
Na srdce jsou Poděbrady,
na duši je Litomyšl

Litomyšl získala Cenu časopisu Moderní
obec za systematickou péči o památky
Čtrnáct měst vzešlých z krajských
kol soutěže o Cenu za nejlepší pří-
pravu a realizaci Programu regene-
race městských památkových
rezervací a městských památkových
zón za rok 2014 se ve čtvrtek 16.
dubna 2015 s nadějí sjelo na Pražský
hrad. Až do pozdního odpoledne
nikdo z nich netušil, kdo si odveze
titul Historické město roku a prémii
ve výši jednoho milionu korun. Mezi
netrpělivými finalisty byla i Litomyšl.
Nakonec radost propukla v Chebu,
ale ani zástupci Litomyšle neodjížděli s prázd-
nou. Získali Cenu časopisu Moderní obec.
Z krajských kol soutěže o Historické město roku
postoupily do finále Městská část Praha 1, Pra-
chatice, Boskovice, Cheb, Jičín, Lomnice nad Po-
pelkou, Nový Jičín, Olomouc, Litomyšl, Klatovy,
Kutná Hora, Kadaň, Polná a Holešov. Titulem se

však může pyšnit jen jediné město,
a to Cheb. Mezi těmi, kdo si z Prahy
odváželi další ocenění, byla ovšem
i Litomyšl. Obdržela Cenu časopisu
Moderní obec. Ředitel vydavatelství
Profi Press Martin Sedláček ji spolu
s šéfredaktorem časopisu Ivanem
Ryšavým předal starostovi Lito-
myšle Radomilu Kašparovi. Redakce
tak ocenila nejen dlouholetou kom-
plexní systematickou péči města
o nemovité kulturní památky na jeho
území. „Ocenění jsme získali za ,in-

spirativní umné skloubení dlouholeté koncepční
obnovy MPR s trvale rozvíjenou moderní tváří
města´. Tedy jinými slovy, ocenění je za moderní
vklad do historického jádra – i v souvislosti s re-
vitalizací zámeckého návrší,” upřesnila vedoucí
Odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Litomyšl
Michaela Severová.                               strana 3 >

Z jednání 
zastupitelstva

Dotační program
na opravu podloubí

70 let od konce
2. světové války

Kolonáda ožila již úderem desáté hodiny a hned
nastalo hemžení. Lidé si opět mohli prohlédnout
nádherné exponáty z Veterán klubu Litomyšl,
potkat Spolek českých kolařů cestovatelů nebo
panstvo z tvrze Žíželeves v krásných bieder-

meierovských kostýmech, hráli a zpívali různí
pouliční umělci – např. Stanley´s Dixie Street
Band, Doveda Sloupnice, Dědovy Blechy, nově
se představila taneční skupina Amapola Tribe,
nebo masér Jakub Lojka. Nejen děti mohly vy-

zkoušet zručnost svých rukou v nejrůznějších
výtvarných dílnách. Objevily se také nové lázeň-
ské lavičky v zajímavém provedení a nechyběla
oblíbená soutěž Lázeňské prameny. Nově se
k akci přidalo i zámecké návrší, kam mohli náv-
štěvníci zajít např. na kostýmované prohlídky
zámku, do Školy na zámku či Pivních lázní. Pro-
gram byl skutečně bohatý a popsat celý by vy-
dalo na několik stránek.      
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Kopec srandy, přehršel dobré nálady, kopu pohody a špetičku vážna – nevážna zažili návštěvníci
Litomyšle v sobotu 25. dubna. Dámy a pánové v prvorepublikovém odění, historické automo-
bily, hudba a zpěv, pouliční atrakce a švihák lázeňský Václav Žmolík coby moderátor. To vše
od dopoledne do pozdních večerních hodin. Litomyšl totiž zahajovala 4. lázeňskou sezónu.

I tak by se
mohla nazvat
expozice měst-
ské obrazárny,
která představí
ty nezajímavější
obrazy, ale také
neskutečný pří-
běh galerie za-
ložené v roce
1925. Slavnostní
otevření expo-
zice, které byla
udělena záštita
starosty města
– pana Rado-
mila Kašpara,
se uskuteční v sobotu 9. května v 17.00
hod. na arkádách druhého patra Státního
zámku Litomyšl. Úvodní slovo pronese
PhDr. Michal Šimek, kurátor výstavy.
Litomyšlská galerie dokázala během své
devadesátileté existence shromáždit více
než 2000 uměleckých děl, mnoho z nich
můžeme zařadit mezi špičky českého vý-
tvarného umění 19. a 20. století. Její po-
myslné základy byly založeny na snaze
vytvořit výstavní síň prezentující díla
místních rodáků, toho nejvýznamnějšího
– Julia Mařáka, profesora na pražské aka-
demii a zakladatele české moderní kraji-
nomalby, či Antonína Dvořáka, jednoho
z důležitých představitelů žánrové malby
u nás. 
O rychlý rozvoj galerie se ve 30. letech za-
sloužil její ředitel Václav Drbohlav a purk-
mistr Litomyšle František Lašek, kteří se
nezdráhali oslovit již tehdy uznávané ma-
líře, do sbírek galerie se tak dostala díla
Františka Tichého, Otokara Kubína, Jana
Zrzavého a mnoha dalších. Do osudů ga-
lerie však posléze zasáhly nepříznivé his-
torické události – 2. světová válka,
znárodnění i doba normalizace, během
které sbírky přečkávaly v zuboženém
stavu, uložené v nevyužívaných místnos-
tech zámku, kam i zatékalo.    strana 9 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM schvaluje „Dotační program na obnovu

podloubí na Smetanově náměstí v Litomyšli
v roce 2015”. 

 RaM souhlasí s uzavřením dohody na prove-
dení záchranného archeologického výzkumu na
akci „Opatření proti vlhkosti vstupní věže pivo-
varu” s fi. Regionální muzeum v Litomyšli. 

 RaM souhlasí na základě výsledků soutěže
o návrh a jednacího řízení bez uveřejnění s pod-
pisem smlouvy na zhotovení projektové doku-
mentace na „Domov pro seniory Litomyšl” s fi.
FAM Architekti, s.r.o., Praha.  

 RaM souhlasí s přijetím finančního daru ve

výši 51.600 Kč od Veterán klubu Litomyšl. Fi-
nanční částka je výtěžkem Benefičního dobo-
vého plesu konaného dne 14. 3. 2015 ve
Smetanově domě v Litomyšli s účelovým urče-
ním – k pořízení mobilního pacientského zve-
dáku Viking XS pro obyvatele Domova Pod
Školou. Příjemce daru Centrum sociální pomoci
města Litomyšl.

 RaM souhlasí s přijetím sponzorské podpory
v předpokládané výši 10 000 Kč od T&T trade,
10 000 Kč od Miroslava Kroupy a v předpoklá-
dané výši 1 000 Kč od firmy Langhamer s.r.o.  na
výstavu Obrazové příběhy Milady Marešové, kte-
rou bude pořádat Městská galerie Litomyšl. 

 RaM souhlasí s povolením uzavírek a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru

ul. M. D. Rettigové, Špitálská, Toulovcovo a Sme-
tanovo nám (horní část) v období od 23. do 24.
května 2015 za účelem pořádání akce Gastro-
slavnosti M. D. Rettigové. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „In-
stalování rolet do oken v Městské obrazárně –
stálé expozici Městské galerie Litomyšl, II. patro
státního zámku Litomyšl”. Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku firmy HELLA stínící tech-
nika s.r.o., Praha. 

 RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč společnosti Záchranné stanici zvířat
Zelené Vendolí na provoz záchranné stanice
v roce 2015.                      Více na www.litomysl.cz

Městské pozemky Na Prokopu 
– Lidická budou k prodeji
V lokalitě Na Prokopu – Lidická vlastní město
dvacet stavebních pozemků pro rodinné domy.
Zastupitelé tedy diskutovali, zda schválit navr-
hované podmínky prodeje či nikoli. „Tato lokalita
se vyvíjí poměrně bolestně. Nechceme tedy zdr-
žovat proces, který běží – v rozpočtu už máme
uvedeny peníze za prodej těchto pozemků a za
jejich zainvestování,“ vysvětlil starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Samotná pra-
vidla prodeje se řešila poměrně dlouho
a společně s radnicí na nich pracoval také práv-
ník. Pozemky by se měly prodávat za 840 Kč/m2
(v ceně jsou zahrnuty náklady na zainvestování
inženýrskými sítěmi) + platba ve výši 150 Kč/m2
. Pokud stavebník do tří let postaví na pozemku
rodinný dům (třeba i s nebytovými prostorami)
a oznámí záměr užívání, celá druhá platba mu
bude vrácena. Předložené podmínky zpochybnil
Miroslav Nádvorník (TOP 09): „Jestli tomu dobře
rozumím, tak si každý z nás díky těmto podmín-
kám může zažádat o to, že si koupí dvacet po-
zemků. Napíše do svého dopisu, že má zájem
o všechny pozemky, pak bude v každém kolečku
losování. Bude spekulovat. Neplatí žádnou kauci
za žádost.“ Navrhl tedy stanovení kauce napří-
klad ve výši 20 tisíc korun za jeden pozemek.
„Můžeme vymýšlet ještě to, co se stane, když
budu vylosován a nebudu mít o pozemek
zájem,“ dodal zastupitel a navrhl předkladateli
usnesení stáhnout. K tomu se přiklonil také za-
stupitel Patriotu SNK Radek Pulkrábek. Ten
žádal „pojistky“ proti spekulacím. To se nestalo,
takže zastupitelé nakonec dokument odsouhla-
sili. Zveřejnění záměru prodeje pozemků plánuje
město na květen či červen. Pokud vše půjde
podle plánu, první stavebník by mohl „kopnout“
v září tohoto roku. 

Bazén opět tématem diskuze
Předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl
(KSČM) seznámil zastupitele s jeho jednáním.
Mimo jiné hovořil i o tom, že bylo navrženo
vznesení reklamace dlažby v krytém bazénu
z důvodu špatného spádu. V září 2015 totiž
končí termín, do kdy je možné reklamace podá-
vat. Tento návrh však finanční výbor nepodpořil.
Na zastupitelstvu se ovšem otevřela živá di-
skuze. „Přiznávám se, že to byl můj bod. Při jed-
nání máme dohlížet na dobré hospodaření
města,“ uvedl člen finančního výboru Radek
Pulkrábek a dodal: „Stavební úřad může udělat
chybu. Problémy s dlažbou tady byly.“ Citoval
rovněž pasáže ze znaleckého posudku a z kon-
troly ministerstva zdravotnictví. „Znalecký po-

sudek je vytržený z kontextu. Chyby v bazénu
jsou, ale nebrání v provozu. Zjištěné závady
jsme již sepsali a reklamujeme je, dokud běží
záruka,“ reagoval místostarosta Litomyšle Mi-
chal Kortyš (ODS). Návrh Radka Pulkrábka, aby
zastupitelé pověřili starostu sepsáním rekla-
mace, nebyl přijat.

Volba pátého člena mediálního výboru a jeho
předsedy 
Na místo pátého člena mediálního výboru byly
podány dvě nominace – zastupitelé rozhodovali
mezi Zdeňkem Gerčákem a Radkem Pulkráb-
kem. „Posledně jsme hlasovali tajně, ale byli
jsme podrobeni kritice. Budeme hlasovat akla-
mací,“ zdůvodnil veřejnou volbu starosta. „Roz-
hodně si nepřeji, aby politici zasahovali do
obsahu médií, ale aby výbor hodnotil zpětně.
Jako chybu vidím, že členem je člen rady města.
To bych rozporoval jako prvním,“ vystoupil
Radek Pulkrábek, který ale nakonec ve volbě
nebyl úspěšný. Předsedou mediálního výboru se
posléze stal Josef Janeček (ODS).  

Návrh na vypovězení smlouvy s provozovate-
lem „kabelové“ televize
Radek Pulkrábek navrhl vypovědět smlouvu
s CMS TV, která v Litomyšli provozuje tzv. „ka-
belovou“ televizi, a to z důvodu opětovného ne-
objektivního a nevyváženého informování
občanů. Hovořil také o zprávě Rady pro rozhla-
sové a televizní vysílání, která se zabývala re-
portáží o hazardu. Současná smlouva by platila
do konce roku, podle zastupitele by tedy byl do-
statečný prostor pro případné výběrové řízení.
Jeho návrh podpořil Marek Novohradský (ČSSD),
který hovořil o další reportáži z prosincového
jednání zastupitelstva: „Upozornil jsem na to, že
provozovatel ve své zpravodajské reportáži po-
skytl neobjektivní a nevyvážené informace
z projednávání programového prohlášení zastu-
pitelstva.“ Vypovězení smlouvy nakonec nebylo

odsouhlaseno. Příspěvek Radka Pulkrábka k re-
portáži o hazardu si můžete přečíst na politické
dvoustraně. V Lilii najdete také reakci provozo-
vatele televize Petra Horáka. 

Přivaděč u Litomyšle bude?!
Miroslav Nádvorník, který je předsedou dopravní
komise města a zároveň členem dopravního vý-
boru Pardubického kraje, zastupitele seznámil
se situací kolem přivaděče u Litomyšle. Ten je
stále zakreslen v plánech budoucí rychlostní ko-
munikace R35. „Sjezd u Kornic je naplánovaný
a bude a my se můžeme jenom snažit, aby byl
ukončen takovými těmi panely nebo byl jednos-
měrný, tzv. na sever,“ prohlásil Miroslav Nádvor-
ník a vyzval, aby zastupitelé jako jedna „parta“
podnikli všechna možná opatření. „Náměstek
pro dopravu Jaromír Dušek dostal minulý týden
zhruba 10 milionů korun na předprojektovou pří-
pravu severního naústění dopravy do Kornic,
takže se začíná projektovat přivaděč,“ dodal za-
stupitel. „Vedení města jedná s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic i s Pardubickým krajem a čekáme na
odpověď ministra dopravy,“ popsal kroky města
Radomil Kašpar.

Fámy o rušení permanentek na koupaliště 
Radek Pulkrábek vystoupil s dotazem, zda se
bude měnit systém vstupu a plateb na koupa-
liště. Litomyšlí se totiž šíří fámy, že permanentní
vstupy budou zrušeny. „U vstupu na koupaliště
chceme instalovat turnikety s dvířky pro ko-
čárky, takže v současné době pracujeme na tom,
jak technicky vyřešit fungování permanentek.
Nechystáme žádnou dramatickou změnu. Per-
manentky se rušit nebudou,“ ubezpečil starosta.
Stejně tak dementoval fámu o rušení zastávky
autobusu u ČSOB. Bližší informace o systému
vstupů na koupaliště přineseme v červnovém
vydání Lilie.

Otevřený dopis starostovi města
Zastupitel Jiří Lammel (TOP 09) předal Radomilu
Kašparovi otevřený dopis, ve kterém se věnuje
kříži od Josefa Pleskota na průčelí zámeckého pi-
vovaru. Dílo zde bylo umístěno v rámci loňské
podzimní výstavy Městské galerie Litomyšl. „S
velkým znepokojením sleduji způsob, jak na-
kládá váš úřad s tak důležitým výtvarným
a především duchovním dílem Josefa Pleskota,
které bylo dočasně instalováno na průčelí Kaň-
kou barokizovaného zámeckého pivovaru,“
uvádí v dopise Jiří Lammel a pokračuje: „Toto
dílo bylo nedávno smeteno neodbornou rukou
bez jakéhokoliv avíza nejen autorovi, ale i od-
borné veřejnosti. O zastupitelstvu ani nemluvě.“
Zmiňované dílo ale bylo sejmuto na pokyn pa-
mátkářů. „Na Národním památkovém ústavu
v Praze je naše žádost a jeho vrácení na průčelí.
Dílo je řádně uložené, zabalené, a když památ-
káři naší žádosti vyhoví, znovu ho vyvěsíme,“ vy-
světlil Michal Kortyš. Jedinou chybou podle jeho
slov bylo, že město včas neinformovalo archi-
tekta Pleskota o nutnosti sejmutí kříže.   

V úterý 28. dubna 2015 se sešlo Zastupitelstvo města Litomyšle ke svému dalšímu jednání.
V programu měli zastupitelé kromě majetkoprávních či finančních záležitostí města také pod-
mínky prodeje pozemků v lokalitě Na Prokopu, volbu člena a předsedy mediálního výboru, návrh
na vypovězení smlouvy s místní „kabelovou” televizí nebo informace o R35.

Z jednání zastupitelstva



3

Uzavření podchodu předchází
oprava ostrůvků na „světelné”

Litomyšl získala
Cenu časopisu 
Moderní obec 
strana 1 >
„Máme radost, že jsme byli takto oceněni. Předá-
vání se uskutečnilo ve Španělském sále a bylo
velmi slavnostní,” podělil se o dojmy Radomil
Kašpar a dodal: „Samozřejmě musím připustit,
že je nám líto, že jsme se nestali Historickým
městem roku 2014. Byli bychom první, kdo získal
toto ocenění hned dvakrát.” Litomyšl totiž byla
Historickým městem roku 2000.              
V soutěži je hodnocena příprava a realizace pro-
gramu regenerace, který poskytuje ministerstvo
kultury. Jde o dotaci na objekty v městských pa-
mátkových rezervacích a památkových
zónách. Od roku 1992 Litomyšl z těchto státních
peněz čerpala 78 milionů korun a z vlastního
rozpočtu dala 76 milionů korun. Opravit se po-
dařilo na 60 objektů. „V poslední době jsou do-
tační podmínky programu čím dál svazující.
V minulosti se nám například podařilo opravit
kostelík sv. Anny na hřbitově, což bychom nyní
už nemohli. Uvažujeme proto, že rozšíříme
městskou památkovou zónu tak, abychom v ní
měli kupříkladu i Smetanův dům,” prohlásil sta-
rosta. Poslední rozsáhlá rekonstrukce Smeta-
nova domu se uskutečnila v letech 1995-2000
a byla završena znovuotevřením restaurace Kar-
lov v přízemí.  
Zřizovateli ceny jsou Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska spolu s ministerstvy kul-
tury a pro místní rozvoj. Slavnostní předávání
vyhodnoceným městům se koná vždy na Praž-
ském hradě při příležitosti Mezinárodního dne
památek a historických sídel, který připadá na
18. dubna. Letos se slavnostního ceremoniálu
zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová spolu s ministrem kultury Danielem
Hermanem. Přítomen byl rovněž místopředseda
Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárek a řada pos-
lanců a senátorů. Sdružení historických sídel za-
stupoval jeho nový předseda Libor Honzárek,
místostarosta Havlíčkova Brodu.                     -bj-

Sgrafita na vstupu do 1. nádvoří
budou zrestaurována a věž sanována

Ostrůvky na světelné křižovatce
„Na světelné křižovatce se jedná o opravu povr-
chu všech čtyř ostrůvků a jejich bezbariérovou
úpravu,” potvrdil vedoucí Odboru místního a sil-
ničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl
Pavel Jiráň. „Při příjezdu od Svitav vpravo bylo
zjištěno, že nelze provést opravu podle projektové
dokumentace z důvodu kotvení stožáru semaforů
do mostní konstrukce. Provedení ostrůvku je tedy
odlišné od zbylých tří,” upřesnil vedoucí odboru
rozvoje a investic František Zachař. Práce byly do-
končeny na přelomu dubna a května. Opravu os-
trůvků financovalo částkou 390 tisíc korun město
Litomyšl. „Úprava ostrůvků předcházela investiční
akci Ředitelství silnic a dálnic Pardubice na opravu
podchodu u Billy. Podchod bude nutné uzavřít,
a tak chceme, aby lidé měli přes světelnou křižo-
vatku lepší průchod,” uvedl místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš. 

Podchod mezi Billou a Albertem 
Na rekonstrukci podchodu pod průtahem měs-
tem by měli dělníci nastoupit začátkem června.

„Bude se jednat zejména o odtěžení konstrukce
vozovky nad rámem podchodu a přechodových
oblastí, novou hydroizolaci, její vyvedení mimo
objekt podchodu a zřízení nové vozovky. Poško-
zená hydroizolace způsobuje odmrzání a odpa-
dání obkladů uvnitř podchodu,” upřesnila Lucie
Nyčová, vedoucí Technického oddělení firmy
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., která bude
stavební práce pro ŘSD provádět. Opěrná zeď
vlevo před mostem bude sanována, přeizolo-
vána a odvodněna. Bude na ni zřízena nová
římsa pro osazení záchytného systému. Sano-
vány budou i pohledové plochy podchodu.
„V rámci rekonstrukce provede město obnovení
osvětlení v podchodu,” doplnil pak Michal Kor-
tyš. 
S rekonstrukcí jsou však spojena omezení nejen
pro řidiče, ale i pro chodce. „Po dobu rekon-
strukce podchodu bude doprava zúžena na
jednu polovinu komunikace a chodci budou
směřováni na světelnou křižovatku nebo na
nadchod u polikliniky,” vysvětluje Lucie Nyčová.
Prozatím není k dispozici podrobný harmono-
gram prací, takže se může stát, že třeba ještě
týden od zahájení stavebních prací a v době do-
končování rekonstrukce bude chodcům průchod
umožněn. 
Nová úprava podchodu má zajistit zlepšení jeho
stavu a prodloužení životnosti, zejména díky zří-
zení normových zádržných systémů. Bude totiž
odstraněno zatékání do okrajových částí nosné
konstrukce. Stavba bude realizována ve dvou
etapách s návazností jednotlivých stavebních
činností, které se mohou vzájemně překrývat
pro urychlení doby výstavby. Financovat ji bude
ŘSD, opravu osvětlení pak městský rozpočet. 

Text a foto Jana Bisová

Sgrafitová výzdoba vstupu do prvního nádvoří
je ve špatném stavu. První etapa její záchrany
se uskutečnila v loňském roce, kdy byla restau-
rována boční fasáda vstupního objektu směrem
do francouzské zahrady. „Největší poškození
sgrafit se vyskytují na jihovýchodní fasádě do
výšky cca 1,5 metru od úrovně terénu. Zde jsou
totiž sgrafita, na rozdíl od jihozápadní fasády,
provedena až k zemi, a tak dochází k jejich trva-
lému provlhčování a následnému působení vo-
dorozpustných solí a mrazových cyklů,” uvádí
Jan Vojtěchovský a Jakub Ďoubal z Fakulty re-
staurování Univerzity Pardubice. Právě vlhkost
je důvodem, proč město k restaurování sgrafi-
tové výzdoby přidalo i projekt na odvlhčení
vstupní věže zámeckého pivovaru. „Práce na
obou projektech – tedy restaurování sgrafit
a odvlhčení poběží souběžně. Restaurovat se
prozatím budou jen horní dvě patra vstupu, a to
právě kvůli sanaci objektu,” uvedl vedoucí Od-
dělení rozvoje MÚ Litomyšl Antonín Dokoupil. 
V případě odvlhčení dojde k rozdělení projektu
do dvou časově oddělených fází. V první budou
provedena protivlhkostní opatření a odsolovací
obklady na sgrafitech. Druhá část sanačních
prací čeká objekt až po částečném vyschnutí
zdiva, tedy nejdříve za dva roky, stejně jako re-

staurátorské práce v dolní části vstupu. Sou-
časně s první fází odvlhčení začnou restaurátoři
z místní fakulty zachraňovat horní sgrafitovou
výzdobu. Provedou lokální strukturální prekon-
solidaci rozvolněných částí omítek, očištění po-
vrchu, zajištění a hloubkovou injektáž dutin
a oddělených částí omítky, tmelení drobných de-
fektů omítky a restaurování štukových partií fa-
sády včetně řešení povrchové úpravy – okenních
ostění a portálu. 
Program regenerace přispěje na restaurování
sgrafit částkou 317 tisíc korun, město pak z roz-
počtu uvolní 71 tisíc korun. Na sanaci vstupní
věže půjde z ministerstva kultury 671 tisíc korun
a z městské kasy 197 tisíc korun. Oba projekty by
měly být hotové na podzim, což znamená, že
práce budou probíhat za plného provozu zámku
a také například v době konání operního festi-
valu Smetanova Litomyšl bude u vstupu do
areálu lešení. „Jsme se Smetanovou Litomyšlí
dohodnutí, že v průběhu festivalu budou práce
korigovány a lešení opatřeno zástěnou,” upřes-
nil Antonín Dokoupil. Po opravě volají i sgrafita
státního zámku, ale v tomto případě se jedná
o majetek státu ve správě Národního památko-
vého ústavu. Jejich záchranu tedy musí řešit pa-
mátkáři.                            -bj-

V dubnu začaly stavební práce na ostrůvcích na světelné křižovatce. Jedním z důvodů je blížící
se uzavření podchodu u Billy. Ten by se měl 1. června 2015 začít opravovat. Jeho dokončení je
naplánováno na konec září. 

V loňském roce byla z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón Ministerstva kultury restaurována sgrafitová výzdoba západní fasády zá-
meckého pivovaru a opravena kamenná ostění. Na tuto akci letos navazuje restaurování sgra-
fitové výzdoby jihovýchodní fasády vstupní věže pivovaru a její odvlhčení. Finanční prostředky
opět půjdou z programu regenerace se spoluúčastí města Litomyšle. Všechny práce by měly
být hotové do podzimu letošního roku. 

Dlouhodobé
omezení provozu
na silnici I/35
Z důvodu provedení nutných oprav dilatace
a odvodnění mostu v Sokolovské ulici dochází
k dlouhodobému omezení dopravy na průtahu
Litomyšlí. Stavební práce by měly trvat od 28.
dubna do 7. června 2015. Jedná se o opravu, ke
které mělo dojít již na sklonku loňského roku, ale
Ředitelství silnic a dálnic stavební práce odložilo. 
Rekonstrukce mostu bude prováděna po polo-
vinách, nebudou tedy uzavřeny oba směry.
„Uzavírat se bude střídavě jeden jízdní pruh.
Provoz v druhém jízdním pruhu bude řízen svě-
telnou signalizací. Chodci budou převedeni za-
bezpečeně prostorem staveniště,” informuje
vedoucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a po-
kračuje: „Městský úřad Litomyšl dohodl
s dodavatelem prací zavedení omezení jízdy ná-
kladních vozidel v ulici Na Lánech, protože by
tato silnice mohla být využívána těmito vozidly
jako objízdná trasa. Zcela jistě lze však očekávat
v této ulici zvýšení hustoty provozu ostatních
vozidel.” Dopravní problémy se dají předpoklá-
dat také na křižovatce u bývalého Terozu a kři-
žovatce na Nedošín u Vertexu. 
Oprava se týká mostu přes řeku Loučnou, který
byl rekonstruován v roce 2007. Práce zajišťuje
Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice. Po-
volení udělil a přechodné dopravní značení sta-
novil Krajský úřad Pardubického kraje.       -red-
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Příběh prvních tanků
Od července 1945 stál na pražském Smíchově
monumentální památník sovětských tankistů.
Tomuto památníku vévodil mohutný tank ne-
soucí slavné číslo 23, tedy stroj, který měl jako
první ráno 9. května 1945 proniknout do Prahy.
Skutečnost ale byla, jako ostatně tolikrát v ději-
nách, trochu jiná – onen stroj T 34/85 byl zničen
na Klárově a na památník byl umístěn zbrusu
nový IS-2, což nic neměnilo na faktu, že pa-
mátka sovětských tankistů byla důstojně uc-
těna. Bohužel, roku 1991 skupinka porevolučních
„umělců” tank obarvila růžovou barvou, aby
krátce poté zmizel úplně, stejně jako 9. květen
jakožto státní svátek. 
Odpoledne oné středy 9. května 1945 přijely
první tanky i do Litomyšle. Měly za sebou ur-

putné boje o ocelové srdce republiky, Ostravu,
i poslední šarvátky u Olomouce, ale také obrov-
ské vyčerpání jejich posádek. Přestože se jed-
nalo o legendární sovětská „téčka”, v jejich
útrobách byli Češi, Slováci, Volyňáci a Rusíni –
vojáci 1. československé tankové brigády
v SSSR, přesněji toho, co z ní zbylo z přede-
šlých bojů. Stejně jako Koněvovi gardoví tan-
kisté i oni, jakožto rychlá skupina 38. armády,
spěchali ku Praze. Z dostupných fotografií ulo-
žených v místním archivu a muzeu lze bez-
pečně identifikovat pouze tank T 34/85
s číslem 843 velitele rtn. V. Klabana, ale také
unavené, přesto veselé tváře tankistů a samo-
palníků. Pro početné davy přihlížejících musel
být silný a nezapomenutelný zážitek, po šesti
letech okupace spatřit opět československé vo-

jáky, osvoboditele. Jenže čas kvapil a nebyl čas
na velké oslavy. Námi sledovaný stroj č. 843
projel téhož dne Cerekvicí nad Loučnou
a kolem půlnoci dosáhl předměstí hlavního
města. Druhý den v ranních hodinách stanul
spolu s dalšími stroji u symbolu naší státnosti
na Pražském hradě, čímž současně skončila
bojová cesta celé brigády. Oněm statečným vo-
jákům, stejně jako všem bez rozdílu, kteří ne-
váhali nasadit život za naši svobodu, patří
trvalá úcta.
Zbraně i výstroj 1. čs. armádního sboru v SSSR
(a mnoho dalšího) si mohou občané města pro-
hlédnout 9. května od 13.30 hodin na prostran-
ství před sokolovnou.

Michal Kovář, Lubná

Komunistická strana Čech a Moravy

Kouzelná Litomyšl
Tam, kde se má česká země snoubí s krásnou Moravou,
a kde potok Loučné plyne malebnou to krajinou, 
leží krásná Litomyšl se svou perlou zámeckou,
kouzelnými zákoutími a Klášterní zahradou.
Zde v zámeckém pivovaru Smetana by zrozený, 
génius to české hudby, národu byl souzený.
Filosofskou historií Jirásek ji proslavil,
a Kuchařku Rettigové český lid si oblíbil.
V podzámčí se tiše krčí uličky to malebné,
náměstíčko Toulovcovo i hospůdky půvabné.

Litomyšl Smetanovu, malou Vídní lidé zvou,
náměstí to s věží radní okouzluje krásou svou.
Na hřbitově Svaté Anny patrioti města spí
mezi nimi Karel Faltys, Jára Metyš, hudebníci to zdejší.

Za hřbitovem je plovárna se sportovní arénou,
nedaleká Černá hora, též je města oázou.
Za zámkem hned na Třebovou, leží stará plovárna, 
na Suchou pak, dále za ní, Skřivanova jízdárna. 
Nedošínský háj za městem svoje kouzlo také má,
za Košířem kousek od něj, hospoda je Žabárna.
Smetanův dům na Karlově, majestátní budova,
hostí často známé herce, radost lidem rozdává.
Lidový dům na nábřeží kouzlo své též ukrývá,
zpěvem, tancem seniorů, každý měsíc ožívá.
Smetanova Litomyšl se svou perlou zámeckou,
malebnými uličkami a klášterní zahradou,
půvabnými hospůdkami i kouzelnou krajinou, 
zůstává a navždy bude mojí láskou studentskou.     

Česká strana sociálně demokratická

Krásné májové dny přeje 
Áda Hurych, 
zakladatel divadelního spolku
Vojnarka (youtube dolfa71)

Na radnici došlo k organizačním změnám 
Na litomyšlské radnici došlo prvním květnovým
dnem k organizačním změnám. Ty se týkají re-
dakce Lilie, odboru kultury a cestovního ruchu
a odboru kanceláře vedení městského úřadu.
Zpravodaj města Litomyšle Lilie patřil ve struk-
tuře městského úřadu pod odbor kultury a ces-
tovního ruchu. Vedoucí tohoto odboru Michaela
Severová byla jeho odpovědnou redaktorkou
a zároveň tiskovou mluvčí radnice. Od března
byla na pozici tiskové mluvčí přijata Klára Hege-
rová. Ta ovšem ukončila pracovní poměr ve zku-
šební době ke konci dubna. Vedení radnice se

tedy rozhodlo k organizačním změnám. Rada
města je v pondělí 20. dubna schválila, a tak re-
dakce Lilie nyní spadá pod odbor kanceláře ve-
dení městského úřadu, kde vzniklo tiskové
oddělení. 
Vedoucí tiskového oddělení je Jana Bisová, která
je zároveň odpovědnou redaktorkou Lilie a ti-
skovou mluvčí radnice. Dalším pracovníkem od-
dělení bude redaktor zpravodaje s nástupem
zřejmě od 1. června. Nad vedoucí oddělení stojí
vedoucí odboru kanceláře vedení městského
úřadu Miroslava Kubešová. 

