
Lázně pro duši Litomyšli sluší

A ejhle, ono se to ujalo a je to ještě větší
než loni. O čem je řeč? Přece o lázních,
přesněji o těch litomyšlských lázních
ducha. Z původní prvoročníkové recese se
totiž vyklubal povedený a vypilovaný pro-
jekt, který odstartoval 27. dubna zaháje-
ním lázeňské sezóny 2013. 
Letošní druhý ročník s sebou však přinesl některé
změny. „My jsme více specifikovali ta místa, která
stojí za to navštívit a která způsobují, že do člověka
„natéká“ energie. Ovšem, abychom se odlišili od na-
bídky „obyčejných“ aktivit a možností, které v Li-
tomyšli jsou, navrhujeme místa, která obvykle
nejsou tím centrem pro návštěvníky. Jsou to ale zá-
koutí, kam stojí za to přijít a nechat se tam zalít
pramenem ducha,“ uvedl za organizátory ředitel
Smetanovy Litomyšle, o.p.s. Jan Pikna a pokračoval:
„Jedná se o celoroční produkt, který budeme dále
propagovat a dále na něm pracovat.“ 

Další, ne přímo novinkou, spíše vylepšením
původní vize, byly a stále ještě jsou lázeňské
lavičky. „Lavičky, které byly loni po kolo-
nádě rozmístěny, jsme po zahájení odvezli.
Lidé nám ale říkali, že by bylo příjemné,
kdyby kolonáda fungovala i během roku.
Marie Venclová proto vymyslela projekt,

který nebude vázán jen na zahájení lázeňské sezóny.
Některé lavičky jsme dopředu dali v plen umělcům,
aby z nich vytvořili umělecká díla,“ upřesnil Pikna. Již
v sobotu 20. dubna totiž v aukční hale vznikalo během
výtvarného sympozia první lázeňské posezení. „Tento
projekt by se měl rozšiřovat do dalších let, kdy by měli
být pozváni další umělci a zaplavit Litomyšl nebo spíše
zpříjemnit lavičkami Litomyšl,“ sdělil spoluorganizátor
výtvarného sympozia Aleš Hvízdal. Část laviček bude
na „kolonádě“ umístěna celou sezónu, část bude ulo-
žena a na kolonádě „střídána“, případně podle ohlasu
umístěna i do jiných částí města.              strana 12 >

Evropská cesta po 
historických divadlech2 3 8Den otevřených dveří

pivovaru a jízdárny
Rada města přijímá 
návrhy na ocenění

Nemocnice uzavřela dětské oddělení.
Porodnici to čeká?

Poslední dubnový den se zavřely dveře dětského od-
dělení Litomyšlské nemocnice, a.s. Stalo se tak z per-
sonálních důvodů, které mohou mít za následek také
uzavření novorozeneckého oddělení a s ním porod-
nice. Tento krizový scénář nesou někteří obyvatelé
těžce, a proto před časem vznikla petice. Faktem
však zůstává, že přes veškerou snahu nemocnice i
radnice potřebný pediatr či pediatři dosud nalezeni
nebyli. 
„Problém v Litomyšli není nový. Před rokem již k do-
časnému uzavření dětského oddělení z důvodu ne-
moci došlo,“ uvedl hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický na jednání 24. dubna v Litomyšli.
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Chuť a estetika, tradice a expe-
riment v gastronomii podle
M. D. Rettigové. V duchu to-
hoto motta se znovu ponesou
Gastronomické slavnosti v Li-
tomyšli, které svůj program

startují už v těchto dnech. Od
6. května je možné zahájit puto-
vání zapojenými restauracemi,
které inspirovány odkazem Dob-

romily připravily speciální ukázku svého ku-
linářského umění. Kdo polaská chuťové
pohárky v nejvíce restauracích, pro toho bude
odměnou další gurmánský zážitek, brunch
v restauraci hotelu Alcron s dopravou z Lito-
myšle do Prahy a zpět. 
V druhém týdnu slavností uvede Smetanův
dům Zlatovlásku, pohádku pro děti, kterou
napsala M. D. Rettigová.  Knihkupectví
Paseka svůj knižní čtvrtek ve středu věnuje

kuchařským knihám. Šéfkuchař hotelu Inter-
national Brno Miroslav Husák připraví gala-
večeři v restauraci Karlov a Master bartender
bude učit správně čepovat pivo Pilsner
Urquell. 
Sobota 18. května bude hlavním dnem slav-
ností. Po holdu M. D. Rettigové u jejího pom-
níku jsou všichni zváni do slavnostního
průvodu na Smetanovo náměstí. Tam už prů-
vod přivítají restaurace ve stáncích, které na-
bídnou poctivou českou kuchyni (mimo jiné
též degustační porce soutěžní svíčkové na
smetaně). Prostor dostane také mezinárodní
kuchyně. Japonský kuchařský tým svou
účastí děkuje Litomyšlanům za projevenou
solidaritu po ničivém zemětřesení v Japon-
sku. Na oplátku kuchařský mistr z pódia
předvede přípravu pravého sushi, zatímco
ostatní kuchaři nabídnou ve svých stáncích
degustaci méně známých tradičních japon-
ských pokrmů. Slovenské speciality přiveze
Salaš u Franka, ochutnávku sýrů nabídnou
ve svém stánku Holanďané a ukrajinskou ku-
chyni budete moci ochutnat ve stánku re-
staurace U Kolji.                         strana 8 >

Květen opět ve znamení
dobrého jídla
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání ve-

řejného prostranství v prostoru Smetanovo nám.
(okolí sochy B. Smetany) v období od 24. 5. do 27.
5. za účelem pořádání kulturní akce Opera pod má-
jovým nebem. Žadatel Smetanův dům Litomyšl.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání ve-
řejného prostranství v prostoru Toulovcovo nám.
(celá plocha) dne 7. 9. 2013 za účelem pořádání kul-
turní akce - Regionální festival ARC. Žadatel Gene-
race 89, o.s.

 RaM souhlasí s povolením uzavírky části ulice Ji-
ráskova od vjezdu k objektu MŠ po křižovatku se sil-
nicí II/359 od 1. 5. do 31. 7. 2013 za těchto
podmínek: zajištění trvalého průjezdu vozidel IZS do
prostoru francouzské zahrady, zajištění předem vy-
žádaného průjezdu vozidel pro potřeby EŠC, Zámku
Litomyšl a Smetanovy Litomyšle o.p.s do prostoru
francouzské zahrady, zajištění předem vyžádaného
průjezdu pro potřeby firmy PKS Žďár nad Sázavou
k budově Regionálního muzea v rámci jeho rekon-
strukce. Žadatel HOCHTIEF CZ a.s.

 RaM byla informována o projektu „Lázeňské la-
vičky” jehož cílem je umělecké ztvárnění laviček. 

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM přijetí částky
530.205 Kč pro Základní školu T. G. Masaryka Lito-
myšl, a tímto povýšit příspěvek školy. Jedná se o pro-
středky z EU na projekt „Nové Modráskovy aktivity”. 

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM přijetí částky
71.400 Kč z MŠMT – grant Prevence rizikového cho-
vání na rok 2013 pro Základní školu Litomyšl, Zá-
mecká 496. Tímto se také povyšuje příspěvek školy. 

Pozvánka 
na zastupitelstvo
Zasedání Zastupitelstva města Litomyšle se usku-
teční v úterý 21. května 2013 od 16.00 v Lidovém
domě. 
V dubnové Lilii bylo uvedeno jiné datum konání,
protože o posunutí termínu bylo rozhodnuto až po
vydání zpravodaje. Omlouváme se.

Den otevřených dveří opraveného
pivovaru a jízdárny

Dva z celkových jedenácti objektů, které jsou před-
mětem projektu Revitalizace zámeckého návrší, se
již brzy dočkají kolaudace. Jde o zámecký pivovar
a jízdárnu. Oba jmenované objekty byly před zahá-
jením revitalizace ve špatném technickém stavu. Za
hranicí životnosti byly sítě, většina technického vy-
bavení byla již nefunkční a u jízdárny vyžadoval re-
konstrukci také plášť budovy.
Nejvýraznější změnou je rozšíření užitných ploch
o depozitáře, restaurátorské dílny a místnosti pro
ubytování v patře a podkroví. Velkou radost máme
i z toho, že se budou v pivovaru moci ubytovat i vo-
zíčkáři. Velmi zajímavé je vnitřní propojení pivovaru
s jízdárnou. V jízdárně vyrostl víceúčelový sál, který
je vybavený vlastním sociálním zařízením a pří-
stupný z venkovního i vnitřního prostoru, průcho-
dem z pivovaru. Sál má díky unikátnímu řešení
variabilní velikost a bude vhodný pro pořádání vý-

stav, koncertů a divadelních představení různého
rozsahu, pořádání konferencí i seminářů. V případě
potřeby je možné využít propojení s Klenutým
a Sloupovým sálem v zámeckém pivovaru, které
mohou sloužit jako foyer a prostory pro drobné ob-
čerstvení či catering. 
V neděli 19. května 2013 odpoledne budete mít je-
dinečnou příležitost prohlédnout si celý objekt pi-
vovaru a jízdárny doslova od sklepů až po podkroví.
Tato možnost se již v budoucnu z důvodu využití
např. pro depozitáře či dílny a sklady nebude opa-
kovat.
Komentované prohlídky začínají ve 14, 15 a 16
hodin odpoledne. Sraz je v zámeckém informačním
centru a kapacita jedné skupiny je maximálně 30
lidí. Pokud chcete mít jistotu, že se do skupiny
v konkrétní čas dostanete, registrujte se buď
osobně, telefonicky nebo e-mailem v informačním
centru (461 612 161, ic@litomysl.cz).  
Při příležitosti Dne otevřených dveří v zámeckém pi-
vovaru proběhne ochutnávka piv z okolních mini-
pivovarů, kterou bude organizovat Jiří Kohák a jeho
přátelé z hospody na Veselce. Piva budete moci
ochutnat hned po prohlídce přímo na dvorečku zá-
meckého pivovaru. Tímto malým dárkem se také na
zámeckém návrší chceme připojit ke Gastronomic-
kému festivalu M. D. Rettigové. Domníváme se, že
dobré pivo a něco zajímavého k vidění může být tou
nejlepší tečkou za kulinářskými slavnostmi, které
vyvrcholí sváteční sousedskou husičkou na Smeta-
nově náměstí právě v neděli 19. května 2013.           

Michaela Severová, 
tisková mluvčí Města Litomyšl 

Poplatek ze psů 2013
Vážení občané, připomínáme, že na základě obecně
závazné vyhlášky města Litomyšl č. 06/11 o mí-
stním poplatku ze psů byla povinnost uhradit tento
poplatek do 31. 3. 2013. Všem poplatníkům byla
během února zaslána složenka, na základě které je
možné provést platbu z bankovního účtu, na pře-
pážce České pošty, případně v hotovosti na poklad-
nách města na ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E.
Purkyně 918 v pondělí a ve středu do 17 hodin,
v ostatních dnech do 14 hodin. 
Pokud jste doposud poplatek neuhradili, učiňte tak
co nejdříve. Pokud máte poplatek již uhrazený, po-
važujte, prosím, toto upozornění za bezpředmětné.

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru MěÚ

Farmářské trhy
První červnovou sobotu odstartují Farmářské trhy,
které se budou konat na Toulovcově náměstí vždy
v sobotu od 8.00 do 11.30 hodin. Výjimkou jsou so-
boty 11. 8. a 21. 9. Farmářské trhy skončí 5. října.

Připravuje se projekt 
nového bytového domu

Rada města Litomyšle odsouhlasila vypracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení na akci
Bytový dům Zahájská. Ten má stát vedle tzv. Kábrt-
placu a kromě šesti bytů by měl nabízet i prostory
k podnikání.                 
Radnice má prozatím k dispozici pouze projektovou
dokumentaci pro územní řízení, ve které je objekt po-
psán jako čtyřpodlažní dům se sedlovou střechou
a uličním průčelím řešeným ve třech úrovních. První
úroveň v 1. podlaží je charakterizována prosklenou
plochou, druhá úroveň v druhém a třetím nadzemním
podlaží je naplánována s nečleněnými okny včetně
francouzských. Ta mají zajistit oslunění a prosvětlení
bytů, ale poskytnout rovněž zajímavý výhled na
zámek a okolí. Poslední čtvrté nadzemní podlaží,
a tedy třetí úroveň, ustupuje dozadu a vzniká tak te-
rasa. Fasáda je zde navíc kryta dřevem.

Na každém patře jsou dva byty tvořené obytným
prostorem se stolováním a přípravou jídla, ložnicí,
koupelnou, WC a chodbou. Ve 2. a 3. nadzemním
podlaží je každý byt doplněn balkonem. Objekt má
v 1. nadzemním podlaží sklípky pro každou bytovou
jednotku. V prvním podlaží budou navíc nebytové
prostory, které mohou sloužit třeba jako kancelář či
prodejna. Přístup k domu je ze Zahájské ulice, pří-
jezd do dvora ale z ulice Tomíčkovy. Příjezdy i sa-
motný „dvůr“ budou vydlážděny.
Zatím není jasné, jaká by měla v tomto domě platit
pravidla pro pronajímání bytů. Jasné není ani to,
jak bude stavba financována. Město však chce být
připraveno a získat stavební povolení pro případ, že
by se naskytla možnost dotace.

Jana Bisová, vizualizace KIP Litomyšl

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
také na internetových stránkách www.cms-
tv.cz. Podívejte se například na:
• Čeští výtvarníci natírají v Litomyšli lavičky
• Majáles 2013 - průvod studentů a volba Miss
• Zveme na Lázně ducha a gastroslavnosti
• Kupte si své slevy a užijte si Litomyšl
• Takhle se naučí kreslit každý 

litomyšlská TV na internetu
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Nemocnice uzavřela dětské oddělení. 
Porodnici to čeká? 

Veřejnost se vyjádřila -
pět a půl tisíce podpisů
za dětské oddělení
Rádi bychom informovali, že dne 12. dubna jsme
odeslali oproti potvrzení o doručení žádost veřej-
nosti „PRO zachování gynekologicko-porodnického
oddělení a dětského oddělení Litomyšlské nemoc-
nice, a.s.“  spolu s podpisovými archy vedení Par-
dubického kraje. Žádost byla adresována na
JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardu-
bického kraje, a Ing. Romana Línka, MBA, radního
pro zdravotnictví.
Žádost obsahovala ponechání provozu gynekolo-
gicko-porodnického oddělení a dětského oddělení
Litomyšlské nemocnice. Tomuto kroku by mělo
předcházet personální posílení dětského oddělení.
Ctíme názor kraje prezentovaný v médiích, že per-
sonální stránka spadá do kompetence managementu
nemocnice. Nicméně kraj je zřizovatelem nemocnice
a z toho vyplývá i jeho odpovědnost a pravomoc se
v celé záležitosti aktivně angažovat a pomoci vedení
nemocnice situaci zvrátit alespoň do doby, kdy se
bude jednat o podobě úsporných opatření ve všech
nemocnicích v kraji. Z tohoto důvodu byla petice
směřována do jeho rukou.
Pro zachování obou oddělení se vyjádřilo 5 502 lidí.
Petice celkem obsahovala 261 listů. Sběr podpisů pro-
bíhal v období od 23. 3. do 7. 4. 2013. Naším cílem
bylo umožnit veřejnosti, aby se k rušení oddělení
také vyjádřila, a podpořit vedení nemocnice.
Veřejnost měla možnost svým podpisem vyjádřit pod-
poru zachování obou oddělení nemocnice na vybra-
ných místech zejména v Litomyšli až do konce
dubna. Získané podpisové archy z období od 7. 4. do
30. 4. 2013 byly dodatečně kraji dodány. 
Při této příležitosti bychom rádi také podotkli, že se
distancujeme od anonymních vyjádření, která se ob-
jevila v poslední době ve vztahu k nemocnici a jejímu
vedení. Založení petice bylo vedeno snahou podpořit
zachování fungování obou oddělení. Svoji podporu
jsme vyjádřili veřejně. Nepřejeme si, abychom byli
jakkoliv spojováni s anonymními projevy.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se aktivně po-
díleli na distribuci podpisových archů! Zároveň dě-
kujeme všem, kteří umožnili, aby u nich mohlo
vzniknout podpisové místo. Velký dík pak patří vám
všem, kteří jste podpořili záchranu oddělení podpi-
sem!

Iva Sedláčková a Jaroslava Hurychová, petiční výbor

Nemocnice má svůj kredit, počítáme s ní i do budoucna
V posledních dnech vznikají kolem Litomyšlské nemoc-
nice nejrůznější fámy a dohady. Jako představitel kraj-
ské samosprávy se cítím povinen k situaci vyjádřit.
Personální situace na dětském oddělení je dlouho-
době mimořádně vážná. Není to poprvé, kdy dochází
k dočasnému uzavření dětského oddělení. K ob-
dobné situaci došlo již vloni v dubnu z důvodu pra-
covní neschopnosti jediné lékařky. Letos je situace
o to vážnější, že dvě lékařky odchází do soukromého
sektoru. Najít dostatečně kvalitní náhradu s poža-
dovanou atestací se nepodařilo. Bohužel, není jiné
cesty, než jakou zvolilo vedení nemocnice. To se

ovšem v souvislosti s právními přepisy dotkne i gy-
nekologicko-porodnického oddělení.
Považuji postup pana ředitele, který nechce ohrozit
kvalitu péče v tomto zařízení, za velmi odpovědný.
Přesvědčil jsem se, že pan ředitel Vylíčil je velkým
bojovníkem za Litomyšlskou nemocnici a je mi
jasné, že takové rozhodnutí dělal s těžkým srdcem.
Právě proto chci všechny občany ze spádové oblasti
ubezpečit, že Litomyšlská nemocnice bude i nadále
součástí krajského zdravotnictví. Nedovedu si před-
stavit, že by tomu tak nebylo. Jakékoliv nepodlo-
žené fámy zcela odmítám.  

V nemocnici se profiluje řada oborů, které jí zaručují
nezbytnou existenci. Nemalé prostředky investu-
jeme do iktové jednotky a zadal jsem také zpraco-
vání studie na úpravy pavilonu interny. Litomyšlská
nemocnice je mimořádná svou ortopedií, očním
nebo infekčním oddělením a dalšími obory. Je tedy
nezbytné stávající situaci vyřešit s ohledy na vnější
požadavky, uklidnit emoce a soustředit se na rozvoj
této nemocnice jako jednoho z pěti stavebních ka-
menů krajské akutní péče.            
                                               Martin Netolický,

hejtman Pardubického kraje
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„Sešli jsme se zkraje roku, kdy se situace vyostřo-
vala, a požádali jsme pana ředitele, aby sháněl pedi-
atry. Výsledek je takový, jaký je. Pro poskytnutí péče
je třeba plnit pravidla ministerstva zdravotnictví a
ta jsou velice přísná. Díky tomu jsme se po zralé
úvaze rozhodli, že pana ředitele podpoříme v jeho
úsilí. Byl bych rád, abychom situaci vnímali jako kri-
tickou, ale dočasnou,“ dodal hejtman.  Dětské oddě-
lení tak od 25. dubna přestalo přijímat malé pacienty
a k 30. dubnu se uzavřelo úplně. Péči o nemocné
převzaly okolní nemocnice. „Prioritou pro mě je, aby
rodič měl jistotu, že se svým dítětem jede někam,
kde mu péče bude poskytnuta. Byl jsem ujištěn svi-
tavským i ústeckoorlickým primariátem, že péče za-
jištěna bude,“ sdělil předseda Představenstva
nemocnic Pardubického kraje Pavel Havíř a pokračo-
val: „V Ústí nad Orlicí je oddělení poměrně nově zre-
konstruované, svou kapacitou je dobře situované. Ve
Svitavách jsme se rozhodli rozšířit kapacitu o dva
pokoje pro matky s malými dětmi. Úpravy proběh-
nou v letním období.“ Ředitel Litomyšlské nemoc-
nice, a.s. pak říká: „I nadále budeme shánět
dětského lékaře. S radostí mu dám smlouvu na dobu
neurčitou. Pokud ale nemám atestovaného pediatra,
nemohu postavit oddělení.“  Pomocnou ruku nabídlo
opakovaně i město Litomyšl. „Slíbili jsme, že potřeb-
nému lékaři zajistíme snad všechno, od péče rodin-
ného centra po nový byt,“ popsal 2. místostarosta
Litomyšle Vojtěch Stříteský. „Lékaři však nejsou
ochotni riskovat,“ doplnil starosta Litomyšle Michal
Kortyš.
Oči veřejnosti se však v této chvíli upínají k porod-
nici a novorozeneckému oddělení. „Pokud se nám
nepodaří zajistit pediatra ani do poloviny května,
budeme muset k 31. květnu uzavřít novorozenecké
oddělení, a tím i porodnici,“ avizoval tu nejhorší va-
riantu Vylíčil. Podle jeho slov by jeden pediatr byl
schopný zabezpečit lůžkové novorozenecké oddě-
lení. Musí být však atestovaný, což je kamenem
úrazu. Na dětské oddělení by dokonce byli potřební
dva takoví lékaři. Členky petičního výboru vyburco-
vala k jednání právě hrozba uzavření porodnice.
„Dětské oddělení s sebou nese i porodnické oddělení.
Jak může porodnické oddělení fungovat bez pedia-
trů? Ovšem porodnice má svoji kvalitu a kladné
ohlasy. To byl hlavní důvod, proč jsme do petice šly.

Chtěly jsme zachránit porodnici a s tím i dětské od-
dělení,“ řekla Iva Sedláčková.
„Bohužel, veřejnost v této chvíli nevidí světlo na
konci tunelu,“ výstižně vyjádřil rozpoložení veřej-
nosti 1. místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Na
to, aby se světlo na konci tunelu objevilo, má vedení
nemocnice čas do konce roku. To je podle hejtmana
doba, kdy je třeba rozhodnout o osudu dočasně uza-
vřeného dětské oddělení. „Dokud je o porodnici
možné bojovat, tak je bojovat třeba. Pojďme společ-
nými silami toho pediatra najít,“ vyzývá na závěr
Stříteský.
V této emocemi vyhrocené situaci je třeba říci, že
nemocnice jako taková funguje, a dokonce si upev-
nila pozici mezi krajskými zdravotnickými zaříze-
ními. „Pan ředitel nemocnici v minulosti zachránil
jako celek, a to rozhodnutím pro iktové centrum.
Usiloval o neurologii, která by byla logičtější v Ústí
nad Orlicí, ale on ji prosadil v Litomyšli. Jednoznačně
toto rozhodnutí postavení nemocnice v rámci kraje
upevnilo,“ sdělil hejtman, který zároveň potvrdil, že
v nejbližší době čeká nemocnice Pardubického kraje
plánovaná transformace. „Je nutné, a nastal už ten
pravý čas, aby majitel řekl jasnou koncepci zdravotní
péče v Pardubickém kraji. Město Litomyšl požaduje
zachování nemocnice v Litomyšli s odbornými pra-
covišti poskytujícími akutní lůžkovou péči a funkční
gynekologicko-porodnické oddělení s novorozenec-
kým oddělením, která budou personálně kvalitně ob-
sazena,“ reagoval Michal Kortyš a dodal:
„Neinformovanost a „zaručené zprávy“ vnáší nejis-
totu do všech nemocnic.                            

Text a foto Jana Bisová

Rada města přijímá návrhy na ocenění
Rada města Litomyšle vy-
hlásila termín na předklá-
dání návrhů na udělení
CENY PURKMISTRA LAŠKA.
Do 31. května 2013 při-
jímá Město Litomyšl ná-
vrhy na ocenění osobnosti
nebo osobností, které se
významnou měrou zaslou-

žily o rozvoj Litomyšle, resp. rozvoj společnosti vše-
obecně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdě-
lávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo
ekonomické. Návrh může předložit kterýkoli občan
České republiky starší osmnácti let, resp. občané part-
nerských měst Litomyšle. - red-

Historicky první Cenu purkmistra Laška převzala v minu-
lém roce MUDr. Hana Šmákalová. >
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Prostor pro názory volebních subjektů v  

V automatech mizí výplaty i sociální dávky. 
Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích bychom vás rádi seznámili
s postojem naší volební strany k zákazu provozování
výherních hracích přístrojů a videoloterijních ter-
minálů na území Litomyšle. 
Volební program TOP 09 – FOL z roku 2010 v kapi-
tole o sociální politice jednoznačně říká: „V souladu
s právními předpisy bez výjimky odstraníme výherní
automaty z města.“ Vnímáme nález a verdikt Ústav-
ního soudu a z toho plynoucí současnou možnost
regulace hazardu jako pozitivní výzvu pro vedení
města i pro jeho občany. 
Sociální, materiální i společenské oslabení rodiny,

kriminalita a nezaměstnanost. To všechno jsou prů-
vodní jevy spojené s hazardem. Ten je nyní snadno
přístupný komukoliv. Především sociálně slabší ob-
čané se stávají oběťmi hazardu a přílišné rozšíření
heren rovněž vede i k rychlejšímu zadlužování
hráčů. Řada jich pak končí doslova na ulici a v hor-
ších případech i se záznamem v trestním rejstříku
nebo rovnou ve vězení.
Jsme volební stranou konzervativní a pravicovou.
Přesto, nebo právě proto, usilujeme o zákaz provozu
výherních automatů. Domníváme se, že ztráta pří-
jmů v rozpočtu ve výši cca 4 mil. Kč je menší zlo
než to, které s sebou hazard ve svém důsledku při-
náší. Jsme si vědomi, že vždy je „něco za něco“

a výše uvedené snížení příjmů je nepříjemné. Navr-
hujeme tedy snížit o stejnou částku také výdaje a to
na základě politického konsenzu všech politických
subjektů zastoupených v zastupitelstvu. 
Uvědomujeme si, že k přijetí vyhlášky o zákazu
automatů nepovede přímá a jednoduchá cesta. Nej-
prve povedeme jednání s našimi koaličními part-
nery, a pokud se s nimi dohodneme, máme napůl
vyhráno. Pokud se tak nestane (a to je vzhledem
k napjaté ekonomické situaci možné), začneme hle-
dat podporu u některých dalších subjektů v zastu-
pitelstvu. Pokud se nakonec podaří vyhlášku
prosadit, nebude se to pochopitelně týkat sázení
v sázkových kancelářích (Sazka, SynotTip, TipSport
atp.).               Miroslav Nádvorník, Milena Švábová 

a Vojtěch Stříteský,
TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle

Můžeme mít nižší ceny energií
V minulém vydání Lilie jsme měli možnost ocenit
skutečnost, že nákupem energií na komoditní burze
se městu podařilo ušetřit přibližně milion korun.
Společným nákupem elektrické energie a plynu pro
městský úřad a organizace města na příští rok tak
bylo podle publikovaného sdělení dosaženo celkové
úspory dvanáct procent. Náklady na dodávky energií
však nepředstavují významnou položku jen v roz-
počtu města. Rostoucí ceny elektřiny a plynu při
stagnujících příjmech stále více zatěžují i rozpočty
domácností. Může-li tímto způsobem snižovat své
náklady město, je možné využít stejný postup a ote-
vřít cestu k úsporám také občanům Litomyšle. Prin-
cip je jednoduchý. Jednotlivé domácnosti jsou

oproti městu nebo velkým výrobním podnikům vůči
dodavatelům energií v podstatně horším postavení,
neboť z pohledu dodavatele odebírají zanedbatelný
objem energie, a proto jsou zpravidla nuceny akcep-
tovat vyšší cenu. Jestliže ale domácnosti svou pop-
távku po dané komoditě spojí, stanou se rázem
lukrativním zákazníkem, kterému dodavatelé nabíd-
nou cenu výhodnější. Toho lze dosáhnout v rámci
elektronických aukcí, kdy dodavatelé energií ve
snaze získat zákazníka snižují nabízené ceny. Tímto
způsobem mohou nejen domácnosti, ale i drobní
podnikatelé na výdajích za elektřinu nebo plyn uše-
třit okolo deseti až dvaceti procent. Pokud by se ne-
podařilo aukcí zajistit nižší cenu než je stávající
cena u současného dodavatele, účastník aukce navíc

není povinen uzavřít smlouvu s vítězným dodava-
telem a bez jakéhokoliv postihu může od aukce us-
toupit. Úspěch elektronické aukce na dodavatele
energií pro občany města samozřejmě závisí na za-
pojení dostatečného počtu domácností a předpo-
kládá organizační zajištění aukce ze strany města.
V poslední době možnost zapojení občanů do sou-
těže o levnější energie začíná nabízet stále více měst
jako účinný způsob jak pomoci domácnostem zmír-
nit negativní dopady rostoucích cen energií do je-
jich rozpočtů. V našem nejbližším okolí oznámila
záměr uspořádat pro své občany elektronickou aukci
energií před nedávnem například Česká Třebová. Ne-
máme důvod vyčkávat, také v Litomyšli bychom
měli projekt elektronických aukcí energií pro ob-
čany co nejdříve nastartovat.  

Ing. Marek Novohradský, člen ZaM
ww.cssd-litomysl.cz

Česká strana sociálně demokratická

Nové nakopnutí
Dělat věci, které mi dávají smysl; selský rozum; když
se chci domluvit, tak se domluvím; když „dám“, tak
„dostanu“; respektovat a být respektován… Prin-
cipy, ve které věřím a které prosazuji v rodině,
v práci, v „politice“.

Byla jsem na setkání s panem ministrem Karlem
Schwarzenbergem na „pivě“ na Karlově.  Hovořil
o tom, že ho rodiče vychovali k vlastenectví, o tom,
že dělá věci, protože cítí, že je potřeba je dělat, a jak
řekl: „Jestliže se vám něco nelíbí a víte jak to změ-
nit, tak to udělejte.“  

Mám nové „nakopnutí“ a novou energii dělat věci
podle svého nejlepšího svědomí a vím, že takových
lidí je v Litomyšli spousta.  Je-li vám sympatická
naše „parta“ nebo jakákoli jiná, pojďme a dělejme
věci, které nám dávají smysl.  
Díky TOP 09 a všem, kteří zorganizovali setkání
s panem ministrem.

