar                                                               Jan Štefl
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Již třetí ročník turnaje litomyšlských firem, který tra-
dičně pořádá H.R.G. Litomyšl, se konal 24. 3. 2013
v městské sportovní hale. Turnaje se tento rok účast-
nily pouze čtyři týmy, takže se hrálo systémem každý
s každým. Nedělní dopoledne si zpestřily minikopanou
tyto čtyři týmy v následujícím konečném pořadí: 1.
Saint-Gobain Adfors, 2. Fakulta restaurování a kon-
zervačních technik, 3. H.R.G. Litomyšl, 4. STORY
DESIGN. Rád bych na závěr oslovil ostatní litomyšlské
firmy a vyzval je k účasti v příštím ročníku.

Jiří Gult, H.R.G.

Velké úspěchy 
volejbalových 
mladíků Litomyšle
Pomalu končící sezóna volejbalu přináší radostné
zprávy o úspěších mladých volejbalistů VK Litomyšl.
Junioři pod vedením trenérů Novotného a Kerala již
svou soutěž ukončili ziskem titulu přeborníků Pardu-
bického kraje. Nyní je čeká, poslední dubnový víkend,
kvalifikace o první juniorskou ligu. Budeme jim držet
palce v boji o návrat mezi republikovou elitu. Velmi
pozitivní je, že kluci tvoří i výborný kolektiv. Volejbal
je baví a to je příslibem i do dalších let při přechodu
mezi muže. Kádr tvoří Novotný Jan, Hospůdka Tomáš,
Kuta Matěj, Hrubeš Vojtěch, Šulc Marek, Šulc Radim,
Vondráček Radek, Kubík Milan, Kapoun Václav, Chadi-
ma Vojtěch a Novák Matěj.
Starším žákům chybí poslední krůček k zisku přebor-
nických titulů Pardubického kraje. Ten by měli udělat
ve finálovém turnaji ve Svitavách 14. dubna. Zato mají
za sebou velký úspěch republikového formátu. V nej-
vyšší republikové dlouhodobé soutěži - Českém pohá-
ru - obsadili naši hráči do 15 let konečné páté místo v
konkurenci čtyřiceti nejlepších týmů ČR. Předstihli je
pouze hráči Ostravy, Prahy a Hradce Králové, ale i ty
dokázali naši borci v průběhu sezóny porazit a tím
potvrdit příslušnost k absolutní špičce českého žákov-
ského volejbalu. Dostali jsme i jedno individuální oce-

Kondiční cvičení 
ve vodě pro seniory
Senioři, chcete se cítit i ve zralém věku fyzicky i psy-

chicky stále velmi dobře? Těšíte se, že aktivně prožije-
te další léta, kdy máte pro sebe více času? Městský
bazén v Litomyšli ve spolupráci s Lékárnou U Slunce
pro vás připravil program, ve kterém můžete začít lépe
pečovat o své zdraví, lépe porozumět svému zdravotní-
mu stavu a hlavně velmi přirozeným    a šetrným cviče-
ním ve vodě a plaváním dospět k lepší fyzické kondici
a psychické pohodě, která dnes většině z nás tolik
chybí. Ve středu 10. 4. 2013 od 10.00 hod. vás zveme
do vestibulu krytého bazénu, kde pro vás bude připra-
veno měření krevního tlaku, tělesné hmotnosti, BMI,
tuků a spirometrie (neinvazivní funkční vyšetření plic
pomocí speciálního přístroje). Následně můžete zdar-
ma vyzkoušet ukázkovou lekci kondičního cvičení
a plavání pod vedením odborných instruktorek cviče-
ní a plavání Mgr. D. Markové a Bc. K. Rothscheinové.
Více informací najdete na internetových stránkách
www.bazen-litomysl.cz nebo tel.: 461 315 011. Cvičení
bude zaměřeno na zvýšení kloubní pohyblivosti, posí-
lení ochablých a protažení zkrácených svalů, nácvik
správného dýchání při cvičení i plavání, a to vše
ve vodě, která nadlehčuje, ale zároveň klade přirozený
odpor, čímž je cvičení účinnější. Cvičí se v dětském
bazénu s teplejší vodou, používáme speciální nadleh-
čovací a další pomůcky. Plave se v obou bazénech.
Dovednost plavání není podmínkou. Na závěr lekce je
k dispozici i vířivka, pára apod. Požadujeme pouze
vyplnění přihlášky a písemný souhlas vašeho praktic-
kého lékaře. Přijďte probudit své tělo ze zimního
spánku a připravit se na jaro a léto. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Městský bazén, tel.: 461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01
Info o otevírací době na www.mslit.cz/bazen.php
nebo na tel.: 461 315 011.
Plavecká škola Ráček Litomyšl,
tel. 461 315 011 a 606 051 995
e-mail: plaveckaskola@mslit.cz
• Po 8.30 Kurz „Plavání kojenců a batolat“ do 3 let
e-mail.: batolata@mslit.cz
• Po 17.00–18.00 Kurz „Plavání pro těhotné“ 
• Út 16.00-17.00 Kurz „Plavání pro dospělé“
(plavci i poloplavci) - 18 let a více
• Út 17.00-18.00 - Kurz plavání „Rodiče s dětmi“
od 3-5 let
• Út 17.00-18.00 Kurz Ráčci „Plavání hrou“-
kurz pro děti do 6 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka I. -
pro děti 6-8 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka II. -
pro děti 8-10 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka a kon-
diční plavání - pro děti 10-15 let
• Pá 10.00-11.00 Cvičení ve vodě pro seniory - více
info na tel. 606 051 995,
Pravidelná cvičení a kurzy plavání:

•Út 16.00-17.00 Kurzy plavání pro rodiče s dětmi
od 3-6 let - více info na tel. 737389 797,
www.kajmanek.cz
•Út 19.30 Aquarobic s Jarmilou Souškovou - více
info na tel. 606 415 698, www.bazenlitomysl.cz
•Pá 8.00-10.00 Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata - objednávky na tel.: 737 389 797, www.kaj-
manek.cz
•So 8.00–10.00 Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata. tel.: 605 146 642,
e-mail: andrea.dost@seznam.cz

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/

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

jandikova.cz
•BODYLATES – tělocvična II. ZŠ v Litomyšli
St 19.00 (lekce bez rezervací, informace p. Draho-
šová : 608 229 159)

Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
Rozvrh lekcí platný od 1. 1. 2013
FITCENTRUM FILA U PLOVÁRNY 1130
Rezervace a rozpis všech lekcí v rezervačním
systému na www.jandikova.cz
•K2 HIKING
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (dříve narození), 18.00, 19.30
St 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu), 19.30
Čt 16.30, 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30
•BOSU
Út 18.00
Čt 16.30 (sudý týden), 19.30 (lichý týden)
Ne 18.00

•JUMPING
Po 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu)
St 19.30, Pá 18.00
•ZUMBA
Čt 16.30 (lichý týden), 19.30 (sudý týden)
•ZUMBATOMIC – formou kurzu
St 15.15-16.00
•MIX PRO ŽENY - St 16.30 
•FLOWIN - Út 19.30, St 18.00
•AEROBIK „OBRÁCENĚ“ - Po 19.30
•JÓGA – bez rezervací - Po 8.30, Čt 18.00
Informace: 608 834 129 (Petra Bálská)
• KRUHOVÝ TRÉNINK – NOVINKA 
Ne 18.00

Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli U Školek

•PILATES - Čt 17.45-18.45
ke cvičení je třeba pouze podložka a ručník, cvičí
se bez obuvi
Kontakt: Jana Voleská, tel. 777 118 220

Sportovní areál za sokolovnou, tel.  777 947 718
- od 27. 4. opět v provozu - volejbal, nohejbal,
tenis, petanque
více na www.areal-sokolovna.cz

Cvičební sál Veselka
Samurai klub bojových umění a sportů 
tel. 776 88 77 19
• Karate Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30  
•Fitbox Po, Čt 18.00-19.00 - tel. 776 887 719
•Zumba Po 19.00-20.00  
•Jóga Út 18.00-19.00 - tel. 608 834 129
•Sportovní příprava pro malé děti - zaměřeno
na bojová umění Po, St 16.00-17.00  
•Aikido St 17.00-18.30  
•Kickbox St 19.00-20.00, Pá 18.30 - 19.30 
Ostatní info na tel. 775 998 869
• každé úterý Vasrmánek - pohyb s dětmi
pro jejich zdraví a pro zábavu Vás, rodičů:
9.00- 9.50  Koumáci (1-2 roky)