V případě, že budete chtít kontaktovat redakci
Lilie, můžete se na ni obrátit stejným způsobem
jako v minulosti, a to buď e-mailem: lilie@lito-
mysl.cz, telefonicky: 461 653 307 / 724 917 054
nebo ji osobně navštívit v hlavní budově Měst-
ského úřadu Litomyšl na Bří Šťastných 1000
(kancelář v přízemí, úřední hodiny Út 9.00-12.00
a St 13.00-17.00 hod.). Pro inzerci platí stejné kon-
taktní údaje. Předpokládáme, že v červnovém vy-
dání zveřejníme kontakty na nového redaktora. 
Tisková mluvčí radnice má e-mail: jana.bisova@
litomysl.cz, tel.: 461 653 307 / 724 917 054.  -bj-

Město vysoutěžilo cenu za projekt na domov pro seniory
V loňském roce vyhlásilo město Litomyšl archi-
tektonickou soutěž na návrh domova pro seni-
ory, který by měl stát v lokalitě U Nemocnice.
Nakonec se porota shodla, že nejlépe zadání
splnili Pavel Nasadil, Jan Horký a Jan Bárta
z FAM architekti, s.r.o., Praha. Na druhém
místě skončili Lukáš Ehl, Tomáš Koumar
a Alena Šrámková z Šrámková architekti, s.r.o.,
Praha, třetí nejlepší návrh měli architekti Ivan
Řezáč, Pavel Lesenský a Petr Fogl z Prahy.
Letos v březnu pak město vyhodnotilo i ná-
sledně vyhlášenou obchodní soutěž. K účasti
v ní vyzvalo autory všech tří nejlepších návrhů.

Cílem bylo vysoutěžit výhodnou cenu za projekt. 
„Tři architektonické týmy, které porota vybrala
v loňském roce, jsme vyzvali, aby se zúčastnily
obchodní soutěže,” potvrdil vedoucí Oddělení
rozvoje Městského úřadu Litomyšl Antonín Do-
koupil a dodal: „Nyní jsme po architektech žádali
cenu za kompletní projektovou dokumentaci.
FAM architekti, jejichž návrh porota vloni vy-
hodnotila jako nejlepší, předložili také nejnižší
cenu. Máme tedy nejlepší návrh za velmi vý-
hodnou cenu.” Vyhotovení dokumentace pro
územní rozhodnutí má město stát 850 tisíc ko-
run bez DPH, projektová dokumentace pro sta-

vební povolení pak 1,05 milionu korun bez DPH.
V letošním roce by radnice chtěla zvládnout mi-
nimálně studii domova pro seniory, a pokud vše
půjde podle plánu, tak i projekt pro územní roz-
hodnutí. V příštím roce chce realizovat projekt
pro stavební povolení. V tomto bodě bude Lito-
myšl připravena na případnou dotační výzvu, ze
které chce stavbu domova pro seniory financo-
vat. „Už nyní víme, že takové dotační tituly budou
vypsány,” uvedl pracovník radnice. V případě
úspěchu žádosti o dotaci by se mohlo začít sta-
vět v roce 2017.                                     

-bj-
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 ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018

Dáváme naši energii do věcí, které nás baví a ve kterých vidíme smysl.
Můžete kontaktovat ty, kteří zastřešují jednotlivé projekty:  
Bleší trhy  – Eva Novotná, novotna@generace89.cz
Větrání šatníků – Olga Radimecká, radimecka@generace89.cz
Farmářské trhy  – Petr Malota,malota@generace89.cz
Prima odpoledne – Olga Radimecká, radimecka@generace89.cz
Piáno do ulic – David Vomáčka, vomacka@generace89.cz
Konference Forum 2000 v Litomyšli – Eva Beňová, benova@generace89.cz
Ukliďme Česko – Honza Vavřín, vavrin@generace89.cz
Víkend otevřených zahrad – Petra Sýkorová, sykorova@generace89.cz
Také pracujeme v komisích, výborech a pracovních skupinách:
Finanční výbor- Jiříčková Pavlína, jirickova@generace89.cz
Kontrolní výbor – Marek Urban, urban@generace89.cz

Mediální výbor – David Edlman, edlman@generace89.cz
Dopravní komise – Radek Novotný,  novotny@generace89.cz
Komise pro sport a tělovýchovu – Filip Holub, holub@generace89.cz
Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch – Miroslav Hájek,
hajek@generace89.cz
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování – Věra Krejčová,
krejcova@generace89.cz
Komise pro rozvoj města, plánování a investice – Daniel Brýdl, brydl@ge-
nerace89.cz
Odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí – Jana Jiránková,
jirankova@generace89.cz
Budeme rádi, když se přidáte.

Petra Benešová

SNK Generace 89

Co vše je v Litomyšli možné za veřejné peníze?
Místní CMS TV pana Horáka dostává ročně z na-
šich společných peněz 930.000,- Kč. Má za ně vy-
rábět lokální televizní program v profesionální
kvalitě při dodržování zákonných ustanovení.
Kontrola Rady pro rozhlasové a televizní vy-
sílání (RRTV) označila reportáž místní CMS TV
„Provozovatelé heren chtějí jinou vyhlášku” za
výrazně nevyváženou. Bylo konstatováno poru-
šení zákona v podmínce zákona přinášet divákům
objektivní a vyvážené informace. Na základě této
reportáže si diváci nemohli vytvořit vlastní nezá-
vislý názor na probíranou problematiku se zdů-
razněním, že je to zvláště závažné proto, že se
jedná o problematiku bezprostředně související
s aktuálním politickým děním.  Je to poprvé, kdy
takto RRTV učinila, a bylo to na základě mé stíž-
nosti. K jejímu podání jsem byl donucen proto, že
má opakovaná upozornění o neprofesionální práci
místní CMS TV nepřinesla zlepšení reportáží pana
Horáka. Nejsem jediný zastupitel, který na tuto
skutečnost upozorňoval. Na posledním jednání

se podobně vyjadřoval i kolega zastupitel
ing. Marek Novohradský z ČSSD a v posledních le-
tech to byli i jiní zastupitelé. Dá se lehce (a to
i zpětně) vysledovat proradniční postoj přinášený
v reportážích pana Horáka a není k tomu potřeba
nic jiného, nežli si třeba přehrát pár reportáží, ze
kterých byl i jiný mediální výstup. Například článek
MF Dnes o průběhu zastupitelstva, na kterém se
zakazoval hazard, je zcela něco jiného, nežli nám
přinesla jeho reportáž. Ostatně informování o vět-
šinovém rozhodování zastupitelů během procesu
přijímání zákazu hazardu bylo vždy nakloněno za-
stáncům a provozovatelům hazardu v čele
s místní ODS. Fakt, že měla ODS v minulém voleb-
ním období post starosty, který ze zákona odpo-
vídá za informování občanů, v tom není dle mého
názoru nepodstatný. Smlouvu, podle které se vy-
plácí plnění panu Horákovi, podepisuje starosta.
Zajímavé byly i reakce po zveřejnění výsledku
jednání RRTV. Pan Horák v MF Dnes uvedl, že re-
portáž vznikala narychlo, přestože její natočení
avizoval ve svém vlastním vysílání skoro dva mě-

síce dopředu a zákonnou povinnost přinášet ob-
jektivní a vyvážené informace označil jako alibis-
mus za každou cenu. Korunu tomu nasadil
v dopise zaslaném zastupitelům, kde svoji činnost
označuje jako jinou nežli veřejnoprávní, přestože
odborníci jako Oldřich Kužílek provozování měst-
ských médií právě přirovnávají k činnosti, která by
měla být provozována jako veřejnoprávní. Do-
slova mě překvapila reakce našeho pana sta-
rosty Radomila Kašpara. Ten se k tomu vyjádřil:
„ Reportáž nebyla šťastná a tento nález jsem oče-
kával.” Pominu fakt, že jaksi nemohl očekávat
nález, když nevěděl o mé stížnosti, je však zará-
žející, že sám tuto stížnost na vysílání CMS TV
pana Horáka nepodal nebo že to alespoň nezačal
řešit jinak. Jednu věc ve svém vyjádření sdělil
jasně, můj návrh na vypovězení smlouvy s panem
Horákem nepodpoří. Při politických způsobech
v naší samosprávě se tomu ani nedivím. 

Radek Pulkrábek, 
Patriot SNK 

SNK Patriot

Ve sport centru se začalo s úpravami

V předloženém materiálu nájemce mimo jiné zmi-
ňuje rekonstrukci bowlingu, nový povrch v pevné
hale nebo rekonstrukci antukových kurtů. „Rada
k našemu návrhu neměla námitky,” uvedl za spo-
lečnost Invest Real Servis Milan Těšínský a dodal:
„Již jsme položili umělý povrch v zadní části teni-
sových kurtů, kde byl asfalt a tréninková stěna.
Dnes je tam umělý trávník, který je vhodný pro
baby tenis, nohejbal a volejbal. Položili jsme také
povrch v tenisové hale, kde bude víceúčelový po-
vrch na tenis, badminton, volejbal, nohejbal
a další sporty, které se dají hrát na polyuretano-
vém povrchu.” Pronajímatel však avizuje mnohem
více změn. „Návrhy, které nám byly předloženy ve
výběrovém řízení na provozovatele, začínají mít
reálnou podobu, kdy nám nájemce předložil kon-
krétní záměry,” reagoval místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš a pokračoval: „Investice, které by
nás čekaly, jako třeba repas tenisové haly, rada
odsouhlasila. Další úpravy, jež rozšiřují aktivity
sport centra, budeme vyhodnocovat jednotlivě
a na základě cenových nabídek a potřeb.” 
Ovšem provozovatel jde ve svých plánech dál.
„Připravujeme rekonstrukci restaurace, ze které
chceme vybudovat moderní sport bar s možností

díly. „Ze strany volejbalu se nám podařilo domlu-
vit, že pustí veřejnost na kurty v době, kdy nebu-
dou trénovat. Pak je tady tenisový oddíl, kdy se
uskutečnila jakási předschůze,” informoval Milan
Těšínský a dodal: „Chceme udělat nábor na hřiš-
ťátko, kam můžou chodit hrát školkové děti a děti
z první třídy. Budeme se snažit vychovávat tenisty
tak, aby se tenisový klub vzchopil a začal zase
fungovat.” 
Sport centrum Litomyšl má také v plánu uspořá-
dat v letošním roce několik turnajů pro amatéry
jak v tenise, tak i ve squashi, bowlingu nebo bad-
mintonu. O akcích bude informovat prostřednic-
tvím www.sportcentrum-litomysl.cz, kde funguje
rovněž online rezervační systém. 

Text a foto Jana Bisová

sledování sportovních přenosů. Kompletně
chceme vyměnit bowlingovou technologii včetně
interiéru a zázemí, tzn. vytvoření baru u bowlingu.
Prostor squashe nevyhovuje standardu – jsou tu
tmavé stěny, narušené panely a opotřebovaná
podlaha. Další věcí je vytvoření dvou umělých po-
vrchů, umělé antuky na kurtech č. 1 a 2 a připravit
repasi nebo novou nafukovací halu čistou, více
prosvětlenou pro zimní tenis,” řekl Milan Těšínský.
Otázkou je, jak bude vše financováno. Některé ná-
vrhy jdou do milionových částek. „Naše společ-
nost má nějaké peníze, které na to má připravené.
Budeme jednat s městem o prodloužení nájmu na
dobu určitou. Další věcí je, že jsme sem nepřišli
peníze odnášet, ale chceme nějaký čas vygenero-
vané peníze vracet zpět do areálu,” prohlásil Milan
Těšínský. „Rada města odsouhlasila postup,
v rámci kterého se budou projednávat a odsou-
hlasovat jednotlivé návrhy podrobně a bude se
připravovat dodatek nájemní smlouvy, který bude
řešit souhlas s provedením a způsob vypořádání
investice nájemce do rekonstrukce pronajatého
majetku,” upřesnil vedoucí Oddělení majetkopráv-
ního Městského úřadu Litomyšl Pavel Chadima.
Nový provozovatel již jednal i se sportovními od-

Jsou tomu dva měsíce, kdy si objekt Sport centra Litomyšl převzal nový provozovatel, firma Invest
Real Servis. Koncem března předal nájemce radě města k odsouhlasení návrhy na provedení sta-
vebních úprav a investic na sportovišti. Navržené změny by podle radních měly být posuzovány
na základě radou schváleného postupu po doložení podrobnějších podkladů. 
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O dotaci na opravu podloubí je možné žádat od 11. května

Na internetu jsou sice k dispozici veškeré po-
třebné dokumenty: formuláře žádostí o individu-
ální dotace, přehledy poskytnutých dotací,
směrnice o poskytování účelových dotací a for-
mulář vyúčtování, ale přesto se pokusíme ales-
poň ve stručnosti shrnout pravidla tohoto
dotačního titulu. 
Dotační program na obnovu podloubí včetně pi-
lířů na Smetanově náměstí v Litomyšli na rok
2015 má pomoci vlastníkům nemovitostí (nepod-
nikatelským i podnikatelským subjektům) s revi-
talizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda
je či není stavba kulturní památkou. Financovány
mohou být aktivity zaměřené na dodavatelsky
provedené restaurátorské práce na kamenných
a dřevěných prvcích (portály, výkladce), případná
náhrada nevyhovujících prvků za nové s přihléd-
nutím k tradičním materiálům a výrazovým pro-
středkům a dodavatelsky provedené ostatní
práce (nátěry, malby, obklady, omítky, truhlářské
práce apod.) opět s přihlédnutíms přihlédnutím
k tradičním materiálům a postupům. V balíku
peněz je alokováno 500 tisíc korun. Na restaurá-
torské práce je maximální výše dotace 70 000
Kč, minimální spoluúčast žadatele musí být 50
%. Na ostatní práce může být poskytnuto maxi-
málně 50 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele
je 70 %. V rámci jedné žádosti se lze ucházet
o dotaci na obě výše popsané aktivity současně.
V rámci realizace projektu lze hradit z dotace
pouze tzv. uznatelné náklady. Tedy takové, které

je příjemce dotace oprávněn vynaložit na reali-
zaci svého projektu. Proplaceny nebudou pro-
vozní náklady žadatele (mzdové náklady,
pojištění, odměny, provize, poradenství, cestovné
apod.), projektová dokumentace, stavební dozor,
popř. další dle charakteru akce z rozhodnutí po-
skytovatele dotace.
K žádosti je nutné předložit tyto přílohy: výpis
z katastru nemovitostí o vlastnictví – ne starší
než 3 měsíce, závazné stanovisko vydané orgá-
nem státní památkové péče, podrobný položkový
rozpočet prací s vyznačením rozdělení na restau-
rátorské práce a ostatní práce, včetně výkazu
výměr, fotodokumentace současného stavu ob-
jektu a jeho částí, návrh smlouvy o dílo na prove-
dení prací, doklad o vzniku nebo založení
právnické osoby a doklad prokazující oprávnění
jednat jménem žadatele a doklad o přidělení IČ
(kromě fyzického nepodnikatelského subjektu).
Přílohy mohou být pouze formou neověřených
kopií. Žadatel ale může být vyzván k předložení
originálů. Žádosti se podávají písemně na poda-
telnu Městského úřadu Litomyšl na adresu Měst-
ský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl v obálce označené „Žádost o dotaci na
obnovu podloubí na Smetanově náměstí v Lito-
myšli na rok 2015”. Bližší informace o vyhlášeném
dotačním programu podá pracovnice městského
úřadu, odboru rozvoje a investic Ivana Smolová,
tel. 461 653 373, e-mail: ivana.smolova@lito-
mysl.cz.

Technickou podporu zajišťuje vedoucí oddělení
rozvoje Antonín Dokoupil, tel. 461 653 340 / 775
653 304, e-mail: antonin.dokoupil@litomysl.cz.
Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti
budou vyhodnocovány ve dvou fázích. V první
půjde o ověření formální a věcné správnosti.
Pokud žádost bude vykazovat nedostatky, vyzve
pracovník radnice k jejich odstranění. Výsledky
kontroly společně s žádostmi pak budou předány
hodnotící komisi. Ta bude zřizována radou města,
která rovněž jmenuje její členy. Z důvodu předejití
střetu zájmu, nesmí být člen hodnotící komise za-
městnancem nebo členem statutárních orgánů
organizace, která se bude ucházet o dotaci
v rámci tohoto dotačního programu. Druhá fáze
spočívá ve vyhodnocení komisí. O výsledku
budou žadatelé informováni do 14 pracovních
dnů od data usnesení Rady nebo Zastupitelstva
města Litomyšle. Na přidělení dotace není právní
nárok. Realizované projekty by měly být ukon-
čeny do 31. 12. 2015. K vyúčtování uznatelných
nákladů dojde do 31. 1. 2016. 
Město Litomyšl chce prostřednictvím dotačního
programu Obnova podloubí na Smetanově ná-
městí přispět ke zvýšení atraktivity města, po-
moci vlastníkům kulturních památek
i nepamátkových objektů na území městské pa-
mátkové rezervace při jejich obnově, a zajistit
tak zachování jejich podstaty pro budoucí gene-
race. Program směřuje také k vhodnému užívání
a prezentaci těchto objektů jako významné
složky našeho hmotného kulturního dědictví.
Důležitým cílem je celková kultivace prostoru
podloubí – např. regulace reklamy nebo zvýšení
kultury prodeje.  -red-

Na www.litomysl.cz byl v dubnu zprovozněn nový modul s dotacemi z rozpočtu města Litomyšle
(sekce Občan / Město Litomyšl / Dotace z rozpočtu města). Je zde již dostupný avizovaný pro-
gram „Obnova podloubí na Smetanově náměstí”. Příjem žádostí bude spuštěn 11. května, uzá-
věrka je pak 12. července 2015.

Obnova trvalkových záhonů 
v Klášterních zahradách
Klášterní zahrady, které letos v září oslaví 15 let
od zpřístupnění veřejnosti po náročné revitali-
zaci, jsou v Litomyšli jistě atraktivním a vyhle-
dávaným místem. Patnáct let se ovšem
podepíše na člověku, natož na přírodě, a tak
město společně s pracovní skupinou pro oblast

životního prostředí zvažuje možné varianty ob-
novy zeleně v této lokalitě. 
Na konci března byla zahájena první etapa ob-
novy trvalkových polí u piaristického kláštera.
Došlo k odstranění rostlin i zeminy. O dalším po-
stupu se jednalo 16. dubna přímo s jedním
z autorů architektonického návrhu Klášterních
zahrad Ing. Zdeňkem Sendlerem. „Je nejvyšší
čas rehabilitovat trvalkové záhony. Jejich život-
nost není neomezená a po 10-15 letech se tyto
záhony běžně obnovují,” prohlásil architekt. „Po
dohodě s panem Sendlerem chceme záhony
v části u piaristického kláštera doplnit o dřevěné
lemy ve prospěch údržby a případného narušo-
vání záhonů ze strany návštěvníků,” doplnila re-
ferentka Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl Martina
Červinková. Velký trvalkový záhon by se měl rov-
něž postupně obnovit, v jeho případě jde
o zásah většího rozsahu. Podle Sendlerových
slov by tento záhon měl být pestrý a kvetoucí,
založený na trvalkách. Také by byl rád, kdyby
bylo v záhonech zakomponováno více cibulovin.
K tomu pracovnice radnice uvedla: „V podzim-
ních měsících plánujeme záhony osázet větším
množstvím cibulovin tak, aby byl jarní efekt zá-
honů ve vztahu k travnaté ploše více kontrastní.”
Zahradní architekt navíc doporučil technické
úpravy v podobě nového ukotvení slunečníků
letní zahrádky kavárny. „Zdeněk Sendler při te-
rénním průzkumu zahrad pak pochválil nadstan-
dardní údržbu trávníků, které dle jeho slov
nemají vysokou kvalitou údržby v ČR srovnání,”
informoval člen pracovní skupiny pro oblast ži-
votního prostředí Aleš Papáček. 
Na závěr prohlídky Klášterních zahrad Zdeněk
Sendler s uznáním dodal: „Litomyšl je pořád
zcela fenomenální, bohužel je v České republice
skoro osamocena.”                                          -kh-

Výsadba dřevin 
ve spolupráci 
s obyvateli lokality
Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl se podařilo realizovat
další výsadbu dřevin na Kornické ulici – směr
Rasovna. Jednalo se již o třetí etapu a vysazeno
v ní bylo 11 stromů. 
V letošním jarním období město ve spolupráci
a s iniciativou obyvatel zmíněné ulice vysadilo 11
ovocných stromů. Rodiče i děti se nyní podílejí
na pravidelné zálivce, opravují kotvení a další
nezbytnou údržbu osázených míst. 
Děkujeme zejména Lukáši Kubíčkovi za organi-
zaci a motivaci všech zúčastněných.

Martina Červinková, odbor místního 
a silničního hospodářství

Růžové květy by v ulici
9. května měly zůstat
V březnu letošního roku došlo k přesazení 19
kusů mladých okrasných třešní a hrušní z ulice
9. května na jiná stanoviště. Byl to první z kroků
obnovy zeleně v této ulici. V současné době se
věnují pracovníci litomyšlského městského
úřadu společně s odborníky přípravě plánu ob-
novy zeleně v této lokalitě. Zdravotní stav star-
ších sakur v aleji je totiž výrazně zhoršený, a je
tedy třeba ho řešit. Přáním radnice je alej obno-
vit neplodícími, růžově kvetoucími stromy. 
S projektem obnovy budou občané seznámeni
na veřejném projednávání. O termínu konání bu-
deme včas informovat.    

Svah u družstva
chovatelů osázen
Na počátku jara bylo provedeno osázení svahu
před objekty Zemědělského družstva chovatelů
a pěstitelů Litomyšl, kterého byste si mohli
všimnout při výjezdu z města na Ústí nad Orlicí.
Díky spolupráci města Litomyšl, družstva a Spe-
ciální základní školy Litomyšl bylo na zmíněný
svah během 5 hodin osázeno a zamulčováno
1200 ks prostokořenných sazenic keřů vhodných
do krajiny, např. svída, ptačí zob, růže, zimolez,
líska... 
Děkujeme za zajištění občerstvení a materiálo-
vého vybavení p. Pechancovi a za obětavé a tr-
pělivé řízení všech úkonů přítomnými pedagogy
Speciální základní školy Litomyšl. V neposlední
řadě bych chtěla moc poděkovat samotným
žákům Speciální základní školy Litomyšl, kteří
ukázali, že za práci opravdu umí pořádně vzít.

Martina Červinková, 
odbor místního a silničního hospodářství

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Mykologové infor-
mují o jarních houbách • Státní pozemkový úřad
je na výstavbu silnice R35 připraven • Hudba
pod erbem pánů z Pernštejna – pozvání do Par-
dubic • Přihlaste své projekty na Burzu filantro-
pie • Klub pejskařů pozitivního tréninku • Stáže
ve firmách nabízejí šanci studentům i neza-
městnaným • Turnaj Czech Open ve stiga-ho-
keji • Sto zvířat zahraje v Tisové • Pokuty od
hasičů aneb „Když to nejde po dobrém”

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Kdo nesmí na cyklostezky?
Město Litomyšl vybudovalo v nedávné době
první dvě části cyklostezky Litomyšl – Vysoké
Mýto. Jedná se o úseky Nedošín – Tržek a Tržek
– osada V Lukách. Stejně jako pro ostatní cesty
platí i pro cyklostezku pravidla daná zákonem
o provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Na cyklostezku například nesmí chodci. 
Cyklostezky jsou dopravními značkami C 8a a C
8b. Podle platného zákona o provozu vozidel na
pozemních komunikacích je na takto označenou
komunikaci zakázán vstup chodcům. „Město Li-
tomyšl nemá prozatím v úmyslu výrazně vynu-
covat dodržování uvedeného striktního pravidla.
Pokud však chodec uvedenou cyklostezku po-
užije, měl by si uvědomit, že by se měl o to víc
ohleduplněji chovat k cyklistům, pro které je
přednostně určena. Neměl by tudíž překážet
v plynulé a bezpečné jízdě,” uvádí vedoucí Od-
boru místního a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. Pokud by
došlo k nějaké nehodě, bude jednoznačně vina
na straně chodce, protože použil stezku v roz-
poru se zákonem.

Samostatnou kapitolou je však v tomto směru
používání cyklostezky chodci se psy. „Zde je
město názoru, že k tomu by cyklostezka z dů-
vodů zajištění bezpečnosti jejich oprávněných
uživatelů jednoznačně sloužit neměla a to ani
v případě vedení psa na vodítku (dle platné vy-
hlášky města). Takto totiž není možné jedno-
značně zajistit přednostní užívání cyklisty,” řekl
dále pracovník radnice a dodal: „Žádáme tedy
majitele psů, aby ke společným vycházkám
a případně venčení psů nepoužívali trasy ofici-
álně označených cyklostezek. Při zjištění opaku
městskou policií musí majitel psa nebo psovod
počítat s finančním postihem z titulu porušení
pravidel provozu na pozemních komunikacích.” 
Zároveň je třeba počítat s postihy v případě uží-
vání cyklostezek motorovými vozidly. Nejenže
je to velice nebezpečné pro jejich oprávněné
uživatele (cyklisty), ale dochází také k ničení
a znečišťování jejich povrchů. Pro účely mo-
žných postihů je město připraveno užívat i zá-
znamové přenosné videokamery.                                   

-red-

Nové zóny nezpoplatněného
časově omezeného stání
Systém parkování v Litomyšli zahrnuje zpoplat-
něné zóny nebo lokality s časově omezeným
parkováním zdarma. Zatímco počet zpoplatně-
ných parkovišť zůstává už nějaký čas stejný,
místa s časově omezenou dobou zastavení se
rozrůstají. Do měsíce se jejich počet zvýší o dvě. 
Časově omezené parkování pro řidiče znamená,
že mohou v dané lokalitě své vozidlo zdarma za-
parkovat, ale pouze na určenou dobu a s povin-
ností použít parkovací kotouč. Doposud šlo
o Vodní valy, parkoviště u radnice a polikliniky,
spodní část Jiráskovy ulice před budovou České
pošty, parkoviště u Alberta a Billy a také
u Penny, kde zřídil časově omezené stání vlast-
ník parkoviště a objektu supermarketu. Na
sklonku loňského roku k těmto místům přibylo
také pět parkovacích míst u zdravotnického za-
řízení vedle Music Clubu Kotelna. „Na základě
doporučení dopravní komise města dojde ještě
k rozšíření parkovišť s časově omezeným parko-
váním v lokalitách ulice F. Vognera před budovou
ČSOB a ulice Bělidla vedle budovy GE Money
Bank,” upřesňuje změnu vedoucí Odboru mí-

stního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a dodává: „Zmíněné
parkovací plochy budou označeny dopravní
značkou IP 13b. Dodatkovými tabulkami bude
omezena doba parkování na 1 hodinu v pracov-
ních dnech od 8.00 do 17.00 hod. Řidiči musí po
příjezdu a zaparkování na těchto místech užívat
parkovací kotouče, nastavit na nich čas příjezdu
a umístit je viditelně ve vozidle.” Rozdíl proti sy-
stému zpoplatněného parkování je tedy v tom,
že na těchto plochách nemusí mít řidič zakou-
penu parkovací známku ani mít zaplacený pop-
latek v parkovacím automatu. Parkovací kotouč
je zdarma k vyzvednutí v informačním centru,
v budově Městského úřadu Litomyšl a na slu-
žebně Městské policie Litomyšl. 
Připomeňme ještě, že v některých lokalitách se
časově omezené stání nevztahuje na všechna
parkovací místa. Je třeba sledovat dopravní zna-
čení, na němž jsou také uvedeny dny a denní
doba, kdy omezení platí. Obvykle to bývá v dny
pracovní od 8.00 do 17.00 hod.                        -bj-

Jaké jsou statistiky řízení
pod vlivem drog?

Pohled do statistiky přinesl pracovníkům Od-
boru dopravy Městského úřadu Litomyšl překva-
pivé zjištění. Počet řidičů, kteří usedli za volant
pod vlivem návykové látky, se několikanásobně
zvýšil. Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucího
odboru dopravy Kamila Hebelky: 
Kamil Hebelka: Mohu potvrdit, že počet pře-
stupků, kdy řidič řídil pod vlivem návykové látky,
se skutečně zvýšil. Nejčastěji šlo o metamfeta-
min, amfetamin a canabinoid, případně kombi-
naci těchto návykových látek. Jednalo se
převážně o řidiče od 25 do 35 let, ale měli jsme
i 19letého a naopak 39letého řidiče pod vlivem
návykové látky. V roce 2009 šlo o dva řidiče,
poté je až do roku 2013 pauza a v tomto roce
opět šlo o dva řidiče. Ovšem v roce 2014 se
počet zvýšil na 12 řidičů a v letošním roce již
máme evidované čtyři osoby, které usedly za
volat pod vlivem návykové látky. Je ale třeba
uvést, že policie začala této problematice věno-

vat zvýšenou pozornost až od roku 2013. Pro
zjištění návykové látky se používají testy ozna-
čované také jako screeningové, které mají po-
dobu papírových proužků nebo destiček
napuštěných sloučeninami, jež reagují s drogou.
Pro vykonání testu je zapotřebí vzorek slin nebo
potu. Testy spolehlivě a rychle zjistí základní ná-
vykové látky, které mohou řidiči požít, jsou to:
amfetamin, cannabis (konopí seté) nebo tvrdší
drogy, jako je třeba kokain.  
V případě zjištění, že řidič řídil pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, je věc řešena v přestup-
kovém řízení. V případě závěru, že řidič byl ve
stavu vylučujícím způsobilost řídit motorové vo-
zidlo, připadá v úvahu trestní stíhání pro trestný
čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Za řízení
pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním
řízení pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč, zákaz ří-
zení na 6 měsíců až 1 rok a ztráta 7 bodů. V pří-
padě trestního stíhání pro trestný čin ohrožení
pod vlivem návykové látky hrozí řidiči trest odnětí
svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let,
případně peněžitý trest.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Koncem června
mohou někteří 
přijít o automobil
Na konci června 2015 vyprší lhůta, do které je
možné přihlásit automobily v tzv. polopřevodu.
Pokud se tak nestane, úřad k 1. červenci 2015 vo-
zidlo nadobro vyřadí z registru a vůz úředně za-
nikne. Tato podmínka vyplývá z novely zákona
o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích. 
Polopřevod automobilu znamená, že původní
majitel prodávané vozidlo odhlásí na nového
vlastníka, ale ten již vůz na sebe nepřihlásí. Lidé
se tak například vyhýbali tzv. poplatku za eko-
logickou likvidaci auta, což je přesně řečeno
poplatek na podporu sběru, zpracování, využití
a odstranění vybraných autovraků. „Dosavadní
vlastník vozidla a nový vlastník vozidla jsou po-
vinni do 10 pracovních dnů od uskutečnění jeho
prodeje nechat změnu vlastnictví zapsat do re-
gistru vozidel. Odhlášení i přihlášení se provádí
na jedné (společné) žádosti na registru vozidel
podle místa trvalého bydliště (místa sídla firmy)
původního vlastníka vozidla,” vysvětluje vedoucí
Odboru dopravy Městského úřadu Litomyšl
Kamil Hebelka a dodává: „K provedení změny je
nutné předložit doklady od vozidla a protokol
o evidenční kontrole, který nesmí být starší než
14 dnů. Pokud nelze ověřit totožnost žadatele
na místě, musí být na žádosti, případně na udě-
lené písemné plné moci úředně ověřený podpis.
Registrační značka přidělená vozidlu původního
vlastníka bude zůstávat na vozidle i v případě,
že bude dále registrováno v jiném kraji.” Auto
tedy musí být do 30. 6. 2015 přihlášeno řádnou
cestou, nebo bude k 1. 7. 2015 vyřazeno z regis-
tru a úředně zanikne. „Pokud žádost nepodáte,
vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde
přihlásit,” popisuje mluvčí ministerstva dopravy
Tomáš Neřold. 
Ještě se myslí na vozidla, která budou i po 1.
lednu 2015 v depozitu, to jest dočasně odhlá-
šená s odevzdanými registračními značkami.
Pokud bude k 1. lednu vozidlo v depozitu kratší
dobu než 18 měsíců, vozidlo se k 31. 12. 2015
automaticky označí jako vyřazené z provozu, ale
bude fakticky existovat, jenom bez značek a po-
vinného ručení. Technicky se tak nic nemění,
jenom terminologie. Je-li vozidlo v depozitu déle
než 18 měsíců, musí vlastník do konce roku 2015
nahlásit, kde vozidlo stojí, teprve pak bude ozna-
čeno jako vyřazené z provozu. Pokud tak ne-
učiní, vozidlo automaticky k 1. 1. 2016 zanikne
a už nepůjde nikdy přihlásit.                          -red-