Petra Benešová, 
Generace 89

SNK Generace 89

Příspěvek Strany soukromníků ČR, zastupitele Jaro-
míra Odstrčila nebyl otištěn z důvodu rozporu s Pra-

vidly Zpravodaje města Litomyšle Lilie, článkem
č. 2, bodem č. 6, který je následujícího znění: Zá-

sadně nebudou otiskovány anonymní příspěvky, pří-
spěvky, jejichž obsah je právně napadnutelný či
v rozporu s dobrými mravy, a příspěvky jakýmkoli
způsobem napadající dobré jméno osoby či firmy.

Strana soukromníků ČR

Politika = peníze aneb jak vrtěti občanem
Vážení občané, ač se to tak v Litomyšli nezdá, jsou
peníze středem všeho politického dění v naší samo-
správě. Poslední prodělek města se týkal prodeje na-
šich pozemků pod Perštýnem. Dočetli jste se o něm
v poslední (dubnové) Lilii v redakčním článku. Od
článku psaného profesionálním novinářem paní Bi-
sovou bych čekal objektivní a vyvážené informace?
Bohužel je nepřesný a zavádějící. Dočetli jsme se,
že prodej odsouhlasili zastupitelé na druhý pokus,
přestože to bylo až na třetí. Je to důležité! Na tom
vidíte, že se záměr prodeje nelíbil i některým čle-
nům koalice. Dlouho měli na prodej stejný názor
jako opozice, ale nakonec se rozhodli podpořit názor
vedení města. 
Všimněte si, že se v redakčním článku objevuje
názor můj a vedení města, ale argumentace pro
dané rozhodnutí je jenom ze strany města. Mé ar-
gumenty proti prodeji nezaznívají. V článku je uve-
deno, že pozemky vlastnilo město a budovy ZD

Litomyšl. Podle nového občanského zákoníku, který
přijde brzy v platnost, bude mít více vlastnických
práv majitel pozemků. Tento fakt pro město zname-
nal větší výhodu při jednání a nárok na vyšší cenu.
Čas hrál v prospěch města, nebylo kam spěchat a po-
zemky prodávat. Přesto vedení města prodej prosa-
zovalo a to i v momentě, kdy jsem na to upozornil
a bylo jasné, že se na těchto pozemcích počítá s ko-
merční zástavbou. I pan starosta o tom píše ve své
odpovědně. Prodej proběhl za ceny 350,- až 450,-
Kč/m2, ale v Litomyšli se stavební pozemky pro ro-
dinné domy prodávají za částky kolem 1000,-/m2
a pro obchodní centra je cena vždy vyšší. Před 11
lety se pozemky pro Penny market prodávaly za
1100,-Kč/m2. Dále lehce vyvrátím argument
o možné koupi budov, které si ZD Litomyšl cenilo
bez pozemků na 10 mil. Kč. Taková cena je pře-
hnaná. Jenom si připomeňme argumentaci pana sta-
rosty: „Pozemky, které jsou pod budovami jiného
subjektu, nemohou být označovány za lukrativní.“

Ale jak to tak vypadá, zchátralé budovy s nájemníky
a bez pozemků mají cenu více než lukrativní. Po-
slední aktualitou na Perštýně je zborcení jedné ze
střech na lukrativních budovách, které se nyní pro-
dávají společně s našimi bývalými pozemky (5500m2
prodanými za 2,25 mil.) a pozemky ZD Litomyšl
(2000 m2) za 17,5 mil. Kč.  
Všichni zastupitelé byli zvoleni k tomu, aby se s péčí
řádného hospodáře starali o náš společný majetek
a peníze. Majetku má město v hodnotě 2 miliardy Kč
a roční rozpočet se pohybuje v částce kolem 400 mi-
liónů Kč. Mnohokrát jsem kolegy a kolegyně v za-
stupitelstvu upozorňoval na možnosti lepšího
hospodaření, ale kromě kolegů v opozici jsem po-
chopení nenašel. Členům litomyšlské koalice
a hlavně vedení města a MěÚ se moje činnost nelíbí
a jak se říká, házejí mně klacky pod nohy. Nejde si
nevšimnout, jak se na mě snaží nalepit negativní
nálepku. Používají k tomu podpásové metody
a hlavně svého vlivu. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Patriot SNK
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Ačkoli je v Metodickém pokynu pro volební
subjekty zastoupené v aktuálním volebním ob-
dobí v Zastupitelstvu města Litomyšle stran
prezentace názorů a stanovisek ve Zpravodaji
města Litomyšle Lilie uvedeno, že za text pří-
spěvku cele odpovídá autor, nikoli vydavatel
nebo redaktoři Zpravodaje, nic to nemění na
skutečnosti, že tiskový zákon dává odpověd-
nost za obsah periodického tisku vydavateli.

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

O obnově zahrady v areálu respitní péče bylo již
mnoho napsáno: to, že příprava projektu a čekání
na dotační program trvalo 7 let, to, že tato zahrada
je významnou lokalitou pro různé jak rostlinné, tak
živočišné druhy, to, že se musela část stromů vyká-
cet z důvodu jejich poškození či pro hrozící vývraty,
to, že po dohodě církve a města dojde k otevření
nového parku pro veřejnost a to v centru sídliště,
to, že výběrové řízení na dodání projektové doku-
mentace vyhrál pan arch. Matouš Jebavý, který
v pátek 5. dubna přijel do Litomyšle za účelem do-
mluvy zahájení přípravy realizace, a tak dále…
Možná je však opomíjeno či pouze okrajově zmiňo-

váno, i když v různých podobách citováno, jméno
„Jindra“. Oba projekty, ať už Respitní péče Jindra
či Jindrovy zahrady, i přes velkou podporu a inici-
ativu pana místostarosty Kašpara mohly vzniknout
pouze díky historii pana doktora Jindry a jeho ro-
diny a následné velkorysosti v podobě daru církvi.
Určitě bychom se všichni, kdo měli či mají k Jin-
drově zahradě či k rodině Jindrových jakýkoliv vřelý
vztah, nyní měli vynasnažit, aby jméno „Jindra“ ne-
bylo pouze „nějakým“ názvem respitní péče či za-
hrady, ale aby toto jméno ožilo. Touto cestou si
dovoluji všechny takovéto lidičky oslovit a požádat,
aby pomohli shromáždit údaje a historická data tak,

abychom mohli zpracovat a připravit vzpomínku se
zmapováním historie rodiny Jindrových.
Případné podněty, návrhy, historická data je možné
posílat e-mailem na adresu: p.kovar.lit@seznam.cz,
popř. poštou na adresu: Petr Kovář, T. Novákové 81,
Litomyšl. Je nutné uvést vždy zpětný kontakt pro
případné doplňování materiálů či dotazů.
Zároveň děkuji všem, kdo se již v projektech Jin-
drovy zahrady či Jindrovy vily jakýmkoliv způsobem
zapojili, a předem děkuji všem, kteří jsou se svou
pomocí připraveni.
Těšme se na novou „Jindrovu“ zahradu.

Petr Kovář, www.kdulitomysl.cz.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Občanská demokratická strana

Krásné májové dny 

Projekt rekonstrukce domu 
U Rytířů představen veřejnosti

Město Litomyšl hodlá zrekonstruovat dům U Rytířů.
Finance na projekt by radnice chtěla získat z Norských
fondů, které budou vyhlášeny letos na podzim. Sa-
motný projekt byl veřejnosti představen 27. dubna
během Lázní ducha. Městská galerie mimořádně zpřís-
tupnila zadní trakt domu a na panelech prezentovala
vizualizace budoucího stavu. 
„Domníváme se, že by měli občané Litomyšle mít mož-
nost seznámit se s projektem na celkovou rekon-
strukci objektu, nahlédnout do míst, kam se jistě
nemají za běžných podmínek možnost dostat, a mít
šanci vidět, že právě rekonstrukce domu U Rytířů, vý-
znamné památky města, která je ve stavu, v jakém je,
je právem „na pořadu dne“ radnice města,“ uvedla ře-
ditelka Městské galerie Litomyšl Dana Schlaichertová
a dodala: „Vstup byl návštěvníkům umožněn zadním
vchodem - z ulice Růžové. Pro mnohé bylo jistě zají-
mavé uvědomit si, že zde se nachází pokračování
domu U Rytířů. Návštěvníci prošli průchodem a na-
hlédli do komorních prostor galerijního dvorečku.

V budoucnu zde snad bude i příjemné posezení
s malou kavárnou. Návrhy - vizualizace - pomohly
návštěvníkovi předběhnout čas a s konkrétním pro-
storem konfrontovat návrhy architekta.“
Projekt architekta Ladislava Kuby by měl celý objekt
více zpřístupnit. Snahou je ustálit jej na jeho původní
parcele a nepřesahovat k sousedům, vrátit ho do pů-
vodního stavu, umožnit bezbariérové přístupy či od-
bouráním části konstrukcí otevřít velkoryseji dvorek.
„Rekonstrukce především oživí střední a zadní trakt
dosud nevyužívaného a chátrajícího prostoru domu
U Rytířů. Zkvalitní galerijní prostory, ale nabídne i pří-
jemné prostředí pro návštěvníky. Jen namátkou -
výtah do prvního patra, větší množství výstavních
prostor, dětský koutek i dílna, malá kavárna a pří-
jemné posezení na dvorečku zlepší celkový zážitek
z návštěvy,“ popsala ředitelka přínos projektu. Projekt
navrhuje ve dvorní části odstranění přístavby scho-
diště a části skladových prostor. Dvůr se tak „otevře“
a prosvětlí. Odhalením klenutých oblouků spojovací
chodby by mělo dojít k zrytmizování celého prostoru.

Do zadního traktu by pak mohly být umístěny ob-
služné prostory galerie, jako jsou toalety a víceúčelová
místnost. S úpravami se počítá také ve druhém nad-
zemním podlaží a podkroví domu. „Objekt by pak měl
naplňovat standardy galerie (bezpečnost, klimatické
podmínky, zázemí pro zaměstnance a příjemné pro-
středí pro návštěvníky a milovníky umění), avšak i cit-
livě prezentovat tak mimořádnou památku, jakou dům
U Rytířů bezesporu je,“ řekla Dana Schlaichertová.
„V současnosti běží žádost o stavební povolení. Je
šance získat peníze, ale není jasné, zda stavební po-
volení získáme včas,“ sdělil Antonín Dokoupil z Od-
boru rozvoje a investic Městského úřadu Litomyšl.
V rámci řízení o stavební povolení se totiž ozvala ma-
jitelka sousedního domu. Řízení se tak může protáh-
nout a město bez potřebného dokumentu nemůže
žádost do Norských fondů podat. 
Město Litomyšl v 70. letech dokončilo rekonstrukci
pouze přední části domu U Rytířů. Právě v této době
byl objeven mimořádný strop doktorkou Alenou Ran-
dákovou v renesančním sále, do té doby zakrytý. Na
úpravu zadního traktu se od té doby čeká.

Text a foto Jana Bisová
vizualizace arch. Ladislav Kuba

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: Co je to mamografie • Mamografie
krok za krokem • Kraj Smetany a Martinů: Dolní Újezd
se představuje • Varhanní koncert v Luži • Začíná
předprodej na Mezinárodní hudební festival Letohrad
• Ve světě se studentky pedagogické školy neztratí •
Portmoneum letos slaví 20 let • Dobrodružná Noc s
Andersenem • Semináře hospodářské komory • Ve-
řejný závod horských kol Bikemarathon • Hlavní host
Litex Aerobic Show Luciano Mottola • Po 8. kole Če-
ského poháru klub Stiga HC Benátky osmý • Městský
bazén pro seniory

co se do Lilie nevešlo

přeje Michal Kortyš,
ODS Litomyšl
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z dopisů čtenářů

Loučení se špinavou Litomyšlí
S lucernou abyste hledali toho, kdo by po dlouhé
a zamračené zimě s radostí nevítal jaro. Jenže sníh
zmizel a tráva ještě nenarostla, takže město i okolní
příroda ve své nahotě nastavuje lidem zrcadlo jejich
skutků či lhostejnosti. Vždyť je přece pro mnohé
z nás tak samozřejmé cestou autem, na kole či
pěšky odhodit vše, co zrovna nepotřebujeme, nebo
nám překáží. Tak se příkopy kolem cest plní nádo-
bami a obaly všeho druhu, ale i komunálním odpa-
dem, za jehož odvoz od našich obydlí a likvidaci
přece všichni platíme. Proč ho tedy nevytřídíme
a neodložíme na příslušná místa? Nerozumím tomu.
Zrovna tak nerozumím lidem, kteří chodí na pro-
cházky či jezdí na výlety, těší se z jarního sluníčka
a ten nepořádek „nevidí“. Ano, i tak se dá žít, ale
baví vás to? Mě ne. Od cestmistrovství SÚS Pk v Li-
tomyšli jsem získal plastové pytle, rukavice a re-
flexní vesty, vytáhl kárku a vyrazil k plynárnám.
Postupně jsem vysbíral levý příkop až po začátek
Višňár a pravý zpět pod Šibeniční vrch. Víc jsem už
neměl síly. Stejně toho bylo 9 pytlů a spousta dal-
šího odpadu, který dílem skončil v odpadních ná-
dobách, a většinu uklidilo cestmistrovství. Současně
jsem nahlásil 3 černé skládky, které pracovníci
Městských služeb Litomyšl a cestmistrovství zlikvi-

dovali či uklidí v nejbližší době. Dokud se odpad ne-
skrývá ve vysoké trávě, určitě ještě někam vyrazím.
Přál bych si proto, abych nezůstal sám, ale abyste
také pomáhali uklízet a hlásili černé skládky. Potom
snad aspoň některým škůdcům našeho životního
prostředí přijde hloupé vyhodit odpad z okénka
auta. Doma by to snad taky neudělali, že? Nakonec
si dovolím ještě poprosit řidiče o pomalejší jízdu –
budete mít větší zážitek z bezpečnější cesty a v pří-
kopech se nebudou válet mrtvolky zvířat, sestřele-
ných vaším vozidlem.          Text a foto Jindřich Petr 

Archeologické nálezy ovlivnily podobu 
projektu rekonstrukce muzea

Zachovalý hřbitov a cesta s branou a domy horního
města z 16. století jsou hlavním důvodem změny
projektu Rekonstrukce budovy Regionálního muzea
v Litomyšli. Původní záměr průchozí vstupní haly
přístupné ze tří směrů vzal za své. Z velkorysé su-
terénní přístavby zůstalo jen torzo. Nový vstupný
prostor proto musí vzniknout na dvorečku bývalé
čajovny. 
„Čirou náhodou jsme na ploše před muzeem narazili
na věc, která nám byla neznámá. Jedná se pravdě-
podobně o cestu z dolního města na horní město,
včetně spodních částí brány,“ vysvětlil ředitel Regi-
onálního muzea Litomyšl René Klimeš. Podél celé

přední části budovy piaristické školy ale měla vznik-
nout suterénní vstupní hala. Do ní by návštěvníci
přicházeli ze tří směrů – od fortny, tam byl však
navíc nalezen zachovalý hřbitov, od Jiráska nebo od
Váchalovy ulice. „Lidé by ani nemuseli vstoupit do
expozic muzea. Prostě by přišli do foyer, koupili si
kávu a vyšli by u Váchalovy ulice do města,“ popsal
původní vizi ředitel. Díky nálezům je však plocha
pro vstupní objekt s původně zamýšlenou halou
zhruba o třetinu menší. Větší část bude sloužit
k ochraně a prezentaci archeologicky odkrytých sta-
vebních konstrukcí horního města, menší část ob-
jektu zaberou toalety pro veřejnost a expozice
zámeckého návrší. Stavební práce na tomto objektu
v dubnu začaly bagrováním podloží, vrtáním boč-
ních kotev pro nové zdivo a také průrazem čtyř
otvorů, jimiž bude nový objekt propojen se sute-
rénní chodbou historické budovy muzea. „Vstupní
foyer se přesune na dvoreček čajovny. Branka zů-
stane tak, jak je – tím je řešen jeden vstup, druhý
bude schodištěm dolů podél zdi muzea,“ popsal
změnu René Klimeš. Na dvorečku tak vyroste nepra-
videlná pyramida z lehké ocelové opláštěné kon-
strukce, která se bude otevírat městu velkým
ateliérovým oknem vykonzolovaným ven. Pod py-
ramidou je počítáno se suterénem pro vzduchotech-
niku a zázemím pro kašnu. 
Archeologický výzkum však ještě zdaleka neskončil.

V současné době se pracuje na dvorečku a bude se
znovu pokračovat v místě nálezu horního města.
Zde je třeba dodělat výzkum v místech základových
pasů nového objektu. Navzdory nečekaným komp-
likacím se ale hrubá stavba v historické budově chýlí
ke konci a na scénu již vstupují řemeslníci. Termín
dokončení rekonstrukce by měl být dodržen. 
A jak asi vypadalo horní město v 16. století? Na
hradby navazovaly měšťanské domy a zřejmě za
nimi bylo menší náměstíčko. Ví se, že radnice stála
v místě kostela. Památkou na opevnění je pak Čer-
vená věž. Město definitivně zaniklo požárem roku
1635.                                  Text a foto Jana Bisová, 

vizualizace AP Atelier

Rettigovka? 
Vyslovuji pochvalu za vybudování pracoviště, kde
najdou uplatnění naši hendikepovaní spoluobčané.
To je jistě v souladu s pokrokovým myšlením Mag-
daleny Dobromily Rettigové, jejíž jméno podnik
nese a měl by oslavovat její památku. 
Moje kritika se týká názvu restaurace „Rettigovka“.
Není to šťastná volba. Koncovka –ovka za jménem
ženského rodu zní ve většině případů hanlivě. 
Nemůžeme v hovorové řeči odstranit lidové vyjadřo-
vaní, zdrobněliny, ledabylost, ale vydávat lidové
názvy za oficiální značí mírný nedostatek citu k če-
skému jazyku. Neobstojí námitka, že např. v Praze
se říká Václavák, Karlák či ulici M. D. Rettigové Ret-

tigovka. Ano, říká, ale na ulicích či náměstích toto
označení nenajdeme.
Dovolím si říci, co mělo vyznít na začátku. Dříve, než
organizátoři nové restaurace se sami rozhodovali
o názvu, měli zapojit členky Sboru paní a dívek a vy-
volat diskuzi. Kdo jiný má dokonalý přehled o životě
a činnosti této významné ženy? Je „patronkou“
sboru, k jejímu odkazu se hlásíme. Od devadesátých
let pořádáme na její počest „Večery M. D. R.“. Ozna-
čení Magdalena anebo ještě lepší Dobromila by to
možná vyhrálo. Prostě víc hlav, více rozumu.
Jsem přesvědčena, že v názvu „Rettigovka“ by sama
paní Magdalena Dobromila Rettigová úctu k své
osobě nespatřovala. Vždy propagovala ryzí češtinu.
Co tomu říkáte, milí čtenáři Lilie?

Marie Paříková, členka Sboru paní a dívek

Rezervace: 
723 722 006, 608 231 983
Sezóna je ZAHÁJENA - lety s litomyšlskou LILIÍ 

www.balonylitomysl.cz

Podívejte se na svět
s nadhledem

Rezervace: 
723 722 006, 608 231 983
Sezóna je ZAHÁJENA - lety s litomyšlskou LILIÍ 

www.balonylitomysl.cz
Vyhlídkové lety; reklamní lety; upoutané lety;

firemní akce; dárky k narozeninám, 
k Vánocům či jiným příležitostem

Těší se na Vás  BALÓNY LITOMYŠL s.r.o.

Podívejte se na svět
s nadhledem

Podívejte se na svět
s nadhledem

V první polovině května proběhne odchyt divokých
koček v prostoru bývalé tržnice poblíž nákupního
centra na Komenského nám. Protože je pravidelně
krmí místní obyvatelky, došlo k jejich přemnožení
v lokalitě. Ostatní obyvatelé lokality si stěžují na
zvýšený výskyt koček a znečišťování nemovitostí
a zahrádek výkaly. Do schránek okolních nemovi-
tostí bude před zahájením odchytu vložena infor-
mace o termínu, aby bylo možno ohlídat svoje
domácí mazlíčky. 
U odchycených koček bude provedena kastrace. Ně-
kolik jedinců vrátí odchytová firma zpět do lokality
dle počtu odchycených jedinců pro udržení druhové
rovnováhy v lokalitě.                         Jana Foltová,

odbor místního a silničního hospodářství MěÚ 

Odchyt koček 
na Komenského nám.
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Poděkování
a vzpomínky 

Děkujeme Karlu Jandíkovi za skvělou organizaci
Litex Aerobic Show 5, za skvělou atmosféru, vý-
borné lektory a za den, který jsme si všechny bá-
ječně užily.                         Milena Švábová a spol.

Dne 20. května tohoto roku bychom oslavili ne-
dožité 80. narozeniny našeho tatínka a dědečka
MUDr. Eduarda Honzíka, který po dlouhá léta půso-
bil jako primář kožního oddělení Nemocnice v Lito-
myšli. S úctou a láskou na něho stále vzpomíná

rodina Honzíkova, Oseckých a Jiráčkova
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

16. května 2013 si připomeneme
již 5. výročí úmrtí pana Josefa Šíra –
pozorného, veselého, milého a vzdě-
laného člověka, který miloval své
blízké, život, hudbu, umění, kvě-
tiny,… S láskou vzpomíná 

manželka, rodiny dcer a vnoučat s pravnoučaty

Blaze těm, kdo působí pokoj

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni
syny Božími. (Mat. 5,9)
Podobně jako ostatní blahoslavenství, i toto je nas-
měrováno proti samotnému základu židovského
myšlení té doby. Matouš už v první kapitole mluví
o Ježíši jako o Mesiáši a Synu Davidovu. V tehdejším
židovství měly oba tituly politický nádech. Oba se
spojovaly s představou pozemského krále. David byl
neohrožený dobyvatel. Ježíšovi současníci očeká-
vali, že Mesiáš bude stejný. Mesiáš (neboli Kristus)
měl být zachráncem národa.
Do dějin izraelského národa zasáhla tři velká zajetí:
egyptské, babylonské a římské. První dvě se vyřešila
na politické úrovni a to se očekávalo i při třetím.
Pro židy prvního století nemohl být Mesiáš, který
nevysvobodí jejich národ alespoň politickou doho-
dou, považován za pravého Mesiáše.

Ve světle těchto očekávání se jeví Ježíšovo tvrzení,
že je tvůrce pokoje přinášející požehnání, jako velmi
revoluční. Všichni si Mesiáše představovali spíše jako
zelótu, který zabodne svoji dýku do srdce římského
vojáka. Ježíš však - jako obvykle - dělal všechno na-
opak. Jeho království má jiná pravidla, než jaká oče-
kával jeho národ. I přesto můžeme říci, že Ježíš
přišel jako dobyvatel. Přišel pokořit mocnosti zla.
Přišel zvítězit nad satanovým královstvím a vysvo-
bodit svůj lid z jeho hříchů a tím ustanovit králov-
ství pokoje v srdcích svých následovníků.

Čestmír Šťovíček, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne

k zamyšlení...

Slova moudrých: Lidé pochybují o tom, co ří-
káte, ale uvěří tomu, co uděláte. K. Světlá

Slavnostně byli přivítáni noví občánci našeho
města:
Jonáš Flídr, Tobiáš Řehák, Tobiáš Teplý, Do-
minika Rosenkranzová, Adéla Majtnerová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum v prosinci osla-
vili naši spoluobčané:
80 let – Božena Klejchová, Ota Košňar, Olga
Kefurtová, Jaroslav Královec, Josef Rada
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Milan Žrout, Janov – Monika Rytychová,
Janov, Marek Veselík, Osík – Jana Popelková,
Cerekvice n. L., Josef Štěpánek, Jaroslav –
Marcela Štěpánová, Jaroslav, Pavel Černý,
Roudnice n. L. – Zuzana Kamenická, Roud-
nice n. L., Pavel Michera, Hradec Králové –
Jana Kutivašrová, Litomyšl, Ladislav Vondra,
Svitavy – Šárka Hamerská, Rohozná
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Věrou Doležalovou (86 let), Vítem Frejvaldem
(69 let), Jarmilou Bártovou (90 let), Martou
Škeříkovou (87 let), Júliusem Knappem (72
let), Jaroslavou Vondráčkovou (86 let)
Vzpomínáme.                Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění písemný
souhlas.

Společenská
kronika

Dnes a denně slyšíme o okradených seniorech. Jedna
z posledních zpráv je, bohužel, z Litomyšle. V pátek
26. dubna oslovila před domem v Litomyšli neznámá
žena seniorský pár s tím, že nese přeplatek z nemoc-
nice, údajně z očního oddělení. „Seniorka ženu tedy
pozvala domů do bytu, kde obě setrvaly jen několik
desítek minut. Údajná zdravotní sestra prý měla při-
nést tisícikorunový přeplatek, ale jen tak čirou náho-
dou měla u sebe pouze dvoutisícovou bankovku,
kterou bylo nutné rozměnit. Pak jen stačilo pozorovat,
odkud majitelka bytu peníze přinese a následně její
pozornost odlákat a z úkrytu odcizit bezmála 25 tisí-
covou hotovost,“ uvedla tisková mluvčí Policie ČR
Anna Štegnerová. 
Senioři, nebuďte důvěřiví a do svých bytů nepouštějte
žádné cizí lidi. Podvodníci vymýšlejí stále nové le-
gendy. Mezi nejčastější finty patří vydávání se za pra-
covníky různých společností, kteří jdou zkontrolovat
například připojení k televizi či internetu nebo naopak
přijdou na odečet plynu či vody. Často se lidé také ne-
chají oklamat přes telefon, kdy si myslí, že jim volá
vnuk a žádá je o peníze. Několik seniorů pustilo do
svých bytů cizího, který tvrdil, že jim nese přeplatek
z pojišťovny nebo od energetické společnosti. Ostra-
žitost je v takových případech na místě!        -red-

Senioři, dávejte si
pozor na podvodníky!

Noc kostelů 2013 v Litomyšli
Potom už nebude den ani noc, 
ale v čase večera bude světlo.“
(Zach 14,7)

Programy jednotlivých církví v Lito-
myšli během Noci kostelů 2013, která
se uskuteční 24. května:
Církev římskokatolická
Program v kostele Povýšení sv. Kříže
Otevřeno od 17.30–24.00
• 17.30 - Společné ekumenické zahájení
• 18.00 - 19.00 - Varhanní koncert Petra Jiříčka, hu-
dební koncert Dětské scholičky a Litomyšlské
scholy, zamyšlení otce Františka
• 19.00 - 20.00 - Slavnostní májová pobožnost
• 20.00 - 24.00 – Individuální program
• 21.00 - Film z cyklu Člověk v tísni
Liturgie (dokumenty, přednášky, roucha, knihy, před-
měty), prohlídka kostelní věže a zkouška služby zvo-
níka (o půl a v celou každou hodinu), vnitřní ztišení
za zvuku gregoriánského chorálu v gotické kapli, ado-
race, rozhovor s kněžími, drobné občerstvení
Program ve hřbitovním kostele svaté Anny:
Otevřeno od 20.00 - 22.30
Reprodukovaná barokní hudba (Vivaldi, Händel, české
baroko...)
Program ve špitálském kostele Rozeslání sv. Apoštolů:
Otevřeno od 20.00 - 22.30
Přepisování listu Židům,…
Výstava Biblí
Změna programu vyhrazena
www.nockostelu.cz

Církev československá husitská
(Toulovcovo náměstí)
• 19.00 - Komentovaná výstava pro-
jektu Obnovy kaplí ve Vysokém lese -
Spolek archaických nadšenců, o.s. Se-
branice 2012
Dále v průběhu večera krátká biblická
zamyšlení, četba Povídek pro potěchu

duše, informace o historii církve a sboru CČSH v Lito-
myšli
Českobratrská církev evangelická (Na Lánech)
Prohlídka evangelického kostela v Litomyšli Na Lánech
• 18.15 - 21.00 - Čtení z Písma (různé překlady) +
písně ze zpěvníku Svítá
• 21.00 - 22.00 - Vernisáž výstavy „Toleranční modli-
tebny v kraji Vysočina" - komentovaná prohlídka
• 22.00 - 23.00 - Čtení z Písma (různé překlady) +
písně ze zpěvníku Svítá                                 -red- 

Církev bratrská (Nový kostel)
I v tomto roce se otevřou brány, vrata a dveře sakrál-
ních staveb v Litomyšli v rámci mezinárodní akce Noc
kostelů, která letos připadá na pátek 24. května. Pro-
gramy všech otevřených kostelů na webových strán-
kách Litomyšle nebo stránkách www.nockostelu.cz.
Co je pro vás připraveno v Novém kostele Církve
bratrské? Začátek programu je věnován především
dětem. V 18 hodin se kolem kostela rozhoří ohně, na
kterých si můžete opéct špekáčky nebo vegetarián-
skou variantu – chlebové hady. Následovat bude ve-
černíček pro malé a větší a také dílnička, ve které si
vyrobíte lampiony, abyste bezpečně trefili potemnělou

Litomyšlí domů nebo do dalších kostelů. Pokud se
však rozhodnete zůstat, čekají vás písničky a scénky
v podání studentů. Zazní některé hity ze známého
muzikálu Jesus Christ Superstar nebo několik písní
z autorského muzikálu ze života Krista v podání Káti
Mackové a Míši Šrámkové. Závěr večera je až do půl-
noci věnován volným prohlídkám, které jsou doplněny
o velkoplošné venkovní promítání krátkých animova-
ných spotů o významných náboženských osobnostech
z českých dějin z dílny Davida Touška, Bohemian Mul-
timedia. Během celého večera můžete sbírat do svých
poutnických pasů razítka (pas získáte při návštěvě
prvního kostela). A co čeká držitele zcela zaplněného
pasu? Dobrý pocit nad příjemně prožitým večerem.  