10.00-10.50 Likvidátoři (2-3 roky)
16.00-16.50 Puberťáci (3-4 roky) a rozumbradové
(4-5 let)
více na www.vasrmanek.cz, tel. 777 113 173

Sokolovna, tel. 608 615 747 a 732 962 686
Pravidelná cvičení 2012/2013:
Po 16.00-17.00 Rodiče a děti
Po 17.30-18.30 Mladší žactvo
Út 18.00-19.00 Zumba
St 17.00-18.00 Predškoláci
St 18.00-19.00 Gymnastika
Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 Aerobik

Rodinném centrum Litomyšl, tel. 721 344 217
Rehabilitační cvičení s prvký jógy
každý čtvrtek 16.00-17.00 

Tělocvična Gymnázia Aloise Jiráska
Zumba+posilování
St 18.00-19.15 hod., začínáme 9.1.2013
Adriana Vítková, www.zumbasadrianou.cz

Aula III. ZŠ - T.G. Masaryka

Pilates
Po, St: 19.30–20.30
Více informací: L. Hájková, tel.: 724 731 366

Rodinné centrum Litomyšl, tel. 607 605 720
Čt 8.45-9.15  Cvičíme spolu aneb Baby gymnastika
– pro děti od 3 měsíců
Čt 9.30-10.00  Cvičíme spolu aneb Baby gymnasti-
ka – pro děti kolem 8 měsíců
Čt 16.00-17.00  Rehabilitační cvičení s prvky jógy –
tel. 721 344 217

Sport, cvičení

nění, kdy náš kapitán Marek Šulc byl vyhlášen nejlep-
ším přihrávajícím smečařem soutěže. Tento hráč v létě
přestupuje do extraligového týmu Volejbal Brno a.s.
a je členem reprezentace České republiky v kategorii
kadetů. V jejím širším kádru je i Michal Frank. Radim
Šulc je v kádru reprezentace ČR ročníku 1999/2000.
Úspěšný tým tvoří: Šulc Marek, Šulc Radim, Novák

Matěj, Frank Michal, Chadima Vojtěch, Toman Vojtěch,
Krejbych Daniel, Šelever David, trenéři Šulc Pavel
a Šulcová Renata.
Tímto umístěním navíc získal náš klub právo pořádat
semifinále Mistrovství České republiky, které by se
mělo konat 20.-21. 4. v Městské hale Litomyšl.

Břetislav Fiala, předseda VK

HRG CUP 2013
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Bronzový vstup do sezóny
Triatlonista Tomáš Kabrhel zahájil novou
sezónu startem v úvodním podniku Čes-
kého poháru v aquatlonu v Českých Budě-
jovicích. Nejprve absolvovali závodníci
plaveckou čtyřstovku v padesátimetro-
vém bazénu, kde dosáhl třetího nejlepší-
ho času. Druhou disciplínou byl
pětikilometrový běh, do kterého závodní-
ci startovali dle odstupů z úvodní plavec-
ké části. Běh se odehrával na asfaltových
cestách v nedalekém parku na kilometro-
vém okruhu. Tomáš brzo smazal manko
na nejlepší plavce a krátce se ocitl i v čele
závodu. Nakonec obsadil velice dobré

třetí místo, když vítězem se stal jeho kole-
ga z reprezentačního výběru do 23 let
Martin Debnar.
V letošním roce nebude Tomáš Kabrhel
startovat v německé bundeslize tak jako
minulou sezónu, přestože nabídku opět
obdržel. Letos pro něho budou prioritou
závody Evropského poháru dospělých,
kde chce získávat další zkušenosti mezi
absolutní elitou, a potom kvalifikace
na Mistrovství světa v aquatlonu a triatlo-
nu, které se uskuteční v polovině září
na olympijských tratích v Londýně.

Text a foto Zdeněk Kabrhel

podle větru v Poličce, Ústí nad Orlicí nebo Žamberku.
Diváci se mohou sejít v 9.00 hodin na parkovišti
u nemocnice a potom společně odjedeme dle větru
na stanoviště. 
S náročnějšími modely jedeme létat do Chocně 16.
dubna snad v plné sestavě šesti členů klubu.