Město přijímá 
návrhy na ocenění 
Do 31. května 2015 přijímá Městský úřad Lito-
myšl písemné návrhy na ocenění
osobnosti/osobností Cenou purkmistra Laška.
Písemné návrhy zasílejte na adresu: Městský
úřad Litomyšl, odbor kance-
láře vedení městského
úřadu, Bří Šťastných
1000, 570 20 Litomyšl.
Návrh může předložit
kterýkoli občan (jed-
notlivec, nikoli kolektiv)
České republiky starší
osmnácti let, resp. ob-
čané partnerských měst Li-
tomyšle. 
Na Cenu purkmistra Laška jsou navrhovány
osobnosti, které se významnou měrou zaslou-
žily o rozvoj Litomyšle, resp. rozvoj společnosti
všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, spor-
tovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní,
vědecké nebo ekonomické.                             -red-
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Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 
aneb (ne)oblíbený laminát
V uplynulém půlroce jsem mluvil s velkým
množstvím lidí, jejichž pozornost poutá přítom-
nost laminátových prvků na zámeckém návrší.
Vždy jsme v diskuzi narazili na otázku, kdo je za
tuto skutečnost osobně zodpovědný, kdo roz-
hodl (politicky i odborně) o tom, že toto řešení
zvítězilo. Představovali jsme si to tak, že vedení
města (rada? starosta? kdo jim/mu v tom radil?)
jmenovalo komisi expertů, která posuzovala
možné varianty řešení. Dle vyjádření této ko-
mise se pak orientovalo. Dlouho jsem si říkal, že
se na to při vhodné příležitosti soukromě zep-
tám někoho z vedení radnice. Nedávno jsem
však zjistil, že na tuto otázku neznají odpověď
ani někteří členové minulé rady města. Prosil
bych tedy o její veřejné zodpovězení – můžeme
znát jména lidí, kteří užití laminátu na návrší
navrhli a odsouhlasili? Jestli o jejich užití roz-
hodla komise odborníků, kdo v ní zasedal, kdo ji
jmenoval, na základě čeho? Kdy k tomuto roz-
hodnutí došlo? Byl názor na tuto variantu mezi
posuzujícími odborníky či schvalujícími politiky
jednoznačný?
Děkuji srdečně za odpověď.         Martin Boštík

Vážená redakce, 
pravidelně navštěvuji své rodné město a pova-
žuji ho za jedno z nejkrásnějších vůbec. O to více
mě mrzí, co jsem viděla při svém velikonočním
pobytu. V sobotu jsme se vydaly s kamarádkou
na zámek na výstavu květin, která byla velmi
vydařená a dobře organizačně zajištěná. Po
prohlídce reprezentačních sálů vyzdobených
nádhernými květinovými vazbami jsme se s ka-
marádkou vydaly do zámecké zahrady. Z boku
zámku jsme přišly k nevzhledné trubkové kon-
strukci, kterou jsem nejdříve považovala za do-
časné jeviště pro nějakou akci. Jaké bylo však
mé zděšení, když jsem zjistila, že se jedná o dět-
ské hřiště! Tu hroznou a nebezpečnou kon-
strukci opravdu někdo dokázal schválit jako
dětské hřiště??? No, já bych tam děti nepustila
v žádném případě. Poté jsme nahlédly přes sklo
do přilehlé kavárny a mé zděšení narůstalo.
Opravdu ty nevzhledné laminátové lavice
a stoly jsou interiérem zámecké kavárny? Snad
nic by mě neinspirovalo k tomu, abych si šla po-
sedět na studené, tvrdé a doslova šeredné la-
vice této kavárny. Ten interiér by se snad hodil
do rockového klubu Kotelna, ale na zámek? Ná-
sledovala procházka k rybníčku – to též bylo
velké zklamání! Rybníček špinavý, zarostlý, plo-
voucí odpadky na hladině. Před rybníčkem ja-
kási přepusť či něco podobného, jejíž smysl mi
naprosto unikl. Laminátové koryto, ve kterém
teče zámecký potůček, musel vymyslet též na-
prostý šílenec. To památkáři povolili? Dle mého
názoru je to výsměch zámku, který je zapsaný
v UNESCO a kterým šly dějiny. Možná má někdo
jiný názor, ale známých mám v Litomyšli dost
a reakce na výše zmíněné skutečnosti jsem sly-
šela pouze záporné, lidem se prostě použitý la-
minát nelíbí. Možná tímto počinem měl
vyniknout nějaký renomovaný architekt, ale
prostory kolem zámku by měly být určeny
především normálním občanům a turistům, ale
ti nadšeni příliš nejsou. Co takhle udělat anketu
pro občany a turisty, aby se vyjádřili, jak se jim
zámecká zahrada nyní líbí? Mně tedy ne! V sou-
vislosti s návštěvou Litomyšle bych se ráda po-
dívala také do interiéru klášterního kostela.
Nikde jsem se však nedozvěděla, zda tento kos-
tel bude pro veřejnost o Velikonocích otevřen
a v jaké době. Žádná vývěska, žádné oznámení,
žádná tabule před kostelem. Paní v informač-
ním centru na zámku nás informovala, že kostel

byl otevřen v sobotu 4. dubna od 14 do 15 hodin
(to jsme s kamarádkou byly v zámku). Na můj
dotaz, jak se to člověk mohl dozvědět, paní od-
pověděla, že to bylo napsané v dubnové Lilii.
Jenže dubnová Lilie přijde do domácností až po
Velikonocích, trochu pozdě, nemyslíte? A už mi
dovolte jen poslední větu: v Litomyšli je spousta
krásných míst, které stojí za návštěvu, ale ten
příšerný laminát v zámecké zahradě rozdýchat
prostě nemohu.

S pozdravem Lenka Neškudlová   

Odpověď: 
K projektu Revitalizace zámeckého návrší v Li-
tomyšli se v redakci Lilie sešly hned dva dotazy.
Pokusíme se tedy odpovědět jedním článkem,
na kterém se podíleli místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš, architekt Jan Šépka a Antonín
Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje Městského
úřadu Litomyšl. Cílem jejich odpovědi není pře-
svědčovat kohokoliv o tom, co je správné, či ne-
správné. Využívají však příležitosti k tomu, aby
alespoň částečně přiblížili složitost rozhodování
takovýchto záměrů.
Existuje jediná správná a prověřená forma čin-
nosti expertní komise, a to je práce odborné po-
roty při architektonické soutěži. Vyhlásit
architektonickou soutěž na projekt Revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli by však byl nejen
časově a logisticky nesmírně náročný úkol, ale
také by město muselo uvolnit odpovídající pro-
středky na její uspořádání – v souladu s podmín-
kami České komory architektů je vyžadována
částka 1 – 2 % z odhadovaných investičních ná-
kladů (tehdy z částky cca 750 milionů korun). To
vše v době, kdy město nemělo přislíbenou žád-
nou dotaci a investovaná částka by mohla přijít
vniveč. V okamžiku, kdy zadavatel získá zpraco-
vatele projektu jinou formou, např. obchodní
soutěží, spočívá těžiště jejich spolupráce přede-
vším v definování záměru (obsahu) projektu
a zodpovědnému architektovi bývá ponechán
prostor pro jeho činnost. Je samozřejmě konzul-
tována i forma (materiálové řešení), ale bylo by
naprosto nestandardní, aby jakákoliv komise, ať
již odborná, nebo laická, „projektovala” namísto
smluvně vázaného architekta, který musí garan-
tovat konečný výsledek. Pokud dvě smluvní
strany uzavřou smlouvu, vyjadřují tím jistou
míru vzájemné důvěry – v našem případě důvěry
v renomované architekty. Korigování profesi-
onálů laiky je naprostý nesmysl (lékaři také ne-
budete radit, jak vás má operovat) a v případě
odborné oponentury se nabízí otázka, proč tedy
neprojektuje přímo onen oponent. A jak poznáte,
že oponent je lepší než architekt? Nebo snad
má příprava zakázek probíhat formou široké
diskuze, odborné či neodborné, nebo jejich kom-
binací? A kdo ponese za výsledek zodpověd-
nost? Nebo má mít právo veta vedení města
a převzít roli architektů, i když naprostá většina
radních pracuje v jiném oboru? Tím nechceme
říci, že naše připomínky nezazněly. 
Nové prvky na zámeckém návrší jsou v prostoru
anglického parku, horního nádvoří, kočárovny

Z VAŠICH DOPISŮ

Upřesnění k článku A. Pohorské k parkování na náměstí
V březnové Lilii vyšel článek o parkování na ná-
městí od paní Aleny Pohorské. Redakci se
v dubnu ozvala její jmenovkyně, která je s ním
spojována, ovšem s jeho napsáním nemá nic
společného. Paní Alena Pohorská z Litomyšle
uvádí:  Po jeho zveřejnění jsem často oslovo-
vána známými, kteří na něj reagují. Jmenuji se

také Alena Pohorská, bydlím v Litomyšli, jsem
zdravotní sestra u soukromého zubního lékaře
a nemám s uveřejněným názorem nic společ-
ného. Nehodnotím ho, jen ho nechci vysvětlovat,
protože jeho autorkou nejsem. Jinak polemiku
vítám.

Alena Pohorská

a jízdárny navrženy v materiálové kombinaci
oceli a laminátu. Od počátku se hledal takový
materiál, který by měl jednotný charakter v ex-
teriéru i interiéru a který by vzhledem k naprosto
výjimečné poloze v blízkosti zámku zároveň
představoval něco mimořádného. Všechny
prvky svým tvarováním jasně vycházejí z funkč-
nosti a deklarují tedy, k čemu slouží. Různoro-
dost těchto nových vstupů, jako je například
lavička, vestavěné boxy v kavárně a v jízdárně
nebo koryto potoka, je sjednocena jedním po-
užitým materiálem, kterým je laminát v průsvit-
ném provedení medové barvy. Barevnost
i jemná průsvitnost byla volena s ohledem na je-
dinečnost místa a má připomínat jantar, tedy
materiál, který pokládáme za šperk. Toto řešení
bylo od počátku konzultováno s památkáři i se
zástupci města a po vyhotovení vzorků i pro-
hlídce několika příkladů realizací u nás i v zahra-
ničí došlo ke společné dohodě o vhodnosti
tohoto řešení. Je třeba také připomenout, že
záměr byl veřejně prezentován za účasti archi-
tektů. 
Lamináty nejsou nevyzkoušeným materiálem
v rámci stavební techniky a architektury. Již od
60. let se tento materiál začal uplatňovat
především v interiérech a následně i v exteri-
érech. V našem prostředí si ho můžeme připo-
menout například na případu libereckého
vysílače Ještěd, který byl realizován na začátku
70. let, kde je z tohoto materiálu, z důvodu
umístění parabolické antény mikrovlnných vy-
sílačů, zhotoven kompletně celý plášť
v sedmém a osmém podlaží. Liberecký vysílač
na Ještědu byl oceněn řadou titulů, jak na me-
zinárodní scéně, tak i u nás. Na základě laického
hlasování se stal například stavbou století
v České republice.
Závěrem bychom rádi připomenuli, že máme
zpětnou vazbu mnoha návštěvníků z řad od-
borné veřejnosti, kteří se pohybují v daném
oboru mnohdy daleko za hranicemi naší země
a jejich reakce jsou vesměs více než pozitivní.
O vhodnosti uplatnění tohoto materiálu na zá-
meckém návrší v Litomyšli svědčí i to, že byla
nová úprava jízdárny se vsazenými prvky z la-
minátu zařazena do prestižní Ročenky České
architektury za rok 2014/2015. 
Domníváme se, že je dobré se na věci dokázat
podívat s větším odstupem a nahlížet primárně
na celkový architektonický koncept. Zámek
společně se soustavou historických staveb
a přilehlými parky vytvářel po staletí zcela je-
dinečný areál. Má-li ale plnit i nové funkce,
které vyžadují požadavky na jeho užívání v sou-
časnosti, je potřeba dotvářet ho soudobými
prostředky, jež jasně vyjádří, že žijeme v 21. sto-
letí. Až čas ukáže, zda jsme postupovali
správně.
Těžištěm dotazu pana Boštíka je ale problema-
tika jmenování expertní komise města, která by
byla jakýmsi supervizorem projektujících archi-
tektů. Neznáme obdobný případ, a pokud nám
dáte k dispozici nějaký vzor, rádi se s ním se-
známíme. 
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To nejlepší z depozitáře městské galerie

Vznikne „manuál” pro pracovníky v cestovním ruchu
Příspěvková organizace Zámecké návrší Lito-
myšl zorganizovala v měsíci dubnu 2015 hned
dvě informativní schůzky pro litomyšlské pra-
covníky v cestovním ruchu. Důvodem bylo
účastníky seznámit s aktivitami subjektů ve
městě, ale také získat informace pro vytvoření
jakéhosi „manuálu” pro ty, kteří přicházejí do
kontaktu s návštěvníky města.  
Už se vám někdy stalo, že jste přišli jako turisté
do nějaké instituce a žádali informace a oni vás
pak posílali od čerta k ďáblu? Příčina byla zřejmě
v tom, že netušili, na koho přesně vás odkázat.
Bohužel ani litomyšlské organizace často nevědí,
čím se ostatní zabývají a kdo je v daném subjektu
jakýmsi „styčným důstojníkem” pro danou čin-
nost. „Chtěli jsme si prostřednictvím společného
setkání vyměnit informace o aktivitách jednotli-
vých institucí, abychom byli schopni co nejlépe
návštěvníky informovat,” popsala smysl organi-
zovaných setkání programová vedoucí Zámec-
kého návrší Litomyšl, p.o., Petra Jiráňová a dodala:

„Pozvání platilo pro všechny kulturní organizace,
pracovníky IC, ubytovatele, provozovatele stravo-
vacích zařízení a jejich zaměstnance. Obzvláště
přínosná mohla tato setkání být zejména pro po-
kladní, recepční, pracovníky ve stravovacích zaří-
zeních, průvodce a všechny pracovníky, kteří jsou
denně v bezprostředním kontaktu s návštěvníky.”

Ovšem nešlo jen o to si popovídat, co kdo nabízí,
ale mít v rukách nějaký hmatatelný výstup. „Ro-
zeslali jsme na všechny organizace, které nám na
sebe poskytly kontakt, formulář, kde jsme chtěli
vyplnit hlavní kontaktní údaje a spojení na kon-
krétní osoby,” uvedl ředitel Zámeckého návrší Li-
tomyšl David Zandler a pokračoval: „Na základě
těchto informací zpracováváme přehled, který
může pracovníkům v cestovním ruchu pomoci.
K němu je připojena také mapka zámeckého ná-
vrší. Zároveň budou od 13. května tyto informace
na našich webových stránkách, které by měly fun-
govat zároveň jako rozcestník.” 
Na programu schůzek bylo nejen představení
aktivit zúčastněných organizací, ale i prohlídka
prostor na zámeckém návrší. Na výzvu organi-
zátorů reagovaly a zúčastnily se třeba infor-
mační centrum, Evropské školicí centrum,
Městská galerie Litomyšl, Antik Hotel Sofia, Vi-
notéka Pulkrábek, Smetanova Litomyšl a řada
dalších.                             Text a foto Jana Bisová

Rada města Litomyšl na svém zasedání dne
20. dubna 2015 přijala změnu organizačního
schématu Městského úřadu Litomyšl. Touto změ-
nou převedla tiskové oddělení, součástí jehož
práce je i realizace zpravodaje Lilie, na odbor kan-
celáře vedení městského úřadu. Změna organi-
začního schématu platí od 1. května 2015
(podrobněji článek na straně 4).
Dovolte mi, abych se s vámi, pravidelnými čtenáři
Lilie, alespoň krátce rozloučila. Lilii jsem převzala
od pana Zdeňka Vandase ze Smetanova domu v
roce 2000. Tehdy šlo o čtrnáctideník, který jste si
museli kupovat. Od roku 2000 přešlo vydávání
Lilie pod odbor organizační, který se po zrušení
okresů rozšířil a změnil na odbor kultury a ces-
tovního ruchu. Lilii od té doby nacházíte každý
měsíc zdarma ve svých poštovních stránkách.
Zpravodaj města Lilie se časem stal nejen zdro-
jem informací směrem radnice – občan, ale také
jakýmsi diskusním klubem, kde je možné zeptat
se a svobodně vyjádřit svůj názor téměř na cokoli.
Zřízením politické dvoustrany byly také elimino-
vány snahy změnit Lilii v politický „ring volný“.    
Za těch bezmála patnáct let, kdy jsem měla tu
čest být odpovědnou redaktorkou, prošlo redakcí
několik velmi šikovných redaktorů. Děkuji za spo-
lupráci Evě a Ivanovi Hudečkovým, Prokopu Sou-
čkovi a Janě Bisové, která se díky změně
organizačního schématu stává vedoucí tiskového
oddělení a problematiku Lilie bude mít i nadále
na starosti. Od 1. května je Jana Bisová také
novou tiskovou mluvčí města Litomyšl.  
Domnívám se, že Lilii předávám ve stavu, za který
by se žádné desetitisícové město nemuselo sty-
dět. Výnosy z reklamy téměř pokrývají náklady
spojené s tiskem. Věřím, že většina z vás je spo-
kojená i s obsahovou stránkou měsíčníku a be-
rete ji jako důležitý zdroj informací. Přeji
Miroslavě Kubešové, vedoucí odboru kanceláře
vedení městského úřadu i Janě Bisové, vedoucí ti-
skového oddělení, aby se jim i nadále dařilo a aby
Lilie byla stále vaší „Lilčou“, na kterou netrpělivě
čekáte začátkem každého nového měsíce. 
Dále přeji celému městu Litomyšl, aby si dokázalo
udržet dobrý mediální obraz, který podle mého
názoru nemá v republice u měst podobné veli-
kosti obdobu.  
K tomu budu jako vedoucí odboru kultury a ces-
tovního ruchu a výkonná ředitelka svazku obcí
České dědictví UNESCO i nadále nápomocná. Kon-
takty získané za patnáctiletou praxi v oboru se po-
kusím udržet i dále rozvíjet. Jsem přesvědčená, že
Litomyšl si to zaslouží.   Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Liliové loučení
po patnácti letech  

strana 1 > 
Nové, šťastnější období se pro litomyšlskou
sbírku začíná psát po roce 1989. Snahu o obno-
vení tradiční městské obrazárny v prostorách
zámku aktivně podporuje vedení města v čele
s Miroslavem Brýdlem. Pod odborným vedením
Heleny Zemanové dochází k systematickým ná-
kupům a doplňování sbírkového fondu, jsou zí-
skána díla – Václava Boštíka, Bohdana
Kopeckého, Ludmily Jandové a dalších. Obrazárna
se slavnostně otevírá v roce 2000.
Současná badatelská činnost odkryla mnoho
překvapivých informací. Návštěvník se tak v nové
expozici mimo jiné dozví o způsobu a době akvi-
zic (nákupů a darů) vystavených děl. Připome-
nuta jsou zde jména velkorysých zapůjčovatelů,
kteří galerii od jejích počátků podporovali – Jaro-
slav Beyr, Arnošt Egert či Josef Lásko. 
Expozice také vzdává dík nejvýznamnějším me-
cenášům, jež galerii, respektive Litomyšli, věnovali
velkorysé dary. Jedná se především o souro-

zence Albertovy (87 děl), Josefa Portmana
(téměř 200 děl), Arne Laurina (kolem 200 děl),
manžele Matičkovy (více než 90 děl) a sochaře
Olbrama Zoubka (více než 100). 
Současná expozice obrazárny chce prezentovat
díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím okolí,
často však přesahující svým významem mnoho-
násobně hranice regionu (J. Mařák, A. Dvořák,
M. Švabinský, J. Matička, B. Kopecký, L. Jandová),
ale i zpřístupnit díla velikánů českého umění
(J. Čapek, E. Filla, J. Zrzavý, J. Lada, V. Preissig,
J. Preisler, J. Váchal J. Panuška, A. Kalvoda, aj.).
Z dnešního pohledu je totiž až neuvěřitelné, že
Litomyšl – „malé město východních Čech” – do-
kázala získat a uchovat výtvarná díla takovéto
kvality. Výstava, která návštěvníkovi umožní
zhlédnout průřez nejen historií galerie, ale i mo-
derních dějin českého umění, potrvá do 30. září.

Zuzana Tomanová,
foto obrazu Josefa Voleského, Půlakt, 

před 1925, olej na plátně 

Pozvánka na konferenci
k revitalizaci zámeckého návrší
Projekt Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli se blíží ke svému úplnému závěru. Sta-
vební část je z velké části hotová již od loňského
roku. V letošním roce probíhá především do-
stavba piaristické koleje a realizace doprovod-
ných programů. Do pomyslných lavic ve Škole
na zámku již míří žáci, při zahájení lázeňské se-
zóny byla představena expozice Andělé na ná-
vrší a na první víkend v červenci je naplánováno
zpřístupnění Dětského programu. 
Povinností všech příjemců dotace z této části In-
tegrovaného operačního programu je kromě ji-
ného uspořádat závěrečnou konferenci projektu.
Ta litomyšlská se bude konat 13. května od 9.30
hodin v sálech zámeckého pivovaru. Je určena
především odborné veřejnosti. Hlavním smyslem
je vzájemné předávání informací a sdělování zku-
šeností. Panelovou diskuzi na téma „Jak to
všechno začalo i pokračovalo“ bude moderovat
Pavlína Kvapilová a zúčastní se jí emeritní sta-
rosta Miroslav Brýdl, současný místostarosta Mi-
chal Kortyš, vedoucí investičního odboru
František Zachař, architekt Josef Pleskot, zástupci
projektového týmu Renata Šedová a Lenka Mo-
ravcová, ředitel NPÚ Sychrov Miloš Kadlec a Mar-

tina Fišerová, zástupkyně Ministerstva pro místní
rozvoj. Další blok bude věnován výstupům pro-
jektu. Josef Pleskot bude hovořit o architektonické
stránce revitalizace, René Klimeš o nových zjiště-
ních v rámci záchranného archeologického vý-
zkumu, Vít Kadeřábek, Jana Severinová a Ivan
Nosek o restaurování památek, Dagmar Koudel-
ková o expozici Andělé na návrší, Martina Svobo-
dová o Dětském programu a Petra Jiráňová
o Škole na zámku. Ředitel příspěvkové organizace
Zámecké návrší David Zandler představí celkovou
filozofii fungování návrší po revitalizaci.   
Součástí konference je samozřejmě také pro-
hlídka revitalizovaných prostor. Mezi těmi, kteří
již potvrdili účast, je například starosta Českého
Krumlova, Chrudimi či místostarostka Chebu,
zástupci dodavatelských firem, veřejné správy
a dalších organizací spolupracujících na zámec-
kém návrší. V případě vašeho zájmu zúčastnit se
této konference kontaktujte nejpozději do 10.
května 2015 zaměstnance Evropského školicího
centra, kteří vám sdělí, zda je stále volná kapa-
cita (info@esclitomysl.cz, 461 611 051).                  

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Po stopách let minulých – díl 41.
Květen 1945

SERIÁL

Konec druhé světové války konečně nastal. Pro
Litomyšl to bylo až 9. května 1945. Několik
snímků dokumentuje tuto událost. Na posled-
ních snímcích je hrob sovětských vojáků na mí-

stním hřbitově z roku 1946. Dále jsou to záběry
z přehlídky na náměstí 11. května 1945.

Připravil Miroslav Škrdla

Do Litomyšle zavítají geografové 
Ani Praha, ani Brno či žádné z ostatních kraj-
ských měst, ale Litomyšl se ve dnech 1.–3.
června tohoto roku stane hlavním městem geo-
grafie v Česku. Právě v těchto dnech proběhne
v Evropském školicím centru mezinárodní se-
tkání geografů – Česko-Polsko-Slovenské semi-
nárium.
Jedná se o tradiční setkání geografů napříč díl-
čími obory a geografickými pracovišti tří stře-
doevropských zemí navzájem si blízkých
geografickou polohou, jazykem, ale i kulturním
a historickým vývojem. Seminář se koná pravi-
delně v intervalu dvou let, přičemž jednotlivé
země se střídají v organizaci. Tradicí a svým
způsobem specifikem této akce je vzájemná

komunikace účastníků v národních jazycích.
Tematické zaměření letošní konference je Chan-
ging Geographies, tedy Měnící se geografie,
resp. Geografie ve víru změn. Setkání se
zúčastní stovka předních geografů z Česka, Pol-
ska a Slovenska, kteří v rámci tohoto hlavního
tématu budou mimo jiné diskutovat problema-
tiku měst a venkova, regionálního rozvoje, de-
mografického vývoje, voleb, veřejných prostorů,
kriminality a hazardu, veřejné správy, využití
půdy, zemědělské a průmyslové výroby, cestov-
ního ruchu, ale také geografického vzdělávání
a mnoho jiných.  Diskuse mezi odborníky budou
probíhat jak během vědeckého programu, ex-
kurze po městě, tak i v průběhu společenského

programu, což umožňuje osobní kontakt stu-
dentům doktorského studia a začínajícím vý-
zkumníkům s výzkumníky představujícími špičku
ve svém oboru. Nedílnou součástí setkání je
také předávání zkušeností mezi geografy z aka-
demické sféry a vyučujícími zeměpisu přímo ze
školní praxe. Jako posluchači vybraných pří-
spěvků se mohou zúčastnit i zájemci z řad ve-
řejnosti. Program a více informací naleznete na
www.geographicalseminarium.eu.
Konference proběhne pod záštitou starosty
města Litomyšl, České geografické společnosti
a sekce Geografie Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze.

Martin Hanus
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70. výročí od konce 2. světové války

Sokolové budou vzpomínat
Dne 7. května 2015 bude vzpomenuto sedmde-
sátileté výročí ukončení II. světové války. V so-
kolovně si připomeneme tuto událost 7. 5.
v 17.00 hodin pietním aktem u pamětní desky.
Právě před dvaceti lety, tedy 50 let po skončení
II. světové války, byla slavnostně odhalena na
sokolovně bronzová pamětní deska 27 sokolům
popraveným a umučeným ve II. světové válce.
V loňském roce musela být pamětní deska umís-
těna uvnitř – v interiéru sokolovny. Autorem pa-
mětní desky je náš rodák i někdejší sokolský žák
akad. sochař a medailér Jiří Věneček.

Skloňme se před těmi 27 sokoly, kteří osamo-
ceně pokládali své životy za svobodu. Zamys-
leme se, co museli podstoupit, než je popravčí
čety, nebo jednotlivci, obvykle bez soudu, zbavili
života. Lidské osudy, tak často ovlivněné proná-
sledováním i morálním příkořím válečných let,
nelze ničím vykoupit. Musíme přikročit ze všech
sil k tomu, abychom neblahé důsledky dřívější
perzekuce, včetně politicky cílevědomého zne-
užití jména Sokol, napravili.

Za Výbor TJ SOKOL Litomyšl 
J. Strnad a J. Randák

Vzpomínky na školní léta v období 
protektorátu „Böhmen und Mähren”
Jako malá zažila 2. světovou válku.
Poznala, co je hlad. Nyní, při příle-
žitosti 70. výročí konce 2. světové
války, se o své vzpomínky lito-
myšlská rodačka Milada Kocour-
ková podělí také se čtenáři Lilie: 

 Pamatujete si začátek války? 
V době, kdy se naše republika
stala protektorátem, jsem navště-
vovala třetí třídu dívčí školy v Lito-
myšli. V den, kdy nás začala
obsazovat německá armáda, bylo
ošklivé počasí, sněžilo s deštěm.
Když jsem šla s děvčaty, již byly
zátarasy u některých budov a ro-
zestavěny hlídky německých vojáků se zbra-
němi.

 Jak to bylo ve škole?
Ve velmi krátkém období jsme se začaly učit ně-
mecky. Vycházel brožovaný časopis „Die
Sohne”, kde bylo zejména mnoho obrázků s ná-
pisy zatím česko-německy. Zrušilo se vyučování
vlastivědy. Dosud jsme měly české čítanky, ve
kterých nám rodiče museli začernit tuší články
např. o prezidentu Masarykovi, vlastenecké
básně o naší zemi, Slovensku atd. Později ve
vyšších třídách jsme mnohé učebnice neměly,
psaly jsme do pracovních sešitů nadiktovanou
látku. Po skončení páté třídy jsem byla přeřa-
zena hned do druhého ročníku dívčí měšťanské
školy v Litomyšli, protože bylo nařízeno zřídit 4
třídy základní školy a 4 třídy měšťanské školy. 
Na měšťance jsme již měly vyučování převážně
zaměřené k současné válečné situaci. Žákyně
z mého a ostatních ročníků se nikdy neučily dě-
jepis, učily jsme se životopis Adolfa Hitlera, ně-
meckých básníků, např. J. W. Goethe „Der
Erlkönig” apod. Rovněž v zeměpisu jen o Velko-
německé říši, kde bylo „Grüne Herz” v Německu
apod. Ráno při vstupu učitele a v každé hodině
jsme se musely postavit, zvednout pravou ruku
a zazpívat německou hymnu „Deutschland,
Deutschland über alles, über alles in der Welt”
a hymnu SA „Horst Wessel Lied”.
V té době také bylo povinné člen-
ství v Kuratoriu. Měly jsme však
velmi uvědomělé učitele, kteří
s nasazením vlastní existence nás
i v těchto hodinách vedli k tomu,
že jsme (schůzky bývaly v tělo-
cvičně) se učily českým i sloven-
ským písním (např. Písně dcery
ducha mého, plody srdce slovan-
ského atd.). Rovněž jsme měly na
škole 100členný dívčí pěvecký
sbor. Vystupovaly jsme ve Smeta-
nově domě tak 2x až 3x ročně
s českými písněmi (např. k výročí
narození B. Smetany, rodáka z Li-

tomyšle). V posledním ročníku
měšťanské školy jsme si již chodily
pro úlohy 1x týdně do „hospody”.
Byly uhelné prázdniny a později již
ze škol byly lazarety pro raněné
vojáky z fronty. V roce 1944 byl za-
veden systém známkování 1-6
stupňů.

A jaká byla situace koncem
války?
Situace v rodinách nebyla snadná,
neboť Litomyšl je 3 km od Sudet.
Obec Strakov (za Německa Stroc-
kele) byla již německá. I když děti
chodily do litomyšlské základní

školy, později již musely do německé školy ve
Svitavách. Do Litomyšle ke konci války byly pře-
sídleny berlínské rodiny (vzhledem k bombardo-
vání). Ty měly privilegia. Na potravinových
lístcích měly mnohem větší příděly než ostatní
obyvatelé. Mnohdy jsme ani nedostali příděl ur-
čený na osobu, protože to přednostně vykoupili
,Berlíňáci’. Na lístky byly všechny potraviny i cu-
krovinky, bylo 10 dkg na měsíc, 1 toaletní mýdlo
na měsíc, 1/8 l mléka na den pro dospělé, ¼ l pro
děti. Mléko bylo odstředěné. Boty byly na pou-
kaz, který platil na 1 pár na rok, šicí potřeby, pun-
čochy, látka atd. Bylo to na šatenky, které měly
body a dle sortimentu bylo určeno kolik bodů na
jaké zboží.