Radka Jetmarová

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup

a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek
z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový

a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 
Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,

porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,
staré pohledy, hračky, hodiny,

dětské proutěné kočárky, staré motorky,
hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

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

kdykoliv na telefon: 604 243 579.
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Evropská cesta po historických 
divadlech i se zámeckým divadélkem 

Perspectiv, tedy Asociace historických divadel v Ev-
ropě, v současnosti pracuje na projektu s názvem
Evropská cesta po historických divadlech. V bu-
doucnu by díky tomu měly vzniknout přeshraniční
cestovní trasy spojující historická divadla, mezi
nimiž je i divadlo litomyšlského nebo českokrum-
lovského zámku. 
Tuto informaci potvrdila kastelánka Státního zámku
Litomyšl Zdeňka Kalová. „Dostali jsme exkluzivní
nabídku zařadit se na tyto tzv. evropské cesty his-
torických divadel, které v podstatě propojí divadla
od Itálie přes Rakousko, Českou republiku a jedna
větev půjde přes Německo, Belgii do Anglie, další
cesta jde nahoru do Norska a Švédska,“ uvedla.
„Pokud tato spolupráce vyjde, tak se zařadíme po
bok nejenom těm historickým divadlům, která zná
celý svět, ale i k exkluzivním operním domům,“ do-
dala kastelánka. V Evropě se tak spojí šest historic-
kých divadel s operními a divadelními domy, jako
je Stavovské divadlo v Praze, benátská opera nebo
divadlo v Modeně.
Zámecké divadlo v Litomyšli nechal postavit v le-
tech 1796-1797 Jiří Josef hrabě Valdštejn-Vartem-
berk. Hlediště vymaloval Dominik Dvořák, bohatý

soubor kulis dodal vídeňský dvorní divadelní malíř
Josef Platzer. Členové hraběcí rodiny a její přátelé
hráli v divadle pro sebe i pro publikum z města
především tehdy populární konverzační komedie.
Divadlo, zachované včetně jednoduché jevištní ma-
šinérie k výměně dekorací, je jedním z mála takto
dochovaných historických divadel v Evropě. Je
o pouhých 30 let mladší než jedno z nejstarších di-
vadel u nás, které se nachází v Českém Krumlově. 

Jana Bisová, foto Pavel Vopálka

Květen opět 
ve znamení 
dobrého jídla

Ke gastrofestivalu 
se připojí 
i partnerská města

Svou troškou do mlýna Gastroslavností Magdaleny
Dobromily Rettigové přispěje také Litomyšl-Europe-
Club, který zajistí účast zástupců partnerských měst
Levoče a Rodenu. „Každé partnerské město bude mít
na Smetanově náměstí svůj stánek, kde obě země
budou nabízet svoje gastronomické speciality.
Stánky budou umístěné v blízkosti budovy městské
policie. Můžete se těšit např. na halušky, pirohy
nebo strapačky v levočském stánku a vafle, sýry
a hořčicovou polévku ve stánku z Rodenu,“ prozra-
dil Jaroslav Dvořák z Litomyšl-Europe-Clubu. K dob-
rému jídlu navíc zahraje levočská lidová hudba
Matúša Ondruša. 
Zahraniční speciality můžete přijít ochutnat 18.
května.                                                      -red-

foto archiv lidové hudby Matúša Ondruša

strana 1 >
Soutěžit budou dále týmy hotelových škol, soutěže
jsou ovšem připraveny také pro veřejnost. Pečete-li
všemi opěvovanou bábovku, neváhejte ji vzít
s sebou na náměstí! Ve stánku Sboru paní a dívek
se o ni dobře postarají, a bude-li ze všech nejlepší,
nejkrásnější či nejchutnější, tak si za ni odnesete
i hezkou odměnu. V dalších stáncích vás naučí de-
korativnímu vyřezávání ovoce, jak správně a bez-
pečně otevírat ústřice a také děti se nudit nebudou.
I pro nejmenší kuchtíky je připravena školička va-
ření. Však Magdalena již byla v sedmi letech zkuše-
nou kuchařkou! Celým dnem návštěvníky provede
energická dvojce Filip Sajler a Ondřej Slanina, známé
televizní tváře se skutečnou vášní pro dobré jídlo.
Zároveň s gastrofestivalem bude probíhat oblastní
kolo Mistrovství ČR v přípravě kotlíkového guláše
na Toulovcově náměstí. V sedm hodin den plný
chutí a vůní vyvrcholí vystoupením skupiny
Jam&Bazar. Další koncert spojený s gastronomií
bude tentýž večer probíhat na zámku, kam hotel
Aplaus pozval Pavla Šporcla&Gipsy Way. Na zámku
ostatně bude živo celý den. V Evropském školicím
centru pro děti připravili zdobení „(vy)pečených
Magdalenek“ a vařeček. Ve večerních hodinách pak
v rámci výstavy fotografií „Na čem (se) smaží Indo-
nésie“ proběhne tamtéž ochutnávka indonéské ku-
chyně spojená s promítáním dokumentu „Zelená
poušť“. 
Po bujaré sobotě přinese neděle sváteční pohodu a na
Smetanově náměstí se budou servírovat husí stehna
se zelím a variací knedlíků. Nezapomeňte si svou porci
rezervovat na www.gastroslavnosti.cz! O víkendu 18.
a 19. května bude vrcholit nejen gastronomický fes-
tival, ale také Mistrovství světa v ledním hokeji 2013.
Na případný postup českého týmu jsou organizátoři
opět připraveni okamžitě zareagovat úpravou pro-
gramu a promítáním na velkoplošnou obrazovku. 

Barbora Krejčí, foto František Renza
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Radnice eviduje problémová místa
Litomyšl je krásné město, ale najdou se zde místa,
která mu rozhodně reklamu nedělají a navíc často
omezují komfort obyvatel nejen dané lokality. Po-
stupně budeme v Lilii zveřejňovat tato nelichotivá
místa, která radnice eviduje jako problémová. Záro-

veň již úředníci pracují na systému přijímání nových
podnětů od občanů. „I drobnosti jsou totiž důle-
žité,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš a do-
dává: „Pokud o problému nevíme, nemůžeme jej
řešit. Budeme proto rádi, jestliže nám občané budou
zasílat své podněty. Ovšem neslibujeme, že bude ná-
prava zjednána hned.“         Text a foto Jana Bisová

Partyzánská ulice - na zpevnění této část komunikace ul.
Partyzánské se již zpracovává investiční záměr. 

Benátská ulice - zde několikrát proběhly lokální výspravy.
Další provedení výsprav v nejbližším možném termínu
bude projednáno na investiční poradě vedení města.

Podchod u Alberta - je místo, na které lidé často upozor-
ňují. Řešilo se již na investiční poradě letos v únoru
a bylo rozhodnuto, že radnice projedná s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic případnou spoluúčast na opravě.

Průchod Slezákem - je noční můrou Litomyšlanů. Průchod
je však v soukromém vlastnictví. Podle vyjádření starosty
Litomyšle se již s majitelem objektu jednalo. „Město je
ochotno investovat velké finanční prostředky na opravu
průchodu, který bychom udržovali a platit i za osvětlení,“
uvedl starosta. Radnice ovšem chtěla mít smluvně a vy-
mahatelně zajištěné zachování průchodu pro veřejnost.
Vlastník žádné takové zajištění zatím neschválil. 

Ulička u Květinářství Pytlík – radnice se touto lokalitou
zabývá a zvažuje nejvhodnější řešení. Položení chodníku
zde zřejmě nebude možné, protože po cestě jezdí i moto-
rová vozidla. 

Lávka přes Loučnou - lávka u kina byla problémovým mís-
tem, které se však již podařilo vylepšit. Finanční pro-
středky ovšem pokryly pouze její opravu. Rozšíření, které
si někteří občané přáli, např. kvůli průjezdu kočárků, pro-
vedeno nebylo.   

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 s lodžií (64 m2) ve
IV. NP čtyřpatrového panel. domu. Byt je po celkové
rekonstrukci. Nová kuch. linka, plast. okna, zděné byt.
jádro, nové radiátory, střecha zateplená. Klidná
lokalita. Č.838. Cena: 1 540 000,- Kč
Čistá – prodej pozemkové parcely – zahrady 1500 m2,
vhodné k výstavbě domu na slunném místě
s přístupem z obecní cesty a možným napojením na
plyn, vodu a elektro v dosahu 50 m od hranice
pozemku. Č.785. Cena: 325 000,- Kč
Litomyšl - Černá Hora – prodej staršího podsklep.
domu (bývalý hostinec) u lesa. Dům vyžaduje větší
opravy, nyní neobydlen. Zajímavé bydlení, příp. pod-
nikání na polosamotě na okraji města. 
Č.783. Cena: 980 000,- Kč
Opatov – prodej pěkného podsklepeného domu 4+1
se zahradou, altánem a garáží. Nové rozvody topení,
plyn.kotel, el. bojler. Dům se nabízí i s vybavením.
Č.764. Výrazná sleva! Cena: 1 700 000,- Kč
Němčice – prodej podsklep.domu 5+1 s garáží,
zahradou a podsklep.stavbou na zahradě. Dům je pa-
trový, napojen na vodu, elektro, kanalizaci. Vhodný
k menší modernizaci.
Č.744. Výrazná sleva! Cena: 1 600 000,- Kč
Hluboká – prodej starší chalupy 2+1 se zahradou cca
3000 m2 na okraji menší obce s krásným okolím.
Vhodné k trvalému bydlení i k rekreaci.
Č.743. SLEVA! Cena: 629 000,- Kč
Osík – prodej prov.areálu s příjezdem po asfalt.cestě
z hlavní silnice. Objekt se skládá z několika výrobních
objektů, nové vytápěné haly, admin. budovy, lakovny
s vytvrz. pecí a vilky s 2 byty.
Č.740. Snížení ceny, info v RK
Strakov – prodej dřev. chaty 3+kk po rekonstrukci.
Část nově vyzděna, obložena dřevem, dřevěná okna,
nový komín. Nové rozvody elektro a odpady je
potřeba dokončit.
Č.701. Výrazná sleva! Cena: 310 000,- Kč
Poříčí Zrnětín – prodej stylové roubené chalupy
s vnitřním dvorečkem a krytým posezením. Chalupa
je umístěna v klidném místě, nedaleko lesy. Vhodné
pro rekreaci i k trvalému bydlení.
Č.320. Razantní sleva! Cena: 999 000,- Kč
Litomyšl – prodej rodinného domu se 2 byt. jednot-
kami (1+1, 3+1), odhlučněná plastová okna, koupelna
a kuchyně v patře po rekonstrukci. Menší zahrada,
dvojgaráž - možno využít k podnikání. 
Č.761. SLEVA! Cena: 2 580 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 3+1 (66 m2) s lodžií v 1.NP
blízko centra města po celkové rekonstrukci. Plovoucí
podlahy, moderní kuch. linka, zasklená lodžie, dům je
zateplený.
Č.808. SLEVA! Cena: 1 790 000,- Kč
Česká Třebová – Parník - prodej pěkného podkrov-
ního bytu 3+kk, (67 m2) v osobním vlastnictví. Nachází
se ve 2. NP zděného domu, dům i byt po celkové re-
konstrukci. Č.845. Cena: 1 050 000,- Kč

PRONÁJMY BYTŮ V LITOMYŠLI:
• č.810 rod.dům se zahradou 7 000,- Kč/měs.
• č.835 půd. vestavba 3+1 (95 m2) 7 000,- Kč/měs.
• č.839 byt 2+1 (57 m2) 5 950,- Kč/měs.

Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl,
U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl

Program:
Návštěva Památníku Lidice – muzeum, růžový sad, 
pietní území
ZOO Zájezd u Buštěhradu - příjemné prostředí malého 
zooparku s cca 40 druhy zvířat včetně velbloudů a lam
Hrad Okoř – prohlídka známé hradní zříceniny s gotickou
kaplí a baštou s klíčovými střílnami
Cena: děti, studenti, důchodci 450 Kč, ostatní 500 Kč 
(doprava, základní vstupné). Odjezd: 6.00 hod.
Závazné přihlášky: kancelář TJ Jiskra Litomyšl 
tel. 461 618 672, 779 134 00,
dana.kmoskova@centrum.cz do 31. 5. 2013.

Nabídka pro samostatné a šikovné děti: 
„ můžete jet i bez rodičů!“

pořádá v neděli 9. 6. 2013 pro děti i dospělé 

jarní zájezd 
do Středočeského kraje

Zájezdy do celého světa od 270 ověřených
cestovních kanceláří včetně NĚMECKÝCH. 
Internetový prodej zájezdů na: 
www.cestovkalaplaya.cz
Kontakt: Bělidla 1061 (v budově GE MONEY BANK) 
vedle Alberta  •  e-mail: calaplaya@seznam.cz
tel. 605 161 873  •  skype: stepankova.eva1

NOVĚ OTEVŘENÁ 
CESTOVNÍ

AGENTURA stačí nakoupit a ohřát
Firma Matušák AGRION s.r.o. zahájila
prodej chlazených hotových jídel. 
Nabízí velký výběr i českých jídel 
v ceně od 48 Kč.

Prodejna: Smetanovo nám. 16
odpovědný vedoucí: Tomáš Matušák
e-mail: objednavky@matusak.cz
tel. 603 524 276
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Po stopách let minulých - Husovka
seriál

Velmi starý pohled na Husovu čtvrť směrem k městu. Dnešní ulice Revoluční v minulosti byla lemována příkopy
kolem silnice.

Příkopy byly také v dnešní ulici Mírové.

V Husově čtvrti město postavilo dva městské domy. Na
obrázku jeden z nich směrem do polí.

Až do konce padesátých let byl na čtvrti obchod. Na místě správy plynáren byla kdysi kruhová cihelna.

Jeden z obecních domů po přestavbě. Druhý z obecních domů je v současné době také stavebně
upraven.

Pod strání v závěru čtvrti byly nouzové domky zvané Hlu-
bočina.

Prostory cihelny v horní části jsou dnes sídlem Správy a
údržby silnic Pardubického kraje. 

Na Husovu čtvrť a dál z města se dostanete pěším chod-
níkem tzv. Kroupovým kopcem.

Prostor původní Husovy čtvrti odděluje železnice.

Husova čtvrť je na severovýchodním okraji města. Vznikla kolem roku 1925-1930 . Bydleli zde drobní ře-
meslníci a dělníci místních závodů. Klidná čtvrť se zahradami, bez velkého dopravního provozu. Později se
rozšířila i za koleje až k silnici do Nedošína. Dnes ovšem tudy prochází hlavní průjezdná silnice č. 35. 

Připravil a fotografoval Miroslav Škrdla

Masáže Michaela Litomyšl
Toulovcovo nám. 151, tel. 607 533 237

www.masaze58.webnode.cz

Prodám/pronajmu byt 3+1
s garáží v klidné lokalitě.

Tel. 736 772 721.

Regionální muzeum v Litomyšli sbírá staré počí-
tače, kterým věnuje v blízké budoucnosti velkou
výstavu. Prosíme o pomoc každého, kdo by byl
ochoten se zapojit – kdo by chtěl darovat nebo
za rozumnou cenu odprodat starou výpočetní
techniku. Kromě samotných počítačů sbíráme
také periferie, software, tiskoviny... Zajímají nás
osobní a domácí počítače do začátku 90. let.

Máte-li doma některý z počítačů z té doby (Di-
daktik, IQ, PMD, Sinclair, Commodore, Amiga,
Atari, Amstrad, Sharp, Tandy, Apple, IBM, vý-
chodoevropské počítače, herní konzole a jiné),
kontaktujte prosím Petra Chaloupku (e-mail:
chaloupka@rml.cz, telefon: 461 615 287,
605 508 753, osobně v budově pošty v Litomyšli
– boční vchod). René Klimeš, RML

Záchranná počítačová akce
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Cyra Adam - Dobrovolným vězněm…, Michelon -
Zdokonalte si paměť, Synková Hana - Všechno je
dobré, Diblík Karel - Tři bratři v cizích…, Čechura -
Nikdo nemá alibi, Green Simon - Žij a buď Drood,
Essex - Nebezpečná touha, Small – Bianca, Cornwell
– Prapor, Rollins James - Rodokmen smrti, Deveraux
Jude - Za svitu měsíce, Byrne Lorna - Andělské po-
selství naděje, Roberts Nora - Druhá láska, McGuire
Jamie - Krásná katastrofa, Slaughter – Kriminálník,

Jackson Lisa – Novicka, Mead Richelle – Sukuba,
Harris - Tajemství ze záhrobí,  Quick Matthew - Te-
rapie láskou, Mitchell - Tisíc podzimů Jacoba…,
Lupton - V plamenech, Gardner Erle - Sovy mají oči
dokořán, Wharton Edith - Triumf noci, Gary Romain
- Život před sebou, Williams - Alchymie věčnosti,
Grant Michael – BZRK, Mlynářová - Asi nejsem žen-
ská, Nesbo Jo – Netopýr, Gray Marie - 14 podob
touhy

květen 2013

kalendárium Litomyšle

145 let - 8. 5. 1868 se v Desné u Litomyšle narodil
FRANTIŠEK KOPECKÝ, učitel základních škol. Vyučo-
val v Desné, Mladočově a v Litomyšli. Byl vynikají-
cím botanikem, znalcem květeny na Litomyšlsku.
135 let - 15. 5. 1878 se narodil v Litomyšli JAN HIL-
LER, středoškolský profesor, ředitel gymnázia v Bo-
skovicích, později přešel do Brna a do Prahy. Byl
prvním vzdělavatelem Československé obce sokol-
ské. Jeho činnost připomíná pamětní deska na Šan-
tově náměstí.
135 let - 30. 5. 1878 se narodil v Těšenově u Pelhři-
mova JOSEF ŠEJNOST, sochař a medailér. Je autorem
řady pamětních desek v Litomyšli – J. Mařáka, J.
Voborníka, B. Smetany (tato deska byla původně na
zámeckém pivovaru a dnes je uložena v muzeu).
110 let - 24. 5. 1903 se narodil v Litomyšli ALOIS
KNOTEK, profesor litomyšlského gymnázia. V době
druhé světové války byl zapojen do odbojové orga-
nizace, po prozrazení zemřel.
80 let - 28. 5. 1933 se narodil v Litomyšli JOSEF
HÝBL. Technik strojírenského provozu byl vynikají-
cím amatérským fotografem. Svým fotoaparátem za-
chytil především kulturní život města.

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

110 let - Na jaře roku 1903 začala výstavba Smetanova
domu. Byl položen základní kámen stavby a do
konce roku byla dokončena základní stavba. Nový
kulturní stánek byl veřejnosti předán roku 1905.
110 let - V roce 1903 byla přeměněna dosavadní Ře-
meslnická škola na Zemskou odbornou školu. Její sídlo
bylo na Toulovcově náměstí (dnešní kostel Církve
československé husitské).
105 let - Do roku 1908 bydlela na náměstí Julie Muží-
ková, učitelka měšťanských škol. Vyučovala dívčí
práce. Byla rodačka z Poličky. Svůj značný majetek
věnovala litomyšlskému sirotčinci. Na místním hř-
bitově najdete její pískovcový secesní náhrobek
u zadní zdi vedle velkých hrobek.
95 let - Tíživé poměry obyvatelstva v roce 1918 do-
kazují tzv. tiché demonstrace na Bělidlech proti krá-
cení přídělu chleba. Existovaly také tabačenky. Byly
prodlouženy uhelné prázdniny a omezena byla i že-
lezniční doprava.

Připravil Miroslav Škrdla

Paměťové hrátky 
z městské knihovny
Řešení z minulého čísla:

Třináctá Noc s Andersenem
První Noc s Andersenem, o které se dnes dozvídáte
i z televize a dalších médií, proběhla v tichosti jen
v knihovně v Uherském Hradišti. Teprve v následu-
jícím roce 2001 se připojilo necelých deset knihoven
a ta litomyšlská byla mezi nimi. A od té doby se Noci
s velkým N každoročně účastníme. 
Jaká byla ta letošní, když ji porovnáme s těmi před-
chozími ? Trochu výjimečná, protože se k nám po-
prvé přidala na část programu třída třeťáků ze 3.
základní školy s paní učitelkou Neprašovou. A také
velmi zdařilá, asi i proto, že jsme dost pečlivě vybí-
rali nocležníky. Respektive zúčastnit se mohli jen
ti, kteří si nocleh „vybojovali“ svými výsledky a ak-
tivní účastí v celoroční čtenářské soutěži „Lovci
perel“. 
Z těch 18 dětí ve věku od 7 do 14 let byli všichni
opravdu dobří a zapálení čtenáři. Jako vždy jsme
pro ně připravili pestrý a zábavný program. Nejprve
jsme v knihovně uvítali pana starostu, který s námi
„odstartoval“ třináctou Noc s Andersenem. A jako
jindy přinesl i letos pro nocležníky sladkou odměnu.
Pak jsme se vypravili s dětmi do rodinného centra,
kde pro nás paní Candráková a Benešová přichystaly
výtvarnou dílnu s výrobou typických čínských klo-
bouků a pozoruhodné občerstvení inspirované čín-
skou kuchyní. Po návratu do knihovny nás čekalo
další překvapení  - společná návštěva dalekého Ja-
ponska. Pěknou prezentaci si pro nás v rámci besedy
připravila Vendulka Hýblová, která několik měsíců
v této vzdálené zemi studovala. Dětem se obzvlášť
líbily záběry z tokijského metra. Při videu, zachy-
cujícím „nacpávání“ cestujících do vagonů zaměst-
nanci metra, se knihovnou ozýval hurónský smích.
Však si na závěr besedy vynutily ještě jedno promít-
nutí tohoto videa.
Pak jsme společně povečeřeli a posilněni se vydali
na noční pátrací hru po městě. Z knihovny, kde byl
start i cíl, vyrazilo 7 skupin dětí s doprovodem. Ve
dvou trasách prošly část města a zjišťovaly, kde po-
bývala nějaká významná osoba, jaká socha světce
stojí na Lánech, od kolika do kolika hodin je ote-
vřen průchod k parkovišti pod zámkem, kdy byla

odstraněna Česká brána nebo k čemu sloužila dříve
kamenná nádrž v Mariánské ulici. Také si všímaly
výzdoby fasád a spočítaly, kolik mostů vede přes
Loučnou. Když se už trochu unaveny vrátily zpátky
a odevzdaly své soutěžní formuláře, vyhlásili jsme
vítěznou skupinu pátračů a předali všem sladkou
odměnu. Ale to nebyl závěr nočního programu. Na
děti ještě čekaly různé soutěže v rámci cesty kolem
světa. Na ni si také musely připravit kostým, typický
pro určité země. A tak zkoušely chytat ryby, jíst
jídlo hůlkami, nosit břemeno na hlavě nebo házet
polenem. A když splnily všechny úkoly, byl právě
tak  čas jít už opravdu na kutě. Myslíme si, že se
jim spalo dobře a druhý den měly rodičům co vy-
právět…
Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům za po-
skytnuté občerstvení a drobné dárky pro děti.

Jana Kroulíková

Skupina COMBO 2 
hledá zvukaře.

Aparaturu máme, zaučíme. 
Zn. Spolehlivost. Tel. 728 367 868. 

ANGLIČTINA S ANGLIČANEM
kvalifikovaný učitel, všechny úrovně

1 os. 300 Kč/hod, 2-4 os. 450 Kč/hod
mwadolan23@hotmail.com, tel: 731 067 916
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Lázně pro duši Litomyšli sluší

Oblíbeným životním mottem moderátora Václava Žmolíka,
kterého známe z televize a rozhlasu, je „Pracovat a vy-
držet. Nenudit se.“ Všeho si při konferování zahájení
2. lázeňské sezóny užil dosyta. Osobně vykročil v čele
průvodu, který se vydal od Máchadla až na ulici Šmilov-
ského.

Kolonáda, která se táhla od Máchadla k Savitaru, ožila
již v 10 hodin dopoledne a lidské hemžení trvalo až do
večera. Oproti nepříznivé předpovědi se počasí nakonec
vydařilo. Výjimkou byla krátká sprška, která na chvíli
návštěvníky zahnala pod střechy. 

Odpoledne vystoupila na Toulovcově náměstí Lenka Dusi-
lová. „Budu hrát takový akustičtější set, průřez mojí tvor-
bou v úpravě pro samostatnou performanci s akustickou
kytarou a looperem. Představím samozřejmě i věci z Ba-
romantiky, ale i starší skladby, které mám ráda a jsou
pro mne tak trochu „best of“,“ avizovala Lenka Dusilová,
která ráda vzpomíná na koncerty s Čechomorem na festi-
valu Smetanova Litomyšl. „Do Litomyšle se velmi ráda
vracím, je to krásné místo,“ dodala zpěvačka.

Evangelický farář Václav Hurt uspořádal bohoslužbu
v hospodě. Lidé na ni mohli přijít v neděli 28. dubna
večer do restaurace v Lidovém domě. „Už o tom přemýš-
lím léta. V mládí jsem se inspiroval svým kolegou Svato-
plukem Karáskem, který vždy překračoval církevní
hradby. Hospoda je přirozeným místem, kde se lidé po-
tkávají. Jeden můj kolega, pan farář Štěpán Hájek v Brně,
dělá bohoslužby v hospodě již mnoho let a velmi se mu
to daří,“ řekl k tomu farář Václav Hurt. 

Stejně jako vloni mohli návštěvníci lázní ducha obdivovat
naleštěné historické automobily a motocykly. Ovšem ten-
tokrát si sběratelé veteránů připravili diváckou soutěž ele-
gance. „Lidé měli na speciální kartě hodnotit auta
a motorky vyrobené do roku 1945," přiblížil soutěž Jiří
Flídr z Veterán klubu Litomyšl. Nejelegantnějším motocy-
klem byla zvolena Jawa 500 Vojtěcha Vomočila (2. Praga
500 – Miroslav Telecký, 3. Jawa 500 – Petr Lorenc). Nej-
krásnějším automobilem se stal Ford T Josefa Flídra (2.
Wanderer – Miroslav Jána, 3. Tatra 52 – Jaromír Hubáček). 

Litomyšl se jako první v republice připojila k mezinárod-
nímu internetovému projektu I Charleston, do kterého se
zapojilo již několik světových metropolí. Pouliční tančírna
byla otevřena Na Máchadle. Video z tohoto happeningu
najdete na serveru youtube.com, kde se může kdokoli po-
dívat, jak se tančí charleston v uličkách Litomyšle.

Při příležitosti zahájení 2. lázeňské sezóny nechali pořa-
datelé vytisknout brožurku, která popisuje všech 22 pra-
menů ducha. „V průběhu roku přijížděli lidé a ptali se,
co to je „Litomyšl lázně ducha“ a jaké jsou ty prameny.
Tak nakonec Honza Pikna sedl a sepsal takovou malou
publikaci. Když sem lidé přijedou v průběhu roku, můžou
si přečíst, co všechno v Litomyšli je. Myslím, že důležité,
aby vše neskončilo zahájením sezóny, ale pokračovalo
celý rok,“ vysvětlil jeden z otců zakladatelů litomyšlského
lázeňství Miroslav Brýdl. Brožura byla v sobotu 27. dubna
pokřtěna pivem plzeňským. 

Na závěr sobotního zahájení lázeňské sezóny byla připra-
vena projekce s názvem Nasviťme památku UNESCO.
Návštěvníci lázní ducha měli možnost vidět nasvícení
litomyšlského zámku ze strany z francouzské zahrady
za pomoci barevného osvětlení. 

strana 1 >
„Postupně by mohla vzniknout galerie umě-
leckých laviček a stát se tak další z rarit Li-
tomyšle. 
První den druhé lázeňské sezóny začal již
dopoledne, aby si návštěvník do syta užil
všech nabídek a lákadel, mezi něž patřila
hudba, zpěv, pouliční kejklíři, divadelníci, stánky
s občerstvením, lázeňskými produkty, a hlavně -
přítomní mohli vyrazit na pouť po lázeňských pra-
menech. „Slavnostní otevření druhé lázeňské se-
zóny se opět odehrálo u Máchadla. Po projevech
a posvěcení litomyšlskými faráři tak sezóna začala
a bude pokračovat až do konce října,“ řekl Jan
Pikna a tisková mluvčí litomyšlské radnice Michaela

Severová dodala: „Ohlasy na zahájení Li-
tomyšlské lázeňské sezóny nás mile pře-
kvapily. Byly vesměs kladné a bylo jich
opravdu hodně. Všimla si nás i média, což
je pro rozvoj Litomyšle lázeňské také
velmi důležité.“ Nejde zde však pouze
o víkendový podnik, jak dále vysvětlila

mluvčí: „Je třeba odlišit samotné zahájení lázeň-
ské sezóny jako víkendovou akci plnou koncertů,
divadla, zdravic a recese od zbytku sezóny. Dá se
říct, že máme zajímavý marketing, který potřebu-
jeme naplnit větší nabídkou např. lázeňských ví-
kendových pobytů. Toto je prostor pro místní
ubytovací zařízení či incomingové cestovní kan-
celáře.“  

Z programu zahájení 2. lázeňské sezóny nebylo
lehké si vybrat. Jedna akce střídala druhou, některé
se dokonce časově překrývaly. Dalo by se říci, že na
každém kroku na návštěvníka čekalo něco zajíma-
vého – hudbou a zpěvem počínaje a nočním nasví-
cením zámku konče. Prohlédněte si fotografie, které
zachycují některé momenty prvního lázeňského
dne, a nechte na sebe znovu dýchnout atmosféru
lázeňské kolonády.                            Jana Bisová, 

foto František Renza a Jana Bisová

"Vážení lázeňští hosté, milá Litomyšli,
posílám Ti mnoho pozdravů z nedalekých
Lázní Bohdaneč. Je to pozdrav sestry mlad-
šímu sourozenci, je to i uznání a vyseknutí
poklony. Sotva se Ti lázně ducha narodily, už
Ti dělají odvážné kroky a dokonce zahajuješ
druhou lázeňskou sezónu. Troufáš si. V láz-
ních v Bohdanči to již děláme 116 let, máme
tak o něco delší vlasy a uznale smekáme před
Tvými nápady, roztomilou nadsázkou a nad-
šením. Ještě Tě čeká dlouhá cesta přenést
chytrou a svěží myšlenku do zaplněných te-
rapeutických lůžek v galeriích a koncertních
sálech. Nepochybuji, zvládneš to." 

