
10 Mušketýři z BBC
v Litomyšli a Pazuše 11 Lázně ducha

ve fotografích 23 Pozvánka
na Noc kostelů

V květnu se Litomyš-
lané mohou těšit na
všechny staré známé
– Gurmánskou pouť
po restauracích, gala-
večeře, školu čepování
piva v rámci Večera s Pl-
zeňským Prazdrojem,
soutěž v přípravě kotlí-
kových gulášů, soutěž
o nejlepší bábovku a samozřejmě na ne-
dělní sousedskou husičku na Smetanově
náměstí. Dorazí oblíbená Salaš U Franka
i s hudbou Matúša Ondruša a po loňském
vřelém přijetí se do Litomyšle vrátí také
Gourmet Nippon Team s japonskými spe-
cialitami. Nově se Gastronomické slav-
nosti v sobotu 24. května spojí se soutěží
Food Cup Czech Specials 2014, ve které se
certifikované restaurace utkají v přípravě
litomyšlského pstruha. Slovem je dopro-
vodí Jan Rosák. Na pódiu ale nebude sám,
do Litomyšle se vrátí také „Kluci v akci“,
Filip Sajler a Ondřej Slanina. Po programu
ve stáncích a po kuchařských prezenta-
cích na pódiu se chystá Večerní hodokvas
ve strhujícím rytmu s romskou kapelou
Gipsy Spirit. Ondřej Slanina navíc Gastro-
slavnostem věnoval dva poukazy na svůj
mistrovský kurz vaření v hotelu Chateau
St. Havel, které získá nejaktivnější účast-
ník Gurmánské pouti. Další novinkou je
gurmánská pouť pro školáky, aneb „Ret-
tigová znovu ve škole“. Školní jídelny Sco-
larest při I. a II. základní škole budou po
dva týdny kromě běžných jídel nabízet
také speciální „rettigovské“ pokrmy, za
jejichž konzumaci mohou děti sbírat
body. Školák s největším počtem bodů
vyhraje pro svou rodinu dobrodružný
výlet parníkem.
Další informace najdete na www.gastro-
slavnosti.cz a na následujících stránkách
Lilie.              Barbora Krejčí, foto F. Renza

Zpravodaj města Litomyšle 5
5. května 2014

Ročník XXIV.

Litomyšl boj proti
kamionům nevzdává
Žádosti měst Litomyšl a Česká Třebová na za-
mezení jízdy kamionů mířících do nebo z česko-
třebovské firmy Metrans pomocí dopravního
značení nebyla krajským odborem služby do-
pravní policie vyslyšena. Města obdržela nesou-
hlasné stanovisko, boj však nehodlají vzdát.
Problematika projíždějících kamionů ovšem ne-
trápí jen zmiňovaná města, ale potýkají se s nimi
třeba v Němčicích nebo Semaníně. 
„Stanovisko policie zjednodušeně řečeno ozna-

čilo současnou intenzitu provozu při současných
parametrech komunikace za zcela bezpečnou.
Opírá se např. o fakt, že dosud nebyla prokázána
žádná dopravní nehoda s vozidlem tohoto typu,”
říká vedoucí Odboru místního a silničního hos-
podářství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň.
Žádost odeslaná policii navrhovala omezit jízdu
kamionů dopravními značkami a „vytlačit” je tak
na silnice I. tříd, které mají pro tato vozidla pa-
třičné parametry.                                strana 12 6

Kopal měl energii
jako „jeho”dvojhvězdy

Sté výročí od narození význam-
ného astronoma a astrofyzika,
profesora Zdeňka Kopala si 4.
dubna připomněla nejen jeho
rodná Litomyšl, ale také Praha.

V tento den se na vyšehradském Slavíně usku-
tečnil pietní akt, v podvečer pak Litomyšl vzpo-
mínala na Zdeňka Kopala v místě jeho rodného
domu, u plastiky dvojhvězdy - nejvýznamnějšího
symbolu Kopalova díla. V Klášterních zahradách
mohli lidé využít jakousi „mobilní” hvězdárnu
a na nebe hledět skrz dalekohledy. Odstartovaly
tak oslavy, které vyvrcholí zářijovou mezinárodní
konferencí. 
„Můj život” poodkrývá pravdu o Kopalově
rozhodnutí být astronomem
Zdeněk Kopal si v mládí zařídil akvárium, in-
fluenční elektriku, chtěl si pořídit Roentgenovu
lampu, telefon a přál si mít laboratoř, aby se stal

bakteriologem. Neustále toužil konat velké věci.
Se zaujetím četl. Hltal verneovky, z nich si od-
nesl, jak sám říká, „úctu k vědě a sklon k přírod-
ním vědám”. Dráha astronoma tedy nebyla jeho
první volbou. Dokládá to i čerstvě vydaná kniha
Zdeněk Kopal: Můj život, kterou editoval
PhDr. Milan Skřivánek. „Přiznávám se, kladu si
otázku, jestli by mě za to profesor Kopal nepo-
káral. Nevím. Určitě vím, že tento rukopis vý-
borně doplňuje jeho životopis O hvězdách
a lidech, který napsal ke svým sedmdesátinám,”
míní Milan Skřivánek. „Závěr rukopisu tvoří de-
níkové záznamy právě z období, kdy se rozho-
doval o svém budoucím povolání. Nebylo to
rozhodování lehké. Tady se trochu liší to, co nám
líčí ve své knize O hvězdách a lidech. Zdaleka
nebyl rozhodnut jednoznačně studovat astrono-
mii, ale začal studovat biologii,” upřesňuje dok-
tor Skřivánek.  strana 6 6
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otevřená radnice

Z rady města

Ze zastupitelstva 
 ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku

města Litomyšl č. 1/2014, o zákazu provozování
loterií a jiných podobných her na území města.

 ZaM schvaluje závěrečný účet města Lito-
myšl za rok 2013 včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města Litomyšl za rok
2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospoda-
řením města, a to bez výhrad.  

 ZaM schvaluje účetní závěrku města sesta-
venou k rozvahovému dni, tedy k 31. 12. 2013.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

města Litomyšl za rok 2013 a inventarizační
zpráva z provedené inventarizace k 31. 12. 2013
jsou součástí závěrečného účtu města. 

 ZaM souhlasí s navýšením dotace na akci Ka-
várna Potmě o 5 000 Kč. Příjemcem dotace je
hotel Zlatá Hvězda, s.r.o. Dotace bude poskyt-
nuta z kapitoly 06. Celková výše dotace na tuto
akci bude 15 000 Kč. 

 ZaM stanovuje počet členů zastupitelstva
města pro volební období 2014-2018 na 23 členů
zastupitelstva města.    Více na www.litomysl.cz

 RaM neschvaluje a nedoporučuje ZaM vydat
Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle
č. 1/2014, o zákazu provozování loterií a jiných
podobných her na území města.

 RaM schvaluje uzavření dohody o vzájemné
spolupráci Města Litomyšl a Sítě mateřských
center na projektu Litomyšl přátelská rodině. 

 RaM schvaluje pravidla pro poskytování vy-
hrazeného parkování v prostoru zámeckého ná-
vrší pro potřeby svatebních obřadů a kongresů.

 RaM souhlasí se zadáním studie, která bude
řešit navýšení kapacity o 50 parkovacích míst
v u prodejny Albert v Litomyšli.

 RaM souhlasí s výstavbou lešení na p.p.č. 3
ostatní plocha v katastrálním území Záhraď
kolem zámku za účelem restaurování sgrafitové
výzdoby fasády zámku. Město má pozemek ve
výpůjčce a je součástí projektu IOP. Žadatel Ná-
rodní památkový ústav. Předběžný termín pro-
vádění prací 10. července až listopad 2014. 

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v ul. M. D. Rettigové, Špi-
tálská, Toulovcovo a Smetanovo nám. (horní část)
v období od 24. do 25. 5. 2014 za účelem pořá-
dání akce Gastroslavnosti M. D. Rettigové.

 RaM schvaluje upravený ceník pronájmu pro-
stor na zámeckém návrší (sloupový sál, klenutý
sál, jízdárna, učebny, gastro, bar a kostel). 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce
publikací z fondu piaristické knihovny s Regionál-
ním muzeem v Litomyšli, které připravuje novou
stálou expozici věnovanou dějinám Litomyšle. 

 RaM bere na vědomí, že místa vhodná pro
svatební obřady na zámeckém návrší, tj. piaris-
tická kolej / Rajský dvůr, piaristický chrám Na-
lezení sv. Kříže, Evropské školicí centrum,
zámecká jízdárna, dále pak všechny vhodné
místnosti na zámku a Nový kostel Církve

bratrské, jsou tzv. „jinými vhodnými místy“ pro
konání svatebních obřadů, a lze tak svatební ob-
řady na základě žádosti snoubenců uskutečnit
za poplatek na matrice 1 000 Kč. 

 RaM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
p.p.č. 1940/4 orná půda o výměře 482 m2 v ka-
tastrálním území Litomyšl za účelem výstavby
RD. Byla provedena přeložka hlavního vodovod-
ního řadu z vodojemu Zaháj do města umístě-
ného původně na této parcele. Prodej obálkovou
metodou nejvyšší nabídce kupní ceny, minimální
nabízená kupní cena 500 000 Kč. 

Více na www.litomysl.cz

Zastupitelé zakázali hazard. Vyslechli si informace 
o fúzi nemocnic a rychlé lékařské pomoci 
Poněkud zvláštní zasedání Zastupitelstva města
Litomyšle se odehrálo 22. dubna. Nebývalý zájem
veřejnosti zřejmě vzbudila přítomnost náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka,
který hovořil o fúzi nemocnic a osudu rychlé lé-
kařské pomoci v Litomyšli, nebo projednávaný
návrh vyhlášky zakazující hazard. Občané se toho
ale moc nedozvěděli. Výměna názorů o tom, zda
starosta města může podat protinávrh k usne-
sení, dohady o obsahu jednacího řádu nebo vy-
stoupení, která mnohdy pouze natahovala čas
a nepřinesla žádné nové informace.

Fúze nemocnic
Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického
kraje zodpovědný za zdravotnictví hovořil slovy
čísel. Nemocnice Pardubického kraje jsou v zá-
porných číslech a peníze „vysávají” z rozpočtu
kraje. „Nejohroženější v číslech jsou Chrudimská
a Litomyšlská nemocnice. Projekt fúze s garan-
cemi otevírá cestu postupné transformace. Ne-
mocnice budou veřejné, na stejných místech, se
stejnými zaměstnanci,” prohlásil Roman Línek
a pokračoval: „Nemocnice by měly být jako celek
propojeny. Chceme navodit víceletou perspek-
tivu, která je stabilizuje.” Podle Línka hodlá kraj
zachovat sít všech 5 nemocnic akutní lůžkové
péče, jejichž vlastníkem bude pouze Pardubický
kraj. Cílem je rovněž snížení provozní a finanční
závislosti na krajském rozpočtu. „Z pěti chudých
a.s. se jedna bohatá neudělá. Lze rozumnými
úsporami existovat i bez fúze,” reagoval zastu-
pitel za ODS Josef Janeček. Vyvstává však
otázka, v jakém rozsahu bude zachována akutní
lůžková péče. Po dětském oddělení padla porod-
nice a na sklonku loňského roku se podlamovaly
nohy i oddělení gynekologickému. Tyto kroky prý
s fúzí nemocnic nesouvisely a nebyly ani inici-
ativou kraje, uvedl Línek. „Aby nenastala situ-
ace, že nový ředitel bude opět likvidovat,”
prohlásil Janeček. Kdo tedy bude garantovat za-
chování akutní lůžkové péče v současném roz-
sahu. „Nikdo,” prohlásil náměstek Línek
a odkázal na úhradovou vyhlášku. „Teď můžu
prohlásit, že jsme stabilní. Může ale nastat situ-
ace, že někdo vypadne. Jednoho lékaře snad do-
plníme, ale dva, nedej bože tři…, to může skončit
celé oddělení,” uvedl Věroslav Valenta, pověřený

vedením Litomyšlské nemocnice, a.s. „Mluvilo se
o úhradové vyhlášce. My jsme se v roce 2013
ocitli na chvostu nemocnic České republiky. Teď
v roce 2014 nastal okamžik, kdy určitá křivda by
měla být napravena. Zaleží na nás, jestli se nám
podaří naplnit podmínky vyhlášky. Pokud napl-
níme optima, tak bude Litomyšlská nemocnice
stabilní,” doplnil Valenta. 
V letošním a příštím roce pak Pardubický kraj
chystá investice do nemocnice. Samostatnou
kapitolou je iktové centrum, vlajková loď nemoc-
nice. „A další investice se nabízejí. Je to třeba
Klára. Personál je tam skvělý, podmínky však ne-
odpovídají. Nabízel by se přesun z Kláry do
dnešní interny. Mě osobně se tento projekt líbí.
Peníze z prodeje by skončily v Litomyšlské ne-
mocnici,” sdělil Roman Línek, který však dodal,
že je nutná velká investice. „Je třeba toto připra-
vovat a hledat zdroje, abychom to mohli realizo-
vat,” doplnil.  

Rychlá lékařská pomoc
Rychlá lékařská pomoc bude podle Romana
Línka v Litomyšli zachována. Podaří se však se-
hnat chybějícího lékaře? „Je to emoční věc. Teď
je aktuálně problém s lékaři, to ale není na poli-
ticích, ale na řediteli záchranky,” prohlásil ná-
městek hejtmana. „Pochopte, že přístup kraje se
snaží být spravedlivý a měřit stejným metrem.
Podle mě je úkol číslo jedna Skuteč,” informoval
zastupitele i občany Línek, který zároveň sdělil,
že obdržel od MUDr. Huškové seznam lékařů
ochotných na záchrance v Litomyšli pracovat.
„Pracuje se s ním, ale jsou to lidé, kteří pracují
jinde.” Rychlá lékařská pomoc prý často vyjíždí
i k lidem, kteří lékaře nepotřebují. V západní Ev-
ropě jsou stále častější posádky pouze se zá-
chranářem. „Je třeba využít lékaře na situace, na
které jsou. Máme stále více lékařských posádek
než Olomoucký kraj, než Královéhradecký kraj,”
prohlásil Línek. „Nás nezajímá, jak to funguje
v Německu, Rakousku. Chceme, aby pro nás při-
jel lékař, a ne sestra, která nám nemůže ani
podat léky,” zaznělo však z lidu. 

Hazard v Litomyšli skončil
„My jsme na radě projednávali dva návrhy vy-
hlášek o úplném zákazu hazardu. Ani jeden

z těchto návrhů nezískal v radě nadpoloviční
většinu. Předkládám tedy variantní řešení této
vyhlášky,” uvedl místostarosta Litomyšle za TOP
09 – FOL Vojtěch Stříteský k zákazu hazardu.
V první z variant se říká, že zastupitelstvo vy-
dává vyhlášku o zákazu provozování loterií a ji-
ných podobných her na území města s účinností
od 12. května. „Varianta b) je obohacena o článek
2, tzv. přechodné ustanovení, kdy loterijní čin-
nost, jejíž provozování bylo povoleno přede
dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vy-
hlášky, lze provozovat na území obce nejdéle do
doby stanovené vydaným povolením. Tato vy-
hláška by nabyla účinnosti dnem vyhlášení,”
upřesnil Stříteský. Starosta Litomyšle Michal
Kortyš k tomuto podal protinávrh. Doporučil re-
vokovat usnesení únorového zastupitelstva,
kterým dostali litomyšlští radní za úkol vypraco-
vat vyhlášku striktně zahazující hazard, a uložit
radě vytvořit nový dokument, jež by pouze re-
guloval provozování loterií a jiných podobných
her. 
Na obavy zastupitele ČSSD Lubomíra Sršně, že
by za své rozhodnutí mohli být zastupitelé žalo-
váni, reagoval Matěj Hollan z brněnského občan-
ského sdružení Brnění, s kterým se snaží
zejména regulovat nelegální hazard v celé re-
publice. „Pokud zastupitelé rozhodnou o regu-
laci hazardu, tak je to nestíhatelné. Může se to
dostat pouze do fáze trestního oznámení. Je to
tak absurdní, jako kdybyste nemohli vydat
územní plán,” prohlásil Hollan. Martin Dobčák
z firmy Paradise Casino Admiral, a.s., která pro-
vozuje hernu v Havlíčkově ulici, řekl: „V Litomyšli
provozujeme hernu od roku 2008. My jsme  svá-
záni přísnými limity. Případným zákazem se ne-
stane nic jiného, než že do Litomyšle pustíme
hazard. Provozovatelé černých heren čekají…
Připojuji se k přijmutí pozitivně vymezující vyhlá-
šky. Doporučuji uzavřít s námi kodex provozo-
vatelů heren. Město má bezvýhradnou možnost
kontroly, s každým provozovatelem jednat
o tom, co slíbil a zavázal se k tomu.” 
Nakonec bylo 14 hlasy přijato nejradikálnější ře-
šení. Úplný zákaz hazardu s účinností od 12.
května. Na celém území města se zakazuje pro-
vozování sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her.                                                              -bj-
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Další výběrová řízení na zámeckém návrší

Pravidla parkování v ulici Jiráskova
Ve spodní části komunikace od křižovatky s ko-
munikací Smetanovo náměstí po vjezd do ob-
jektu mateřské školy je zřízeno bezplatné
a časově omezené podélné parkování po levé
straně komunikace. To by mělo umožnit náv-
štěvy hlavně objektu České pošty, dovoz dětí do
objektu MŠ a běžné nákupy v přilehlých provo-
zovnách. Čas parkování je omezen na jednu ho-
dinu a řidiči jsou povinni v této části používat
parkovací kotouč.
V části od vjezdu do objektu mateřské školy po
křižovatku se silnicí ve směru Česká Třebová je
zavedeno zpoplatněné parkování podle plat-

ného nařízení města.  Po zvýšenou plochu
vlastního předzámčí to je řada cca 10 podélných
stání po levé straně komunikace (jako v minu-
losti). Na ploše předzámčí jsou vytvořeny dvě
plochy s 6 a 8 šikmými parkovacími místy. Jed-
notlivé plochy jsou každá zvlášť označeny pří-
slušnými dopravními značkami a na komunikaci
vymezeny zemními kovovými terči (nýty). Pro-
tože se zároveň jedná o prostor obytné zóny, je
na jiných plochách stání vyloučeno.
V prostoru zámeckého návrší se však počítá
s pořádáním větších akcí, které budou nárazově
zatěžovat lokalitu velkou potřebou parkování.

Proto bude na omezenou dobu umožňováno
vozidlům jejich účastníků řízené parkování na
vybraných částech vedlejších ploch.
Pro účely svateb konaných v prostoru zámec-
kého návrší se předpokládá vyhrazování celého
nebo části prostoru ulice Jiráskova nad vjezdem
do objektu MŠ včetně standardních stání. Vo-
zidla návštěvníků svatebních obřadů však
budou pod dohledem organizátora odstavo-
vána i na vedlejších plochách. Průjezd ulicí bude
zajištěn v normálním režimu. Vozidla účastníků
svatebních obřadů jsou na základě nařízení
města osvobozena od placení poplatků za par-
kování. Třem vozidlům jedné svatby bude navíc
umožněno vjíždět do prostoru prvního nádvoří
zámku. Svatebčané si sami rozhodnou, která to
budou.
Pro účely pořádání kongresů v prostoru zámec-
kého návrší bude umožněno placené a řízené
parkování v prostoru horní části I. nádvoří
zámku. V případě potřeby větší kapacity bude
dále umožněno zpoplatněné a řízené parkování
na stanovených plochách předzámčí mimo
označená parkoviště. Standardně označené
parkovací plochy v tomto prostoru budou
i v době konání těchto akcí užívány v normálním
(volném) zpoplatněném režimu dle nařízení
města. Průjezd ulicí bude zajištěn v normálním
režimu.
Občané a návštěvníci města by tedy měli k par-
kování používat jen označené plochy, jinak se
vystavují sankcím za přestupek proti zákonu
o provozu na pozemních komunikacích. Ostatní
plochy budou užívány pouze účastníky výše po-
psaných záležitostí a v omezené míře. Zároveň
je třeba počítat s omezením možnosti zaparko-
vat v horní části ulice Jiráskova v době konání
svatebních obřadů. Řízené používání ostatních
ploch k parkování je nastaveno tak, aby byl za-
jištěn dostatečný volný průchod chodců touto
lokalitou.                   Pavel Jiráň, vedoucí odboru 

místního a silničního hospodářství

Další lávka přes Loučnou na opravě
Od 31. března do 2. dubna docházelo na Vodních
valech ke krátkodobým uzavírkám ulice. Důvo-
dem byla demontáž lávky přes řeku Loučnou
u restaurace Za Vodou. Mostek byl úspěšně od-
vezen a nyní se již opravuje. Po lávkách u kina
a Lidového domu jde již o třetí přechod přes
řeku, který město nechává opravit. 
„Nosná konstrukce lávky je v havarijním stavu,
silně poškozená korozí, statik proto nařídil její
opravu,“ vysvětlil vedoucí Odboru rozvoje a in-
vestic Městského úřadu Litomyšl František Za-
chař. Opravu lávky však není možné provést na
místě, proto bylo třeba ji demontovat a odvézt.
„Budou odstraněny silně poškozené části oce-
lové konstrukce a nahrazeny novými, veškeré
spoje musí být nýtovány za tepla, bude nová
mostovka z modřínových fošen,“ popsal práce
pracovník radnice. 
Opravu lávky hradí městská kasa. Stát bude 649
767 Kč bez DPH. Lávka se vrátí zpět 5. května,
kdy opět dojde ke krátkodobému uzavření Vod-
ních valů. „Vzhledem ke zkušenostem s prove-
dením a časovou náročností demontáže bude

Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů oznamuji,
že volby do Evropského parlamentu se usku-
teční v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 24. května 2014 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – 16
města Litomyšl je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče:
1) Internát nemocnice (J. E. Purkyně 919) - Du-

kelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařá-
kova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala

2) Gymnázium (T. G. Masaryka 590) - Fučíkova,
Zelená alej, 17. listopadu, 9. května

3) Střední škola technická (T. G. Masaryka 659)
- Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek

4) Silnice a mosty (Sokolovská 94) - J. Želiv-
ského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, So-
kolovská, U Sádek, Zahradní           

5) Sokolovna (Moravská 628) - Benátská, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Mar-
kovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického,
Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská,
Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny

6) I. základní škola (Zámecká 496) - Braunerovo
nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T.
Novákové, Tyršova, Zámecká 

7) Naděje – pobočka Litomyšl (M. Kuděje 14) - J.
Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Port-
manka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Je-
řábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním   

8) Dalibor – kongresové centrum (Komenského
nám. 1053) - A. Sautera, Hrnčířská, J. For-
mánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kor-
nická, Lánská, Na Lánech, U Lomu 

9) Střední pedagogická škola (Komenského nám.)
- A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vog-
nera, Havlíčkova, Komenského nám., Kpt. Ja-
roše, M. Švabinského, Polní, V. Boštíka, Zahájská 

10) Hotel Zlatá Hvězda – salonek (Smetanovo
náměstí 84) - B. Němcové, Mariánská, Sme-
tanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského,
Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy 

11) Kulturní dům (Pohodlí 83) - Pohodlí
12) hasičská zbrojnice (Pazucha 99) - Pazucha
13) hasičská zbrojnice (Suchá 43) - Suchá
14) U Pešků (Nedošín 39) - Nedošín  
15) hasičská zbrojnice (Kornice 59) - Kornice
16) hasičská zbrojnice (Nová Ves u Litomyšle 47)

- Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem České re-
publiky) nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evidenci
obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti sta-
novenými doklady, nebude mu hlasování umož-
něno.        
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.    

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

celá akce provedena pod přímým dohledem
městské policie bez přechodného dopravního
značení. Předpokládaný termín montáže je mezi
12.00 a 15.00, časová náročnost cca 1 hod.,“ sdě-
lil vedoucí Odboru místního a silničního hospo-
dářství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň
a dodal: „Demontáž přechodného přemostění
bude probíhat bez uzavření průjezdu ulicí Vodní
valy.“                                 Text a foto Jana Bisová

Do 24. dubna mohly stavební firmy podávat své
nabídky do výběrového řízení na zakázku Revi-
talizace zámeckého návrší v Litomyšli – reali-
zace změn stavby I. Jde o provedení množství
dodatečných úprav a změn na historických ob-
jektech zahrnutých v největším litomyšlském
projektu. Jedná se například o změnu instalací
v gastru v zámeckém pivovaru, odbourání beto-
nových zídek u horního vjezdu do nádvoří,
úpravu elektroinstalace v souvislosti s programy
využití piaristického kostela a řadu dalších. Cel-
ková maximální hodnota zakázky se pohybuje
kolem 700 tisíc korun. „Jde o práce, které vyvstaly
v průběhu stavby a nebyly tak obsažené v doku-

mentaci. I když se snažíme dělat projektovou do-
kumentaci do podrobností, přeci jen jde o histo-
rické objekty,” říká starosta Litomyšle Michal
Kortyš a dodává: „To, co se připravovalo před šesti
lety, nemusí dnes platit. Technika se stále mění.”
Ve vypsaném výběrovém řízení bylo popsáno 19
dodatečných úprav, které však podle starosty Kor-
tyše nejsou úpravami posledními. „Budou ještě
další výběrová řízení,” potvrzuje Kortyš. Neovlivní
však tyto nedodělky harmonogram prací?
„Drobně,” připustil starosta a dodal: „Je to ale z dů-
vodu administrativy, která je po nás požadována.” 
Dodatečné stavební práce budou financované
částečně z dotace a z rozpočtu města.          -bj-
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Prostor pro názory volebních subjektů v  

Bude revitalizace návrší nemístná a drahá
fraška? Prozradí odpovědní.
S některými věcmi se to nemá přehánět. Je
dobré vědět, kde je hranice únosnosti. Jiná té-
mata si zaslouží neustálé připomínání. Jedním
z takových je táhnoucí se revitalizace zámec-
kého návrší. V jakém stavu se nyní projekt na-
chází, je pro občana města rébus, bludiště
otázek bez odpovědí. Stejně jsou na tom i mnozí
zastupitelé, protože na projekt bylo z určitých
důvodů uvaleno téměř až informační embargo.
Vládnoucí koalice účelově vytvořila vakuum -
prázdný prostor, mlžnou a neproniknutelnou
clonu, aby informace k revitalizaci návrší byly jen
kusé a hlavně nedostupné. Co se za tím vším
skrývá? Rád bych věřil, že je vše v pořádku. Cho-
vání přední trojce vedoucích náčelníků tomu
však neodpovídá. Jejich reakce jsou podrážděné,
neadekvátní a místy až hysterické. Nejspíš jsou
pod nějakým tlakem. Jednak, komunální volby

jsou za rohem a tři kohouti na smetišti se přeci
nesnesou, jen jeden může být starostou, bude-
li vůbec. Je těžké vystupovat navenek jednotně,
když vůle k moci nejvyšší svádí. V neposlední
řadě je tu (prokletý) projekt zámeckého návrší,
který v sobě ponese nejedno velké ALE. A tak
není divu, stejně tak jako dospělí, i malé dítě,
když udělá něco, co nemělo nebo se nepovedlo,
snaží se zapírat a mlžit. Rodiče si vždy všimnou,
že v jeho chování je něco nápadného, co se vy-
myká normě. Míra mlžení se v našem případě
rovná tomu, jak je charakter jednotlivce přímý či
ohebný, a vůbec zda má(jí) dotyčný(ní) páteř. Je
tu ale podstatný rozdíl, když dítě rozbije míčem
okno, škoda není v milionech, jak možná hrozí
v projektu revitalizace zámeckého návrší. Pří-
padná škoda by šla z kapes občanů a místní roz-
počet by i pro příští vládu byl zmražen na
pokrývání nákladů, které vznikly diletantskou
přípravou projektu z řad městských expertů - na

slovo vzatých odborníků. Možná, protože komu-
nální volby jsou za rohem, se vedení města zá-
měrně bude bránit vyúčtování zakázky před nimi
a nechají celou patálii vyhřeznout až po volbách.
Třeba dojde i na opakování…Před posledními
volbami byl otevřen krytý bazén, složena pro-
stoduchá píseň, bylo i občerstvení, hlavně za-
darmo teklo pivo. Po volbách se bazén zase
zavřel a lidé si museli holt na jeho otevření chvíli
počkat. Na radnici dobře vědí, že účel světí pro-
středky a že manipulace s občany, které lze po-
užít, nic neznamená. Hlavně, když budou
vyhrány volby. Jen aby nebyla složena další
oslavná píseň na zámecké návrší, které tahle zá-
bavná partička z města otevře před volbami, pak
bude vše zakonzervováno a vyúčtováno po vol-
bách se zápornými čísly. Třeba se pletu. Je však
dobré počítat se všemi variantami, když vlád-
noucí selhávají. 
Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel města Litomyšl

Strana soukromníků ČR

Sociální demokracie deklarovala před volbami
odhodlání prosadit změnu zákona o církevních
restitucích. Na základě odborných analýz a ově-
ření vzniku vlastnictví restituovaného majetku,
způsobu jeho nabytí a určení skutečné ceny,
neboť z dostupných historických dokumentů to
není zcela jasné. Dle názoru řady právníků a his-
toriků církve na majetkové vyrovnání nemají zá-
konný nárok a jde o probatické politické
rozhodnutí. Za nepochopitelné považuji daro-
vání majetku církvím, které vzniky po roce 1948,
a dokonce i po roce 1989. Petr Chelčický už v 15.
století napsal: „Pro styk s Bohem není potřeba
prostředníka.” Ze strany církví je však ochota
dosáhnout dohody na změně zákona minimální.
Je přitom nezbytná, neboť stát s církvemi uza-
vřel restituční smlouvy, které se bez jejich vůle
nedají změnit. Město Litomyšl tak bude v rámci
restitucí vracet piaristický klášter, do jehož
oprav se investovaly desítky miliónů korun. Pro-
hlášení o dlouhotrvající vynikající spolupráci
s restituentem za situace, kdy pan starosta ještě

9. 1. 2014 prokazatelně nevěděl, že Českomorav-
ská provincie Řádu zbožných škol požádala 31.
12. 2013 o navrácení kostela, nemůže snad my-
slet nikdo vážně. Minulé pravicové vlády navy-
šovaly státní dluh, zhoršovaly ekonomickou
situaci a snižovaly životní úroveň obyvatel. Sou-
časná výše restitucí a doba splácení by měla
další negativní dopady. V roce 1991-1992 kardi-
nál Tomášek převzal od státu asi 200 budov, po-
děkoval a prohlásil církevní restituce za
uzavřené. Stát přispívá církvím 1,5 mld. ročně,
přičemž 94 % tvoří platy církevních hodnostářů
a 6 % opravy budov. Zastánci církevních resti-
tucí z řad KDU-ČSL a TOP 09 razí heslo: „Co bylo
ukradeno, ta má být vráceno.” Svatá pravda, jen
aby to dodrželi! Dekrety prezidenta, zákon o vy-
vlastnění a pozemková reforma je z jiného sou-
dku. Bývalí straničtí kolegové dnešních obhájců
restitucí v poválečné ČSL byli ve vládách před
rokem 1948 i po něm. Měli své zástupce v národ-
ním shromáždění, národní frontě a v uvedených
institucích byli i v dobách normalizace sedmde-

sátých let až do roku 1989. Předseda ČSL Ploj-
har, vystudovaný kněz, spolupracoval s komu-
nisty a skončil jako ministr zdravotnictví v roce
1968. Polistopadový předseda ČSL doktor Bar-
tončík rezignoval po odhalení spolupráce s STB.
V žádném případě neobhajuji spáchané zločiny
a křivdy, ale tehdejší ČSL měla svůj podíl viny.
Důsledky poúnorových událostí roku 1948 je
třeba také spatřovat před rokem 1939 u našich
spojenců a západních sousedů. Protlačení cír-
kevních restitucí neproběhlo širokou diskuzí, od-
borným posouzením, podezřele rychle, účelově
a silou, prostřednictvím dvou odsouzených pos-
lanců 102 hlasy. 
Pan Pekárek z ODS se po hlasování poroučel do
výkonu trestu. Papež František hlásá skromnost,
pomoc chudým, chudou církev. Tento vzácný
člověk, zřejmě z jiného světa, si získal hlubokou
úctu a důvěru. Vatikán není tak daleko, aby cír-
kev neslyšela jeho hlas. Svatý Daniel pravil: „Při-
jdou vlci a nebudou šetřit stádo.”