 Vzpomínáte si také na transporty? 
V únoru – březnu v roce 1945 byly vedeny trans-
porty zajatců z koncentračních táborů. Na všech
nárožích byly vylepeny plakáty, že se zajatcům
nesmí podávat žádné potraviny pod trestem
smrti. Přesto jsme na ulici, pokud to šlo, sebrali
nějaké uvařené brambory, skrojky chleba a vše
se vysypalo do příkopu za městem, kde se na to
doslova vrhli. Ruští zajatci měli přes sebe deky,
kde bylo velkým písmem napsáno SU – Soviet
union. Mnozí neměli ani obutí, v rozbředlém
sněhu šli v nekonečných řadách. Mnoho jich po
cestě zemřelo. V posledním období války bylo

nařízeno na silnicích, na lokomo-
tivách, veřejných domech nama-
lovat bílou barvou velké V =
vítězství. Den před koncem války
byly evakuovány lazarety ze škol.
Ranění vojáci leželi na nosítkách
podél silnice a některá německá
nákladní auta je brala s sebou. Ale
mnoho jich zůstalo a byli až po
skončení války někam umístěni.
Pamatuji si živě na jednoho velmi
mladého vojáka, měl amputovány
obě nohy a ruku a stále volal
„Muti, muti”, ale toho nikdo nena-
ložil, skončil asi poté v nějaké ne-
mocnici.                                   -red-

Jak jsem prožila
válečné události. 
A jak byl můj kabát
směněn za maso
Jmenuji se Marie Škrdlová, za svobodna Toma-
nová, a během druhé světové války jsem bydlela
v Litomyšli Na Lánech. Nyní, v době 70. výročí
od konce války, bych se s vámi ráda podělila
o své vzpomínky.
Již v roce 1938 tatínek přijal dvě rodiny do na-
šeho ještě nedokončeného domu, protože mu-
sely opustit pohraničí. Jako školačka jsem na
začátku přišla o svou kamarádku, židovskou
dívku, která bydlela ve vedlejším domě. Moje ka-
marádka Hana Friedová, se kterou jsem chodila
do školní třídy, zmizela se židovským transpor-
tem v Terezíně, byla s maminkou vehnána do
plynu. Do jejich bytu se nastěhoval německý
důstojník a bylo zde pobočné pracoviště pardu-
bického gestapa. Můj otec, válečný invalida
z první světové války, špatně spal, a tak několi-
krát zahlédl v jejich okně v noci občany, kteří do-
nášeli na gestapo, kdo koná protiněmeckou
činnost. Další dny jsme se na velkých plakátech
dozvídali, kdo byl uvězněn nebo zastřelen. 
S obilím z našeho pole jsem chodila do blízkých
mlýnů, kde nám zrno směnili za chleba. Také můj
kabát jsme směnili za maso k obědu. Měli jsme
nevelkou zahradu, důstojník z gestapáckého od-
dělení přišel s velkým kufrem k nám a poručil,
abychom kufr naplnili švestkami ze stromu. Če-
kali jsme dlouho na konec války. 
V únoru 1945 chodili ulicí zubožení zajatci a lidé
v pochodech smrti. Maminka mně radila, abych
ošatku s jablky nebo kousky chleba dala opatrně
do příkopu, když procházeli. Byli zbědovaní a no-
covali na statku Perštýn nebo ve velkých stat-
cích v blízkých vesnicích. V květnu, když už se
přibližovala ruská vojska, chtěli Němci v našem
domu použít místnosti v prvním patře jako
střílnu z kulometu. Konečně jsme se dočkali, že
se na naší ulici na Lánech objevili první vojáci
rudé armády. Můj otec byl tak šťastný, že otrhal
šeříkový keř a přinesl jim tyto květy na uvítanou.
Nějaká skupina vojáků u nás několik dnů v ku-
chyni vařila. Přinesli si své maso a prali ho v roz-
toku hypermanganu a jedli jídlo na zahradě. Nás
děvčata tatínek raději na tu dobu posílal do
sklepa. V dalších dnech jsme se chodily dívat na
kopec Hlavňov nad Litomyšlí. Němci tam odha-
zovali zbraně a ze stráně shazovali auta, aby se
zbavili vojenské přítěže. Tak jsem se ve svých 14
letech opět mohla těšit z konce války. 

Marie Škrdlová – Tomanová
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Spolek lékařů Litomyšl – část 2.

Prvním zvoleným předsedou Spolku lékařů Lito-
myšl byl primář Interního oddělení nemocnice
v Litomyšli MUDr. Jaroslav Nosek a jednatelem
prim. MUDr. Luboš Mikeš. V následujících letech
funkci předsedy Spolku vykonávali tito lékaři:
1957-1978 prim. MUDr. Jaroslav Nosek, 1978-1983
prim. MUDr. Milan Ševela, 1983-1992 MUDr. Jan
Stacke, 1992-1996 MUDr. Bohuslav Vitvar, 1996
-2001 prim. MUDr. Vladimír Líška a v období
2001-2014 MUDr. Jan Stacke. Ve funkci vědec-
kého sekretáře pracovali: 1957-1959 prim.
MUDr. Otakar Tardy, 1959-1960 prim. MUDr. Bo-
humil Kaucký, 1960-1973 prim. MUDr. František
Vodička, 1973-1980 MUDr. Zdeněk Joukl, 1980-
1983 MUDr. Jan Stacke, 1983-1992 MUDr. Jan
Malý, 1992-1996 prim. MUDr. Vladimír Líška,
1996-2001 MUDr. Bohuslav Vitvar, 2001-2008
prim. MUDr. Jiří Novák a od r. 2008 do r. 2014
MUDr. Eliška Leichterová.     
Činnost Spolku je trvale zaměřena především na
postgraduální vzdělávání lékařů formou pořá-
dání přednáškových večerů s odbornou proble-
matikou, na kterých přednášejí lékaři z regionu

a častými hosty jsou přední odborníci z klinic-
kých a vědeckých pracovišť. V době existence
OÚNZ Svitavy probíhala přednášková činnost
střídavě ve všech zdravotnických zařízeních
v rámci okresu – 2 x ročně byly přednáškové ve-
čery pořádány v nemocnicích Svitavy, Litomyšl,
Polička, Moravská Třebová a v OLÚ Jevíčko. Ne-
zanedbatelným přínosem tohoto způsobu čin-
nosti byly dobré vzájemné osobní a pracovní

SERIÁL

X. Mezioborová konference, přednášející MUDr. Vít
Heblt, Uni tep kolene, Ortopedické oddělení Lito-
myšlské nemocnice

Český den proti rakovině
aneb Květinkový den
Ve středu 13. května se bude konat 19. ročník Če-
ského dne proti rakovině, tradičně už po několi-
káté i v Litomyšli. Jedná se o celorepublikovou
sbírku, jejíž výtěžek putuje na boj a prevenci
proti této zákeřné nemoci. Tématem letošního
roku jsou nádorová onemocnění reprodukčních
orgánů. 

Každý, kdo chce tuto sbírku podpořit, si může ve
středu 13. května zakoupit žlutý kvítek, jehož
cena je 20 Kč. Prodávat ho budou skauti po celý
den na různých místech v Litomyšli. Novinkou
letošního roku je doprodej květinek, který bude
probíhat následující den ve čtvrtek. Všem, kteří
se do sbírky zapojí, předem děkujeme.

Monika Švarcová

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
Pá 8. 5.  MUDr. Slavík      
So 9. 5. MUDr. Sláma      
Ne 10. 5. MUDr. Sláma    
So 16. 5. MUDr. Mikulecká       
Ne 17. 5. MUDr. Přichystalová    
So 23. 5. MUDr. Paseková    
Ne 24. 5. MUDr. Paseková
So 31. 5. MUDr. Sláma
Ne 1. 6. MUDr. Sláma
So 6. 6. MUDr. Kašparová
Ne 7. 6. MUDr. Přichystalová  

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Pá 8. 5.  MUDr. Pilařová      
So 9. 5. MUDr. Filová      
Ne 10. 5. MUDr. Švábová    
So 16. 5. MUDr. Filová       
Ne 17. 5. MUDr. Filová    
So 23. 5. MUDr. Beňová    
Ne 24. 5. MUDr. Hájková
So 31. 5. MUDr. Jílková
Ne 1. 6. MUDr. Jung
So 6. 6. MUDr. Kopecká
Ne 7. 6. MUDr. Mareš 

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Pá 8. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
So 9. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 10. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 5. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 17. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 5. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 24. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 5. U Slunce, 461 612 678
Ne 31. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 6. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 7. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8. 5. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
9.-10. 5. zubní lékař Filip Nataliya
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
16.-17. 5. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
23.-24. 5. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
30.-31. 5. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
6.-7. 6. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, t. 606 182 715

ROZPIS SLUŽEB

Svitavská porodnice –
co můžeme nabídnout?
Před téměř 2 roky ukončila činnost porodnice Li-
tomyšlské nemocnice, od té doby jsou pro bu-
doucí maminky nejbližšími zařízeními porodnice
Svitavské nemocnice a porodnice v Ústí nad Or-
licí. Dovolujeme si zde shrnout, co může svitav-
ská porodnice maminkám nejen z Litomyšle
a okolí nabídnout.
Porodnice Svitavské nemocnice má dlouhou tra-
dici péče o budoucí maminky. V roce 2014 u nás
proběhlo 765 porodů, z čehož v 8 případech se
narodila dvojčátka (troje přirozeně vaginálně,
další císařským řezem). Se zastoupením 19% cí-
sařských řezů se úspěšně řadíme pod republi-
kový průměr. Jsme rádi, že nebyl v r. 2014 ani
jeden případ perinatálního úmrtí. Za nízkým
počtem porodů císařským řezem stojí pravdě-
podobně i dobré plánování indukcí porodu u ri-
zikových těhotných. Těmto maminkám se
věnuje poradna pro riziková těhotenství (Po, Čt
odpoledne), kam nejčastěji budoucí maminku
odesílá její ošetřující gynekolog pro detailnější
sledování z důvodu např. (těhotenského) di-
abetu (spolupráce s diabetoložkami), jizvy na
děloze, při zhoršeném vaginálním nálezu, pro
nadměrný nebo naopak podprůměrný růst
plodu, při obtížné korekci hypertenze, ženy oče-
kávající dvojčata či s polohou plodu koncem pá-
nevním. Těhotné bez významných rizikových

faktorů přebíráme do péče naší ambulance po-
rodního sálu mezi 36. týdnem a termínem po-
rodu. Po telefonické domluvě (461 569 365) je
možné si prohlédnout porodní sál (3 porodní
boxy s moderními porodnickými lůžky, porod-
nická stolička, velké balony, žíněnka, žebřiny,
porodnický vak, 1x vana pro zpříjemnění první
doby porodní) či konzultovat svůj porodní plán.
Je samozřejmostí, že porod mamince lze usnad-
nit analgezií ať již metodami nefarmakologic-
kými (aromaterapie, koupel apod.), tak léky či
epidurální analgezií, která je u nás zdarma. Po
porodu může mít maminka děťátko celé 2 ho-
diny na porodním sále na svém těle, následně
jsou oba i s dítětem na oddělení šestinedělí, kde
je 6 dvoulůžkových a 2 nadstandardní jednolůž-
kové pokoje (samostatné soc. zařízení, možnost
přistýlky pro blízkou osobu). Pro udržení psy-
chické i fyzické kondice nabízí nemocnice bu-
doucím maminkám zdarma cvičení pro těhotné
(St 16.30-17.45 hod., pavilon rehabilitace 1.
patro). 
Lékaři gynekologicko-porodnického a dětského
oddělení pořádají poslední čtvrtek v měsíci (nyní
28. 5. a 26. 6. v 16 hod. v zasedací místnost Svi-
tavské nemocnice) besedy na téma Poslední
týdny těhotenství a porod a Kojení. Většina dět-
ských sester novorozeneckého oddělení je vy-
školena též jako laktační poradkyně a je zde
možnost 24hodinové telefonické či osobní kon-
zultace. 
Rádi vás podpoříme ve výjimečné etapě života,
jakou těhotenství a porod bezesporu jsou. 

Za kolektiv gynekologicko-porodnického 
odd. Svitavské nemocnice

prim. Dr. P. Zakopal

kontakty lékařů a dalších zdravotnických pra-
covníků a znalost všech zdravotnických zařízení
v rámci okresu, vyplývající z účasti na předná-
škových večerech.  Od r. 1992 jsou přednáškové
večery pořádány v Litomyšli, v posledních sedmi
letech v salonku hotelu Zlatá Hvězda, obvykle
jedenkrát měsíčně v průběhu celého roku
(kromě prázdninového období), a staly se vý-
znamnou součástí postgraduálního vzdělávání
lékařů svitavského regionu v rámci systému ce-
loživotního vzdělávání lékařů, definovaného ve
Stavovském předpisu č. 16 České lékařské ko-
mory a slouží k prohlubování odborné způsobi-
losti lékařů pro výkon povolání v léčebné
a preventivní péči. 

MUDr. Jan Stacke, foto Adrian Nemšovský

SLUŽBY PRO SENIORY 
a HLÍDÁNÍ DĚTÍ

nabízí B. Jenčíková • tel. 776 614 686
Jencikova.B@seznam.cz
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Na srdce jsou Poděbrady,
na duši je Litomyšl

Moderátor lázní ducha Václav Žmolík pokřtil svoji
knihu Po Česku a nechyběla ani autogramiáda. 

Na terasách regionálního muzea byly otevřeny
pravé sluneční lázně s políbením Múzy.

Ve fotoateliéru tiskárny HRG si mohli kostýmovaní
lázeňští hosté nechat zhotovit snímek, a navíc si
zasoutěžit o nejkrásnější klobouk, kostým a lázeň-
ský pár. Soutěžní fota jsou zveřejněna na face-
booku lázní ducha, do konce května je možné
hlasovat označením To se mi líbí. Muž či žena na
fotografii s nejvyšším počtem lajků bude vyhlášen
králem či královnou lázní ducha 2015 a získá řadu
hodnotných cen.

Na Šantově náměstí a ve Šmilovského ulici opět
nechyběly historické automobily a motocykly. 

Hudební vystoupení návštěvníky nečekala jen na
Toulovcově náměstí, ale také na schodech pod
kostelem Povýšení sv. Kříže. 

Nováčky na kolonádě byly také tanečnice ze sku-
piny Amapola Tribe. Dámy o diváky neměly nouzi. 

Nejkrásnější historický automobil, vyhlášený
v soutěži elegance, nevlastní muž, ale žena – Marie
Flídrová. 

Z lehátkové vyhlídky na 1. zámeckém nádvoří byl
krásný výhled na památku UNESCO. 

U Dětského pavilonu na zámeckém návrší se ba-
vily především děti. Připraveny byly workshopy,
výtvarné dílny a krátké ukázky programů Školy na
zámku. 

Vernisáž zahájila výstavu sakrálního umění Králo-
véhradecké diecéze s názvem Andělé na návrší
v piaristickém kostele.  

Zahájení lázeňské sezóny se uskutečnilo před
chrámem Nalezení sv. Kříže. Přišel i Jan Alois Su-
diprav Rettig. Jeho žena se zúčastnit nemohla,
protože doma vařila a smažila.

Zaplněné Toulovcovo náměstí si užilo nejen pís-
ničky Jaroslava Uhlíře, ale i Jiřího Šlupky Svěráka
s Nejenblues, skvělou muziku Marimba Live Drums
a bezchybné putování napříč hudebními žánry
skupiny Traband.

6 Soutěžilo se i o nejkrásnější klobouk, kostým
a lázeňský pár. Dámy na snímku si daly skutečně
záležet. 

strana 1 >
Necháme tedy spíše „mluvit” fotografie, které tu
zůstávají jako připomínka této povedené zá-
bavy.                                                   Jana Bisová,

foto J. Bisová a F. Renza, M. Severová
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Boží muka ukrývala staré listiny
Boží muka, drobné stavby nejčastěji ve tvaru
sloupu nebo pilíře, vídáme na návrších, rozces-
tích či v místech, kde někdo zahynul. Jedna ta-
ková stojí na výjezdu na Benátky, nedaleko
křižovatky ulic Průmyslová a Trstěnická. Tato
boží muka, tzv. Poklona, se dočkají opravy. Na
jaře již byly sejmuty obrázky a předány k zres-
taurování. Přitom byl objeven „poklad”. 
„Na trojbokém pilonu byly v minulosti naistalo-
vány dva obrázky – jeden na dřevě, druhý na
plechu. Oba byly na jaře předány k zrestauro-
vání. Bohužel, malba na plechu je ve velmi
špatné stavu, takže bude na místo vrácena
pouze zakonzervovaná,” vysvětluje vedoucí Od-
dělení rozvoje Městského úřadu Litomyšl Anto-

nín Dokoupil. Podle jeho slov se do budoucna
počítá s tím, že i zakonzervovaný obrázek se
dočká obnovy. 
Ovšem po sejmutí těchto dvou maleb byl objevem
„poklad”. Boží muka ukrývala dopis, vícejazyčný
text o slovenské Levoči, stavební nákres a dvě
kopie obrazů s výjevy z bible. V dopise je uvedeno:
„16. května 1954 den voleb do místních okresních
a krajských národních výborů = Lidově demokra-
tická republika, vedená stranou komunistickou???
Připravuji k zavěšení nové obrazy, protože staré
byly následkem rozbití skla rozmočeny deštěm. Při
odstranění starého obrazu objevil se papír s tímto
záznamem = Léta Páně 1898 dne 16. května znovu
spravena tato „poklona” panem Frant. Kremlem
při stavbě své vily, při čemž zasazuje nové tyto ob-
razy soused pan Antonín Javůrek, co majitel této
poklony na památku! Stavěna byla roku 1742. Za-
psal Frant. J. Khom č. 71. Jiří Žďára majitel čp. 2
a přilehlých pozemků. Svatý Jene Nepomucký
ochraňuj národ náš!” Ukryté dokumenty sice ne-
jsou umělecky cenné, jejich hodnotu však ocení ar-
chiváři, kterým byl „poklad” předán. 
Oprava božích muk, včetně obnovy malby, bude
stát zhruba 115 tisíc korun, které půjdou z roz-
počtu města (75 %) a od firmy Dukor, která
opravu iniciovala. V plné kráse by se „Poklona”
měla ukázat do podzimu letošního roku.      

Text a foto Jana Bisová

Dejte svůj hlas sbírce na zvony
V rámci projektu Máme vybráno
vyhlásil jeho pořadatel Institut pro
památky a kulturu již čtvrtý ročník
stejnojmenné soutěže veřejných
sbírek. O vítězích třech kategorií
rozhodne veřejnost, odborná po-
rota a statistiky. V kategorii Cena veřejnosti se
o hlasy uchází i sbírka na živé zvony do piaris-
tického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.
Hlasovat je možné do 20. května 2015.
„Vámi vyhlášená veřejná sbírka může být jednou
z deseti, které si rozdělí celkem 100 tisíc korun
v rámci soutěže Máme vybráno v kategorii Cena
veřejnosti,” potvrdil Ing. Aleš Kozák, ředitel In-
stitutu pro památky a kulturu, o.p.s., provozující
portál Propamátky. Vítěze Ceny veřejnosti určí
výsledky on-line hlasování na stránkách soutěže
Máme vybráno. Hlasovat je možné do 20. května
a 10 sbírek s největším počtem hlasů získá cel-
kem 100 tisíc korun na záchranu konkrétních pa-
mátek. Zapojte se a hlasujte na stránkách
www.mamevybrano.cz/index.php?lnk=44. Vý-
sledky soutěže Máme vybráno vyhlásí pořada-
telé 2. června v závěru celodenní konference
o financování památek, která se koná v klášteře
dominikánů v Praze. 

Sbírka na tři zvony do piaristického
kostela byla městem Litomyšl vy-
hlášena 1. února 2014 a je na dobu
neomezenou. Finanční příspěvky je
možné zasílat buď na sbírkový účet
číslo: 107-6430890207/0100 nebo

peníze vhodit do některé z pokladniček. Ty jsou
umístěny v infocentrech na Smetanově náměstí
a na zámku, v hlavní budově městského úřadu
a na dalších označených místech. Možné je i uza-
vření darovacích smluv a složení hotovosti na po-
kladnách Městského úřadu Litomyšl. Dárcům,
kteří přispějí částkou 10 tisíc korun a vyšší, garan-
tuje radnice prezentaci ve výčtu mecenášů přímo
v prostorách chrámu Nalezení sv. Kříže. Jména
všech dárců, kteří si nebudou přát zůstat v ano-
nymitě, zveřejní město na svých webových strán-
kách. V této chvíli je na sbírkovém účtu něco málo
přes 200 tisíc korun, další peníze jsou v poklad-
ničkách. Celkové náklady na výrobu a instalaci tří
nových zvonů jsou vyčísleny na 1 500 000 Kč.
Více o sbírce na www.litomysl.cz / O městě / Ak-
tivity / Sbírka na živé zvony.  
Děkujeme za vaše hlasy v soutěži veřejných sbí-
rek i za vaše příspěvky na zvony do chrámu Na-
lezení sv. Kříže.                                                 -bj-

Každý týden chodí ulicemi litomyšlských sídlišť,
procházejí hřiště, parky, nádraží... Ne proto, aby
nějak vyplnili svůj volný čas. Pomáhají tam
dětem a mladým lidem. Řeč je o streetwor-
kerech. V Litomyšli pracují od loňského
roku v ulicích dva. Jsou v kontaktu
s dětmi a mládeží, která tráví většinu
svého volného  času venku na ulici.
Projekt terénní práce a péče o neorga-
nizovanou mládež realizuje Farní charita
Litomyšl, podporuje jej město Litomyšl a fi-
nancemi pomáhají i další partneři. „Terénní pra-
covníci se pohybují v různých lokalitách města.
Setkávají se s dětmi a mladými lidmi, mluví
s nimi, nabízejí jim různé možnosti, jak trávit je-

Smysluplně a bezpečně tráví děti čas
i díky Nadačnímu fondu Albert 

jich volný čas. Tyto aktivity jsou prostředníkem
k navázání důvěry a hledání dalších řešení těž-
kostí, se kterými se tito mladí lidé setkávají,

často ne úplně vlastní vinou,” říká Radek
Bořek, vedoucí Služby Sanace rodiny,

pod kterou prozatím streetwork působí.
„Existuje totiž, a vždycky bude existo-
vat skupina dětí, které samy od sebe
žádnou pomoc či organizované aktivity

nebudou vyhledávat. Potýkají se s obtí-
žemi, které nejsou pro jejich vrstevníky

běžné, můžou být ohroženi sociálním vylouče-
ním. Pro ty je streetwork jednoznačně nejefek-
tivnější formou pomoci,” shrnuje význam terénní
práce Bořek.                           Martina Soukupová

Genius loci města
Litomyšle 
se opět prosadil
V pondělí 20. dubna 2015 se uskutečnil ve Sme-
tanově domě v Litomyšli slavnostní večer k pří-
ležitosti 20. výročí založení ženského pěveckého
sboru. Kulturně společenská akce byla pečlivě
připravená a stala se velmi zdařilou oslavou zá-
jmové amatérské činnosti v našem městě. Hud-
bymilovné obecenstvo vyjadřovalo nadšeným
potleskem spokojenost a radost z příjemně strá-
veného večera.  
Celý večer moderovali dva mladí muži, kteří pro-
vázeli posluchače vtipnými komentáři progra-
mem a nenásilně přiblížili všem hostům
dvacetiletou historii Sboru paní a dívek, na níž
se podílely nejen sboristky, ale i různé jedna-
telky, organizátorky a především ji spoluvytvá-
řeli sbormistři mužského i ženského rodu. Těch
se vystřídalo několik a každý z nich vtiskl pěvec-
kému sboru svou představu a styl práce. Většina
bývalých sbormistrů přijala pozvání, a ačkoli
dnes působí na různých místech republiky, vy-
užila příležitosti předvést své dirigentské umění.
V první části společenského večera proběhlo
také obdarování a poděkování těm, kteří se na
založení sboru, vedení zkoušek a vystoupeních
sboru nejvíce podíleli. Pan starosta Litomyšle
odměnil Sbor paní a dívek nejen sladkým do-
rtem, ale i hřejivým oceněním jejich záslužných
aktivit ve městě a vyjádřil potěšení nad tím, že
nebývá zvykem, aby ve městech naší velikosti
působily hned čtyři pěvecké sbory a všechny
našly své publikum.
Druhá polovina večera měla charakter slavno-
stního koncertu. V něm se publiku představily
další pěvecké soubory, které působí na území
našeho města a svá blahopřání vyjadřovaly
vlastním pěveckým a hudebním vystoupením.
Představil se Vlastimil, Mužský pěvecký sbor,
smíšený pěvecký sbor Kos z Pedagogické školy
v Litomyšli (čerstvý vítěz mezinárodní pěvecké
soutěže v Budapešti) a soubor Heblata. Večer
uzavřel svým vystoupením Sbor paní a dívek.
Každý sbor se tak představil jako celek s určitým
odlišným stylem práce, repertoárem, složením
členů a vedením souboru. Tím se stal koncert
velice zajímavým. 
Sbor paní a dívek v poslední době obohatil svůj
původní repertoár o populární písně z doby první
republiky a předvádí je tak přirozeně a nadšeně,
že dokáže strhnout i publikum. Navázal také
spolupráci s mladými konzervatoristy a soubo-
rem Heblata.
Mimořádně dobře je třeba hodnotit přátelskou
atmosféru a vstřícné vztahy mezi všemi účinku-
jícími a upřímný potlesk diváků. Opět došlo k mi-
lému propojení jeviště a hlediště. Zážitky
nezkalily konkurenční tlaky, převládalo vzá-
jemné uznání a respekt. Z celého večera bylo
jasně vidět, že si ho posluchači i účinkující
opravdu užili. Naše současná společnost tako-
vou atmosféru velmi potřebuje – té opačné už je
až možná příliš. 

Alena Martinková, foto Jana Bisová
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Události ve fotografiích

Jaro v muzeu: V sobotu 28. března 2015 na vás
v Regionálním muzeu v Litomyšli dýchlo jaro.
Uskutečnila se zde výtvarná dílna, jejíž součástí
byla výroba jarních a velikonočních dekorací
z přírodních materiálů, drobných dekorativních
předmětů z drátu, pletení pomlázek a řada dal-
šího. Návštěvníci se zároveň mohli rozloučit se
zimou a vynést Moranu. Obchůzku se Smrtkou
předvedl folklorní soubor Heblata při ZUŠ Bedři-
cha Smetany v Litomyšli.

Z galerie si můžete odnést obraz: V sobotu 11.
dubna 2015 se v Galerii Miroslava Kubíka usku-
tečnila vernisáž jarní výstavy Petra Písaříka –
Discobolos, která potrvá až do 27. května 2015
a zakončena bude dernisáží. Galerie pro své
návštěvníky připravila lákavý bonus. Příchozí do
galerie, který vyplní anketní lístek, se může stát
vlastníkem obrazu od autora vystavovaných děl.
V rámci dernisáže bude z anketních lístků vylo-
sován jeden šťastlivec, který si dílo Petra Písa-
říka odnese domů. Tečkou za výstavou bude
koncert Laco Decziho and Celula New York.

Foto Klára Hegerová

Den Země přinesl školákům zábavu i po-
učení: Park u Smetanova domu a hřiště na Vod-
ních valech se ve středu 15. dubna 2015
podobaly včelímu úlu. Uskutečnil se zde totiž
Den Země pro základní školy, a tak mělo dětské
hemžení jediný cíl, splnit zadané úkoly. Děti si
tedy lámaly hlavičky a zároveň se dozvěděly
spoustu zajímavých věcí třeba o třídění odpadu
nebo přírodě a na „oddech” si vyzkoušely lano-
vou dráhu. 
Zároveň si účastníci akce mohli prohlédnout vý-
stavu herních prvků, na které se mohou těšit
v parku na Vodních valech. Prvky budou vybu-
dovány v rámci projektu Proměny nábřeží řeky
Loučné, jenž je financovaný Nadací Proměny.
Zároveň se tento projekt promítl i do dvou sou-
těžních otázek, a tak se děti mohly dozvědět,
které stromy již v parku po proměně neuvidí
a které naopak ano. 
Zpestřením dopoledne pak byla přítomnost ha-
sičů, kteří předvedli zásah na řece Loučné tak,
jak by to vypadalo při úniku neznámé látky do
vodního toku. Nechyběl hasič ve speciálním ob-
leku ani norná stěna. 

Valná hromada České inspirace: V pátek 10.
dubna se v Třeboni uskutečnila další valná hro-
mada svazku obcí Česká inspirace. Jednání vedl
starosta města Litomyšl Radomil Kašpar, který
byl pro následující dva roky zvolen předsedou
této organizace. Členové valné hromady odsou-
hlasili účetní závěrku, vzali na vědomí výroční
zprávu za rok 2014 a shodli se i na výrazné pre-
zentaci na Krajinné výstavě v Chebu a v bavor-
ském Bayreuthemu v roce 2016. Jednání bylo
zakončeno prohlídkou rekonstruovaných Berti-
ných lázní. Třeboňským kolegům patří velká gra-
tulace i za to, že v době lázeňské krize dokázali
nahradit tzv. křížkaře návštěvníky samoplátci.
Připomeňme, že Litomyšl patří mezi zakládající
členy svazku obcí Česká inspirace. Instituce,
která si v letošním roce bude připomínat 20 let
od svého založení.          Foto Michaela Severová

Švačinárium litomyšlských studentů pomůže
Matýskovi. V úterý 28. dubna 2015 patřila Lito-
myšl studentům. Ti se již tradičně vydali v mas-
kách přes Smetanovo náměstí do Klášterních
zahrad, aby zahájili 28. ročník oslav Majáles.
I letos byl průvod spojen s dobročinnou akcí, ten-
tokrát nazvanou „Svačinárium aneb pečeme pro
Matýska”. Na návštěvníky Klášterních zahrad
čekal stánek plný domácích dobrot. Výtěžek z je-
jich prodeje putoval malému Matýskovi, který
trpí zákeřnou leukémií.       Foto Klára Hegerová 

LITEX Aerobic Show 9: Městská sportovní hala
se v sobotu 18. dubna již tradičně zaplnila milov-
níky fitness sportu z celé České republiky. Svoji
oblíbenou akci si nenechala ani tentokrát ujít Ka-
rolína Jarošová z Brna, která se podělila o své
dojmy: „Super místo i čas, skvělá organizace,
spousta dárečků, zbrusu nová kolekce LITEX
a hlavně nepopsatelná atmosféra.” O tu a super
pocit z pohybu se jako vždy postarali vynikající
čeští i zahraniční lektoři ze Slovenska, Španělska
a Portugalska.                                        Foto Jiří Ježek

Kouzla s lepicí páskou předvedl Michal Ne-
svadba: Že je Michal skutečně na hraní, jak hlá-
sal název představení ve Smetanově domě, se
přesvědčily děti v sobotu 18. dubna 2015. Michal
Nesvadba, známý z Kouzelné školky a Abecedy
s Michalem, dorazil do Litomyšle a dokázal
malým divákům a udiveným rodičům, co vše je
možné vyrobit z obyčejné lepicí pásky. Co se mu
však podařilo především? Děti rozesmát.

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

na školní rok 2015–2016
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 do všech oborů bude probíhat 
od 4. do 29. května 2015

• v pondělí až pátek od 13.00 do 16. 00 hodin 
(budova ZUŠ u kostela)      

• další informace na tel. čísle 461- 612628 
nebo přímo v kanceláři školy 

ZÁPIS
DO ZUŠ
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Slova moudrých: Kořenem všeho zla je
nedostatek poznání.                      Konfucius

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Květoslava Sýkorová, Zdenka
Svobodová, Markéta Jelínková, Alena Ma-
cháčková, Zdenka Sejkorová, Miloslav
Šváb, Ladislav Jindra, Jaroslav Marek
85 let – Jan Kašpar, Jarmila Radimecká,
Anna Wilderová
90 let – Jan Chadima
91 let – Josef Fryauf
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Miloš Vojtíšek, Brandýs nad Labem –
Petra Janderová, Osík, Ivan Viktořík, Mo-
ravská Třebová – Vanda Kuncová, Lito-
myšl, Zdeněk Škoda, Nová Sídla – Tereza
Jandáčková, Litomyšl,  Jaroslav Kovář, Li-
tomyšl – Pavla Součková, Litomyšl, Pavel
Dlouhý, Litomyšl-Suchá – Soňa Švábová,
Litomyšl-Suchá, Rostislav Dlouhý, Vodě-
rady, Džbánov – Hana Večeřová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Alena a František Nohavcovi
a manželé Eva a Václav Kadlecovi z Li-
tomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Vlastimilem Štyndlem (86 let), Karlem
Frankem (63 let), Janou Blažkovou (85 let),
Jiřím Vavřínem (73 let), Jitkou Soukupovou
(68 let), Miloslavem Pelinkou (82 let), Mi-
ladou Prokopovou (98 let).
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

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

Omlouváme se za chybu v příjmení, která
byla zveřejněna v rozloučení s občany
v dubnové Lilii. Místo příjmení Kčivková
mělo být uvedeno Křivková.

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Rádi bychom poděkovali především sestře

Kamile Kapounové, že se družstvo Sokola Lito-
myšl probojovalo 3x do celostátního finále
a díky tomu byl Sokol Litomyšl pověřen uspořá-
dáním župního přeboru Zálesáckého Závodu
Zdatnosti 11. 4. 2015.
Taková záležitost není v silách jednotlivce, ale
celého kolektivu. Díky několikaletým zkušenos-
tem z přeborů župních a celostátních visela váha
odpovědnosti na sestře Kamile Kapounové a té
se úspěšně zhostila. Průběh závodu byl díky or-
ganizátorům úspěšný. Díky pořadatelům
a především díky sestře Kamile Kapounové za-
znamenal Sokol Litomyšl, a tím i město Litomyšl,
další významný úspěch. Díky celému kolektivu.

Za Jednotu Sokol Litomyšl Mirek Havran
 Děkuji všem, kteří nám vyjádřili upřímnou

soustrast k úmrtí manželky paní Jitky Souku-
pové. Děkuji též všem lékařům, kteří jí pomáhali
dlouhá léta v její těžké nemoci.