Rudolf Bubla,
výkonný ředitel Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. 
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 4. 5. MUDr. Mikulecká
Ne 5. 5. MUDr. Koza
St 8. 5. MUDr. Paseková
So 11. 5. MUDr. Sláma
Ne 12. 5. MUDr. Sláma
So 18. 5. MUDr. Mareš
Ne 19. 5. MUDr. Jindrová
So 25. 5. MUDr. Fenclová
Ne 26. 5. MUDr. Cacek
So 1. 6. MUDr. Kašparová
Ne 2. 6. MUDr. Mikulecká

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 5.    MUDr. Beňová
Ne 5. 5.    MUDr. Pilařová
St 8. 5.    MUDr. Mareš
So 11. 5.  MUDr. Filová
Ne 12. 5.  MUDr. Filová
So 18. 5.  MUDr. Hájková
Ne 19. 5.  MUDr. Jung
So 25. 5.  MUDr. Papoušková
So 26. 5.  MUDr. Filová
So 1. 6.    MUDr. Švábová
Ne 2. 6.    MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 4. 5. lékárna Na Špitálku, T: 461 615 034
Ne 5. 5. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
St 8. 5. lékárna Sanatio, T: 461 311 909
So 11. 5. lékárna U Nemocnice, T: 461 615 617
Ne 12. 5. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
So 18. 5. lékárna U Slunce , T: 461 612 678
Ne 19. 5. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
So 25. 5. lékárna U Anděla strážce, T: 461615 457
Ne 26. 5. Ústavní lékárna, T: 461 655 530
Po 1. 6. lékárna Na Špitálku, T: 461 615 034
Ne 2. 6. Ústavní lékárna, T: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
4.-5. 5. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 
T: 461 614 569
8. 5. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, T: 461 613 827
11.-12. 5. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. máje 606, T: 733 152 435
18.-19. 5. - MUDr. Adamcová Marketa
Polička, Smetanova 55, T: 461 725 987
25.- 26. 5. MUDr. Adamcová Silva
Polička, Smetanova 55, T: 461 725 987
1.-2. 6. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 55, T: 461 725 987

Rozpis služeb

Mamografie Svitavy
Rakovina prsu je dnes nejčastějším nádorovým one-
mocněním žen v České republice. V roce 2010
v České republice onemocnělo 7 000 žen, téměř 2
000 jich na zhoubný nádor prsu zemřelo. Pro pro-
gnózu onemocnění je však zásadní, v jakém stadiu
se pacientka začne léčit, a proto jedním z účinných
prostředků v boji s touto zákeřnou nemocí je včasná
diagnostika. Malé nádory dávají ženám šanci na
úplné vyléčení.
Mamografie Svitavy, detašované pracoviště Lito-
myšlské nemocnice, a.s. (www.litnem.cz), je od září
2006 akreditováno v programu mamografického
screeningu. Zabývá se komplexní diagnostikou ne-
mocí prsu (včetně ultrazvukového vyšetření a bio-
psií), u diagnostikovaných nádorů zajišťuje
bezprostřední návaznost na chirurgickou a onkolo-
gickou léčbu (indikační semináře). Pracoviště má od

roku 2011 k dispozici mamograf s přímou digitali-
zací obrazu, který automaticky nastavuje každou
expozici tak, aby výsledný snímek byl dobře čitelný
při minimální radiační zátěži. Přesnost vyšetření
zvyšuje i možnost následných úprav snímků na ob-
razovce diagnostického monitoru. 
V roce 2012 bylo vyšetřeno 8 266 žen, 7 080 žen ab-
solvovalo screeningovou mamografii. Diagnostiko-
váno bylo 85 zhoubných nádorů prsu, z toho pouze
31 ve screeningovém programu. Většina žen přišla
na vyšetření již s hmatnou bulkou.
Ceny vyšetření na pracovišti Mamografie Svitavy:
mamografie - 600 Kč • UZ 300 - Kč • mamografie +
UZ - 800 Kč. Objednávání na vyšetření: 461 531 831.
Díky celoplošnému programu mamografického scre-
eningu stoupá počet nádorů zachycených v I. sta-
diu. Téměř 50 % žen však nabízenou možnost
preventivního vyšetření stále nevyužívá. Proč?

Adrian Nemšovský, 
tiskový mluvčí Litomyšlské nemocnice, a.s.

Více na toto téma najdete na www.litomysl.cz/lilie
v Co se nevešlo

Otevření ordinace
pediatra
MUDr. Eva Sadílková oznamuje otevření ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost (po MUDr. Be-
ňové) od 1. 5. 2013. Stávající pacienty přebíráme do
péče bez přerušení a nadále přijímáme pacienty
nové. Více na www.mudrsadilkova.cz. Adresa ordi-
nace: Purkyňova 1138, Litomyšl, tel. 461 615 721.

Placená inzerce

Respekt k porodu 
v Litomyšli
Jsou respektovány individuální potřeby těhotných
a rodících žen? S čím vám může v těhotenství, při
porodu a po něm pomoci dula? Co je to bonding
a proč jej chtít? V květnu se Česká republika po
osmé připojí ke Světovému týdnu respektu k po-
rodu. V Litomyšli se v jeho rámci uskuteční 22. 5.
v rodinném centru akce Respekt k porodu. Od 17
hodin tam můžete zhlédnout dokument Kateřiny
Kačerovské a Gabriely Kontra „Porodní plán“.
V druhé části večera se o své zkušenosti podělí dula
Iva Voráčková a ženy, které svůj porod prožily tro-
chu jinak, než je u nás obvyklé. Přijďte se zamyslet
nad tím, jestli (se) rodíme tak, jak potřebujeme.

Za Rodinné centrum Litomyšl Lucie Zandlerová

Baneta pomáhá dětem z Litomyšle
a okolí. Pomozte i vy jí

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta působí
v prostorách Stáje Pucher  v Janově u Litomyšle již
od roku 2006. Poskytuje širokou škálu aktivit
s koňmi pro děti zdravé, ale i pro děti s postižením.
Je to teprve druhé středisko v Pardubickém kraji,
které provozuje hiporehabilitaci, tedy léčebné jež-
dění na koních pod odborným dohledem kvalifiko-
vaných odborníků. OSH Baneta
splňuje nároky Ministerstva zdravot-
nictví ČR pro hipoterapii, je členem
České hiporehabilitační společnosti,
České jezdecké federace a je zařazeno
v oficiálním seznamu Jezdeckých škol
ČR.
Hipoterapii využívají nejen děti trpící
vadným držením těla nebo skoliózou,
ale zároveň je vhodná pro děti s poru-
chou pozornosti, hyperaktivní děti
i ty, které trpí závažnějšími formami neurologických
onemocnění (např. dětskou mozkovou obrnou, Do-
wnovým syndromem). Hipoterapie pomáhá také při
ortopedických, respiračních (např. astma) a zrako-

vých postiženích, poruchách sluchu a psychiatric-
kých onemocněních. Nespornou výhodou je také to,
že hipoterapie probíhá venku na čerstvém vzduchu
a člověku je umožněn kontakt s živým zvířetem.
V loňském roce OSH Baneta odjezdilo přes 450 te-
rapeutických jízd a pomohlo desítkám dětí z Lito-
myšle a okolních obcí. 

Mimo hipoterapii nabízí OSH Baneta
i canisterapii, ekologické programy se
zvířaty, pro zdravé děti pak jezdeckou
pony školičku a preventivní jízdy na
koních od 2 let, zájmové kroužky
v oblasti jezdectví apod.   
V roce 2012 vznikla veřejná sbírka na
podporu hiporehabilitace dětem
s handicapem za účelem pořízení no-
vého terapeutického koně a následně
financování jeho krmení. Momentálně

jsou využívány dvě jednadvacetileté klisny. Náku-
pem nového koně bude zajištěno pokračování hi-
poterapie v Janově i v nadcházejících letech.
Hipoterapie bohužel není hrazena pojišťovnou,
avšak náklady na její provoz jsou poměrně vysoké.
Pořízení nového koně z vlastních prostředků tak
není možné. 
OSH Baneta by vás rádo požádalo o příspěvek na hi-
poterapii v Janově. Číslo účtu veřejné sbírky/trans-
parentní účet: 2700259645/2010. Pomoci
hipoterapii můžete také formou dárcovské SMS
zprávy. Zašlete text: DMS BANETA na číslo 87 777
(cena 1 DMS je 30 Kč, OSH Baneta obdrží 27 Kč).
Celoroční podpora, napište text: DMS ROK BANETA
a zašlete na 87 777 (12 x 30 Kč, OSH Baneta  obdrží
12 x 27 Kč). OSH Baneta děkuje za podporu.
Můžete nás kdykoliv navštívit v Janově a využít na-
šich služeb. Hipoterapie, jezdecký pony kroužek
a preventivní jízdy pro děti probíhají od dubna do

www.darcovskasms.cz

listopadu každý den s výjimkou středy. Zavítat
k nám můžete i na některou z plánovaných akcí.
Jezdecké parkurové závody se konají 29. 6. 2013,
ve stejném měsíci se uskuteční také Dětský den bez
hranic. Na srpen připravujeme Mini tábory s koňmi
(zájemci se mohou hlásit již nyní) a v listopadu vás
čeká Maškarní s koňmi. Celoročně také probíhá pro-
gram Hravě, zdravě u koníků v Janově pro rodiny
s dětmi, mateřské a základní školy. 
Těšíme se na setkání s vámi ať už na hřbetě našich
koní nebo na jedné z akcí. Více informací najdete
na www.baneta.cz.

Za kolektiv OSH Baneta text a foto Petra Pucherová
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Hatrick sboru KOS Litomyšl 
V pátek 19. dubna opustili KOSáci rodné hnízdo Pe-
dagogické školy Litomyšl a zamířili opět do zahra-
ničí, kde absolvovali týdenní koncertní turné
v Německu a Nizozemsku. Koncerty pro sbor orga-
nizoval manager projektového sboru Vrolik a uzná-
vaná hlasová pedagožka Nanny ter Wiel. Vystoupení
v Německu zaštiťoval honorární konzul pro kulturu
Johannes Riepma. Zahraniční koncertní turné KOSu
však není jediným významným počinem mladých
zpěváků v tomto roce. 
Vyvrcholením letošní koncertní sezony by se pro
Smíšený pěvecký sbor KOS mělo stát vystoupení na
Mezinárodním operním festivalu Smetanova Lito-

myšl. Sbor pedagogické školy již podruhé získal dů-
věru dramaturgie festivalu a bude tak moci vystou-
pit vedle profesionálních těles. V roce 2010 zde
přednesl Missu brevis Jiřího Pavlici, a to pod tak-
tovkou svého sbormistra Milana Motla. Na letošním
55. ročníku zazpívá dívčí část sboru duchovní kan-
tátu Stabat Mater Jana Křtitele Vaňhala. Motivem
pro volbu tak náročného repertoáru je dvousté vý-
ročí úmrtí tohoto klasicistního skladatele. KOSačky
pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného dopro-
vodí Pardubická komorní filharmonie. 
Počátek letošního roku se pro KOSáky stal mimo-
řádně úspěšným obdobím, bez nadsázky lze hovořit
o pěveckých žních. Ve dnech 23.–24. 3. 2013 se sbor
zúčastnil mezinárodního festivalu mladých pěvec-
kých sborů a orchestrů – Young Prague. V konku-
renci sborů z celého světa (USA, Švédska, Norska,
Islandu, Slovinska atd.) získal KOS zlaté pásmo

a stal se vítězem kategorie. Vedle toho sbor získal
další dvě ocenění: cenu poroty za vynikající prove-
dení povinné skladby (A. Tučapský: Tristis est anima
mea) a cenu za vynikající interpretaci lidové
skladby. Dalším úspěch sklidil na Mezinárodním hu-
debním festivalu v Letohradu, kde obdržel za spo-
lečný projekt Celebration Jazz Mass cenu Grand prix.
Tato cena je tradičně udělována nejkvalitnějším hu-
debním vystoupením festivalu a je nesporným úspě-
chem, že v tomto roce skončilo prestižní ocenění
právě v rukách Smíšeného pěveckého sboru KOS.
V minulosti toto ocenění získali např. Dagmar Pec-
ková, Pavel Šporcl nebo český chlapecký sbor Boni
Pueri. Na projektu se sbor KOS výrazně podílel, jeho
sbormistr Milan Motl provedení nastudoval a řídil.
S dalšími sbory toto dílo uznávaného jazzového pi-
anisty a skladatele Karla Růžičky za doprovodu Big
bandu Chrudim Martina Profouse společně předsta-
vili na několika koncertech a festivalech v Čechách
i na Moravě (Praha, Hradec Králové, Litomyšl, Chru-
dim, Vysoké Mýto, Svitavy, Znojmo, Litovel, Olo-
mouc, Nové Město na Moravě). 
Trojlístek letošních sborových žní pak uzavírá národní
cena za přínos českému sborovému zpěvu, kterou
uděluje každým rokem Unie českých pěveckých
sborů. Jedno z ocenění, a to konkrétně cenu „Sbor-
mistr junior“, získal za dosažené úspěchy právě sbor-
mistr KOSu Milan Motl, který taktovku pěveckého
sdružení třímá pevně v rukách od roku 2002. Ne ná-
hodou se za uplynulých deset roků sbor posunul kva-
litativně na vyšší úroveň a je schopen již bez falešné
skromnosti stanout po boku kvalitních, a to i profe-
sionálních pěveckých seskupení. Zmiňovanou národní
cenu však Milan Motl nechápe jako ocenění pouze
jeho osoby, ale také činnosti a práce celého sboru. 

Zuzana Fruniová, foto archiv školy

Galerie Miroslava Kubíka
představuje díla hned tří umělců 

V hlavě, v krajině, ve městě: Tomáš Hlavina – Petr
Pastrňák – Petr Písařík je název jarní výstavy Galerie
Miroslava Kubíka, která byla 6. dubna zahájena ver-
nisáží. Expozice těchto zavedených umělců, které
spojuje vedle studia na porevoluční pražské Akade-
mii výtvarných umění také vystavování v dnes již
legendární Galerii MXM, kombinuje obrazy a prosto-
rové objekty a navíc zapadá do netradičních dispo-
zic galerie. 
„Zatímco Pastrňák proslul svými obrazy, pohybují-
cími se na hraně mezi krajinou a abstrakcí, Písařík
vedle esteticky vychytaných abstraktních obrazů,
sycených velkoměstským duchem, generuje také
komplikovaně strukturované objekty, často za po-
moci vyřazených materiálů. Tomáš Hlavina zase
dlouhodobě tvoří čisté jednoduché prostorové práce
s podtextem příjemného humoru a chytrou dialek-
tikou obsahu a formy,“ přibližuje práce jednotlivých
autorů kurátor výstavy Martin Dostál a dodává:
„Museli najít svou parketu a našli ji ve zvláštní po-
zici, kdy ctí klasické způsoby práce jako malbu,
plastiku atd., ale nacházejí jiné pozice, jiná hledi-
ska. Je tam cítit hra s vizuálním médiem, hra s fo-
tografií, s objektem, obrazem…“ 
Na výstavě tak jsou zastoupeny obrazy, ale i prosto-
rová díla, která reagují na současnou dobu a to
nejen svými náměty, ale i použitými materiály.
„Hodně pracuji se dřevem, ale vlastně používám
plasty, kovy… v podstatě jakýkoli materiál. Je-li
materiál vhodný pro můj záměr, tak jej prostě po-
užiji,“ říká jeden z vystavujících autorů Tomáš Hla-
vina, který svá díla tvoří na základě podnětu. „Může
to být tvar, kterým se zabývám delší dobu a pře-
mýšlím, co pro mě může znamenat a jak bych ho
mohl využít, nebo to může být i literární metafora,
která má v sobě nějaké vizuální prvky,“ vysvětluje
umělec.
Jeho kolega Petr Písařík ve své práci nezapře vliv
Kolíbala nebo Veselého. „Byla to životní zkušenost
a bez toho bych nebyl tam, kde jsem. Vděčím jim za
všechno,“ uvádí Písařík. Náměty jeho práce nale-
zneme v realitě, v jeho životě. „Záměrem celé mé

práce je, že nápady chci prezentovat novým tech-
nologickým postupem. Maluji proto různými mate-
riály, které jsou možná nezvyklé, ale jsou kolem
nás. Mé poslední věci jsou třeba malované glitry,
speciálně kosmetickými glitry, které se normálně
přidávají do krémů a metalíz. Jednotlivé plochy od-
ráží barvu, takže se jeví jako několikavrstevnatá, to
znamená, že máte několik možností, jak ji vnímáte,
když na ni dopadá světlo. To mi připadá stejné jako
svět, ve kterém žijeme, pozlátko, blesky ze všech
stran,“ vysvětluje dále výtvarník. 
Petr Pastrňák byl v době vernisáže v Indii, ale
o svých dílech sám napsal, že jeho obrazy tvoří ja-
kýsi deník. Deník nejen ve smyslu námětů, kde
vedle čirých abstrakcí přechází do seriálních razít-
kových otisků, do krajin lesů či českých lineárních
panoramat, do zátiší s akvarijními rybičkami, do
svatých obrázků madon či Buddhy, do portrétů ne-
známých i známých lidí, do aktů, do motýlů…, ale
také jako deníkový záznam vlastní fyzické energie,
vlastního rozpoložení, jehož jedinou stopou je
pouhý obrazový záznam.
Nenechte si tedy ujít jedinečný vizuální zážitek
a navštivte výstavu v Galerii Miroslava Kubíka, která
potrvá do neděle 26. května a bude k ní opět vydán
katalog. Otevřeno je v pátek a neděli od 12 do 17
hodin a v sobotu od 10 do 17 hodin.

Text a foto Jana Bisová

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

MÁJOVÁ AKCE

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

Palmová riviera –
Grottammare (It.)
22. 6. – 29. 6. 2013   stany 3.990  Kč

15. 6. – 22. 6. 2013   karavany 4.390  Kč

7x UBYTOVÁNÍ – ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE
(vč. lehčího oběda)

Chorvatsko – Omiš
Penzion *** s výhledem na moře
22. 6. – 29. 6. 2013 5.490  Kč

7x UBYTOVÁNÍ – POLOPENZE 
K zájezdům lze dokoupit dopravu autobusem  2.300 Kč /os.

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Události ve fotografiích

Noc s Andersenem: V pátek 5. dubna v podvečer se
v městské knihovně opět sešli malí čtenáři, aby zde jako
každý rok strávili noc, přesněji Noc s Andersenem. Tento-
krát se slavnostního zahájení starostou Litomyšle Micha-
lem Kortyšem zúčastnilo i několik žáků 3. základní
školy T. G. Masaryka. Ti přenocovali ve škole. Noc s An-
dersenem naplnilo jak jinak čtení, ale také hry nebo noční
pátrání po Litomyšli.

Litomyšl, město přátelské k rodinám s dětmi: V rodin-
ném centru se 8. dubna sešli zástupci radnice, komise pro
rodinu, mládež a komunitní plánování a několik žáků ze
základní školy na Zámecké ulici, aby se zabývali finální
podobou kampaně Litomyšl přátelská rodině. Náplní
workshopu tak bylo například ujasnění pravidel této sou-
těže, nominace, organizace, zapojení institucí či mediali-
zace celého projektu.

Jarmark na náměstí v rámci Dne Země: V rámci akcí po-
řádaných ke Dni Země Domem dětí a mládeže v Lito-
myšli se na dolním konci Smetanova náměstí
uskutečnil 25. dubna jarmark. Řemeslníci a výtvarníci
nabízeli proutěné košíky, řezbářské výrobky, keramiku,
koření, květiny a mnoho dalšího zboží. Na pódiu pak
vystoupily děti z kroužku Streetdance a karatisté
z DDM nebo žáci základních a mateřských škol (na
snímku děti z Lidické MŠ). Zapojila se i speciální zá-
kladní a mateřská škola, se kterou si návštěvníci mohli
vyzkoušet různá řemesla. 

Majáles 2013: Odpoledne 16. dubna patřilo Smetanovo
náměstí litomyšlským studentům. Průvod masek opět
prošel přes Vodní valy a Smetanovým náměstím až k soše
Bedřicha Smetany, kde byly vyhlášeny nejpovedenější
masky. Pozornost upoutala například jednotka vojáků,
tlupa neandrtálců, gejši nebo Zadar a jeho skokani.

Věda a technika na dvoře 1. ZŠ: Věda a technika ve dvo-
rech škol je projekt Univerzity Pardubice, který si klade
za cíl podporu zájmu dětí a mládeže o technické a příro-
dovědné obory. Tento zájem se snažili mladí vědci podní-
tit i 25. dubna na 1. základní škole na zámecké ulici. Od
8.00 do 15.00 se školní dvůr proměnil ve vědeckou labo-
ratoř, kde se postupně vystřídali všichni žáci II. stupně.
Ti měli možnost si vyzkoušet nejrůznější pokusy a pro-
niknout alespoň trochu do tajů odborností, které nabízí
Univerzita Pardubice.

Malování laviček: Na sobotu 20. dubna do litomyšlské
aukční haly svolala Umělecká beseda umělecké sympo-
zium. Její členové Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová,
Jitka Štenclová, Eduard Halberštát, Aleš Lamr a Jiří Kačer
doplnění dalšími výtvarníky Janem Steklíkem a manželi
Látalovými umělecky přetvářeli staré lavičky, které pak
sloužily k oddechu na lázeňské kolonádě během zahájení
lázeňské sezony. 

Hřiště na Wembley má nový herní prvek: Také letos se
v rozpočtu města našla částka na dětská hřiště v Lito-
myšli a integrovaných obcích. Zhruba do poloviny května
by měly být instalované hrací prvky na čtyřech místech.
Jako první byl v dubnu osazen multifunkční prvek
u hřiště na Wembley. Podobný bude Na Výsluní, další Na
Lánech a nízké lanové překážky v Nové Vsi. 

Vůle a myšlenka: Vernisáží 26. dubna byla zahájena vý-
stava v Městské galerii v domě U Rytířů s názvem Vůle
a myšlenka aneb jen tolik stačí ke kroku do neznáma,
k cíli jasnému. Jde o představení volné tvorby pedagogů,
kteří se ve dvacetileté historii restaurátorské školy v Li-
tomyšli podíleli na výuce výtvarné přípravy.
„V první částí studia na fakultě restaurování procházejí
studenti výtvarnou přípravou a tuto přípravu učí většinou
umělci – malíři, sochaři, grafici. Jestliže si tedy připomí-
náme 20 let restaurátorské školy v Litomyšli, je na místě
vzpomenout umělců, kteří za těch 20 let výtvarnou pří-
pravu učili. Je to více než 20 umělců, a to je ta základní
myšlenka výstavy,“ uvedl proděkan fakulty Mgr. Jiří Kaše
a dodal: „Vystavující nespojuje ani generační záležitost,
ani společné konfese, ale to, co je spojuje, je působení
na restaurátorské škole. Domnívám se, že i z hlediska
dějin kultury Litomyšle to dvacetiletí, kdy zde působilo
20 významných umělců, je pozoruhodnou kapitolou
města.“ Na výstavě jsou tak k vidění díla Jiřího Látala,
Vendulky Látalové, Jaroslava Horálka, Aleše Ogouna, Ar-
nolda Bartůňka, Bohdana Kopeckého, Borise Jirků, Lu-
káše Tůmy, Pavla Hoška a dalších. 
Výstava potrvá do 2. června a bude otevřena denně mimo
pondělí od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00
hodin.

Vítězové dostali dorty: Kolem třicítky tříd ze základních
škol z Litomyšle a okolí se zúčastnilo soutěže pořádané
Domem dětí a mládeže Litomyšle na Vodních valech
a v parku za Smetanovým domem. Akce se konala v rámci
Dne Země a nepřinesla jen zábavu a poučení, ale vítě-
zným třídám také cenu v podobě dortu. Oceněni byli:
I. kategorie: 1. I. ZŠ Zámecká Litomyšl (2.A), 2. ZŠ Osík
(1. a 2. ročník), 3. ZŠ Trstěnice (2. třída); II. kategorie:
1. I. ZŠ Zámecká Litomyšl (4.A), 2. I. ZŠ Zámecká Lito-
myšl (4. B), 3. ZŠ Osík (3. a 4. ročník), III. kategorie: 1.
I. ZŠ Zámecká Litomyšl (5.B), 2. I. ZŠ Zámecká Litomyšl
(5.A), 3. ZŠ Osík (5. třída), kategorie žáci SPECIÁLNÍ ZŠ:
1. ZŠ a MŠ (ZŠS). Na snímku 5.A ZŠ Zámecká.

Foto Anna Kmošková

Chcete využít jarní
čas lépe než úklidem?
Pomohu a uklidím, co se dá! Umyji okna, setřu pod-
lahu, prádlo odvezu a vyžehlené dovezu. 
Obraťte se na Pavlínu na tel. č. 721 933 028, e-mail:
sejseli@seznam.cz. Čas je někdy víc než peníze! 
Jarní nabídka 119 Kč/hod - pro stálé zákazníky je
každá pátá hodina zdarma! Reference na vyžádání
zašlu. Zn.: Úklid za klid.                 Placená inzerce

Foto na této straně Jana Bisová
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pozvánky

Za Maďarskem
na Veselku 
Ochutnali jste již pravý maďarský guláš či maďar-
skou polévku z ryb? Přijďte 11. května. Nemusíte
ale jezdit do Maďarska, abyste ochutnali tyto speci-
ality, stačí zavítat na Veselku. Budete moci ucítit
pravou vůni maďarského koření a zhlédnout ukázku
výroby pravých maďarských pochutin.
Výborný kuchař László Mókos pro vás připraví guláš
„ala Puszta“, ukáže výrobu domácích klobásek čabaj-
ského typu a uvaří rybí polévku „Halászlé“. Proces vy-
uzení klobás je zdlouhavý a nebylo by možné čerstvě
vyrobené klobásy udit. Z toho důvodu přiveze pan
Mókos vlastní předuzené klobásy. Klobásy u nás vy-
robené budou upečeny a nabídnuty k ochutnání
přímo na místě.
Pan Mókos se již dvanáct let zúčastňuje mezinárod-
ních soutěží v Maďarsku ve výrobě guláše a klobás.
Ocenění z absolvovaných soutěží budete moci zhléd-
nout přímo na místě.
K dobrému jídlu neodmyslitelně patří i dobré pití.
Na svlažení hrdla vám nabídneme jak jinak než ma-
ďarské pivo, popř. jako aperitiv či digestiv maďar-
skou pálenku a výtečné maďarské víno.
Přijďte v sobotu na pravý maďarský oběd. Za přízni-
vého počasí vás uvítáme v 10.00 hod. na naší te-
rásce ukázkou výroby maďarských specialit.

Lenka Seklová

Dětský den letos 
opět na Záhradí
První červnová sobota bude i letos patřit v Litomyšli
tradičně dětem. V nevšední lokalitě „Na Záhradí“
bude v přírodním arboretu, přilehlých ulicích a na
dalších místech připraveno mnoho stanovišť s úkoly
různého stupně náročnosti. Děti si tak budou moci
vyzkoušet svou fyzickou zdatnost, trpělivost, lo-
gické myšlení a hlavně si užít legraci a snad i pěkné
počasí. Pro rodiny s malými dětmi se nabízí pěkný
sobotní program; pro děti starší zase možnost zažít
se svými kamarády něco společně.
„To, že děti by volný čas nejraději trávily s kama-
rády, vidíme prakticky denně v našich volnočaso-
vých klubech. Kamarádi jsou po rodině nejbližší
referenční skupinou, je s nimi největší zábava a po-
chopitelně si spolu nejvíce rozumí,“ vysvětluje Jitka
Nádvorníková, vedoucí litomyšlské pobočky občan-
ského sdružení Naděje, která organizaci dětského
dne zastřešuje. 
Program začíná v 10 hodin v zámeckém infocentru
kreativními dílničkami, které se budou konat dle
zájmu až do odpoledních hodin. Od 10.30 hodin
uslyšíte z pivovaru lidové písničky v podání lito-
myšlského folklorního souboru Heblata. Program
dále pokračuje ve 13 hodin na označených stano-
vištích s úkoly o ceny. Zakončením bude pohádkové
divadelní představení pro děti „Námořnická po-
hádka“ v provedení svitavského Divadla Jójo opět
v zámeckém pivovaru. Den dětí společně pořádá Na-
děje, občanské sdružení, pobočka Litomyšl, Junák,
Samurai klub Litomyšl a Infocentrum Litomyšl za
podpory města Litomyšl.            Martina Soukupová

Dobročinný bazárek potřeb pro rodiny s dětmi
Očekáváte narození miminka a sháníte nový kočárek
nebo autosedačku? Chcete prodat, nakoupit nebo
darovat kojenecké či dětské oblečení a další po-
třeby, které už nepoužíváte a jsou stále pěkné
a funkční? Pak určitě přijďte na dobročinný bazárek
potřeb pro rodiny s dětmi, který se koná od 13. do
18. května 2013 v klubovnách Nového kostela v Li-
tomyšli. Prodejní dny pro širokou veřejnost jsou ve
středu 15. 5. a ve čtvrtek 16. 5. vždy od 9 do 18 hod
Pořadatelé chtějí kromě jiného touto akcí poukázat
na to, že „za humny je sice drak“, ale také další lidé,

kteří si zasluhují náš zájem a péči. Výtěžek z této
akce je proto určen ve prospěch zajištění vzdělání
a sociální práce v domově pro sirotky First Love In-
ternational v Nairobi v Keni v roce 2013/2014. 
Pravidla oceňování zboží, které byste rádi prodali,
a veškeré další informace najdete na www.novykos-
tel.cz nebo u paní Jany Kašické, koordinátorky
bazárku (tel. 737 236 653 nebo e-mail: 
janakasicka@seznam.cz). Akci pořádají maminky
z Církve bratrské. 