Milan Strnad

Česká strana sociálně demokratická

Omlouvám se, děkuji, chválím. Možná si, vá-
žení občané, podle redakčních článků v Lilii a re-
portáží v místní TV myslíte, že nejsem schopen
těchto slov, ale používám je často a to i na jed-
náních zastupitelstva. Bohužel městská média
mě stále vykreslují jako zastupitele, co vše kriti-
zuje a do všeho šťourá. Snaží se mi přilepit ne-
gativní nálepku. Slyšel jsem názor jednoho
občana, že jsem z principu proti všemu, co ve-
dení města navrhne. Díky záznamovému hlaso-
vacímu zařízení je ověřitelným faktem, že ve
většině případů hlasuji pro návrhy vedení města.
Ano, jsou situace, kdy nesouhlasím a pevně sto-
jím za svým názorem. Pokaždé však navrhuji al-
ternativní řešení a podporuji ho ověřitelnými
argumenty. Tomu se přeci říká konstruktivní kri-
tika? Proč tak o mé práci neinformují městská
média? Proč mlčí o dobrých návrzích Patriotů?
Uvedu jenom pár příkladů, kdy došlo na naše
slova. Je tomu pár let, kdy jsme navrhovali udě-
lat z parkoviště pod školami záchytné parkoviště
pro osobní auta a autobusy. Na jednání u pana

starosty jsme ho přesvědčovali o nutnosti zá-
kazu parkování nákladních aut na tomto parko-
višti. Náš návrh byl tenkrát odmítnut, aby byl
nyní realizován jako řešení vymyšlené našimi
radními.  Při debatách o zámeckém návrší (od
roku 2009) jsme jako první a jediní zástupci ve-
řejnosti kritizovali použití laminátu. V té době
tomu šlo zabránit! Bohužel názory Patriotů,
které mohly spustit veřejnou diskusi o vhodnosti
a potřebnosti některých architektonických ře-
šení, se v místních médiích neobjevily. Zato se
dokolečka omílalo, jak je pro nás dotace vý-
hodná a jak bychom byli hloupí, pokud bychom
ji nevzali. Jestli jsme byli tenkrát chytří nebo
hloupí se ukáže časem. Jedno je již jisté. Dotace
EU dala na zámeckém návrší možnost přemě-
nám, které nebyly nutné. Alespoň se povedlo za-
bránit přeměně francouzské zahrady na
geometrickou zahradu s palmami. Zato likvidaci
amfiteátru se zabránit nepodařilo. Ano, kritizo-
val jsem ztrátu města při prodejích městských
pozemků pod Perštýnem (cca -5mil.) a další zby-

tečnou ztrátu města (-5,5 mil.) z důvodu nepro-
vedeného včasného vyjmutí pozemků v průmys-
lové zóně z půdního fondu, které nás de facto
donutilo k bezplatnému převodu části pozemků
investorovi. Měl jsem snad chválit? Dobro a zlo
v Litomyšli po 101. Po přečtení článku archi-
tekta Pleskota v poslední Lilii jsem opět zazna-
menal snahu rozdělovat občany na ty špatné,
odpůrce, kteří nechtějí žádnou změnu, a ty
dobré, co jsou tvůrčí a odvážní změnit dle jeho
slov „starou pitoreskní podobu zámeckého ná-
vrší”. Tak jednoduché to přeci, pane architekte,
není! Zámecké návrší se skládá z 11 staveb a dá
se předpokládat, že se něco povede lépe a něco
hůře. Tak jako někdo oceňuje architekturu,
někdo má rád zeleň, která tam již není v tako-
vém rozsahu. Zaznamenal jsem již snahy (na
místní TV) šířit mezi občany názor, že i když se
povede jenom oprava kostela a piaristické ko-
leje, bude to úspěch. Tak s tím bych se ztotožnil
jenom v případě, že by to nestálo 400 mil. Kč. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.
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Podporujeme vzdálenější trasu od Litomyšle
nové rychlostní silnice  R35
Vedení trasy nové R35 kolem Litomyšle bylo
velmi dlouhou dobu předmětem vášnivých
debat. Jakákoliv předkládaná varianta nevyho-
vovala dotčeným obyvatelům, majitelům po-
zemků, zemědělcům, zájmovým spolkům…
Takováto varianta bohužel neexistuje. Snahou
bylo nalézt taková řešení, která by vyhovovala
nejširší možné části veřejnosti. Tou je bezesporu
trasa ve vzdálenější verzi od města. Buďme spo-
kojeni s jejím minimálním dopadem na obyvatele
Litomyšle. Liniové stavby jsou budovány pro ně-
kolik generací. Napojení stávající dopravní sítě

na R35 je pro rozvoj Litomyšle zásadní. Zamýš-
líme se nad skutečnou potřebou množství při-
vaděčů kolem Litomyšle, nad jejich významem.
Každý sjezd z dálnice provokuje ke stavbě do-
pravních, skladových či jinak zaměřených ob-
jektů, které bývají značně rozměrné, a v naší
litomyšlské kotlině je už teď poměrně „naz-
děno“! Snažíme se nalézt a prosadit řešení,
které bude ekonomické pro ŘSD, nezatíží město
množstvím transitní dopravy a nebude bránit
rozvoji městské zástavby. Snažíme se nalézt ře-
šení s minimálním dopadem na zabírání země-
dělské půdy a na nevratné zásahy do charakteru
krajiny. Hledáme možnosti jak neposkytovat zá-

jmovým skupinám prostor pro spekulativní ob-
chod s pozemky. Z těchto skutečností nám vy-
chází reálná potřeba dvou sjezdů (přivaděčů).
Západní - směr HK, východní - směr Olomouc.
Pro cesty na sever a jih od našeho města jsme
pro investice do stávajících komunikací, zlepšení
a udržování jejich stavu. Nenavrhujeme budo-
vání nových nepotřebných dopravních tepen.
Jsme pro udržení historického charakteru města
a snažíme se zabránit nevratným zásahům,
které by tuto skutečnost mohly v budoucích le-
tech narušit.

Za většinový názor ODS
František Májek, Michal Kortyš

 Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014
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Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že si uvědomu-
jeme, že uvedené uzavírky přinášejí a budou
přinášet účastníkům provozu a občanům kompli-
kace a nepříjemnosti. Podle našeho názoru však
nejsou nadbytečné nebo alespoň neodůvodni-
telné. Připomínáme, že uzavírka bude trvat do
7. 5. a odbor rozvoje a investic přislíbil udělat vše
pro její zkrácení. Pavel Jiráň, vedoucí odboru 

místního a silničního hospodářství

Rekordní návštěvnost
infocentra
Dveřmi informačního centra na Smetanově
náměstí za první čtvrtletí roku 2014 prošlo re-
kordních 21 000 osob, což je srovnatelné s náv-
štěvností v letních měsících turistické sezóny.
Z tohoto počtu jsme přímo u pultu obsloužili
téměř 13 500 návštěvníků. Pro porovnání info-
centrum v Poličce obsloužilo cca 6 000 záka-
zníků, infocentrum v „unescové” Telči 4 400
zákazníků. V této části roku se jedná především
o občany našeho města a přilehlého okolí, stu-
denty škol. Velké procento návštěvníků byli ob-
čané, kteří se informovali na nový parkovací
systém ve městě, přišli zakoupit parkovací
známku nebo vyzvednout parkovací kotouč.
Malou část návštěvníků v tomto období tvoří tu-
risté. Nejčastěji využívanými službami infocentra
bylo vyhledávání spojů, prodej vstupenek, kopí-
rování, tisk, skenování a internet pro veřejnost. 
Další aktuální informace z infocentra a o našich
službách, akcích atd. se dozvíte na nově spuš-
těných webových stranách www.ticlitomysl.cz.
Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

V rámci uzavírky spodního vjezdu do prostoru
Smetanova náměstí se vyskytly některé připo-
mínky a náměty k dopravnímu řešení. Chtěli by-
chom na ně za odbor místního a silničního
hospodářství, který uvedená opatření povoluje,
takto veřejně reagovat.

Proč nebyla nahrazena zastávka autobu-
sové linkové dopravy „Botana”
Na trase mezi autobusovým nádražím a zastáv-
kou Vertex neexistuje žádné vhodné místo, kde
by bylo možno zastávku v běžném denním pro-
vozu zřídit. Celý proces by navíc souvisel se
změnou licence na provozování této linky a se
změnou jízdních řádů. Zřízení zastávky v pro-
storu mezi oběma kruhovými objezdy nebo na
nich nevyhovuje bezpečnosti a plynulosti silnič-
ního provozu a neprojde schvalovacím řízením.
Na tomto řešení se dohodl žadatel o uzavírku
s dopravcem i s KÚ Pardubice.

Proč nebyl prodloužen termín signálu levého
odbočení Vysoké Mýto - Centrum
Během denního režimu dochází podle monito-
ringu městské policie ke zvýšení počtu odbočují-
cích vozidel v tomto směru tak, že zasahují do
průběžného jízdního pruhu, pouze kolem deváté
hodiny ranní a kolem šestnácté hodiny odpo-
ledne. Je to tedy v době dopravních špiček. Podle
našeho názoru je právě v tomto období pro do-
pravu v centru výhodnější nechat vozidla čekat

na silnici I/35 než znásobit zatížení křižovatky
U Wagnerů. Zde lze totiž předpokládat, že většina
z vozidel bude v rámci objízdné trasy odbočovat
do náměstí, budou dávat přednost protijedoucím
vozidlům a mohlo by tím dojít k zablokování kři-
žovatky a výjezdu od světelné křižovatky. Pro-
dloužením termínu odbočení např. o 5 s by také
došlo k celkovému snížení propustnosti křižo-
vatky v ostatních směrech - tedy i na výjezdu
z náměstí - o cca 10 %, což je v rámci této uza-
vírky i podle DI Svitavy nejvíce ohrožený směr.
Změna signálních plánů řízení není o pouhém
přestavení nebo nastavení techniky. Musí být vy-
tvořen zcela nový programový režim, který by
podléhal schválení ŘSD, KÚ Pardubice a PČR. 

Proč nebyla provedena dopravní opatření
v okolí uzavírky
Odbor místního a silničního hospodářství eviduje
dvě možná opatření pro odlehčení vjezdu a vý-
jezdu z náměstí. Jsou to zavedení obousměrného
provozu v ulici Vodní valy a Gregorka. V obou pří-
padech se jedná o komunikace, které obousměr-
nému provozu svými parametry zcela
neodpovídají. Navíc jsou, byť i přechodně, zatí-
ženy pěším provozem nebo parkováním natolik,
že předpokládáme zavedení opatření až v případě
nezbytnosti řešení nadměrného ucpávání výjezdu
z náměstí nebo nájezdu na světelnou křižovatku.
Takové informace nám však v rámci pravidelného
monitoringu městská policie dosud nehlásila.

Připomínky k řešení uzavírky
vjezdu do náměstí
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RNDr. Jiří Grygar, CSc., čestný předseda České
astronomické společnosti, doplňuje: „Myslím, že
na této knize je úžasné to, že se mění jistý
mýtus, který si pan profesor Kopal sám vytvořil,
když napsal svůj životopis. On tam o sobě píše,
jak se dostal k astronomii a tak dál. Ve skuteč-
nosti, když se potom vzaly jeho poznámky, které
si sám psal v té době, kdy byl ještě mladý,
a které pan doktor Skřivánek zpracoval jako
správný archivář, tak se ukazuje, že si Kopal tro-
šičku tu svoji cestu k astronomii ve své biografii
upravil. Teď víme, jak to bylo doopravdy.” Můj
život je psaný jedním tahem s ukázkovou stylis-
tickou dokonalostí. Některé stránky nám ilustrují
duchovní vývoj budoucího vědce. Na mnohých
listech knihy jsou Kopalovy postřehy k filozofic-
kému pohledu na svět. Hned v úvodu nalézáme
jeho nazírání na historickou fakticitu. Kniha
vyšla nejen v češtině, ale pro připravovanou me-
zinárodní konferenci také v angličtině. K dostání
je v IC, Faltysově knihkupectví a v Pasece. 

Se Zdeňkem Kopalem ke hvězdám
V rámci dubnových oslav 100. výročí narození
Zdeňka Kopala se uskutečnilo také večerní pozo-
rování oblohy v Klášterních zahradách. Nejzáři-
vější byly na obloze Měsíc a Jupiter, na které bylo
možné pohlédnout skrze různé typy dalekohledů.
„Ty pochází ze soukromých sbírek, jednak z As-
tronomické společnosti Hradec Králové, pobočka
v Pardubicích, něco je z Hvězdárny v Hradci Krá-
lové. Jsou zde dalekohledy čočkové i zrcadlové,
naváděné, které se musí posouvat ručně, ale ně-
které naváděné vůbec nejsou. Nedá se říct, který
z přístrojů je nejlepší, každý má něco do sebe,”

popsal techniku člen astronomické společnosti
Pavel Uhrin, který zároveň prozradil užitečné in-
formace k noční obloze. „Obloha se liší jednak
střídáním ročních období. Podle toho můžeme
sledovat některá souhvězdí, která můžeme vidět
jen podle období, které právě máme. Jsou ale
i souhvězdí, jež nezapadají. Obloha se mění rov-
něž v průběhu noci. Nad ránem třeba můžeme
vidět souhvězdí labutě, které vychází zrána.” Na
jarní obloze tak nalézáme prodloužením oje Vel-
kého vozu souhvězdí Pastýře s velmi jasnou
hvězdou Arcturus. Jižně od Pastýře leží souhvězdí
Panny s nejjasnější hvězdou Spica. Hvězdy Regu-
lus, Spica, Arcturus tvoří společně jarní trojúhel-
ník, sloužící k orientaci. Pod celým trojúhelníkem
se táhne nejdelší souhvězdí oblohy Hydra. Tu do-
provázejí dvě menší a nevýrazná souhvězdí - Ha-
vran a Pohár. Noční nebe budou moci lidé
pozorovat také během zářijové konference
a právě díky zmiňované proměnlivosti oblohy
uvidí něco zcela jiného. Podzimní obloha je podle
astronomů velmi zajímavá. S koncem léta stále
ještě můžeme pozorovat krásná letní souhvězdí
a objekty vzdáleného vesmíru, které se v nich na-
cházejí, ale společně s nimi také pozvolna nastu-
pující typická podzimní a zimní souhvězdí. Na
podzimní hvězdné obloze dominuje tzv. Pegasův
čtverec složený ze tří jasných hvězd souhvězdí
Pegas a hvězdy Sirrah ze souhvězdí Andromedy.
Doplníme-li Pegasův čtverec o hvězdy Alamak ze
souhvězdí Andromedy a Algol z Persea, získáme
obrazec nápadně podobný zvětšenému Velkému
vozu. Nad souhvězdím Andromedy je souhvězdí
Casiopeia tvarem připomínající „W”. Směrem na
jih pak leží dvě malá souhvězdí Trojúhelník
a Beran. Podobně jako u letní, také na podzimní
obloze je dominantou jiskřivý pás Mléčné dráhy.

Neúnavný Zdeněk Kopal
Litomyšlský rodák Zdeněk Kopal překypoval ne-
uvěřitelnou energií, a to i v pokročilém věku.
Díky tomu vynikal hned v několika oborech a ne-
bylo nic, co by nedokázal překonat. „Na Univer-
zitě Karlově studoval v letech 1933-1937
a absolvoval s červeným diplomem. Víc než vy-
nikající prospěch pro něj znamenal setkání s ně-
kterými pedagogy, kteří ho nasměrovali do
budoucna,” uvedl doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.,
z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy
a dodal: „Když se asi v roce 1981 vrátil na čas do
Prahy, navštívil svůj rodný astronomický ústav

Kopal měl energii
jako „jeho” dvojhvězdy

a tehdy nám mladým doktorandům kladl na
srdce jedno z jeho životních hesel: „Publish or
Perish – Publikuj, nebo zhyň”. Pan profesor sám
to svoje heslo velice důkladně dodržel, publiko-
val přes 400 prací a 50 knih, jak odborných mo-
nografií, tak i knih populárních.” Doktor Jiří
Grygar tato slova potvrdil: „To, co mě na profe-
soru Kopalovi vždycky imponovalo, bylo, že do-
kázal vyniknout v tolika oborech, ale byl také
mimořádně dobrým českým vlastencem. Profe-
sor Kopal měl úžasné charisma a úžasný tah na
branku. Myslím, že to byl ten důvod, že docílil
úspěchů, o kterých slyšíme.” Jiřímu Grygarovi,
který byl Kopalovým žákem, se vybavuje jedna
z Kopalových návštěv u doktora Plavce. „Pan
doktor Plavec si mi pak stěžoval, že ve dvě ho-
diny ráno, kdy byli u nich doma a měli volnou de-
batu, tak plavec u toho usínal a přitom byl
o jedenáct let mladší než Kopal. Kopal si v této
pozdní hodině přál, aby mu přehrál kompletní
Mou vlast, takže do 4 hodin do rána ještě hráli
Mou vlast. Tohle bylo nejsilnější. On měl neoby-
čejnou koncentrovanou energii asi tak, jako ty
těsné dvojhvězdy, když vysílají výtrysky. Když se
zvyšuje hustota té energie v jednom směru
a přesně tohle on měl. A dokázal to přenášet na
své spolupracovníky, studenty a zejména mladé
lidi.” To je podle Grygara Kopalův nejsilnější
odkaz a příklad, že člověk má pracovat s velkým
nasazením, protože astronomie stojí za to. 

Kopalova cesta na Měsíc
V roce 1958, kdy se začalo uvažovat o letu člo-
věka na Měsíc, navázal Kopal spolupráci s NASA.
V roce 1959 se stal vedoucím projektu, který měl
za úkol připravit detailní mapy Měsíce. Na zá-
kladě jeho práce bylo možné realizovat projekt
Apollo. „Zdeněk Kopal na základě vynikajících
fotografií Měsíce, které získal na hvězdárně
v Pyrenejích, byl k tomu projektu povolán, a tak
se lunární topografie stala dalším oborem, do
kterého Zdeněk Kopal významně zasáhl,” vy-
světlil doktor Martin Šolc. Kopal popsal metody
pro sestavování map. Metodu určování relativ-
ních výšek na Měsíci založil na triangulaci stínů,
což umožnilo zjišťovat rozdíly s přesností 5 a 10
metrů. „Měsíční výzkum je dnes v popředí a to,
co se dnes odehrává, navazuje na velké úspěchy
programu Apollo,” dodal Jiří Grygar. Přestože
Kopal vynikal v mnoha oborech a projekt Apollo
dostal člověka na Měsíc, jeho celoživotní bádání
má však těžiště v dvojhvězdách. „Pokud jde
o dvojhvězdy, tak se ukázalo, že je to ještě těs-
nější skupina těles ve vesmíru, než si kdokoli
z nás dokázal představit před několika desítkami
let. Nikoho nenapadalo, že dneska budeme mít
více než 1 000 exoplanet, které obíhají kolem
mnoha hvězd. Výsledky se zpracovávají meto-
dou, kterou profesor Kopal tak báječně rozvinul.
Pro něj by to bylo velké zadostiučinění,” míní
doktor Grygar. Zdeněk Kopal dokázal, že složky
těsné dvojhvězdy jsou skutečně slapově zdefor-
mované. Pokud jsou dále od sebe, mají tvar při-
bližně elipsoidní. Pokud jsou k sobě blíže a téměř
se dotýkají, pak mají tvar kapek, které svými
špičkami souvisejí.
V rámci podzimních oslav k 100. výročí narození
Zdeňka Kopala bude Litomyšl hostit meziná-
rodní vědeckou konferenci Living Together: Pla-
nets, Host Stars and Binaries, která se uskuteční
od 8. do 12. září 2014 v zámeckém pivovaru.
Konferenci pořádá Masarykova univerzita ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou a Astronomic-
kým ústavem ČR. Od 12. do 14. září přivítá Lito-
myšl také konferenci České astronomické
společnosti o výzkumu proměnných hvězd, jejíž
součástí bude i přednáška pro veřejnost doktora
Jiřího Grygara s názvem Kopalova cesta z Lito-
myšle na Měsíc. V nově rekonstruovaném regi-
onálním muzeu budou k vidění zajímavosti
z pozůstalosti Zdeňka Kopala i slavný Krteček,
který si už cestu na Měsíc vyzkoušel. Chybět ne-
bude ani zmiňované pozorování denní i noční
oblohy, nejrůznější akce pro školy apod. 

Text a foto Jana Bisová

Krátce
 Památkový inspektor televize Nova dorazil na

litomyšlský zámek. Památce UNESCO uteklo
zlato jen o kousek, a to jen proto, že není pří-
stupný prohlídkový okruh zámeckým podzemím.
Ten je z technických důvodů stále zavřený. Do
areálu zámku také nemohou psi. 

 Po prosincovém snížení viditelnosti příspěvků
facebookfiremních stránek na facebooku na
čtyři procenta fanoušků přistoupil v březnu
k dalšímu snížení na pouhá 2 %. Dosah pří-
spěvků tak rapidně klesl. Toto opatření se týká
také facebookových stránek Lilie. Chcete-li tedy
zjistit, jestli se na nich neobjevilo něco nového,
pravidelně je navštěvujte. Příspěvky už vám ne-
musí samy naskakovat na zdi. 

 Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém 9.
řádném jednání 10. dubna 2014 schválilo výběr
nejvhodnější varianty koridoru rychlostní silnice
R 35 v úseku u Litomyšle se všemi jejími objekty
a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňo-
vých křižovatek a s napojením na stávající sil-
niční síť zahrnující i přeložku silnice II/360. Za

nejvhodnější považují krajští zastupitelé vzdále-
nější variantu vedoucí za Kornicemi. 

 Společnost Agrofert podnikatele Andreje Ba-
biše chce koupit jednoho z největších produ-
centů vajec v Česku – firmu Česká vejce CZ
z Velkých Pavlovic na Břeclavsku a drůbežárnu
Osík z Litomyšle. Případ už začal posuzovat
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

 V dubnu se v Plzni uskutečnila výstava k 130.
výročí narození grafika, rytce , svérázného a vy-
nikajícího umělce Josefa Váchala. Název výstavy
„Šumava umírající? Ne. Romantická.” vychází ze
jména Váchalova díla „Šumava umírající a ro-
mantická” z roku 1931. Expozici doplnily šumav-
ské snímky 12 plzeňských fotoamatérů. Putovní
výstava zavítá i do dalších západočeských měst. 

Dejte hlas zámeckému
návrší v Litomyšli
Na www.kvalitazivota.eu/soutěž můžete
až do 31. srpna hlasovat v soutěži s ná-
zvem Dejte hlas českým památkám. 
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Bude fungovat restaurace Na Plovárně?

Poslední květnový den se pro veřejnost otvírá
plovárna v Litomyšli. Zajímalo nás proto, zda
budou mít návštěvníci možnost se občerstvit
v areálu koupaliště nebo v přilehlém objektu re-
staurace. Ta byla doposud zavřená. Jaké tedy má
město plány s restaurací Na Plovárně? Odpověděl
nám místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. 
Radomil Kašpar, místostarosta Litomyšle:
V uplynulých měsících se uskutečnilo výběrové
řízení na provozovatele restaurace Na Plovárně,
ale i všech občerstvení na koupališti. Vybrán byl
uchazeč s nevýhodnější nabídkou, který se
smluvně zavázal zajistit oddělený provoz pro
návštěvníky koupaliště a pro ostatní zákazníky

zeptali jsme se za vás restaurace. Mimo prostor restaurace a terasy
má nájemce možnost zřídit další výdejní místa -
stánky v areálu plovárny. Zatím se jedná o místě
vedle tribuny, kde dříve již býval stánek,
a o jedné dřevěné terásce na kávu. Toto řešení
má předejít dřívějším problémům, kdy restauraci
a stánky provozovaly různé subjekty. Ty se pak
dohadovaly, kdo tam má být od rána nebo při
horším počasí, a lidé si stěžovali, že tam není
nikdo. Město po provozovateli v tomto případě
požaduje zajištění provozu rychlého občerstvení
v minimálním rozsahu od 9.00 do 19.00 hod. ve
dnech, kdy je otevřeno koupaliště.
Nájemce bude městu hradit celoroční provozní
náklady, ale restaurace Na Plovárně bude mít
pouze sezónní provoz od 1. 6. do 30. 9. Po zbytek
roku bude zavřeno s tím, že provozovatel, který

Odkaz Václava Havla?„Stavět”
je třeba na malých městech 
V sobotu 12. dubna si Litomyšl připomněla 20 let
od setkání sedmi středoevropských prezidentů.
Tato počáteční skupina, která odstartovala pra-
videlnou tradici setkávání hlav států, se ozna-
čuje jako „litomyšlský kruh”. Stejně tedy
organizátoři nazvali sobotní připomenutí,
během něhož byly zahájeny výstavy Srdce pro
Václava Havla v zámeckém sklepení, Petr Hájek:
Trojúhelník v zámecké jízdárně, dále výstava fo-
tografií a dokumentů ze „Setkání sedmi prezi-
dentů”, Daniel Pešta: Genetické kódy – Můj deník
s V. H. v zámeckém kongresovém sále a obno-
vena expozice soch Olbrama Zoubka. Na třech
připravených diskusních panelech hovořili mimo
jiné David Vávra, Miroslav Brýdl, Michal Kortyš,
Karel Schwarzenberg, Jacques Rupnik, Josef Ple-
skot, Petr Drulák, Luboš Dobrovský a další.
Všechny panely moderovala Pavlína Kvapilová.
Vzpomínkový den pak v zámeckém pivovaru za-
končila divadelní hra Václava Havla Zahradní
slavnost. 

Žádné kladení věnců
„Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby to nebylo jen
o kladení věnců a poplácávání po ramenou, ale
aby to mělo dopad i do budoucnosti. Pozvali
jsme proto osobnosti, které by nám pomohly
zhodnotit toto setkání,” vysvětlil akci za organi-
zátory ze Smetanovy Litomyšle, o.p.s., Jan
Pikna ml. a dodal: „Litomyšl byla setkáním sedmi
prezidentů první svého druhu, vznikla tradice.
Dnes už je těchto setkání více, ale tomu našemu
se do dneška říká ,litomyšlský kruh´.” Pozvané
osobnosti vystoupily hned na třech diskuzních
panelech, na nichž se jen nevzpomínalo, ale řešil
se i význam setkání pro střední Evropu. „Prezi-
dent Václav Havel se v roce 1993 přijel podívat
do Portmonea, šli jsme pak do hospody i do
zámku. Když jsme se procházeli po arkádách,
tak říkal, že by zde mohlo být setkání prezidentů.
Já mu odpověděl, že je tady zima. „,Nafoukáme
sem teplý vzduch,´ reagoval,” popsal emeritní
starosta Litomyšle Miroslav Brýdl první impuls,
který pak odstartoval na Litomyšl, ale i na teh-
dejší dobu nevídanou akci. „Litomyšlané se
snaží dokázat, že v tom jejich městě, na které
jsou hrdi, je ledacos možné. Ten ,místní snobis-
mus´ v dobrém slova smyslu produkuje celou
řadu dobrých věcí,” míní bývalý starosta Poličky
Jakub Skalník. Podle Miroslava Brýdla to však
nebyla akce Litomyšle, ale celého regionu vý-
chodních Čech. „Věřím tomu, co říkal pan prezi-
dent Havel, že ta obrovská tradice, která je
v takovýchto městech, jako je Litomyšl, Polička,
Svitavy nebo Telč, je úžasným podhoubím, jež je
třeba ukázat a na kterém je třeba stavět,” pro-
hlásil Jiří Kuděla, který byl před 20 lety garantem

setkání, a pokračoval: „Byla to první velká akce,
na níž jsme získali zkušenosti. Spousta věcí, co
se tady začalo, se ještě dnes objevuje. Ta dispe-
rze idejí a nápadů je stále mezi námi.”

Árpád Göncz k setkání 
Význam setkání před 20 lety by mohla vyjádřit
třeba slova bývalého prezidenta Maďarska Ár-
páda Göncze, který k letošní dubnové akci mimo
jiné napsal: „Přímou předzvěstí setkání v roce
1994 bylo to, že rakouský prezident Thomas
Klestil pozval v roce 1993 na Salzburský diva-
delní festival tři své partnery, Václava Havla, Ri-
charda von Weizsäckera, který byl tenkrát
německým prezidentem, a mě, abychom si ne-
formálně pohovořili o evropských otázkách. Na
příští rok jsme dostali pozvání od prezidenta
Havla do Litomyšle, čímž byla zahájena série
pravidelných ročních setkání hlav středoevrop-
ských států. Vzniklo tak fórum, které umožnilo
nepřetržitý a neformální dialog mezi západoe-
vropskými státy - ať už členskými státy EU
a NATO, nebo neutrálními - a našimi zeměmi,
připravujícími se na euroatlantickou integraci.
Do našich rozhovorů se zapojovalo čím dál tím
více hlav států; zatímco schůzka v České repub-
lice měla sedm účastníků, na setkání konané
v Maďarsku v roce 2000 přijelo už dvanáct pre-
zidentů. Na toto setkání, jehož motto znělo „Zá-
klady našeho soužití ve třetím tisíciletí" a které
jsme pořádali v Székesfehérváru a u Balatonu,
jsem pozval kromě Václava Havla hlavu rakou-
ského státu Thomase Klestila, hlavu bulhar-
ského státu Petara Stojanova, chorvatského
prezidenta Stipe Mesiče, polského prezidenta
Aleksandra Kwasniewského, hlavu německého
státu Johannese Raua, italského prezidenta
Carla Azeglia Ciampiho, hlavu rumunského státu
Emila Constantinescu, slovenského prezidenta
Rudolfa Schustera, slovinského prezidenta Mi-
lana Kučana a Leonida Kučmu, prezidenta Ukra-
jiny. Shrnuli jsme hlavní poučení plynoucí
z událostí 20. století a dali jsme zaznít názorům

ohledně posílení struktur vzájemné ekonomické
spolupráce, integrace a záležitostí týkajících se
menšin.
Václav Havel byl jedním z nejvýraznějších účast-
níků našich rozhovorů. Podobnost našeho poli-
tického přesvědčení již od prvního okamžiku
přetavila naše oficiální i osobní styky ve sku-
tečné přátelství. V otázkách společného osudu
sdíleného našimi národy s ním bylo možné velmi
lehce dojít k názorové shodě. Jinak tomu ani být
nemohlo, vždyť dva základní principy, kterými se
řídil, byly zastávání demokratických hodnot
a úcta k lidským právům.”