Jaroslav Soukup, manžel

„Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.” Dne
3. 5. 2015 jsme si připomněli 20.
výročí, kdy nás náhle opustil pan
Ladislav Krátký z Pohodlí.

Vzpomíná manželka Anna
a synové s rodinami

Dne 21. 5. 2015 tomu bude rok,
co nás navždy opustil v nedoži-
tých 53 letech náš milovaný tatí-
nek, syn, bratr, švagr a strýc pan
Zdeněk Javůrek. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.         rodina Javůrkova

Rádi bychom poděkovali dár-
cům, kteří věnovali svá kola v rámci projektu
Kola pro Afriku. Již se nám podařilo získat přes
40 kol. Pokud i vy chcete darovat své kolo, mů-
žete je odevzdat na proboštství v Litomyšli nebo
nás kontaktujte na tel. číslech 608 492 308 (p.
Nádvorník) a 721 155 145 (p. Kalánek). 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zemřela paní učitelka Pavlišová
Milada Pavlišová se narodila 2. srpna 1926. Vy-
růstala v rodině okresního soudce JUDr. Václava
Zelinky. Od páté třídy navštěvovala reálné gym-
názium v Litomyšli. Po dokončení v roce 1945
začala učit na měšťanské škole ve Sloupnici. Zá-
roveň se začala připravovat na zkoušky pro uči-
telské povolání. Do školy jezdila na kole nebo
chodila pěšky. Získala aprobaci – český jazyk
a dějepis. Učila zde tři roky, pak učila v obci
Desná. Ve svých 24 letech jezdila do školy
v Lubné a v Sebranicích. Roku 1958 se vdala a do
rodiny přišly děti Jan a Milan. Od září 1960 pak
učila v Litomyšli na základní škole v Zámecké
ulici. Na všechna svá působiště vzpomínala ráda.

Byla oblíbená pro svou klidnou povahu, byla sr-
dečná v jednání se žáky i v kolektivu učitelů. Na
škole učila až do důchodu a ještě potom učila dva
roky v trstěnické škole. Měla dobré pedagogické
vlastnosti, navíc úžasnou paměť. Ráda proto vy-
právěla příběhy z dějin, ale měla zvláštní schop-
nost si pamatovat události ze života. Dokázala si
pamatovat data o dětech a jejich rodičích. Znala
rody i příběhy, které se staly.
Znali jsme ji jako usměvavou, ochotnou, přísnou
a spravedlivou učitelku. Dlouho pobývala ve své
domácnosti, nakonec se její zdraví zhoršilo a paní
Pavlišová zemřela 17. března 2015. Bude dále žít
v myslích žáků i učitelů. Miroslav Škrdla

...A je mu jedno, zda je bohatý, nebo chudý

,,Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako
když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout
dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na
den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o de-
váté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu,
a řekl jim: ,Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám,
co bude spravedlivé.' Oni šli. Vyšel opět kolem
poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil
právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpo-
ledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim:
,Co tu stojíte celý den nečinně?' Odpověděli mu:
,Nikdo nás nenajal.' On jim řekne: ,Jděte i vy na
mou vinici.' Když byl večer, řekl pán vinice svému
správci: ,Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to
od posledních k prvním!' Tak přišli ti, kteří praco-
vali od pěti odpoledne, a každý dostal denár.
Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc;
ale i oni dostali po denáru.  Vzali ho a reptali
proti hospodáři: ,Tihle poslední dělali jedinou ho-
dinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme
nesli tíhu dne a vedro!' On však odpověděl jed-
nomu z nich: ,Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se
mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi! Já
chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si
se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad
tvé oko závidí, že jsem dobrý?' Tak budou po-
slední první a první poslední.” (Matoušovo evan-
gelium 20:1-16)  
Ježíš hovoří o zvláštní kategorii lidí. Tvoří ji ta nej-
chudší část národa. Jsou to lidé, kteří nemají tr-
valou práci. Každý den přicházejí na „pracovní
úřad”, kde čekají, zda si je někdo vybere na těž-
kou námezdní práci. Když mají štěstí, mohou se
po práci najíst. Pokud je nikdo nenajme, jdou spát
s prázdným žaludkem. Je pravděpodobné, že tito
lidé tvoří největší skupinu Ježíšových posluchačů.

Farizeové a zákoníci se na ně dívají přes prsty. Je-
jich chudoba z nich dělá lidi, o které podle učení
duchovních vůdců Bůh nemá zájem. Jistě se do-
pustili nějakého těžkého hříchu, když je Hospodin
takto trestá. Nebo musí být jejich rodina zatížena
hrozným proviněním některého z předků. Ale
dřív, než začneme duchovní vůdce horlivě odsu-
zovat, přemýšlejme nad tím, jaký vztah máme
třeba k bezdomovcům, Romům nebo homosexu-
álům. Nemáme někdy při setkání s nimi pocit, že
my jsme něco víc? Opravdu se na ně díváme
stejně jako na ostatní sousedy? Ježíš ví, že právě
v zástupu těchto lidí z té nejnižší kasty je nejvíc
těch, kteří skutečně touží po životě ve společ-
nosti, kde už takové kastování nebude. 
Tento Ježíšův příběh nám ale ledacos prozrazuje
o tom, jací lidé vejdou do jeho království. Pro náš
vstup do Božího království není podstatné, jak
dlouho jsme se připravovali, ale naše touha po
tom, abychom v něm byli. Dělníci, které majitel
najal hodinu před koncem pracovní doby, nedo-
stali odměnu za svou práci, ale za to, že se celý
den snažili práci nalézt a vydrželi čekat i ve
chvíli, kdy už by to většina ostatních vzdala. 
Jednou budeme překvapeni, kdo nám bude
v nebi dělat společnost. Ale nebojme se, nejen
nám, ale i našim sousedům dá Bůh vedle nového
těla i povahu potřebnou pro život v nebeském
království. V nebi budou všichni lidé, kteří toužili
po změně charakteru a také po životě ve spo-
lečnosti bez hříchu a zla. Bůh zve do svého krá-
lovství každého člověka. A je mu jedno, zda je
bohatý, nebo chudý.
Pane, jsem rád, že pracuješ na mé povaze.
Mnohé se Ti za ty roky už podařilo. Ale ještě je
hodně toho, co nás čeká: v mých dalších letech
i v okamžiku mého vzkříšení nebo proměnění. 

Čestmír Šťovíček, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne

ZAMYŠLENÍ

Krátce
 Státní zámek Litomyšl zahájil letošní sezónu

výstavou Květina – symbol i inspirace. Zájem
veřejnosti byl skutečně obrovský, pochvalují si
zámečtí. Od 28. 3. do 6. 4. 2015 výstavu nav-
štívilo rekordních 2 185 lidí. 

 Chmelík se může pochlubit novou knihou
o historii s názvem Ves Chmelík a okolí / Dorf
Hopfendorf und Umgebung, kterou představil
25. dubna 2015. Publikace vznikla za podpory
Česko-německého fondu budoucnosti a k vy-
dání ji připravil místní kronikář Antonín Hurych.
Na publikaci se radou podíleli také zaměstnanci
Státního okresního archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli, Oblastního archivu v Zámrsku,
muzeí v Litomyšli a ve Svitavách a akademici
z Masarykovy univerzity v Brně. O grafické
zpracování se postaral litomyšlský grafik Jiří
Lammel. Publikace není pouze přehledem
o historii, ale najdeme v ní i příběhy obyčejných
lidí, jejich strasti s daněmi, alkoholem, dluhy,
neúrodou, přírodními živly a radosti při svátcích
a oslavách, výstavbě nových domů a další za-
jímavosti z historie venkovského života. 
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Benefiční dobový ples – poděkování 
za dvojí obdarování

Děkuji za všechny současné i budoucí obyvatele
Domova Pod Školou organizátorům Benefičního
dobového plesu – Veterán klubu Litomyšl a Sboru
paní a dívek. Výtěžek plesu ve výši 51 600 Kč,

který se rozhodli věnovat našemu Domovu, pos-
louží k pořízení mobilního pacientského zve-
dáku. Finanční dar tak pomůže seniorům nést
úbytek fyzických sil, který někdy přináší bolavé
stáří, a pečujícím usnadní namáhavou práci.
Děkuji však také i za „nefinanční” dar – za
krásný plesový večer, který byl pro účastníky
plesu příjemnou a osvěžující zastávkou v uspě-
chaném světě. Chvilkový návrat do starých
časů v zajetí příjemné hudby, zpěvu, tance, ele-
gance dobových oděvů a autoveteránů i cyklo-
veteránů a laskavého humoru, kterým „pánové
veteráni a sborové paní a dívky” ples o půlnoci
završili, byl bez nadsázky léčivým elixírem pro
duši. 

Terezie Šmolíková, ředitelka 
Centra sociální pomoci města Litomyšl, 

foto archiv CSP 

Nové knižní tituly v městské knihovně
Hošková – Horko domácího krbu, Jones Darynda
– Třetí hrob přímo před…, Brezina – Modrá krev,
Arbterová – Zůstaň se mnou, brácho!, Glattauer
– Dobrý proti severáku, Tučková – Fabrika, Beran
– I staré dámy umí vraždit, Barron – Jane Auste-
nová a muž v…, Salvatore R. – Žoldáci, Cartland
– Závod lásky, Walterová – Dívka, která nesměla
mít, Hamerová – Klejinčino tajemství, Minier –
Mráz, Soukupová – Pod sněhem, Hooper Emma
– Etta a Otto a Russell a…, Evans Katy – V pod-
světí, Gounelle – Den, kdy jsem se naučil, Munro
Alice – Láska dobré ženy, Mayle Peter – Podfuk
na Korsice, Davis Brooke – Ztráty & nálezy, For-
man Gayle – Jen jeden rok, Robinson – Pohled
do tmy, Green John – Příliš mnoho Kateřin, Toyne
Simon – Věž, Wiles Will – Pravidla péče o dře-
věné, Clayton Alice – Zrzka všem učaruje, Gruber
Václav – Žena.Exe, Keleová-Vasilko – Kouzlo

květen 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

135 let – 15. 5. 1880 se narodil v Novém Městě
na Moravě JAN ŠTURSA, sochař. Autor pomníku
B. Smetany v Litomyšli v roce 1924.
130 let – 15. 5. 1885 se narodila LUDMILA
JIRÁS-KOVÁ, dcera Al. Jiráska.
115 let – 2. 5. 1900 se narodil JAROSLAV KUDR-
NÁČ, profesor tělovýchovy na gymnáziu, činov-
ník Sokola a tělovýchovného klubu.
70 let – 9. 5. 1945 padl ČESLAV CACH, litomyšl-
ský občan. Pohřeb se konal ve vestibulu Smeta-
nova domu.
70 let – 9. 5. 1945 padl v Praze na barikádě ZDE-
NĚK TOMEK, litomyšlský občan ve věku 24 let.
70 let – 12. 5. 1945 podlehl zranění v Litomyšli
člen finanční stráže KAREL BURIŠKA. Byl po-
střelen německou hlídkou 5. 5. 1945 při službě.
65 let – 27. 5. 1950 zemřel v Praze JAROSLAV
DVOŘÁK, ředitel měšťanské školy v Praze. Autor
mnoha turistických průvodců včetně Východ-
ních Čech, rodák z Litomyšle.
45 let – 22. 5. 1970 zemřel v Brně JIŘÍ SVO-
BODA, hudební skladatel, v letech 1936–1945
učil na učitelském ústavu v Litomyšli.
40 let – 31. 5. 1975 zemřel v Moravské Třebové
JAROMÍR METYŠ, farář Církve československé
husitské, knihovník, dlouholetý organizátor hu-
debního života v Litomyšli, dirigent Vlastimilu,
významný občan města

Připravil Miroslav Škrdla

Čím by měla a neměla být místní 
televizní stanice  
Na politické dvoustraně si můžete přečíst článek
zastupitele Radka Pulkrábka, jehož tématem je
místní televize CMS TV. Podle našeho názoru by
měl být dán prostor k vyjádření také provozova-
teli televize, proto jsme Petra Horáka s žádostí
o vyjádření oslovili. Zde je jeho reakce: 

V březnu 2015 projednala Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání (RRTV) stížnost litomyšlského
zastupitele za Patriot SNK Radka Pulkrábka na
reportáž „Provozovatelé heren chtějí jinou vy-
hlášku”. Upozornění, které CMS TV obdržela od
vysílací rady, je obecného charakteru. Nevyplý-
vají z něj žádné sankce. Stížností od nespokoje-
ných diváků či politiků na různé TV stanice
dostává vysílací rada víc. Pro nás je upozornění
poučením v mnoha směrech. Například teď
víme, že pan stěžovatel je naším pilným divá-
kem. Ovšem samu stížnost i způsob práce s do-
pisem považujeme za šikanózní. Domníváme se,
že více než o herny ve městě mu jde hlavně o ja-
kési „vyřizování si účtů”. Pan Pulkrábek hned
„informoval” redakci Mladé fronty Dnes a ta
stihla vydat článek ještě dříve, než jsme my byli
vůbec s celým stanoviskem RRTV seznámeni!
Navíc nás zarazilo, že z článku MFD jaksi „vy-
padly” části z našeho vyjádření.
CMS TV sice plní na místní úrovni veřejnoprávní
roli, ovšem městskou televizi chápeme jako „ko-
munitní médium”, tedy něco jako třetí typ sdě-
lovacích prostředků odlišných od
veřejnoprávních, ale také od komerčních médií.
O významu budoucího rozvoje komunitních rádií
a televizí pro občanskou společnost hovoří roz-

sáhlý dokument vydaný před několika lety výše
zmíněnou RRTV, která také spolu s Českou tele-
vizí uspořádala k tématu velký odborný seminář.
Věnujeme se všem oblastem života v místě,
zvláště událostem v kultuře, tématům z historie
Litomyšle a regionu, sledujeme činnost a úspě-
chy sportovních klubů, občanských spolků
a sdružení, dění ve zdravotnictví, informujeme
o novinkách z činnosti samosprávy a úřadů
státní správy. Jde nám o to, aby příležitost pro-
jevit se a být oceněni dostali nejen lidé zcela vý-
jimeční, či už slavní, ale také ti tzv. „obyčejní”,
tedy ti, kdo nejsou „dost zajímaví” pro celoploš-
nou státní televizi nebo pro komerční televize.
Vysíláme v kabelových rozvodech i z místních
vysílačů, naše pořady na YouTube zaznamená-
vají každý den v průměru asi 1 150 zhlédnutí, to
je přes 400 000 ročně. Protože příjmy od lokál-
ních inzerentů či za výrobu krátkých filmů
a spotů na výrobu pořadů nemohou stačit, přijali
jsme rádi před lety rozhodnutí vedení města
a zastupitelstva zásadním dílem na místní tele-
vizní program přispívat z rozpočtu. Vysíláme in-
formace o dění v komunální politice, ale
nechceme být politickou televizí. I pořady ze za-
stupitelstva patří k těm méně vyžadovaným,
přestože jsou často svým rozsahem nadprů-
měrné. S rozpaky proto sledujeme současné
snahy některých zastupitelů zavádět politicky
motivovanou „kontrolu” či „přesnější pravidla”
pro lokální televizi. Náš program je už 15 let pod
přirozenou kontrolou tisíců diváků, 365 dní
v roce a 24 hodin denně. 

Petr Horák, CMS TV

všednosti, Stěpnova – Lazarovy ženy, Janouch –
Matčino srdce, Bowden Oliver – Assassin's
creed, Miler Zdeněk – Motáme s krtečkem, Be-
verley Jo – Hedvábná smyčka, Beverley Jo – Ne-
stoudná hraběnka, Mankell – Pátá žena, Jeffries
– Po čem touží vévoda, Jeffries – Uloupená láska,
Quick Amanda – Žhavá zóna, Cartland – Falešná
nevěsta, Green Simon – Historky z Noční strany,
Tóibín Colm – Mariina závěť, Šporková Sylva –
Velikonoční tvoření, Koubská – Volnomyšlenkář,
Lepšová Růžena – Výtvarné techniky a…, Kennel
Herma – Je smutné opouštět svět, Tomášková
Iva – Rozvíjíme předčtenářskou…, Jak přežít
první (k)rok, Grierson Bruce – Jak utéct času?,
Vácha Dalibor – Bratrstvo, Doňarová – Co umí
barvy, nůžky,…, Paterson – Motivační tříminu-
tovky, Kern Andrea – Rady našich babiček, Hon-
zák Radkin – Jak žít a vyhnout se… 

Kafíčko a vše, 
co je sladkého

Knihkupectví Lubomíra a Hany
Švehelkových vydává u příleži-
tosti 230 let od narození a 170
let od úmrtí M. D. Rettigové její
knížku Kafíčko a vše, co je slad-
kého.  Knížka obsahuje 100
předpisů jak připravit kávu,
kakao, čaj a různé studené ná-
poje a recepty na přípravu vše-

lijakých sladkostí od zmrzliny až po dorty. Tato
knížka vyšla doposud pouze jednou a to v roce
1845, v roce úmrtí M. D. Rettigové.
Kniha vyjde během Gastronomických slavností
Magdaleny Dobromily Rettigové a bude k do-
stání v Knihkupectví Paseka i u dalších prodejců.

Lubomír Švehelka

Autogramiáda
Petra Šabacha
Nakladatelství Paseka k mezinárodnímu vele-
trhu Svět knihy Praha 2015 vydá novou prózu od
Petra Šabacha, autora bestsellerů Hovno hoří či
Občanský průkaz. Novou knihu Rothschildova
flaška, která je takřka detektivním příběhem, si
budete moci nechat podepsat také v Litomyšli.
Autogramiáda Petra Šabacha se uskuteční
v úterý 19. května v 16.00 hod. v Knihkupectví
Paseka na Smetanově náměstí. 
Próza je napsaná autorovým nezaměnitelným
a vyzrálým stylem. Příběh ze současnosti
a o současnosti zavede čtenáře do Anglie do
jedné velké londýnské herny. Najde pozoru-
hodný proutkař ztracenou dívku a poradí si s vý-
herními automaty? A co všechno je možné
s pomocí obyčejné pružiny na posilování svalů?
Petr Šabach je kmenovým autorem Nakladatel-
ství Paseka a Rothschildova flaška bude jeho 14.
knihou u tohoto nakladatelství, pokud počítáme
i drobnou publikaci Tři vánoční povídky. Nej-
úspěšnějším titulem s prodeji přes 70 tisíc kusů
je Hovno hoří. Na motivy této knihy byl natočen
film Pelíšky.                                                     -red-
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Studenti gymnázia
zkrášlili nemocnici
Ano, je to tak. Díky studentům Gymnázia A. Jirá-
ska je Litomyšlská nemocnice barevnější a vese-
lejší. Ve středu 22. dubna se před monoblokem
uskutečnila vernisáž tří výstav, které jsou výstu-
pem gymnaziálního projektu Litomyšl ve vesmíru,
vesmír v Litomyšli. Výstavy jsou výsledkem po-
kračující spolupráce gymnázia a nemocnice,
která projekt finančně podpořila. 
V loňském roce při dni otevřených dveří Litomyšl-
ské nemocnice, jehož mottem bylo „Nemocnice
barevná a přátelská”, vznikla myšlenka, že by
bylo vhodné nezůstat jen u maleb na silnicích,
které se ovšem zachovaly do těchto dnů. Stu-
denti pod vedením svých vyučujících velice zda-
řilým způsobem na barevné ztvárnění nemocnice
navázali. Pod vedením profesorky Ludmily Mare-
šové Kesselgruberové se studenti 2.A a sexty
chopili výtvarného řešení betonové stěny před
nemocniční kavárnou technikou graffiti. „Po dlou-
hých úvahách jsme se rozhodli, že na zeď umís-
tíme dva oddělené návrhy, každý od jedné třídy,”
objasnila studentka sexty Veronika Filipi. David
Brýdl z 2.A k návrhu dodal: „Zeď znázorňuje ja-
kousi bariéru, kterou je potřeba překonat, a ves-
mír je prostor neomezených možností, který se
stále rozpíná stejně tak jako naše možnosti.”
Druhá část výstavy je situována ve spojovacím
můstku v 1. patře monobloku. Zde se můžete za-
číst do textů studentů sekundy a septimy na
téma Litomyšl ve hvězdách a hvězdy v Litomyšli
a Hvězdné dálky a prohlédnout si fotografie stu-
dentů 1.A a kvinty s tématikou vesmíru a života
ve vesmíru. Fotografická díla vznikla pod vedením
kantorky Terezy Adolfové technikou light pain-
ting. „Je to náročná technika, kdy fotografujete
v absolutní tmě, na dlouhý čas a pomocí svítilen.
To znamená, že malujete světlem,” vysvětlila uči-
telka návštěvníkům akce princip techniky.
„Hvězdná” vyprávění věkově vzdálených skupin
studentů vznikla pod vedením vyučující Ivany
Pulgretové, která se se svými studenty postarala
také o hudební doprovod vernisáže. „Bylo zají-
mavé sledovat, jak se s tím tématem věkově
velmi vzdálené třídy, zhruba 5–6 let, vypořádaly.
Ti dospělí měli sice více stylistických dovedností
a životních zkušeností, ale to, co jim ve velké míře
scházelo, byla fantazie. Jejich příběhy se více blí-
žily realitě,” vyjádřila se Ivana Pulgretová k pra-
cím svých svěřenců. 
Ivana Hynková, ředitelka gymnázia, byla stejně
jako starosta Radomil Kašpar velmi potěšena re-
alizovaným projektem. Primářka Zdenka Fen-
clová věří, že spolupráce s gymnáziem bude
v tomto směru dále pokračovat, a k vernisáži
řekla: „Snažíme se pacientům pobyt v nemocnici
jakkoliv zpříjemnit a tento výtvarný počin může
k takové pohodě našich pacientů přispět.”

Klára Hegerová, foto Jana Bisová

Druhý ročník Adfors Grant
má své vítěze
V únoru vyhlásila společnost Saint-Gobain Ad-
fors CZ s.r.o. již druhým rokem grantové řízení
s názvem Adfors Grant 2015, prostřednictvím
kterého rozdělí na podporu neziskového sektoru
250 tisíc korun a na základě rozhodnutí gran-
tové komise také navíc dalších 50 000 korun
nad rámec původně plánovaných prostředků.
Přihlásit se mohli žadatelé, jejichž projekt byl
směrován do čtyř oblastí: ekologie, kultura,
sport nebo sociální oblast. Uzávěrka přihlášek
byla 20. března a k tomuto datu bylo evidováno
celkem 43 žádostí. 
Zaměstnanci společnosti Adfors CZ jsou do to-
hoto projektu také zapojeni a mohou svým hla-
sem ovlivnit výsledky grantového řízení. Po
ukončení hlasování proběhla finální výběrová
komise. Devět zástupců společnosti souhlasilo,
stejně jako vloni, s rozdělením finanční podpory
mezi projekty, které vybrali zaměstnanci. 
Z Litomyšle a okolí získaly finanční podporu tyto
projekty: Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl
na rekonstrukci sociálních zařízení a šaten v bu-
dově sportovní haly (50 000 Kč), Tomáš Jílek ze
Širokého Dolu na projekt Tomášův bezbariérový
dům, přesněji na vybudování bezbariérového
domu pro mladého muže, který si poranil páteř
a ochrnul od krku dolů (60 000 Kč). Eduard Kva-

pil s Janou Rösslerovou ze Sloupnice získali pe-
níze na projekt Asistent pro Edu. Díky příspěvku
mohou uhradit pedagogického asistenta pro
malého Eduarda, který trpí Downovým syndro-
mem. S pomocí asistenta bude moci navštěvo-
vat mateřskou školu (40 000 Kč). Nad rámec
vyčleněných finančních prostředků bude podpo-
řen také projekt, který byl financován již v loň-
ském roce. Jedná se o projekt Integrace dětí
s poruchou autistického spektra a specifickými
poruchami učení Tomáše a Petry Hánělových
z Litomyšle. Příspěvek půjde na pedagogického
asistenta pro žáčka první třídy –  Tomáška Há-
něla. Pomoc pedagogického asistenta usnadní
integraci a vzdělávání chlapce s poruchou autis-
tického spektra v ZŠ. Stejnou třídu navštěvuje
i Kateřinka Kmošková se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Asistent je i pro ni velkými pří-
nosem ve zvládnutí učiva (30 000 Kč). Z oblasti
Znojma, kde má Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.
další závody, bylo vybráno pět projektů, které zí-
skají finanční podporu v celkové výši 120 000 Kč. 
Všem ostatním žadatelů děkujeme za účast
v druhém ročníku Adfors Grant. Vzhledem k vel-
kému zájmu i kladným ohlasům plánujeme tímto
směrem pokračovat i v dalších letech. 

Michaela Švolíková 

Parlamentní výbor jednal
v Litomyšli. Tématem byl i zámek 
Ve středu 15. dubna 2015 dorazil do Litomyšle
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repu-
bliky. Šlo se o výjezdní zasedání do Pardubic-
kého kraje, kdy členové výboru jednali se
zástupci obcí, místních sdružení a hejtmanem
Pardubického kraje Martinem Netolickým.
Kromě zámeckého návrší v Litomyšli si prohlédli
také dopravní terminál v České Třebové. Debata
se mimo jiné věnovala financování projektů z ev-
ropských fondů nebo přípravě státního rozpočtu
na příští rok. V Litomyšli se navíc diskutovalo
o státním zámku. 
Už v minulosti bylo běžné, že výbor vyjížděl do
různých koutů České republiky. „Členové výboru
nejednají jen v Praze ,od stolu´, ale to, o čem pak
následně máme rozhodovat, si ověřujeme v te-
rénu. Navštěvujeme kraje, jednotlivé regiony
České republiky a setkáváme se se starosty
měst a obcí, ale také s představiteli různých akč-
ních skupin a uskupení, s těmi, kteří čerpali či
čerpají prostředky od státu nebo Evropské unie,”
vysvětlila smysl cesty do Pardubického kraje
předsedkyně výboru Milada Halíková. Debata se
tedy vedla na téma čerpání dotací. Ukázkou
smysluplného směřování těchto finančních pro-
středků pak pro členy výboru byl dopravní ter-
minál v České Třebové a zámecké návrší
v Litomyšli. „Velmi si považujeme toho, že závěr
pracovní cesty v Pardubickém kraji výbor nas-
měroval do Litomyšle. Naše ambice byla ukázat
výsledky posledních let, kdy jsme revitalizovali
zámecké návrší. Představit jim projekt za více
než 400 milionů korun od jeho zrodu přes
všechny bolesti s ním spojené. Poslanecký výbor
tak uviděl, že investice podpořené evropskými
penězi přinášejí své ovoce,” prohlásil starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar. Jakousi popelkou
ovšem stále zůstává samotný zámek, rene-
sanční perla zapsaná na seznamu UNESCO.
„Všechny budovy na zámeckém návrší jsou
opraveny, ale největším problémem zůstává
oprava zámku. Když ho obejdete kolem dokola,
tak ta psaníčková výzdoba je ,dožilá´. Při posled-
ním setkání s ředitelkou Národního památko-
vého ústavu paní Goryczkovou jsme hovořili
o tom, že už v letošním roce nějaké prostředky

z národních zdrojů půjdou na jeho obnovu. Je to
památka UNESCO, tak zde pochopitelně bude
možnost čerpání peněz z IROPu. Je škoda, že vše
je opraveno a to hlavní na rekonstrukci čeká,” re-
agoval hejtman Pardubického kraje Martin Ne-
tolický a předsedkyně výboru dodala: „Věřím, že
díky moudrému vedení kraje se nám podaří ně-
jakou cestu najít.” 
Hejtman navíc upozornil výbor na to, že nově
nebude možné získat peníze z evropských
zdrojů na místní komunikace, na infrastrukturu
cestovního ruchu či na obnovu kulturních pátek,
které nemají status památky UNESCO nebo ná-
rodní kulturní památky. Nahradit je mohou pro-
středky ze státního rozpočtu, tedy zřízení
a posílení dotačních titulů na ministerstvech.
„Nebo musíme otevřít debatu o novém rozpoč-
tovém určení daní,” zdůraznil Martin Netolický
s tím, že obce musí mít prostředky na obnovu
svého majetku. Předsedkyně výboru uvedla, že
výbor se nyní snaží o změnu podmínek v novém
programovém období čerpání z EU: „Je to ze-
jména ta část finančních prostředků, které mají
pomoci rozvoji venkova. Metodika u evropských
fondů je pro čerpání jednotná, ale z pohledu jed-
notlivých ministerstev se liší. A je přeci naprosto
nesmyslné, aby jednotliví příjemci čerpali na
totéž za různých podmínek, podle toho, které
ministerstvo je zrovna příslušné.” To potvrdil
i hejtman Netolický: „Sjednocení podmínek čer-
pání jednoznačně podporuje i Asociace krajů
České republiky.”            Text a foto Jana Bisová

Pronajmu částečně zařízený byt 1+1
po kompletní rekonstrukci, Dukelská ulice,

cena 7 500,- Kč (včetně energií). 
Volný ihned. Tel.: 777 76 10 75



19

Ostrucha, část koňského postroje, šperky, ale
i kosterní pozůstatky jsou do 31. května k vidění
v Regionálním muzeu v Litomyšli. Unikátní ná-
lezy z archeologických sbírek muzeí Pardubic-
kého kraje představuje putovní výstava Klenoty
z hlubin věků. 
Expozice je součástí projektu Laus archeologiae,
který vznikl s cílem vzbudit zájem o archeologii
a upozornit veřejnost na význam archeologické
práce v Pardubickém kraji. Projekt je společným
dílem Východočeského muzea v Pardubicích,
Regionálních muzeí v Chrudimi, Litomyšli a Vy-
sokém Mýtě a Pardubického kraje. Právě ze zmi-
ňovaných muzeí jsou exponáty, které jsou
vystaveny v Litomyšli. „Jedná se o průřez, kdy
nejstarší nálezy pocházejí z mladšího eneolitu,
postupujeme do doby bronzové přes halštat,
latén, dobu římskou, do raného středověku,
středověku a v poslední místnosti se dostáváme
do novověku,” upřesňuje ony hlubiny věků Jana
Němcová, archeoložka litomyšlského regionál-
ního muzea. Návštěvníci tedy uvidí zlaté depoty,
zlaté náušnice, jantarový náhrdelník, spony ke
spínání šatů nebo z literatury známou, ale oje-
dinělou maskovitou sponu, která se našla v Mi-
kulčicích u Pardubic. K vidění jsou rekonstrukce
hrobů prezentované tak, jak vypadaly přímo na
nalezišti. „Mohu upozornit na laténský hrob, ve
kterém ležela žena – Keltka, která měla krásné

šperky, nánožníky, náramky a spony, jimiž měla
upnuty šaty na ramenou,” připojuje popis dal-
šího z exponátů Jana Němcová a dodává: „Vý-
stava je putovní, proběhla už ve Vysokém Mýtě
a Chrudimi, ale tehdy jsme neměli tolik nálezů
z Litomyšlska. Teď jsem proto expozici obohatila
o novější nálezy z Jevíčka a Chornic. Týkají se
doby římské a jsou to unikáty. Samozřejmě ne-
chybí naše vyhlášené nálezy z benátského hra-
diště, což je avarský třmen a ostruha
s ploténkami.” 
Mezi laickou veřejností však přetrvává názor, že
území Pardubického kraje není po archeologické
stránce příliš zajímavé. Jak však vysvětluje koor-
dinátor archeologických projektů Jan Jílek z Vý-
chodočeského muzea v Pardubicích, opak je
pravdou. „Labská kotlina patří odpradávna mezi
nejosidlovanější území naší republiky. V nejstar-
ších obdobích tvořila přirozenou osu osídlení
řeka Labe, v obdobích mladších docházelo k osí-
dlování i dalších, výše položených území.” Jen
archeologové z Regionálního muzea v Litomyšli
provedli v loňském roce na 160 archeologických
výzkumů. Na sklonku roku byli navíc velice
úspěšní. „Na poměrně malé ploše v intravilánu
Městečka Trnávka se nám podařilo zachytit
nejen novověké situace, ale také středověkou
faru zaniklou požárem. Pod ní se zachovaly
i pravěké objekty v takovém podání, že šlo o celé
objekty vyplněné tkalcovskými závažími. Díky
tomu se chystáme nově doplnit muzejní vitríny.
Nálezy jsou z doby bronzové – lužické kultury
popelnicových polí,” sděluje archeoložka. 
K výstavě je připraven také doprovodný pro-
gram. Ve středu 6. května od 17.30 hod. je při-
pravena přednáška PhDr. Davida Vícha,
archeologa Regionálního muzea ve Vysokém
Mýtě s tématem Fenomén bronzových depotů.
Ve středu 13. května od 17.30 hod. se dozvíte
o Keltech a Germánech ve východním Polabí
a na česko-moravském pomezí. Přednáší
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., archeolog Východoče-
ského muzea v Pardubicích. 