Jana Kašická, koordinátorka bazárku

V loňském roce proběhla velká
oprava kapličky za přispění města
Litomyšle. Opravený kabát a inte-
riér dostala k letošnímu 200. vý-
ročí založení. Výročí oslavíme
poutí s bohoslužbou v neděli 19.
května od 15 hodin.

Za osadní výbor Milan Glänzner

Pouť ke kapličce 
na Nové Vsi

• 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

Po letech okouzlení mezinárodní kuchyní se
gastronomie v České republice stále častěji
vrací k tradičním českým pokrmům. Legendou
české kuchyně je bezesporu Magdalena Dob-
romila Rettigová, která v obrozeneckých letech
povýšila vaření nad rámec kulinářského díla
jako výraz osobnosti a národní hrdosti.
A co jiného je typičtější pro českou kuchyni než
guláš? V rámci slavností M. D. Rettigové se v sobotu
18. května uskuteční na Toulovcově náměstí již druhý
ročník klání ve vaření kotlíkových gulášů. Soutěž je
otevřena široké veřejnosti. Začínáme v 10.00 hod.
slavnostním nástupem soutěžních týmů. Kulinářským

dnem nás bude provázet country kapela Modrý
Den.
Budete moci ochutnávat uvařené výtvory, roz-
hodovat v divácké soutěži a soutěžit o hod-

notné ceny. Nejlepší tým automaticky postupuje
na Mistrovství České republiky ve vaření kotlíko-
vých gulášů, které se bude konat v Přerově.

Nemusíte zůstat pouze na druhé straně jako diváci
a ochutnavači. Víte-li, že právě váš guláš je ten nej-
lepší a máte kolem sebe tým, který vám pomůže
s přípravami, přihlaste se do soutěže. Bližší infor-
mace k účasti v soutěži získáte na e-mailové adrese
veselka@lit.cz či na tel. 775 99 88 69.     Jiří Kohák

Guláš stokrát jinak? Který je ten nejlepší?



Chuť a estetika, tradice a experiment 
v gastronomii podle Magdaleny Dobromily Rettigové

13. – 19. května 2013
Pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, 
Rady Pardubického kraje pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s. a Smetanův dům 
ve spolupráci se SOŠ a SOU Polička a Městem Litomyšl

GURMÁNSKÁ POUŤ 
PO RESTAURACÍCH
Zapojené restaurace z Litomyšle a okolí budou
od 6. do 17. května vařit jídla inspirovaná re-
cepty Magdaleny Dobromily Rettigové nebo
pokrmy moderní české kuchyně vařené v duchu
motta slavností. Návštěvníci obdrží za jejich
konzumaci razítko restaurace do „Karty účast-
níka Gurmánské pouti“. Tu je možno vystřih-
nout a složit z následující stránky, případně
vyzvednout v kterékoli zapojené restauraci.
Kartu s razítky a adresou účastník odevzdá
v sobotu 18. května od 11 do 15 hodin ve stánku
Sboru paní a dívek na Smetanově náměstí.
Každý, kdo získá alespoň 4 různá razítka, ob-
drží hodnotnou cenu (roční předplatné novin,
poukazy na slevy v restauracích, vstupenky na
Smetanovu Litomyšl a další). Vítěz soutěže
s nejvyšším počtem razítek (v případě rovnosti
počtu rozhodne los) získá dva poukazy na ne-
dělní brunch s neomeze-nou konzumací jídel
a nápojů v michelinské restauraci Alcron šéf-
kuchaře Romana Pauluse, včetně dopravy do
Prahy a zpět limuzínou. Vyhodnocení soutěže
proběhne 18. května v podvečer v rámci pro-
gramu Gastronomických slavností Magdaleny
Dobromily Rettigové na Smetanově náměstí.

DOPROVODNY PROGRAM
A ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE
Pondělí 13. května • 17.00
ZLATOVLÁSKA PODLE M. D. RETTIGOVÉ 
– SMETANŮV DŮM
V pohádce divadla DRAK Hradec Králové
(režie Josef Krofta) se nejen hledá princezna,
ale také vaří a smaží ostošest. Inscenace tak
dětem i dospělým nabídne typické i netypické
divadelní vůně a zážitky.
Vstupné 70 Kč, prodej vstupenek v litomyšl-
ském informačním centru a hodinu před začát-
kem programu v pokladně Smetanova domu. 

Středa 15. května • 18.00 
GALAVEČEŘE V RESTAURACI KARLOV
Speciality vaří člen Národního týmu AKC ČR
Miroslav Husák, šéfkuchař hotelu Best Western
Premier Hotel International Brno. 
Rezervace míst na tel. 461 613 417.

Středa 15. května • 19.00 
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU NA TÉMA JÍDLO
- LITERÁRNÍ KAVÁRNA NA SKLÍPKU
Večer s kuchařskými knihami pořádá
Knihkupectví - Antikvariát Paseka

Pátek 17. května • 18.00
SAJLER SE SLANINOU NA PIVĚ
ANEB „KLUCI V AKCI“ VAŘÍ S PLZEŇSKÝM 
PRAZDROJEM – SÁL HOTELU ZLATÁ HVĚZDA 
Jedinečná možnost ochutnání pokrmů připra-
vených známou televizní kuchařskou dvojicí
Filipem Sajlerem a Ondřejem Slaninou přímo
mezi diváky. Součástí večera bude škola če-
pování piva Pilsner Urquell, kterou povede
Master Bartender Václav Vanya, nejlepší vý-
čepní v České republice roku 2008.
Rezervace míst na tel. 461 615 338

Sobota 18. května • 18.30
PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY NA ZÁMKU -
KONCERT SPOJENÝ S GASTRONOMIÍ 
pořádá hotel Aplaus
• welcome drink, malý snack
• koncert Pavla Šporcla a cikánské cimbálové

kapely na druhém zámeckém nádvoří
• občerstvení v Audienčním sále a v reprezen-

tačních prostorách zámku
• druhá část koncertu
• závěrečný snack v Audienčním sále a v sálech

zámku 
Rezervace vstupenek na tel. 461 614 900

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU
Hospodyňky mohou v sobotu 18. května mezi
10. a 13. hodinou přinést upečenou soutěžní
bábovku spolu s receptem do stánku Sboru
paní a dívek na Smetanově náměstí. Bábovku
je možno na místě pocukrovat. Vyhlášena
bude nejhezčí, nejchutnější a celkově nej-
lepší bábovka. Vítěz každé kategorie obdrží
věcnou cenu. Recepty bábovek budou zve-
řejněny na internetových stránkách gastro-
slavností a nabídnuty k publikování mediálním
partnerům.

BURZA RODINNÝCH RECEPTŮ
Do stánku Sboru paní a dívek je také možno
přinést návod na jakýkoli oblíbený pokrm, ať
již zděděný po generacích předků, vytvořený
podle vlastní fantazie nebo prostě oblíbený.
Recept bude během slavností vyvěšen na ta-
buli a zájemci si jej budou moci opsat, ty
opravdu zajímavé budou nabídnuty mediál-
ním partnerům ke zveřejnění. Napište seznam
a množství použitých surovin, pracovní po-
stup včetně doby tepelné úpravy, jméno hos-
podyňky s kontaktem, můžete přidat
i vysvětlení původu receptu, jak či od koho se

dostal do vaší domácnosti a při jakých příle-
žitostech ho používáte. Recepty je také
možno zaslat předem na adresu Iva Voříšková,
Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, 
570 01 Litomyšl, nebo e-mailem 
na recepce@smetanovalitomysl.cz.

MISTROVSTVÍ ČR V KOTLÍKOVÉM
GULÁŠI - OBLASTNÍ KOLO
Vaření kotlíkového guláše na otevřeném ohni
je zvláštní obor gastronomie, spojující ku-
chařské umění s pohodou, dobrou náladou
a recesí. Do soutěže se hlásí vždy parta ka-
marádů, jejíž záměr není jen uvařit vynikající
jídlo, ale užít si při vaření spoustu legrace
a pobavit publikum. Proto hraje důležitou roli
také výzdoba stánků, oblečení kuchařů,
někdy je součástí vaření i kulturní program.
V Litomyšli proběhne oblastní kolo
mistrovství České republiky, celostátní se
letos po deváté uskuteční v Přerově, kam
bude vítěz z Litomyšle delegován. Do sou-
těže se mohou přihlásit maximálně sedmi-
členné týmy, uzávěrka přihlášek je 13. 5. 2013.
Více informací a propozice naleznete
na stránkách gastroslavností.

SOUSEDSKÁ HUSIČKA
NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ
Na neděli 19. května je připraven pro všechny
zájemce společný oběd v „restauraci s nej-
vyšším stropem“, podávat se bude v pravé
poledne. Poukaz na 420 gramové husí stehno
s variací zelí a knedlíků za cenu 179 Kč (119 Kč
dětská porce) je třeba zakoupit do 15. května
v informačním centru nebo na stránkách
www.gastroslavnosti.cz. Slavnostní menu při-
praví a bude servírovat Střední odborná škola
a střední odborné učiliště Polička, k jídlu na-
bídne čepovaný Plzeňský Prazdroj, kvalitní
víno a nealko nápoje. K dobré náladě a od-
polednímu tanci bude hrát poberounská
hudební skupina TŘEHUSK z rodiště M. D. Retti-
gové Všeradic, představí se dětský Lidový
soubor Heblata a Dechový orchestr ZUŠ Lito-
myšl, pro děti je připraveno zábavné odpo-
ledne s Coca Colou.

www.gastroslavnosti.cz
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10.30 hodin
POCTA MAGDALENĚ DOBROMILE RETTIGOVÉ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ
• poklona kuchařů u hrobu M.D. Rettigové
• vystoupení Sboru paní a dívek
• průvod na Smetanovo náměstí

11.00 hodin
SMETANOVO NÁMĚSTÍ
• Vaření, vyprávění, soutěže pro všechny - Filip Sajler a Ondřej Slanina (Kluci v akci)
• Soutěž restaurací "O nejlepší svíčkovou" 
• Soutěž dvoučlenných družstev hotelových škol Pardubického kraje
• Ochutnávka jídel připravených restauracemi podle M.D.Rettigové
• Prezentace hotelových škol s ochutnávkou připravených pokrmů ve stáncích
• Prezentace výrobců potravin, nápojů a gastro vybavení
• Prodej místních produktů a regionálních potravin
• Škola otevírání ústřic (stánek Asociace kuchařů a cukrářů)
• Slovenská kuchyně - Salaš u Franka, partnerské město Levoča
• Holandské sýry, partnerské město Roden
• Japonská kuchyně, příprava a ochutnávka japonských pokrmů s prodejem tradičních výrobků,

partnerské město Matsumoto
• Ukrajinská kuchyně - restaurace U Kolji
• Soutěž o nejlepší domácí bábovku
• Burza rodinných receptů
• Hudební předěly zajišťuje Vencaband a Lidová hudba Matúša Ondruša z Levoče
• Dětský program - zdobení pravých Pardubických perníků vede Jarmila Janurová, školička vaření

a pečení (děti připravují banánové chuťovky, zdobená vařená vejce, marcipánová zvířátka, párečky
v županu, bramborové pekáčky, každé dítě zdarma obdrží zástěrku)

• Od 19:00 hodin večerní koncert s tancem, hraje Jam & Bazar - revival známých skupin ABBA,
Boney M, Suzi Quatro, Baccara, Blondie, Donna Summer, Bee Gees a dalších

11.00 hodin
TOULOVCOVO NÁMĚSTÍ 
• Mistrovství České republiky ve vaření kotlíkového guláše - oblastní kolo

EVROPSKÉ ŠKOLICÍ CENTRUM (zámecký pivovar)
• od 10.00 zdobení (vy)pečených "Magdalenek" z lineckého těsta, zdobení dřevěných vařeček
• v 18.00 ochutnávka dobrot z Indonésie a promítání dokumentu u příležitosti výstavy fotografií 

„Na čem (se) smaží Indonésie“

www.gastroslavnosti.cz

GASTROFESTIVAL 
SOBOTA 18. KVĚTNA



Kartu gurmánského poutníka tvoří knížečka,
kterou získáte, když celý obrázek vystřihnete,
rozstřihnete v místě označenem symbolem
nůžek a potom složíte postupně zleva doprava,
na konci dolů a zase zleva doprava.
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Máte doma památku?

Máte doma památku ze dřeva či starý obraz po ba-
bičce? Přemýšlíte, jak se správně postarat o rodin-
nou bibli, která se dědí z generace na generaci?
Právě pro vás fakulta restaurování spolu s občan-
ským sdružením Generace 89 a Centrem pro restau-
rování a památkovou péči , o.p.s. v uplynulých
měsících nejen pro litomyšlskou veřejnost organi-
zovala v rámci projektu ARC – Ars Regio Civitas  -
Občanské vzděláváni pro kulturu, region a demokra-
cii (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.217) prakticky zamě-
řené workshopy, jejichž cílem bylo seznámit laiky
s tím, jak se dobře postarat o drobné památky z růz-
ných materiálů.
V úvodním workshopu „Jak se dobře postarat o ne-
movitou památku aneb historická budova z hlediska
praxe“ se zájemci seznámili s možnostmi čerpání do-
tací na opravy historických budov a zároveň se učili
najít informace o konkrétní památce prostřednic-
tvím nejrůznějších odborných webových aplikací.
Následovaly praktické workshopy „Jak pečovat
o staré kamenné sochy“ a „Jak pečovat o obrazy
aneb Umělecké dílo aneb víte, co máte?“, kde se
účastníci měli možnost podívat do ateliérů, sezná-
mili se se základními technikami restaurátorské
práce a odnesli si konkrétní tipy, jak se o památky
doma starat. Velký úspěch měl workshop „Jak pe-
čovat o staré knihy a grafiky“, kde si zájemci mohli
sami vyzkoušet techniky čištění a dolévání strat pa-

pírové podložky papírovou suspenzí. V průběhu
března proběhly další dva workshopy „Jak pečovat
o drobné památky z textilu a usně“ a „Jak pečovat
o drobné památky ze dřeva“, odkud si účastníci od-
nesli cenné rady, jak drobné památky z těchto ma-
teriálů čistit, uchovávat a opatrně ošetřovat. 
Že jste o možnosti zdarma se praktických works-
hopů zúčastnit nevěděli, nebo se vám nehodil ter-
mín? Máme pro vás dobrou zprávu, všechny
workshopy se budou s většími či menšími obměnami
konat ještě jednou. (Bližší informace můžete najít
na našich webových stránkách www.ars-regio-civi-
tas.cz.)
V měsíci květnu pro vás připravujeme:
Jak pečovat o drobné památky z textilu a usně
Workshop povedou zkušené pracovnice Národního
muzea Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D a Bc. Veronika
Šulcová. Účastníci workshopu se seznámí s proble-
matikou základní péče o drobné předměty z textilu
a usně a také s nejběžnějšími způsoby jejich poško-
zení, s vhodným způsobem zacházení, ošetření
a uložení. Na vybraných příkladech, jako je lidový
oděv, bytový textil, historický oděv a oděvní do-
plňky, budou prezentovány jednotlivé restaurátor-
ské postupy pro useň a textil. Vybrané dílčí úkony,
jako např. čištění či tukování, si zájemci sami vy-
zkouší. Workshop proběhne v sobotu 18. května
2013 od 9.00 do 14.00 hod. v budově fakulty restau-
rování v Litomyšli. 
Jak pečovat o drobné památky ze dřeva
Praktickým workshopem vás provede litomyšlský re-
staurátor - pan Jiří Věneček. Účastníci workshopu
se seznámí s problematikou základní péče o drobné
předměty ze dřeva a dozví se, jak s nimi zacházet
a jak o ně pečovat. V druhé části se zájemci mohou
těšit na praktické ukázky různých restaurátorských
postupů a bude prostor i na doplňující dotazy. Pro-
běhne v sobotu 25. května 2013 od 9.00 do 14.00
hod v budově fakulty restaurování v Litomyšli. 
Účast na všech akcích je zdarma. Svou účast, pro-
sím, potvrďte na: eva.novotna@upce.cz tel. +420
737 111 507. Těšíme se na vás!

Text a foto Eva Novotná

Otvírání studánek ve Vlčkově se vrací
Když na začátku 80. let zastavil v malinké vesnici
Vlčkov u Litomyšle autobus s obdivovateli díla Bohu-
slava Martinů, aby v místě zrodu lidové tradice jar-
ního čištění studánek vzdali hold Mistrovi a spolu
s ním i místnímu učiteli Josefu Karlovi, který kdysi
pečlivě zaznamenal ten místní zvyk, málokdo tušil,
že se rodí obdivuhodná akce. Z dýchánku pro zasvě-
cené se totiž postupem času stala vpravdě velkolepá
slavnost jara, oslava kantáty Bohuslava Martinů Otví-
rání studánek a klasické hudby. 
Poslední květnovou sobotu se do vesnice s necelými
dvěma stovkami obyvatel sjížděli lidé z blízka i z dáli
osobními auty, na kolech, veřejnými dopravními pro-
středky i zvláštními autobusy. „Putování za studán-
kami“ – to byl pojem přesahující hranice okresu
i kraje. Muzikolog Jan Kapusta spolu s vlčkovskými
nadšenci stvořil něco vpravdě mimořádného: Přesvěd-
čil stovky lidí, aby na vesnické návsi dobrovolně
poslouchali hudbu zvanou vážná. Vystupovali tu
slavné pěvecké sbory, výjimeční instrumentalisté,
recitovali herci významných divadel včetně Národ-
ního. Průvod poutníků vedený doktorem Kapustou
obcházel za doprovodu pěveckých sborů studánky
v nedalekém lese, protože otvírání studánek nezna-

menalo jen symbolické vyčištění pramene na návsi.
Ke klasické hudbě se postupně přidávaly i jiné umě-
lecké žánry. Zněla cimbálovka i dechovka, folk i rock,
konalo se divadlo či tanec. Vlčkovské ženy celou noc
před slavností pekly vyhlášené koláče, víno a pivo
tekly proudem, prase na rožni vonělo do dáli a klo-
básek nikdy nebylo dost. 
Jenže s novým tisíciletím se objevila konkurence. Ve
Vlčkově generace tvůrců Putování za studánkami zes-
tárla a pro mladé bylo najednou všude kolem tolik lá-
kadel! Když doktor Kapusta zemřel, obecní
zastupitelstvo odhlasovalo konec tradice a umístilo
z piety do kamenného výklenku u studánky na návsi
keramický hrníček s nápisem Jendův.
Ale hudbu hrníčkem nenahradíš. Nenahradíš jím něco,
co Jan Kapusta s přáteli tolik let pěstoval jako vzác-
nou květinu, která mu pod rukama vykvetla do ne-
obyčejné krásy. 
To si dobře uvědomil hned po svém nástupu do
funkce nový ředitel litomyšlského Smetanova domu
Leoš Krejčí, který se rozhodl tradici Putování za stu-
dánkami obnovit. Za podpory místních pěveckých
sborů, přátel a známých, města Litomyšl, nakonec
i občanů Vlčkova vrací Bohuslava Martinů na výsluní.

V sobotu 1. června po několika letech opět u stu-
dýnky zazní slavná kantáta Otvírání studánek na
slova Miloslava Bureše. A nejen ona. 
Zveme tedy do Vlčkova pamětníky nejlepších let Pu-
tování za studánkami i ty, kteří zatím vůbec netuší,
o jakou tradici tady jde. Vezměte přátele, známé, děti
i psy a vyrazte. Nebudete litovat. Putování začíná od
13.00 hodin, ve 14.30 hodin pak zazní koncert smí-
šených sborů. Dagmar Burdová

Bonsai klub Skalka v Lubné pořádá ve dnech 18. -
19. 5. již čtvrtou výstavu bonsají. V letošním roce
nám přislíbili zapůjčit bonsaje přední čeští bonsa-
jisté ze širokého okolí. Součástí letošní výstavy bude
jako již tradičně ukázka tvarování bonsají, kde nám
představí své umění vítěz soutěže Talent roku 2011
a reprezentant ČBU na evropské soutěži Jan Culek.
Dalším lákadlem je cestovatelská přednáška „Čína
křížem krážem“, kterou nám představí průvodkyně
cestovní kanceláře China Tours.
Na výstavě si můžete bonsaje nejen prohlédnout, ale
také zakoupit. Koupit si budete moci také nářadí,
misky na bonsaje a rostliny do zahrady.
Výstava se koná v kulturním domě Skalka v Lubné
v sobotu od 10.00 do 19.00 hodin a v neděli od 8.00
do 17.00 hodin. Přednáška o Číně bude v sobotu
v 17.00 hodin a ukázka tvarování v neděli v 9.30
hodin. Na výstavu vás jménem pořadatelů zve

Karel Haupt

Výstava bonsají
v Lubné

Hotel Zlatá Hvězda Vás v měsíci květnu
srdečně zve na tyto akce 

1. května 
NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK

Přijďte posedět do naší restaurace, 
kde pro Vás máme připraven nový

výběr jídel z tradiční české 
i minutkové kuchyně.

1. května
OTEVŘENÍ LETNÍ TERASY

přímo v centru města s výhledem
na historické náměstí.

6. – 19. května
GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI 

M. D. RETTIGOVÉ
– prezentace vybraných restaurací

na Smetanově náměstí, 
soutěž „O nejlepší svíčkovou“

23. – 26. května
SPECIALITY 

Z ČERSTVÉHO CHŘESTU
Více informací na

www.zlatahvezda.com
Rezervace na tel 461 615 338

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Mariana Alasseur 
a její Záblesky světel 
Vernisáž výstavy Mariany Alasseur, mladé, na české
výtvarné scéně etablované umělkyně, se uskuteční
v pátek 3. 5. 2013 v 18 hodin v Městské obrazárně.
Úvodní slovo pronese Richard Drury, anglický teore-
tik a znalec českého i světového umění, který od
roku 1992 žije a pracuje v Praze. Mariana Alasseur
představí svoji starší tvorbu, ale také díla vytvořená
přímo pro výstavu v Litomyšli. Ve své práci se ne-
omezuje pouze na malířská a kresebná díla, ale vy-
tváří také objekty, které rozmístí do bezprostřední
blízkosti litomyšlského zámku.
Inspiraci hledá Mariana Alasseur v přírodě, v české
krajině, ale obrací se také k tvorbě Josefa Váchala,
především k intenzivní a čisté barevnosti Váchalo-
vých děl. Vernisáž Mariany Alasseur otevře výstavní
sezonu Městské obrazárny, která se nachází ve dru-
hém patře litomyšlského zámku, zájemci mohou vý-
stavu navštívit do 26. 5. 2013, denně mimo pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Mariana Alasseur (1977) je dcera Venduly a Jiřího Lá-
talových, kteří se v Litomyšli podíleli na restaurování
Portmonea a stáli u zrodu Školy restaurování a kon-
zervačních technik. Mariana Alasseur trávila mládí
v Litomyšli v blízkosti děl Josefa Váchala, jejich vý-
razná, čistá barevnost ji inspirují i v současnosti, ze-
jména při práci na malířských dílech s tématem lesa
a pralesa jako archetypu bytí. Vychází ze záznamů
okolní přírody s důrazem na barvu jako nositelku
světla a malířského gesta zachycujícího její prostor
a pohyb. Výstava je tedy jejím jakýmsi symbolickým
návratem do Litomyšle, který je o to významnější, že
se v tomto roce bude slavit dvacet let od otevření
Portmonea. Tvorba manželů Látalových, rodičů Ma-
riany, bude v době konání výstavy zastoupena na vý-
stavě pedagogů restaurátorské školy Vůle
a myšlenka, která bude probíhat od 26. 4. do 2. 6.
2013 v domě U Rytířů. 
Mariana Alasseur studovala na pražské Akademii vý-
tvarných umění a na Vysoké škole krásných umění
ve francouzském Nancy, v současné době žije ve ves-
nici Mnetěs pod horou Říp. Má tedy výjimečnou mož-
nost sledovat neustálé světelné a barevné proměny
hory Říp v průběhu dne i ročních období, což ji in-
spiruje k vlastní výtvarné tvorbě.  Říp, odvěké poutní
místo české krajiny, zpodobňuje na svých malířských
plátnech, pro něž je typická monumentální, ale
úsporná kompozice a barevně výrazné plochy, které
jsou pojednané velkorysými tahy štětcem. Autorka
tak navazuje na tradici Paula Cézanna, který v řadě
svých děl zvěčnil horu Saint-Victoire. Vedle malíř-
ských děl, která budou prezentována na výstavě v Li-
tomyšli, inspiruje hora Říp Marianu Alasseur k tvorbě
objektů, které byly vystaveny v pražském Doxu,
v centru současného umění. 
V prostorách litomyšlského zámku budou instalovány
nejnovější objekty a sochy autorky, mezi nimi i socha
Opři se, která není hotová sama o sobě, ale čeká na
propojení s návštěvníky, kteří se o ni mohou opřít,
zamyslet se nad sebou a nad okolním světem a najít
v sobě sílu vzdorovat nepřízni osudu.
Více na http://mariana-latalova.net/.

Zuzana Tomanová

Vzpomínka na George Gershwina
Srdečně vás zveme na koncert s názvem Vzpomínka
na George Gershwina, který se bude konat 21. května
2013 v 19.30 hodin ve Smetanově domě v rámci Lito-
myšlských hudebních večerů. Na koncertě zazní
díla G. Gershwina, R. Guiota, C. Bollinga, A. Piazzolly
v podání Petra Pomkly (flétna), Karla Košárka (klavír),
Josefa Hanáka (kontrabas) a Ctibora Bártka (bicí ná-
stroje).
Před 25 lety si Petr Pomkla a Karel Košárek slíbili spo-
lečný koncert. Oba tehdy odjížděli studovat do zahra-
ničí. Flétnista do Francie a klavírista do Spojených
států. Společné koncerty jsou nejen realizací jejich
snu, ale i vzpomínkou na Alaina Mariona, slavného
francouzského flétnistu, profesora Pařížské konzer-
vatoře. Zároveň bude koncert v Litomyšli také vzpo-
mínkou na George Gershwina.
Petr Pomkla – absolvoval konzervatoř a JAMU v Brně,
dále pak studoval na l´Ecole Normale de musique de
Paris. Od roku 1992 je Petr Pomkla prvním flétnistou
Brněnské filharmonie a orchestru Czech Virtuosi. Vy-
učoval hru na flétnu na JAMU v Brně, nyní je peda-
gogicky činný na Konzervatoři Evangelické akademie
v Olomouci. Vystupoval na koncertech a hudebních
festivalech v mnoha zemích Evropy, jihovýchodní
Asie a Japonsku.
Karel Košárek – studoval klavírní hru na Konzervatoři
P. J. Vejvanovského v Kroměříži, po maturitě pokra-

čoval ve studiu na Pražské konzervatoři a poté na
AMU v Praze. V roce 1991 uspěl v mezinárodním kon-
kurzu vypsaném Southern Methodist University v Dal-
lasu a získal čtyřleté stipendium. Zvítězil v celé řadě
mezinárodních soutěží. K jeho největším úspěchům
patří účast ve finále prestižní americké soutěže Waltra
Naumburga  v roce 1997. Účinkoval na četných mezi-
národních festivalech a koncertech.
Josef Hanák – po maturitě na Konzervatoři v Brně vy-
studoval JAMU. Byl členem operního orchestru Ná-
rodního divadla v Brně, působil jako kontrabasista
Státní filharmonie Brno. Deset let spolupracoval se
skupinou Javory, vyučoval hru na kontrabas na br-
něnské konzervatoři. Od roku 1996 je Josef Hanák
prvním kontrabasistou operního orchestru ND v Brně.
Ctibor Bártek – vystudoval obor bicí nástroje na kon-
zervatoři a JAMU v Brně. Během studií byl členem
souboru historických nástrojů Tibia a orchestru Jazz
Conservatory Band. Od roku 1991 je členem Středoe-
vropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA. Jako
univerzální hráč koncertuje s různými hudebními for-
macemi a natáčí pro divadla, rozhlas i televizi. Účin-
koval v mnoha zemích světa (mj. v Jižní Americe, na
Falklandských ostrovech i v Antarktidě). Vytvořil
řadu skladeb pro soubor DAMA DAMA. Od roku 1995
působí pedagogicky na brněnské konzervatoři.

Jiřina Macháčková

RUFUS oznamuje comeback
Je to už bezmála devět let, kdy parta čtyř nadšených
muzikantů společně poprvé vystoupila před publikum
a v klubu Kotelna začala psát pod názvem RUFUS
novou kapitolu místní hudební historie. A právě kaž-
doroční koncerty v Kotelně před domácím publikem
se staly díky skvělým fanouškům nezapomenutelnými
zážitky, za které se jim kapela rozhodla odměnit
uspořádáním festivalu RUFUSIÁDA při příležitosti
svých pátých narozenin. Dnes již s odstupem času je
zřejmé, že akce se s ohledem na účast nejlepších lo-
kálních kapel i prostějovského hosta stala na místní
podmínky nevídanou a vzbudila mezi návštěvníky až
po střechu zaplněné dolnoújezdské sokolovny obrov-
ský ohlas. 
Zároveň ovšem přicházelo období, ve kterém se polo-
vina kapely vrátila ze studií za prací do Litomyšle
a zbylí dva členové zůstali žít v Brně a kdy nedostatek
společného volného času již nedovoloval nadále pra-
covat v režimu, jaký byl do té doby běžný. Kapela tak
přestala téměř skládat nové písně a spokojila se s vy-
stupováním se svým dosavadním programem, což sice

umožňovalo další fungování, ale vymizela dravost,
inovace a postupně upadalo i nadšení. 
Červen 2012 však přinesl významnou změnu zapříči-
něnou na jedné straně návratem baskytaristy do Li-
tomyšle a na straně druhé rozhodnutím bubeníka
ukončit zejména z pracovních důvodů svoji aktivní
hudební činnost. Dilema, co bude dále, vyřešilo vý-
běrové řízení na bubeníka nového, ve kterém se su-
verénním přehledem zvítězil Matěj Hřib, jehož
příchodem byla odstartována nová éra kapely! 
Je nám tedy velkým potěšením pozvat nejen všechny
naše příznivce na zlomový koncert do klubu MC Ko-
telna, který se uskuteční v pátek 17. 5. 2013 a na kte-
rém se pokusíme navázat především na úspěchy
prvních pěti let a bojovat opět o pozici místní TOP
kapely! Program složený z největších dosavadních
hitů bude doplněn o nové pecky, a protože RUFUS je
při chuti, přijďte i vy ochutnat novou tvorbu, nasát
jedinečnou atmosféru koncertu a společně s námi si
na konci zaskandovat „RUFUS FOREVER!“.