Srdce pro Václava Havla se natrvalo usídlilo
v Litomyšli 
Vosk svíček, které se na mnoha místech České
republiky rozhořely po smrti Václava Havla, se
staly výrobním materiálem, z něhož výtvarníci
Lukáš Gavlovský a Roman Švejda vytvořili téměř
dva metry vysoké srdce. To nese název Srdce
pro Václava Havla a od dubna se natrvalo za-
bydlelo v zámeckém sklepení v Litomyšli. „My-
sleli jsme si, že je to dočasná věc, která bude
fungovat po dobu, řekněme, roku, skončí s roč-
ním výročím, což je přirozený závěr. Nestalo se
tak. Zájem lidí vnímáme pořád,” uvedl Roman
Švejda a vysvětlil, proč právě Litomyšl: „Bavili
jsme se s Lukášem, proč bychom měli skončit
v Litomyšli a každá naše myšlenka skočila právě
zde. Kde jinde než v Litomyšli? To je to správné
místo.” Oba autoři samozřejmě měli i další na-
bídky. „V Litomyšli ale najdeme nejlepší lidi, to
nejlepší možné prostředí pro srdce, ale i pro nás
samotné, protože se nám zde dobře pracuje,”
prohlásil Švejda. „První destinací po Národním
divadle byla právě Litomyšl v rámci operního
festivalu před dvěma lety. Pak jsme srdce vezli
na Grabštejn. Byla horká letní sezóna, tak jsme
potřebovali najít nějaké chladné útočiště,”
upřesnil Lukáš Gavlovský. Při ročním výročí
úmrtí Václava Havla se srdce odhalovalo v Brně,
kde strávilo celou zimu. V květnu se přestěho-
valo do Zlína, poté do Uherského Ostrohu, kde
bylo téměř rok. V pondělí 7. dubna našlo již defi-
nitivní útočiště v sousedství soch Olbrama
Zoubka ve sklepení památky UNESCO. 

Text a foto Jana Bisová

má nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nemusí
do další sezóny objekt vyklízet. 
Doufám, že si i letos užijeme tolik sluníčka, jako
vloni.

co se do Lilie nevešlo 

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Kraj Smetany a Mar-
tinů: Městys Svojanov se představuje • Stáže ve
firmách pomáhají nezaměstnaným i v Pardubic-
kém kraji • Mezinárodní konference v Litomyšli
se věnovala Alzheimerově chorobě 140 let  •  Zá-
kladní školy v Janově • Chůva jako profese • Noc
s Andersenem



8

Slova moudrých: Každému je dána řeč, jen
některým moudrost.                   M. Porcius

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Ing. Jan Rektořík, Lubomír Novák,
Josef Matys, Josef Kalánek
85 let – Josef Karlík, Karel Štarman
90 let – Josef Fryauf
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Vítězslav Beneš, Vračovice – Orlov – Ve-
ronika Matoušová, České Heřmanice,
Martin Flach, Litomyšl – Zuzana Bohatá,
Polička, Libor Krček, Brno – Barbora Pát-
ková, Ústí nad Orlicí, Jan Kadlec, Litomyšl
– Hana Skalická, Osík
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného do-
mova.

Zlatou svatbu oslavili manželé Josef
a Božena Broulíkovi a Ladislav a Marie
Bučkovi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho
města: Františkem Havranem (89 let), Jo-
sefem Křivkou (80 let), Marií Strakovou
(99 let), Josefem Petrašem (89 let), Libuší
Jasanovou (82 let) 
Vzpomínáme. Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semný souhlas. 

Společenská
kronika 

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Skončil jarní kurz trénování paměti pro seni-

ory při Městské knihovně v Litomyšli a my ve-
dení knihovny za jeho uspořádání děkujeme. 
Kurz měl pro nás nejen společenský a vzdělávací
význam, ale byl také výrazným stimulem k po-
sílení sebevědomí. Oceňujeme a vážíme si zvlášť
práce lektorky paní Ing. Ivy Pekníkové, do níž se
promítá nejen její odbornost a zapálení pro
danou věc, ale i pochopení mentality naší gene-
race. Máme jedno velké přání, aby elán a fondy
vydržely nejen pracovnicím knihovny, ale i nám,
kteří bychom rádi v této společné aktivitě pokra-
čovali. Děkujeme.               Za frekventanty kurzu

trénování paměti pro seniory Helena Klůsová
 Chtěla bych moc poděkovat paní Janě Javůr-

kové a paní Hance Honzíkové za krásnou chari-
tativní akci Srdcem pro život, kterou vymyslely
a zorganizovaly pro našeho vážně nemocného
vnoučka Matýska Loučku. Akce se konala 8.
března v kavárně Bobo café, kde bylo velmi pří-
jemně. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se na
tomto jakkoliv podíleli, a všem, kteří přispěli do
kasičky. Peníze byly použity na nákup léků, níz-
kobakteriální stravy a dezinfekčních prostředků.
Moc si toho vážíme a děkujeme! 

Marcela Paulišová
 Touto cestou chceme poděkovat všem rodi-

nám, které přispěly do sbírky věcí pro Fond ohro-
žených dětí a pardubický Klokánek. Věci si mezi
sebe rozdělí opuštěné děti umístěné v Klokánku
a sociálně slabé rodiny z Pardubického kraje.
Sbírka stále probíhá. Věnovat můžete oblečení
pro děti i dospělé, boty, hračky, kočárky, po-
stýlky… ozývat se můžete na tel.: 775 343 408.

Libuše Pajerová a Iva Prouzová
Gratulace Marii Vackové, která 24. května

oslaví své 93. narozeniny. Naše milá babičko, pí-
šeme Ti přáníčko, abys zdravá, šťastná byla
a krásně si svůj život žila. Máme Tě všichni moc
rádi!              Za celou rodinu přeje vnučka Lenka

 Gratulace Antonínu Vackovi, který 25. května
oslaví své 70. narozeniny. Přejeme Ti, tati, ať se

Ti vrátí vše, cos pro nás udělal. Hodně štěstí,
zdraví, splnění všech přání, každý den, aby
důvod k radosti Ti dal.          

Za celou rodinu přeje dcera Lenka
 V minulém měsíci oslavili 60 let společného

života manželé Emílie a Zdeněk Podaní. Do dal-
ších let, které stráví spolu, jim hodně zdraví,
kupu dobré nálady a pohody přejí a za všechno
děkují děti         Jana, Zdeněk a Luboš s rodinami

 Koncem března, za krásného slunečného od-
poledne, jsme se rozloučili s naší čestnou člen-
kou paní Marií Strakovou.
Důstojný obřad v kostele Povýšení sv. Kříže jsme
spolu s mužským sborem doprovodili zpěvem,
stejně i tak na hřbitově. Paní Straková nám bude
chybět, ale něco tu pro všechny zanechala. Cen-
nou hřivnu: lásku k lidem a vždy pozitivní přístup
k životu – i přes jeho občasné zápory. A že tyto
vlastnosti mají svůj vliv, dokazuje její požehnaný
věk – 99 let žití. Na naši milou členku budeme
s láskou vzpomínat. A snažit se, každá podle
svého já, řídit jejím příkladem.
Za Sbor paní a dívek Hana Vanišová, sbormistr

 3. května 2014 by se dožila paní Růžena Ve-
tešníková 80 let. Dlouholetá pracovnice na Ver-
texu, chybí nám. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.         Vzpomíná manžel a děti s rodinami

 27. května si připomeneme již
10. výročí úmrtí pana Václava Glän-
znera z Nové Vsi u Litomyšle.
Všichni, kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. Manželka,
synové s rodinami a sourozenci

 Vzpomínáme, že se před 100
lety narodil v Osíku náš tatínek pan
Jaroslav Dvořák. Do Litomyšle se
s rodinou přistěhoval v roce 1947
a většinu života byl zaměstnán
v STS Litomyšl a Svitavy. Byl to
velmi hodný, ochotný člověk, který rád pomáhal
lidem. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si na něj
s námi.                          Marie a Jaroslav Dvořákovi

Vzpomínky zůstávají
Na konci března jsme se rozloučili s paní Marií
Strakovou. Opustila nás v požehnaném věku 99
let. Vzpomínky na ni však zůstávají. Coby malá
holčička chodila za války do mateřské školky,
kde jí byla učitelkou paní Straková. Nezapom-
něla na ni dodnes. Takto vzpomíná dnes již
75letá paní na dobu strávenou s ní. 
„Bylo to za války, řekněme v roce 1943. Bydlela
jsem s maminkou a bratrem na Mařákově ulici
a sama chodila do školky, která byla v místě
dnešní hudební školy. Ve školce byla delší
chodba, pak třída a v ní lavice jako ve škole. Na
jedné straně seděla děvčata, na druhé chlapci.
Měli jsme paní učitelku Strakovou, tehdy se ještě
jmenovala jinak. Muselo jí být tak 25 let. Vzpo-
mínám si, že to byla velice hezká, příjemná
a milá paní. Nikdy na nás nekřičela a nezlobila
se. Když náhodou někdo zlobil, většinou kluci,
tak vzadu za těmi lavicemi byl malý stolek a dvě
židličky a na stolku červená mašlička. Tam si zlo-
bivé dítě sedlo a paní učitelka mu ručičky svá-

zala stužkou. To byla „hanba”, styděli jsme se.
Byl to trest, ale něžný. 
Vepředu byla katedra, kde paní učitelka seděla.
Po obou stranách byly skříně, na jedné straně
hračky pro holky, na druhé pro kluky. Ona nám
něco sem tam vypravovala, a když asi chtěla mít
klid, tak říkala, ty jsi byl hodný, ty jsi byla hodná,
běž si tam z té skříně něco vzít. Panenku jsme si
přinesly do lavice a tam jsme si hrály. Paní uči-
telka Straková měla pomocnici, paní Říhovou.
Když jsme měli jít domů, tak úkolem paní Říhové
bylo nás seřadit na chodbě. Přišla paní učitelka,
předstoupila před nás: děti pozdravte, a my se
s ní loučili vždy touto větou „Uctivě se porou-
číme, zítra ráno přijdem zas.” 
Pamatuji si, že paní Straková bydlela na Vodních
valech. Vzala si pana profesora Straku, který
tady učil matematiku. Pak ovdověla. Velice
dlouho byla čilá a chodívala ven.                    -bj-

Ovoce Božího Ducha: dobrotivost (Ga 5.22)

Apoštol Pavel ve svém dopise sborům v Galácii
(Malá Asie) položil důraz na křesťanskou  svo-
bodu.  Kristus totiž osvobozuje k tomu podstat-
nému v životě. Tato svoboda ovšem
neznamená, že si křesťané budou dělat, co se
jim zachce, že budou žít bez řádu a přikázání.
Kristus nám lidem nabízí svobodu od spouta-
nosti s vnějšími zvyky a stereotypy – a to i těmi
náboženskými. Vede nás k tomu, abychom se
soustředili na to, v čem má život před Boží tváří
smysl a budoucnost.
Tato svoboda znamená otevřít se Duchu. Tedy
nečerpat jen ze svých chtění, jen ze svých zku-
šeností, nejednat jen ve svůj prospěch. Biblická
tradice totiž ví, že z lidského srdce nevycházejí
jen dobré věci, ale často také věci velmi zlé. Jde
tedy o to, nenechat se vést jen sám sebou
nebo, jak Pavel říká, „tělem”, ale nechat se vést
Duchem. 
A tento Duch přináší pak do lidského života
Boží hodnoty: lásku, radost, pokoj, tichost, dob-
rotivost, dobrotu, věrnost, krotkost, střídmost.
To je ono ovoce Ducha. Jsou to všechno hod-
noty, které vytvářejí dobré mezilidské vztahy.
Tentokrát se více zamyslíme nad ovocem, které
apoštol nazval dobrotivost. 
Slovem „dobrotivost” přeložili Kraličtí řecký
termín chréstotés. Ekumenický překlad zvolil
slovo „laskavost”. Ale bylo by možné přeložit
i výrazem „vstřícnost.” Řecký překlad Starého
zákona (Septuaginta) používá slovo chréstotés
pro dobrotu a shovívavost Hospodinovu vůči

jeho lidu. Hospodin se ke svému lidu chová
dobrotivě, přestože to není lid zdaleka ideální.
Hospodin Izraeli stále znovu odpouští, je
k němu vstřícný a laskavý. Takovou dobrotivost
můžeme rozpoznat i u Ježíše Krista. V evange-
liích na mnoha místech čteme o tom, jak
vstřícně, laskavě přistupoval k lidem hříšným,
k těm, kteří potřebovali pomoc a ochranu.
Duch nás učí také v tomto následovat Ježíše

k zamyšlení Krista. Chovat se v každodenním životě k dru-
hým lidem tak, jak se Pán Bůh chová k nám –
dobrotivě a laskavě. Tedy: druhým odpouštět,
být k nim velkorysý, jednat v jejich zájmu, modlit
se za ně, plakat s nimi v trápení, radovat se
s nimi ve štěstí, mít pro ně naději. Když takto
jednáme se svými bližními, roste a dozrává
v našem životě ovoce Ducha.

Václav Hurt, evangelický farář
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Munro Alice - Drahý život, Reynard - Gabrielův
očistec, Lowery Mark - Jenom ponožky nestačí,
Hůlová Petra – Macocha, Dousková - Medvědí
tanec, Červenák - Mrtvý na Pekelném vrchu,
Nesbö Jo – Červenka, Lomová Lucie - Na od-
střel, Urban Miloš - Přišla z moře, Brown Sandra
- Smrtelné nebezpečí, Šlik Petr – Den, kdy se po-
tkali, Harris Lee - Vražda v Alphabet City, Heitz
Markus - Děti Jidášovy, Winters Cat - Ve stínu
černých ptáků, Deveraux Jude - Pravá láska, Pi-
vodová - Špatný konec nymfomanky, Luceno
James - Star Wars, Aiken Joan - Sirotek z High-
bury, Frost - Noční lovci, Gavalda Anna – Billie,
Robb J. D. - Smrtící hrátky, Miller - Achilleova
píseň, Merta Zdeněk - Pražská svatba a jiné,
Duran Meredith - Spoutáni láskou, Wharton
Edith - Dům radovánek, Smith L. J. - Říše tem-
not. Krvavý polibek, Day Sylvia - Pýcha a rozkoš,

Roberts Nora - Dům na útesu, Clark Mary -
Každý něco skrývá, Reilly - Pekelný ostrov, Pat-
terson - Soukromá pravidla, McClure Ken – Ta-
jemství, Clancy Tom - Cílená hrozba, Wood
Barbara - Had a hůl, Giffin Emily - Na čem záleží,
Deaver - Tak trochu šílení, Flynn Gillian - Temné
kouty, Serrano - Deset žen, McFarlane - Na
první pohled, Walter Jess - Nádherné trosky, Lip-
son Katri – Zmrzlinář, Mankell - Bílá lvice, Amis
Martin - Lionel Aspo, Vondruška - Život ve stře-
dověku, Steinová - Co zbylo v paměti, Halík
Tomáš - Žít v dialogu, Rankin Lissa - Mysl je
mocný lékař, Neuman Jan - Nejlepší hry do
kapsy, Bulla Miroslav  - Pomocník mzdové
účetní, Božák - Kdo spí, nevyhraje, Cílek Václav
- Posvátná krajina, Jarolímková - Na co v učeb-
nicích…, Čepicová - Nejtější právní…

květen 2014
kalendárium Litomyšle

2014 - Rok české hudby. Připomínáme si kulatá
výročí narození (*) nebo úmrtí (+) některých
skladatelů, hudebníků a pěvců. 
KVĚTEN: Antonín Dvořák (+110), Vilém Blodek
(+140), František Lýsek (*110), Jan Křtitel Vaňhal
(*275), Bedřich Smetana (+130), Milada Šubrtová
(*90)
150 let - 26. 5. 1864 se narodil ve Skutči Jan
LAUB, lékárník v Litomyšli, poslanec zemského
sněmu a purkmistr města před první světovou
válkou. Představitelem města byl do roku 1919.
130 let - 12. 5. 1884 zemřel v Praze Bedřich
SMETANA, zakladatel české národní hudby,
rodák litomyšlský. Na jeho počest před šedesáti
lety vznikl hudební festival Smetanova Litomyšl.
115 let - 12. 5. 1899 zemřel v Litomyšli Jaromír
ŠTANTEJSKÝ, malíř. Jeho práce nacházíme
v kostelích, ve výzdobě spolkových praporů a na
divadelních oponách (Černý Orel, Trstěnice).
100 let - 29. 5. 1914 se narodil v Litomyšli Miro-
slav ŠŤASTNÝ, profesor, inženýr, odborný spi-
sovatel. Učil na Vysoké škole technické v Brně
v oboru staveb z betonu.
80 let - 23. 5. 1934 zemřela v Praze Zdenka
BRAUNEROVÁ, malířka a dcera litomyšlského
rodáka F. A. Braunera. Pobývala občas také v Li-
tomyšli.
75 let - 17. 5. 1939 se narodila v Litomyšli Marie
VLADYKOVÁ – ROGALOVÁ, operní sólistka Ná-
rodního divadla v Praze, divadel v Mnichově,
Düsseldorfu aj. Zemřela předčasně v roce 1987.
65 let - 19. 5. 1949 zemřel v Moskvě Petr JILEM-
NICKÝ, učitel a spisovatel. Po vypovězení ze Slo-
venska učil v Budislavi a v Jarošově. Před
zatčením gestapem žil v Poříčí u Litomyšle, kde
má pamětní desku.
60 let - 23. 5. 1954 se narodil v Litomyšli Petr
ŠAUER, vysokoškolský profesor. Věnuje se ži-
votnímu prostředí a je autorem odborných knih
a účastníkem světových konferencí.
45 let - 10. 5. 1969 zemřel ve Studeňanech u Ji-
čína Josef VÁCHAL, malíř, grafik, řezbář a spi-
sovatel. Pobýval ve 20. letech v rodině Josefa
Portmana, pro kterého vytvořil v jeho bytě
zvláštní kresby i nábytek.
15 let - 20. 5. 1999 zemřel Stanislav POD-
HRÁZSKÝ, malíř a restaurátor. Podílel se s dal-
šími umělci na obnově sgrafit na litomyšlském
zámku.

670 let - roku 1344 se stala Litomyšl biskup-
ským městem a byla jí až do husitského vpádu
1425. 
200 let - roku 1814 poničil Litomyšl velký
požár. Ve stejném století ale městu velmi uško-
dila i velká povodeň.
135 let - v roce 1879 se přestěhoval Al. Jirásek
z bytu na náměstí (dnešní spořitelna) do no-
vého bytu na Záhradi do hostince Buřvalka
(dnešní Jiráskovo náměstí).
130 let - Chudobinec v Litomyšli byl otevřen
roku 1884. Založen byl z prostředků Václava
a Antonie Prokešových z Vídně.
130 let - v roce 1884 vznikl v Litomyšli Spolek
paní a dívek. Patřil a dosud patří k významným
kulturním zařízením města.
110 let - v Litomyšli v roce 1904 byly tyto po-
hostinské organizace: 3 hotely, 9 restaurací
a hostinců, 5 zájezdních hostinců, 4 vinárny.
95 let - roku 1919 vznikla v republice a krátce
potom i v Litomyšli organizace Českosloven-
ského červeného kříže.
90 let - již stojí pomník B. Smetany na lito-
myšlskémnáměstí. Byl odhalen v roce 1924 a ve
městě se konaly velkolepé oslavy - přednášky
i operní představení ke 100. výročí narození B.
Smetany.                       Připravil Vladimír Šauer

V měsíci květnu si každoročně při-
pomínáme vítězný konec druhé
světové války. 8. května 1945 skon-
čil (v Evropě) bezpodmínečnou ka-
pitulací nacistického Německa
nejhrůznější válečný konflikt v ději-
nách lidstva. V československých
zahraničních vojenských jednot-
kách se na porážce uskupení armád
Osy (nacistického Německa a jeho
spojenců) podílelo též několik Lito-
myšlanů, z nichž mnozí již upadli
v zapomnění. Jedním z nich je československý
vojenský lékař, štábní kapitán zdravotní služby
(podplukovník in memoriam) MUDr. Miroslav
Novák, od jehož tragické smrti uplynulo letos
v lednu 70 let.
Miroslav Novák se narodil 5. května 1906 v Lito-
myšli v rodině tajemníka okresního úřadu Jana
Nováka. Reálné gymnázium ale absolvoval v le-
tech 1917–1925 v Kroměříži, kam byl jeho otec
přeložen. Poté následovala studia na Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde Miroslav
Novák promoval 31. ledna 1931. Během vojenské
prezenční služby absolvoval Školu pro důstoj-
níky zdravotnictva a lékárnictví v záloze a po
krátké lékařské praxi se od 1. dubna 1937 stal
důstojníkem zdravotní služby z povolání v Po-
sádkové nemocnici na pražských Hradčanech.
Při mobilizaci v září 1938 byl velitelem 18. zdra-
votní roty. V roce 1940 uprchl přes Slovensko,

Maďarsko a Jugoslávii do Francie.
Po porážce Francie v červnu 1940
se dostal přes Gibraltar do Velké
Británie a zastával zde zpravidla
pozici šéflékaře v několika českoslo-
venských zahraničních vojenských
jednotkách. 17. prosince 1941 byl po-
výšen do hodnosti štábního kapi-
tána zdravotnictva a nastoupil k 1.
československé smíšené brigádě,
kde se postupně vypracoval na šé-
flékaře. Zároveň byl povolán na exi-

lové ministerstvo národní obrany do Londýna do
funkce zástupce přednosty zdravotní služby
a úředního lékaře ministerstva národní obrany.
Mimo armádu pracoval i pro Československý
červený kříž, přičemž byl ve stálém kontaktu
s manželkou prezidenta Edvarda Beneše Hanou
Benešovou. Zahynul 7. ledna 1944 při tragické
autonehodě v Londýně a jeho ostatky jsou ulo-
ženy v krematoriu v Golders Green. Po druhé
světové válce byl povýšen do hodnosti podplu-
kovníka in memoriam. 
Ještě na sklonku války se dostalo tehdy již ma-
jorovi zdravotní služby MUDr. Miroslavu Nová-
kovi mimořádného uznání a ocenění in
memoriam, když byl jeho portrét spolu s dalšími
podobiznami sedmi československých vojáků
vybrán do tzv. londýnské emise českosloven-
ských poštovních známek.      Oldřich Pakosta, 

foto SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

Zapomenutý litomyšlský rodák,
štábní kapitán MUDr. Miroslav Novák
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Neúnavní šiřitelé odkazu velkého Járy Cimr-
mana, herci ze stejnojmenného divadla, opět za-
vítali do Litomyšle. Tentokrát proto, aby se
zúčastnili 26. dubna zahájení již třetí sezóny
lázní ducha. O den dříve odehráli Vraždu v sa-
lonním coupé, v sobotu otevřeli výstavu skupiny
Šikovných Divadla Járy Cimrmana, která je v zá-
meckém pivovaru k vidění do 18. května, a Zde-
něk Svěrák pronesl před davem lázeňských
hostů proslov. Na vztah k lázeňské Litomyšli i na
stopy Járy Cimrmana v ní jsme se tedy zeptali
Zdeňka Svěráka: 

 V zámeckém pivovaru vystavují Šikovní Di-
vadla Járy Cimrmana. Před lety šlo o tříčlen-
nou skupinu, dnes už jde o čtyři herce.
Objevujete snad v sobě skryté talenty? 
Šikovní jsou pořád jenom tři. Miloň Čepelka je
tam přifařen jako slovesný umělec. Oni jsou vý-
tvarní a on je slovesný. Je skutečně také šikovný.
Zejména se mi líbí jeho básně haiku, které jsou
skutečně vynalézavé a stojí za přečtení, i něko-
likrát za sebou. Možná že přibudou další Šikovní,
ale těch výtvarně nadaných nebude moc. 

 Na zahájení lázní ducha jste již podruhé. Co
na tento nápad říkáte? 
Připadá mi to jako báječný nápad. Léčit nejenom
tělo, ale i ducha, protože to jsou spojité nádoby.

My jsme v Litomyšli vždycky rádi.
Letos jsme procedury zahájili ma-
sáží Cimrmanovým olejem pod ná-
zvem Vražda v salonním coupé čili
sehráli jsme včera před vyproda-
ným sálem Smetanova domu Ci-
mrmanovu detektivní hru. A zase
jsme se přesvědčili, jaké se tady
schází publikum. Oni tady nejsou
jenom lidé z Litomyšle, ale stává
se to magnetem pro široké okolí
a do něho počítám i Prahu a Slo-
vensko.

Máte vy své lázně ducha?
Já mám lázně ducha na chalupě a tam se ducha
snažím léčit tělesnou prací. 

Nepodařilo se vám v Litomyšli vypátrat
stopy Járy Cimrmana? 
My už jsme přestali pátrat. Za prvé je to namá-
havé a většinou s negativním výsledkem, pro-
tože co se dalo, to jsme překopali a prohlédli.
Když jsme psali hru České nebe, tak jsme si
s Láďou Smoljakem řekli, že to bude poslední
nález. A myslím, že to dodržím. Buďte rádi, že
hrajeme všechno, co jsme vykopali a odkryli,
a že to nezapomínáme. To je teď náš cíl, udržet
divadlo ve svěžesti, i když let přibývá.

Vybral jste si něco z programu
zahájení lázeňské sezóny? 
Já bych se rád zúčastnil více pro-
gramů, třeba bych se chtěl zase
podívat do Portmonea, ale bohužel
nás čeká další štace. My jsme ti ko-
čovní herci.
Zdeněk Svěrák na slavnostním za-
hájení také řekl: „Těžko se najde
mezi českými velikány někdo, kdo
se nenarodil v Litomyšli, najdou se
tací. Jedním z nich je Jára Cimrman.

Možná že nevíte, že to byl on, kdo položil zá-
klady k této akci, k tomuto druhu lázeňství. A to
tehdy, když polemizoval se svým kamarádem
doktorem Miroslavem Tyršem, který, jak víte, vy-
myslel: Ve zdravém těle, zdravý duch. Jára Cimr-
man říkal: ,Mirku, to je pravda, ale tento
psychosomatický jev musíme brát obousměrně.’
A byl to Cimrman, který doplnil Tyrše svým: ,Se
zdravým duchem, zdravé tělo.’ A to je to, proč
jsme se tu již potřetí setkali. My v Divadle Járy
Cimrmana jsme schopni splnit jen polovičku. My
se řídíme heslem: Veselá mysl, půl zdraví. Tu
druhou půlku zdraví budete muset doplnit vy
v lázních Litomyšl.“    

Ptala se Jana Bisová

Zdeněk Svěrák: Lázně ducha jsou báječný nápad

Pazuchou se proháněli mušketýři na koních, 
v Litomyšli došlo na šerm a rvačky

V dubnu se v České republice začala natáčet
druhá řada seriálu Mušketýři (The Musketeers),
který stejně jako třeba Top Gear nebo nejnovější
seriálová verze Sherlocka Holmese s Benedictem
Cumberbatchem v hlavní roli pochází z produkční
kuchyně stanice BBC. Představitel horkokrev-
ného D'Artagnana (Luke Pasqualino) a neohro-
žení mušketýři Aramis (Santiago Cabrera), Athos
(Tom Burke) a Porthos (Howarda Charlese) se na
natáčení připravovali v Litomyšli a v nedaleké Pa-
zuše. Čas strávený ve Smetanově rodiště věno-
vali například šermu, jízdě na koních, ale také
józe. 
O tom, že BBC chce mít herce dobře připravené,
svědčí i výběr trenérů, kteří se jim před natáčením
věnovali. Například Roman Spáčil, profesionální
šermíř, patří v České republice k nejlepším. Po-
tvrzuje to i jeho spolupráce na řadě zahraničních
filmů jako Henry IV., Johanka z Arku, Bathory, Le-
topisy Narnie: Princ Kaspian, Poslední legie nebo
třeba Tristan a Isolda. „Snažíme se trénovat, aby
byli herci připraveni na natáčení, kdy ve stresu,
v časové tísni musí dělat věci, které by měly vy-
padat automaticky,” popsal trénink „Mušketýrů”
Roman Spáčil, swordmaster seriálu a dodal: „Tak
se musí dělat věc stokrát, nejlépe tisíckrát. Nase-
dání, sesedání, vytasení kordu, zapochvení kordu
zpět, vystřelení z pistole, nabití pistole na sedle,
a to začíná pomaličku v kroku.” Šermíř, který
herce připravoval již na první sérii, hovoří o šermu
jako o tanci. „Naučí se nějaký způsob boje, který
je daný, aby to nebylo nebezpečné, a pak to
jenom hrají, aby to vypadalo hrozně nebezpečně,

hrozně drsně a ,neurvale zabijácky´,” řekl Spáčil. 
Kromě šermu se Athos, Porthos, Aramis a D´Ar-
tagnan zdokonalovali v boji. „Mým úkolem je pře-
číst si scénář, domluvit se s režisérem, co bude
po hercích požadovat za rvačky nebo kaskadér-
ské výkony, naučit to herce, předvést to režisé-
rovi a na natáčení zkontrolovat, jestli to udělali
správně a nikomu se nic nestalo,” vysvětlil svoji
úlohu Leoš Stránský, vedoucí kaskadérů. „Každé
století má určité techniky, které se používaly
a musíme je mít nastudované,” uvedl kaskadér,
který zároveň potvrdil, že často dochází ke zra-
něním. „Většinou se takové věci stávají při tré-
ninku, ne tak při natáčení. Při tom tréninku se to
připravuje, dává se to dohromady, herec občas
zapomene. Kdežto při natáčení je to tak připra-
vené a choreografie daná dohromady, že větši-
nou se to jede zpaměti.” Stejně jako Roman
Spáčil i Leoš Stránský a jeho kaskadéři se mohou
pochlubit celou řadou filmů, na nichž spolupra-
covali. Uveďme třeba Poslední legii, přípravu
herců na Světovou válku Z s Bradem Pittem.
„Sám jsem pracoval na Titaniku, na Zachraňte vo-
jína Ryana a na Mumii,” prozradil skromně Strán-
ský. 
Všechny tyto tréninky a cvičení by však zdi zá-
meckého pivovaru nezažily, kdyby nebylo rodiny
Novotných z Pazuchy a jejich jízdárny. „Moje
úloha na tomto seriálu je asistent horsemastera,
kterého dělá moje dcera. Ta je v současné době
na obhlídkách s americkým kolegou. Připravují
různé placy, kde se dá s koňmi chodit, kde nedá,”
vysvětlil Jaroslav Novotný z Jízdárny Pazucha.

Společně s dcerou Petrou cvičí koně pro filmové
účely, vybírají koně pro natáčení, jezdce, dublery
i podkoní, učí herce jezdit. Petra dělala kaska-
dérku a v náročných scénách dublovala herečky,
například Nicole Kidmanovou, Evu Greenovou
a další. Pracovala na projektech, jako jsou filmy
Válečný kůň, Návrat do Cold Mountain, Královna
Alžběta, Království nebeské. Jejím zatím největ-
ším projektem bylo natáčení snímku Hobit. „Pra-
cujeme na zakázkách pro produkce z celého
světa,” potvrdil Novotný a pokračoval: „V sou-
časné době zde máme od BBC šest herců, které
učíme jezdit na dvouletý až tříletý projekt – tele-
vizní seriál Mušketýři. Ten je v Anglii velice
úspěšný, proto pokračuje. Kromě herců zde
máme šest velice dobrých českých koní, které pro
tyto herce připravujeme.” Novotný zároveň vy-
světlil, že stejně jako každý herec musí mít svého
dubla, tak je tomu stejně i u koní. „Je to dlouhý
projekt, tak kdyby se koni něco stalo. I když se
nám za tu 25letou činnost nestalo, že by se kůň
zranil. Je to ale požadavek produkce,” řekl majitel
jízdárny. V současné době má jejich stáj 6 dob-
rých koní. „Teď jsme koupili pro D´Artagnana no-
vého fríského koně, protože ten, kterého měl
vloni, byl vynikající, ale byl velice temperamentní,
i když poslušný. Herec se s ním trápil. Kůň nepo-
stál, stále se s ním točil. Když měl mít dialog
s druhým hercem, tak tam vznikaly určité potíže.
Hlavně, byl to hřebec. Máme tady ještě 2 fríské
hřebce a spolupráce, když se vám na place objeví
klisna, je velice těžká,” uvedl Novotný. 
První sérii Mušketýrů začala BBC vysílat letos
v lednu. Zakrátko bylo rozhodnuto, že bude ná-
sledovat také řada druhá. BBC tak prostřednic-
tvím pobočky BBC Wordwide a tuzemské
společnosti Czech Anglo Production natočí dal-
ších 10 dílů, přičemž režisérsky se o ně podělí 5
režisérů. Již při první řadě Mušketýrů si filmaři
v Česku vybrali místa jako Dobříš, Křivoklát, vodní
hrad Švihov, Zvíkov, Hluboká, ale i pražské uličky
na Malé Straně a v historickém centru. V klášteře
v Doksanech vyrostla „mušketýrská základna”,
zahrady a interiéry se proměnily ve Francii se-
dmnáctého století. Jak se asi tváří řádové sestry
premonstrátky, když potkají kardinála Richelieu?