Text a foto Jana Bisová

Na zámeckém návrší se 
diskutovalo o církvi
Ve čtvrtek 16. dubna uspořádala Základní škola
Litomyšl Zámecká v klenutém sále zámeckého
návrší panelovou diskusi se zástupci místních
křesťanských církví. Za jednotlivá náboženská
společenství se zúčastnili kazatel církve Adven-
tistů sedmého dne Čestmír Šťovíček, vikář řím-
skokatolické církve František Beneš, farář Církve
československé husitské Štěpán Klásek, farář
Českobratrské církve evangelické Václav Hurt,
a kazatel místního Sboru církve bratrské Daniel
Kvasnička. Společnost mužů obohatila svými
názory a pohledem „zvenčí” profesorka místního
gymnázia Ludmila Marešová Kesselgruberová.
Diskusi pod názvem Církev na hranici!? modero-
val David Beňa, kazatel Církve bratrské a učitel
teologie. Účastníky setkání přivítal ředitel školy
Petr Doseděl. 
Panelová diskuse je součástí projektu Světová
škola, do kterého se Základní škola Zámecká
zapojila v roce 2012, a již v červnu 2013 jí byl
prestižní titul Světová škola udělen. Tento celo-
republikový projekt zaštiťuje organizace Člověk
v tísni, jejíž zástupce na čtvrteční diskusi nechy-
běl. Martina Novotná z této všem známé nezi-
skové organizace objasnila princip projektu,
jehož cílem je do výuky a života školy zařadit
globální témata. Podle jejích slov Základní škola
Zámecká patří k výstavním školám projektu.
„Dva roky jsme se věnovali problematice gendru
a po dvou letech jsme si říkali, že už přesně ne-
víme, kam bychom to téma posunuli. Tak jsme

se rozhodli téma vyměnit,” seznámil Stanislav
Švejcar přítomné s historií projektu. Učitelé
oslovili své žáky s tím, že se tentokrát zaměří na
celosvětový fenomén náboženství. Vytvořili tým
složený ze zástupců 7. až 9. ročníku, který dostal
za úkol zmapovat, jaká náboženská společen-
ství v Litomyšli existují a podrobné informace
o nich. Prostřednictvím dotazníkového šetření
měli žáci zjistit, jaký názor na roli náboženství
a církví mají místní lidé. Před vlastní diskusí tedy
žáci s úspěchem prezentovali svá zjištění. Podle
Tomáše Součka bylo celkem rozdáno asi 230
dotazníků, z toho se jich 191 vrátilo zpět, 8 do-
tazníkových listů muselo být vyřazeno z důvodu
absence podstatných informacích. „Dotazníky
jsme hlavně dávali kamarádům a známým a při-
šlo mi, že všichni na to reagovali ochotně a ne-

vadilo jim to,” uvedla žákyně Karla Buřvalová.
Pro mnohé byly výsledky dotazování nečekané.
„Docela málo lidí tady ví, že je tu až 6 církví, ne-
celých 25 % dotazovaných odpovědělo
správně,” překvapilo její kamarádku Adélu Na-
zdravetskou. Podivovala se například nad zjiš-
těním, že Česká republika je jeden z nejvíce
ateistických států. Na základě provedeného
průzkumu ale Litomyšl vybočuje z průměru re-
publiky. „V Litomyšli jsme na tom docela dobře,
50 % dotazovaných aktivně chodí do kostela,”
dodala Karla Buřvalová. 
V úvodu diskuse moderátor David Beňa pouká-
zal na pokles věřících lidí v České republice, a to
od roku 1991 zhruba o polovinu. Začal tedy otáz-
kou, proč je u nás náboženství okrajovým
jevem. Diskutující se ve svých odpovědích sho-
dovali na historickém aspektu této skutečnosti.
Farář Štěpán Klásek k tomu řekl: „Jestliže od
roku 1948 byla církev prezentována jako spole-
čenství tmářů, tak bezpochyby chvilku bude
trvat, než zase těch 25 svobodných let vloží
lidem jiný obraz církve.” Daniel Kvasnička dodal:
„Mám dojem, že jsme na tu hranici byli do-
strkáni. Jde mi o slyšitelnost dobrých věcí, které
najdete v Bibli, které ale nejsou slyšet proto, že
jsme byli systematicky tlačeni do role ,trotlů’,
kterým jde jenom o majetek.” Profesorka Lud-
mila Marešová Kesselgruberová nedokázala po-
tvrdit, že by církev byla na hranici. Podle ní však
není určitě žádoucí, aby byla v centru dění, jako
tomu bylo během husitství nebo v současném
islámském státu.
Do diskuze se aktivně zapojili i návštěvníci
svými dotazy na přítomné představitele církví.
Na závěr podvečera organizátoři Ondřej Vomo-
čil a Stanislav Švejcar poděkovali divákům, di-
skutujícím, žákům a vedení školy za obrovskou
podporu, a v neposlední řadě příspěvkové orga-
nizaci Zámecké návrší za poskytnutí prostor pro
panelovou diskusi.

Klára Hegerová, foto Jana Bisová

Do muzea na „klenoty”

Prodám v katastru obce Budislav 
pozemek o celkové výměře 8 000 m2. 

Pro bližší informace volejte prosím 
na tel. 604 489 571.
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Ukliďme Česko v Litomyšli
Vybaveni igelitovými pytli, rukavicemi a od-
hodláním vyrazili v sobotu 18. dubna 2015 dob-
rovolníci na úklid Litomyšle. Zapojili se tak do
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Odpadky
mizely z lokality za hřištěm na Wembley a z pří-
kopů na výjezdech z města. Dobrovolníci se
nestačili divit, kolik toho lidé vyhodili. 
První parta lidí, která se rozhodla udělat něco
s odpadky ve svém okolí, byla z Dobrovolnic-
kého centra při Farní charitě v Litomyšli. „My
děláme více takových jednorázových akcí. Toto
byla dobrá příležitost, jak se projevit v jiném
směru dobrovolnictví, takže kromě aktivit pro
děti a seniory můžeme dělat něco pro přírodu.
Jsem rád, že o to je zájem i ze strany dobrovol-
níků,” uvedl koordinátor dobrovolníků Jakub
Mašek. Tato skupina „sběračů” odpadků si vy-
brala lokalitu za hřištěm na Wembley a nesta-
čila se divit. I když dobrovolníci očekávali, že
odpadků bude hodně, skutečnost byla mno-
hem horší. „Jsem překvapený. Množství od-
padu je pomalu na malou černou skládku,”
reagoval Jakub Mašek a dodal: „Tato lokalita je
poměrně na ráně. Chodí sem lidé na pro-
cházky. Dalo se čekat, že toho tady bude
hodně, ale je toho tady mnohem víc, než jsme
čekali.” 
Údiv nad množstvím lahví, papíru, plechovek
a dalších „pokladů” z lidské produkce neskrý-
vali ani v občanském sdružení Generace 89,
které si ke sběru odpadků vybralo příkopy na
výjezdech z Litomyšle. „Dobrovolnické sku-
pinky sestavené z rodin a jejich přátel se pus-
tily do úklidu v nejbližším okolí Litomyšle.
Výsledkem jsou čisté příkopy podél silnic smě-
rem na Morašice, Dolní Němčice, Českou Tře-
bovou, Suchou nebo Strakov a také v okolí
spojovačky kravín – Kornice, staré plovárny,
údolí v Líbánkách nebo Černé hory,” informoval
jeden z organizátorů Jan Vavřín z Generace 89
o.s. „Máme to tady blízko k domu, a tak to tady
chceme mít čisté. Chodím tudy běhat a vidím

ten neuvěřitelný nepořádek,” zdůvodnila účast
sebe i své rodiny Michala Vavřínová. Ta se spo-
lečně s dětmi a manželem vydala směrem na
Suchou. V pytlích se jim ocitly spousty plecho-
vek, krabiček od cigaret a pet lahví. Činily se
i jejich dvě malé ratolesti. „Toník už od kočárku
chodil uklízet. Když jsem do kočárku položila to
čisté miminko, tak se manžel vrátil s kočárkem
plným sebraného bince,” řekla s úsměvem paní
Michala, která své děti již od malička vede k tří-
dění odpadu. Nepořádku našli generačníci po-
žehnaně, vydalo to na 70 pytlů. Ty poskytla
Správa a údržba silnic Litomyšl, která zajistila
i jejich odvoz. Pravděpodobně nejkurióznější
nebyla ani záchodová mísa, nebo televizor, ale
obal od sušenek, který z projíždějícího auta při-
létl rovnou na hlavu dobrovolníků.
Letošní akce Ukliďme Česko připadla na 18.
dubna 2015, i když dobrovolníci se mohli přidat
i mimo tento termín. Cílem pro letošní rok bylo
nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a ukli-
dit ještě více černých skládek, ale i rozšířit po-
vědomí o této akci mezi širokou veřejnost
a vyvolat celospolečenskou diskusi k proble-
matice černých skládek a nepořádku kolem
nás. 

Text a foto Jana Bisová

Mezinárodní 
debaty mládeže 
s účastí litomyšl-
ských studentů
Od roku 2005 organizuje Goethe Institut mezi-
národní projekt Jugend debattiert international
(Mládež debatuje mezinárodně). Jedná se o sou-
těž žáků a studentů středních škol probíhající
v osmi zemích střední a východní Evropy. Prin-
cip debaty spočívá v tom, že vždy čtyři debatu-
jící, zastávající pozice PRO 1, PRO 2, CONTRA 1
a CONTRA 2, debatují podle předem daných pra-
videl na určené aktuální téma. Organizačně je
soutěž vystavěna pyramidově od školní, mezi-
školní, regionální, národní až k mezinárodní
úrovni, kde se loni diskutovalo ve Varšavě na
téma „Mají být zakázány extremistické strany?”.
V letošním roce byla vybrána např. témata „Má
být v České republice znovu zavedena vojenská
a civilní služba?” nebo „Má být v České republice
zkrácena cesta k maturitě na 12 let?”. Právě
druhé téma bylo aktuální pro žáky litomyšlské
VOŠP a SPgŠ, kteří se v letošním školním roce
projektu zúčastnili a na konci března absolvovali
Schulverbundfinale (regionální finále) v Brně.
Mladí lidé musí v debatě před obecenstvem
a porotou dokázat, že dovedou (v cizím jazyce!)

Lékárna Na Špitálku, s.r.o.
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

Dne 14. května 2015 od 12.30 do 16.00 hod
budeme v naší prodejně provádět

PŘÍSTROJOVOU ANALÝZU CHODIDEL 
– BEZPLATNÉ VYŠETŘENÍ
Široký sortiment zdravotnických potřeb, 
pomůcek a obuvi

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA
NABÍZÍ

Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství.
Vše z kvalitních materiálů. Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh

a cenová kalkulace zdarma. Dále vyrábíme: levné pečící kameny, panelové hrobky,
plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • e-mail: kamenictvi.policka@seznam.cz

Prezentace na téma „Monitoring návštěvnosti
turistické oblasti Českomoravské pomezí“ se
uskuteční ve čtvrtek 21. května 2015 od 16 hodin
v Evropském školicím centru v Litomyšli. Na se-
tkání, které je určeno zejména odborné veřej-
nosti a poskytovatelům služeb v oblasti
cestovního ruchu, budou prezentovány aktuální
informace o probíhajícím marketingovém pro-
jektu Českomoravského pomezí a výsledky sle-
dování návštěvnosti této turistické oblasti
využívajícího zbytková data mobilních operá-
torů, které bylo realizováno v loňském roce.
V případě zájmu potvrďte, prosím, vaši účast do
15. května 2015 na e-mailové adrese zamec-
nik@ceskomoravskepomezi.cz.      Jiří Zámečník

Pozvánka na prezentaci
Monitoring návštěvnosti 
Českomoravského pomezí

mluvit věcně, s vyjadřovací silou, reagovat na
spoludebatující a hájit své stanovisko. 
Tento projekt představuje bez ohledu na jazyko-
vou motivaci významný přínos k rozvoji poli-
tického myšlení a posiluje schopnost
zúčastněných vést debatu jako prostředek de-
mokratického způsobu myšlení. A právě to je
velmi důležité, protože zásady debaty učí žáky
nebát se ujmout se slova a hájit vlastní pozici
podpůrnými argumenty, naslouchat svým part-
nerům a odpovídat jim, řešit možné konflikty de-
batou a v neposlední řadě i umět vystoupit před
publikum a mluvit bez svazující trémy.  Není to
snadné, ale stojí za to se zapojit. Jsem ráda, že
naši žáci to dokázali.                  Jana Macková, 

foto Daniel Vodrážka



6. 5. St 16.00-18.00 Večerníček – animační program pro děti, hra s večerníčkovskou tématikou • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
17.30 Fenomén bronzových depotů – přednáší PhDr. David Vích • regionální muzeum tel. 461 615 287

20.00 Wednesday special party – středeční taneční párty, djs Glenn & Eyzy, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
7. 5. Čt 17.00 Vzpomínka na 70. výročí ukončení II. světové války – pietní akt u pamětní desky, pořádá TJ Sokol • sokolovna

21.00 Club vibes – taneční hudba, dj Mil4Jack, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
8. 5. Pá 21.00 Československá párty – největší české a slovenské hity, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
9. 5. So 9.00-11.00 Férová snídaně • Klášterní zahrady tel. 607 605 720

13.00 70. výročí konce 2. světové války a osvobození vlasti – položení květin k pomníku, výstavy, pořádá ZO KSČM • hřbitov, sokolovna
15.30 Toulky Litomyšlí s rytířem Toulovcem – prohlídka města • od morového sloupu na Smetanově náměstí tel. 777 637 888
17.00 To nejlepší z depozitářů Městské galerie Litomyšl – otevření expozice, úvodní slovo PhDr. M. Šimek • arkády II. patra zámku tel. 461 614 765
18.00 Jarní varhanní koncert Jiřiny Dvořákové – hudba inspirovaná přírodou • Husův sbor  tel. 724 704 977
21.00 EDM Reasons Club Tour – djs Brian, Mio, Michele Cavalletto, 99 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

12. 5. Út 16.00 Litomyšlské včerejšky očima studentů – studenti gymnázia A. Jiráska představí své odborné práce • městská knihovna    tel. 461 612 068
17.00 Absolventský koncert ZUŠ • základní umělecká škola – sál  tel. 461 612 628

13. 5. St 16.00-18.00 Domácí modelína – animační program pro děti, výtvarná dílna • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
17.30 Co víme o Keltech a Germánech ve východním Polabí a na česko-morav. pomezí? – přednáší PhDr. J. Jílek, Ph.D. • muzeum tel. 461 615 287
17.30 Karmický kód duše – přednáška Dagmar Halotové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Koncert písničkáře Oldřicha Janoty • Husův sbor tel. 724 704 977
19.30 537. LHV: Litomyšlský symfonický orchestr – V záři (nejen) mladých hvězd – koncert, vstup 120 Kč • Smet. dům – malý sál  tel. 461 613 239

20.00 Wednesday party – středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
Český den proti rakovině aneb Květinkový den – každoroční sbírka, skauti z Litomyšle

14. 5. Čt 14.00 Co se děje v lese – čtení babičky Marcelky • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Češi chrání tygry, Projekt Green Life – představení českého programu na ochranu tygrů, vstupné dobrovolné • Bobo Café   tel. 774 603 007

15. 5. Pá 8.30-13.00 Den otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne rodiny • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Petr Válek: Stryček Emik má náladičku – vernisáž výstavy • Café Kafíčko   tel. 774 300 367
21.00 Oldies party – největší hity 80. a 90. let, dj Lukáš Sojka, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

16. 5. So 10.00-12.00 Jak pracuje archeolog a představení našich středověkých hrdinů – z cyklu Archeologie s příběhem • městská knihovna tel. 461 612 068
13.00-19.00 Yuen Method 1. – kurz Celostního zdraví, Daniel Čépe • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

18.30 Opera pod májovým nebem – operní večer vycházejících hvězd, vstup volný • Smetanovo náměstí   tel. 461 613 239
19.30 Milovat k smrti – malý muzikál o velké Edith Piaf. Uvádí Divadlo R. Brzobohatého. Vstupné 200-340 Kč • zámecká jízdárna  tel. 461 612 161
21.00 Commercial party – populární rádiové hity v klubových remixech, dj Mike, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

17. 5. So 10.00-19.00 Yuen Method 2. – kurz Celostního zdraví, Daniel Čépe • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19. 5. Út 16.00 Autogramiáda Petra Šabacha – P. Šabach bude podepisovat svoji novou knihu Rotschildova flaška • Knihkupectví Paseka tel. 461 614 723

16.00 50 let „Vertexové školky” 1965-2015 – vystoupení jednotlivých tříd II. MŠ Litomyšl, vstupné 35 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 280
17.00 Absolventský koncert ZUŠ • základní umělecká škola – sál tel. 461 612 628

20. 5. St 9.00 Numerologická poradna – Dagmar Halotová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.00-18.00 Hurá za pokladem – animační program pro děti, dobrodružná výprava • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Poesie – host litomyšlský rodák V. Vomáčka s jeho vydanou sbírkou Noční služba v kamenolomu • Na Sklípku tel. 461 614 723
17.00 Keyboardový koncert žáků M. Techlovského • základní umělecká škola – sál tel. 461 612 628
19.30 Minipárty Karla Šípa – talkshow Karla Šípa s hostem Aloisem Náhlovským, vstupné 190 a 230 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Wednesday special party – středeční taneční párty, djs Glenn & Eyzy, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
21. 5. Čt 17.00 Komorní koncert studentů Konzervatoře Pardubice • základní umělecká škola – sál tel. 461 612 628

17.00 KJČ: Nová historie litomyšlského školství – přednáška p. Miroslava Škrdly • restaurace Slunce – salonek  tel. 461 612 068
19.30 Mafie a city – abonentní divadelní představení uvádí Divadelní agentura SophiaArt, vstupné 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

22. 5. Pá 18.30-22.00 Koncert Ondřeje Brzobohatého – vstupné 995 Kč (v ceně koncert, welcome drink, bohatý raut vč. nápojů) • zámecká jízdárna tel. 461 614 900
21.00 Milenium hits – hity roku 2000, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

23. 5. So 10.00-17.00 Dobrá rada slovanským venkovankám aneb Pojednání, kterak pokrmy sprosté lacině i chutně připravovati • Reg. muzeum tel. 461 615 287
10.00-17.00 O kotlík starosty Litomyšle – soutěž ve vaření kotlíkových gulášů • Toulovcovo náměstí tel. 775 998 869
11.00-21.00 Gastrofestival na Smetanově náměstí – slavnosti M.D. Rettigové • Smetanovo náměstí  tel. 461 612 575

14.00 S trochou nostalgie aneb vařme trochu česky – křest kuchařské knihy M. Kuntzmannové • Sluneční terasy regionálního muzea tel. 461 615 287
21.00 Rezidentní noc – djs Xavier J. & Dash J., 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

24. 5. Ne 10.00-19.00 Yuen Method 3. – kurz Celostního zdraví, Daniel Čépe • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
11.00-17.00 Sousedská husička na Smetanově náměstí – oběd pod širým nebem, Třehusk, Sbor paní a dívek • Smetanovo náměstí tel. 461 612 575

14.00 Letnice – tematická prohlídka piaristického chrámu   tel. 727 878 444
14.00-18.00 Májové odpolední čaje – k tanci a poslechu hraje hudební skupina Zdeňka Škvařila • Lidový dům  tel. 461 619 183

15.00 O čarodějnici Chytrolíně – představení pro rodiče s dětmi uvádí Lidušino divadlo z Roztok u Prahy, vstup 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
26. 5. Út 17.15 Ženská energie pro politiku – úvodní seminář • zasedací místnost městského úřadu na ul. J. E. Purkyně (5. patro) tel. 604 115 762

17.30 Regresní terapie – přednáška, přednáší David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
27. 5. St 8.00 Toulky Litomyšlí s rytířem Toulovcem – prohlídka města • od morového sloupu na Smetanově náměstí tel. 777 637 888

16.00-18.00 Havaj – animační program pro děti, výtvarná dílna, s sebou sluneční brýle • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
17.00 Absolventský orchestrální koncert • základní umělecká škola – sál tel. 461 612 628

20.00 Wednesday party – středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
28. 5. Čt 19.30 538. LHV: Autorský koncert P. Jiříčka – komorní a sborová tvorba mladého skladatele z Litomyšle, 150 Kč • Smet. dům – malý sál tel. 461 613 239
29. 5. Pá 18.00-24.00 Noc kostelů – otevřeno všech 7 litomyšlských kostelů, doprovodný program • ekum. zahájení v 17.00 v kostele Rozesl. sv. Apoštolů

20.00 Tři pohádky z celého světa – hrají žáci dramatického oddělení ZUŠ v Litomyšli • Husův sbor tel. 724 704 977
21.00 Push the button – funky house music, djs Mylo Glenn, Yoppa Parrot & Mark Evil, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
23.00 Pohyblivé obrázky – kreslené divadlo Hany Voříškové s hudbou Heleny a Jiřího Vedralových • Husův sbor tel. 724 704 977

30. 5. So 13.00 Dětský den za sokolovnou • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
14.00-19.00 Správná manipulace s novorozenci a kojenci – výukový kurz pro těhotné a rodiče dětí do 2m • rodinné centrum tel. 607 605 720

21.00 Club vibes – dj Dash J., 50 Kč tel. 777 802 841
31. 5. Ne 16.00-18.00 V zoo – animační program pro děti, s sebou hudební nástroje • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
1. 6. Po 10.00-15.00 Dětský den s Chocco Caffé • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Cesty po Izraeli II – pokračování vyprávění Věry Říhové doprovázené promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
3. 6. St 9.00 Chiromantie – výklad z ruky, arch. Marin Dobrev • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
5. 6. Pá 18.00 Otevření letní terasy – s kapelou Rotoped a profi barmanem, vstupné dobrovolné • Bowling bar Peklo tel. 461 616 719

18.00 110 let Smetanova domu – slavnostní koncert, na programu B. Smetana, A. Dvořák, V. Blodek • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 6. So 15.00-17.00 Seminář znakové řeči pro batolata, jak komunikovat s ještě nemluvícím dítětem • rodinné centrum tel. 607 605 720

v Litomyšli v květnu 2015?



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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St 6. 5. Rychle a zběsile 7 – film USA, krimi / thriller, 120 min, T., 110 Kč
Čt 7. 5. Rezistence ve 3D – film USA, akční / romantický / sci-fi, 119 min, 130 Kč
Pá 8. 5. Avengers: Age Of Ultron – film USA, akční / dobrodružný / sci-fi, 150 min., T., 120 Kč 
So 9. 5. Avengers: Age Of Ultron ve 3D – film USA, akční / dobrodružný / sci-fi, 150 min., T., 160 Kč 
Ne 10. 5. S tváří anděla – film Velká Británie / Itálie, drama, 100 min, T., 110 Kč
Út 12. 5. Opera v kině: Trubadúr – 250 Kč
St 13. 5. Ghoul – film ČR, thriller, 90 min, 100 Kč 
Čt 14. 5. Ghoul ve 3D – film ČR, thriller, 90 min, 120 Kč
Pá 15. 5. Šílený Max: Zběsilá cesta – film Austrálie, akční / dobrodružný / sci-fi / thriller, 120 min, T., 100 Kč
So 16. 5. Šílený Max: Zběsilá cesta ve 3D – film Austrálie, akční / dobrodružný / sci-fi / thriller, 120 min, T., 130 Kč
Ne 17. 5. Večer pro dámy: Pořád jsem to já – film USA, drama, 100 min, T., 100 Kč
Út, St 19., 20. 5. Je prostě báječná – film USA, komedie, 93 min, T., 110 Kč
Čt 21. 5. Filmový klub: Pestrobarvec petrklíčový – film Velká Británie, drama, 104 min, T., 100 Kč
Pá 22. 5. Poltergeist – film USA, horor / thriller, 110 min, T., 110 Kč
So 23. 5. Poltergeist ve 3D – film USA, horor / thriller, 110 min, T., 150 Kč
Ne 24. 5. Zabijáci – film Dánsko, krimi / thriller, 119 min, T., 80 Kč
Út, St 26., 27. 5.  Den blbec – film Německo, komedie / akční / krimi, 115 min, T., 110 Kč
Čt 28. 5. Dokument v kině: Stále spolu – film ČR, dokumentární, 75 min, 80 Kč
Pá 29. 5. San Andreas – film USA, dobrodružný / katastrofický, 110 min, T., 100 Kč
So 30. 5.  San Andreas ve 3D – film USA, dobrodružný / katastrofický, 110 min, T., 130 Kč
Ne 31. 5. Divoká dvojka – film USA, komedie, 110 min, dabing, 110 Kč
Út, St 2., 3. 6. Země zítřka – film USA, sci-fi / mysteriózní, 110 min, T., 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 9. 5.  Zvonilka a tvor netvor ve 3D – film USA, animovaný / rodinný, 80 min, dabing, 130 Kč
Ne 10. 5.  Zvonilka a tvor netvor – film USA, animovaný / rodinný, 80 min, dabing, 80 Kč
So, Ne 16., 17. 5.  Ovečka Shaun ve filmu – film VB / Francie, animovaný / dobrodružný / rodinný, 85 min, dabing, 90 Kč 
Pá 22. 5. 13.00  Popelka – film USA, dobrodružný / romantický / fantasy, 105 min, 50 Kč
So, Ne 23., 24. 5.  Malý pán – film Slovensko / ČR, loutkový, 75 min, 110 Kč
So 30. 5.  Hurá na fotbal ve 3D – film Argentina / Španělsko / Indie / USA, animovaný / sportovní / rodinný, 106 min, dabing, 140 Kč
Ne 31. 5.  Hurá na fotbal – film Argentina / Španělsko / Indie / USA, animovaný / sportovní / rodinný, 106 min, dabing, 110 Kč

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00           So-Ne 9.00-14.00 
Zámecké informační centrum 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 Colosseum. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování,  

skenování, fax pro veřejnost.

Aktuálně: Předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2015.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

do 24. 5.  Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafiky – výstava k 65. výročí autora • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 31. 5. Laus archeologiae: Klenoty z hlubin věků – výstava archeologických pokladů Pardubického kraje • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 27. 5. Petr Písařík – Discobolos – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17, So 10-17
do 30. 5. Knihy pro malé čtenáře a jejich rodiče – výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
do 31. 5. Máj – výstava floristických prací Matěje Doležala • Kavárna 59 
do 13. 9. Stavebnice Merkur – výstava pro malé i velké s velkou hernou • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 8. 5. do 17. 5. Dny M. D. Rettigové a chřestu • Restaurace Bohém v Hotelu Aplaus • od 11.00
8., 12., 22., 26. 5., 5. 6. Poradna o vývoji dětí do 1 roku: psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum • od 15.00
od 10. 5. do 30. 9. To nejlepší z depozitáře Městské galerie v Litomyšli • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne: 10-12 a 13-16
od 11. 5. do 22. 5. Gurmánská pouť po litomyšlských restauracích a školních jídelnách
12., 19., 26. 5. a 2. 6.  Vracím se rád – tvořivé dílny s rodinným centrem • Sportovní areál za sokolovnou • Út 16-18 
13., 20., 27. 5. a 3. 6. Hrátky s dětmi – s rodinným centrem • Sportovní areál za sokolovnou • St 10-12  
od 16. 5. do 7. 6. Petr Válek: Stryček Emik má náladičku – výstava • Café Kafíčko
od 22. 5. do 24. 5.  Osobní předměty Magdaleny Dobromily Rettigové – malá výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 23. 5. do 24. 5. Zdobení (vy)pečených „Magdalenek” a vařeček • zámecké infocentrum • So 10-17, Ne 13-16
od 25. 5. do 27. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře • městská knihovna • dopoledne
od 30. 5. do 28. 9.  Letní dětská herna – místo pro volné hraní dětí s rodiči • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 30. 5. do 31. 10. Sobotní farmářské trhy – 6. ročník • Toulovcovo náměstí • So 8-11.30  
do 31. 5. Stanislav Špoula: Lesohry – výstava • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 17. 5. Originál/Kopie – výstava prací studentů fakulty restaurování • kostel Nalezení sv. Kříže • Čt-Ne 10-18
7., 14., 21., 28. 5. a 4. 6. Tančírna – Tančírna se ze sálů zámeckého návrší přesouvá do Lidového domu • Lidový dům • Čt 20-22 
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Žáci ZŠ U Školek mezi nejlepšími
týmy v Prezentiádě+
Prezentiáda+ je soutěž v prezentačních doved-
nostech, ale nejen v nich. Žáci musí také proká-
zat svoji šikovnost při práci v počítačových
programech Word, Excel a PowerPoint. Naši
starší kamarádi získali v Prezentiádě v loňském
roce druhé místo v republice a my jsme si řekli,
že bychom to chtěli také vyzkoušet. Vytvořili
jsme tým a pojmenovali ho Dva ku jedné. To
proto, že jsme dva chlapci – Radim Šulc a Vojta
Toman, a jedna dívka – Anna Chadimová. Ve
čtvrtek 16. 4. 2015 jsme se v tomto složení vydali
do Brna, kde nás čekalo grand finále českoslo-
venské soutěže Prezentiáda+, do kterého jsme,
k naší veliké radosti, postoupili z krajského kola
v Pardubicích. 
Na rozdíl od krajského kola, kdy jsme měli na pří-
pravu nejméně měsíc, jsme se nyní museli vy-
rovnat s časovou tísní necelého jednoho týdne.
Zjednodušily se nám však podmínky. Nyní jsme
už nemuseli vypracovávat dokument ve Wordu
ani Excelu, jak tomu bylo v předešlém kole, sta-
čila pouze prezentace v PowerPointu. Také čas
na prezentaci se oproti původním 7 až 10 minu-
tám zkrátil, a to na příjemných 5 až 6,5 minuty.
Ze dvou zadaných témat, která zněla: „Dospělí
v patnácti?” a „Proč (ne)chodit do školy?”, jsme
si vybrali to druhé. Myslíme si, že se nám toto
téma povedlo uchopit originálně a troufáme si
říci, že i vtipně. Trému jsme díky důkladné pří-
pravě zdárně hodili za hlavu a ukázali jsme to

nejlepší, co jsme ukázat mohli. Však o tom
svědčí i to, že nám 1. místo mezi 17 nejlepšími
týmy z České a Slovenské republiky uniklo jen
o pouhý jeden bod. 
Už nyní vidíme, že nám tato soutěž byla k užitku.
Naučila nás vystupovat před publikem, přesně
formulovat svá stanoviska, obhájit svůj názor
před odbornou porotou, spolupracovat v týmu.
To vše jsou dovednosti k nezaplacení. 
Pokud máte zájem vidět, jak jsme si v Prezenti-
ádě+ vedli, navštivte webové stránky ZŠ U Ško-
lek www.litomysl.cz/2zs, kde v sekci Školní
televize – speciály naleznete video z této sou-
těže.                  Anička Chadimová, Radim Šulc 

a Vojtěch Toman, foto Jan Coufal

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

Litomyšl – prodej pěkného bytu 3+kk (63 m2) s balko-
nem a park. stáním. Kuch. linka na míru s vestavěnými
spotřebiči, euro okna, dřevěné podlahy, dveře masiv,
plyn.kotel, byt částečně vybaven nábytkem. Nízké ná-
klady na bydlení, klidná lokalita.
Č.1114. Cena: 1 650 000,- Kč
Moravská Třebová – prodej družstevního zděného
bytu 3+1 (67 m2) ve II.NP. Nová kuch. linka, okna plast.,
v chodbě vestavěné skříně. Slunný byt, klidná lokalita.
Anuita splacena, možnost převodu do vlastnictví.
Č.1118. Cena: 950 000,- Kč
Stašov – prodej družstevního bytu 3+1 (77 m2) v I.NP
zděného domu o celkové ploše 77 m2 a se sklepem
14 m2. Rekonstrukce bytu v roce 2014, možnost užívání
společné zahrady. Anuita doplacena, lze převést do
vlastnictví. Č.1112. Cena: 490 000,- Kč
Budislav – prodej udržovaného RD 2+1 v oblíbené rekre-
ační oblasti Toulovcových Maštalí. Napojeno na elek-
třinu, plyn, vodovod, vytápění plynovým kotlem.
Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci. 
Č.1109. Cena: info v RK
Polička – prodej zděného bytu 2+1 v I. NP ve výborném
stavu, nová plastová okna, vytápění plynovou kotelnou
v domě, nízké náklady na bydlení, blízko do přírody.
Č.1098. Cena: 850 000,- Kč
Čistá – prodej venkovského domu 4+kk po rekonstrukci,
s garáží, bazénem se solárním ohřevem a terasou. Lze
využívat k trvalému bydlení i rekreaci.
Č.1051. Cena: 1 580 000,- Kč
Budislav – prodej starší chalupy 3+1 v původním stavu
v centru obce. Větší stodola, zachovalý sklep z pískovce,
zahrada 505 m2, napojeno na elektřinu a obecní vodo-
vod. Č.1047. Výrazná sleva! Cena: 395 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaného pozemku pro
stavbu rodinného domu v okrajové části města v loka-
litě U Prokopa. Parcela má výměru 720 m2. V případě
zájmu i stavba domu na klíč. Č.1106. Cena: 1 250,- Kč/m2

Litomyšl – prodej zděného bytu 3+1 (72 m2) v 1.NP v žá-
dané a klidné lokalitě. Byt je po částečné rekonstrukci,
nová kuch. linka, nový plyn. kotel, ÚT, elektro a sprchový
kout. Č.1081. Cena: 1 350 000,- Kč
Němčice – Podrybník – nabízíme k prodeji starší ro-
dinný dům 4+2 v dobrém stavu se zahradami o rozloze
2000 m2 nedaleko Litomyšle. Klidné prostředí v blíz-
kosti města i přírody.
Č.994. Výrazná sleva! Cena: 697 000,- Kč
Lezník u Poličky – prodej RD 4+1 s garáží, zemědělskou
částí a zahradou s ovocnými stromy, napojeno na
obecní vodovod, elektřinu, topení ústřední na tuhá pa-
liva. Č.975. SLEVA! Cena: 850 000,- Kč
České Heřmanice – prodej udržovaného hospodářství
se zahradami, stájemi a stodolami, obytná část 3+1.
Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení s chovem domá-
cích zvířat, možno přikoupit polnosti o výměře 8 ha. 
Č.919. Výrazná sleva! Cena: 990 000,- Kč
Vračovice – prodej zem. usedlosti v centru obce s uza-
vřeným dvorem, garáží, stájí a samostatnou stodolou.
Vlastní studna a za stodolou zahrada s ovocnými
stromy. Č.898. Cena: 690 000,- Kč
Sedliště u Litomyšle – prodej zděné garáže v osoním
vlastnictví, zavedená elektřina 220/380. Garáž se na-
chází na kraji obce, v řadě dalších garáží, v blízkosti by-
tového domu. Č. 1121.  Cena: 100.000,- Kč

Návštěva z Francie
V neděli 19. 4. 2015 přiletěli francouzští studenti
na partnerskou návštěvu Střední zahradnické
a technické školy v Litomyšli. Návštěvy se
zúčastnilo 28 studentů a 3 učitelé ze školy
v Amboise, která se nachází v centrální části
Francie v oblasti zámků na Loiře.
Naše partnerská škola je zaměřená na chov koní
a pěstování vína. Od těchto aktivit se také odví-
jel jejich program. V pondělí se studenti s peda-
gogy jeli podívat na exkurzi do Vinařství Špalek
ve Znojmě. Úterní den byl věnován Litomyšli.
Jednalo se o společný projekt našich a francouz-
ských studentů nazvaný „Putování po městě”.
Studenti si po menších skupinkách prohlédli naši
školu, nové učebny chovu exotických zvířat, ze-
lenou učebnu a naše pozemky pro praktickou
výuku. Následovala prohlídka zámku, zámec-
kých zahrad, zámeckého sklepení, Klášterních
zahrad.