Miroslav Brůna

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:  • opravy motorových vozidel  

• měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG 

• roční servis - diagnostika
• příprava na STK, odvoz na STK

• čištění a plnění klimatizace
• renovace zažloutlých světlometů

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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SVITAVY
• 18. května od 13.30 do 20.00 / Fabrika
10. setkání harmonikářů ve Svitavách - k posle-
chu i tanci zahrají harmonikáři a heligonkáři
z celé ČR
• 25. 5. od 13.00 do 20.00 / park u radnice
Den rododendronů - bohatý kulturní program
uprostřed kvetoucích keřů rododendronů
• 29. 5. od 20.00 / Fabrika
Čechomor – Kooperativa Tour 2013 - koncert při
příležitosti 5. výročí otevření Fabriky  
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 7. 5. od 19.00 / Tylův dům
Věra Špinarová a Adam Pavlík - koncert
• 17. 5. od 19.00 / Tylův dům
Stand up comedy: Na stojáka - sólové výstupy
bavičů
• 30. 5. od 19.00 / Tylův dům
Na mělčině - divadelní hra s Ivou Janžurovou

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 11. 5. od 14.00 / nádvoří zámku
Cesta od renesance k baroku - ZUŠ M. Třebová,
flétnový soubor, Quanti Minoris a další
• 19. května od 19.00 / dvorana muzea
Jakub Smolík - koncert
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 3. 5. od 20.00 / M-klub - klubová scéna
Michal Pavlíček & Monika Načeva – „Obrovský
slunce“ - v rámci Dvořákova festivalu
• 18. května / náměstí Přemysla Otakara II.
Čermákovo Vysoké Mýto - národní přehlídka
dětských dechových hudeb
• 30. května od 19.30 / Šemberovo divadlo
Čechomor – Kooperativa Tour 2013

Českomoravské
pomezí zve

pozvánky

Víkend otevřených zahrad

Druhý červnový víkend bude letos již tradičně za-
svěcen parkům a zahradám po celé Evropě, Českou
republiku nevyjímaje. Návštěvníci budou mít mož-
nost nahlédnout do některých běžně nepřístupných
zahrad anebo se podívat do svých oblíbených parků
tak trochu jinak. Možností je spousta. Od komento-
vaných prohlídek s odborníky přes zábavné a vzdě-
lávací aktivity pro děti po nejrůznější kulturní
vystoupení. 
Myšlenka Víkendu otevřených zahrad vznikla před
patnácti lety ve Velké Británii, odkud se postupně
začala šířit i do dalších evropských měst. Litomyšl
se k akci poprvé připojila v roce 2012 na základě in-
iciativy Generace 89 a Nadace Proměny. Nejinak

tomu bude i letos 8. června. Návštěvníci si budou
moci vychutnat pozvolný příchod léta v parku
u Smetanova domu a přilehlých Vodních valech,
které nabídnou v průběhu celého odpoledne zá-
bavný doprovodný program pro malé i velké účast-
níky. Už teď se můžete těšit na soutěžně poznávací
stezku pro děti, komentované prohlídky území či
divadelní vystoupení. Dospělí se budou moci dozvě-
dět podrobnosti o plánované obnově této lokality,
která má do budoucna navrátit místu jeho někdejší
společenskou hodnotu, uchovat jeho přírodní cha-
rakter a učinit z něj příjemné místo trávení volného
času místních obyvatel. 
S konkrétní studií k obnově území, která vzejde
z právě probíhající architektonické soutěže, se oby-
vatelé budou moci seznámit při dalším veřejném
projednání na podzim letošního roku. Možnost na-
čerpat informace o realizaci společného projektu
města Litomyšl a Nadace Proměny a zároveň vyjádřit
vlastní představu o využití parku budou mít zájemci
u infostánku umístěného 8. června před Smetano-
vým domem.
Víkend otevřených zahrad v Litomyšli pro vás při-
pravuje město Litomyšl ve spolupráci s Nadací Pro-
měny, Generací 89 a dalšími partnery.
Více o Víkendu otevřených zahrad v České republice
na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Text a foto Jana Říhová, nadace Proměny

Dirty Way pokřtí v Kotelně nové album

Mladá litomyšlská parta Dirty Way o sobě nedala
vědět téměř tři roky, alespoň co se nové tvorby
týče. Nyní však vydává své druhé řadové album
s názvem „Realita“. Deska vychází 8. května, ale to
zdaleka není vše, co kluci chystají. Příznivci melo-
dického punk-rocku se mohou těšit také na nový
videoklip, který se bude natáčet přímo v Litomyšli.
Rovněž v Litomyšli se uskuteční i křest tohoto alba.
Ten sen bude konat 24. května v Music Clubu Ko-
telna. 
Ještě není zdaleka jasné, kdo se stane kmotrem
alba, nicméně je zřejmé, že to bude skvělá show.
Kapela za tři roky vyspěla, a tak jsou nové skladby
pestřejší a více se v nich odráží životní starosti do-

spívající generace. Stranou nezůstaly ani nástroje,
kterými členové normálně nedisponují. Neprozra-
díme, které nástroje to jsou, ale pokud to chcete
vědět, zavítejte na již zmiňovaný křest desky „Re-
alita“. 
Mimoto plánuje skupina v blízké době i jiné kon-
certy. Za zmínku určitě stojí Český pivní festival
v Praze, ale pro náš region je momentálně aktuální
Majáles ve Svitavách, který se uskuteční 10. května
a kde se chlapci představí vedle takových kapel jako
například Jaksi Taksi. Bude to první koncert Dirty
Way po zhruba půlroční přestávce, během které ka-
pela pracovala právě na druhém albu. 
A kde si desku pořídit? K dostání by měla být snad
i v některých kamenných obchodech v Litomyšli.
Již nyní však můžete zprávou na oficiální facebook
skupiny Dirty Way poslat svou žádost o zaslání nové
placky. K mání jsou také nová trička a tílka. Sečteno
podtrženo, u téhle bandy je toho nového ažaž, ale
to bychom tady mohli psát do nekonečna. Lepší
bude, když se podíváte na již zmiňovaný facebook,
bandzone profil nebo na nové webové stránky
www.dirtyway.cz, které by měly být do konce mě-
síce května v provozu. Úplně nejlepší však bude,
když přijdete na křest alba, kde si všechny nové
skladby a mnohem víc můžete poslechnout a užít si
skvělý večer.

František Abraham, foto promo foto

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
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Studentské slavnosti majáles skončily
Studenti litomyšlských středních škol i letos přiví-
tali majálesovými slavnostmi jaro. Ve dnech 15.–19.
dubna se konal již 22. ročník Majáles. Pětidenní pro-
gram, který zahrnoval kulturní a sportovní akce, za-
hájila vernisáž výstavy výtvarných prací studentů
VOŠP a SPgŠ „Odemykání“ na půdě školy, krásným
vystoupením přispěl do programu Majáles pěvecký
sbor KOS a dětský pěvecký sbor ZUŠ. 
V úterý odpoledne se studenti, kteří si připravili
masky, sešli před Smetanovým domem, aby se poté
vydali litomyšlským náměstím v tradičním majále-
sovém průvodu. Masek nebylo početně tolik jako
v minulých letech, ale některé byly opravdu zají-
mavé svými nápady a jejich autoři byli za svoji
snahu odměněni volnými vstupenkami na majále-
sové akce. Po ukončení průvodu na náměstí pro-
běhla soutěž škol ve sběru plastových víček, nejvíce
jich nasbírali studenti GAJ. Finanční výtěžek této
akce poputuje na humanitární účely. Poté se stu-
denti přesunuli do Bobo Cafe, kde se uskutečnila
vernisáž fotografické výstavy litomyšlských stu-
dentů. Zajímavé fotografie s námětem „Studenti
studentům“ jsou vystaveny v několika litomyšl-
ských kavárnách a vinárnách. Večer se konal hu-
dební recitál Anny Polívkové Aniby neřekla.
Přestože to bylo velmi zajímavé a příjemné vystou-
pení, mrzel nás malý zájem ze strany litomyšlského

publika a malá účast diváků na tomto koncertě.
Ve středu všichni s napětím čekali na večerní Majá-
lesovou dance party. Nejkrásnější studentkou Lito-
myšle se pro rok 2013 stala Klára Boštíková z VOŠ
a SPgŠ, titul 1. vicemiss získala Noemi Piknová z GAJ
a titul 2. vicemiss Kristýna Tulová ze SŠZaT. Přítomní
diváci jako nejsympatičtější dívku večera zvolili Ka-
teřinu Šiškovou z GAJ. Program volby miss zpestřila
svojí účastí Česká Miss Earth 2013 Monika Leová,
která zatančila a pronesla pár slov na podporu
účastnic a tím dodala večeru zajímavou atmosféru.
Následující sportovní den zahájil v městské sportovní

hale Jumping. Zástupci všech škol se dále utkali v tra-
dičních sportech. V kopané porazilo mužstvo složené
ze zástupců středních litomyšlských škol mužstvo
SŠZaT. Turnaj v minikokopané vyhrála děvčata se
SŠZaT před dívkami z GAJ, ve streetballu získalo pr-
venství mužstvo ze SSOŠ Trading Centre, ve florbalu
zvítězil tým SŠZaT, stejně tak ve volejbale. V ringu
byli nejúspěšnější studenti týmu LAMY GAJ. Velké
množství diváků přilákala do MC Kotelna velmi oblí-
bená akce MISS-ÁK 2013. Hlavně přišly fanynky pod-
pořit své favority. Zábavný večer měl skvělou
atmosféru, soutěžící i diváci se bezva bavili. Porotu
nejvíce zaujal a titul Miss-ák roku 2013 získal Martin
Madejewský ze SSOŠ Trading Centre, kterého zároveň
obecenstvo svým hlasováním označilo za největšího
Sympaťáka. Druhé místo přidělila porota Tomáši Háj-
kovi z GAJ, třetí místo získal Miloš Doležal ze SŠZaT.
Po vyhlášení výsledků následovala after party, kterou
si všichni moc užili. 
Děkujeme městu Litomyšl a všem sponzorům, kteří
přispěli finančními a věcnými dary, díky jejich pod-
poře můžeme každoročně Majáles uspořádat. Studen-
tům děkujeme za jejich účast, i když se domníváme,
že by na některých akcích mohla být větší, a těm nej-
úspěšnějším blahopřejeme.

Mgr. Hana Honzíková, štáb Majáles, 
foto Jakub Šmolík

MÍCHACÍ CENTRUM                Architectural Coatings EMEA
• Vysoce kvalitní fasádní barvy a probarvené omítky 

za super ceny
- akrylátové, silikonové, silikátové
- na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády

• Malířské barvy dle moderních trendů
- dle vzorníků různých výrobců

• Syntetické a vodouředitelné barvy 
• Míchání lazurovacích laků 

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR
• Nátěrových hmot na ochranu a zkrášlení dřeva
• Barev na kov – jednovrstvých i klasických
• Autolaků a ostatních barev ve spreji
• Lepidel a tmelů 

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
• Od různých zahraničních dodavatelů

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

KAŽDÝ MĚSÍC SLEVOVÉ AKCE

Smetanovo nám. 85, 86  • Litomyšl  • tel. 461 612 509

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 1. května / Masarykovo nám.
20. Středoevropský jazzový most - jazzové a di-
xielandové kapely ze střední Evropy

CHEB
• 29. května – 25. srpna
Krajinná výstava „Příroda a historie Cheb 2013“
- 29. 5. od 20.00 Chebský hrad - VIVALDI-
ANNO - zahajovací koncert Krajinné výstavy

JINDŘICHŮV HRADEC
• 18. května
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký
pedál - zahájení turistické sezony v Jindři-
chově Hradci s cyklistickou vyjížďkou

KUTNÁ HORA
• 24. května
Rozsviťme je! – závěr Noci kostelů, kdy vy-
nikne skvost UNESCO - chrám sv. Barbory

POLIČKA
• 10. - 19. května / velký sál Tylova domu
a kostel sv. Jakuba 
Martinů Fest - tradiční festival klasické
hudby. Vernisáž výstavy „Ma chère Charlotte“
o životě Charlotty Martinů – sobota 11. 5. 

TELČ
• 4. května / náměstí Zachariáše z Hradce
Veteránská revue - Spolek telčských velocipe-
distů vás zve na přehlídku historických vozi-
del, motocyklů, velocipedů a další techniky.

TŘEBOŇ
• 18. května
Otevírání lázeňské sezony - oslava 130. výročí
třeboňských slatinných lázní. Kostýmní prů-
vod, svěcení slatiny, hudební vystoupení po
celý den. Ondřej Havelka & Melody Makers.

Bližší informace a více tipů na výlet naleznete
na www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 
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Den Země nebyl v Litomyšli pouze jednorázovou akcí
Ne jedna, ani dvě, ale hned celá smršť akcí se usku-
tečnila v rámci Dne Země. Stojí za nimi Dům dětí
a mládeže v Litomyšli, který tyto akce uspořádal
v průběhu dvou dubnových týdnů. Vybral si určitě
každý, od dětí z mateřinek po dospělé. Nechyběla ani
naučná stránka, ovšem spojená s příjemnou zábavou. 
Hned na úvod 15. dubna hledali v DDM přírodovědce
pro XXI. století. „Šlo o poznávání chráněných druhů
rostlin a živočichů. Některé otázky se týkaly i chrá-
něných území, především ve východních Čechách.
Soutěž, rozdělená do tří kategorií, byla určena žákům
od 4. do 9. tříd,“ uvedla organizátorka Hana Plíhalová
Šafaříková. Absolutní vítězkou se stala Alžběta Jireč-
ková z 5. třídy I. základní školy, a to dokonce ve všech
kategoriích. Celkově se zúčastnilo úctyhodných 103
dětí. O den později přišly na řadu mateřinky. I ti nej-
menší museli ukázat, jak znají přírodu kolem sebe,
a proto se vydaly na „stezku“ kolem vertexové školky.
„Děti měly osm zastavení, na nichž musely plnit různé
úkoly. Poznávaly rostliny, dřeviny, ptáky, zvířata,
která se vyskytují přímo v areálu školky nebo v tom
nejbližším okolí,“ uvedl další z organizátorů Lubor Ur-
bánek a dodal: „Některé malé děti, třeba čtyřleté, jsou
schopny se naučit nejzákladnější věci. Neříkají napří-
klad šnek, ale hlemýžď, poznají veverku, čápa apod.“
V této soutěži však nebylo vítězů ani poražených.
Všechny děti dostaly diplom a sladkou odměnu. Kromě
vertexové školky se zúčastnila i školka z Lidické ulice,
ale dorazily děti také z Janova, Trstěnice a Němčic. 

Dům dětí a mládeže ovšem vymyslel akci pro mnohem
širší okruh školáků. V parku za Smetanovým domem
a na Vodních valech uspořádal společně se Střední
školou zahradnickou a technickou v Litomyšli Den
země pro základní školy. Kromě řady stanovišť s úkoly
zpestřili žákům dopoledne hasiči. „Předvedli jsme
ukázku zásahu na nebezpečné látky, protože my za-
jišťujeme a zabezpečujeme prostor, aby nedošlo k ne-
poškození životní prostředí a zdraví osob. Připravili
jsme tedy dekontaminační stanoviště, jeden z hasičů
se oblékl do protichemického obleku a imitoval zásah
na kyselinu a louhy,“ uvedl Vladimír Škeřík, technik
chemické služby litomyšlského HZS a dodal: „Děti si
mohly vyzkoušet práci s lakmusovými papírky a zjiš-
ťovat, jak se jim zbarví.“ Ovšem pro děti bylo důležité
absolvovat bodovaná stanoviště, protože vítězové vy-
hrávali sladkou odměnu v podobě dortu, medailí a de-
skových her. „Bodovaných soutěží bylo deset a každé
neslo název nějakého stromu, který určoval, jaká sou-
těž bude. Ostatní stanoviště byla nebodovaná a spíše
adrenalinová,“ popsala Hana Plíhalová Šafaříková. Lípa
srdčitá zastřešovala hry a soutěže týkající se národ-
ních symbolů, u katalpy trubačovité zase děti řešily
složitou stolní hru, která se běžně hraje se sirkami.
Zde však dosáhly „sirky“ obřích rozměrů. V případě

borovice černé zase měli žáci za úkol určit sladkovodní
ryby žijící v Čechách atd. 
Ve čtvrtek 25. dubna se konal jarmak v dolní části
Smetanova náměstí. Nešlo však pouze o nabídku
zboží, na pódiu se střídala různá vystoupení. Mezi
stánkaři pak bylo vidět i místní školy. Ty si za utržené
peníze koupí předměty, které mají něco společného
se zelení, ochranou životního prostředí anebo s envi-
ronmentální výchovou. Ve stejný den se navíc konala
každoroční exkurze do Nedošínského háje. Letos se jí
zúčastnilo 52 osob. Tato exkurze s odborným výkla-
dem Lubora Urbánka ovšem nezůstane ojedinělá. Do
konce června je možné do Nedošínského háje vyrazit
ještě čtyřikrát, dvakrát pak k Lučnímu rybníku do
Osíka a dvakrát do Poříčí. Přihlášky přijímá dům dětí
a mládeže. 
Dlouhou šňůru akcí uzavřelo rodinné odpoledne na Ža-
bárně v Nedošíně, plné soutěží, her, hádanek a hlavně
rodinné pohody. Letošní Den Země se skutečně vyda-
řil. „Chtěli bychom poděkovat všem, kteří s námi spo-
lupracovali, tedy Střední zahradnické a technické
škole v Litomyšli, pedagogické škole, základním i ma-
teřským školám. Městu Litomyšl děkujeme za pod-
poru,“ dodala na závěr Hana Plíhalová Šafaříková.  

Text a foto Jana Bisová a Hana Plíhalová Šafaříková

Široký výběr interiérových
a venkovních svítidel,
úsporných zdrojů, LED osvětlení,
lustrů, včetně návrhu a montáže.
Výběr designových a venkovních
svítidel z katalogů. 
Parkování přímo v areálu. 

Otvírací doba:
Po – Pá 7.30 – 17.00
So 8.00 – 11.00

adresa: Mařákova 1149, Litomyšl 
(v areálu firmy ELKOR vedle prodejny elektroinstalačního materiálu)
tel.: 461 613 040 • mobil: 731 655 591 • e-mail: svitidla@elkor.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA SVÍTIDEL
V LITOMYŠLI

VETERINÁRNÍ ORDINACE NA TYRŠOVĚ ULICI
pro vás a vaše zvířecí kamarády 

ROZŠIŘUJE OD 2. 5. 2013 DOPOLEDNÍ ORDINAČNÍ HODINY 
a to každý den od 9 do 11 hod. Odpolední ordinační hodiny zůstávají od 15 do18 hod.

Na vaši návštěvu se těší MVDr. Jiří Poláček, MVDr. Lenka Poláčková a kolektiv

Elektrospotřebiče 
odevzdávejte kompletní
Na sběrném dvoře Litomyšl na ulici Mařákova lze bez
poplatku odkládat vysloužilé elektrospotřebiče. Pro-
vozovatelé kolektivních systémů v rámci tohoto zpět-
ného odběru však zpřísnili pravidla. Zásadní
podmínkou bezplatného odběru je však kompletnost
odevzdaných spotřebičů. 
Při předávání na sběrném dvoře nebo sběrných mís-
tech je spotřebič kontrolován, a pokud je nekom-
pletní, musí být vyřazen. Odběr ze sběrných dvorů
a jejich zpracování organizují kolektivní systémy ASE-
KOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP. Každý z nich je speci-
alizován na vymezené druhy elektrozařízení a každý
z nich má podobné požadavky na jejich kompletnost.
Při nákupu nového elektrospotřebiče každý kupující
zaplatí tzv. recyklační poplatek. Až spotřebič „do-
slouží“, má potom nárok na jeho bezplatný odběr za
předpokladu, že odevzdané zařízení je kompletní. 
Za kompletní zařízení nelze považovat např. lednici
bez kompresoru, televizor bez cívek atd. Recyklace je
postavena právě na zpracování určitých komponentů,
které umí firmy využít jako surovinové vstupy do pro-
cesu výroby nového finálního výrobku.
Nekompletní elektrozařízení budou odebírána v rámci
běžného nakládání s odpady a v důsledku tohoto se
všem občanům prodraží místní poplatek. Zpracovatelé
si totiž za nekompletní elektrospotřebič odebraný
jako odpad účtují 5 Kč/kg. Tuto částku samozřejmě
přeúčtují kolektivní systémy obcím, což může vézt
k nárůstu výše poplatku místního za komunální
odpad. Žádáme tedy občany, aby elektrozařízení ode-
vzdávali na sběrném dvoře i při mobilních svozových
akcích kompletní.                               Jana Foltová, 

odbor místního a silničního hospodářství MěÚ
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Postup do celostátního kola 
mladých literárních tvůrců ze 3. ZŠ
Na konci května proběhne v Lito-
myšli na zámku vernisáž výstavy
a slavnostní vyhlášení výsledku fi-
nále České republiky v celoevropské
soutěži mladých literárních a výtvar-
ných tvůrců Evropa ve škole. Několik
vybraných prací žáků III. ZŠ T. G. Ma-
saryka se zúčastnilo krajského kola,
kde byli tentokrát úspěšnější lite-
rární tvůrci. V kategorii 1. stupně ob-
sadil 2. místo v kraji a postoupil do
celostátního kola žák 5. třídy Ondřej
Cenek se svým pojednáním o Paříži

a srovnáním života u nás a ve Francii.
Do republikového kola postoupila se
svou prací také žákyně VIII. A Aneta
Foffová, která popsala své současné
cestovatelské sny se zaměřením na Špa-
nělsko a obsadila v krajském kole také
2. místo. Kromě těchto dvou jmenova-
ných byla zvláštní cenou oceněna
i Marcela Šplíchalová z VIII. B. 
Můžeme být rádi, že mají naši žáci
dobrý sloh, a to, že se prosadili na kraj-
ské úrovni, je jistě povzbudivé.
Pavel Jirsa, ředitel 3. ZŠ, foto archiv školy

Jaro v základní umělecké škole
Již od začátku roku jsme se v Základní umělecké škole
v Litomyšli horlivě připravovali na soutěže, které od
začátku února každoročně probíhají mezi „ZUŠkami“.
V letošním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR vyhlásilo soutěž v oborech: Hra na akor-
deon, hra na keyboard a komorní hra s převahou
dechových či smyčcových nástrojů. Musím říct, že
mezi ZUŠ v okrese jsme byli jednou z nejpilnějších
škol. Naši pedagogové sestavili 8 komorních sesku-
pení, která v okresním kole s přehledem převálcovala
(počtem i kvalitou) ostatní konkurenci. 
Potěšující byly i výsledky krajského kola. V kategorii
s převahou dechových nástrojů jsme získali jedno třetí
a čtyři druhá místa. Veliké překvapení nás čekalo při
vyhlašování výsledků krajského kola v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů. Trio ve složení: Jana
Věnečková (housle), Terezie Štanclová (housle) a Mi-
chaela Koudelová (klavír) získalo ve své kategorii 1.
místo a zvláštní ocenění poroty za vynikající interpre-
taci barokní hudby. Klavírní trio ve složení: Barbora
Boštíková (klavír), Vendula Boštíková (housle) a Klára
Poslušná (příčná flétna) si vybojovalo 1. místo s po-
stupem do celostátního kola. To považujeme za obrov-
ský úspěch.
Zahanbit se letos nenechaly ani dětské pěvecké sbory
Kvítek a Lilium, které na krajské soutěžní přehlídce
DPS V Chrudimi obhájily zlaté pásmo z předchozího
roku a Lilium bylo navrženo na postup na celostátní
přehlídku DPS v Uničově. 
Co se týká soutěže ve hře na akordeon, pí. učitelka J.
Hájková připravila do soutěže sedm žáčků. Do krajského
kola postoupila Denisa Kučerová a Anička Poslušná. De-
nisa v kraji vybojovala druhé a Anička třetí místo.
Úplně poprvé byla zorganizována soutěž ve hře na
keyboard. Po rozpačité organizaci a úpravě pravidel
soutěž proběhla celkem hladce. Za naši školu se
zúčastnila pouze Barbora Bubnová, která nakonec 2.
místem udělala radost nám všem a hlavně p. uč. Tech-
lovskému.
Mezi soutěžením jsme si udělali i čas na zábavu. V pátek
22. 3. jsme uspořádali v Lidovém domě druhý ples ZUŠ.
Myslím si, že naše školní orchestry Bigband a dechovka
potvrdily svoje kvality. Ačkoli jsou orchestry složeny
povětšinou z hráčů, kteří nejsou za svými notovými
pultky skoro vidět, hráli celý večer téměř jako profesi-

onálové. Tančení zpestřilo předvelikonoční pásmo lido-
vého souboru Heblata a originální tombola, na které si
dali záležet žáci i paní učitelky výtvarného oboru. 
A co nás ještě čeká do konce roku? Akcí je mnoho,
uvedu pouze ty nejdůležitější. Série absolventských
koncertů už odstartovala začátkem dubna, ale pláno-
vané jsou ještě dva. První se uskuteční 7. 5. ve Sme-
tanově domě a druhý, orchestrální absolventský
koncert, je plánovaný na 23. 5. do Hotelu Zlatá
Hvězda. Ve středu 22. 5. v Hotelu Zlatá Hvězda vy-
stoupí v samostatném koncertě žáci keyboardové třídy
p. uč. Techlovského.
Srdečně vás zveme také na Sváteční sborový a absol-
ventský varhanní koncert, který se uskuteční 8. 5.
2013 v 15.00 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže. Na
koncertě jako host vystoupí dětský pěvecký sbor On-
drášek z Nového Jičína pod vedením p. sbormistra
a skladatele Josefa Zajíčka. Je to sbor, který má
zvučné jméno nejen u nás, kde patří ke sborové
špičce, ale i ve světě. Jejich vystoupení bude velkým
uměleckým zážitkem.

Klarinetové trio ze třídy p. učitele Kazdy ve složení
(zleva): Cyril Střasák, Jan Kazda, Ondřej Cenek.

Známka kvality pro litomyšlskou VOŠ
Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl získala
v uplynulém měsíci akreditaci na své vzdělávací pro-
gramy. Akreditace nejenže dokazuje způsobilost pe-
dagogů, ale zkoumá i materiální vybavení školy,
která o ni požádá. Jednoduše řečeno – je známkou
kvality, jakýmsi CZECH MADE pedagogického pro-
cesu. Řediteli VOŠ Litomyšl Stanislavu Leníčkovi
jsme při této příležitosti položili několik otázek.

 Jaký je vlastně význam akreditace?
Akreditace znamená oprávnění k určité činnosti
nebo ověření a uznání takovéhoto oprávnění.

 Co udělení akreditace pro školu v praxi znamená?
Poněkud bych obrátil dotaz a odpověděl spíše na to,
co by mělo za následek zmiňovanou akreditaci ne-
obdržet. Znamenalo by to, že vyšší odborná škola
(dále jen VOŠ) by nemohla přijímat studenty do prv-
ního ročníku a poté, co by absolvovaly rozjeté roč-
níky, by to byl konec pedagogické VOŠky.
Kdo akreditaci uděluje a jak celý proces probíhá?
Škola podá žádost o udělení akreditace ministerstvu
školství, které ji postoupí Akreditační komisi pro
vyšší odborné vzdělávání. Komise následně posoudí
vzdělávací program z obsahového a odborného hle-
diska a do 120 dnů ode dne, kdy ji byla doručena,
sdělí ministerstvu stanovisko.

 Tento proces však škola neabsolvovala poprvé…
To je pravda. Poprvé jsme žádali o udělení akredi-
tace v roce 1996, poté o čtyři roky později a další
následovala v roce 2007. Letos je to tedy počtvrté,
co nám byla udělena, a je třeba říci, že akreditační
program Pedagogika specifických činností ve vol-
ném čase je jediným v rámci celé České republiky.
Za přípravu podkladů pro akreditační komisi si za-
slouží bezesporu poděkování především zástupkyně
ředitele školy Olga Kusá a také pedagožky Iva Ště-
pánová a Vlasta Hřebcová. 

 Máte tedy právem být na co pyšní. Je ze strany
studentů o studium v rámci zmiňovaného programu
zájem?
Máme naplněnou plnou kapacitu, tedy 650 stu-
dentů, což je asi nejvýstižnější odpovědí na tento
dotaz.

 Jakou kvalifikaci studenti po absolvování studia
v rámci programu Pedagogika specifických činností ve
volném čase získají?
Budou moci vést výchovnou a vzdělávací činnost
dětí předškolního, školního věku a dospělých se
speciálními vzdělávacími potřebami, to se týká za-
měření speciální pedagogika, dále získají v zaměření
předškolní pedagogika a speciální pedagogika kva-
lifikaci pro vedení dětí předškolního, školního věku
a také kvalifikaci pro vedení dětí, mládeže a dospě-
lých v jejich volném čase. Posledně zmiňovaná kva-
lifikace se získává také v rámci programu
pedagogika volného času. Dovednosti u tohoto za-
měření pak specifikuje dramatická, hudební, tělesná
nebo výtvarná výchova.