Za Leteckomodelářský klub Litomyšl Jindřich Krčmář,
foto Václav Cimburek

Leteckomodelářský klub Litomyšl
začal sportovní sezónu

Mladí modeláři sportovního týmu Leteckomodelářské-
ho klubu Litomyšl začali 19. ledna 33. ročníkem Svi-
tavské ligy házedel, kterou pořádal Modelklub a DDM
Svitavy. Pět létacích kol házedel bylo ukončeno 16.
března a vyhodnoceno v klubovně Modelklubu. Náš
klub reprezentoval Jarda Halouska (2. místo), Vašík
Cimburek (3. místo), Honzík Cimburek pro nemoc
obsadil 7. místo. Začínající Ládík Kočí z první třídy ZŠ
Osík obsadil 11. místo a Fanda Jílek, soutěžící také
poprvé, obsadil rovněž místo 11. Počasí bylo velmi
náročné. Létalo celkem 94 žáků, juniorů a seniorů
ze Svitav, Litomyšle, Vyškova, Šumperku, Uničova,
Žamberku a Brna. 
Ani soutěžní tým v kategorii F3J nezahálel. Modely
celokompozitové o hmotnosti 3 kg a více a rozpětí kří-
del 3 a více metrů využívají pro let stoupavé proudy.
Dva naši členové se zúčastnili první přípravné soutěže
16. března v Poříčí nad Sázavou. Létající trenér repub-
likového týmu stanul na místě prvním. 
V termínu od 16. do 22. června se v tureckém Istanbu-
lu bude konat mistrovství Evropy. Přípravných soutěží
nás čeká ještě šest. Přejeme hodně sportovních úspě-
chů v reprezentaci naší republiky na této vrcholné
akci. Další čtyři soutěže pro mezinárodní reprezentaci
se ještě uskuteční. Doufejme, že dobře dopadnou. 
Svahaři F3F začínají seriál soutěží 14. dubna na svahu

Sportovní tým 33. ročníku ligy a letošní sezóny: zleva Vašík
Cimburek, Fr. Jílek, Honzík Cimburek, mimo záběr nemoce-
ní Ládík Kočí a Jarda Haluska.

LETNÍ TÁBOR
S JISKROU
Tradiční dětský letní tábor 

TJ Jiskra Litomyšl pro všechny děti od 6 let 
se letos uskuteční v ŘÍČKÁCH v Orlických

horách v termínu 3. - 13. srpna 2013.
"S námi děti prožijí krásné dny plné her, 

sportování a tvoření v pěkném 
a zdravém prostředí Orlických hor"

informace a přihlášky: 
dana.kmoskova@centrum.cz
tel. 775 913 400, 461 618 672

MASÁŽE - ALENA MISTROVÁ
Krytý plavecký bazén Česká Třebová

Kosmetický Salon Lady
tel. 737 306 148 • mistrova.a@seznam.cz

PŘEDSEZÓNNÍ AKCE

CHORVATSKO – OMIŠ
PENZION ***

SKALLA CZ s. r. o.
Havlíčkova 430, 570 01 Litomyšl,

tel./fax: 461 618 788, 495 521 595
e-mail: skalla_lit@skalla.cz

www.skalla.cz

7x UBYTOVÁNÍ – POLOPENZE - DOPRAVA

VŠECHNY POKOJE S VÝHLEDEM NA MOŘE
KOMPLETNÍ CENA !!!

Katalog s nabídkou zájezdů 
(Itálie, Chorvatsko – stany, karavany, 

apt., hotely) vám zašleme zdarma. 

22. 6. – 29. 6. 2013
29. 6. – 6. 7. 2013 6.990,- Kč
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Závěrečný účet hokejistů 2012-2013

S příchodem jara se definitivně zastavily chladící stro-
je na zimním stadionu a hokejová sezóna 2012-2013 je
minulostí. Naše město bylo zastoupeno v pěti věko-
vých kategoriích krajských soutěží a naši hokejisté
sehráli 174 soutěžních utkání.
Soutěže přípravek ročníků 2003-2005 (2. až 4. tříd)
nejsou bodovány, aby nedocházelo ke zbytečnému
soupeření spoluhráčů (a hlavně jejich rodičů), v soutě-
žích žáků, dorostu, juniorů a mužů se rozdělují body.
Vzhledem k nedostatku hráčů jsme nebyli schopni
obsadit kategorie mladších žáků a dorostu.
Žákovská soutěž, v níž jsme byli zastoupeni staršími
žáky, se hrála na dvě části a vystoupení našich barev
nebylo nijak přesvědčivé a naše mužstvo přebývalo
po celou sezónu ve druhé polovině tabulky. Junioři -
mužstvo, ve kterém se každoročně věkově vystřídá