Nedílnou součástí bylo rozšiřování znalosti an-
glického jazyka a učení se základních frází
z francouzského a českého jazyka typu: dobrý
den, děkuji, prosím apod. Den byl zakončen ve-
černí diskotékou.
Ve středu odjížděli francouzští hosté do Slati-
ňan, Heřmanova Městce a na Suchou. Prohlédli
si jednotlivé stáje a chovy koní a vyměnili si nav-
zájem zkušenosti.
Ve čtvrtek následoval odjezd do Prahy, kde po-
kračovali až do odletu s vlastním programem. Po
celou dobu měli studenti a učitelé k dispozici
školní autobus s řidičem. Stravování bylo zajiš-
těno v naší školní jídelně.
Naše Střední zahradnická a technická škola je
velmi potěšena návštěvou nové partnerské
školy z Francie. I naši studenti mají možnost po-
znat nové obory z této školy a rozšířit svůj okruh
znalostí.                                   Veronika Řechková

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
i na internetových stránkách www.cms-tv.cz:
• Fotbalový okresní přebor: TJ Jiskra Litomyšl B

vs. Sokol Janov
• Zálesácký závod zdatnosti Sokolů 2015
• 50letá školka „Vertex”
• Klenoty z hlubin věků právě teď v regionálním

muzeu
• Co se chystá ve sport centru?
• Tisková konference města – duben
• Mother's Angels, Kotelna 2015
• Velikonoce v regionálním muzeu
• Nábřeží Loučné – vaše moudrá slova odlijí do

kovu
• Moderní přístavba piaristické koleje v poločase

LITOMYŠLSKÁ TV NA INTERNETU

Gastroslavností se zúčastní 
i zahraniční studenti
V pořadí již 4. ročník gastronomických slav-
ností M. D. Rettigové tradičně přivede na Sme-
tanovo náměstí kuchařské odborníky, studenty
odborných škol, amatérské kuchaře, milovníky
dobrého jídla a pití. Festival však přivítá i zahra-
niční hosty. Díky spolupráci se Střední školou
zahradnickou a technickou Litomyšl budou le-
tošní gastroslavnosti obohaceny o účast part-
nerských škol z Itálie a Polska. Návštěvníci
slavností tak budou mít příležitost ochutnat za-
hraniční regionální speciality. 
S italskou školou Instituto Compresivo Inno-
cenzo IX di Baceno z městečka Crodo, která se
nachází v alpské oblasti Piemonte u jezera Ma-
giore, škola spolupracuje již od roku 2003. Škola
je zaměřena na zahradnictví, ochranu přírody,
výrobu piva, vína a sýrů. Dalším zahraničním
hostem je delegace učitelů a studentů z polské

školy Zespól Szkól Ostrzeszów, která se zabývá
především zemědělstvím, agroturistikou, zpra-
cováním zahradnických a zemědělských pro-
duktů, zahradnictvím a vazačstvím. Spolupráce
s ní byla započata již v roce 2002. Každá z part-
nerských škol bude mít na slavnostech stánek
se svými regionálními produkty. Italští učitelé
a studenti nabídnou návštěvníkům své vlastní
výrobky, jako je víno, alpské sýry a pivo. Poláci
přivezou domácí klobásy.
Již nyní se můžeme těšit na příští rok. Do Lito-
myšle totiž zavítá partnerská škola z Francie,
která přiveze francouzská vína z oblasti Loiry.
Návštěva partnerských škol není významná jen
pro střední školu, ale je i známkou rozvíjející se
spolupráce s městem Litomyšl. Účast zahranič-
ních studentů totiž inicioval místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš.                                       -kh-
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„Život” na zámecké mateřské škole
V naší školce už jsme toho od září stihli mnoho...
Navštívili jsme městskou policii, zhlédli kroužko-
vání ptáků v Nedošíně, zúčastnili se plavání
měst, v knihovně jsme si poslechli autorské čtení
pohádek paní Polanecké, viděli jsme exotické
ptactvo a společně s rodiči jsme podnikli stopo-
vanou do Benátek, spojenou s opékáním buřtů. 
Před Vánocemi mateřskou školu navštívil Miku-
láš s dárky, studentky z pedagogické školy pro
nás připravily „Tvořivou vánoční dílnu”, kterou si
děti moc užily. Děti ze speciální třídy navštívily
s vánočním programem seniory v Jindrově vile
a na všechny děti čekalo o Vánocích překvapení
pod stromečkem. V novém roce proběhly karne-
valy, návštěvy předškoláků ve všech základních
školách, v muzeu jsme viděli výstavu Chaloupka
na vršku a také proběhlo jarní tvoření rodičů
s dětmi. Pravidelně navštěvujeme divadla ve
Smetanově domě, pohádky v kině, saunujeme
se a organizujeme plavecký výcvik pro předško-
láky.
V letošním roce jsme se zapojili do projektu
Agentury Stars s.r.o. „Rozvoj kompetencí peda-
gogických pracovníků v oblasti předškolního
vzdělávání v Královéhradeckém a Pardubickém
kraji”. Pedagogové se zúčastňují pracovních
dílen nebo pracovních týdenních stáží v zahra-
ničí. Jsme velmi rádi, že můžeme vidět práci pe-
dagogů v mateřských školách i jinde.
Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří naši
školku v letošním roce podpořili a umožnili tím
obnovit či doplnit didaktické pomůcky ve speci-
ální třídě, zakoupení zahradních průlezek i zaří-
zení tříd v MŠ. Například firmy: Mach drůbež a.s.,
Style plus s.r.o., Kvadrant 1990 a.s., MTM holding

Praha s.r.o., jazyková agentura Akaia a H.R.G.
spol. s r.o.
Podařilo se nám také získat částku 60.000 Kč
z rozvojového programu ministerstva školství na
podporu logopedické prevence dětí. Z tohoto
grantu jsme zakoupili logopedické pomůcky
a výukové materiály. V současné době se sna-
žíme získat finanční prostředky z dalšího vyhlá-
šeného projektu – Podpora zabezpečení
ochrany škol. 
A co ještě připravujeme? Výlety do Vranic
a Žlebů, vystoupení pro maminky ve Smetanově
domě, dětský den, vyřazení předškoláků na
zámku, spaní v MŠ a sportovní olympiádu
a zápis do MŠ.
Všechny informace o nás najdete na: www.skol-
kalitomysl.cz, fotografie můžete zhlédnout na
www.mszamek.rajce.idnes.cz

Vítězslava Borovičková, ředitelka školy,
foto Lenka Vápeníková

Férové Velikonoce
s Rettigovkou
Již druhým rokem je ZŠ Zámecká zapojena do
projektu Fairtradová škola. A již druhým rokem
se snaží nejen mezi svými žáky, ale i veřejností
šířit povědomí o spravedlivém obchodu, který
prvovýrobcům v rozvojových zemích pomáhá
zajišťovat důstojné podmínky k životu – tedy
o fair trade. 
Také březen na Zámecké se nesl v duchu fair
trade, a to pod názvem Férové Velikonce. Žáci
druhého stupně vyrobili čokoládová vajíčka
a upekli medové perníčky, to vše z fairtradových
nebo lokálních surovin. Jejich snažení vyvrcholilo
ve středu před prázdninami, kdy tyto své vý-
robky nabízeli učitelům i kamarádům. Odměnou
žákům bylo to, že všech 500 kusů se prodalo
během dopoledne. 
Naši aktivitu podpořila také Rettigovka – sociální
podnik, který zaměstnává lidi se zdravotním či
sociálním hendikepem. Její zaměstnanci nabízí
ve škole svačiny. Každý den se tak naši žáci učí
v konkrétních situacích, které nikdy nelze do-
předu naplánovat, přijímat odlišnost, jinakost,
učí se být tolerantními.  Protože si spolupráci
s Rettigovkou pochvalujeme, požádali jsme ji,
aby nám s Férovými Velikonocemi pomohla. Jak?
Prostě tím, že se svačiny poslední den před ve-
likonočními prázdninami ponesou ve velikonoč-
ním duchu. A tak jsme si kromě našich perníčků
a vajíček z fairtradové čokolády mohli pochutnat
například na vynikajících mazancích. Děkujeme
a věříme, že naše spolupráce bude i nadále po-
kračovat.                                   Stanislav Švejcar

50 let od otevření „Vertexové školky”
V sobotu 11. dubna bylo v II. mateřské školce na
ulici 17. listopadu živo. Konal se zde den otevře-
ných dveří, a protože školka v letošním roce
slaví kulaté výročí, akce se uskutečnila ve zna-
mení oslav její padesátileté existence. Školka
přivítala nejen rodiče svých malých žáčků, své
budoucí malé návštěvníky, ale také ty, kteří už
své ratolesti do školky neposílají. Ti zavzpomínali
na léta minulá a podívali se, jak se školce daří.
Takovým návštěvníkem byla Zdeňka Pospíšilová,
která žije v sousedství školky. Své dojmy z náv-
štěvy komentovala slovy: „Chodily sem naše
děti, pak i vnoučata a my jsme se sem dnes vy-
dali, abychom viděli, jak to tady vypadá, a je to
tu pěkné. Vždycky se nám tu líbilo.” Maminka
malé dcerky Jana Javůrková, která se bude po ro-
dičovské dovolené vracet do práce, přišla pro
přihlášku a zároveň se podívat, jak to ve školce
vypadá a jaké jsou paní učitelky. „Jsem spoko-
jená, budu si přát, aby nám to vyšlo,” prohlásila
maminka. 
Školka byla slavnostně otevřena v sobotu 13. lis-
topadu 1965 za účasti tehdejší ministryně spo-
třebního průmyslu a dalších důležitých osob
z řad zástupců OV KSČ, ONV, MěNV v Litomyšli,
pedagogů všech stupňů škol a vedoucích pra-
covníků ve zdravotnictví. Samotný provoz zaří-
zení byl zahájen v pondělí 15. listopadu 1965.
„Mateřskou školu zřídila společnost Vertex nej-
prve pro děti svých zaměstnanců a teprve poté,
co nebyla naplněna kapacita, byly přijímány
i ostatní děti,” uvedla Romana Vacková, ředi-
telka II. mateřské školy. Na otázku, jaký je zá-
sadní rozdíl mezi současným a minulým
přístupem předškolního zařízení, ředitelka od-
povídá: „Mateřská školka je otevřená v tom
smyslu, že vítá rodiče. Ti se mohou kdykoliv přijít
podívat, jak se s dětmi pracuje na rozdíl od mi-
nulosti, kdy vše probíhalo za zavřenými dveřmi.”
Historickou zajímavostí je, že ve školním roce
1966–1967 trval pracovní týden 6 dní, a tak se ve

školičce pracovalo i v sobotu. Od 1. září 1968 byl
opět zaveden pětidenní pracovní týden. Z dneš-
ního pohledu jsou úsměvné tehdejší náklady na
stravování, které činily 4 Kč za měsíc. Rodiče se
na chodu celé instituce značně podíleli. Pomá-
hali s úpravou školky a zejména její zahrady,
během školního roku odpracovali celkem 500
hodin. Samozřejmě i dnes funguje sdružení ro-
dičů a přátel mateřské školy. „Stejně jako naši
předchůdci se snažíme školku neustále budovat
tak, aby byla moderní, krásná, příjemná, pro ro-
diče přitažlivá a dětem se líbila,” dodala ředitelka
Romana Vacková.
Den otevřených dveří neznamenal pouhou pro-
hlídku prostor školky. Pro děti byl připraven
pestrý program. Pobavit se mohly během sledo-
vání divadélka a domů si odnášely nejrůznější
vlastnoručně vyrobená díla. Školka však pořádá
rozličné akce během celého roku, například kar-
neval, oslavu Dne dětí, oslavy konce školního
roku. Oslavy 50 let „Vertexové školky” vyvrcholí
v úterý 19. května vystoupením jednotlivých tříd
ve Smetanově domě od 16 hodin. A rovněž za-
hradní slavnost plánovaná na 2. června bude
probíhat v duchu oslav jubilea.

Klára Hegerová, foto Jana Bisová

Hraje a zpívá
celá rodina
Hraje a zpívá celá rodina nazvala třídní pře-
hrávku svých žáků a žaček hry na klavír paní uči-
telka Milena Jandová. Přehrávka se uskutečnila
ve středu 25. března v sále základní umělecké
školy. 
V první polovině se svěřenci paní učitelky sta-
tečně popasovali s koncertním křídlem Kašpar
a s úskalími sólového vystupování na veřejnosti,
ve druhé polovině si paní učitelka splnila své
velké přání a zapojila do vystoupení některé od-
vážné rodinné příslušníky. Se svými dětmi zpí-
vali a hráli hudbymilovní tatínkové, maminky,
sourozenci, dědeček i strýc (viz fotodokumen-
tace na www.zuslitomysl.cz).
Vznikly tak milé generační kombinace, které skli-
dily velký úspěch, a myslím, že pro všechny
účastníky na pódiu i posluchače v sále se staly
nevšedním zážitkem.
Odměnou účinkujícím a samozřejmě paní uči-
telce byl raut v atriu školy, který jako poděkování
připravila rodina Krpčiarových. Za milé gesto dě-
kujeme.
Nezbývá než si přát, aby rodiny ve svém společ-
ném muzicírování pokračovaly, protože to jsou
chvíle, na které se jen tak nezapomíná…

Text a foto M. Hegrová, 
zástupce ředitele školy
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Manipulativní 
činnosti rozvíjející
matematickou 
gramotnost
Motto: „Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si
vzpomenu, ale nech mě zúčastnit a já pocho-
pím.” Konfucius
Dva víkendy jsem se účastnila na Vyšší odborné
škole pedagogické a Střední pedagogické škole
v Litomyšli projektu „Manipulativní činnosti roz-
víjející matematickou gramotnost”, který byl
určen pro pedagogy mateřských škol a primár-
ního vzdělávání.
Celý projekt byl velmi různorodý, dokonale zor-
ganizovaný a propracovaný. Za dlouhá léta své
praxe jsem nezažila zdařilejší akci. A nebyla jsem
sama. V kuloárech se jen chválilo, obdivovalo. Za
vším stojí Jednota českých matematiků a fyziků
v čele s doc. RNDr. E. Fuchsem, CSc. Nelze ne-
vyjmenovat další odborníky, kteří si udělali čas
a trávili s námi víkendy a trpělivě předávali in-
formace. Jsou to: RNDr. H. Lišková – zástupkyně
ředitele VOŠP a SPgŠ Litomyšl, RNDr. E. Zelen-
dová – pracovnice Národního ústavu pro vzdě-
lávání, RNDr. R. Blažková – odborná asistentka
na Katedře matematiky MU v Brně, PhDr. M. Ka-
slová – mezinárodně uznávaná odbornice, pra-
covnice Katedry matematiky a didaktiky na
Karlově univerzitě v Praze, Mgr. D. Kroulíková
a PhDr. S. Sodomková – středoškolské učitelky
na VOŠP a SPgŠ Litomyšl, RNDr. M. Kupčáková,
Ph.D. – učí geometrii a deskriptivní geometrii na
Univerzitě Hradec Králové a doc. PhDr. Š. Porte-
šová, Ph.D. – dětská psycholožka, pracuje na
Masarykově univerzitě v Brně. I když jsou to ka-
pacity ve svém oboru známé i v zahraničí,
všichni byli neuvěřitelně zdvořilí, milí, vstřícní se
smyslem pro humor.
Věřím, že za všechny účastníky, kterým nejsou
lhostejné počátky matematického vzdělávání,
můžu konstatovat, že projekt měl smysl, přinesl
řadu odpovědí, námětů a inspirací, ale i meto-
dický materiál a velkou tašku plnou pomůcek
a her právě pro rozvoj předmatematických před-
stav dětí předškolního věku. To vše za podpory
EU a MŠMT.
Poděkování patří také řediteli VOŠP a SPgŠ
S. Leníčkovi za zázemí na internátě a v prosto-
rách školy, kde je vidět a cítit příjemná a pozitivní
atmosféra. Dík kuchařkám za vynikající stravu
a řadě dalších lidí, bez kterých by to nefungovalo
tak úžasně. Všem moc děkuji za nezapomenu-
telné zážitky a za příležitost zúčastnit se a se-
tkat se se vzácnými osobnostmi ze světa
matematiky.                     I. Rensová, MŠ Lubná

Žáci ZUŠ úspěšní
Každoročně se zimní období v ZUŠ nese v duchu
soutěží. Letos MŠMT vyhlásilo soutěž v oborech:
hra na dechové/bicí nástroje a sólový/komorní
zpěv. Do okresního kola naši učitelé připravili
celkem 22 žáků. Z toho 13 vybojovalo 1. místo
a postoupilo do krajského kola, což v okresním
měřítku považujeme za veliký úspěch. I na
úrovni krajské jsme bodovali. Zdůraznit chci
především 1. místa v sólovém zpěvu, které z Par-
dubic přivezly Michaela Němcová a Markéta Flo-
derová. Markéta pojede naši ZUŠ reprezentovat
dokonce do celostátního kola.
Milým překvapením pro nás bylo i první místo
z krajského kola ve hře na příčnou flétnu pro
Barboru Vavřínovou. Její pan učitel Petr Mazal
navíc získal i ocenění za vynikající pedagogické
vedení.
Letos soutěžil také taneční obor. Choreografie
Pavouci  přivezla z okresního kola ocenění za
pohybovou přesnost.
Po roční pauze se zúčastnily Krajské soutěžní
přehlídky v Chrudimi dne 9. 4. 2015 dětské pě-
vecké sbory Kvítek a Lilium. Kvítek získal stříbrné
pásmo, Lilium opět potvrdilo svoje kvality a při-
vezlo úžasné zlaté pásmo s postupem do celo-
státního kola.
Vždycky máme velikou radost, když některý
z našich žáků začne pomýšlet na profesionální
dráhu hudebníka a rozhodne se připravit na při-
jímací zkoušky na některou z konzervatoří. Letos
máme neuvěřitelné výsledky, v lednu byli

úspěšní v přijímacím řízení dokonce 4 žáci: Adéla
Jiskrová, Kateřina Šraitrová (příčné flétny), Voj-
těch Toman (bicí) a Marie Stratílková (klavír).
Gratulujeme a přejeme, aby jim po celou dobu
studia byla Múza nakloněna.
Soutěže i plesovou sezónu máme zdárně za
sebou, tanečníci a žáci dramatického oboru se
představili v závěrečném vystoupení Tanec a di-
vadlení, dětské pěvecké sbory zazpívaly na Má-
jovém koncertě. A co nás ještě čeká do konce
školního roku?
V průběhu května se budeme loučit s absol-
venty. V koncertním sále ZUŠ připravujeme ně-
kolik absolventských koncertů (akce podrobně
na www.zuslitomysl.cz) a co je nejdůležitější, od
4. do 29. května zveme všechny zájemce k zá-
pisu do ZUŠ pro školní rok 2015/2016. 

M. Hegrová, ZUŠ Litomyšl

Umělecká šestka 
litomyšlských
světlušek
Poslední březnový víkend se konala v Dobříši
Umělecká šestka, celostátní soutěž pro skautské
děti ve věku do 10 let. Této akce se zúčastnily i li-
tomyšlské světlušky z 9. oddílu. Konkrétně Adéla
Chadimová, Amálie Nešporová, Barbora Tob-
ková, Dominika Střasáková a Klára Drábková. 
Děti poměřily své síly v klání výtvarném, pěvec-
kém a divadelním. Soutěž byla laděná nejen
umělecky, dobrodružně, středověce. Celý víkend
nás provázel král Václav IV., který uspořádal
k oslavě povýšení Dobříše na město velké klání.
Naše světlušky vybojovaly 3. místo s divadelní
hrou Popoluška a s improvizací, za kterou byly
odbornou porotou obzvlášť chváleny. 
Vyvedený byl i doprovodný program Umělecké
šestky, např. vystoupení šermířské skupiny Ro-
senthalci, bubnování drum circle, střelba z kuše,
jóga pro děti, hry po městě a mnoho dalšího. 

Terezie Pavlišová, 9. oddíl skautek, 
foto Pavla Kmošková

Expedice K4
I tento rok v prvním červencovém týdnu připra-
vuje Naděje Litomyšl letní tábor. Už samotný
název napovídá, že, kdo se s námi vydá na Ex-
pedici K4, stane se součástí dobrodružné vý-
pravy. Fanoušci horolezectví si možná poklepou
na čelo, že někdo omylem spletl K2 a K4. Lidi
zvídavé a přemýšlivé nenechá název na pokoji
a budou se snažit přijít na kloub tomu, co za ním
stojí a jaký obsah celá expedice bude mít. Mohu
prozradit, že celotáborová hra v týdnu od 1. do
8. 7. 2015 přenese všechny účastníky v čase do
14. století. Kdo s námi už tábory absolvoval, tuší,
že zprostředkování faktů doby středověkého ži-
vota nebude rozhodně podáno nudným způso-
bem, ale že o překvapení, legraci, zdravou
soutěživost nebude nouze. Zbývá ještě několik
volných míst. 
Pokud byste měli zájem, najdete potřebné infor-
mace na www.nadeje.cz/litomysl v kategorii
naše služby.                                J. Nádvorníková

SPORTOVNÍ
HRY
MATEŘSKÝCH
ŠKOL

Velké sportovní klání mezi 22 mateřinkami
Městský stadion Černá hora, Litomyšl

STŘEDA 4. ČERVNA 2015 
8.30  10.30 HODIN
Soutěžit se bude v pěti disciplínách: 
štafetový běh, hod do dálky, překážková chůze,
skákání v pytli a žábáci 
Zveme maminky, tatínky, babičky, dědečky,
tety, strejdy, prostě všechny, kteří chtějí
podpořit malé sportovce. 

Zlaté pásmo pro
KOS z Budapešti
Na přelomu března a dubna se Smíšený pěvecký
sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl zúčastnil
15. ročníku Mezinárodní sborové soutěže a fes-
tivalu v Budapešti. Zde si změřil své hudební
a pěvecké umění v kategorii mládežnických
sborů s konkurenty z Norska, Švédska, USA, Iz-
raele, Indonésie i s domácím souborem. Konku-
rence to byla skutečně těžkého kalibru. „Ze
soutěžních skladeb upoutalo zejména provedení
maďarské taneční písně Dana-dana Lajose Bár-
dose a provedení dvou českých písní ve folklór-
ním aranžmá od Jana Vičara,” konstatuje
sbormistr Milan Motl. Mezinárodní porotu za-
ujala především dramaturgie soutěžních vystou-
pení, výraz a vyrovnaný zvuk. Zlaté pásmo,
cena, kterou KOS z Budapešti přivezl jako svoji
vítěznou trofej, tak bude mít zcela určitě čestné
místo vedle řady dalších ocenění a uznání, které
se sboru v posledních letech podařilo získat. 
Festivalu v maďarské Budapešti se zúčastnilo
celkem 50 sborů ze 16 zemí světa. Není tedy
nadsázkou či neopodstatněným tvrzením fakt,
že mladí zpěváci z Pedagogické školy Litomyšl
si vydobyli své místo na výsluní těch nejlepších
mládežnických sborů z celého světa.

Zuzana Fruniová
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POZVÁNKY 

Jarní varhanní 
koncert Jiřiny 
Dvořákové
V sobotu 9. května v 18.00 hod. vás srdečně
zveme do Husova sboru v Litomyšli na Toulov-
cově náměstí na „Jarní varhanní koncert”. Při-
jede mezi nás opět z Prahy vynikající varhanice
Jiřina Dvořáková, specialistka na stylovou inter-
pretaci dobové hudby i skvělá improvizátorka,
a přiveze s sebou svůj varhanní pozitiv zhoto-
vený varhanářem Danielem Přibem, nyní ještě
oproti jejímu poslednímu koncertu v Litomyšli
nově doplněný o další rejstřík – dvoustopý dře-
věný principál z dílny Michala Nováka. V jejím
podání se můžeme těšit na díla starých mistrů,
ve kterých čerpali inspiraci z přírody kolem nás
– z květin, motýlů, ptáků, ...  V čase 70. výročí
ukončení 2. světové války v naší zemi tak
chceme i tímto koncertem vzdát Pánu Bohu dík
a chválu spolu s celým jeho stvořením. Na se-
tkání se všemi milovníky varhanní hudby se těší

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář  

Noc kostelů a letnice 
v piaristickém chrámu
Pro širokou veřejnost jsou na květen opět při-
praveny oblíbené tematické prohlídky nově zre-
konstruovaného barokního piaristického
chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli.
V neděli 24. května 2015, tedy v den, na který
letos připadají svatodušní svátky – letnice, se od
14.00 hodin uskuteční prohlídka zaměřená na
historii kostela, jeho výzdobu a zejména tradici
svatodušních svátků.
V pátek 29. května 2015 bude piaristický chrám
otevřen v rámci celorepublikové akce Noc kos-
telů. Po celý večer budou pro návštěvníky
chrámu připraveny tematické komentované pro-

hlídky, biblické a historické kvízy i možnost nav-
štívit vyhlídku na průčelí chrámu, která nabídne
návštěvníkům jedinečný noční pohled na celé
město. Mezi 18. a 19. hodinou bude probíhat pro-
hlídka zaměřená na piaristy, jejich historii a his-
torii jejich působení v Litomyšli. Mezi 19. a 20.
hodinou budou pro návštěvníky připraveny nej-
různější biblické a historické kvízy pro děti i do-
spělé. V době mezi 20. a 24. hodinou pak oživí
návštěvu chrámu výklad o historii, vybavení
a výzdobě kostela nebo historii piaristického
gymnázia.          Petra Jiráňová, Tomáš Rádek

Noc kostelů 2015
Poslední květnový pátek se opět otevřou dveře
a vrata všech litomyšlských svatostánků. Již tra-
dičně můžete strávit večer v dobré společnosti
barokních soch, klenutých oblouků nebo Mali-
chových kruhů. A jaké menu je pro vás letos při-
praveno? Komentovaná prohlídka, divadlo
Hanky Voříškové, koncert Vox Humana nebo
třeba interaktivní divadlo Bratra Jana Palečka-
to je jen malá ochutnávka toho, čím si můžete
zpříjemnit páteční podvečer. Společné ekume-
nické zahájení proběhne tentokrát v kostele Ro-
zeslání svatých Apoštolů na Toulovcově náměstí

od 17 hodin. Ve všech sedmi kostelích je pro vás
nachystán Poutnický pas, do kterého můžete
sbírat razítka jednotlivých objektů. Ani letos
jsme nezapomněli na děti. Celovečerní kostelová
hra je motivována 600. výročím upálení mistra
Jana Husa.  V každém kostele malý návštěvník
obdrží omalovánku s kusem tajenky. Po vyluš-
tění celé tajenky čeká na dítě drobná odměna.
Ať už využijete připraveného programu, nebo
navštívíte kostel „mimo hlavní čas”, věříme, že
vám takto strávený májový večer udělá radost.

Za litomyšlskou ekuménu Radka Jetmarová

Smetanův dům má narozeniny
Letos uplyne 110 let od chvíle, kdy mezi zdmi
Smetanova domu zaznělo první slavnostní před-
stavení. Opera Dalibor zahájila dlouhý a kulturou
napěchovaný život domu nesoucí jméno nejslav-
nějšího litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany.
Kdo jiný by také mohl stát vzorem místním diva-
delním ochotníkům, kteří v 80. letech 19. století
svým nadšením a neústupností rozpoutali sled
událostí, vedoucích k vypsání veřejné soutěže na
stavební plány divadelního domu? Velká poklona
patří také místním umělcům, zejména sborům
Paní a dívky, Vlastimilu a dalším hudebním nad-
šencům, kteří se na nastudování Dalibora podí-
leli. O kvalitě provedení svědčí také fakt, že se
představení muselo během jednoho měsíce pět-
krát opakovat. Je až neuvěřitelné, že spolky Paní
a dívky a Vlastimil, díky nesmrtelnému nadšení
bývalých i současných ochotníků, existují ještě
dnes. Pojďme si tedy onu slávu z minulého sto-
letí připomenout. Narozeniny Smetanova domu

oslavíme 5. června v 18.00 hodin slavnostním
koncertem, kde prostřednictvím místních umě-
leckých spolků zazní to nejlepší z české operní
tvorby. Při vstupu do divadla návštěvníky přiví-
tají melodie Dechového orchestru Smetanova
domu. Dramaturgii koncertního programu hlavní
části večera budou tvořit árie z Prodané nevěsty,
Hubičky, Rusalky, intermezzo z komické opery
V. Blodka V studni nebo kantáta B. Smetany
Česká píseň. V závěru se rozloučíme optimis-
ticky laděným sborem z Prodané nevěsty „Proč
bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví
dá?” Dále bude následovat neformální část ve-
čera. V přilehlém parku Smetanova domu pro-
běhne folkový koncert kapely X̌ilt. Zde se také
budete moci náležitě občerstvit. Vy, kteří máte
rádi svoje malé litomyšlské divadlo, přijďte
s námi oslavit jeho narozeniny. Velmi rádi vás tu
přivítáme. Vstup je samozřejmě volný.   