 To vše ovšem předpokládá zkušený kádr pedago-
gických pracovníků…
Pochopitelně. Vyučující jsou plně kvalifikováni a své
vzdělání si dále zvyšují. Část pedagogického sboru
VOŠ pak tvoří externí pracovníci zaměstnaní v pří-
buzných oborech. Vyučující se zúčastňují setkání
a seminářů pedagogů na mezinárodní úrovni, pracují
dále také v poradnách a lektorských sborech, ně-
kteří publikují v odborných časopisech, jsou autory
či spoluautory skript a učebnic.
Nezbývá tedy než popřát škole stále naplněnou ka-
pacitu skutečných zájemců o pedagogické povolání,
učitelům hodně kreativity a radosti z práce.

Ptala se Zuzana Fruniová

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl
oznamuje, že se bude konat

na školní rok 2013–2014
Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ
Předměty: klavír, klarinet, saxofon, zobcová flétna, 

příčná flétna, kytara, elektrická a basová kytara, sólový zpěv,
sborový zpěv, housle, akordeon, bicí nástroje, varhany,

trubka, lesní roh, baryton, tenor, pozoun, tuba, 
hra na keyboard, taneční orchestr, dechový orchestr

OBOR VÝTVARNÝ
Předměty: malba, kresba, grafika, modelování a keramika,

výtvarná kultura

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
Předměty: herecká tvorba, dramatický projev a přednes,

loutkoherectví, práce v souboru

OBOR TANEČNÍ
Předměty: základy klasického tance, moderní a novodobý

tanec, pohybová praxe a průprava

Zápis bude probíhat 
od 20. května do 7. června 2013

pondělí až pátek od 13.00 do 16.00 hodin 
(budova ZUŠ u kostela),  učebna č. 11

Další informace na tel. čísle 461 612 628
nebo přímo v ředitelně školy.

ZÁPIS
DO ZUŠ

Na čtvrtek 30. 5. se těší především naše tanečnice,
které čeká slavnostní přehlídka tanečního oboru ve
formě Tradiční taneční akademie.
Od druhé poloviny května do začátku června (20. 5. –
7. 6. 2013) plánujeme zápis do všech čtyř oborů. Už
teď se těšíme na nové žáčky!

Text a foto Markéta Hegrová



23

Financování některých aktivit 
3. ZŠ z peněz Evropské unie

Základní škola T. G. Masaryka získala grant Evrop-
ského sociálního fondu, když z více než 70 předlo-
žených projektů základních, středních škol i jiných
organizací obsadila 5. místo v kraji a v nejbližších
letech bude mít navýšené finanční prostředky
především na podporu jazykového vzdělávání a dále
na technické zájmové aktivity a na novou atraktiv-
nější výuku informatiky. 
Hlavní těžiště spočívá v pravidelné účasti anglických
lektorů, převážně rodilých mluvčích, v běžných ho-
dinách angličtiny od 1. do 9. třídy. To by mělo zna-

menat významný přínos především pro výuku poro-
zumění a správné anglické výslovnosti. Děti budou
v rámci projektu dále navazovat na již započatou
spolupráci se zahraničními školami (momentálně
komunikují se školami v Chicagu). 
Druhou významnou oblastí podpory je především
špičkové vybavení pro práci v kroužcích – robotic-
kém, fotografickém, řezbářském, keramickém, pří-
rodovědných i v dívčích ručních pracích.
Tento projekt přináší škole velké možnosti a vý-
znamný krok dopředu, zároveň bude ale škola po-
drobena přísné kontrole evropských institucí, takže
zaměstnancům to přinese i hodně práce navíc.
Všichni ale doufáme, že to splní svůj účel a přinese
očekávané výsledky.

Pavel Jirsa, ředitel 3. ZŠ

Vzhůru za „poklady“
Dům dětí a mládeže Litomyšl se loni v dubnu zapojil
k nadšencům, kteří se věnují hře zvané geocaching
(česky geokešing), tedy hledání keší - krabiček za
pomoci přijímače GPS. Série „krabiček“, jež byla
tehdy založena, se věnuje Dni Země a skládá se
z šesti keší (DZ 00- DZ05). Tyto keše jsou ukryty
v okolí Litomyšle. Každá skrýš má upozornit na pří-
rodu nebo pěkný výhled. Keše ve svém listingu (po-
pisu) nabízí mnoho zajímavých informací
vztahujících se k místu uložení, které jsou doplněny
krásnými fotkami od přírodovědce Lubora Urbánka.
Celá série je završena bonusovou keší, čísla k vý-
počtu jejich souřadnic nasbíráte cestou po ostatních
krabičkách. 
Na umístění bonusovky si kačeři občas stěžují jako
na nenápaditou. Nebo je dokonce zklame tím, jak
je obyčejná oproti ostatním umístěním. My ale moc
dobře víme, proč vyvrcholení série věnované Dni
Země je právě tam. Přijdete na to taky? Chce to jen
pár informací a zapojit hlavičky. 
Keše jsou stále v provozu a těší se velké návštěv-
nosti malých i velkých kačerů. Z listingu se dozví-
dáme, že série či jednotlivé keše jsou cílem nejen
Litomyšlanů, ale také přespolních cyklistů a výlet-
níků.  Často je odlov krabičky zpestřením odpolední
procházky či rodinného výletu. Zde uvádíme pár pří-
kladů z logbooku: 
„Konečně jsem poznala Litomyšl z další strany. Pa-
rádní zážitek, děkuji!“ „Moc vzpomínáme na pro-
cházku ve zdejším parku. Kešku našla dcerka a měla
z ní velkou radost. Díky moc za pěknou keš TNLN.“
„Společně s Delfíny v rámci oslav 100 let založení
skautingu, díky za keš!“ „Nalezeno při výletě s dce-
rou do bazénu. Krásné jarní počasí lákalo k lovu.
Díky moc za pěknou keš. TNLN.“ „Večer před Proda-
nou nevěstou to byla příjemná procházka ve stínu
lesa. Dík.“ „Cesta k téhle keši bude nesmazatelně
zapsána v našich rodinných análech - syn (přes vý-
raznou počáteční nechuť a neochotu) během ní jel
poprvé sám na kole. Z toho máme ještě větší radost
než z nalezené krabičky.“ „Večerní nález, vyhlídka
na hvězdy za studeného počasí neměla chybu.“ „Od-
loveno při příjemné procházce. Rybníček je hezký,
kačeny na něm prováděly nácviky přistání. Kačeři
přihlíželi. Děkujeme!“ „Tak jsme vše spočítali, ale
drobná chybička nás chvíli mátla. Pak georobotkovi
docvaklo, co podstatného se v oblasti nachází,
a bylo jasno. Odloveno snadno v klidu mudlo-
prázdna. Děkujeme za pěknou sérii!“ „Jedna z mála
sérií, které se mi podařilo dotáhnout do konce, a to
dokonce během jediného dne. Měla jsem štěstí, že
žádná z keší nebyla terénově náročná a všechny
byly na místě, takže to byla hračka. Pak matema-
tická olympiáda a hurá pro kešku. Díky za celou
sérii a poznání okolí Litomyšle.“ 
Jsme rádi, že i přes chybky a počáteční komplikace
vám dělá naše série radost. Největší oblíbenosti se
může chlubit keš „Vyhlídka“ s pořadovým číslem 03,
nalezlo ji přes 260 kačerů. Celá série má téměř 1 000
nálezů a doufáme, že počet bude i nadále stoupat.
Odkaz na dvě keše naleznete zde: http://www.geo-
caching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0c5773
9 a - 7 7 0 7 - 4 4 6 0 - b 7 0 1 - d d 8 f 4 c 3 2 4 4 b 5
a http://www.geocaching.com/seek/cache_deta-
i l s .aspx?guid=9e623b1b-2806-41a4-a678-
6cc0170eb96b. Více informací pak získáte na
www.geocaching.com, takže vzhůru za „poklady“. 

Hanka Plíhalová Šafaříková

Viděli dobrou školu: rodiče, děti, učitelé
Přemýšlet o „Základní škole pro 21. století“ přišli na
seminář do Rodinného centra Litomyšl 4. dubna 2013
všechny tři strany, jichž se téma každodenně týká:
rodiče, učitelé i děti. Rodinné centrum - partner ná-
rodní kampaně Česko mluví o vzdělávání (www.ce-
skomluvi.cz) - pořádalo seminář proto, aby podpořilo
zájemce o vzdělávání, zejména pak rodiče, v porozu-
mění tomu, jak vypadá škola, která připravuje děti
v souladu s požadavky dnešního světa.
Odrazovým můstkem k debatě byla videoukázka z 2.
ročníku základní školy, která ve své praxi realizuje
„vzdělávací program Začít spolu“ (www.sbscr.cz). Po
zhlédnutí videa účastníci nejprve vyvozovali, co z vi-
deoukázky považují za důležité ve vzdělávání dětí.
„Myslím si, že je velmi důležité, aby se děti ve škole
učily prezentovat svůj názor i umění, jak nahlas kul-
tivovaně vyjádřit nesouhlas… Zaujalo mě, jak děti
na videu uměly ocenit svoji vlastní práci a velmi kon-
krétně popsat, co se jim na práci dařilo i nedařilo.
Tohle kdybych já jako dospělák uměla, byla bych
šťastná… Překvapil mě vzájemný respekt, který mezi
sebou děti měly a naprostá samostatnost, se kterou
pracovaly na týmových úkolech… Líbilo se mi, že
děti měly možnost vybrat si z připravené nabídky
úkol podle svého
zájmu… Bylo pro mě
silné vidět, jak se uči-
telka zajímala o pocity
dětí a fakt, že k vyja-
dřování pocitů a zá-
žitků mají děti ve škole
s programem Začít
spolu prostor každý
den…“ Takové a další
postřehy zaznívaly
z úst rodičů. 
Děti, které se semináře
účastnily, došly k ná-
sledujícímu: „Ve škole
chceme: ranní kruh,
práci ve skupinkách, víc
pracovat na koberci,
radit si, aby do naší
třídy chodili na vyučo-
vání rodiče…“ Přítomní

učitelé potvrdili, že mnohé z uvedených postupů ve
své práci dělají a zazněl i názor, že kdyby rodiče
tento způsob vzdělávání pro své děti chtěli a kdyby
takových rodičů bylo dostatek, byl by to podnět
k přemýšlení o systematičtějším zavedení programu
Začít spolu do práce školy. V současné době se ale do
těchto moderních metod vzdělávání nepouštějí, pro-
tože se obávají rezervovanosti rodičů a domnívají se,
že odklon od tradičních metod výuky s sebou nese
odliv dětí ze školy. V závěru semináře se všichni ro-
diče shodli, že by pro své děti vzdělávání odpovídající
principům programu Začít spolu v Litomyšli chtěli,
a vyjádřili přání, aby přibylo rodičů, kteří mají hlubší
informace o tom, co v dnešní době znamená tzv.
dobrá, kvalitní či moderní škola.
Rodinné centrum proto na 13. květen 2013 od 17.00
do 20.00 hodin připravilo další seminář „Základní
škola pro 21. století“. Bonusem semináře bude pří-
tomnost ředitelky ZŠ Mozaika z Rychnova nad Kně-
žnou, která bude s oporou o mnohaleté zkušenosti
s realizací vzdělávacího programu Začít spolu ve své
škole odpovídat na dotazy přítomných. Těšíme se na
setkání.  Za RC Litomyšl Věra Krejčová, 

lektorka semináře, rodič

Biskup Vokál mezi gymnazisty
Zajímavé a někdy i úsměvné vzpomínky biskupa krá-
lovéhradecké diecéze J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vo-
kála, JU.D. si v pátek 19. dubna vyslechli studenti
vyšších ročníků litomyšlského gymnázia. Naskytla se
jim zároveň mimořádná příležitost klást Mons. Voká-
lovi své dotazy.
Na kněze byl Jan Vokál vysvěcen papežem bl. Janem
Pavlem II. v roce 1989 v bazilice svatého Petra ve Va-
tikánu a od roku 1991 ve Vatikánu začal i pracovat.
„Tehdy jsem začal ve Státním sekretariátě, papežem

byl tehdy Jan Pavel II. Nastoupil jsem po titulárním
biskupu litomyšlském, dnes již zemřelém Jaroslavu
Škarvadovi,“ řekl studentům biskup Vokál a podělil
se s nimi o mnohé zážitky z pobytu ve Vatikánu nebo
ze spolupráce se Svatými otci. „V roce 2009, kdy jsem
doprovázel Benedikta XVI., jsem ještě neměl tušení,
že přijdu zpátky do České republiky. Před necelými
dvěma lety jsem se ale stal biskupem královéhradecké
diecéze, na jejímž území leží i krásné město Lito-
myšl,“ uvedl biskup. Jana Bisová
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150. sezona 
Vlastimilu
V sobotu 13. dubna zahájil pěvecký sbor Vlastimil 151.
sezonu. V kostelíku Rozeslání svatých Apoštolů před-
vedl nový program, který doplnili sólisté z vlastních
řad – sbormistr Martin Profous a Lucka Nýčová. Na kla-
vír doprovázela paní Marie Jovbaková. Výbornou
atmosféru vytvořili věrní posluchači.
Tento měsíc nás čeká zájezd do Levoči. Chorus
Minor, který litomyšlští diváci znají z loňského
roku, slaví 15 let od svého založení. V červnu se
zúčastníme zpívání na Studánkách ve Vlčkově, pře-
hlídky sborů v Cholticích a svěcení praporu chru-
dimského sboru Slavoj. Po prázdninách se vydáme
do Hodonína na dvoudenní festival ECHO Hodonín.
Začneme také s nácvikem Stabat Mater A. Dvořáka.
Od září minulého roku se sbor rozrostl o 5 nových
členů. Pokud naše zpívání a výše uvedený program
oslovil i vás, nebojte se rozšířit naše řady.

Hana Černá, foto David Černý

Skauti soutěžili 
ve Strakově
V sobotu 20. dubna proběhl v obci Strakov a přile-
hlém okolí závod skautů a skautek pojmenovaný po
svém zakladateli Antonínu Benjamínu Svojsíkovi.
Závod se opakuje ve dvouletých intervalech, závodí
čtyř až osmičlenné hlídky v dívčí a chlapecké kate-
gorii. V letošním roce zorganizovali skauti z Litomyšle
základní kolo pro všechna střediska svitavského
okresu, tedy pro více než 100 závodníků.
Pod romantickou zbojnickou legendou o Jiříkovi El-
stnerovi Strakovi ze Strakova čekaly na závodníky
rozmanité úkoly. Disciplíny předepsané pravidly zá-
vodu prošly v posledních letech řadou změn. Sou-
časný trend znamená odklon od dříve tradičních
skautských disciplín, jakými jsou třeba signalizace
nebo uzlování na čas, a směřování závodu k prak-
tickému nácviku řešení reálných situací. Soutěžící
si tak mohli vyzkoušet ošetření zraněného, nákup
zásob a vaření na výletě v přírodě, orientaci v te-
rénu pomocí mapy i GPS přístroje, vyhledávání uži-
tečných informací, plánování strategie u týmových
úkolů, základy vázané stavby i další dovednosti. 
Nejlépe závodem prošly a do krajského kola postu-
pují hlídky z Litomyšle a Dolního Újezda. Přejme
jim, ať jsou úspěšní i nadále a dobře nás reprezen-
tují.         Za skautské středisko Litomyšl text a foto 

Vladimír Vejrosta

Porota vybrala vítěze Evropy ve škole
Dva dny, 18. a 19. dubna, vybírala porota nejlepší vý-
tvarné práce přihlášené do soutěže Evropa ve škole.
Ty se sešly z celé České republiky na 3. základní
škole T. G. Masaryka v Litomyšli. Škola bude zároveň
30. a 31. května pořádat národní finále tohoto klání
a vítězné práce budou vystaveny v Městské obrazárně
na zámku v Litomyšli. 
Evropa ve škole je výtvarný a literární soutěžní pro-
jekt, který se u nás koná již podvaadvacáté. Soutěž je
určena žákům a studentům všech stupňů a typů škol
a školských zařízení. „Česká republika byla oslovena
jako první země z toho tehdy socialistického bloku,
aby se aktivity Evropa ve škole zúčastnila. Celý projekt
vznikl v roce 1953 ve Francii a tehdy se zrodil Den Ev-
ropy, kdy si žáci ve školách připomínali skončení 2.
světové války a zároveň nutnost spolupráce evrop-
ských národů. Pochopitelně to bylo vedeno mírovou
snahou o spolupráci, toleranci, pochopení ostatních
národů. Základní myšlenka trvá dodnes, i když dnes
je v projektu 33 států a je to samozřejmě daleko kom-
plikovanější, protože teď už jsou ta témata těžší,“ vy-
světlila vznik a poslání projektu předsedkyně Českého
národního komitétu Evropy ve škole a zároveň členka
poroty PhDr. Jana Skarlantová. 
Výtvory v soutěži musejí projít školními a krajskými
koly, z kterých pak literární práce putují k porotě Ná-
rodního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, výtvarné práce letos hod-
notila porota v Litomyšli, kde se zároveň uskuteční
i vyhlášení vítězů. Organizaci finále vzala na svá bedra
3. základní škola T. G. Masaryka. „Skutečně, minister-
stvo nás vybralo jako vhodného adepta pro organizo-
vání soutěže Evropa ve škole. Přišli s tím, že Litomyšl
je tak pěkné a kulturní město, že se k němu hodí tato
kulturní záležitost,“ potvrdil ředitel školy Mgr. Pavel
Jirsa a dodal: „My jsme na základě toho zaktivizovali
naše žáky, kteří jsou letos v soutěži poprvé. Pokud to
bude fungovat, doufám, že se budeme účastnit a vy-
hrávat i v dalších letech.“
Porota hodnotila práce ve čtyřech kategoriích. Nej-
mladším dětem byly čtyři roky, těm nejstarším jedna-

dvacet let. Koncem května však budou oceněni nejen
vítězové jednotlivých kategorií, ale bude uděleno i 10
zvláštních cen, 4 ceny starosty, 4 ceny místostarostů
a 2 ceny náměstkyně hejtmana. Ti nejstarší za své ví-
tězství získají pobyt v některém z evropských center
projektu Evropa ve škole. „Jednotlivé soutěžní kate-
gorie nám dávají zrcadlo, jak to vypadá na našich ško-
lách. Jsou školy, které řadu let patří ke špičce
a reagují na propozice a požadavky, a ta úroveň je
ohromná. A to nejen po stránce filozofické nebo té
náplně, ale i po stránce řemeslné, výtvarné,“ uvedl
člen Českého národního komitétu Evropy ve škole
a člen poroty Mgr. Václav Kuneš. 
„Ve čtvrtek 30. května se v 14.00 hodin uskuteční ver-
nisáž výstavy výtvarných prací. V galerii na zámku
jsou pro nás k dispozici 4 místnosti a jsou to opravdu
velké místnosti. Plánujeme proto, že ve třech budou
vystaveny vítězné celostátní práce a čtvrtou místnost
využijeme pro naši školu a školky a vystavíme zde
současné výtvory našich litomyšlských dětí. Zajímavé
to bude pro rodiče, protože si budou moci prohlédnout
díla svých dítek a zároveň si prohlédnout tu celore-
publikovou špičku,“ upřesnil Pavel Jirsa. 
Výstava v Městské obrazárně na zámku potrvá od 31.
května do 5. června. Otevírací doba obrazárny je
denně mimo pondělí 9-12 a 13-17 hod. 

Text a foto Jana Bisová
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Bude zámecká ZŠ
Světovou školou?

Základní škola na Zámecké ulici se zapojila do pro-
jektu Světová škola vzdělávacího programu Varianty
společnosti Člověk v tísni, jehož cílem je zavádění
globálního a rozvojového vzdělávání do života škol.
Z navržených témat si žáci devátého ročníku vybrali
gender, tedy problematiku pohlaví. Svá zjištění pak
prezentovali během panelové diskuze 3. dubna spo-
lužákům za přítomnosti zástupců městského úřadu,
rodinného centra a policie. Veřejnost byla s vý-
sledky seznámena téhož dne odpoledne. 
„Žáci si téma vybrali z jakési baterie témat, kterou
od učitelů dostali a zvolili si ho prý proto, že o tom
prakticky nic neví,“ vysvětlil Stanislav Švejcar, uči-
tel výchovy k občanství a dějepisu a dodal:
„Všechna témata se probírají při hodinách výchovy
k občanství, kde žáci už pracovali na několika pro-
jektech. Bylo to o chudobě, vzdělání, konfliktech,
nemoci AIDS, kde se všude téma genderu nějakým
způsobem prolíná.“ Na začátku tedy vznikl malý
tým deváťáků, kteří se problematiku rovnosti mezi
pohlavími snažili nějakým způsobem uchopit. „Na
začátku jsme si udělali takový strom, kde jsme roz-
dělovali činnosti mužů a žen, jak to bylo dříve a jak
dnes. Na začátku i na konci jsme rozdávali dota-
zníky a zároveň pořídili videonahrávku,“ popsala
členka týmu Adéla Šteflová náplň práce. A právě do-
tazníky byly v některých bodech pro tazatele pře-
kvapením. „Pro mě bylo překvapivé, jak se na
jednotlivé otázky dívají muži a ženy. Ty odpovědi
se někdy hodně lišily,“ řekla Adéla a její spolužák
Jiří Macháček pokračoval: „Spousta lidí psala, že
neví, co si o tom má myslet.“ 
Samotný šestnáctiminutový záznam, který zachy-
cuje odpovědi rodičů, spolužáků i učitelů,
a „knížka“ grafů, vytvořených na základě dota-
zníků, bude v budoucnu dále sloužit při výuce. Dal-
ším hmatatelným výstupem se však může stát
i certifikát Světová škola, o který účastí v projektu
zámecká škola usiluje. „Žáci by na konci projektu
v červnu, v té závěrečné evaluaci, měli dokázat,
k čemu jejich aktivita přispěla. Měli by se sami vy-
hodnotit a bylo by fajn, kdyby na to v příštím roce
nějakým způsobem navázali. Můžou si ale zvolit jiné
téma, které spadá do globálního rozvojového vzdě-
lávání,“ sdělila Kateřina Sobotková ze vzdělávacího
programu Varianty Člověka v tísni. Budou-li žáci
úspěšní, získají pro svůj ústav právě v červnu titul
Světová škola.  
Oceněním Světová škola se v současné době pyšní
dvacítka českých základních a středních škol
a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní
filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na
reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jed-
noduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj –
jednej. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní
žáci podporovaní pedagogy. Ve školním roce
2012/2013 se o titul Světová škola uchází 10 škol. 

Text a foto Jana Bisová

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

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

Nabízím hlídání malých dětí
0–3 roky. Kvalifikaci mám, zahájení činnosti –

podzim 2013. Cena: 70 Kč /hod. – ostatní dle domluvy
Tel: 739 492 309

V publikaci vydané k padesátému výročí litomyšl-
ského hokeje je uvedeno, že sezona roku 1962-1963
byla vrcholem, jakého kdy náš dorostenecký hokej
dosáhl. Dorostenci se cílevědomě připravovali od
září v tělocvičně, mnoho hráčů v letním období pro-
vozovala jiné sporty, lehkou atletiku, kopanou, há-
zenou atd. Již dlouholetý vedoucí a trenér družstva
František Staněk dovedl chlapcům porozumět a je-
jich vlastnosti skloubil ve prospěch celého kolek-
tivu. V krajském přeboru zvítězili hráči bez jediné
porážky s plným počtem bodů v deseti zápasech a se
skóre 72:18 ve své skupině. Zúčastnili se semifiná-
lových střetnutí mezi jednotlivými vítězi skupin,
kde porazili Spartak Hlinsko 4:3 a 6:1. Finále o do-
rosteneckého přeborníka měla tři dějství. První
utkání se hrálo v Litomyšli, přišlo 800 diváků a po
první třetině bylo rozhodčím za stavu 1:1 ukončeno
pro špatnou kvalitu ledu (obleva). Krajská hokejová
sekce nařídila sehrání nových dvou utkání s tím, že
za nepřízně počasí se musí hrát na zimním stadionu
(na snímku otevřený zimní stadion Pardubice před
50 lety s nastupujícími dorostenci). Nakonec se obě
utkání hrála na zimním stadionu v Pardubicích.
V prvním utkání jsme vyhráli 4:1, dvě branky vstře-
lil J. Ruffer, V. Čeněk a J. Novák. K odvetě byly z Li-
tomyšle vypraveny dva autobusy, tak velký byl
zájem diváků, a střetnutí skončilo 3:3. Jako přebor-
ník Východočeského kraje jsme se měli zúčastnit
kvalifikace o postup do 1. ligy. Jako přípravu sjed-
nává vedení oddílu dva přátelské zápasy s ligovými
dorostenci Tesly Pardubice. Obě utkání byla velmi
vyrovnaná a jedno bylo hráno jako předzápas utkání
ČSSR – Švédsko na pardubickém ledě. 
Potom se již dorostenci zúčastnili zmíněného kvali-
fikačního turnaje o ligu v Ústí nad Labem. Zastupo-
vali jsme Východočeský kraj a ústřední hokejovou
sekcí jsme byli nazváni „rybníkáři“. Jaké však bylo

všeobecné překvapení, když Litomyšl zvítězila nad
zástupcem Středočeského kraje SONP Kladno 5:4.
Severočeské domácí Chemičce Ústí n. Labem jsme
podlehli 2:9. Nutno dodat, že do ligy postoupilo za-
slouženě suverénně nejlepší družstvo Ústí n. Labem,
které porazilo Kladno 7:2. 

Tolik zmínka o nejlepším úspěchu celé litomyšlské
hokejové historie. Za vzornou reprezentaci Lito-
myšle a Východočeského kraje byli dorostenci přijati
předsedou MNV a byl jim předán pamětní diplom.
Chlapci byli do sportu zapálení a během
mistrovských utkání i o prázdninách museli být na
internátě nebo k zápasům dojíždět. Po zásluze jim
držela palce celá litomyšlská veřejnost a můžeme
zodpovědně říci, že tolik lidí se již nikdy na doros-
teneckých zápasech nesešlo. Kvalifikační turnaj byl
jistě pěknou odměnou chlapcům za jejich píli. Vždyť
ze sedmnácti sehraných mistrovských zápasů zvítě-
zili 15x, jednou remizovali a jen jedenkrát, to až
v samém finále na prahu ligy, byli poraženi. 

František Staněk, foto archiv

Vrchol dorosteneckého hokeje 
dosažen před padesáti lety
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Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony,
losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@ko-
murka.cz nebo tel.: 724 22 92 92. • Prodám zánovní gauč s úlož. prostorem
(málo používaný). Cena: dohodou. Tel.: 732 688 037. • Prodám kytaru –
zn. Cremona-Luby. Telefon 603 331 405. • Prodám bazén Azuro, průměr 3,6
m, včetně příslušenství. Starý 3 roky. Z důvodu nemoci v rodině. Zn. velmi
levně. Tel.: 774 882 998. • Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl.
36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na do-
bírku. Tel.: 604 961 269. • Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu!
Prodám zcela nový kvalitní německý dalekohled. Určen zejména pro myslivce
a k pozorování přírody. Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. Tel.: 723 509 549. •
Koupíme malý čtvercový konferenční stolek. Tel. 461 61 48 76. • Hledáme
pomoc na zahrádku. Za odměnu. Tel. 461 67 48 76. • Prodám moderní rýsovací
prkno: cena 1 190 Kč, prodám klavír: cena 4 900 Kč - dohoda, kontaktní email:
metris@email.cz. • Prodám hudební skříň Humoreska - rádio, gramofon, cep
z r. 1940, starožitný plyšový koberec s modrými květy, mušelínový přehoz
přes manž. postele, kvalitní bílé damaškové povlečení + bavl. prostěradla, dře-
věné žebříky, kruhadlo na zelí, umyvadlo bílé - délka 40 cm + sifon, pákovou
chromovou baterii - rozteč 10 cm, 2 moždíře z mosazi s paličkou - v. 10,5 cm,
9,5 cm, plechový sud na 200 l. Č. tel.: 607 744 568. • Prodám sportovní kočá-
rek Teutonia Team Cosmo pro dvojčátka nebo sourozence, šedočerný, v bez-
vadném stavu, nevyšisovaný, velmi prostorný. Šíře do 80 cm, komorová kola,
přední plně otočná, tudíž lehce manipulovatelný. V ceně slunečník, igelit proti
dešti. Cena 3 950 Kč. Dovoz po Litomyšli zdarma. Mob. 607 526 386. • Koupím
staré pohlednice do r. 1950, dále vyznamenání, řády – i socialist. T.: 608 420
808. • Prosím, nevyhazujte staré brože a knoflíky z dob našich babiček a pra-
babiček, skleněné, porcelánové, kovové atd. a nabídněte do sbírky. Každý po-
těší. Dále nabídněte do malého bytu prosklenou knihovnu, skleníček či polici
z dob našich babiček či maminek. T.: 739 307 646. • Nabízím na chalupu či
chatu měděný stojan na noviny, talíř s loveckou tématikou dřevěný či sadu
porcelánových hrníčků lovecká tématika. Cena dohodou. T.: 739 307 646.

Přijmeme spolehlivou, časově flexibilní paní do pensionu
v centru Litomyšle. Práce v kuchyni, úklid pokojů, příprava snídaní. 

Kontakt zasílejte na email:ewes@volny.cz
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Městský bazén 
pro děti
V sobotu 25. 5. 2013 od 10.30 do 12.30 hodin si do-
volujeme pozvat děti starší 6 let na vodní dětské
dopoledne a zároveň s nimi předčasně oslavit Dětský
den. Akce je určena pouze dětem a je zdarma. Na-
bízíme různé soutěže, vodní pólo či vodní košíkovou
a pro děvčata taneční cvičení na hudbu s prvky aqua
aerobiku. Pro děti od 6 do 10 let zajistíme dozor i
ve sprchách a šatnách a samozřejmě po celou dobu
pro všechny děti i na bazénu a jeho atrakcích. Od-
poledne můžete navštívit bazén při veřejnosti
všichni, děti i rodiče a vyzkoušet aquazorbing. Tě-
šíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Oblázková pláž na Košíři
Náhodné kolemjdoucí překvapilo, proč pokládá Ja-
chetní oddíl Litomyšl v březnu do rybníka koberec.
Stejnou otázku jsem položil Mgr. Pavlu Saquovi –
předsedovi Jachetního oddílu Litomyšl.
Zařídili jsme, aby rybám nebylo přes zimu zima
a aby návštěvníci areálu mohli v létě vylézat z vody
a nebořili se při tom po kolena do bahna. (Odpovídá
s úsměvem pan Saqua.)