Text a foto Jana Bisová
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Na duševní bázně v Litomyšli lázně! 

Šikovní Divadla Járy Cimrmana zahájili výstavu
svých výtvorů scénkou Tma jako v pytli. Nikomu
nevadilo, že byl bílý den. Výstava Šikovných bude
otevřena do 18. 5. denně 10.00-16.00 po předchozí
domluvě v Zámeckém informačním centru (tel. 461
611 051). S další lázeňskou sezónou přibyly v Litomyšli nové,

umělecky vyvedené, lavičky. Na jejich zrození se po-
díleli vyučující z fakulty restaurování Pavel Hošek
a Lukáš Tůma (jejich lavička na obrázku), Arthur
Magrot a Alessandra Svatek, italsko-česká umě-
lecká dvojice, Zuzana Burgrová a Martina Nosková,
studentky pražské UMPRUM a sochaře Jakub Grets.  

Lázeňští hosté mohli navštívit opravený chrám
Nalezení sv. Kříže. Druhý den se pak uskutečnily
architektonické prohlídky zámeckého návrší. 

Krásné vozy a krásné dámy. Prvorepubliková
idylka. Na rozdíl od dam ale vozy i motocykly bo-
jovaly v soutěži elegance. 

Při slavnostním zahájení před kostelem Nalezení
sv. Kříže ožila chlebíčková nadace. Zbožná Frebo-
nie (Martina Lušková) podarovala chudého stu-
denta (Vojtěch Kotek) bochníkem chleba. Další
bochníky byly rozdány přihlížejícímu chudému lidu.
Chlebíčková nadace spočívala v tom, že vrchnost
každou sobotu poskytovala pro chudé studenty 85
bochníků chleba. Tentokrát se v Litomyšli rozdalo
bochníků dokonce dvakrát tolik.

Nově revitalizované předzámčí zažilo svoji velkou
premiéru. Sešly se stovky lázeňských hostů, aby
slavnostně zahájily 3. litomyšlskou lázeňskou se-
zónu.    

Průvod lázeňských hostů odvedli na kolonádu hu-
debníci z Marimba Live Drums.

Šňůru hudebních vystoupení na Špitálku uzavřel
recitál Jiřího Schmitzera a koncert skupiny YoYo
band.

Zlatou tečkou za letošním zahájením lázeňské se-
zóny byl nedělní koncert sboru KOS a jeho hostů
v zrevitalizovaném chrámu Nalezení sv. Kříže. Li-
tomyšlské sbory, jejich hosté a diváci zaplnili kos-
tel a symbolicky tak pogratulovali k výročí 300 let
od položení základního kamene.

Přispět na zvony do piaristického kostela mohli
i lázeňští hosté. Jejich finanční dary v pokladnič-
kách na Toulovcově náměstí a u chrámu Nalezení
sv. Kříže dosáhly částky 10 048 Kč. Město Litomyšl
děkuje všem, kteří v lázeňském veselí přispěli na
dobrou věc. 

Součástí odpoledního programu byl i křest Mapy
litomyšlského lázeňství a brožury Lázeňské víken-
dové pobyty. Oba materiály jsou důkazem toho, že
slogan Na duši je Litomyšl platí celoročně. Kmotry
se stali starosta Michal Kortyš a ředitel lázní ducha
Jaroslav Vencl. Křtilo se také novinkou - Elixírem
lázní ducha.        

V sobotu 26. dubna jsme otevírali již třetí litomyšl-
skou lázeňskou sezónu. Samotné zahájení
proběhlo před chrámem Nalezení sv. Kříže - při-
pomínali jsme si 300 let od položení základního
kamene této litomyšlské dominanty, 670 let od za-
ložení biskupství litomyšlského a také to, že tento

kostel bude již brzy díky provedené revitalizaci
vrácen do života města. 
Děkujeme všem návštěvníkům akce za to, že se
spolu s námi vrátili do dvacátých let minulého sto-
letí. Díky všem podnikatelům, kteří přispěli spon-
zorsky či účastí v soutěži Lázeňské prameny nebo

sestavením lázeňských víkendových pobytů. Po-
děkování také všem, kteří se přidali k bohatému
programu. Přinášíme alespoň několik fotografií
z vydařeného víkendu. Další naleznete na www.la-
zneducha.cz a na lázeňském facebooku. 

Foto Jana Bisová a František Renza   
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strana 1 6
Toto dopravní značení na silnici II/358 mělo vylu-
čovat tranzitní kamionovou dopravu mezi oběma
městy se zachováním příjezdu dopravní obsluhy
do obcí na trase. Městské úřady obou měst zpra-
covaly návrhy dopravního značení na části této
silnice mezi křižovatkami silnic I/35 v Litomyšli
a I/14 v České Třebové včetně doprovodného
předznačení na uvedených silnicích I. třídy. „V
současné době všechno jezdí přes nás a Litomyšl
a kdo znáte dopravní situaci, tak u nás je sice sil-
nice II. třídy, ale jsou tam samé otáčky, navíc ne-
máme chodníky,” říká starosta Němčic Josef
Racek a dodává: „Jen díky mírné zimě nedošlo
k tragédii, protože když sněží, tak to u nás klouže.
Stanovisko policie se snaží zakonzervovat sou-
časný stav a nepřihlíží k dohodě s Metransem. Ne-
můžeme se s tím smířit a musíme to řešit.” Tato
dohoda s Metransem vznikla v roce 2011. Varianta,
na které se shodly i ostatní zainteresované obce,
předpokládala jízdu nákladních vozidel mezi pře-
kladištěm a městem Litomyšl po silnicích I. třídy
I/14 na křižovatku se silnicí I/43 (u obce Třebovice)
a dále na křižovatku se silnicí I/35 (u Svitavy Lač-
nov). „Vedení firmy Metrans se vyjádřilo, že jed-
noznačně lze z jejich strany vynutit používání této
trasy ze strany jejich dopravců. V projektové do-
kumentaci byla navíc uvedena intenzita dopravy
5 vozidel, tj. 10 průjezdů. V současné době není ze
strany provozovatele překladiště dodržen ani
jeden z těchto parametrů a jejich vymáhání nemá
údajně právní opodstatnění. Vedení Metransu
opakovaně odmítá možnost ovlivnit trasu jejich
smluvních dopravců,” vysvětluje Pavel Jiráň. 
Litomyšl to však nevzdává a hodlá bojovat. Rad-
nice poukazuje především na ohrožení bezpeč-
nosti silničního provozu a ovlivnění okolí
v úsecích křižovatky U Wagnerů (potkávání takto
rozměrných vozidel, nutnost nadjíždění), křižo-
vatka Zámecká - Jiráskova (potkávání takto roz-
měrných vozidel, nutnost nadjíždění), ohrožení
památky UNESCO, statika přilehlých nemovi-
tostí, neexistence chodníků na průtazích ob-
cemi, problematický zimní provoz vozidel ve
stoupáních a klesáních na trase. „Záleží na Par-
dubickém kraji, jak s naší žádostí naloží. Názor
policie respektovat nemusí. Představitelé kraje
by měli mít zájem, aby jejich silnice nebyly roz-
bité a byly bezpečné,” míní starosta Litomyšle
Michal Kortyš a místostarosta Vojtěch Stříteský

dodává: „Jsou lepší trasy, trasy k tomu určené.
Nás nezajímá, že Metrans nedosáhne na
všechny své řidiče. Podle všech informací se
chystá dvojnásobné zkapacitnění překladiště.
Pan starosta se setká s náměstkem hejtmana
panem Duškem.” Ovšem náměstek Jaromír
Dušek se již před časem nechal slyšet, že žádné
dopravní značení kamiony nezastaví a policie
nemůže na trase stát 24 hodin denně. Hejtman
Pardubického kraje Roman Netolický však k věci
přistupuje takto: „Dohodli jsme se na společném
postupu. Do konce dubna svolám k jednomu
stolu všechny dotčené strany. Vedle zástupců
obcí, logistického centra a Správy a údržby silnic
Pardubického kraje budou pozváni také pracov-
níci odboru dopravy Litomyšle, kteří mají u do-
tčených silnic na starost dopravní značení
a možná omezení,” reagoval hejtman Martin Ne-
tolický. Pozvánku dostanou také úředníci z od-
boru dopravy obcí s rozšířenou působností
České Třebové a Ústí nad Orlicí. Hejtman bude
na toto téma jednat také s krajským ředitelem
policie, po kterém bude chtít, aby se zde zvýšila
četnost kontrol kamionů. Podle starostů kami-
ony některé úseky projíždějí i přes omezení
a často velmi rychle. Objem kamionové dopravy
několikanásobně překračuje počty, které vedení
společnosti Metrans slibovalo. „Na tento prob-
lém jsem upozorňoval již v květnu loňského roku
při slavnostním otevření překladiště. Všichni si
krátí cestu směrem na Semanín. Moje obavy se
bohužel naplnily. Za pravdu mi dávají také ob-
čané z této oblasti. Sepsali kvůli tomu i petici,”
sdělil hejtman Netolický. Podle něj je situace kri-
tická a je třeba ji okamžitě řešit. „Překladiště při-
spělo ke stabilizaci situace okolo železničního
uzlu a udržení pracovních míst v regionu, toho
si velmi vážíme. Jednoznačně je však třeba řešit
stávající dopravní situaci. Musíme společně najít
řešení do doby, než bude dokončena kvalitní in-
frastruktura v podobě R35 a jejích přivaděčů,”
vysvětlil Netolický.
Podle starosty Kortyše bude radnice na řešení
usilovně pracovat a věří, že kraj vezme v potaz
předložené argumenty. „Budeme kontaktovat
i občany, kteří si stěžují na hluk a narušení sta-
tiky,” sděluje závěrem starosta. 
Díky dopravnímu značení se už ulevilo například
Pazuše, kam je jízda kamionů zakázána. 

-bj-

Litomyšl boj proti
kamionům nevzdává

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V mo-
derním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek,
upozorňující lidi na dopady ničení životního pro-
středí. Stal se největším sekulárním svátkem,
který slaví lidé společně na celé planetě bez
ohledu na původ, víru či národnost. V Litomyšli
se k oslavě Země připojil dům dětí a mládeže,
který zorganizoval několik akcí pro děti i dospělé.
Již tradičně mateřinky vyrazily na přírodovědnou
stezku, žákům základních škol se věnovali i hasiči
v parku u Smetanova domu. Žáci druhého stupně
a studenti poměřili svoje znalosti v poznávání ži-
vočichů, rostlin a přírodnin. Necelá čtyřicítka zá-
jemců se pak vydala na odbornou exkurzi do
Nedošínského háje.
Základní linie zůstává
Den Země v podání domu dětí a mládeže si již
tradičně drží stejnou linii. V programu, který je za-
měřený na přírodu a ekologii, se snaží dát prostor
všem věkovým skupinám a zároveň přicházet
s novinkami. „Tou největší byl letos zásah zá-
chranného hasičského sboru, který uhasil jedno
velké město z papírových krabic. Měli jsme zde 31
tříd a každá přinesla nejméně jeden papírový
dům. Po vzoru Bylo nás pět jsme postavené měs-
tečko zapálili a uhasili. To vše za odborné asis-
tence záchranného hasičského sboru,” uvedla
Hana Plíhalová z Domu dětí a mládeže Litomyšl
k akci pro školy pořádané v parku u Smetanova
domu. „Dnešní zásah je požární. Kolega má spe-
ciální nehořlavý oděv včetně rukavic a přilby,
která je odolná třeba proti pádu cihly. S těmi ru-
kavicemi může držet i rozžhavený kus železa.
Součástí oděvu jsou také speciální boty. Druhý
kolega má dýchací přístroj, protože u požárů se
nedá dýchat,” popsal situaci přihlížejícím dětem
Josef Jiruše, vedoucí družstva profesionálních ha-
sičů z Litomyšle. „Hasíme požáry a jezdíme vy-
prošťovat lidi z havarovaných vozidel. Možná
máme v dnešní době více technických zásahů,
tzn. jezdíme vám vytahovat mobilní telefon, když
vám spadne do řeky, jezdíme pomáhat, pokud
máte zabouchnutý byt…,” poučil žáky hasič. Děti
se však nepřišly podívat jen na hasiče, ale musely
se vydat plnit úkoly. „Udělali jsme pět bodova-
ných zastavení, na kterých se děti setkaly s otáz-
kami z přírody. Aby dostaly otázku, musely si ji
vysloužit,” vysvětlila Hana Plíhalová. Soutěžilo
šest základních škol a těmi nejšikovnějšími byli
v I. kategorii žáci ZŠ U Školek Litomyšl (třída 1.B),
ve II. kategorie si zlato vysloužily děti ze ZŠ Zá-
mecká Litomyšl (třída 3.A), III. kategorie vyhrála
5.A ze ZŠ Zámecká Litomyšl a v kategorii pro
žáky speciální ZŠ byl nejlepší 6. ročník. Bodované
soutěže byly navíc doplněny deseti zastaveními
pro zábavu a poznání. S největší oblibou se se-
tkaly lanové překážky a Agentura Tonda Obal,
která také na profesionální úrovni zpestřila dopo-
lední program.
Lasička je nepředstavitelný tvor
Organizátoři ale nezapomněli ani na ty nejmenší
– mateřinkové děti. Ty se vydaly plnit úkoly do
areálu kolem objektu 2. mateřské školy a domu
dětí a mládeže. Každý rok s nadšením obíhají ko-
lečko a poznávají rostliny či živočichy. A organi-
zátoři jim to rozhodně nestěžují. „Výběr

jednotlivých přírodnin zůstává. Dětem to nestě-
žujeme. Léta praxe dokázala, že znalosti jsou
zhruba na stejné úrovni,” uvedl Lubor Urbánek,
externista DDM, a dodal: „Jsou to ty nejběžnější
záležitosti, s kterými se můžou setkat v okolí ško-
lek. Pokud to jde, tak používáme přímo živé ex-
ponáty, které jsou tady na zahradě. Ono to tak
původně, když jsme s touto akcí začínali, bylo
koncipováno.” Podle jeho slov toho znají více děti
z vesnických školek, ale překvapivě nezaostávají

ani ty městské, přestože je jejich kontakt s příro-
dou omezenější. Stromy a rostliny zvládají
všichni, u zvířat už je to prý horší v případě měst-
ských dětí. „Třeba lasička je pro ně nepředstavi-
telný tvor,” uvádí příklad Lubor Urbánek. 
Jarmark ovládli výtvarníci a řemeslníci
Dospělí pak měli možnost zavítat na Jarmak ke
Dni Země. Ovšem užily si ho i děti, které se na
pódiu střídaly se svými vystoupeními. „Jarmark
jsme rozšířili. Měli jsme víc jak 40 prodejců. Letos
bylo více výtvarníků než vloni, bohužel odpoledne
nás přepadl déšť a tak neproběhla všechna nap-
lánovaná vystoupení. Ti, co ale neváhali a přišli
i s deštníky, si mohli vybrat z pestré nabídky zboží
až do 16 hodin,” prozradila další novinku pracov-
nice DDM a dodala: „Poslední akcí ke Dni Země
byla sobota v Nedošíně pro rodiny s dětmi, kde
jsme měli připravené jednoduché otázky o pří-
rodě a hlavně soutěže, týkající se života zvířat.” 
Na akce ke Dni Země, které jsou vždy rozloženy
do několika dnů, se můžete těšit i příští rok. Or-
ganizátoři slibují, že určitě zase přijdou s nějakou
novinkou. Jana Bisová a Hana Plíhalová,

foto Jana Bisová

Den Země pro všechny věkové kategorie
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Muzeum domečků, panenek a hraček s no-
vinkami: V pátek 18. dubna zahájilo sezónu
Muzeum domečků, panenek a hraček v Jirá-
skově ulici v Litomyšli. Od loňska doznala ex-
pozice změn. Exponáty jsou také v místnosti
dětského koutku, přibyly rovněž panenky -
francouzské, Marbulínka a Lucinka, kočárky,
pokojíčky, obchůdky a domečky. Premiéru má
velká parní továrna. V květnu a září je muzeum
přístupné od 10.00 do 17.00 hod., v červnu, čer-
venci a srpnu pak od 10.00 do 18.00 hod. Zaví-
tat sem můžete ale také o vánočních
prázdninách od 14.00 do 17.00 hod.

Události ve fotografiích

Turnaj rekreačních volejbalistů: Členové od-
dílu rekreačního volejbalu TJ Jiskra Litomyšl v le-
tošním roce uspořádali v sobotu 29. 3. již 7.
ročník volejbalového turnaje pro 6 amatérských
mužstev z Proseče, České Třebové, Svitav a z Li-
tomyšle. Po celodenním zápolení se vítězem tur-
naje stali hráči jednoho ze tří litomyšlských
mužstev – HELP, nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Jiří Večeře (Litomyšl). Touto cestou dě-
kujeme i městu Litomyšl za finanční podporu.

Naďa Fryaufová, foto Momo Fryaufová

Jiráskova Litomyšl aneb Litomyšl slovem ma-
lovaná: Ve středu 16. dubna 2014 se na Gymná-
ziu Aloise Jiráska v Litomyšli konalo slavnostní
vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže Jiráskova
Litomyšl aneb Litomyšl slovem malovaná.
Všichni účastníci si odnesli pamětní listy. Žákyně
2. základní školy U Školek Michaela Průžková
a Helena Pokorná získaly třetí místo a Ludmila
Škeříková obsadila nádherné 1. místo. 

www.facebook.com/2zsuskolek

Modernizovaná ZUŠ otevřela dveře veřej-
nosti: V úterý 15. dubna měla veřejnost možnost
si prohlédnout zrekonstruované půdní prostory
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Na
závěr došlo i ke slavnostnímu střižení pásky
a minikoncertu. 
Škola stavebními úpravami získala sál s kapacitou
osmdesát míst a tři nové učebny. V té, která při-
léhá k sálu, je nahrávací studio. Ve dvou nových
učebnách bude výuka dechových a elektronických
nástrojů. Z původního sálku v hlavní budově
vznikla „multimediální učebna hudební nauky",
která je vybavena audio/video technikou, interak-
tivní tabulí s magnetickým popisovatelným povr-
chem a 10 žákovskými pracovišti, vybavenými
počítači s výukovými programy pro nácvik rytmu,
intonace, sluchu, hudební teorie, psaní not a hu-
debních nástrojů. Ruku v ruce se stavebními pra-
cemi se připravovala nová koncepce modernizace
forem výuky elektronických nástrojů, hudební
nauky a dětského pěveckého sboru. 

Velikonoční výstava na Zámecké: V úterý 16.
dubna 2014 se konala v odpoledních hodinách
v prostorách Základní školy na Zámecké ulici ve-
likonoční výstava. Žáci, učitelé i široká veřejnost
mohla výhodně nakoupit velikonoční ozdoby,
nádoby a další výrobky, v pracovních dílnách si
zkusit vyrobit své vlastní velikonoční vajíčko
nebo se občerstvit v ovocné nápojovně. A ti, co
přišli na zahájení, si mohli k tomu všemu vy-
slechnout pěvecké a hudební vystoupení nada-
ných žáků školy.

www.facebook.com/ZSLitomyslZamecka

70. výročí útěku letců ze Saganu: Městská kni-
hovna Litomyšl, Letecko-modelářský klub Lito-
myšl a Air-Combat uspořádaly v úterý 8. dubna
v hotelu Zlatá Hvězda vzpomínkovou akci při pří-
ležitosti 70. výročí útěku letců, důstojníků R.A.F.
ze zajateckého tábora v Saganu. Součástí byla
také přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty o letci plk.
Bedřichu Dvořákovi, rodákovi z nedalekého Cho-
těnova. „Je to připomínka nejen tohoto útěku, ale
je to připomínka velké odvahy, obětavosti a sta-
tečnosti všech československých letců, kteří se
podíleli svým dílem na osvobozování naší repu-
bliky,” uvedla k akci ředitelka městské knihovny
Jana Kroulíková. 

29. dubna byla v Lidovém domě volena Miss
majáles. Cenu Miss sympatie obdržela Markéta
Honzíková, studentka Gymnázia A. Jiráska.
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Po stopách let minulých - díl 29.
Pohledy na Litomyšl z balónu

seriál

Ulice B. Němcové, zahrady a piaristický chrám,
v pozadí zámek s opravovanou věží.

Pohled na muzeum, chrám a zámecký areál. Zadní části domů ulice Rektora Stříteského, bu-
dova proboštství.

Základní škola na Zámecké ulici, pečovatelský
dům a domy na Záhradi.

Fügnerova čtvrť, zleva směr k průmyslové zóně,
zprava silnice do Svitav, v pozadí silnice do Bená-
tek a Trstěnice.

Bývalé autobusové nádraží a nová světelná křižo-
vatka.

Určitě poznáte sportovní areál a silnici do Stra-
kova.

Lidická ulice a pohled na celé město směrem na
Vysoké Mýto, v pozadí židovský hřbitov.

Celkový pohled na Fügnerovu čtvrť, zprava od sil-
nice č. 35 je Strakovská ulice.

Dolní náměstí s poštou a pomníkem B. Smetany.Místo startu balónu v prostoru za Smetanovým
domem. Vítr nesl balón k Janovu.

Střed Smetanova náměstí a jeho horní část.

domy a celá kotlina přechází do okolních kopců,
lesů a polí. Snímky jsou z roku 2005, kdy město
slavilo 100 let od otevření Smetanova domu.

Litomyšl je krásná nejen při procházce, ale po-
hledy z letadla nebo z balonu jsou rovněž velmi
působivé. Střed města je obkroužen rodinnými

Autorem pohledů na město je Petr Vorlíček.
Snímky vybral a slovem doprovodil 

Miroslav Škrdla

PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY– ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ, KOBERCŮ, MYTÍ PODLAH
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz

Na www.cms-tv.cz můžete zhlédnout:
• Rekonstrukce ZUŠ Bedřicha Smetany
• Začaly oslavy výročí astronoma Zdeňka Kopala
• Beseda s občany o rychlé lékařské pomoci
• Basketbalové kadetky jsou vítězkami oblasti
• Tři uzavírky komplikují provoz v Litomyšli
• Císařovského Tichá dohoda v Galerii M. Kubíka
• Velikonoční dílna v Rodinném centru
• Srdce pro Václava Havla je v Litomyšli natrvalo

litomyšlská TV na internetu Pronájem bytu 1+1,
Litomyšl – Dukelská ulice.

Volný od 1. 6. 2014. Tel. 602 159 408

Mladá rodina koupí dům
do 1500 000 Kč se zahradou

Litomyšl a okolí. Tel: 734 255 150
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Krok správným směrem
Řada občanů si určitě povšimla změn na (nebo
spíše v) hlavní budově Základní umělecké školy
B. Smetany v Litomyšli. Zejména pak ti, kteří se
rozhodli vynaložit své prostředky a aktivně kul-
tivovat vnitřní svět svých dětí a nasměrovat je-
jich někdy obtížně zvládnutelnou vnitřní energii
dobrým směrem. V ZUŠ došlo ve stávávající bu-
dově k rozšíření využitelných prostor a také ke
zřízení útulného sálku. To jistě časem doce-
níme, ale navíc má škola v současné době
i řadu výjimečných muzikantů pedagogů, takže
má rozhodně na čem „stavět” i mimo oblast
stavební. Důkazem toho jsou mimo jiné i velmi
úspěšná vystoupení žáků a jejich učitelů na le-
tošním plese ZUŠ, která byla účastníky plesu
velice kladně hodnocena. 
Při zhlédnutí prostoru nového schodiště s pro-
sklenou střechou se mi vybavil s výjimečnou in-
vencí opravený prostor kostela v Neratově na
polských hranicích. Ten byl vybombardován na
konci 2. světové války a jeho nová střecha je

taktéž prosvětlena zasklením. Mimochodem Li-
tomyšlský symfonický orchestr sem jezdil kon-
certovat vždy na počátku ledna ještě v době,
kdy střecha na kostele chyběla. Společné mají
tyto dva prostory také to, že jejich úprava
a oprava stála mnoho úsilí, příprav a jednání, na
jejichž konci byl kladný výsledek prospěšný
všem, a že hnacími motory těchto činností byly
výrazné osobnosti v daných místech, bez je-
jichž schopností a vytrvalosti by úžasného vý-
sledku nikdy nebylo dosaženo. Obě akce také
potvrzují, že projektanti měli v obou případech
na straně investora rovnocenného partnera
s jasnou vizí, čeho je potřeba dosáhnout.
Samozřejmě vždy v průběhu přípravy a reali-
zace všech stavebních akcí se vyskytnou po-
tíže. V případě rekonstrukce ZUŠ to bylo jistě
jednání s architekty a památkáři, kteří často
nadřazují historii nad současné užitné vlast-
nosti a nesnaží se je propojit. Ve třídách v pod-
kroví jsou tak provedeny světlovody, které však

nemohou nahradit střešní či jiná okna. Přímý
kontakt s venkovním prostorem má vliv na psy-
chiku, která je rozhodující pro dobrou práci
žáků i učitelů. To se prostě památkářům nepo-
vedlo. Vždyť kdyby to tak bylo vždycky, nebyla
by postavena řada hradů, zámků a dnešních
památek, protože byly postaveny v tehdy no-
vých stylech.
To je však maličkost proti tlakům na snižování
přídělu finančních prostředků z krajů a od státu
na všechny ZUŠ, snahu o vyčlenění ZUŠ ze sy-
stému základního školství. Jako kdyby se více
vyplatilo vynakládat podstatně větší prostředky
na řešení problémů s užíváním drog mezi mlá-
deží nežli na přirozenou prevenci. Zpravidla se
totiž nesetkáme s tímto problémem u dětí,
které přitáhne umění nebo sport. Musíme si
nejen přát, ale i snažit se o to, aby vše nedo-
padlo podle známého Murphyho zákona: „Co
funguje, to se musí zrušit”.
Děkuji všem, kdo se zasloužili o dobrý výsledek
díla. Vytvořili podmínky pro růst slušných,
schopných a aktivních lidí, kterých není nikdy
dost.                                       František Pechanec    

z dopisů čtenářů

Útoky na kabelovou televizi
a další média jsou plné hloupostí
Pánů Odstrčila a Pulkrábka tažení proti litomyšl-
ské redakci kabelové televize sleduji už čtvrtým
rokem. Jejich poslední výpady a nápady zveřej-
něné v měsíčníku Lilie mají specifické rysy ma-
nipulativního jednání a snaží se vyvolat dojem,
že místní program občané Litomyšle nepotře-
bují, že je drahý atd. atd. Domnívám se, že je
třeba na ně odpovědět.
Stížnosti, udání, osočování a urážky novinářů,
pomluvy v internetových diskusích, to všechno se
do komunální politiky v Litomyšli dostalo naplno
až v uplynulých čtyřech letech. Mohu to posoudit,
protože zde naše redakce působí už téměř še-
stnáct let. Tedy ještě o dva roky déle, než došlo,
po výběrovém řízení, k podepsání smlouvy o spo-
lupráci s městem. Ano, té smlouvy, která byla
v Lilii č 4/2014, v části vyhrazené projevům poli-
tických stran, nazvána „neveřejnou“. Což je
hloupé, když uvážíme, že ji nikdo nikdy před
nikým neschovával, schválilo ji už v roce 2000
zastupitelstvo města a navíc si kopii pan Pulkrá-
bek před lety vyžádal pod záminkou, že ji potře-
buje pro svou (opoziční) práci, a pak ji e-mailem
rozeslal všem – včetně pana Odstrčila! 
Za těch více než 14 let jsme díky této smlouvě
v Litomyšli a integrovaných obcích natočili tisíce
reportáží ze společnosti, kultury a sportu, publi-
cistických a zpravodajských pořadů. Ano, stále
ještě je mnohem víc takových občanů Litomyšle,
kteří chtějí být svému městu prospěšní, než
těch, co škodí, kradou a nebo dělají ještě horší

věci. Proto i námi stvořená, skutečná filmová
kronika vyznívá více pozitivně než negativis-
ticky. To není záměr, to je fakt. 
Výsadu vlastního televizního programu si užívají
jen asi ve stovce míst v ČR.  Existují malé obecní
TV stanice, větší regionální a nebo takové, jako
je naše CMS TV (pro Litomyšlsko a Svitavsko,
případně Českomoravské pomezí). Trochu se vy-
mykáme tím, že všichni naši kmenoví pracovníci
mají filmovou školu. Zcela obvyklé není ani naše
plně profesionální vybavení zpravodajství nebo
velké studio s režií, střižnami a newsroomem ve
Svitavách. Proto, když nyní čtu na politické
dvoustraně Lilie, jak naši každodenní práci lev-
něji nahradí stacionární kamerky snímající jed-
nou za dva měsíce několikahodinové zasedání
zastupitelstva a práce studentů místních škol,
nemohu souhlasit. Samozřejmě vyhledáváme
místní talenty a s těmi nejlepšími spolupracu-
jeme, ale na dětech a studentech televizi
opravdu postavit nelze! Organizačně, odborně,
technicky ani legislativně.
Pořady vidí nejen diváci v Litomyšli a diváci regi-
onálního digitálního multiplexu 5. Veškerá pro-
dukce putuje od roku 2010 zároveň na internet
a od května tohoto roku je náš samostatný blok
opět součástí programu satelitní Regionální tele-
vize CZ a tím dostupný v síti kabelové televize
UPC CZ v mnoha městech ČR, včetně Prahy, Brna,
Ostravy apod. Petr Horák, CMS TV Svitavy, 
člen Asociace regionálních a lokálních televizí ČR

Vážení občané,
považuji za nutnost reagovat na události z po-
sledního zastupitelstva ze dne 22. 4. 2014. Jmenuji
se Jan Faulhammer a naše rodina v Litomyšli za-
čala před více jak 120 lety podnikat. Jako občan
a podnikatel, který mimo jiné provozuje hernu,
jsem velmi znepokojen způsobem, jakým jsme my
občané a podnikatelé v 21. století zastupování
v tomto městě, neboť zákazy podnikání se opět
vrací pod rouškou hysterie a se záminkou zrušení
kapitalistického zla. Vše odstartoval návrh Vojtě-
cha Stříteského zakázat loterie pod záminkou
léčit závislé, ale to se předkladatel hodně spletl,
neboť zákaz nikoho nikdy nevyléčil. Léčit závislé
mají lékaři, nikoliv zastupitelé bez vzdělání
v tomto oboru. Naopak zákaz našemu městu při-
nese jen mnoho negativních ekonomických vlivů.