několik hráčů, předvádělo velmi slušné výkony
a po zásluze mu patří velice lichotivá pátá příčka, když
ve druhé části soutěže vyhrálo skupinu B bez jediné
ztráty bodu. 
Mužstvo mužů, do kterého se postupně zařazují mla-
díčci z juniorky, nakonec získalo bramborovou medai-
li, když po skvělém vyřazení Světlé nad Sázavou
nestačilo v semifinále na vítěze soutěže Choceň
a v boji o třetí místo podlehlo jen těsně Chrudimi. 
Bohužel, jak už to v současném sportu chodí, náklady
na fungování hokeje každoročně narůstají, a tak
po celou sezónu klub zoufale bojuje s nedostatkem
prostředků na provoz mužstev a nebýt podpory sou-
kromých subjektů a samotných rodičů hráčů, byla by
existence hokeje v Litomyšli ohrožena.  Výdaje

na dopravu, hokejový materiál, rozhodčí a časomíru
spolu s neúměrnými poplatky hokejového svazu
za registrace mužstev a hráčů samotný hokej totálně
dusí. Když se k tomu přidá značný pokles diváckého
zájmu, je situace vážná. 
Radost z těch nejmenších hokejistů (na fotografiích)
a poděkování jejich trenérům a všem, kteří nezištně
pomáhají při výchově nových nadějí, budiž velkým pří-
slibem…                                                           Jiří Mlejnek, 

foto přípravky Jakub Bažant, elévů Jiří Mlejnek

So 6. 4. 11.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony (jezdecká hala) - Jízdárna-Hřebčín Suchá / www.stajmanon.cz tel. 606 601 101
16.30 Litomyšl (muži A) x Hlinsko - fotbalové utkání / stadion Černá hora

Ne 7. 4. 13.00 a 14.45 Litomyšl (žáci) x Hlinsko - fotbalové utkání / stadion Černá hora
10, 12, 14 a 16.00 Finálový turnaj minižákyň U13 - basketbal, soupeři Trutnov, Josefov, Pardubic / hala TJ Jiskry Litomyšl

16.30 Litomyšl (muži B) x Pomezí - fotbalové utkání / stadion Černá hora
So-Ne 6.-7. 4. Den otevřených dveří sportovního areálu Černá hora - sportoviště se slevou 50 %, malé občerstvení /sport areál Černá hora          rezervace: 774 741 695
Po 8. 4. 17.00 FLA - FLA x T&Trade (hřiště A) a Taurus Trans x Slavoj Ahoj (hřiště B) - 10. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl

17.40 SK Litomyšl x Gambrinus (hřiště A) a Sokol Tokyjo x POHODA (hřiště B) - 10. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
18.20 AC Dárečci x Rest. U Kolji (hřiště A) a 1.FC VP x VH Tržek - 10. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
19.00 FC Smeták x Sedliště (hřiště A) a SK AMI x Combo (hřiště B) - 10. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl

St 10. 4. 10.00 Kondiční plavání pro seniory / Městský bazén Litomyšl tel. 461 315 011
So 13. 4. 9.00 Litex aerobic show 2013 / Městská sportovní hala při III. ZŠ

10.00  Jezdecké hry pro děti - jezdecké závody, 40-80 cm (pískové kolbiště) - Jízdárna-Hřebčín Suchá / www.stajmanon.cz              tel. 606 601 101
Ne 14. 4. 9.00 a 10.30 Zápas minižáků U12 Litomyšl x Holice - basketbal / hala TJ Jiskry Litomyšl
Po 15. 4. 17.00 SK AMI x Rest. U Kolji (hřiště A) a VH Tržek x POHODA (hřiště B) - 11. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl

17.40 AC Dárečci x Slavoj Ahoj (hřiště A) a 1.FC VP x T&Trade (hřiště B) - 11. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
18.20 FLA - FLA x Taurus Trans (hřiště A) a Combo x Gambrinus (hřiště B) - 11. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
19.00 SK Litomyšl x FC Smeták (hřiště A) a Sokol Tokyjo x Sedliště (hřiště B) - 11. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl 