 Oblázkové dno u mola bude sloužit pouze členům
jachetního oddílu?
Určitě, zpříjemní to vstup i výstup z vody nejmlad-
ším surfařům i dospělým. Areál je také po celý rok
přístupný veřejnosti. Zejména během Smetanovy Li-
tomyšle areál navštěvují turisté, stejně tak vý-
znamné osobnosti z kulturního a sportovního
života, které vyhledávají zázemí pro windsurfing,
další vodní sporty a zejména klid u vody. Mohu
v této chvíli potvrdit, že areál v takovéto podobě,
jako je nyní na Košíři, se zázemím loděnice, klu-
bovny, startovacího mola a oblázkového dna, v nej-
bližším okolí není. 

 Kdy jste se rozhodl pro celkovou úpravu areálu?
Bylo to v roce 2010. Podařilo se nám uskutečnit
1.etapu v úpravách areálu - nové schody pro bez-
pečný vstup a výstup z vody a terénní úpravy, které
rozšířily prostor pro návštěvníky. 2.etapa - položení
oblázkové pláže - byla technicky vázaná na vypuš-
tění Košíře. 

 Jak se prakticky oblázkové dno pokládá?
První kroky jsem konzultoval již v roce 2008 se sta-
rostou města Vasiliki na Lefkádě v Řecku při Waters-
weets Ocean Festivalu, kde mají velké zkušenosti
s rekultivací mořských lagun. V případě dna u mola
na Košíři jsme využili speciální podkladové geotex-
tilie používané pro úpravu pláží a podkladů bazénů.

Opravdu to na dálku vypadá jako koberec. Až po
zpevnění dna jsme naváželi říční drť tak, aby byla
plocha pod vodou příjemná a bezpečná na vstup
a výstup z vody. 

 Tuto úpravu určitě ocení i triatlonisté...
Ano, areál poskytujeme každoročně pro pořádání
triatlonu, který má na Košíři velkou tradici. Již
v minulém roce si soutěžící pochvalovali výstup po
nových schodech. Letošní zpevnění dna vyřeší také
rychlý výstup z vody. 

 Jak se vám podařilo uskutečnit tento záměr v sou-
časné ekonomicky nelehké době? 
Windsurfing a jachting nikdy nepatřil k příliš pod-
porovaným sportům. Litomyšlský oddíl od svého za-
ložení pracoval na skromných základech, kdy jsme
si prkna vyráběli doma, šili plachty a svépomocí udr-
žovali areál. Dovedli jsme táhnout za jeden provaz
a najít způsob, jak si zajistit potřebné prostředky
pro činnost a údržbu. V současné době je hnacím
motorem oddílu nikoliv počet členů, ale dobrá parta.
Oblázkovou pláž jsme položili díky podpoře pří-
znivců oddílu za odborného dohledu a pomoci firmy
ABPLAST. Rád bych zde poděkoval majiteli firmy
Zdeňku Jílkovi, členům oddílu a příznivcům vodních
sportů, kteří se podíleli ve svém volném čase na po-
ložení košířské pláže a dokončení celého projektu. 

 Co plánujete do budoucna?
Jsem rád, že už nám žádné bahno ani velké kameny
ve vodě nebudou kazit radost ze sportu. Každý náv-
štěvník se může podílet na tom, aby areál v této po-
době sloužil co možná nejdéle. 
Plánuji s oddílem ještě v nejbližší době opravit su-
terén loděnice. 
V neděli 9. 6. 2013 připravujeme od 13.30 hod. tra-
diční Otevření Košíře a otevřené odpoledne pro ve-
řejnost. Budeme se těšit na společné setkání u vody.

Zbyněk Rauš, foto Pavel Vejrych

V nedávné době proběhl médii bru-
tální útok na klidně sedícího muže
v Jeseníku. Na celé situaci není zará-
žející jen to, že se napadený nepoku-
sil bránit, ale i to, že přihlížela řada
lidí a nikdo nezasáhl. Mnoho lidí se
bojí v takové situaci zasáhnout a to
nejen z obavy, že bude sama terčem
útoku, ale i z možných trestně práv-
ních důsledků.
Litomyšlský oddíl Karate proto již po-
druhé pořádá 18. května jednodenní
kurz sebeobrany s expertem na mo-
derní sebeobranu - legionářem a me-
zinárodním instruktorem sebeobrany
a instruktorem teleskopického obu-
šku Stanislavem Gazdíkem.
V jednodenním kurzu se naučíte nejen jak se bránit,
ale také jak přistupovat k hrozícímu nebezpečí. Do-
zvíte se také jak v případě napadení zasáhnout, aby
vaše obrana byla účinná a zároveň v mezích přimě-
řené sebeobrany.

Stan Gazdík je uznávaný odborník na
profesní i civilní sebeobranu. Má
dlouholetou praktickou zkušenost
a zúčastnil se 11 bojových misí jako
člen elitního komanda cizinecké
legie. Jen pro představu, legie má 10
tisíc mužů, v této jednotce slouží 25
nejlepších. Svoje zkušenosti nabité
v těchto misích, ale i v mnoha spor-
tovních zápasech předává nejen po-
licii a speciálním jednotkám, ale
vypracoval také systém sebeobrany
pro záchranáře a pro civilní sektor.
V kurzu se naučíte jak se účinně brá-
nit, jak při obraně použít telesko-
pický obušek a hlavně jak správně
reagovat na vzniklé nebezpečí.

Podrobnosti si přečtěte na www.karate-litomysl.cz,
kde se také můžete na seminář sebeobrany přihlásit,
nebo volejte +420 736 681 886.

Jiří Smékal, foto archiv S. Gazdíka

Do uzávěrky tohoto čísla Lilie proběhly už tři kola
jarní části ligy v minikopané v Litomyšli. Nadále se
v čele drží tři mužstva z podzimní části ligy. SK Li-
tomyšl ještě stále neztratili ani bod. Dále je násle-
dují hráči Tokyja, kteří o druhé místo ve 12.kole
svedli boj s týmem Fla-Fla a uspěli. Postupovou jis-
totu ještě drží Taurus Trans. O další čtyři postupová
místa bude ještě mela ve zbývajících třech kolech,
která se  odehrají do poloviny května každé pondělí
od 17 hod na umělé trávě hřiště  Jiskry Litomyšl.
Dále, ve stejný čas a den v týdnu, bude pavoukovým
systémem odehráno play-off mezi nejlepšími osmi
teamy o mistra ligy. Týmy z druhé půli tabulky ode-
hrají stejným systémem zápasy o 9 až 16 místo. Více
informací: www.minikopana-litomysl.cz/liga-2012-
2013/
1. SK Litomyšl - 36b, 2. Sokol Tokyjo - 34b, 3. FLA
– FLA - 31b, 4. Taurus Trans - 24b,  5. Slavoj Ahoj-
22b, 6. Sedliště - 21b, 7. T&Trade - 19, 8 POHODA -
18b, 9.FC Smeták - 17b, 10. Rest. U Kolji - 17b,
11. 1. FC VP - 10b, 12. AC Dárečci - 9b, 13. VH Tržek
- 8b, 14. Gambrinus-5b, 15. Combo -  3b, 16. SK AMI
- 3b Jiří Gult

Základní část ligy 
minikopané se dostává
do finále

více na  www.pireo.info

TENISOVÁ ŠKOLA

KURZ WINDSURFINGU

30. 6. - 4. 7. 2013 v Litomyšli

pro začátečníky a pokročilé

Mgr. Pavel Saqua • tel. 776 056 801 

20 LET S VÁMI
NA KURTU
I NA SURFU

Ambasador cizinecké legie a expert 
na sebeobranu opět v Litomyšli



28



29



30

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
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 ba-
tolata
- objednávky na tel. 737 389 797, www.kajma-
nek.cz
• Pá 10.00-11.00 Cvičení ve vodě pro seniory 
více info na tel. 606 051 995

Koupaliště, tel. 461 612 915
- od 1. 6. otevřeno za příznivého počasí denně
9.00-20.00 
- bazén 25 m, bazén 50 m (od 15. 6.), tobogán,
plážový volejbal
www.mslit.cz

Sport centrum, tel. 732 908 499
Tenis, squash, bowling, badminton
Po-Ne 10.00-22.00
• více na www.sportcentrum-lit.cz

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
HODINOVÉ LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00, 19.00
• Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut,
19.30
• Pá 17.30 - 120 minut
• Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz

jandikova.cz
• ZUMBA
• ZUMBATONIC
• AEROBIK „OBRÁCENĚ"
• K2 HIKING  
• HATHAJÓGA 
• JUMPING 
• MIX PRO ŽENY
• FLOWIN 
• BOSU
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

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
- opět v provozu - volejbal, nohejbal, tenis, pe-
tanque / otevřeno denně za příznivého počasí
od 9.30
více na www.areal-sokolovna.cz

Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
letní sezona:
Čt 18.00-22.00 bez omezení
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 je-
jich 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 rozumbra-
dové (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
Rodinné centrum Litomyšl, tel. 607 605 720
• Čt 8.45-9.15 Cvičíme spolu aneb Baby gymnas-
tika – pro děti od 3 měsíců
• Čt 9.30-10.00 Cvičíme spolu aneb Baby gym-
nastika – pro děti kolem 8 měsíců
• Čt 16.00-17.00 Rehabilitační cvičení s prvky
jógy – tel. 721 344 217
Tělocvična Gymnázia Aloise Jiráska
• Zumba + posilování
St 18.00-19.15 hod.
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

Krytý zimní stadion
tel. 461 612 179, 605 252 045
In-line bruslení (pouze brusle bez brzdy a se si-
likonovými kolečky)
Od 12.5. do 11.8. (kromě 19.5.) každou neděli
od 15.30 do 17.30

Sport, cvičení

Jezdecký klub 
v Suché opět pořádal
jezdecké hry pro děti
Jezdecký klub Hřebčín Suchá uspořádal od začátku
roku již 20 jezdeckých akcí - hobby závody pro li-
centované i nelicentované jezdce, pobyty pro děti
s výukou jízdy na koni a drezurní či skoková sou-
středění. Velmi oblíbenou a očekávanou akcí byly
dubnové Jezdecké hry pro děti na pony a velkých
koních, které proběhly za velkého zájmu jezdců i di-
váků. Děti se mohly těšit na pestrý program, kdy na
malé závodníky čekalo šest soutěží od jízd zručnosti
až po parkur 90 cm. V první soutěži - jízdě zručnosti
- zvítězila mezi 30 dvojicemi sedmiletá Maruška
Slušná v sedle Zuzanky (Stáj Slušný). Ve druhé jízdě
zručnosti se skoky byla z 27 startujících vítězná
Šárka Mikešová s Apollon Celebration (Hřebčín Kar-
len). Poté následovaly skokové soutěže, v nejnižší
obtížnosti - parkuru 40 cm - startovalo celkem 16
dvojic a zasloužené prvenství si odnesla Terezka
Kynclová s Vilíkem (JK Kunčina). Parkur 60 cm se
stal kořistí již ostřílené dvojice, desetileté Aničky
Slušné s Nikitou (Stáj Slušný), která má již zkuše-
nosti z mistrovství republiky. Z vítězství v parkuru
80 cm se radovala Veronika Hrudová a Sefi z domá-
cího Jezdeckého klubu Hřebčína Suchá, stejně tak
i v hlavní soutěži dne, parkuru 90 cm, zůstalo pr-
venství v pořadatelské stáji a to díky Jiřímu Skřiva-
novi ml. v sedle Jamese. Všem vítězům a umístěným
srdečně k jejich výkonům gratulujeme a budeme se
těšit na další jezdecká setkání!
Veškeré informace o akcích a činnosti najdete na
www.stajmanon.cz. Mirka Skřivanová

Soutěž o nejrychlejšího plavce 
V měsíci červnu proběhne v městském bazénu v po-
řadí již třetí ročník  plavecké soutěže o nejrychlej-
šího plavce Litomyšlska. Opět znovu si tak můžete
vyzkoušet své plavecké dovednosti a změřit své síly
se soutěžícími z řad široké veřejnosti na trati dlouhé
50 metrů. Od 1. 6. do 21. 6. v sobotu startujeme

třetí ročník této úspěšné soutěže, kterou si tolik ob-
líbila řada pravidelných návštěvníků i řada rekreač-
ních plavců. Více informací najdete na stránkách
www.bazen-litomysl.cz. 

Lukáš Kmošek, 
Městský bazén Litomyšl

Úspěšná kvalifikace
mladých volejbalistů
na mistrovství ČR

Na čtyřech místech naší republiky se třetí dubnový
víkend sešly nejlepší žákovské volejbalové týmy,
aby se popasovaly o dvanáct volných míst ve finá-
lovém turnaji Mistrovství České republiky 2013.
Jedním z pořadatelů se stal díky vynikajícímu umís-
tění v Českém poháru a zisku přebornického titulu
Pardubického kraje Volejbalový klub Litomyšl.
A nutno podotknout, že organizace klapala na vý-
bornou a všem účastníkům se v našem městě
a v naší hale velmi líbilo. 
Také naši mladí volejbalisté se v silné konkurenci
mužstev z Prahy, Příbrami, Opavy, Sokolova a Ervě-
nic dokázali prosadit, vybojovali druhé postupové
místo a první květnový víkend si zahrají o nejvyšší
příčky ve finálovém turnaji v Hradci Králové. S nimi
se radují ještě VO Příbram a VK Happy sport Opava.
Pro náš tým je to další výrazný úspěch na celostátní
úrovni, o který se zasloužili hráči: Šulc Marek, Šulc
Radim, Frank Michal, Novák Matěj, Toman Vojtěch,
Chadima Vojtěch, Krejbych Daniel. Všem patří podě-
kování za vzornou reprezentaci a ostatním členům
klubu za pomoc při organizaci turnaje.

Břetislav Fiala, předseda VK, foto Renata Šulcová 
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Co nabízejí litomyšlští lyžaři
Je to již více než 2 roky, co byl v rakouském
městečku Radstat založen litomyšlský klub
lyžařů. Nedlouho po založení se neformální
klub změnil na občanské sdružení pod ná-
zvem Ski klub Litomyšl. V současné době
má 34 členů, z nichž polovina jsou děti
a studenti. 
Jak název napovídá, hlavním předmětem činnosti
klubu je provozování lyžařského sportu ve všech
jeho formách, ale také organizování vlastivědných
a zahraničních zájezdů. Jako klub si neklademe
žádné výkonnostní cíle, protože na to zaprvé ne-
máme výkonnost a zadruhé jsme toho názoru, že
i bez nás jsou v Litomyšli jiné sportovní oddíly bez
valných výsledků. Proto se raději zaměřujeme na bo-
hatý spolkový život a rozvíjení ducha fair play na-
šich členů. Jsme totiž přesvědčeni, že kdo fauluje,
fixluje a simuluje ve sportu, je takový i v ostatním
životě. 
Činnost klubu financujeme z členských příspěvků
a darů a nikdy jsme nežádali a žádat nehodláme
o příspěvek od MěÚ. I tak je rozpočet města plný
dotací na kdejakou zbytečnost, která se vydává za
obecně blahodějnou jen proto, aby si to obdarovaní
žadatelé nemuseli zaplatit se svého nebo chtít pří-
padně vstupné či vyšší členské příspěvky. Schválně
se podívejte na web, je to místy velmi zábavné
čtení: www.litomysl.cz/?lang=cz&co=mesto_lito-
mysl&akce=dotace_z_rozpoctu. 
Poprvé o sobě dal klub veřejně vědět při otevírání
lázeňské sezony v loňském roce, kdy jsme přednesli
zdravici všem Litomyšlanům. Nyní tak činíme po-
druhé. Nedávné vypjaté diskuse o revitalizaci zá-
meckého návrší nás přivedly na vpravdě převratnou
myšlenku. Jiná města pyšnící se nějakým zámkem
to dokáží jaksepatří prodat a mají např. zámecký

sklípek, hospodu, alej, pána, rozhlednu
apod. My navrhujeme zastupitelstvu zbudo-
vat v Litomyšli zámeckou sjezdovku, kterou
nemá na celém světě nikdo. Jako nejpříhod-
nější se nabízí svah bývalého amfiteátru
s dojezdem u vrat do mateřské školky
(zdatní) nebo do protisvahu ke zdi podél Za-

hájské ulice (začátečníci). Terénní úpravy nejsou
nutné takřka žádné, jen ty betonové schody vy-
trhat. Vlek by se dal pořídit vysloužilý za pár korun
z Osíku. (Vzpomínáte? Prý ho tam mají složený
někde ve stodole.) Provoz by zajišťovali členové
klubu dobrovolnicky v dobových lyžařských úborech
jen za čaj a párek, a to včetně dozoru nad (před-
)školními lyžaři. Ti by dostali výuku lyžování v měs-
tem zřizovaných školách do osnov. Koneckonců,
když se mohou děti povinně učit za peníze plavat,
proč ne zdarma lyžovat? Pro dospělé občany Lito-
myšle navrhujeme jízdné dobrovolné, platí totiž
dost peněz na obecní dani a nedostávají za to do-
hromady nic moc. Přespolní zaplatí 100 Kč a za to
dostanou zdarma parkování a háček na lano
u vleku. O sníh nemusíme mít strach, globální ote-
plování se poslední dobou beztak rozbilo. A když
přece nenapadne, tak se prostě lyžovat nebude.
Sněžné dělo je drahé a navíc dělá kravál.
Věříme, že se náš návrh setká u litomyšlské veřej-
nosti s nadšeným přijetím, a kdoví, třeba u nás ob-
jevíme novou Záhrobskou nebo Banka. Skol!

Robert Pikna, předseda Ski klubu Litomyšl, o.s.

Koupaliště otvírá v červnu
V sobotu 1. června 2013 se otevírá koupaliště v Li-
tomyšli. Prozatím bude v provozu pouze 25metrový
bazén se solárním příhřevem vody a tobogán. Od 15.
června 2013 bude k dispozici i velký 50metrový
bazén. Otevřeno bude za příznivého počasí denně
od 9.00 do 20.00 hodin, a to až do 15. září 2013. 
V případě nepříznivého počasí má provozovatel

právo koupaliště uzavřít. V těchto případech bude
o letních prázdninách otevřen krytý bazén. Provozní
doba je stanovena denně od 9.00 do 20.00 hodin. 
Odstávka Městského bazénu Litomyšl je letos nap-
lánována od 2. září do 15. září. V tomto období bude
krytý bazén uzavřen a vy tak můžete využít přilehlé
koupaliště.                                                   -red-

Leteckomodelářský
klub na soutěži 
F3F Raná Open

Počátkem dubna, od 5. do 7. 4., „svahaři“ z Letecko-
modelářského klubu (LMK) Litomyšl zahájili sezonu
účastí na mezinárodní soutěži seriálu Contest Euro-
tour 2013. Místem konání byla jako každoročně Raná
u Loun. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 39 pilotů
ze šesti zemí. Náš klub reprezentovali Vašek Vojtíšek
a Radek Plch. Já jsem byl pořádajícím klubem požá-
dán, abych zastával funkci hlavního startéra. 
První den (pátek) se odlétala 4 kola při 3-8 m/s na
svahu Písečná (sever) při teplotě 2-4 °C. Ten den se
bez přestávek létalo osm hodin a končilo se až v pod-
večer po sedmé hodině. Při takto nízkých teplotách
to bylo velice náročné jak pro soutěžící , tak i pro po-
řadatele.
V sobotu se na Písečné od poledních hodin vyčkávalo
na potřebný vítr. Mezitím organizátoři umožnili volné
létání. V šestnáct hodin byl letový den ukončen pro
nedostatek větru. 
Třetí den jsme na Písečné odlétali pouze jedno kolo
ve slabých podmínkách. V patnáct hodin byly vyhlá-
šeny konečné výsledky. 1. Kowalski (GER), 2. Folkers
(GER), 3. Kohl (CZ), 5. Plch, 18. Vojtíšek.

Za LMK Litomyšl Zdeněk Tmej, foto Tomáš Winkler

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
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KAM ZA SPORTEM
So   4. 5. 17.00 Litomyšl (muži A) x Polička - fotbalové utkání / stadion Černá hora
Ne 5. 5. 13.30, 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
Po  6. 5. 17.00 Gambrinus x FC Smeták (hřiště A) a POHODA x Taurus Trans (hřiště B) - 14. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
    17.40 Combo x Sokol Tokyjo (hřiště A) a Slavoj Ahoj x SK AMI (hřiště B) - 14. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
    18.20 Rest. U Kolji x FLA - FLA (hřiště A) a T&Trade x Sedliště (hřiště B) - 14. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
    19.00 VH Tržek x SK Litomyšl (hřiště A) a 1. FC VP x AC Dárečci (hřiště B) - 14. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
St   8. 5. 13.00  Veřejný jezdecký trénink a Hobby soutěže - pony, 70 - 110 cm (jezdecká hala) / Jízdárna-Hřebčín Suchá
    17.00 Litomyšl (muži A) x FK Pardubice C - fotbalové utkání / stadion Černá hora
Čt  9. 5. 16.00-18.00 Bowling pro děti a jejich doprovod - hrajeme si a kreslíme obrázky / Sport centrum v Líbánkách 
So  11. 5. 9.00 Litomyšl - přípavky - fotbalové utkání / stadion Černá hora
    9.00  Květnové jezdecké závody - ZM - S (pískové kolbiště) / Jízdárna-Hřebčín Suchá
Po 13. 5. 17.00 AC Dárečci x FLA - FLA (hřiště A) a 1. FC VP x Taurus Trans (hřiště B) - 15. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
    17.40 POHODA x T&Trade (hřiště A) x VH Tržek x Sedliště (hřiště B) - 15. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
    18.20 SK AMI x Gambrinus (hřiště A) a Sokol Tokyjo x SK Litomyšl (hřiště B) - 15. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Lit.
    19.00 Combo x FC Smeták (hřiště A) a Rest. U Kolji x Slavoj Ahoj (hřiště B) - 15. kolo, minikopaná / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
So  18. 5. Mistrovství České republiky v hokejbale žen / Krytý zimní stadion
    9.00, 11.00 BIKEMARATHON - více informací na www.bikemarathon.cz / letiště Ústí nad Orlicí
    9.45 Kurz sebeobrany s expertem - jednodenní kurz s mezin. instruktorem sebeobrany S. Gazdíkem / hala TJ Jiskra /  www.karate-litomysl.cz
    10.00  Jezdecké hry pro děti - JZ, 40 - 90 (pískové kolbiště) / Jízdárna-Hřebčín Suchá
    14.00 5. kolo Litomyšlského poháru 2013 / DDM Litomyšl (každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM Litomyšl)
    17.00 Litomyšl (muži A) x Žamberk - fotbalové utkání / stadion Černá hora
Ne 19. 5. Mistrovství České republiky v hokejbale žen / Krytý zimní stadion
    13.30, 15.15 Litomyšl (žáci) x Třemošnice - fotbalové utkání / stadion Černá hora
    17.00 Litomyšl (muži B) x Morašice - fotbalové utkání / stadion Černá hora
Pá-So 24.-25. 5. In memoriam plk. Josefa Koukala D.F.C., stihače II. světové války - soutěž kombatů / Modelářské letiště ve Vlkově 
So 25. 5. 10.30-12.30 Vodní dětské dopoledne - pro děti starší 6 let, dozor zajištěn, odpoledne bazén i pro rodiče s možností vyzkoušet aquazorbing / bazén
    11.00  Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony / Jízdárna-Hřebčín Suchá
    11.00 O mistra Litomyšle 9 ball open - 16. ročník turnaje jednotlivců, prezentace od 10.30, startovné 200 Kč / Billard centrum Lidový dům
So   1. 6. 9.00  Drezurní jezdecké závody - Z - L + pony / Jízdárna-Hřebčín Suchá
    17.00 Litomyšl (muži A) x Cerekvice - fotbalové utkání / stadion Černá hora
Ne   2. 6. 13.30, 15.15 Litomyšl (žáci) x Dolní Újezd - fotbalové utkání / stadion Černá hora
    17.00 Litomyšl (muži B) x Polička B - fotbalové utkání / stadion Černá hora
St   5. 6. 10.00  Kriteria mladých koní - Z - L/n / Jízdárna-Hřebčín Suchá
Pá-Ne 6.-9. 6. 9.00 Skokový pohár České pojišťovny 2013 - Z - T** / Jízdárna-Hřebčín Suchá
Ne  9. 6. 13.30 Otevření Košíře a otevřené odpoledne pro veřejnost / rybník Košíř, Nedošín

Motokrosový šampionát 
odstartoval v Dlouhé Loučce 

K prvnímu mistráku do Dlouhé Loučky Buksa/Ados
motokros 2013 dorazilo na 140 závodníků ve třech
kubaturách, nechyběli jezdci z Polska, Maďarska,
Slovenska a Francie. Domácí špičku reprezentovali
obhájce titulu z minulé sezony Martin Michek, vi-
cemistr republiky Petr Bartoš z Orion Racing týmu,
jeho nový kolega František Smola, Jiří Čepelák a ve-
lice rychlý Filip Neugebauer, který už letos stihl vy-
bojovat bronzovou medaili v holandském
Valkenswaardu na MS třídy MX3. 
V Dlouhé Loučce měli místní pořadatelé po dlouhé
zimě nejprve problémy se sněhem, potom s deštěm,
ale nakonec se přece jenom v neděli vše obrátilo
k lepšímu. Závody mohly propuknout a zhruba tři
tisíce diváků čekalo na tuhé boje. V první jízdě pre-
stižních MX1ček odstartoval nejlépe nová akvizice
Smola z Orionu a rychle zvyšoval náskok před svými
soupeři, ovšem asi tak v polovině rundy mu ztuhly
ruce. Toho využil výborně jedoucí francouzský borec
Florent Richier a cílem prolétl nakonec jako první

před Smolou. Na bednu se ještě dostal Neugebauer,
čtvrtý skončil Petr Smítka a páté místo bral zkušený
harcovník Bartoš. Smůlu měl Michek - tým Buksa/
Ados, kterého zradila mašina.
V superfinále, jede se letos novým systémem, zase
odpálil jako blesk Smola, ale potom na něho zaútočil
jeden z favoritů Neugebauer, Franta klesl a jezdil
dlouho jako druhý. V závěru jízdy si ještě Smola za-
šlápl motocykl. V cíli z toho byla až osmá příčka.
Škoda, Franta trošku zazmatkoval, jinak z toho
mohlo být opět kvalitní umístění. Naopak jeho stá-
jový kolega Bartoš nasadil ostré tempo a po zásluze

bral bronz. Druhý po krásné stíhačce dojel tentokrát
Michek, zasloužené vítězství zaznamenal Neuge-
bauer.
Konečná klasifikace po prvním podniku MMČR – 1.
Neugebauer - Osička tým Kawasaki, 2. Richier -
Buksa/Ados tým KTM, 3. Bartoš - Orion Racing KTM,
4. Smola - Orion Racing KTM, 5. Smítka - Hulho tým
Kawasaki, 6. Čepelák - Čepelák MX tým Yamaha.
Ve slabší třídě MX2 zajel skvěle Slovák Tomáš Šimko,
na bednu ho ještě doprovodili obhájce titulu Marek
Sukup a francouzský zástupce Boris Maillard. Ve Ve-
teránech slavil úspěch bývalý reprezentant v Enduru
Dušan Kotrla, body si z Loučky odváží i třetí závod-
ník jedoucí v barvách Orionu Tomáš Voženílek. 
Šestidílný seriál MMČR pokračuje 19. 5. na známé
motokrosové dráze v Pacově na Pelhřimovsku.

Za Orion Racing tým Petr Kovář, 
foto Miroslav Jireček

Šachový zpravodaj
V dubnu byly dohrány a ukončeny všechny šachové
soutěže. Ročník 2012/2013 nebyl pro nás nejšťa-
stnější. Po první podzimní části soutěže to dokonce
vypadalo tak, že obě družstva spadnou do nižších sou-
těží. Mnoho zápasů jsem prohrávali těsným rozdílem,
našim tradičním oporám se nedařilo. Na vánočním ve-
čírku v restauraci U Kolji jsme si ale řekli, že uděláme
vše proto, abychom obě družstva zachránili. Bylo to
ale drama až do posledního kola. A tým si hodně
zkomplikoval záchranu naprosto zbytečnou prohrou
v Žamberku , který jsme dříve vždy spolehlivě porá-
želi. Nakonec skončil v krajském přeboru A tým na 9.
místě a v krajské soutěži B tým na 7. místě. Velký díl
na záchraně obou týmů mají Lucie Bartošová, Karel
Škeřík a Jirka Šváb, kteří odehráli mnoho zápasů za
oba týmy a patří jim dík za ochotu a solidaritu s naším
klubem. Příští sezona snad bude lepší.

Litomyšl B x Dolní Čermná (4:4)
Při posledním zápase béčka dne 24. 3. 2013 bodo-
vala, zvítězili Lucie Barošová a Ladislav Zeman, Jiří
Šváb, Tomáš Nekvinda, Petr Jonáš a Jakub Nešpor
remízovali.
Litomyšl A x Chrudim B (5,5:2,5)
Poslední zápas áčka nám trochu spravil chuť a bylo
to jak za starých časů. Nastoupili jsme v téměř to-
tožné sestavě, ve které jsme vybojovali v sezoně
2008/2009 postup do II. ligy. Chrudim je tradičně
velmi těžký soupeř, jehož A tým hraje střídavě 1.
a 2. ligu a jejich B tým má k dispozici plejádu velmi
silných hráčů. Zvítězili Karel Škeřík, Jaromír Od-
strčil, Martin Zeman. Remízami skončily partie
Vaška Pekaře, Martina Daniela, Lukáše Jirsy, Jirky
Doseděla a Lucky Bartošové.            Jaromír Odstrčil, 

předseda šachového oddílu, TJ Jiskra Litomyšl