Osobně chápu loterie jako problematiku, kterou
se má zabývat stát plošně, a nikoliv pouze lokálně
jednotlivé obce. Zákaz loterií na území jednoho
malého města problém hrozby propadnutí ha-
zardu nevyřeší, má-li hráč možnost odjet do ve-
dlejšího města nebo hrát na internetu. Tohoto
populismu se chytil pan Pulkrábek, který je ne-
chvalně znám svou politikou destrukce, urážek
a rozpoutáváním hysterií nad všemi tématy, které
se snaží naši zastupitelé ve městě řešit. Při pro-
jednávání vyhlášky o loteriích si pan Pulkrábek
přizval do obecenstva tři občany z Brna, kteří
svým vzhledem náramně připomínali uživatele
měkkých drog. Tito buřiči měli za úkol vyvolat
mezi zastupiteli paniku a ovlivnit tak jejich rozho-
dování. Během emotivního zasedání vykřikovali
z řad diváků na zastupitele a pana starostu výrazy

typu „nepřijetím spácháte zločin vůči občanům
a stanete se zločinci“. Podobné výhružky zazní-
valy z obecenstva opakovaně. Nikde od pana
„vševědoucího“ Pulkrábka nezaznělo, kolik máme
v Litomyšli závislých ani kolik lidí se muselo léčit.
Žádná z těchto podstatných informací není dosud
nikomu známa. Jedná se o jednotlivce nebo jich
jsou snad desítky? Chtějí-li zastupitelé skutečně
omezit to nejškodlivější pro občany města Lito-
myšle, musí nejdříve zjistit, co to doopravdy je.
Rada města vyhlášku neschválila, finanční výbor
jednohlasně zastupitelstvu doporučil s vyhláškou
tolik nespěchat a nejdříve zanalyzovat finanční
dopady a rizika žalob, ale nebylo to nic platné.
Pulkrábek svou demagogií a výstupy přizvaných
hostů tlačil na zastupitele, aby vše ve zmatku pře-
kotně rozhodli, aniž by měli šanci si uvědomit
všechny důsledky. Doufám, že těch více jak 60 lidí,
co bude po uzavření provozoven shánět práci,
Pulkrábek a dalších 13 zastupitelů zaměstná. Na-
hradí obyvatelům města vzniklý schodek rozpočtu
jinak než zvednutím daně z nemovitostí, po-
zemků, zvýšení nájemného v městských bytech,
vodného a stočného včetně srážkové vody nebo
parkovacích a jiných poplatků. V takovém případě
bychom uspěchané rozhodnutí zastupitelů zapla-
tili všichni občané společně. Nebo budeme škrtat
z rozpočtu fotbalistům, hokejistům, dětským zá-
jmovým sdružením a příspěvkovým organizacím.
Závěrem se vás občanů dotazuji: Vadí vám loterie
natolik, abychom rušili více jak 60 pracovních
míst? Jsou loterie natolik škodlivé, abychom z roz-
počtu mohli postrádat 5,8 – 7 miliónů korun?
Chcete, aby zastupitelé zakazovali podnikání?
Chcete platit vyšší daně kvůli různým zákazům,
které nic neřeší? JÁ NE! Vyhlášku předložil Vojtěch
Stříteský a pro zákaz dále hlasovali: Pulkrábek,
Heblt, Benešová, Hájek, Hanzl, Kmošková, Mrk-
vička, Rothscheinová, Kašpar, Sršeň, Šmolíková,
Štefl a Chaloupková. 

S pozdravem Jan Faulhammer

Kdo doplatí na uspěchané rozhodnutí zastupitelů? 

Stavební pozemek 
na prodej
Výměra: 639 m2

Parcelní číslo: 1318/7
Umístění pozemku: ulice Ludmily Jandové
Naproti technickým službám ve směru na Osík
Kontakt: 775 276 601
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Lovci perel 2014 aneb Potopme se do hlubin příběhů
Při návštěvě Městské knihovny v Litomyšli si na
dětském oddělení všimnete knih, které mají na
hřbetě samolepku „Toto je perlorodka”. Takto
jsou označené knihy, které jsou součástí soutěže
„Lovci perel”. Milovníci knížek a příběhů se totiž
mohou zapojit do druhého ročníku celoroční hry,
ve které se stanou lovci perel. Soutěž probíhá na
dětském oddělení od ledna do prosince a je ur-
čena pro různé věkové skupiny dětských čtenářů.

Již první ročník této hry, kterou vyhlásila Kni-
hovna města Hradce Králové v minulém roce, se
v naší knihovně setkal se zájmem. Do soutěže
se zapojilo 49 dětí, které nalovily 539 perel.
O co tedy ve hře Lovci perel jde?
Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství
a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané dětské

knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým
čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových
perel a honoráře v knihovnické měně. Ve více
než třech stech označených dětských knihách –
perlorodkách - je list s otázkami ke knize – hrací
karta. Její součástí jsou povinné i nepovinné
otázky. Při odpovědi na povinnou část otázek
získá lovec perlu, kterou si navlékne na vlasec,
a tento náhrdelník zůstává uložený pod jeho
jménem v knihovně. U nepovinných otázek,
které vyžadují aktivní práci s příběhem i dávku
kreativity, je odměnou honorář ve speciální kni-
hovnické měně. „Peníze” se dají získat i za pěkný
obrázek k perlorodce. Děti za ně budou moci na-
koupit v našem předvánočním krámku na dět-
ském oddělení drobné odměny.

Před půjčením vybrané knihy – perlorodky, kte-
rou si lovec odnáší domů, je třeba zkontrolovat,
zda obsahuje hrací kartu, a potom už záleží na
lovci, jak hluboko se ponoří do příběhu a jak od-
poví. 
V měsíci červnu zveřejníme v knihovně prů-
běžné skóre lovu, žebříček oblíbenosti perloro-
dých knih a s našimi lovci máme v plánu
uskutečnit pěší výlet.
Účelem práce Lovců perel není lámání rekordů,
ale výchova k lásce ke knihám a četba zajíma-
vých knih s porozuměním. Přijďte i vy na dětské
oddělení a navlečte si svoji dlouhou šňůru perel!

Za Městskou knihovnu v Litomyšli text a foto
Helena Vomáčková

Poděkování pořadatelům a účastníkům
Benefičního dobového plesu
V dubnovém vydání Lilie se všichni čtenáři do-
četli, že výtěžek Benefičního dobového plesu
konaného 8. března 2014 ve Smetanově domě
byl věnován na dobročinné účely. Celková
částka 56 340 Kč byla dne 21. března 2014 pře-
dána neziskové organizaci Ruka pro život a Spe-
ciální základní škole Litomyšl. 
Ruka pro život o.p.s., provozující v Litomyšli
Denní stacionář mimo jiné i pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením, využije tyto pe-
níze na nákup kompenzačních pomůcek – žíně-

nek pro muzikoterapii a polohovacích vaků. Zá-
kladní škola speciální za tyto peníze pořídí polo-
hovací set pro žáky s kombinovaným postižením
a sedací vaky.
Děkujeme pořadatelům – Veterán klubu Litomyšl
a Sboru paní a dívek, hlavním partnerům plesu –
městu Litomyšl, tiskárně HRG spol. s r.o., restau-
raci Karlov a hlavně všem účastníkům plesu za je-
jich štědrost a ochotu pomoci dobré věci.
Za Ruku pro život o.p.s. a Speciální základní školu

Ria Slušná a Věra Tomanová

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

Proactive seniors také v Litomyšli
Komuniké, o.p.s., se připravuje na poslední se-
tkání mezinárodního projektu „Proactive seni-
ors”, který je realizován v rámci Programu
celoživotního učení. Společně s odborníky
z Francie, Řecka, Anglie, Slovenska, Portugalska,
Irska a Itálie ukončíme projekt porovnávání spe-
cifických řešení v oblasti aktivního stárnutí v Itá-
lii ve městě Pavia. 
Dubnové, předposlední střetnutí proběhlo v naší
krásné Litomyšli. Všichni účastníci byli z letáčků
o Litomyšli nadšení a tak jsme ve spolupráci se
zástupci města, pracovníků městské knihovny,
bazénu v Litomyšli a charity připravili poutavý
program. Ten jsme dále doplnili kulturní vložkou
- speciální prohlídkou litomyšlského zámku
s kastelánkou, procházkou Klášterními zahra-
dami a večeří s ukázkou minipivovaru na Ve-
selce. 
Kolegům jsme představili úžasnou přednášku
paní Pekníkové, která za aktivní podpory našich

seniorů předvedla skvěle natrénovanou paměť.
Ochutnávka domácích trubiček byla sladkou
tečkou za cvičením, které jsme s různými úspě-
chy podstoupili i my. V dalším střetnutí nám pan
Mašek představil dobrovolnou aktivitu charit-
ního šatníku.  U městského bazénu nás čekal
pan místostarosta Kašpar. Po přivítání hostů
v Litomyšli nám paní Marková představila pro-
jekt cvičení seniorů ve vodě. 
Rokování jsme ukončili odsouhlasením společně
vytvořeného kresleného manuálu k podpoře ak-
tivního stárnutí, který bude využitelný ve všech
uvedených státech. 
Litomyšl svou historií, prostředím i vybavením
všechny ohromila. A všem, kteří nám s prezen-
tací pomáhali, velmi děkujeme za zdárný prů-
běh. 
Tento projekt je realizován za finanční podpory
Evropské unie. 

Alena Fiedlerová, Komuniké, o. p. s.

Vás zve na

SPECIALITY
Z ČERSTVÉHO

CHŘESTU
konané ve dnech

16.–18. května 2014
Rezervace na tel. 461 615 338

Nabízím drobné domácí práce,
sekání trávy, natírání, ale i třeba pomoc

na stavbě. Tel. 730 693 921. Studentská konference - Muzea,
památky a konzervace 2014
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice po-
řádá ve dnech 20.–21. května 2014 konferenci
Muzea, památky a konzervace. Jde o devátý roč-
ník tradičního cyklu konferencí, který je pořádán
předními vysokými školami a institucemi, půso-
bícími na poli péče o památky. Cílem konference
je, podobně jako v minulých letech, vytvořit pří-
ležitost pro setkání studentů a mladých odbor-
níků v oblasti konzervace, restaurování
a památkové péče. Akce je zaměřena na stu-
denty a čerstvé absolventy všech vysokých škol
z České republiky zabývajících se právě výše
zmíněnými oblastmi péče o kulturní dědictví.
Účast na akci přislíbili studenti a čerství absol-
venti například Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze, Slezské univerzity Opava,
Masarykovy univerzity Brno, Západočeské
univerzity v Plzni a samozřejmě i Fakulty re-

staurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.
Smyslem konference je jednak umožnit studen-
tům všech oborů podílejících se na obnově pa-
mátek prezentovat výsledky své dosavadní
studijní a vědecké činnosti a jednak vytvořit pro-
stor pro setkání, na němž bude možné navázat,
popř. rozšířit vzájemnou mezioborovou spolu-
práci. Mezi přednášejícími zazní příspěvky bu-
doucích restaurátorů, technologů, památkářů,
ale i architektů nebo odborníků v oblasti ars ma-
nagementu. 
Odborná část akce se uskuteční v prostorách
bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli. Pro
účastníky konference je zajištěn také společen-
ský program v atriu nově zrekonstruované
piaristické koleje, která je domovem dvou spe-
cializovaných ateliérů fakulty restaurování.

Eva Novotná



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

12. – 25. května 2014
Pod záštitou Rady Pardubického kraje slavnosti pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s.
a Smetanův dům ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, SOŠ a SOU Polička,
Městem Litomyšl a Rybářstvím Litomyšl. Festival podporuje kvalitní českou
gastronomii společně s projektem Czech Specials agentury Czech Tourism, která je
hlavním partnerem.

Téma 3. ročníku: „Rozličné ryby a vodní žoužel“
Rybím receptům věnovala Rettigová ve své
Domácí kuchařce celou kapitolu. Nejčastěji zpra-
covává kapra a štiku, objevuje se ale také mník,
„ouhoř“, losos a pstruh, mezi ryby zařadila nejen
mušle, ale i raky, žáby a šneky. Ryby do Litomyšle
dávno patří. Je zde jedna z nejstarších pstruháren
v českých zemích, založená mlynářem Kašparem
Vackem již v roce 1862. Dodnes se v ní tradičním
způsobem chová vyhlášený „Vackův pstruh”. 

OCHUTNÁVÁNÍ KULINÁŘSKÉHO
UMĚNÍ RESTAURACÍ – 
GURMÁNSKÁ POUŤ 
Zapojené restaurace z Litomyšle a okolí budou
od 12. do 23. května vařit jídla inspirovaná recepty
Magdaleny Dobromily Rettigové nebo pokrmy
moderní české kuchyně, vařené v duchu motta
a tématu slavností. Návštěvníci obdrží za jejich
konzumaci razítko restaurace do „Karty účastníka
Gurmánské pouti“. Tu je možno vystřihnout a slo-
žit z následující stránky, případně vyzvednout
v kterékoli zapojené restauraci. Vítěz soutěže
s nejvyšším počtem razítek získá dva poukazy
do kurzu vaření v Chateau St. Havel s Ondřejem
Slaninou. 

RETTIGOVÁ ZNOVU VE ŠKOLE
S jídly moderní české kuchyně, připravenými
podle motta a tématu gastroslavností, se budou
setkávat také žáci a studenti ve školních jídel-
nách Scolarest. Od pondělí 12. do pátku 23.
května bude vždy jeden chod označený logem
slavností a strávníci za jeho konzumaci obdrží
razítko na soutěžní kartu. Vítěz soutěže s nejvyš-
ším počtem razítek získá poukaz pro celou ro-
dinu na dobrodružnou plavbu po Čertovce a po
Vltavě s Pražskou paroplavební společností
lodí ElektroNemo, spojenou s návštěvou Muzea
Karla Zemana. 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
A ZÁŽITKOVÁ GASTRONOMIE

středa 14. května
Galavečer v restaurantu Bohém 
Čtyřchodové menu na téma „Rozličné ryby
a vodní žoužel”, rezervace na tel. 461 614 901

středa 21. května, 19.00
Knižní čtvrtek ve středu na téma JÍDLO
Večer s kuchařskými knihami pořádá Knihku-
pectví - Antikvariát Paseka, Literární kavárna
Na Sklípku

pátek 23. května, 18.00
Večer s Plzeňským Prazdrojem
Speciality k pivu, soutěže a především škola
čepování piva, vedená Master Bartendery Pils-
ner Urquell, Restaurace U Medvěda, v ceně
vstupného 100 Kč pikantní kotlíkový gulášek
s červenou cibulkou, čerstvým křenem a do-
mácími bramboráky, rezervace na tel. 724
255 905  

sobota 24. května, 10.00 – 15.00 
Zdobení (vy)pečených „Magdalenek”
Zdobení figurek z lineckého těsta a dřevěných
vařeček v Evropském školicím centru

sobota 24. května, 18.30  
Concertino Lenky Filipové
Koncert spojený s gastronomií na zámeckém
návrší, pořádá Hotel Aplaus, rezervace na tel.
461 614 900

sobota 24. května 10.00 – 21.00
a neděle 25. května 10.00 – 15.00
Kavárna POTMĚ
Po dva dny bude možno na Smetanově ná-
městí v netradiční kavárně zajít na vyhlášenou
černočernou kávu, nechat se obsloužit sehra-
ným týmem nevidomých kavárníků, okusit
svět tmy a návštěvou zároveň přispět do
sbírky Světluška.

neděle 25. května
Gastronomická kázání
9.00 - kostel Českobratrské církve evangelické

(Tomíčkova ul.) 
Aj, člověk žráč a piján vína,
farář Václav Hurt  

9.00 - kostel Církve československé husitské
(Toulovcovo nám.) 
Mana - pokrm poutníků na cestě 
do zaslíbené země, farář Štěpán Klásek  

9.30 - Nový kostel (Moravská ul.) 
Nový kvas chvály, kazatel Daniel Kvasnička

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU
Hospodyňky mohou v sobotu 24. 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, nej-
chutnější a celkově nejlepší bábovka. Každý
účastník soutěže obdrží roční předplatné novin,
vítězové hodnotnou věcnou cenu. 

UKAŽTE, CO UMÍTE
Ve stánku Sboru paní a dívek na Smetanově
náměstí bude v sobotu 24. května po celý den
připravena řada soutěží v kuchařských, lahůdkář-
ských a cukrářských dovednostech. Pod vedením
známých „Kluků v akci“ Filipa Sajlera a Ondřeje
Slaniny se během dobré zábavy mnoho naučíte
a možná se oni něco přiučí i od vás.

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ
KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE
„O KOTLÍK STAROSTY LITOMYŠLE”
Vaření kotlíkového guláše na otevřeném ohni je
zvláštní obor gastronomie, spojující kuchařské
umění s pohodou, dobrou náladou a recesí.
Do soutěže se hlásí vždy parta kamarádů, jejichž
záměr není jen uvařit vynikající jídlo, ale užít si při
vaření spoustu legrace a pobavit publikum. Proto
hraje důležitou roli také výzdoba stánku, oblečení
kuchařů, někdy je součástí vaření i kulturní pro-
gram. Do soutěže se mohou přihlásit maximálně
sedmičlenné týmy, uzávěrka přihlášek je 12. 5.
2014. Více na stránkách slavností.

SOUSEDSKÁ HUSIČKA
NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ
Na neděli 25. května je připraven pro všechny zá-
jemce společný oběd v obří „restauraci s nejvyš-
ším stropem“, podávat se bude v pravé poledne.
Poukaz na husí stehno s variací zelí a knedlíků za
cenu 179 Kč (119 Kč dětská porce) je třeba zakou-
pit do 20. května v informačním centru nebo na
stránkách www.gastroslavnosti.cz. Slavnostní
menu připraví a bude servírovat Střední odborná
škola a střední odborné učiliště Polička, k jídlu na-
bídnou čepovaný Pilsner Urquell mistři výčepní
a chybět nebude ani káva a dezert. K dobré ná-
ladě a odpolednímu tanci bude hrát poberounská
hudební skupina TŘEHUSK z rodiště M. D. Retti-
gové Všeradic.

www.gastroslavnosti.cz
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10.00 – 15.00 hodin • Toulovcovo náměstí
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉ GULÁŠE
„O KOTLÍK STAROSTY LITOMYŠLE“

10.30 hodin • městský hřbitov 
POCTA MAGDALENĚ DOBROMILE RETTIGOVÉ 
• poklona kuchařů u hrobu M. D. Rettigové
• vystoupení Sboru paní a dívek
• průvod na Smetanovo náměstí

11.00 hodin • Smetanovo náměstí
FOOD CUP CZECH SPECIALS 2014 - LITOMYŠLSKÝ PSTRUH
postupové kolo soutěže vybraných certifikovaných restaurací Czech Specials
• Restaurace U Kolji
• Restaurace Pivovar Faltus, Česká Třebová
• Hotel Zlatá Hvězda
• Pivovárek Na Kopečku, Svitavy
moderuje Jan Rosák

• vaření, vyprávění, soutěže - Filip Sajler a Ondřej Slanina
• soutěžní pásmo Českého rozhlasu Pardubice
• soutěž dvoučlenných družstev hotelových škol Pardubického kraje
• ochutnávky jídel připravených restauracemi podle M. D. Rettigové
• prezentace hotelových škol s ochutnávkou pokrmů ve stáncích
• škola filetování ryb a otevírání ústřic
• prezentace výrobců potravin, nápojů a gastro vybavení
• prodej místních produktů a regionálních potravin
• Kavárna POTMĚ
• Ukrajinská kuchyně - speciality Restaurace U Kolji
• Slovenská kuchyně - Salaš U Franka, partnerské město Levoča 
• Holandské vafle - partnerské město Roden
• Gourmet Nippon Team - příprava a ochutnávka tradičních japonských pokrmů  
• Ľudová hudba Matúša Ondruša z Levoči
• Dětský program: zdobení pravých Pardubických perníků, školička vaření a pečení, 

zástěrky pro děti zdarma

19.00 hodin • Smetanovo náměstí 
VEČERNÍ HODOKVAS
• hodování s hudbou a tancem, hraje romská kapela Gipsy Spirit

www.gastroslavnosti.cz
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SOBOTA 24. KVĚTNA
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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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7. 5. St 9.00 Výlet na venkovský statek do Újezdce - podrobné informace a přihlášení v rodinném centru • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Americký koncert - pěvecký sbor KOS SPgŠ Litomyšl a Missouri Babtist University Chorale z USA • zámek - kaple
21.00 Wednesday party special - club music, djs Mylo Glenn & Doktor Eazy, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

9. 5. Pá 20.00 Horkýže slíže - koncert, afterpárty s dj Wolfem - vstupné 250 Kč v předprodeji a 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel.777 589 663 
20.30 Píseň písní - muzikál, příběh čisté lásky s hudbou Petra Jiříčka, vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 607 602 136
21.00 Oldies party - oldies výběr, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

10. 5. So 21.00 Retro párty 80.–90. let - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 El Jimador Tequilla Night - taneční hity, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

12. 5. Po 16.30 Smetanovský večírek • ZUŠ Litomyšl - sál tel. 461 612 628
18.00 Koncert smyčcového tria Gideon z Brna - dobrovolné vstupné • Husův sbor  tel. 724 704 977

13. 5. Út 10.00 a 17.00 Malování na triko • rodinné centrum tel. 607 605 720
16:00  Střípky z historie Litomyšlska – odborné práce studentů Gymnázia A. Jiráska • městská knihovna tel. 461 612 068
14.00 Čtení pro maminky - připravily děti ke Svátku matek • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Koncert Daniela Juna • ZUŠ Litomyšl - sál tel. 461 612 628

14. 5. St 17.30 Samovolné hubnutí – přednáška, Daniel Čépe • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

15. 5. Čt 17.00 Orchestrální absolventský koncert žáků ZUŠ Litomyšl • hotel Zlatá Hvězda  tel. 461 612 628
18.00 Máj, lásky čas - večerní setkání s poezií a nejen s ní pod májovou oblohou • před Faltysovým knihkupectvím tel. 461 613 191 

16. 5. Pá 18.00 Koncert J. a V. Vonáškových a J. Dvořákové - housle, fagot a varhany, dobrovolné vstupné • Husův sbor tel. 724 704 977
21.00 Shit párty - dj Negr, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Noc na přání - hity na přání, dj Lukáš Mercl, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

17. 5. So 19.30 Monsieur Amédée - komedii zahraje Divadelní soubor Tyl Hartmanice, vstupné 100 Kč • zámecký pivovar tel. 730 330 375
21.00 Diskotéka 70.–90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Party ride - taneční hity, dj Mark Evill, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

18. 5. Ne 10.00 Tři prasátka a vlk - pohádku pro děti zahraje Loutkové divadlo Spojáček z Liberce, vstupné 50 Kč • zámecký pivovar tel. 730 330 375
18.00 Pocta Edit Piaf - literárně hudební pořad, účinkuje M. Balejová, L. Švormová a J. Hošek, vstupné 150 Kč • hotel Zlatá Hvězda tel. 737 485 984

19. 5. Po 15.30 Lukostřelba a šerm - lukostřelba pro všechny zdarma, ukázka šermířského umění • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
17.00 Povídání s dulou • rodinné centrum tel. 607 605 720

20. 5. Út 10.00 a 17.00 Výroba kuchařských čepic • rodinné centrum tel. 607 605 720
14.15 Veronika (Šrek) Bromová: Příběhy a sny - prohlídka s autorkou výstavy • městská obrazárna na zámku tel. 461 614 765

21. 5. St 10.00 Letem pohádkovým světem - pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Závěrečný keyboardový koncert • ZUŠ Litomyšl - sál tel. 461 612 628
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Kuchařky - z knih na dané téma čtou manželé Švehelkovi z Knihkupectví Paseka • Na sklípku tel. 461 614 723
19.30 530. LHV: Stabat Mater - koncert, účinkuje LSO, Vlastimil, Mužský pěvecký sbor, Vox angelorum, Bendl, 150 Kč • Smet. dům tel. 461 613 239

20.00 Wednesday party special - club music, djs Mylo Glenn & Doktor Eazy, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
22. 5. Čt 17.00 Souborový koncert • ZUŠ Litomyšl - sál tel. 461 612 628

17.00 KJČ: Technické památky České republiky - přednáška pana Miroslava Škrdly, zveme i nečleny • restaurace U Slunce tel. 461 612 068
19.00 Posttraumatický rozvoj člověka - přednáška prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc. • Gymnázium A. Jiráska - aula tel. 724 704 977

23. 5. Pá 8.30 Výlet do Zoo Jihlava - nutná rezervace místa předem v rodinném centru tel. 607 605 720
17.30 Noc kostelů - ekumenické zahájení Noci kostelů v evangelickém kostele, po té bude otevřeno všech 7 litomyšlských kostelů
19.00 Rektor Stříteský - přednáška a zajímavé expozice, v rámci Noci kostelů • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 263
20.00 Evropské zvonohry - audiovizuální pořad Radka Rejška, v rámci Noci kostelů • Husův sbor tel. 724 704 977
21.00 Dobrý párty - dj Princ, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel.777 589 663 
21.00 Hawaii Night - taneční hity, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
21.00 Vystoupení dětí z dramatického oddělení ZUŠ - v rámci Noci kostelů • Husův sbor tel. 724 704 977

24. 5. So 10.00 O kotlík pana starosty - soutěž ve vaření kotlíkového guláše • Toulovcovo náměstí tel. 775 998 869
10.30 Pocta M. D. Rettigové u jejího hrobu a průvod na Smetanově náměstí tel. 461 612 575

11.00-22.00 Gastrofestival na Smetanově náměstí - www.gastroslavnosti.cz tel. 461 612 575
13.00-18.00 Škola výkladu karet mll. Lenormand - 1. část, Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667

18.30 Concertino Lenky Filipové - koncert spojený s rautem, vstupné 995 Kč (bohatý raut v ceně) • zámecké návrší  tel. 461 614 900
20.00 Rotoped - taneční zábava, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna tel.777 589 663 
21.00 Oldies party - oldies výběr, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

25. 5. Ne 9.00-17.00 Škola výkladu karet mll. Lenormand – 2. část, Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
12.00 Sousedská husička na Smetanově náměstí - na objednávku do 20. 5., hraje hudební skupina Třehusk • Smetanovo náměstí tel. 461 612 575
14.00 Májové odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové, vstupné 70 Kč • Lidový dům  tel. 461 619 183
15.00 O kocouru Mikešovi - pohádkové představení pro rodiče s dětmi uvádí Divadlo Scéna Zlín, vstupné 80 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

27. 5. Út 19.30 Baronky - abonentní představení uvádí Divadlo Kalich Praha (E. Holubová a Z. Bydžovská), vstupné 240 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
28. 5. St 20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
29. 5. Čt 15.30 Grilování s harmonikou - vystoupí manželé Vodehnalovi z Osíka • denní stacionář tel. 461 312 412

17.00 Taneční akademie ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům  tel. 461 612 628
30. 5. Pá 21.00 Music mix - dj Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel.777 589 663 

21.00 Ladies Night, vol. 4 - taneční hity, dj Xavier J, vstupné 70 Kč pro muže / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
31. 5. So 13.00 Dětský den - sport. stanoviště, ukázka dravých ptáků s přednáškou, prohlídka požární techniky • Sport. areál za sokolovnou  tel. 777 947 718

18.30 Opera pod májovým nebem na Smetanově náměstí - vstup volný • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
21.00 Music párty - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel.777 589 663 
21.00 Commercial party - taneční hity, dj Tony, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

Dětský den na Záhradí - výtvarné tvoření v zámeckém IC, odpoledne stanoviště s úkoly o ceny • na Záhradí  tel. 775 868 275
18.00 Pěvecký sbor KOS a přátelé z Ameriky - majálesový koncert • Nový kostel

2. 6. Po 10.00-15.00 Dětský den s Chocco Caffé - mls na špejli • rodinné centrum tel. 607 605 720
4. 6. St 19.30 Hrdý Budžes - abonentní představení uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram (B. Hrzánová, J. Vlčková, L. Jeník), 240 Kč • Smet. dům tel. 461 613 239
5. 6. Čt 17.00 Ostrovy - vernisáž výstavy keramického, výtvarného, fotografického a řezbářského kroužku DDM • kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 615 270
6. 6. Pá 9.00 Výklad tarotu a karet mll. Lenormand - Emilie Didi Bertová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
7. 6. So 13.00-18.00 Škola výkladu karet mll. Lenormand – 3. část, Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

v Litomyšli v květnu 2014?



DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kino.litomysl.cz

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
St  7. 5.  Noe ve 3D - film USA, drama / fantasy, 134 min., český dabing, vstupné 130 Kč
Čt  8. 5.  Noe - film USA, drama / fantasy, 134 min., české titulky, vstupné 100 Kč
Pá  9. 5.  Amazing Spider-Man 2 - film USA, akční / fantasy, 142 min., české titulky, vstupné 120 Kč
So 10. 5.  Amazing Spider-Man 2 ve 3D - film USA, akční / fantasy, 142 min., český dabing, vstupné 155 Kč
Ne 11. 5.  Láska, soudruhu - film Finsko / ČR / Norsko, komedie, 100 min., české titulky, vstupné 100 Kč
Út  13. 5.  Opera v kině: G. Puccini - Madama Butterfly - vstupné 250 Kč
St  14. 5.  Hany - film ČR, drama / komedie, 100 min., české titulky, vstupné 100 Kč
Čt  15. 5.  Filmový klub: Poslední vrchol - film Španělsko, 82 min., české titulky, vstupné 100 Kč / 70 Kč pro členy FK
Pá, So 16., 17. 5.  Divergence - film USA, akční / dobrodružný, 139 min., české titulky, vstupné 110 Kč
Ne 18. 5.  Pulp Fiction: Historky z podsvětí - film USA, krimi / thriller, 154 min., české titulky, vstupné 70 Kč
Út  20. 5.  Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel - film Švédsko, komedie / drama, 114 min., české titulky, vstupné 120 Kč
St  21. 5.  Dokument: Bohumil Hrabal - „Takže se stalo, že...", 70 min., vstupné 80 Kč
Čt  22. 5.  10 pravidel jak sbalit holku - film ČR, komedie, 100 min, vstupné 80 Kč
Pá 23. 5.  Godzila - film USA, akční / dobrodružný / thriller / sci-fi, 119 min., české titulky, vstupné 110 Kč
So 24. 5.  Godzila ve 3D - film USA, akční / dobrodružný / thriller / sci-fi, 119 min., české titulky, vstupné 140 Kč
Ne 25. 5.  Ranhojič - film Německo, dobrodružný / drama / historický, 150 min., české titulky, vstupné 100 Kč
Út  27. 5.  Dámský večer: Jedna za všechny - film USA, komedie, české titulky, vstupné 110 Kč
St  28. 5.  Vlk z Wall Street - film USA, životopisný / komedie / krimi, české titulky, vstupné 80 Kč
Čt  29. 5.  Dvojník - film Velká Británie, thriller / komedie, 93 min., české titulky, vstupné 80 Kč
Pá 30. 5.  X-Men: Budoucí minulost - film USA, akční / fantasy / sci-fi / dobrodružný, české titulky, vstupné 120 Kč
So 31. 5.  X-Men: Budoucí minulost ve 3D - film USA, akční / fantasy / sci-fi / dobrodružný, české titulky, vstupné 120 Kč
Ne  1. 6.  Sousedi - film USA, komedie, české titulky, vstupné 110 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 10. 5.  Rio 2 ve 3D - film USA, animovaný / rodinný, 100 min., vstupné 130 Kč
Ne 11. 5.  Rio 2 - film USA, animovaný / rodinný, 100 min., vstupné 100 Kč
So, Ne 17., 18. 5.  Hurá do pravěku - film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 82 min., vstupné 100 Kč
So 24. 5.  Zvonilka a piráti ve 3D - film USA, animovaný / fantasy, 78 min., vstupné 130 Kč
Ne 25. 5.  Zvonilka a piráti - vstupné 80 Kč
Po 26. 5.  Pohádky u vody - pásmo pohádek pro nejmenší, vstupné 30 Kč
So 31. 5.  Khumba ve 3D - film Jihoafrická republika, animovaný / dobrodružný, 85 min., vstupné 130 Kč
Ne  1. 6.  Khumba - film Jihoafrická republika, animovaný / dobrodružný, 85 min., vstupné 100 Kč

do 16. 5. Výtvarné umění našeho věku - výstava • Galerie v Antik hotelu Sofia • otevřeno denně
do 18. 5. Petr Hájek: Trojúhelník - tři města (Litomyšl, Bratislava, Vídeň), výstava architekta • zámecká jízdárna • denně 10.00-17.00 
do 18. 5. Šikovní Divadla Járy Cimrmana - výstava • sály YMCA v zámeckém pivovaru • denně 10.00-16.00 po domluvě v zámeckém infocentru (tel. 461 611 051)
do 25. 5. Papír pro básně + 1 - výstava děl na papíře od klasiky po současnost + jedno překvapení • Galerie Zdeněk Sklenář • Čt-Ne 10.00-17.00
do 25. 5. Tomáš Císařovský - Tichá dohoda - výstava obrazů • Galerie Miroslava Kubíka • Pá a Ne 12.00-17.00, So 11.00-17.00
do 25. 5. Členská výstava Unie výtvarných umělců pardubického regionu - výstava volného i užitého umění • dům U Rytířů • Út-Ne: 10.00-12.00 a 13.00-17.00
od 2. 5. do 31. 5.  Ženy spisovatelky - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 2. 5. do 31. 5. Ruslan Tarasov a Olesie Lishaieva - výstava obrazů ukrajinských mladých malířů z Krymu a Charkova • Café kafíčko • denně 9.00-16.30
od 3. 5. do 1. 6. Veronika (Šrek) Bromová: Příběhy a sny - výstava fotografií • zámek - městská obrazárna • Út-Ne: 10.00-12.00 a 13.00-17.00
od 3. 5. do 25. 10. Farmářské trhy - každou sobotu čerstvá zelenina, ovoce, maso a masné výrobky, sazenice, med... •  Toulovcovo nám. •  www.generace89.cz. nebo tel. 737 941 829
od 9. 5. do 11. 5. Makrely po Chorvatsku na žhavém uhlí • Sportovní areál za sokolovnou • od 11.30 
od 10. 5. do 11. 5. Tvoření pro děti ke Dni matek - výtvarná dílna • zámecké informační centrum • 9.00-16.00  
od 12. 5. do 23. 5. Gurmánská pouť po restauracích a školních jídelnách v Litomyšli
od 16. 5. do 18. 5. Speciality z čerstvého chřestu • hotel Zlatá Hvězda • od 11.00
od 17. 5. do 18. 5. Rybí hody - rybí speciality, za hezkého počasí i na grilu • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00 
od 24. 5. do 25. 5. Kavárna potmě - pojízdná kavárna Nadace Světluška • před hotelem Zlatá Hvězda • So 10.00-20.00 a Ne 10.00-15.00
od 27. 5. do 29. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře - zveme i rodiče a prarodiče • městská knihovna
od 31. 5. do 1. 6. Tvoření pro děti ke Dni dětí - výtvarná dílna • zámecké informační centrum • 9.00-16.00 
od 31. 5. do 1. 6. Dětský rej - degustujeme, šifrujeme, malujeme... • zámecké sklepení • 10.00-16.00
od 6. 6. do 12. 6. Ostrovy - výstava keramického, výtvarného, fotografického a řezbářského kroužku DDM • kostel Rozeslání sv. Apoštolů

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

Otevírací doba
Po – Pá: 8.30 – 18.00
So – Ne 9.00 – 14.00 aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na pře-
lomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho do-
předu na www.litomysl.cz.

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

Informační centrum na zámku otevřeno: Po 10.00 – 15.00, Út - Ne 9.00 – 16.00

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

Aktuálně v prodeji: kniha o Zdeňku Kopalovi, nová kniha o Růžovém paloučku, nové suvenýry
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ZŠ U Školek v celostátním
finále Prezentiády!
Prezentiáda 2014 je pátým ročníkem soutěže,
která se snaží hravou formou naučit středo-
školáky, a v tomto roce nově i žáky osmých
a devátých tříd, prezentačním dovednostem.
Letos se přihlásily více než dvě stovky prezen-
tací, na kterých pracovalo přes šest set soutě-
žících. Prezentace do nominačního a krajského
kola vytvářel i tým žáků Základní školy U Ško-
lek a… uspěl. S divokou kartou postoupil z dru-
hého místa do finále. A tam opět slavil úspěch.
Domů si žáci odváželi stříbro. 
V nominaci i na kraji druzí
Tým ze Základní školy U Školek s názvem Ki-
BaPa na druhou ve složení Barbora Horáčková,
Pavel Kovář a Kristýna Sovová si vybral téma
„Co bych dělal s milionem dolarů“. V nominač-
ním kole skončil na krásném druhém místě,
stejně tak i v krajském kole. Předstihlo ho
pouze Gymnázium Dašická z Pardubic, a to jen
o jeden a půl bodu. „Toto umístění je velmi
cenné proto, že žáci základních škol soutěží
v jedné kategorii se středoškoláky včetně ma-
turantů, mají tedy jen velmi malou šanci umístit
se na předních příčkách,“ reagovala ředitelka
školy Miroslava Jirečková. Vystoupení litomyšl-
ského týmu komentovaly i webové stránky
Prezentiády: „Mezi prezentacemi nad ostatní
zjevně vyčnívali žáci ze ZŠ Litomyšl z týmu Ki-
BaPa na druhou, jejichž výkon by obstál i na
půdě vysokých škol. Jen těsně se umístili na
druhém místě, což je přinejmenším veliký pří-
slib do budoucích ročníků!“ Nakonec však byli
litomyšlští žáci vybráni jako nejlepší z týmů
Čech a Slovenska, které skončily na druhém
místě, a dostali tzv. divokou kartu. Postoupili
tak do celorepublikového finále. 
Osudové druhé místo
Finále Prezentiády se konalo 24. a 25. dubna
na Masarykově univerzitě v Brně. V případě
témat „Bez peněz“ a „Den, kdy byla zrušena
škola“ zůstal litomyšlský tým raději bez peněz.

Ve své prezentaci upozornil na to, jak snadné
je v dnešní době o peníze přijít, ale také poradil,
jak se z této zapeklité situace dostat. Konku-
rence dalších 16 týmů z Čech a Slovenska,
navíc všech ze středních škol, se žáci základní
školy nezalekli. „My jsme ještě stále plní a na-
bití energií a cítíme se báječně, zvládli bychom
ještě minimálně další tři prezentace! Zvládli
jsme to v rekordním čase a já jsem hrdá na svůj
tým,” uvedla po zpracování prezentace kapi-
tánka KiBaPa na druhou Barbora Horáčková.
A jak jejich vystoupení nakonec zhodnotila po-
rota? „Získali jsme druhé místo - stříbrný
pohár, tři poukazy na interaktivní workshop,
jeden tablet a 2 mobilní telefony,“ prozradila
výsledek ředitelka školy. První místo vybojoval
tým Ne tak svatá trojice z Gymnázia a ob-
chodní akademie Chodov.
Příprava žáků již ve škole
Ve škole se, podle ředitelky, snaží u žáků pod-
porovat ucelené vystupování a schopnost
přesně formulovat svá stanoviska. „V dnešní
době je velmi důležité mít zdravé sebevědomí,
odvahu, dokázat obhájit svůj názor a umět vzá-
jemně spolupracovat. Jsme si plně vědomi toho,
že až jednou nastoupí mladí lidé do zaměstnání
a budou stát před svými kolegy, potenciálními
investory nebo třeba před vlastními zaměst-
nanci, budou právě toto potřebovat. Kromě
běžné výuky jistě přináší své ovoce i práce v zá-
jmových útvarech, které při škole působí,“ míní
Miroslava Jirečková. Na škole působí divadlo,
školní rozhlas i televize Dvojka 2. Zde si žáci
osvojují komunikační, ale i další dovednosti,
které mohou v budoucnu využít. „Měla jsem
možnost práci na tomto projektu podrobně sle-
dovat a musím říct, že byla radost vidět, jak děti
báječně spolupracují, jak jsou nápadité. Jsem na
všechny tři soutěžící skutečně hrdá!“ říká pyšně
ředitelka školy. 
V Prezentiádě soutěží tříčlenné týmy, které spo-
lečně zpracují prezentaci na jedno ze zadaných
témat a doprovodí ji maximálně desetiminuto-
vým slovním komentářem. Odborná porota hod-
notí slovní projev, vizuální kvalitu, týmovou
spolupráci, nápaditost zpracování, pohotovost
reakcí, schopnost improvizace i celkový dojem.
Soutěž pořádá občanské sdružení Student
Cyber Games a podporuje ji i MŠMT. 
Záznam vystoupení týmu ZŠ U Školek v kraj-
ském kole můžete zhlédnout na webových
stránkách školy www.litomysl.cz/2zs, v sekci
školní televize - speciály. Medailonek týmu Ki-
BaPa na druhou, se kterým se tým představoval
na Prezentiádě v Brně, najdete na youtube.com.          

Jana Bisová, foto archiv Prezentiády 2014

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
Čt 8. 5. MUDr. Tišlerová
So 10. 5. MUDr. Slavík 
Ne 11. 5. MUDr. Slavík 
So 17. 5. MUDr. Mikulecká
Ne 18. 5. MUDr. Mikulecká
So 24. 5. MUDr. Paseková
Ne 25. 5. MUDr. Paseková
So 31. 5. MUDr. Sláma
Ne 1. 6. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského 
oddělení, tel. 461 655 269
Čt 8. 5. MUDr. Jung
So 10. 5. MUDr. Pecinová
Ne 11. 5. MUDr. Sadílková
So 17. 5. MUDr. Filová
Ne 18. 5. MUDr. Filová
So 24. 5. MUDr. Beňová
Ne 25. 5. MUDr. Hájková
So 31. 5. MUDr. Švábová
Ne 1. 6. MUDr. Jílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Čt 8. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
So 10. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 11. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17. 5. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 18. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24. 5. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 25. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 31. 5. U Slunce, 461 612 678
Ne 1. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8. 5. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, 461 724 369
10.-11. 5. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, 461 100 497
17.-18. 5. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, 461 619 670
24.-25. 5. MDDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
31. 5. - 1. 6. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614

Rozpis služeb

Litomyšlská nemocnice získala
certifikát kvality
V uplynulých dnech proběhlo v Litomyšlské ne-
mocnici akreditační šetření. Litomyšlská nemoc-
nice je první nemocnicí v Pardubickém kraji,
která úspěšně absolvovala šetření dle novelizo-
vaných standardů.  
Akreditační šetření je náročný proces, kterým
nemocnice prokazuje splnění všech požadavků
a standardů, které garantují kvalitu péče i bez-
pečí pacientů. Audit byl proveden metodou „sto-
pař”. Auditoři hovořili s lékaři, s nelékařskými
zdravotnickými pracovníky i s provozními za-
městnanci. Zkoumali návaznost, bezpečnost
a kvalitu poskytované péče. Spojená akreditační
komise, o.p.s., (SAK) vydala Litomyšlské nemoc-
nici, a.s., „Certifikát o udělení akreditace”. Ne-

mocnice se tak zařadila mezi ta zdravotnická za-
řízení, která úspěšně prošla externím akreditač-
ním auditem dle Spojené akreditační komise.
Akreditace má platnost do dubna 2017. Všechna
akreditovaná zařízení se řídí stejnými pravidly,
mezi která patří zavedení standardizovaných
procesů, dodržování národní legislativy a zvý-
šení přehlednosti procesu, který začíná od přijetí
pacienta, operaci až po ambulantní léčbu. 
Akreditace je osvědčením, že nemocnice má
kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb
a zvládla zavedení efektivního systému trvalého
zvyšování kvality. 

Adrián Nemšovský, manažer kvality 
Litomyšlské nemocnice, a.s.

udržbáře/elektronika
do dvousměnného provozu

strojník na obsluhu
sítotisku
do třísměnného provozu 
– zaučíme

Kontakt: Ondřej Lukáš
ondrej.lukas@hrg.cz, tel. 602 648 780

přijme

H.R.G., spol. s r. o.
Svitavská 1203, Litomyšl

Nástup možný ihned!
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Dnešní doba je velice uspěchaná, 
tak proč ztrácet čas zbytečným 
cestováním... Relax a plnohodnotná
péče v pohodlí Vašeho domova!
Objednejte si mé služby a přijedu 
barvit, stříhat i česat k Vám.

Věra Škraňková – Litomyšl • tel. 776 381 780
www.kadernictvikvam.7x.cz

AKCE DO KONCE

ČERVENCE

10% SLEVA
A DOPRAVNÉ

DO 10 KM
ZDARMA

Plebs blues aneb chvála zapojení veřejnosti
O tom, jak udělat dobrou architekturu s lidmi
a pro lidi, se diskutovalo v pondělí 14. dubna
u kulatého stolu v hotelu Zlatá Hvězda. K otázce
Zapojování občanů jako principu s podtitulem
Umí radnice naslouchat? se sešli starostové Li-
tomyšle a Svitav Michal Kortyš a David Šimek,
Antonín Dokoupil z oddělení rozvoje a investic
MěÚ v Litomyšli, architekt Petr Klápště z Ústavu
prostorového plánování Fakulty architektury
ČVUT v Praze a projektová manažerka Jolana Ří-
hová ze soukromé Nadace Proměny. 
Mluvilo se o mnohém. O strategickém plánu
města, o architektonických studiích čekajících
na svou realizaci, o potřebě připravenosti města
reagovat na aktuální dotační tituly. Je zřejmé, že
u mnohých projektů není hlasu veřejnosti třeba.
Málokdo z Litomyšlanů bude mít co říct k do-
movu pro seniory, k rekonstrukci chráněného
domu U Rytířů či k úpravám sociálních zařízení.
Ani ve Svitavách se veřejnost nebude vyjadřovat
k rekonstrukci kanalizace, k projektu ubytovny
pro bezdomovce či k cyklostezkám. Co ale v pří-
padě zásahů na litomyšlském Smetanově ná-
městí nebo svitavském sídlišti na Lánech, kde žijí
stovky lidí? Je jim dán prostor k vyjádření? Je jim
umožněno zapojit se do procesu vzniku plánu?
Mohou samotní uživatelé ovlivnit výslednou po-
dobu projektu, jichž se bytostně týká?

Své o tom vědí v Litomyšli. Nadace Proměny,
která stojí za realizací projektu obnovy Vodních
valů a přilehlého parku u Smetanova domu (pro-
jekt Dialog mezi řekou a městem), věnovala pro-
cesu získávání podkladů od veřejnosti jeden celý
rok. Informace byly sbírány postupně a syste-
maticky: z dotazníkových šetření, workshopů,
z veřejných projednání, kulatých stolů, osobních
komunikací, výstav návrhů a podobně. Stejně
tak i lidé byli průběžně informováni o stavu věcí
prostřednictvím radničních listů, webových strá-
nek, newsletterů, sociálních sítí, happeningů, ko-
mentovaných prohlídek. 
Že by řešení? „Ano, od Nadace Proměny jsme se
mnohé naučili,” přiznává litomyšlský starosta
Kortyš. „Pravdou je, že soukromá nadace na to
má čas. Na mnohé jiné výzvy je ale třeba reago-
vat hned, mít připraveno něco v šuplíku,” dodává
a jeho svitavský kolega mu souhlasně přikyvuje.
Jaké zdržení sbírání potřebných dat tedy před-
stavuje? „Samotné získání vstupních dat není
složité, to je otázkou čtrnácti dnů. Mnohem delší
je příprava, ta může zabrat i dva tři měsíce,” říká
odborník na vedení projektů s participací veřej-
nosti Petr Klápště. Že je tato fáze ale důležitá,
potvrdili i vítězové architektonické soutěže pro-
jektu Dialog mezi řekou a městem Martin Frej
i Martin Rusina. Ze získaných dat mohli vyčíst,

co je pro lidi na Vodních valech v Litomyšli cenné
a proč, pochopit synergie, role a významy jed-
notlivých objektů (řeka, hřiště, louka, kulturní
dům) a získané poznatky zakomponovat do
svého projektu. 
Co tedy chybí? Naučit se to! Naučit se vnímat
důležitost, opodstatněnost a oprávněnost jed-
notlivých rolí a ponechat jim jejich místo. Ne-
směšovat je, nedegradovat jednu na úkor druhé.
Tak jako už umíme své volené představitele
v případě potřeby i odvolat (potažmo příště ne-
zvolit), tak jako úředník dnes není pouhý sluha
svého pána, ale respektujeme v něm jeho eru-
dici, i občan, zvlášť pokud vnímavý, snaživý, ak-
tivní (ano, právě ten, kterého demokracie nejvíce
potřebuje!) si zaslouží svůj prostor. 
Záznam kulatého stolu Zapojení občanů jako
princip. Umí radnice naslouchat? bude k dispo-
zici na webových stránkách organizátorů - ob-
čanského sdružení Generace89
(www.generace89.cz) a projektu ARS REGIO CI-
VITAS (www.ars-regio-civitas.cz). Diskuze byla
poslední z cyklu kulatých stolů (ke zhlédnutí
tamtéž) konaných v rámci projektu ARS REGIO
CIVITAS – občanské vzdělávání pro kulturu re-
gion a demokracii (reg.č. CZ.1.07/3.1.00/37.0217)
financovaného z Evropských sociálních fondů. 

Marcela Boštíková

Inzerce
Mladá pracující žena s malým pejskem hledá
podnájem 1+1 v RD nebo byt 1+1, levný měsíční
nájem. Pejsek je vychovaný v bytě – čistotný. Jen
lidé s vážným zájmem. Děkuji za nabídky, Růžič-
ková. Tel. 739 173 501. • Koupím poštovní
známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuze-
xové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní
řády, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tel.: 724 22 92 92. • Prodám Škoda
Fabia 1,2 benzín, typ 6Y, první majitel, v provozu
od 4/2003, STK do 5/2015, šedá metalíza, najeto
111 tis. km, servisní knížka. Tel.: 777 341 883.

Rodiče za katedrou

O tom, že školní třídy nejsou určené jen pro žáky
a učitele, jsme se na ZŠ Zámecká přesvědčili již
mnohokrát. Ochotu rodičů podílet se na školních
aktivitách jsme v poslední době ocenili napří-
klad, když dvě maminky pomáhaly dívkám ze VII.
A se šitím vánočních dekorací a pouzder na
tužky. V březnu jiné maminky, tentokrát zdra-
votní sestry, učily v V.A spolu s paní učitelkou zá-
sady první pomoci. Na začátku dubna se další
rodičovské skupiny pustily společně s dětmi
a učitelkami v provizorních uměleckých dílnách
do výroby netradičních proutěných vazeb,
patchworkových vajíček, věnců a šití drobností
na školní velikonoční výstavu. 
Velmi si vážíme času, který „naši” rodiče těmto
školním činnostem věnují, a ještě jednou jim dě-
kujeme. Jsme rádi, že se nebojí postavit za kate-
dru a stát se na chvíli učiteli.

Jana Slabá, foto Zuzana Maršálková

Domluvte se s Vaší kamarádkou
nebo sousedkou a objednejte 
si stříhání společně, zpříjemníte
si tím čas, který u Vás strávím,
vzájemně si třeba pohlídáte děti
a doprava nebude účtována.

Pánské pouze v případě  
objednání manželek či přítelkyň
Vyzkoušejte něco nového... 
Těším se na Vás!  
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ZUŠ v soutěžích opět úspěšná
I v letošním školním roce se
ZUŠ B. Smetany zapojila do
soutěže vyhlašované MŠMT,
tentokrát v oborech: hra na
klavír, hra na housle a hra na
kytaru. Celkem jsme připravili
k postupu ze školního do
okresního kola 20 žáků: 13
klavíristů, 3 kytaristky a 4
houslistky. 
Okresní kolo hry na kytaru (27.
2. 2014) pro nás bylo velikým
úspěchem. Možná jsme měli
výhodu domácích, protože
jsme byli zároveň organizá-
tory soutěže, ale spíše na tom
měla zásluhu poctivá příprava ze strany žákyň
i paní učitelky. Všechny tři soutěžící - Veronika
Brokešová, Alžběta Veselá a Lucie Kratochvílová
postoupily do krajského kola a Alžběta Veselá
byla dokonce vyhlášena absolutní vítězkou. Pře-
kvapení nás čekalo i v krajském kole (25. 3. 2014),
kde Lucie Kratochvílová doslova převálcovala
konkurenci a vybojovala si 1. místo s postupem do
ústředního kola, které se uskuteční 8. - 9. 5.
v Novém Strašecí. Alžběta Veselá v kraji získala 2.
místo, Veronika Brokešová 3. místo.
Ve hře na klavír se probojovala do krajského kola,
které proběhlo 20. 3. 2014 ve Vysokém Mýtě,
Klára Hegrová, Vendula Jiskrová a Kateřina Mac-
ková. Mezi silnou konkurencí se umístily velice
pěkně. Klára Hegrová získala 2. cenu, Vendula Jis-
krová a Kateřina Macková skončily na 3. pozici. 
Nejčerstvěji máme za sebou krajské kolo ve hře
na housle (3. 4. 2014). Z okresního kola nám po-
stoupily do soutěže všechny 4 žákyně a zazářily
i v kraji. Z 1. místa (bohužel bez postupu) se ra-
dovala Vendula Boštíková a Andrea Matoušková.
Terezie Štanclová vybojovala 2. místo, Klára Pa-
ťavová si přivezla 3. cenu.
Výsledky žáků naší ZUŠ svědčí o profesionalitě
pedagogů a o celkové kvalitě výuky hudebního

oboru. Ale zásluhu na tom
mají především sami soutě-
žící, kteří nám svojí pílí
a chutí do hry dodali moti-
vaci k další práci. 
V průběhu dubna a května
vás srdečně zveme na absol-
ventské koncerty našich žáků
v novém sále ZUŠ, a to v ter-
mínech: 5. 5., 6. 5., 21. 5. (key-
boardový) a 28. 5. – vždy od
17.00 hodin. Orchestrální ab-
solventský koncert plánu-
jeme do hotelu Zlatá Hvězda
dne 15. 5. 2014 od 17 hodin.
Taneční obor slavnostně za-

končí letošní školní rok tradiční Taneční akademií,
která se pro veřejnost uskuteční 29. května od
17.00 hodin ve Smetanově domě. Další mimořád-
nou plánovanou akcí ZUŠ bude po Trubačích Zá-
břeh koncert Daniela Juna, absolventa  klavírní
třídy Marie Heylové. Daniel je v současné době
studentem HF JAMU v Brně. Od studií se věnuje
pravidelné koncertní činnosti, od roku 2005 má
na kontě již 135 koncertních vystoupení v České
republice i v zahraničí. Ve většině případů se
jedná o klavírní recitály, které sám provází slo-
vem. Do Litomyšle se vrací po sedmi měsících
s novým pestrým programem z díla Leoše Ja-
náčka, Ference Liszta, Fryderyka Chopina a Jana
Nováka. Koncert se uskuteční v novém koncert-
ním sále ZUŠ v úterý 13. 5. 2014 od 18.00 hod.
Od 5. do 30. května bude probíhat zápis dětí
starších pěti let do všech čtyř oborů. V rámci hu-
debního oboru chceme upozornit na otevření
nového studijního zaměření Zpracování a zá-
znam zvuku a na rozšířenou nabídku výuky bi-
cích nástrojů.
Těšíme se na shledání při některém z koncertů
v nových prostorách ZUŠ!

Text a foto Markéta Hegrová, 
zástupce ředitele školy

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

na školní rok 2014–2015
Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ
Studijní zaměření: klavír, varhany, klarinet, saxofon, 

zobcová flétna, příčná flétna, klasická kytara, elektrická 
a basová kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, housle, 

akordeon, bicí nástroje,  trubka, lesní roh, baryton, tenor,
pozoun, tuba, hra na keyboard, záznam a zpracování zvuku, 

taneční orchestr, dechový orchestr, lidový soubor. 

OBOR VÝTVARNÝ
Předměty: kresba a grafika, malba, 

modelování a keramika, výtvarná kultura

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

loutkoherectví, herecký soubor

OBOR TANEČNÍ
Předměty: základy klasického tance, moderní 
a novodobý tanec, taneční praxe a průprava

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

v 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 v kanceláři školy.

ZÁPIS
DO ZUŠ

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

CHEB
24. května
Špalíček Fest 2014 - hudebně zábavný festival

JINDŘICHŮV HRADEC
17. května
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký
pedál - zahájení turistické sezóny spojené s jarní cyk-
listickou vyjížďkou a doprovodným programem

KUTNÁ HORA
31. května - v okolí Chrámu sv. Barbory
Kuchyně první republiky - 11.00–20.00 hod., kul-
turně-gastronomická akce - lahůdky prvorepublikové
kuchyně, bohatý stylový program, nahlédneme i do
zákulisí úspěšného seriálu První republika.

POLIČKA
16.- 25. května - Tylův dům a kostel sv. Jakuba 
Martinů Fest - hudební festival přináší do Poličky ně-
kolik významných hudebních interpretů 

TELČ
17. května 
Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí od 10
do 17 hod., prezentace folklorních souborů s jejich
hosty s výstavou Poznej světové dědictví UNESCO.

TŘEBOŇ
6.-11. května
Anifilm - Mezinárodní festival animovaných filmů
- soutěžní i veřejné projekce, dílna animace, výstava
finských loutek a další.

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

Inspirace
z České inspirace 

Litomyšl za 3 roky snížila cenu
silové elektřiny o 35 %

Zápisy do pamětní knihy
Vivat Smetana! přibývají
Při připomínce 190. výročí narození Bedřicha
Smetany 2. března 2014 pořídilo Regionálním
muzeum v Litomyšli netradiční pamětní knihu.
Je určena obdivovatelům Bedřicha Smetany,
kteří mají příležitost vyjádřit v ní při zvláštních
příležitostech svůj vztah k jeho životu a dílu. Po-
dělte se o chvíle, kdy do vašeho života vstoupila
Smetanova hudba, nebo se váš osud protnul se
skladatelovým. Zanechte zde své vzpomínky,
pocity či vzkazy pro všechny, kteří v budoucnu
v této knize zalistují.

Svoje vzkazy můžete do knihy zapisovat po celý
letošní rok v Rodném bytě B. Smetany. Kniha se
poté uschová do muzejního archivu a opět ote-
vře nejdříve za pět let nebo při dalších význam-
ných příležitostech. 
Věříme, že se vám náš nápad líbí a společně se
nám podaří vytvořit jedinečnou knihu osobních
vzkazů a vyznání, která je určena nejen obdivo-
vatelům Bedřicha Smetany, ale nám všem.
Takže – Vivat Smetana!        Renata Kmošková, 

Regionální muzeum v Litomyšli

Město Litomyšl opakovaně šetří nákupem
energií pro své objekty a městské organizace
na energetické burze. V březnovém nákupu na
Českomoravské komoditní burze Kladno rad-
nice snížila cenu silové elektřiny pro příští rok
proti letošním cenám o 8 procent. „Cena elek-
třiny na burze vytrvale klesá. Porovnáme-li
cenu před prvním nákupem v roce 2011 s cenou
pro rok 2015, představuje to pokles nákladů
o plných 35 procent," uvedl místostarosta Ra-
domil Kašpar.
Při prvním nákupu v roce 2012 se podařilo snížit
cenu silové elektřiny z úrovně kolem 1.500 Kč
za megawatthodinu (MWh) o 16 procent. „Teh-
dejší průměrná cena 1.267 Kč/MWh nám mezi-
ročně zlevnila elektřinu o téměř 400 tis. korun.

V následujících letech došlo k dalšímu poklesu
a cena pro příští rok už je pod hranicí 1000 Kč
za megawatthodinu. To při celkovém objemu
cca 2.600 MWh znamená úsporu proti cenám
roku 2011 cca 1,4 milionu korun," upřesnil
místostarosta.
Město Litomyšl stejným způsobem nakupuje
i zemní plyn. „Úspora při prvním nákupu v roce
2012 byla dokonce 37procentní, což ve finanč-
ním vyčíslení představovalo pokles nákladů
meziročně o 800 tisíc," uvedl Kašpar. Dodávky
zemního plynu pro letošní rok si už radnice za-
jistila loni v březnu za cenu u velkoodběru na
úrovni 715 Kč za MWh a u maloodběru dokonce
pod hranicí 710 Kč za MWh. Nákup plynu na
příští rok radnice nyní připravuje.   -red-
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pozvánky 

Penzista schovává
mrtvoly
Divadelní soubor Tyl Hartmanice zahraje komedii
Monsieur Amédée v sobotu 17. května od 19.30
hod. v zámeckém pivovaru v Litomyšli. Profesor
francouzštiny v penzi vede klidný život. Avšak
během chvíle se vše změní, protože mu do auta
nastoupí prostitutka Katia, díky níž se ze starého
učitele francouzštiny stává gangsterský živel.
Diváky nadchne představitel hlavní postavy cha-
rismatický Milan Vierer. Bláznivé situace komen-
tuje spisovným jazykem, který je gangsterům na
míle vzdálený. Konverzační komedie je určena
především divákům, kteří se chtějí pobavit.
Představení pro náročné pořadatel zařadí
v druhé polovině roku.
Tomáš Langr, ředitel Dobrého divadla, prozra-
zuje: „Původně jsme měli komedii uvést v Lido-
vém domě. Ale ukázalo se, že lechtivější ráz hry
se neslučuje s podmínkami Charity. Herečky se
na jevišti prochází ve spodním prádle a používají
peprný slovník. Divadlo jsme radši přesunuli do
zámeckého pivovaru, do něhož se světské téma
hodí lépe.” Klenutý sál zámeckého pivovaru je
nově opravený a Dobré divadlo již po několikáté
přemění prostor obyčejného sálu na divadelní.
Vstupenka stojí 100 Kč a předprodej na místě
začíná půl hodiny před začátkem. Rezervované
lístky lze uplatnit do 19.00 hod., poté propadají.
Výtěžek z benefičního večera vloží pořadatel do
pohádek pro děti v Hradci Králové a Litomyšli. 