So 20. 4. 13.00  Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-120 cm (pískové kolbiště) - Jízdárna-Hřebčín Suchá / www.stajmanon.cz           tel. 606 601 101
14.00 4. kolo Litomyšlského poháru 2013 - stiga-hokej / v DDM Litomyšl / každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM 
17.00 Litomyšl (muži A) x MFK Chrudim B - fotbalové utkání / stadion Černá hora

Ne 21. 4. 13.30 a 15.15 Litomyšl (žáci) x Holice - fotbalové utkání / stadion Černá hora
17.00 Litomyšl (muži B) x Lanškroun B - fotbalové utkání / stadion Černá hora

I. ročník rodinných týmu v bowlingu - shoďte více kuželek než sousedova rodina a vyhrajte hodnotné ceny / sport areál Černá hora         rezervace: 774 741 695
So-Ne 20.-21. 4. Semifinále Mistrovství České republiky ve volejbale / městská hala 
Po 22. 4. 17.00 FC Smeták x 1.FC VP (hřiště A) a Sedliště x Combo (hřiště B) - 12. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl 

17.40 FLA - FLA x Sokol Tokyjo (hřiště A) x SK Litomyšl x SK AMI (hřiště B) - 12. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
18.20 Taurus Trans x AC Dárečci (hřiště A) a T&Trade x Rest. U Kolji (hřiště B) - 12. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
19.00 Slavoj Ahoj x VH Tržek (hřiště A) a Gambrinus x POHODA (hřiště B) - 12. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl

So 27. 4. 9.00 Dubnové jezdecké závody - Hobby, Z-L (pískové kolbiště) - Jízdárna-Hřebčín Suchá / www.stajmanon.cz     tel. 606 601 101
9.00 Litomyšl (přípravky) - fotbalové utkání / stadion Černá hora

10.00 až 11.30 Lesní běh Černou horou - tradiční akce přátel běhu a atletického oddílu,  tratě 1200 m, 3000 m a 6000 m / lesní areál na Černé hoře 
Lázeňské retro tenisové dopoledne - přijďte si zahrát v dobovém oblečení a s dřevěnými raketami, občerstvení / sport areál Černá hora  rezervace: 774 741 695

Ne 28. 4. 11.00  Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony - Jízdárna-Hřebčín Suchá / www.stajmanon.cz tel. 606 601 101
Po 29. 4. 17.00 Combo x Slavoj Ahoj (hřiště A) a VH Tržek x T&Trade (hřiště B) - 13. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl

17.40 SK Litomyšl x FLA - FLA (hřiště A) x Sokol Tokyjo x Taurus Trans (hřiště B) - 13. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
18.20 AC Dárečci x FC Smeták (hřiště A) x SK AMI x POHODA (hřiště B) - 13. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
19.00 1.FC VP x Sedliště (hřiště A) a AC Dárečci x Gambrinus (hřiště B) - 13. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl

So 4. 5. 17.00 Litomyšl (muži A) x Polička - fotbalové utkání / stadion Černá hora
Ne 5. 5. 13.30 a 15.15 Litomyšl (žáci) x Česká Třebová - fotbalové utkání / stadion Černá hora

17.00 Litomyšl (muži B) x Česká Třebová B - fotbalové utkání / stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

Hráči minikopané 
opět míří na trávník 
Po zimní přestávce se opět hlásí zpravodajství z mini-
kopané v Litomyšli. Už 8. dubna v 17.00 hod. vyběhnou
na umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl týmy ligy mini-
kopané. Po podzimní části se dělí o první místo muž-
stva SK Litomyšl a Fla-Fla. Na třetím místě je následuje
Sokol Tokyjo. Fanoušci tohoto sportu budou moci
každé pondělí až do června sledovat boje o mistrovský
titul. Zápasy budou začínat vždy v 17.00 hod. a budou
probíhat do 19.40 hod. Srdečně tak zveme všechny
příznivce minikopané v Litomyšli.
Celý rozpis utkání a další informace o činnosti OS
Minikopaná Litomyšl najdete na www.minikopana-
litomysl.cz/.                                                           Jiří Gult

ELÉVOVÉ 2012–2013

PŘÍPRAVKA 2012–2013