Květuše Soukupová

Poslední vrchol
v kině Sokol
Filmový klub kina Sokol v Litomyšli uvede 15.
května 2014 španělský  film  Poslední vrchol
(2010). Jedná se o celovečerní dokument, který
je v mnoha směrech dílem vybočujícím z řady
obvyklých filmových projektů. Byl distribuován
bez jakékoli reklamy či marketingu. Začal se pro-
mítat v Madridu, pro velký divácký zájem se ve
španělských kinech udržel po dobu 6 měsíců
a nakonec úspěšně objíždí svět déle než tři roky
po svém vzniku. Českou premiéru měl film 8.
ledna 2014 v pražském kině Atlas, Česká repub-
lika je 17. státem, ve kterém je film nasazen do
distribuce. 
Jde o životní příběh španělského kněze Pabla
Domíngueze, který v čase mezi studiem a půso-
bením na fakultě pokořil mnohé horské vrcholy
v Andách, Himalájích a Alpách. Filosof, který se
nebál života ani smrti, tragicky zemřel ve svých
42 letech při sestupu z hory Moncayo. Pro ne-
spočet lidí byla paradoxně tato událost okamži-
kem, ve kterém pro ně Pablo začal žít. 
Síla tohoto dokumentu je v jeho autentičnosti.
Dokument, vyprávěný Pablovou rodinou, přáteli,
kolegy a studenty, je plný naděje a radosti. Pablo
Dominguez se uměl radovat z každého dne, po-
máhal nezištně druhým. Pro své žáky a farníky
byl životním průvodcem, který je neopouštěl
a hlavně v těžkých chvílích je dokázal podpořit,
ukázat možnou cestu v jejich zdánlivě bezvý-
chodné situaci.
„Jeho život stojí za to poznat – přinese mnoho
dobra,” říká ve filmu jeden z Pablových přátel.
A že film diváky proměňuje, potvrzuje sám reži-
sér Juan Manuel Cotelo :„Je velice zajímavé, že
když odchází diváci z tohoto filmu, nemluví
spolu o filmu, ale o svém vlastním životě. Na we-
bovou stránku napsal jeden z diváků, že poté, co
vyšel z kina, kde viděl tento snímek, šel za svým
otcem a po šestnácti letech ho zase znovu
objal.”                                          Anna Klusoňová, 

členka litomyšlské pobočky ČKA 

Dva zajímavé koncerty v Husově sboru
V květnu bude Husův sbor v Litomyšli na Toulov-
cově náměstí hostit dva zajímavé soubory.
Tím prvním bude v pondělí 12. května v 18.00 hod.
Smyčcové trio Gideon z Brna, tvořené houslistou
Pavlem Wallingerem, violistou Karlem Plockem
a violoncellistou Janem Škrdlíkem, absolventy Ja-
náčkovy akademie múzických umění v Brně, kteří
společně vystupují od r. 2002 na domácích i za-
hraničních koncertních podiích. V podání tohoto
tria se můžeme těšit na díla P. Vranického, F.
V. Kramáře a L. van Beethovena. Zvláštní pozor-
nost pak soubor věnuje interpretaci „Tria pro
housle, violu a violoncello (Terezín 1944)” sklada-
tele Gideona Kleina, jehož jméno nese ve svém
názvu. Tento skladatel a pianista, který se narodil
v Přerově a studoval na pražské konzervatoři,
patřil v českých zemích bezesporu k největším
talentům první poloviny 20. století. Zemřel za tra-
gických okolností v koncentračním táboře na
konci 2. světové války.
Druhou trojicí muzikantů, která v Husově sboru
vystoupí v pátek 16. května v 18.00 hod., bude
soubor tvořený manželským párem Janou a Vác-

lavem Vonáškovými za doprovodu Jiřiny Dvořá-
kové na originálním dovezeném varhanním pozi-
tivu. Jana Vonášková - Nováková je vynikající
houslistka, vítězka mnoha soutěží (např. Talent
roku 2000, Evropská cena ve Štrasburku 2001),
bývalá členka Smetanova tria a nyní maminka
dvou dětí. Její manžel Václav Vonášek, jeden z na-
šich nejlepších fagotistů, je členem České filhar-
monie a je rovněž vítězem mnoha soutěží (např.
2004 v australském Melbourne, 2005 v polské
Lodži). Tuto muzikantskou dvojici spojuje i to, že
oba získali stipendium na prestižní londýnské
Royal College of Music. Manžele Vonáškovy do
trojice doplní nám již v Litomyšli dobře známá
varhanice Jiřina Dvořáková, která vedle pražské
AMU studovala i v Hamburgu u prof. W. Zerera
a která skvěle stylově interpretuje hudbu různých
období. V jejich podání zazní díla hudebních veli-
kánů baroka a klasicismu (J. S. Bach, G. F. Händel,
W. A. Mozart) a jistě i nějaké překvapení. Vstupné
na oba koncerty je dobrovolné. Ke krásným hu-
debním zážitkům vás zve            za náboženskou

obec CČSH Štěpán Klásek, farář 
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Hvězdné večery – Pocta Edit Piaf
„Hvězdné večery aneb večery ve Hvězdě” připra-
vily pro zájemce další z komponovaných pořadů
na neděli 18. května. V sále hotelu Zlatá Hvězda
vám v 18 hodin nabídneme jedinečnou příleži-
tost jak se seznámit nebo si znovu připomenout
osudy největší osobnosti francouzského šan-
sonu Edith Piaf prostřednictvím literárně-hu-
debního pořadu. V představení, které trvá 1 hod.
30 min., se s námi přenesete do první poloviny
20. století a uslyšíte střípky z bohatého života
této jedinečné šansoniérky, jež doplňují světo-
známé písně z jejího repertoáru. Písně zazní

v originále, ale i v českém překladu zpěvačky
a textařky Marty Balejové, za doprovodu pi-
anisty Jiřího Hoška. Úryvky z životopisné knihy
Edith Piaf autorky Simone Berteautové umě-
lecky ztvární herečka Libuše Švormová. Srdečně
zveme všechny zájemce na spojení kvalitního
programu s příjemným posezením a občerstve-
ním – ideální příležitost například k dodatečné
oslavě Dne matek.
Na setkání s vámi se těší 

Milena Šnajdrová, hotel Zlatá Hvězda
a Renata Pechancová, příprava programů

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 17. května od 19.00 / Fabrika
Carl Orff: Carmina Burana - slavnostní koncert
v rámci 11. festivalu amatérských pěveckých sborů
• 24. května od 13.00 / park J. Palacha
Den rododendronů - kulturní odpoledne s koncertem
kapely Medvěd 009 od 18.00 hod.
• 26. května od 19.00 / Fabrika
Divadlo La Fabrika: Bláznivý Petříček - Vojta Dyk
a Tatiana Vilhelmová jako milenecká dvojice i na jevišti

POLIČKA
• 7. května od 19.00 / Tylův dům
Valčík pro Monicu - životopisný film 2D
• 10. května – 27. června / Centrum B. Martinů
Co Čech, to muzikant - výstava
• 17. května – 27. června / Centrum B. Martinů
Hry a klamy - výstava
• 25. května od 18.00 / kostel sv. Jakuba
Pocta Roku české hudby - v rámci Martinů fest 2014

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 13. května od 19.00 / kinosál muzea
Sborovna - představení s P. Trávníčkem v hlavní roli
• 31. května od 19.00 / muzeum
Muzejní noc 

VYSOKÉ MÝTO
• 4. května – 17. června / regionální muzeum
Indrustriální dědictví - výstava
• 10. května od 20.00 / Klubová scéna
Jiří Stivín & Jazz Guartet - koncert v rámci Dvořá-
kova festivalu
• 17. května / nám. Přemysla Otakara II.
Čermákovo Vysoké Mýto - mezinárodní přehlídka
dětských dechových hudeb
• 30. května / nám. Přemysla Otakara II. 
Sportovní den - sportovní zábavná akce, ukázky
a přehlídka sportovních klubů

Českomoravské
pomezí zvePříběhy a sny Veroniky Bromové

Městská obrazárna ve 2. patře litomyšlského
zámku bude v letošním roce otevřená mimořád-
nou autorskou výstavou Veroniky Šrek Bromové,
současné české umělkyně, jejíž tvorba je za-
stoupená nejen v českých, ale i zahraničních
sbírkách a pravidelně prezentována na meziná-
rodních výstavách současného umění. Veronika
Šrek Bromová speciálně pro výstavu vytvořila
v prostorách litomyšlského zámku soubor no-
vých fotografií s názvem Oživení zámku, ve kte-
rém se pokusila oslovit zámek pohybem
a novou, zvenčí přinesenou energií. 
Návštěvníci mají možnost zhlédnout výstavu
denně mimo pondělí až do 1. 6. 2014. K výstavě
jsou připraveny komentované prohlídky, pro-
hlídka s autorkou se uskuteční 20. 5. od 14.15
hod.
Výstava Příběhy a sny představí tvorbu Veroniky
Bromové od roku 2000 až do současnosti, ale
nebude se jednat o klasickou retrospektivu, pre-
zentovány budou její dosud málo známá díla,
především soubor Místa na zemi, zachycující re-
álná místa, která se však stávají metaforou sou-
časného světa, a soubor Autobiograf, který
vznikl v rakouské Kremži, ve městě s bohatou
kulturní historií, kde je ale také umístěná věz-
nice, což vedlo autorku k obecným úvahám
o touze po svobodě, spravedlnosti, ale i intim-
ním otázkám z osobního života. 
Cyklus fotografií Oživení zámku navazuje na

předchozí tvorbu Veroniky Bromové, ve které
pracuje s historií a geniem loci místa. Skrze
pohyb, tanec a dotyk zachycených postav ožívá
historie zámku a osudy jeho obyvatel. Dílo Ve-
roniky Bromové stírá hranice mezi reálným živo-
tem a inscenací, minulostí, přítomností
a budoucností, název výstavy tak odkazuje
k univerzálním příběhům a snům, které v indivi-
duální podobě prožívá každý z nás.

Veronika Bromová na sebe upozornila v 90. le-
tech, kdy jako jedna z prvních umělkyň začala
používat nová média k práci s fotografií, po-
mocí nichž zpracovává jí blízká témata vztahu-
jící se k lidskému tělu, intimitě, rodině, ale
i k humanistickým otázkám svobody a odliš-
nosti, zamýšlí se a polemizuje s principy obecně
přijímané estetiky a zkoumá hranice vnějšího
i vnitřního světa. Ve své tvorbě se neomezuje
pouze na digitálně upravené fotografie, ale vě-
nuje se multimediální a prostorové instalaci, fo-
toanimacím a kresbě. Její dílo je zastoupeno
například ve sbírkách Národní galerie v Praze,
ale i v Centre Georges Pompidou v Paříži či Mo-
derna Museet ve Stockholmu, v září bude mít
samostatnou výstavu v Špálově galerii v Praze,
nejvýznamnější česká galerii věnující se sou-
časnému umění. V letech 2002 – 2011 vedla
atelier Nových medií a fotografie na pražské
AVU, pedagogicky spolupracovala s Art institut
of Chicago. V současné době žije ve Stříteži
u Poličky, kde provozuje nekomerční galerii Ka-
binet Chaos.

Zuzana Tomanová

Litomyšlský symfonický orchestr a spo-
jené pěvecké sbory k Roku české hudby
V rámci Roku české hudby 2014 a zároveň na
závěr celé koncertní sezóny LHV 2013-2014 při-
pravil Litomyšlský symfonický orchestr a s ním
i spojené pěvecké sbory z celého regionu (Sme-
tana Hradec Králové, Bendl Česká Třebová, Vlas-
timil, Mužský sbor Litomyšl) velký slavnostní
jarní koncert.
Ve středu 21. května uvedou společně ve Sme-
tanově domě v Litomyšli rozsáhlé celovečerní
dílo Antonína Dvořáka, oratorium Stabat Mater,
Op. 58. Tato skladba bezesporu patří k vrchol-
ným dílům světového oratorního repertoáru
a vyžaduje plné nasazení kompletního orches-
tru, sboru i sólistů. Dvořákovi byla inspirací
báseň středověkého františkánského mnicha Ja-
copone da Todi ze 13. století. Vznik oratoria
spadá do let 1886–1887, kdy Dvořák prožíval
v důsledku ztráty svých tří dětí nejtragičtější ob-

dobí svého života. Celá skladba patří umělecky
k nejsilnějším, nejosobitějším a lidsky nejhlouběji
procítěným duchovním skladbám hudební his-
torie. Sóla budou zpívat Lucie Hájková, sólistka
ND Praha, Václava Krejčí Housková, členka Mo-
ravského divadla v Olomouci, Dušan Růžička,
člen Slezského divadla v Opavě a David Szendi-
uch z Moravského divadla v Olomouci. Dirigen-
tem bude David Lukáš. Celý tento náročný
program budeme ještě v květnu reprizovat
v sále Fabriky ve Svitavách, po prázdninách ve
Vysokém Mýtě a v říjnu letošního roku ještě
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
v Orlických horách.
Zveme srdečně všechny hudbymilovné poslu-
chače z Litomyšle i širokého okolí, aby si tento
hluboký zážitek nenechali ujít, a přejeme krásný
poslech.                                         Václav Knettig

Farní charita Litomyšl pořádá

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ

ZÁKLADNÍ
TANEČNÍ

PRO MLÁDEŽ
od 13. září 2014, soboty v 17.00 hod

12 lekcí a věneček, cena 1300,-/os
při platbě do 30. 6. sleva na 1200,-/os

Přihlášky: 731 460 663, 461 619 183/117
mail: lidovydum@lit.cz

• Elektroinstalační práce
• Revize el. zařízení
• Plastová okna a dveře
• Žaluzie, parapety, sítě  

Ropkova 51, Litomyšl, 570 01
Tel. 702 510 280, 702 560 430

GIGA House s.r.o.
Obchodně-stavební firma
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Levoča a Roden na
gastroslavnostech
Stejně jako v letech 2012 a 2013 se i letos budou
konat Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové.
Hlavním dnem konání bude sobota 24. května.
Litomyšl-Europe-Club opět vyzval zástupce
partnerských měst z Levoče a Rodenu, aby si
mohli návštěvníci slavností pochutnat na ga-
stronomických specialitách Slovenska a Holand-
ska. Protože jsme dostali na pozvánky kladné
odpovědi, mohu občany Litomyšle i návštěvníky
města pozvat na Smetanovo náměstí, kde
budou mít obě města poblíž pěší zóny své
stánky. V nich si budete moci zakoupit typická
výborná slovenská jídla (např. kapustnici, halu-
šky, pirohy, klobásy, strapačky) a nápoje (např.
borovičku, hrušku, pivo Šariš). Holandské město
bude letos zastoupeno jen sladkými vaflemi.

Za Litomyšl-Europe-Club Jaroslav Dvořák

Farmářské a Bleší trhy i v roce 2014!
Už popáté vás srdečně zveme na další ročník so-
botních farmářských trhů v Litomyšli! Začínáme
už v sobotu 3. května 2014 opět na Toulovcově
náměstí, kde můžete každou sobotu nakoupit
čerstvou zeleninu, ovoce, maso a masné vý-
robky, sazenice, produkty z medu a mnoho dal-
šího. Velice nás těší váš veliký zájem a pozitivní
reakce,  proto  jsme  konání  letošních  trhů
prodloužili až do 25. října 2014. (Více informací
najdete na webových stránkách www.gene-
race89.cz. nebo volejte 737 94 18 29.)
Své stálé příznivce si našly i každoroční Bleší
trhy a Větrání šatníků, proto si prosím zapište do
svých diářů termíny 14. 6., 12. 7., 16 8. a 13. 9., kdy
opět od 8 do 12 hodin ožije celé Toulovcovo ná-
městí stánky se zdánlivě nepotřebným haram-
pádím, knihami, starými fotografiemi či obrazy.
Pokud nemáte co prodávat, přijďte se alespoň
pobavit, poklábosit s přáteli či známými a třeba
koupit nějaký ten poklad.  
Zároveň jako každý rok zveme na oblíbené
Větrání šatníků, kde si pod širým nebem za
malý obnos můžete udělat radost třeba kou-
skem od své oblíbené módní značky. (Jako
obvykle, rádi přijmeme darem čisté a nepo-
škozené oblečení, které je možné donést

v předstihu na chodbu před rodinné centrum.)
Ať už přijdete prodávat či nakupovat, opět po-
můžete dobré věci! I v letošním roce peníze zí-
skané z Bleších trhů znovu poputují na úspěšný
projekt Prima odpoledne, který podporuje zne-
výhodněné děti ve věku 6-11 let. V současné
době podporujeme 9 dětí, které mohou díky pro-
jektu strávit jedno odpoledne (2-3 hod.) ve spo-
lečnosti „staršího kamaráda” z řad dobrovolnic
- studentek Vyšší odborné školy pedagogické
v Litomyšli. Společně mohou chodit do kina, ba-
zénu, na hřiště nebo se díky spolupráci s RC v Li-
tomyšli mohou setkávat v jeho prostorách, kde
spolu tvoří, učí se nebo si třeba mohou upéct
něco dobrého. Každé setkání je dotováno část-
kou 100 Kč na dítě/setkání a peníze jsou použity
na vstupné nebo na nákup materiálu a výtvar-
ných či jiných pomůcek. Podle bezprostředních
reakcí dětí, ale také jejich rodičů snad můžeme
neskromně říct, že projekt je velmi úspěšný, pro-
tože děti mají své velké kamarády rády, důvěřují
jim a společně strávený čas si opravdu užívají!
Věříme, že i malou aktivitou lze pomalu posuno-
vat velké věci. 
Prostě „Litomyšl nás stále baví”. 

Petr Malota, Eva Novotná, Olga Radimecká

KAM DO OKOLÍ

Rufus: Brzy nás uslyšíte

Zdravíme Vás, vážení Litomyšlané,
my - 4 mladí nerozhněvaní muži, kteří se roz-
hodli po delší době hybernace opět rozvířit vody
rockové kultury našeho města a okolí. Jsme ka-
pela Rufus, mnozí z Vás o nás již jistě slyšeli
a doufám, že zbytek brzo uslyší. 
Co chystáme? 
Natočení singlu Sakury v lanškrounském nahrá-
vacím studiu Studiowave u M. Rollera, jako
bonus 2 další songy (jejich názvy zatím necháme
jako překvapení) v top zvukové kvalitě! Křest
singlu se bude odehrávat na jedné z plánova-
ných akcí, nebudeme zatím prozrazovat kde,
a proto raději přijďte na všechny.
Šňůru koncertů pod názvem Sakury tour – brzy
by na Vás měly vyskočit nové bannery hlavně
v okolí „35tky” u areálu za sokolovnou!!! A na
nich uvidíte krom našich portrétů v nadživotní
velikosti i plán celé tour.
Rufusiáda n. 2 – po 5 letech chceme navázat na

veleúspěšnou akci z roku 2009, výročí naroze-
nin naší kapely v Dolním Újezdu, s 3 hostujícími
kapelami a skvělým moderátorem! Co nevidět
na plakátech.
Majáles SY – studentské kratochvíle, maškarní
průvody, alegorické vozy, výtvarné výstavy...
Prostě majáles, jak ho všichni známe, zakončený
večerním vystoupením několika zajímavých
kapel, včetně nás. Po loňském natřískaném Ty-
játru letos (když vyjde počasí) na Lánské louce. 
Seč festival - v areálu campu u malebné pře-
hrady, slunce tříštěné o hladinu, pivo tříštěné
o jazyk, muzika tříštěná ve sluchovém aparátu,
co víc si přát?
Sokolovna live – v čím dál více vzkvétajícím
areálu za sokolovnou – velká pochvala pro
Honzu Friedla! - po loňské výborné akci znovu
na pódiu, všichni jsou vítání, bez rozdílu věku,
národnosti i vypitých drinků. Léto, prázdniny,
pohoda, bože jak my to milujeme… 
Za zmínku a malé pochlubení také stojí vítězství
naší kapely v hudební soutěži Poličský skřivan
2014, díky kterému si po mnoha letech opět za-
hrajeme na Poličském rockoupání!
A další koncerty budou následovat… podzimní
Kotelna s novými songy, pódiovou světelnou
show a křtem videoklipu!
Na našich stránkách – www.rufus.cz – přibylo
několik zajímavých fotek z koncertů. Fb stránky
– apel na mladší generaci – sledujte, sdílejte,
lajkujte jak vzteklí. Ale hlavně??? Choďte na
koncerty.
Ahoj a brzy na shledanou.

Martin Radimecký, foto promo foto

do 18. 5. Velikonoční výstava - otevřeno jen v neděli 14.00-17.00 • Muzeum vesnice, Dolní Újezd
8. 5. Čt 7.00-16.00  Pochod sloupenskými lesy - 40. ročník, 4 pěší trasy, 4 cyklotrasy, program na hřišti • Hřiště, Sloupnice
14. 5. St 9.00-18.00 Retro focení - zábavné focení v retro stylu pro malé děti, rezervace na tel. 739 084 971 • MC Tykadlo, Vysoké Mýto
17. 5. So 9.00 100 let školy ve Sloupnici - den otevřených dveří ZŠ Sloupnice, průvod absolventů, program v sokolovně • Sloupnice
    10.00 140 let Základní školy v Janově - 10.00-13.00 výstava ve škole, 14.00 hlavní oslavy v areálu fotbalového hřiště

18. 5. Ne 14.30 Pouť na Bukovině - tradiční pouťová bohoslužba • u kaple sv. Jana Nepomuckého na Bukovině
25. 5. Ne 14.30 Borovský mírový pochod - vzpomeneme na události, které zde proběhly v roce 1945 • U Výbuchů, Borová u Poličky
31. 5. So V. setkání rodáků obce Sebranice a oslava 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Sebranice • Sebranice
      14.00 8. ročník turistické vycházky Závišova škorně • sraz před radnicí, Svojanov
      11.30 Amatérský závod horských kol na 25 km - prezentace od 9.00 • Hasičárna za kostelem, Cerekvice nad Loučnou

Dům dětí 
a mládeže zve na 
lukostřelbu a šerm
V pondělí 19. května 2014 od 15.30 hod. si mů-
žete přijít vyzkoušet lukostřelecké dovednosti
statečného Robina Hooda nebo obávaných
Amazonek. Akce se bude konat v areálu DDM, je
zdarma a bude spojena s ukázkou šermířského
umění, které je vhodné pro děti od 10 let.     

Petr Janda (janda@ddm.litomysl.cz)

Šikovní vystavují
v pivovaru
Petr Brukner, Miloň Čepelka, Jan Hraběta a Jaro-
slav Weigel. To jsou Šikovní Divadla Járy Cimr-
mana, jejichž tvorbu můžete zhlédnout na
výstavě v sálech zámeckého pivovaru. Výstava
potrvá do 18. května a je přístupná denně od
10.00 do 16.00 hod. po předchozí domluvě v zá-
meckém infocentru (tel. 461 611 051).         -red-

Kontrasty 
v Café kafíčko
Do 31. května můžete v Café kafíčko na Braune-
rově náměstí navštívit výstavu obrazů mladých
ukrajinských malířů z Krymu a Charkova, která
nese název Kontrasty - Ruslan Tarasov a Olesia
Lishaieva. Otevřeno je denně od 9.00 do 16.30
hod. Výstava probíhá ve spolupráci s občan-
ským sdružením Plenér Venkov.                  -red-
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Litomyšlské sedmi-
kostelí otevřeno
Do kostela v noci? Noc kostelů vám tento jedi-
nečný zážitek opět umožní. Díky spolupráci lito-
myšlských církví máte možnost navštívit
všechny zdejší svatostánky a vychutnat si jejich
speciální menu, které se začne servírovat v 17.30
hod. v evangelickém kostele. Zde proběhne eku-
menické zahájení, po kterém následuje varhanní
koncert Ivety Benešové, beseda s Milanem Dvo-
řákem o jeho cestě po Islandu a společné zpí-
vání písní. Od 19.00 hod. vás zveme do kostela
Povýšení svatého Kříže, ve kterém uslyšíte před-
nášku věnovanou rektoru Stříteskému a uvidíte
zajímavé expozice. Ve 20.00 hod. začne hlavní
program v husitském kostele, kam přijal pozvání
hudební skladatel Radek Rejšek, který zde před-
staví audiovizuální program „Evropské zvon-
kohry.” Následuje divadelní zpracování
litomyšlských pověstí v podání místní ZUŠ. Svoji
pouť můžete zakončit v Novém kostele. Zde pro
vás studenti připraví čtení z Písma doplněné ži-

vými obrazy. Během celého večera uslyšíte
množství písní, prohlédnete si řadu výstav, nav-
štívíte běžně nepřístupné prostory… Bližší pro-
gram jednotlivých církví najdete na webu Noci
kostelů. 
Nezapomněli jsme ani na děti. I pro ně je v kos-
telích nachystán program – vyrábění, malování,
opékání buřtů a soutěže. Pro ty nejpilnější, kte-
rým se podaří obejít všech sedm kostelů, splnit
sedm úkolů a poskládat sedm dílů skládačky, je
nachystána odměna. A protože i dospělí si rádi
hrají, můžou i oni sbírat. Co? Sedm razítek do
poutnického pasu. Ten bude k vyzvednutí ve
všech kostelích. Odměnou za vyplněný pas bude
dobrý pocit z příjemně stráveného večera.
A sladká tečka na závěr? V neděli se litomyšlští
duchovní připojí k probíhajícím gastroslavnos-
tem speciální nabídkou pokrmů – gastronomic-
kými kázáními. Přijďte ochutnat…   

Radka Jetmarová

pozvánky 

Country večer
Pod Klášterem
Srdečně zveme všechny příznivce
country hudby na pohodové 
posezení s kytarami 
a následné jamování 
v Restauraci Pod Klášterem, a to
23. května 2014 v 19 hodin.
Co s sebou? 
Nástroje a dobrou náladu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Posttraumatický
rozvoj člověka
Ve čtvrtek 22. května večer v 19.00 hod. bude
vzácným hostem litomyšlské křesťanské akade-
mie pan profesor Jiří Mareš z Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové s předná-
škou, která nám přiblíží zajímavé téma týkající
se rozvoje naší lidské osobnosti. Profesor Mareš
se dlouhodobě zabývá komunikací a interakcí
mezi lidmi a je autorem řady prací z pedagogické
a lékařské psychologie. Těžké životní trauma, ať
už spojené se zdravotními nebo jinými prob-
lémy, nemusí sehrát v životě člověka jen nega-
tivní roli, ale mnohdy také může nastartovat
jeho pozitivní osobní proměnu. Všichni, kteří by
se o daném tématu chtěli dovědět více, případně
o něm vést rozhovor či sdílet osobní zkušenost,
jsou srdečně zváni do auly Jiráskova gymnázia.
Na shledanou se těší

za organizátory z řad místní pobočky 
České křesťanské akademie Štěpán Klásek

Prasátka
postavila dům
Loutkové divadlo Spojáček z Liberce zahraje po-
hádku Tři prasátka a vlk v neděli 18. května od
10.00 hod. v zámeckém pivovaru Litomyšl. Pří-
běh O třech prasátkách pochází ze staré Anglie.
Vypráví o pracovitosti, která má oproti lenosti
smysl. Děti si utřídí morální hodnoty a spolu
s herci se podílí na příběhu.
K pohádce se vyjádřil Tomáš Langr, ředitel Dob-
rého divadla: „Na umělcích ze Spojáčku se mi líbí,
že umí děti zapojit do hraní a probouzí v nich fan-
tazii.” Soubor anglický příběh obohatil osobním
vkladem už při samé výrobě loutek. Namísto kla-
sického dřeva použil jako základní materiál pol-
štáře. Dětem ukazují, že fantazii se meze nekladou
a divadlo je možné hrát z různého materiálu.
LD Spojáček v roce 1993 navázalo na třicetiletou
tradici libereckého Spojáčku, který kvůli stavbě sil-
ničního průtahu v roce 1988 přerušil vlastní čin-
nost. Vstupné stojí 50 Kč.   Květuše Soukupová

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

Čistá – prodej rodinného domu 4+1 po rekonstrukci na
příjemném slunném místě, se samostatnou garáží, zahrad-
ním domkem, udržovanou větší zahradou.
Č.1004. Cena: 1 990 000,- Kč
Svitavy-Lačnov - prodej staršího domu 3+1 se zahradou
1453 m2. Nová kuch. linka, vytápění plyn.kotlem, rekonstrukce
v roce 2000. Slunné, klidné místo, dobrá dostupnost do centra. 
Č.1010.  SLEVA!. Cena: 950 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytového domu s možností komerčního
využití v centru města u hlavní silnice. Dvoupodlažní objekt
a půda. V současné době 3 byty a nebyt.prostory, parkování
ve dvoře, veškeré sítě, st.plocha 282 m2.
Č.1001. Cena: 2 900 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 2+1 (dispozice upravena na 3+1) ve
3.NP v revitalizovaném domě. Nová kuch. linka, zděná kou-
pelna, plast. okna, zasklená lodžie. Nízké náklady na bydlení!
Č.993. Cena: 1 370 000,- Kč
Litomyšl - prodej zděného družstevního bytu 3+kk (cca 90
m2) v přízemí. Okna plastová, vytápění lokální, velká kou-
pelna, kuchyně původní, 3 pokoje, 2 sklepy. Prostorný
a slunný byt v klidné lokalitě Zaháj. Možný převod do OV.
Č.983. Cena: 1 100 000,- Kč
Litomyšl – prodej pěkného panel. bytu 3+1 ve 2.patře po kom-
pletní rekonstrukci - nová kuchyně, koupelna, plovoucí pod-
lahy, plast. okna, zasklená lodžie. 
Č.977.  SLEVA!  Cena: 1 330 000,- Kč
Polička – prodej zděného bytu 2+1 v osobním vlastnictví (59
m2) po celkové rekonstrukci v roce 2010. Ideální poloha,
nedaleko centrum, škola, obchod. K bytu možné užívat oplo-
cenou zahradu.
Č.998. Cena: 950 000,- Kč
České Heřmanice - prodej zachovalé zemědělské usedlosti
s vnitřním dvorem, zahradami, napojen na elektro a vodovod,
plyn a kanalizace u domu. Možnost koupě polností.
Č.919.  SLEVA!  Cena: 990 000,- Kč
Svitavy - prodej stavebního pozemku v centru města, poze-
mek je určen jak ke stavbě rod. domu, tak i nebytových pros-
tor. Výměra pozemku je 518 m2.
Č.850.  SLEVA!  Cena: 595 700,- Kč
Dolní Libchavy – prodej vilky 6+1 ze 30 let vkusně zrekon-
struované v roce 2010. Plast.okna, nadstandardní kuch. linka
s vestavěnými spotřebiči, garáž, zahrada. 
Č.895. Výrazná sleva!  Cena: 2 590 000,- Kč
Strakov - prodej staršího RD 3+1 v původním stavu, s garáží,
zahradou o výměře 1953 m2 a vlastní studnou, v klidné části
obce. Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci.
Č.954.  SLEVA!  Cena: 675 000,- Kč
Nyklovice - prodej většího rod. domu 4+1 v centru obce se
stodolou, chlévy a vnitřním dvorem, napojeno na elektro,
vodu i plyn. Plyn.kotel, Wavky, nová kuch.linka.
Č.925. Cena: 1 150 000,- Kč
Hluboká u Skutče – prodej starší chalupy 2+1 v původním
stavu, stodolou a se zahradou 3108 m2. Obec má základní
občanskou vybavenost, výlety po okolí – rozhledna, Toulov-
covy maštale.
Č.743.  SLEVA! Cena: 590 000,- Kč
Litomyšl – pronájem luxusního RD 5+1 s terasou a balkonem,
parkovacím stáním v centru města. Nová kuchyně, plovoucí
podlahy, vytápění ÚT plyn.kotlem a krbovými kamny. 
Č.1007. Cena: 20 000,- Kč/ měsíc

V galerii se usadil Masaryk,
Vinnetou, Husák i Heydrich
Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli hostí ještě
celý květen unikátní výstavu Tichá dohoda. V mo-
derním prostoru galerie návštěvníci potkají mimo
jiné historické osobnosti. Z obrazů shlíží T. G. Ma-
saryk, František Josef II., Gustav Husák nebo také
Vinnetou a Reinhard Heydrich. Autorem vystave-
ných děl je současný umělec Tomáš Císařovský.
K Litomyšli má Císařovský vztah, jeho otec Josef
byl totiž velký přítel malíře Bohdana Kopeckého.
„Tomáš Císařovský se věnuje portrétům, figurální
malbě, dějinným tématům i krajině. Nastoupil na
scénu v 80. letech a našel si zajímavou parketu.
Začal se věnovat resuscitaci klasické malby se

všemi žánry. Snažil se znovu uvést na scénu por-
trét, figurální tematiku a ke konci 90. let taky kra-
jinu," přibližuje osobnost malíře Martin Dostál,
kurátor výstavy v Galerii Miroslava Kubíka v Lito-
myšli. Zde jsou k vidění díla z období 1988 až 2013.
„Specialitou Tomáše Císařovského jsou obrazy
z dějin. Pracuje se skutečnostmi, fotografiemi,
obraz symbolizuje určitě věci, jevy, lidi ve specifické
formě obrazu. Jsou tady i dva pohlaváři nacismu,
což může někoho pohoršovat, ale ve městě, kde je
socha Zdeňka Nejedlého, mi to nepřipadá až tak
nepatřičné," podotkl kurátor Martin Dostál.
Vernisáže se zúčastnil i sám autor obrazů Tomáš
Císařovský. „Děkuji sourozencům Kubíkovým, že
výstavu uspořádali v nádherném prostoru.
Vidím zde obrazy, které jsem roky neviděl, a tady
jsou v tichém souzvuku. Malířův život je limito-
vaný, vidím a dívám se jen na rozpracovaný
obraz v ateliéru. Po dvaceti letech takhle potkat
své obrazy, to je vzácná chvíle," řekl malíř.
Výstavu můžete navštívit do 25. května v pátek
a neděli od 12 do 17 hod. a v sobotu od 10 do 17 hod.
Poslední den výstavy Tichá dohoda se uskuteční
její dernisáž. A právě poslední květnovou neděli
se koná u této příležitosti v galerii komentovaná
prohlídka s autorem, křest katalogu a jazzový
koncert.                            -red-, foto Jana Bisová
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Minikopaná
Už od začátku dubna probíhají další vzájemné
zápasy litomyšlské ligy minikopané. V tuto chvíli
zbývá do konce základní části sehrát už jen je-
diné kolo. Výsledky po předposledním kole však
hovoří jasně. O osmi týmech, které se utkají
v play-off o titul, je v tuto chvíli rozhodnuto. Do
play-off tedy postupují SK Litomyšl, SK Slavia,
Taurus Trans, Sokol Tokyjo, Restaurace U Kolji,
Combo, Sedliště a T&T Trade. Poslední kolo zá-
kladu 28. dubna na stadionu Černá hora, však
ještě může zásadně ovlivnit rozlosování dvojic
do čtvrtfinále. Další mužstva litomyšlské ligy mi-
nikopané se utkají o 9. až 13. místo. Jsou to týmy
Slavoj Ahoj, VH Tržek, AC Dárečci, Gambrinus,
Sokol Palermo.  Podrobné výsledky a zápisy
utkání najdete na webu litomyšlské minikopané
www.minikopana-litomysl.cz.                 Jiří Gult

Atletické okénko
Stále hlavní jarní atletickou disciplínou jsou běhy
mimo dráhu. Dne 29. 3. se uskutečnilo
Mistrovství ČR v přespolním běhu v Bělé nad
Radbuzou, J. Kovář v kategorii juniorů obsadil 8.
místo. 5. 4. J. Kovář vyhrál Svitavskou desítku
32:31, J. Kubíček byl 10. Na kopci Hůra u Slatiňan
se 26. 3. běželo 10 km, J. Teplý byl 12. V Pardubi-
cích si pak J. Teplý zaběhl 9. 4. hodinovku, za ho-
dinu uběhl 14 927 metrů (10. místo).
Podle čerstvého rozpisu krajských soutěží
budou naši starší žáci letos soutěžit s pardubic-
kými oddíly Hvězda, AC, ŠAK, dále s Chrudimí, M.
Třebovou, Chocní a Vysokým Mýtem. Soupeři
našich mladších žáků budou M. Třebová, Polička,
Svitavy, Ústí nad Orlicí a Žamberk. Starší žáci
budou v Litomyšli závodit 22. června, mladší 14.
května.                                                   Petr Jonáš

oznamuje od 2. 5. 2014

změnu ordinačních hodin:
Po 8.00 –11.00 a 14.30 –17.00 
Út 8.00 –14.30 
St 8.00 –11.00 (operace, objednaní pacienti) a 14.30 –19.00 
Čt 8.00 –11.00 a 14.30 –17.00 
Pá 8.00 –14.30

Po telefonické domluvě i mimo ordinační hodiny, 
nebo možnost návštěvy u Vás doma.

Prodám garáž v cihelně.
Mobil 603 459 186

Veterinární ordinace Litomyšl
MVDr. Pavla Könyüová
Zámecká 1176 (vedle LDN) • tel. 725 172 304

NOVINKA:
relaxační
a uvolňující 
masáže 
Vašich mazlíčků!

Jana Kabrhelová
• nejnovější trendy stříhání a barvení vlasů
• prodlužování a zhušťování vlasů
• společenské a svatební účesy
tel. 604 630 715

Eva Janderová
• kadeřnické služby
• prodlužování řas a vlasů
• modeláž nehtů (gel, akryl)
tel. 604 435 053

Kadeřnictví Hair City

Kadeřnictví Evis přestěhováno!
Od 1. 6. 2014  NOVĚ  Vodní valy 1189, 
Litomyšl (vedle čalounictví)

10% SLEVA
při první
návštěvě
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Mistrovství světa klubů a Czech Open
jednotlivců ve stiga hokeji
Víkend světového Stiga hokeje zažily prvně ve
své historii Letovice. Po loňském výborném
Mistrovství ČR zde klub THC Stiga Svitavy 93
uspořádal ještě náročnější akci: Mistrovství
světa klubů a Czech Open jednotlivců. Sobota
patřila týmovým soutěžím, do kterých klub Stiga
HC Benátky vyslal 2 týmy – „A” (Michal Boštík,
Robert Jež, Zdeněk Lopaur, Tomáš Halama, Jin-
dřich Petr, Rudolf Marek) + „B” (Tomáš Jedlička,
Jiří Junek, Jiří Malík, David Hejnoch, Barbora Pe-
trová, Milan Zeman). Letos jsme neměli nouzi
o hráče a těšili jsme se na dobré výsledky. Mezi
31 týmy bylo Áčko nasazeno jako 17. a Béčko 28.
a těšili jsme se alespoň na potvrzení těchto
pozic, byť jsme si přáli trochu víc. Bohužel se stal
pravý opak: Áčko k úvodnímu zápasu nastoupilo
nekoncentrované a zbytečně ho prohrálo, což se
s ním vezlo celý den. V základní skupině kromě
povinného vítězství nad THC Stiga Svitavy 93
„B” uhrálo jen remízu s E.T.H.L. Milovice, když jen
vteřiny scházely k vítězství: Tomáš Halama
těsně před koncem posledního zápasu přišel
nejen o vedení, ale dokonce prohrál, což tým
psychicky neunesl a prohrál i s tradičním rivalem
SHC Cheb, aby následně vyhrál skupinu o 25.
místo. Béčko si v základní skupině ani neškrtlo,
ve skupině o 29. místo remizovalo s THC Stiga
Svitavy 93 „B”, prohrálo s Veterans Český Dub
a drželo jim palce proti Svitavákům, ale ani tato
možnost nevyšla a tým obsadil poslední místo.
Tvrdé poučení pro květnové MR v Jihlavě  Ve fi-
nále zvítězil BJC Laimite (Lotyšsko) nad AII Ci-
trus-Art (Rusko), bronz získal nejlepší český tým
THC Stiga Elites.
V neděli pokračoval Český pohár 2013/2014 tur-
najem Czech Open za účasti 146 hráčů. Náš klub

reprezentovalo 10 hráčů, kteří po základních sku-
pinách obsadili všechny skupiny výkonnostní
kromě elitní A-skupiny. V Béčku vybojoval Michal
Boštík postup do play-off, kde však podlehl Dani-
elu Matýskovi (HCS Žabka Praha) a skončil 52.,
Robert Jež 63., v Céčku Zdeněk Lopaur 72. (v sou-
těži klubů jsme tak obsadili až 8. místo), v Déčku
si Jiří Malík 95. místem upevnil vedení v soutěži
o nováčka roku, v Éčku skončil Tomáš Halama
104., Jindřich Petr 109., Josef Sedláček 112., ve sku-
pině F Barbora Petrová 124. a Jiří Junek 127. a ve
skupině G Milan Zeman 142. Litomyšlský Patrik
Petr (THC Stiga Elites) se probojoval až do osmi-
finále turnaje, kde podlehl klubovému kolegovi
Yevhenu Levdanskymu a obsadil 11. místo. Ve fi-
nále Rus Maxim Borisov porazil Fina Ahti Lam-
piho, bronz bral Lotyš Atis Silis. Před závěrečným
kolem v Rokycanech vede Z. Matoušek ml. před Y.
Levdanskym a P. Petrem, M. Boštík je 14., R. Jež
19., Z. Lopaur 24., J. Petr 37., T. Halama 42., B. Pe-
trová je 3. žena a 8. juniorka, R. Jež 6. veterán,
klub drží 6. příčku. Text a foto Jindřich Petr
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Basketbalové kadetky U16 slaví
premiérový titul!
Zaplněná městská sportovní hala byla v neděli 13.
dubna svědkem finálového turnaje nejlepších čtyř
týmů oblastního přeboru kadetek U16. Před skvě-
lými domácími fanoušky se našim děvčatům po-
dařilo tento turnaj opanovat a zcela jednoznačně
jsme se stali vítězi této soutěže. Dovršili jsme tak
zlatý hattrick našeho klubu, kdy na zlaté medaile
juniorek z předchozích dvou sezón letos navázaly
kadetky.
TJ Jiskra Litomyšl x TJ Jiskra Havlíčkův Brod 80:47
První dvě minuty byly z obou stran hodně ner-
vózní a plné nepřesností. Naštěstí to byla naše
děvčata, která se otrkala rychleji, a v šesté minutě
jsme vedli 8:0. Především kvalitní obranou jsme si
do konce první čtvrtiny vypracovali slibný náskok
15:4. Hned na začátku druhé desetiminutovky to
bylo již 17:4, ale potom jsme přepustili iniciativu
hostům, kterým se podařilo snížit na 19:13. Z to-
hoto útlumu jsme se rychle vzpamatovali a díky 11
bodům v řadě odskočili na 30:13. Havlíčkův Brod
ještě v závěru poločasu korigoval na 32:19.
Ve třetí periodě jsme výrazně zpřesnili hru přede-
vším v útočné fázi, o čemž svědčí i 27 vstřelených
bodů. V 25. minutě jsme vedli 44:27 a v tento mo-
ment jsme zaznamenali 5 košů v řadě, čímž jsme
odskočili na 54:27 a o vítězi bylo rozhodnuto.
TJ Jiskra Litomyšl x Sokol Baskeťáci Josefov 84:22
Před začátkem posledního utkání, které mělo roz-
hodnout o vítězi oblastního přeboru, se městská
hala zaplnila ještě více a děvčata měla za sebou
velkou podporu z tribun. Tento fakt společně s vě-
domím důležitosti zápasu nám však z počátku
hodně svazoval ruce a nervozita našich hráček
byla naprosto zjevná. První čtvrtinu jsme sice vy-
hráli 11:6, ale těch chyb, co jsme udělali... O pře-
stávce jsme se naštěstí uklidnili, ve druhé čtvrtině
přidali na aktivitě v obraně, v útoku jsme zpřesnili
střelbu a začali se soupeři vzdalovat. Od této

chvíle jsme na hřišti jasně dominovali ve všech
činnostech a Josefov neměl proti naší hře jedinou
zbraň. Vítězství ve druhé desetiminutovce v po-
měru 28:0 vypovídá za vše. V poločase jsme vedli
39:6 a nikdo v hale zajisté nepochyboval o tom,
že se budeme radovat s vysněného titulu. 
Letošní sezónu jsme zakončili s celkovou bilancí
19 výher a 3 proher, když jsme soupeřům nasázeli
v průměru každý zápas 77 bodů a inkasovali pou-
hých 40. Právě naše skvělá obrana byla hlavní pří-
činou těchto výsledků, které jsou pro děvčata
zatím vrcholem jejich kariéry. Stále je to ale teprve
začátek cesty, na kterou jsme se vydali a na které
pomýšlíme ještě výše. Na tomto úspěchu se po-
dílela sestava ve složení: Danča Marková, Anička
Bielková, Klára Chadimová, Nikol Knesplová, Terka
Hánělová, Vikča Jakubcová, Terka Rytychová, Káťa
Voříšková, Sabča Knesplová, Anička Havranová,
Lucka Soukupová, Kája Pakostová, Monča Rop-
ková, Bára Doubková, Týna Šauerová a Natálka
Bisová. Všem děvčatům gratulujeme!

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu,
foto Jan Bárta

Úvodní dějství 
seriálu MČR 
v motokrosu odjeto

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

• měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG 
• příprava na STK, odvoz na STK
• roční prohlídky - diagnostika
• renovace zažloutlých světlometů
• čištění a plnění klimatizace

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Úvodní dějství šestidílného seriálu Mez. MČR
v motokrosu opět i letos pod názvem Buksa /
Ados motokros 2014 vidělo v jihočeské Kaplici na
dva tisíce spokojených diváků. Přes noc lehce za-
pršelo a tak místní písčitohlinitá dráha byla na
kvalifikace připravena, déšť se ještě jednou pře-
hnal nad areálem v poledne a to zase pořadate-
lům nahrálo, protože v podstatě nemuseli vůbec
kropit.
Podíváme se nejdříve na hlavní třídu MX1, kde vý-
chodočeský tým Orion Racing měl zastoupení ve
dvou jezdcích. Do prvního kola po startu se vřítil
jako blesk Martin Michek, za nim se držel Fran-
couz Florent Richier, Bartoš tam byl asi třetí, ale
zezadu do něho vletěl další závodník a Petr byl vy-
tlačen mimo optimální stopu. Další borec Orionu
Franta Smola tentokrát zaspal na startovacím že-
bříku a čelo musel tvrdě dohánět. První rundu tak
nakonec po boji ovládl francouzský rychlík Richier,
jeho stájový kolega Michek byl druhý, bronz zaujal
Rakušan Rauchenecker. Smola po horším startu
to nakonec dotáhl na sedmou pozici, Bartoš cílem
prolétl dvě místa za nim.
Druhá jízda hned od začátku připomínala rundu
předchozí. Vpředu uháněl Michek, Richier mu kryl
záda, třetí tentokrát k naší radosti odpálil Smola.
Takhle to vypadalo asi do poloviny závodu, potom
udělal chybu Smola a propadl se na desátou pří-
čku - škoda. Šachovnici viděl nakonec jako první
zase výborný Francouz, před Michkem a Rakuša-
nem. Orioňáci dojeli po kolizích na konci elitní de-
sítky a celkově si z Kaplice odváží sedmé, resp.
osmé místo. Naši motokrosaři po klání přiznali, že
místní okruh byl velice náročný, rozbitý a prostě
nenašli během jízdy ten správný rytmus.
Kubaturu MX2 ovládl další Francouz Jallin Sulivan,
na bednu ho ještě doprovodili Maďar Bence Svo-
boda a mladý Vašek Kovář. Letos v šampionátu
je novinkou, že se budou střídat po dvou podni-
cích Veteráni, Ženy a juniorská třída 85 ccm.
V Kaplici si to proto rozdali mladí pětaosmdesát-
káři, zde kraloval jednoznačně domácí Petr Polák,
stříbro si do Rakouska odvezl René Hofer a na
bronz dosáhl Šimon Jošt.
První závod seriálu se tak rozhodně vydařil, ně-
kteří jezdci byli na úvod sezóny se svými výsledky
spokojeni, druzí se musí zase zlepšit a přidat.
Mistrovství totiž pokračuje už 4. května na známé
dráze v Pacově na Pelhřimovsku.

Za Orion Racing Litomyšl Petr Kovář, 
foto Miroslav Jireček
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011
Plavecká škola Ráček:
• Po dopoledne - plavání batolátek (D. Stránská) • Po
17.00 - cvičení pro těhotné (S. Neugebauerová)
• Út 16.00 - plavání rodičů s dětmi (3-5 let)
plavání pro děti 5-7 let bez rodičů
plavání pro děti 8-10 let - začátečníci
plavání pro děti 8-10 let - pokročilí
• Út 17.15 - zdokonalovací kurz dospělých a starších dětí
a mládeže
• Út 18.45 - Aqua Fitness (D. Marková)
• Čt 12.00 - plavání a cvičení pro seniory
Více informací najdete na www.bazen-litomysl.cz, případně
na telefonních číslech 606 051 995 nebo 461 315 011.
Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl:
• Po, St 15.00 - plavecká přípravka
16.00 - zdokonalovací plavání
17.00 - sportovní plavání
Info na www.sportsteam.cz nebo info@sportsteam.cz
a na tel. +420 731 434 758.
• Ádečko - nové kurzy plavání kojenců, batolat a malých
dětí (6 měsíců až 4 roky) začínají v sobotu 15. 2.2014
v dopoledních hodinách.
Bližší informace a přihlášky na www.adecko.cz. face-
book.com/adecko.cz.

 Sportcentrum, 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
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00 - Spin Flex, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 - 120 minut
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00
- Možnost změření fyziologické hodnoty v těle,  např.
poměr tuku, vody a svaloviny, index BMI apod. a ná-
sledné poradenství. Lze využít na každé spinning lekci. 
www.stratilek.cz

 FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ"
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING 

• MIX PRO ŽENY • FLOWIN 
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sportovní areál za sokolovnou, tel.: 777 947 718
- volejbal, nohejbal, tenis, petanque
www.areal-sokolovna.cz

 AE-ZU free dance + posilování
Tělocvična Gymnázia A. Jiráska (vchod zezadu)
Po Po 18.00-19.00, St 18.00-19.00 
- vstup 60 Kč, studenti 40 Kč
Adriana Vítková, adrianavit@seznam.cz

 Cvičební sál Veselka, Samurai klub bojových
umění a sportů, tel. 776 88 77 19
• Karate: Po 17.00-18.00, St 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30
(Jiří Kohák, tel. 775 99 88 69)
• Fitbox: Po, Čt 18.00-19.00 (L. Seklová, tel. 776 88 77 19)
• Jóga: Út čas bude upřesněn (P. Bálská, tel. 608 834 129)
• Pilates: Út 17.00-18.00 (tel. 737 744 550)
• Kickbox: Čt 19.00, Ne 16.00 (P. Gregor, tel. 732 338 093)
• Zumba: Po 19.00 (R. Kopecká, tel. 737 514 923)
• Vasrmánek - cvičení s dětmi (tel. 777 113 173):
- malé děti: Út nebo St dopoledne (bude upřesněno) 
- starší děti: Út 16.00
• Taneční studio Scarlett: Pá 13.00-16.00 (Š. Hnátová, tel.
732 608 654) 

 ZUŠ - budova „TUNEL"
Orientální (břišní) tanec - nezáleží na věku, váze či po-
stavě. Tanec je pro vaše zdraví a pohodu. 
Přihlášky do kurzu Orientálního tance a bližší informace
na: 728 684 634, A. Moravkova@quick,cz, www.amor-
orient.com. 

 Rodinné centrum, Toulovcovo náměstí 1163
Pilates s J. Voleskou - cvičení na protažení celého těla
Čt 10. 4., 17. 4., 24. 4.
Info na tel. 777 118 220 

 II. ZŠ Litomyšl - U Školek
Tai-či - Jozef Ruffer, tel. 608 860 255 a najdete nás i na
facebooku: Taj-či v Litomyšli

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
- veřejné bruslení každou sobotu a neděli 13.30-15.30.
Info na tel. 774 432 169 

 Dům dětí a mládeže, tel. 461 615 270
Út 17.30 - Litomyšlská Stiga-liga

 III. ZŠ Litomyšl - T. G. Masaryka - aula
Cvičení pilates - Po a St 19.30-20.30
Tel. 724 731 366 - pí. Hájková

Sport, cvičení
Šachisté Litomyšle
ukončili sezónu
družstev sérií 
vítězství
Duben byl ve znamení vítězného tažení šachistů
Litomyšle. Oba naše týmy vyhrály závěrečné zá-
pasy a udržely se v krajských soutěžích. Letošní
sezóna byla velmi náročná v tom, že si oba týmy
musely pravidelně vypomáhat v sestavách, pro-
tože Lucie Bartošová, Lukáš Jirsa a Vašek Pekař
mohli z pracovních a studijních důvodů odehrát
jen část zápasů a A tým byl pravidelně doplňo-
ván hráči B týmu. Recipročně potom pomáhali
hráči A týmu Karel Škeřík a Jaromír Odstrčil hrá-
čům B týmu v rozhodujících zápasech, protože
KP II západ byla díky týmům Pardubic nesmírně
těžká. A tým skončil s 8 výhrami a 3 prohrami na
4. místě. Stejný počet bodů nám v sezóně
2008/9 stačil k postupu do II. ligy. Jako jediní
jsme porazili vítěze této soutěže, družstvo Po-
ličky. B tým skončil s 10 body celkově na 9. místě
a zachránil se v soutěži, což je slušný úspěch
vzhledem k síle soutěže. Velký dík patří všem
hráčům, kteří odehráli za A a B tým v sezóně
2013/14 více jak 12 zápasů. Jde o hráče: Jakub
Nešpor (18), Ladislav Zeman (17), Jaromír Odstrčil
(16), Karel Škeřík (14), Jiří Šváb (14), Tomáš Ne-
kvinda (12). Velkou posilou pro B tým je Libor
Horák, který se po několikaleté přestávce vrátil
k šachu a uhrál 4 body ze čtyř zápasů. Je velmi
potěšitelné, že většina hráčů A týmu žije, pra-
cuje nebo studuje mimo Litomyšl, ale „šachová”
i celková vazba na město je tak silná, že nám ne-
odešli do jiných oddílů v místě jejich působiště.
Vypadá to tak, že i v příští sezóně budou hrát
všichni v nezměněné sestavě. Nyní nás čekají
příjemné letní turnaje typu Pardubice Czech
Open a jiné. 
Litomyšl A x Ústí nad Orlicí B (30. 3. 2014) - 5,5 :
2,5
Náš soupeř prožívá smolnou sezónu, A tým mu
padá z II. ligy do naší soutěže. B tým jsme na-
opak poslali do nižší soutěže my i se třemi ná-
hradníky. Bodovali: Martin Zeman, Jirka Doseděl,
Lukáš Jirsa, Jaromír Odstrčil, Ladislav Zeman, re-
mizoval: Martin Daniel.
Litomyšl B x Vysoké Mýto C (6. 4. 2014) - 4,5 : 3,5
Nastoupili jsme v nejsilnější možné sestavě, pro-
tože jen vítězství znamenalo pro nás udržení
v těžké soutěži. Soupeř nám nic nedaroval a po-
stavil proti nám rovněž své nejlepší hráče. Zápas
byl velmi napínavý a dramatický. Nejprve bodo-
val Libor Horák a Ladislav Zeman, soupeř kon-
troval porážkou Tomáše Nekvindy a Petra
Jonáše. Následně skončily remízou partie Jirky
Švába, Karla Škeříka a Jakuba Nešpora a bylo to
3,5 : 3,5. Osud zápasu závisel na mně. Měl jsem
dva střelce a věž proti soupeřově dámě, z ma-
tové sítě se nedalo uniknout a soupeř dva tahy
před matem vzdal.
Litomyšl A x Zaječice (13. 4. 2014) - 4,5 : 3,5
I se 4 náhradníky jsme porazili silného soupeře,
kde osu týmu tvoří šachová rodina Hájků. Bodo-
vali: Martin Zeman, Jiří Šváb, Jakub Nešpor,
Tomáš Nekvinda, remizoval Jirka Doseděl. Jirka
Šváb v poslední partii celé sezóny zcela zdeci-
moval soupeře, který prohrál v lepší pozici na
čas a zajistil tím celkové těsné vítězství a po-
myslně „uzamkl” šachovou sezónu družstev
2013/2014.  

Jaromír Odstrčil, předseda šachového oddílu
TJ Jiskra Litomyšl

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 žlabyProdám byt 3+1 v Litomyšli,
84 m2, po rekonstrukci. 
Tel. 721 067 009.
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Oddíl karate TJ Jiskra na Mistrovství ČR
Poslední březnový víkend se v Ústí nad Labem
konalo Mistrovství České republiky karate do-
spělých (seniorů) a finálové kolo České ligy ka-
rate mužů, žen, dorostu a juniorů. Z našeho
oddílu karate TJ Jiskra Litomyšl se nominačním
sítem do soutěže jednotlivců prodrali tři závod-
níci: Jana Švecová, Veronika Jandová a Matěj
Bezdíček. Matěj se bohužel vinou zranění ne-
mohl zúčastnit, a tak vše bylo jen na děvčatech.
Soutěže se zúčastnila také Anička Kašparová,
která se se svým dorosteneckým týmem probo-
jovala až do finálového kola ligy družstev.
Jako první v soutěži jednotlivců nastupovala Ve-
ronika Jandová ve váze ženy - 68 kg. Pro Vero-
niku, kterou za chvilku čeká maturita a přijímací
řízení na vysokou školu, to bylo tak trochu do-
časné loučení se závodní kariérou. Veronika
v prvních zápasech předvedla vynikající výkon
a s přehledem porazila všechny soupeřky, a to
i z vyhlášených klubů. Probojovala se až do fi-
nále, kde potkala svoji známou soupeřku Zuza-
nou Teufelovou z Ústí nad Labem, která měla
výhodu domácího prostředí. Obě závodnice jsou
zkušené a mají ze sebe respekt. Bohužel, Vero-
nika měla respekt o trochu větší a navzdory sta-
tečnému boji své soupeřce podlehla. Veronika
tak zakončila sezonu 2. místem. Podala ale ve-
lice dobrý výkon a stříbrná medaile z Mistrovství
republiky seniorů je bezesporu úspěch.
Jako další nastoupila do bojů o titul mistryně ČR
Jana Švecová, které se po čase opět vrátila ne-
jenom ke cvičení karate, ale také k závodní čin-
nosti. Jana se úspěšně kvalifikovala na krajské
soutěži a nastupovala v nejnižší váhové katego-

rii žen do 50 kg. Janča ve finále vybojovala re-
mízu, a tak museli hlasováním rozhodnout roz-
hodčí. Všichni se přiklonili na její stranu, a tak si
Janča odváží z Ústí nad Labem titul mistryně ČR. 
Ve finále ligy družstev nastoupila Anička Kašpa-
rová se svým týmem. Standardní velikost doros-
teneckého týmu je tři, minimálně však musí být
dva. A právě tým Aničky byl pouze dvoučlenný.
V každém utkání týmů tedy měly na kontě auto-
maticky jednu prohru a obě dvě musely vyhrát.
Navzdory tomuto hendikepu se děvčatům podařilo
probojovat se až do finále, kde obsadily 2. místo.
Veronika Jandová v soutěži družstev nastupo-
vala v týmu Hradce Králové, se kterým obsadila
3. místo.
Sestřih toho nejlepšího z Mistrovství ČR karate
a finále ligy bude vysílat Česká televize.
Celkově jsem s výkonem našich závodníků spo-
kojen. Sice se Veronice nepodařilo zakončit titu-

Děvčata, díky
V neděli 13. 4. se uskutečnil v Městské sportovní
hale v Litomyšli finálový basketbalový turnaj ka-
detek U16. Do semifinále a finále se probojovaly
týmy z Litomyšle, Josefova, Havlíčkova Brodu
a Stěžer. Hlasitost přítomných bubnů předurčo-
vala skvělou sportovní atmosféru.
Dopoledne nastoupila děvčata z Litomyšle proti
Havlíčkovu Brodu a zvítězila 80:47. V 15.30 hod.
začalo finálové utkání Litomyšle proti Josefovu.
Litomyšlské hráčky s viditelnou převahou vy-
hrály 84:22. Celkové hodnocení jistě ale udělají
povolanější.
Zcela zaplněné hlediště odměnilo naše vítězky
kraje dlouhým a bouřlivým potleskem ve stoje.
Děvčata ještě jednou díky za předvedený výkon
a nezapomenutelný sportovní zážitek, který jste
přítomným divákům připravily.
Zvláštní poděkování patří trenérům Martinu Šor-
fovi a Stanislavu Cimburkovi, kteří se hodně vě-
nují přípravě basketbalové mládeže, ale také
všem rodičům za dobré rodinné zázemí.

Josef Knespl st.

Plovárna začíná
svoji sezónu
V sobotu 31. května začíná sezónní provoz na
plovárně v Litomyšli. V provozu bude zatím
pouze malý 25metrový bazén se solárním pří-
hřevem vody a tobogán. Od 14. června bude
k dispozici i velký 50metrový bazén. Otevřeno
bude denně od 9.00 do 20.00 hodin za přízni-
vého počasí. V případě nepříznivého počasí je
provozovatel oprávněn plovárnu uzavřít. Sezóna
bude letos prodloužena do 14. září. 
O letních prázdninách bude otevřeno stejně jako
v loňském roce - za pěkného počasí na plovárně
a při špatném počasí v krytém bazénu. Při nejis-
tém počasí vás budeme o otvírací době aktuálně
informovat prostřednictvím našich webových
stránek www.bazen-litomysl.cz.
Odstávka krytého bazénu je letos naplánována
od 1. září do 14. září. V tomto období bude krytý
bazén uzavřen a vy můžete využít přilehlou plo-
várnu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Miroslava Kovářová

lem mistryně ČR, ale to se ve sportu stává. I tak
si za svůj výkon zaslouží obdiv. Tyto závody uká-
zaly, že nám v Aničce Kašparové roste velká zá-
vodnice, a doufám, že o ní v budoucnu ještě
hodně uslyšíme. Jana Švecová ukázala, že i po
delší pauze se lze s úspěchem vrátit ke karate
do a i v jeho sportovní verzi a vybojovat titul. 

Jiří Smékal a Martin Šauer, foto Jiří Smékal

Z Brazílie se stříbrem 
z Akademického MS
Výborný vstup do nové sezóny měl triatlonista
Tomáš Kabrhel. Na velikonoční neděli startoval
na Akademickém mistrovství světa v hlavním
brazilském městě Brasilia. Závod se konal na

tratích 1,5 km plavání, 40 km cyklistiky a 10 km
běhu. Byl velice těžký nejen svým profilem tratí,
ale i podmínkami, když bylo 33 stupňů tepla,
vlhko a nakonec i vyšší nadmořskou výškou. Již
plavecká část závodu vyšla Tomášovi skvěle,
když z vody vybíhal na průběžné páté pozici.
Také při cyklistice se pohyboval na čele závodu
a na běh vybíhal těsně za první desítkou. Přes-
tože na běhu bojoval mimo soupeře také s kře-
čemi, tak vybojoval výborné 15. místo. Zvítězil
Američan Kevin McDowell. Američané zvítězili
i v soutěži družstev. Hned za nimi skončili čeští
reprezentanti s Tomášem Kabrhelem a na třetím
místě se umístili Japonci.
Reprezentanti do 23 let, kteří tvořili i základ vý-
běru na Akademickém MS, absolvují mimo jiné
v druhém květnovém týdnu reprezentační sou-
středění v Litomyšli, kam se pravidelně vracejí.

Text a foto Zdeněk Kabrhel

Čt  8. 5. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - pískové kolbiště
So  10. 5. 9.00 Květnové jezdecké závody - ZM - S** • Jízdárna Suchá - pískové kolbiště
      14.00 5. kolo Litomyšlského poháru 2014 • v DDM Litomyšl 
So 17. 5. 9.00 7. ročník Generali-Sport Bárt BIKEMARATHONu - trasy 50 km a 22 km • letiště Ústí nad Orlicí     www.bikemarathon.cz
      10.00 Jezdecké hry pro děti - JZ, 40-90 cm • Jízdárna Suchá - pískové kolbiště
      17.00 Litomyšl x Dolní Újezd - mistrovské utkání krajské fotbalové ligy mužů • Městský stadion Černá hora
So  24. 5. 11.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L, pony • Jízdárna Suchá  
So  31. 5. 11.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L, pony • Jízdárna Suchá 
      17.00 Litomyšl x Lanškroun - mistrovské  utkání krajské fotbalové ligy mužů • Městský stadion Černá hora
Ne 8. 6. 13.30 Otevření Košíře - odpoledne Jachetního oddílu Litomyšl, windsurfing, paddleboarding • areál vodních sportů na Košíři 

KAM ZA SPORTEM