Leoš Krejčí

Stavebnice Merkur v regionálním muzeu
Mezi nejoblíbenější hračky, zejména u kluků,
vždy patřily a dosud patří stavebnice. Zvláště
pak takové, které mohou napodobovat nejrůz-
nější stroje, vozidla a konstrukce, a hlavně ta-
kové, ze kterých se dají postavit funkční modely
a se kterými se dá popouštět uzdu fantazii.
Dlouhá desetiletí mezi ně patřily kovové staveb-
nice. Jedna z nich, nestárnoucí Merkur, se pro
české děti stala legendou. Nebylo snad domác-
nosti, kde by nebyla součástí dětského pokoje.
Vyrostly na ní celé generace pozdějších techniků
a konstruktérů. Byla a je tu stále s námi. Stačí
otevřít krabici, vzít z krabičky šroubek a spojit
první dva dílky... 
Přijďte si do Regionálního muzea v Litomyšli do
13. září 2015 prohlédnout historické stavebnice
a spoustu sestavených modelů, včetně funkční
železnice. Součástí výstavy je po celou dobu tr-

vání velká herna, přístupná bez rozdílu věku, kde
si můžete stavebnici vyzkoušet a svoje dílo vy-
stavit.                                                                -red-

Víkend otevřených
zahrad 2015 také 
v Litomyšli
Víkend otevřených zahrad se v roce 2015 bude
konat 13. a 14. června. Původně britský projekt
se ujal i v České republice a zapojují se do něj jak
veřejnosti uzavřené zahrady, tak běžně navště-
vovaná místa, ovšem s doplňkovým programem
koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Takový
program připravila na sobotu 13. června také Li-
tomyšl, která přihlásila hned čtyři lokality – zá-
meckou zahradu a park, Jindrovu zahradu,
Klášterní zahrady, park u Smetanova domu
a hřiště na Vodních valech. Těšit se můžete na
kvízové otázky, workshopy nejen pro děti, diva-
delní představení či komentované prohlídky.
Chybět nebude slavnostní zahájení spojené
s oficiálním otevřením Jindrovy zahrady (13.00
hod.) a hudební zakončení u Smetanova domu
(od 17.00 do 18.30 hod. zahraje Dixieland Band
Litomyšl). Tomu bude od 16.30 hod. předcházet
vyhodnocení odpoledního kvízu a předání cen.
Poznamenejte si tedy do kalendářů datum 13.
června. Akce startuje ve všech zahradách ve
13.00 hod.  
Podrobnější program vám přineseme v červno-
vém vydání zpravodaje a najdete ho také na pla-
kátech. Víkend otevřených zahrad se v Litomyšli
konal i v minulých letech, ale pouze v parku
u Smetanova domu.                                         -bj-

Letní dětská herna
Hrají si vaše děti rády? A co vy dospělí? Jestli
ano, tak právě pro vás je od 30. května do 28.
září 2015 otevřena dětská herna v Regionálním
muzeu v Litomyšli. Je to místo pro volné hraní
dětí s rodiči, najdete zde několik zastavení či
koutků, kde budou připravené různé aktivity ur-
čené nejen ke hraní, ale také k tvoření. Děti si
budou moci pohrát v oblíbeném muzejním do-
mečku, skládat puzzle, oblékat panenky
a mnoho dalšího. Na své si přijdou kluci i hol-
čičky.
Věříme, že návštěva naší herny bude pro
všechny příjemným zážitkem a relaxací během
prohlídky muzea. 
K Mezinárodnímu dni dětí jsme pro malé náv-
štěvníky připravili po celou neděli 31. května
vstup zdarma.                        Renata Kmošková
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Autorský večer Petra Jiříčka
Srdečně vás zveme na autorský večer
Petra Jiříčka, který se bude konat 28.
května 2015 v 19.30 hodin ve Smeta-
nově domě v Litomyšli v rámci Lito-
myšlských hudebních večerů. Na
koncertě vystoupí: Dětský pěvecký
sbor Lilium pod vedením Lucie Vavří-
nové, Markéta Hegrová – klavír, Vlas-
timil Jurčík – klavír, Alžběta Veselá –
zpěv, Pavel Korbička – hoboj, Jiřina
Macháčková – kytara, Jan Kratochvíl –
lesní roh, Tomáš Fuchs – zpěv, lidový
soubor Heblata pod vedením Ladislavy Blaj-
dové, komorní pěvecký sbor Vox Humana pod
vedením Petra Jiříčka, Radka Hudečková – zpěv,
Lukáš Hrubeš – klavír.
Petr Jiříček absolvoval hru na klavír a varhany
v Základní umělecké škole v Litomyšli pod ve-
dením paní učitelky Marie Heylové. Posléze
svou erudici zdokonalil na Konzervatoři v Par-
dubicích, kde byl jeho učitelem Josef Rafaja. Ve
vzdělání dále pokračoval na Pedagogické fa-
kultě UHK, v oboru Sbormistrovství chrámové
hudby a hře na varhany u doc. PhDr. MgA. Fran-

tiška Vaníčka, Ph.D. V současnosti vy-
učuje hru na klavír a varhany v ZUŠ Li-
tomyšl a v litomyšlském kostele
Povýšení sv. Kříže působí jako regen-
schori. V letech 2003-2010 vedl ko-
morní pěvecký soubor L’oktet a v roce
2011 založil komorní sbor s názvem
Vox Humana. V kompozici je mu dle
jeho vlastních slov největší inspirací
víra v Boha, láska k rodině a hraniční
termíny, které ho vždy vybičují k vel-
kým výkonům. Zkomponoval celou

řadu skladeb jak pro zpěv, sbor a sólové hu-
dební nástroje, tak pro větší hudební tělesa.
Z jeho tvorby jmenujme alespoň pop-rockovou
mši Na cestě, muzikály Živé pašije, Poutník
a Píseň písní či scénickou kantátu Hodinky. Do
budoucna si sám autor přeje, aby nemusel psát
pouze do šuplíku, nýbrž aby se jeho skladby na-
dále prováděly na veřejnosti. Mezi jeho další
autorské počiny patří také cestopis Na kole z Li-
tomyšle do Říma, Taizé a Osla.

Jiřina Macháčková, 
foto archiv Petra Jiříčka

přijme

strojníky do výroby
• obsluha linky V1
• obsluha linky V2
• obsluha skládacích strojů
• obsluha výsekových strojů
• obsluha řezačky papíru

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

Kontakt: Josef Kopecký, 
tel. 606 627 424, kopecky@hrg.cz

tiskaře
• tisk na vícebarvových 

ofsetových strojích B1
• tiskové stroje Heidelberg 

a Komori
• disperzní lakování

Třísměnný provoz po – pá
Nástup možný po dohodě

údržbáře
• seřizování strojů ve výrobě
• opravy strojů ve výrobě
• opravy budov
• výroba náhradních dílů
• práce v údržbářské dílně 

(práce všeho druhu)
• práce elektro – vyhláška 

50 výhodou

Dvousměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

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

www.hrg.cz

Opera pod májovým nebem 2015
Šestý ročník Opery pod májovým nebem aneb
večer plný vycházejících hvězd opět přinese to
nejlepší z klasické hudby. Čtyři mladí interpreti
stojící na prahu své pěvecké a dirigentské kari-
ery předvedou to nejlepší ze své operní kuchyně.
Zatímco mezinárodní festival Smetanova Lito-
myšl nabízí převážně plně profesionální hudební
provedení a interpretaci, Smetanův dům, skrze
ojedinělou akci Opera pod májovým nebem,
dává příležitost začínajícím talentům, u kterých
je předpoklad, že již brzy stanou na prknech, jež
znamenají svět. V kotlině české se rozumí prkna
zlaté kapličky Národního divadla v Praze. Než se
tak stane, je zapotřebí nasbírat bohaté zkuše-
nosti nejen s hudební frází, ale i poznat tajem-
ství interpretace nebo řečeno jinak, naučit se jak
pracovat s publikem. A protože zkušenosti se
nedají naučit, ale prožít, Smetanův dům se ště-
drým přispěním svých mecenášů a sponzorů
letos již po šesté nabízí možnost mladým zpě-
vákům a dirigentům účinkovat na open air kon-
certu v srdci města s profesionálním orchestrem
před lety prověřeným operním publikem. Nezna-
mená to však, že by koncert byl prováděn v tvz.

studentské kvalitě. Na Operu pod májovým
nebem jsou zváni jen ti nejlepší – laureáti mnoha
tuzemských i mezinárodních soutěží, kteří již
měli to štěstí stát po boku a pracovat s nejlep-
šími svého oboru. Ostatně každoroční nadšené
ovace stovek diváků mluví za své. Však se 16.
května 2015 přijďte přesvědčit sami. Začínáme
v 18.30 hodin na Smetanově náměstí. 

Leoš Krejčí, foto František Renza
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Férová snídaně opět v Litomyšli
Férová snídaně je piknikový happening na pod-
poru fair trade a odpovědné spotřeby. Koná se při
příležitosti Světového dne pro fair trade, což je
svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce
lidí na celém světě. Hlavním organizátorem v ČR
je organizace NaZemi.
Letos se Férová snídaně uskuteční také v Lito-
myšli, a sice 9. května od 9 hodin v Klášterních za-
hradách. Jejími organizátory jsou Rodinné
centrum Litomyšl a ZŠ Zámecká. A jak to bude vy-
padat? Prostě jako férový piknik. Můžete si upéct

buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky,
medu od místního včelaře a vajíček od souseda
a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo
kávu. Nebo stačí chleba namazaný marmeládou
z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou
pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře.
Nezapomeňte si do piknikového koše přibalit
deku, hrníčky, talíře, ubrousky, nože a lžičky.
Pozor! V případě nepříznivého počasí se Férová
snídaně neruší. Pouze se přesouvá do Rodinného
centra. Stanislav Švejcar

Od originálu
ke kopii
Kopie v umění existovaly po staletí. V minulosti
nebyly jen vedlejším produktem tvorby umělců
nebo výtvory spojovanými s plagiátorstvím
a falsifikací. Také kopie byla chápána jako cenné
dílo a otázka původnosti vzorů nebyla pojímána
tak striktně. Být někým kopírován byla čest.
Kopie byly vytvářeny i jako forma reprodukce 
a rozšíření originálů, podobně jako to dnes
umožňuje fotografie, xerox, počítačové tisky
a jiné techniky. V dnešní době mají zase nezas-
tupitelnou úlohu jako dokument zachovávající
podobu ztracených nebo zničených originálů.
Jsou také stále častěji používány jako náhrada
uměleckých děl tam, kde jejich špatný stav už
neumožní jejich setrvání na původním místě
(jmenujme například sochy na Karlově mostě). 
Kopírování zůstává i dnes v různé míře součástí
výuky studentů uměleckých škol. Právě restau-
rátorské studium má v náplni kopírování jako
elementární součást průpravy pro odbornou
činnost. Pro zachování historických malířských,
sochařských děl i děl grafiky nebo knižní malby
je mimořádně důležité poznat, jakým způsobem
byly vytvořeny. Jen tehdy může být restaurátor-
ský zásah úspěšný. 
Díky projektu DOCEO PRO CULTURA, který se na
Fakultě restaurování Univerzity Pardubice reali-
zuje od dubna 2013, bylo možné v rámci inovo-
vané výuky předmětů Výtvarná příprava
a Specializovaná výtvarná příprava posílit důraz
na seznámení se s historickými výtvarnými
technikami. Současná výstava Originál / Kopie,
která je k vidění do 17. května 2015 (Čt-Ne od
10.00 do 18.00 hod.) v piaristickém kostele Na-
lezení sv. Kříže, ve výběru představuje student-
ské práce – kopie historických děl – vzniklé
v průběhu dvou uplynulých let. Vedle sádrových
odlitků tzv. ztracenou formou a sekaných kopií
sochařských děl v kameni je v sochařské části
prezentováno i využití nejmodernějších postupů
(3D scanner, 3D robotická ruka). Z malířských děl
jsou vystaveny ukázky kopií detailů gotických
a renesančních maleb provedené vaječnou tem-
perou, z grafických technik příklady kopií v tech-
nikách křídové a škrábané litografie. Výstava je
doplněna ukázkami kopií kovových částí histo-
rických knižních vazeb.
Výstava je realizovaná díky projektu DOCEO
PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů
Fakulty restaurování (reg.
č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268). Současně s ní je
vydán také katalog (distribuován bezplatně).

doc. Tomáš Lahoda, ak. mal.

Cesty po Izraeli -
– 2. část
V dubnu navštívila Husův sbor v Litomyšli zdejší
dlouholetá farářka Věra Říhová a slovem i obra-
zem se s námi podělila o své zkušenosti z cest
po Izraeli. Její přednáška, při níž jsme prošli
především Jeruzalémem, se setkala s velkým zá-
jmem, ale protože jsme nestihli zdaleka
všechno, co pro nás měla připravené, domluvili
jsme se na jejím pokračování. Zveme proto
všechny zájemce o Izrael na další setkání, při
němž se vypravíme i na další místa mimo Jeru-
zalém, do Husova sboru v Litomyšli v pondělí 1.
června v 17.00 hod. Zároveň sestře farářce Věře
Říhové, která v polovině května oslaví své ne-
uvěřitelné 80. narozeniny, přejeme i do dalších
let Boží vedení, ochranu a posilu.

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

Koncert Oldřicha Janoty
Ve středu 13. května v 19.00 hod. v Husově sboru
v Litomyšli přivítáme další muzikantskou osob-
nost – Oldřicha Janotu. Básník, hudebník, překla-
datel, vystudovaný žurnalista a v dobách totality
noční hlídač a topič (nar. v Plzni 27. 8. 1949) napsal
své první písně na sklonku 60. let. Nejprve vystu-
poval jako osamělý písničkář, později coby člen
folkrockové kapely Pentagram. Folkovou škatulku
přerostl, když v roce 1979 sestavil skupinu Mozart
K. V první polovině 80. let byl jedním z nejpopu-
lárnějších písničkářů, ale spíše jaksi mimoděk. Vě-
hlas a halas příliš nesvědčil jeho neprvoplánovým
vizím. Opustil raději písničkovou formu a v triu
s Lubošem Fidlerem a Pavlem Richterem novátor-
sky experimentoval s předtočenými pásky. Na

přelomu 80. a 90. let se vrátil k akustickým ná-
strojům a spolu s Irenou a Vojtěchem Havlovými
se vydával na výlety do oblasti soudobé „vážné”
hudby. V posledních letech hraje opět většinou
sám s kytarou.
Tomáš S. Polívka o jeho tvorbě píše: „Těžko na-
jdete jinou tak mihotavou, zvukomalebnou, sni-
vou, bezčasou a nadčasovou hudbu, jakou jsou
písně Oldřicha Janoty. Řadili je k folku, minima-
lismu, experimentálnímu rocku i alternativě, a ony
přitom zůstaly bez ohledu na žánr a formu poci-
tem, náladou, tušením, obrazem, chvěním.”
Všechny, kdo by rádi zakusili dotek tohoto
chvění, srdečně zve          za Náboženskou obec

CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek, farář 

Litomyšlský symfonický orchestr
zve na jarní koncert
Litomyšlský symfonický orchestr vás zve na tra-
diční jarní velký symfonický koncert s názvem „V
záři (nejen) mladých hvězd”. Koncert se usku-
teční v rámci Litomyšlských hudebních večerů
ve středu 13. května ve Smetanově domě v Lito-
myšli v 19.30 hodin.
Po dlouhodobé zkušenosti se orchestr tímto po-
činem chce soustředit na přiblížení klasické
hudby mladé generaci, a nejde při tom jen o pa-
sivní přístup k hudbě. Tak se dramaturgická rada
rozhodla v první půli koncertu připravit a uvést
několik částí skladeb ve spolupráci s novými,
mladými „vycházejícími hvězdami” našeho regi-
onu jako sólisty koncertních symfonických děl.
Jde o studenty základních uměleckých škol regi-
onu – z Chocně, Vysokého Mýta a konzervatoře
v Pardubicích. Posluchači tak budou mít příleži-

tost slyšet housle Terezie Štanclové z Litomyšle,
klavír Pavlíny Šafkové z Chocně a altsaxofon Vi-
léma Münstera z Vysokého Mýta.
Jako konfrontaci s těmito „vycházejícími hvěz-
dami” orchestr zařadil do programu šestou sym-
fonii Ludwiga van Beethovena (Pastorální),
jakožto přelomové dílo ve své době silně zářící
skladatelské hvězdy. Přitom jde i o přelomové
dílo v dějinách symfonické hudby. Beethoven
jako první ze skladatelů rozšířil symfonii do 5 vět
a použil symfonické hudby k vyjádření konkrét-
ních pocitů a vjemů.
Zvolený program je náročný nejen pro sólové
nástroje, ale i pro mnohé další nástroje v orches-
tru. Zveme tedy posluchače všech generací
a přejeme vám krásný a nevšední hudební záži-
tek.                                                  Václav Knettig

Portmoneum vystaví krásy přírody 
i ženského těla
Na sezónu 2015 připravilo Portmoneum – Mu-
seum Josefa Váchala v Litomyšli hned dvě zají-
mavé výstavy fotografií. První výstava –
Stanislav Špoula: Lesohry byla již zahájena
a máte možnost ji navštívit až do konce května.
Druhá chystaná výstava je poněkud odlišného
zaměření, jedná se o Akty od fotografky Terezy
z Davle. Její výstava bude probíhat od 1. čer-
vence do 30. září.
Stanislav Špoula (*1951) vystudoval zahradnic-
kou školu v Mělníku a poté studoval na Filozo-
fické fakultě UK v Praze etnografii – oba tyto
obory se snoubí v jeho tvorbě i celoživotní dráze.
Na jedné straně se věnuje tvorbě kamenných
zahrad, na straně druhé zkoumá rád komunity
v tradičních společnostech prostřednictvím fo-
tografie. Snímky připravené pro výstavu v Port-
moneu nejsou antropologickou sondou, ale
velmi subjektivním pohledem na svět přírody,
jeho sílu a krásu. Sám autor říká: „Je to záznam

chvějivé hry slunečního svitu v korunách stromů
a jedinečných struktur přírodnin, je to svět ne-
ustálé proměny, který aktivuje lidskou předsta-
vivost, je to hra lesa, jak se ukazuje tomu, kdo
se dívá.”
O síle a kráse je i druhá plánovaná výstava, ten-
tokrát se však týká síly a krásy ženského těla,
jak jej zachycuje fotografka Tereza z Davle
(*1975). Její tvorba je typická použitím klasických
technologií – černobílá fotografie na film,
„těžká” technika (starý Pentax, Canon) a hra
s přirozeným světlem, nikoli s retuší a reflektory.
Právě hra s přirozeným světlem a stíny kopírují-
cími ženskou tvář a křivky jsou to, co dělá její fo-
tografie charakteristickými a zároveň jim přináší
atmosféru dvacátých a třicátých let. Každá mo-
delka tak získává nejen nádech osudovosti, ale
i nezaměnitelnou osobnost. Pro výstavu v Port-
moneu vybírala autorka převážně fotografie ze
své knihy Feminissimo.              Zdeněk Brejcha
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Jsou tu zase
Studánky!

„Poslední sobotu v máji studánky tu svátek
mají....” napsal kdysi básník Miroslav Bureš a 30.
května si to potvrdíme ve Vlčkově na dalším roč-
níku Putování za studánkami. Po obchůzce
pramenů v okolí vesničky v doprovodu litomyšl-
ského sborového seskupení Paní a dívek začne
ve 14.30 hod. slavnostní koncert. Letos na něm
vystoupí Komorní orchestr Jaroslava Kociána
z České Třebové a pardubický dětský sbor
Iuventus Cantans. Zazní drobničky z děl W.
A. Mozarta a L. Janáčka, na závěr samozřejmě
kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek.
K dobré zábavě přispěje v podvečer oblíbená
Kapesní kapela Kapka, mnozí si jistě nenechají
ujít tradiční posezení u táboráku.
Že se chystají slavné vlčkovské koláče, vyhlíží se
selátko vhodné na rošt, dolaďují se objednávky
moravského vína a oblíbených značek piva, je
„Studánkovým štamgastům” určitě jasné.
A těm, kteří se do Vlčkova ještě nikdy nevydali,
mohou pořadatelé slíbit májový zážitek par ex-
cellance.  Takže si nezapomeňte do kalendáře
k sobotě 30. května poznamenat 13.00 Vlčkov –
Otvírání studánek.

Dagmar Burdová, foto František Renza

Gastroslavnosti v muzeu
V letošním roce slavíme výročí 230 let od naro-
zení a 170 let od úmrtí nejslavnější české ku-
chařky Magdaleny Dobromily Rettigové.
Regionální muzeum v Litomyšli se 23. května
2015 také připojí k celoměstským oslavám tě-
mito akcemi:
• 10.00–17.00 hod. – Dobrá rada slovanským
venkovankám aneb Pojednání, kterak pokrmy
sprosté lacině i chutně připravovati – interaktivní
program pro malé i velké. Výroba a malování
marcipánových výtvorů ze staročeských dřevě-
ných forem pod vedením Soni Pelclové. Spojeno
s prodejem cukrářských potřeb. Přijďte si vla-

stnoručně vytvořit nebo koupit sladký marcipán
a mnoho dalšího. Ceny za tvoření dle spotřebo-
vaného materiálu.
• 14.00 hod. – S trochou nostalgie aneb vařme
trochu česky – křest nové kuchařské knihy Miro-
slavy Kuntzmannové na Slunečních terasách
muzea (v případě deště v přednáškovém sále).
Kniha nabízí staré české recepty – některé
dávno zapomenuté, známé již jen z literatury,
některé naopak stále ještě živé v kuchyních na-
šich rodičů a prarodičů. Jeden blok bude věno-
ván receptům MDR.

Renata Kmošková

Osobní předměty Magdaleny 
Dobromily Rettigové
Slavná kuchařka M. D. Rettigová (1785–1845) žila
v Litomyšli od roku 1834. Dnes je známá přede-
vším svým kuchařským uměním, ale kromě va-
ření se věnovala také vzdělání mladých dívek
z měšťanských rodin, psala povídky i verše a je
považována za zakladatelku české červené kni-
hovny. Vzhledem k tomu, že Rettigová zemřela
v Litomyšli, může se dnes regionální muzeum
pyšnit jedinou existující sbírkou jejích osobních
předmětů v České republice. Část z nich můžete

vidět ve stálé expozici muzea, některé však ne-
byly vystavené řadu let. 
U příležitosti oslav 230 let od jejího narození
a připomenutí 170 let od jejího úmrtí můžete od
22. do 24. května 2015 přijít obdivovat nejen její
spisy, osobní korespondenci, ale i čepce, porce-
lán, kabelku, slunečník, dekorační a upomínkové
předměty či vlastní ruční práce.

Hana Klimešová

Mé mise s Lékaři
bez hranic

Bc. Terezie Hurychová je zdravotní sestra, půvo-
dem z nedalekého Chmelíku. V úterý 5. 5. 2015
v Novém kostele v Litomyšli v 17 hodin bude vy-
právět a vzpomínat na své mise s Lékaři bez
hranic. Přijala totiž pozvání organizátorů bře-
znového benefičního bazárku, jehož výtěžek 30
100 Kč putuje právě Lékařům bez hranic v ČR. 
Terezie v roce 2002 odjela na první misi do Bu-
rundi, dále působila na pediatrii v Afghanistanu,
v uprchlickém táboře v Čadu, v centru podvýživy
v Nigeru, v Kolumbii, po tsunami pracovala v In-
donésii a po zemětřesení na Haiti. V současné
době působí na pediatrické intenzivní péči Vše-
obecné fakultní nemocnice v Praze. 
Autorské fotografie, osobní vyprávění, hluboké
vzpomínky. Stojí za to udělat si čas a přijít. Ob-
čerstvení zajištěno. Vstup volný.

Martina Soukupová, 
foto archiv Terezie Hurychové

• 5.6. Otevření letní terasy s kapelou Rotoped
a profi barmanem od 18.00 (vstupné dobrovolné)

• Malá letní teráska s trampolínou a dětským
koutkem již otevřena

• Nový a kvalitní bowling od 150 Kč
• Polední a studentské menu

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz

NE – ÚT 11.00 – 22.00
ST – ČT 11.00 – 24.00
PÁ – SO 11.00 – 02.00 

otevírací
doba:

Litomyšlská univerzita pro prarodiče 
a vnoučata aneb „Hrabeme” se v historii
Chcete strávit více času se svými vnoučaty? Hle-
dáte nějaký společný program? Možná jste už
slyšeli o Experimentální univerzitě pro prarodiče
a vnoučata, která probíhá v Praze a Havlíčkově
Brodě. Podobný program připravila Městská kni-
hovna Litomyšl a Regionální muzeum v Lito-
myšli. Tématem letošního roku je archeologie.
Program je připraven pro rodinné týmy – ba-
bička nebo dědeček a jedno, popřípadě dvě
vnoučata od šesti let výše – horní hranice je
omezena pouze zájmem trávit čas s prarodiči.
Pomocí archeologického výzkumu (vykopávek)
se pustíme do dobrodružného pátrání po osu-
dech dvou dětí, které žily v Litomyšli ve 13. – 14.
století. Vyzkoušíte si práci archeologa se všemi
podrobnostmi a za každého počasí, budete plnit
domácí úkoly, dozvíte se hodně nového o tom,
jak se ve středověku žilo v Litomyšli, a nejen to. 
Celý program je rozvržen do pěti sobotních se-
tkání:
So 16. 5. 2015 od 10 do 12 hodin – Jak pracuje
archeolog a představení našich středověkých

hrdinů (Městská knihovna Litomyšl) 
So 20. 6. 2015 od 10 do 13 hodin – Vykopávky –
vytyčení sond, samotný výzkum, zaměření a do-
kumentace sond (Městská knihovna Litomyšl)
So 5. 9. 2015 od 10 do 13 hodin – Archeologická
laboratoř – zpracování nálezů, výtvarná dílna
(Regionální muzeum v Litomyšli)
So 3. 10. 2015 od 10 do 13 hodin – Dopsání nále-
zové zprávy, život ve středověku (Regionální
muzeum v Litomyšli)
So 10. 10. 2015 – Tajný výlet na závěr

Počet účastníků je omezen na 35 osob. Školné
je 200 Kč za dospělého člověka a 100 Kč za
dítě. Přihlášky a registrace v čítárně Městské
knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 a od
12.00 do 16.00 hod. nebo na emailu: pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz. Přihlásit se můžete
do 15. května. Kontaktní osoba za městskou
knihovnu Iva Pekníková za RML Renata Kmo-
šková Iva Pekníková
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Bleší trhy
už popáté!
„Mami, můžu prodat koloběžku nebo kolo?” ptá
se mě dcera s nadějí v očích. U nás doma děti
totiž celou zimu vymýšlejí a odkládají stranou,
co by mohli na Bleších trzích prodat. Naštěstí mi
oznamují, na co mají zálusk, a já pak musím vy-
světlovat, že koloběžka se jim ještě bude hodit,
kolo je zánovní… 
I letos po čtyři soboty – 13. června, 18. července,
15. srpna a 5. září Toulovcovo náměstí opět ožije
opravdovým trhem, kde se smlouvá!
Co se prodává?
Prodává se použité zboží, každý může prodat
téměř cokoli, co už doma nevyužije! Je zakázán
prodej zboží nebo materiálů organizací oslavu-
jících násilí nebo rasistické a nacistické smýš-
lení; jedy, léky nebo omamné a radioaktivní
látky; velké domácí a jiné elektrické spotřebiče;
produkty, které jsou v rozporu s celními naříze-
ními nebo porušující práva třetích… (viz pravidla).
Jak?
Bleší trh probíhá od 8 do 11 hodin, prodejce pro-
dává své věci za cenu, kterou si sám určí. 
Na místě je možné zapůjčit si prodejní stolek,
pro jistotu ale doporučujeme prodejcům vzít si
s sebou nějakou deku na zem pro případ, že by
díky velkému zájmu prodejců nezbyly volné
stolky.
Důležité!
Z výtěžku prodeje odvede každý částku, jež
uzná za vhodnou, minimálně však 20 %, do Ble-
šího fondu!
Bleší trhy také každoročně doplňuje souběžné
Větrání šatníků – prodej darovaného oblečení.
Dětské oblečení stojí 10 Kč/kus, oblečení pro do-
spělé bude možno zakoupit za 30 Kč/kus. Odtud
poputuje do Blešího fondu výtěžek celý. Oděvy,
které se nepodaří prodat, darujeme po posled-
ních Bleších trzích do charitního šatníku v Lido-
vém domě.
Pokud máte oblečení, které již nenosíte, nebo
chcete pomoci dobré věci, můžete čisté, nepo-
škozené oblečení donést na chodbu před Ro-
dinné centrum. My je pak na Bleším trhu za
pomoci dobrovolníků prodáme.
A na co je vlastně ten zmiňovaný Bleší fond?
Stále platí, že cílem fondu určitě není spasit svět,
řešit velké katastrofy a lidské tragédie, ale
chceme si i nadále všímat hlavně těch zdánlivě
„malých” každodenních problémů kolem. Peníze
z fondu budou použity především na podporu
dětí z projektu Prima odpoledne, který běží již
čtvrtým rokem a který se snaží znevýhodněným
dětem dopřát spoustu prima zážitků v dopro-
vodu velkého kamaráda. 
Více informací najdete na www.generace89.cz
nebo volejte 737 111 507.                    Eva Novotná

Přijďte si 
popovídat 
s farářem
Počínaje 6. květnem 2015 budu pravidelně ve
středu večer od 19.30 do 21.00 hod. sedat u stolu
ve vinárně U Mydláře a budu si povídat s kým-
koliv, kdo by chtěl mluvit o svých pohledech na
Bibli, kdo by mi chtěl vyvracet víru, kdo se chce
ptát či prostě namítat. Vždycky jsem takovým
sezením říkával „Rouhači”, protože chápu kaž-
dého, kdo má při slovech křesťanství, Bible, cír-
kev apod. spoustu námitek. Můj čas ve vinárně
není určen pro křesťany, kteří mohou a umí přijít
do kostela, ale pro ty, kteří nemají důvod ani
chuť překročit kostelní práh. 

Daniel Kvasnička, farář 

Ve školním roce 2015/2016 nabízíme uchazečům pomaturitní studium
na Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách

v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.
Délka studia: 3 roky. Ubytování a stravování zajištěno

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky do naplnění kapacity oboru.
Podmínkou přijetí je složení maturitní zkoušky.
Pro 1. kolo přijímacího řízení je uzávěrka přihlášek 
31. května 2015, pro druhé kolo 21. srpna 2015.   www.oa.svitavy.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
SVITAVY, T. G. MASARYKA 47

Rufusiáda již potřetí!
Litomyšlská kapela Rufus o sobě dává čím dál
více vědět. V dubnu představila druhý oficiální
videoklip. Po klipu k songu Sakury, který byl na-
točen v litomyšlském Music Clubu Kotelna, ten-
tokrát kapela vsadila na retro vlnu s klipem
Raubíř. S výše zmiňovaným singlem Sakury
navíc kapela boduje již několik týdnů v hitparádě
na brněnském rádiu Krokodýl. Již potřetí kapela
také pořádá pro své fanoušky velice oblíbený
festiválek. 
V sobotu 23. května se v sokolovně v Dolním
Újezdě uskuteční třetí ročník oblíbeného hudeb-
ního mini-festivalu s názvem Rufusiáda, který již

tradičně pořádají právě členové litomyšlské sku-
piny Rufus. Pozvání letos přijala vynikající kapela
z Týniště nad Orlicí s názvem BAND-A-SKA,
která akci zahájí ve stylu „ska” a vlije návštěvní-
kům pořádnou dávku energie do žil. Na ni po vel-
kém loňském ohlasu navážou kluci
z vysokomýtské kapely Dědovy blechy, po kte-
rých nastoupí Rufus a oslaví tak přímo na pódiu
své další narozeniny. Akci zakončí vystoupení tří
půvabných a velmi energických rockerek z hra-
decké kapely K2, kterým nadšeně aplauduje
nejen mužská část publika. Letošní ročník bude
pecka, tak si ho nenechte ujít!    Miroslav Brůna

Ženská energie pro politiku 
Záleží vám na budoucnosti své i vašich dětí nebo
chcete změnit k lepšímu něco v okolí svého byd-
liště, či jen umět sdělit svůj názor? Jestliže od-
povídáte ano a jste žena, pak právě vás jsme
připraveni podpořit v rámci projektu Ženská
energie pro politiku. Politika není politikaření, ale
nástroj, kterým lze dosáhnout změny. Pojďme
se jí společně naučit. 
O veřejném dění rozhodují ve většině případů
muži, přičemž jejich rozhodnutí se dotýkají žen,
kterých je v populaci více než polovina. Vzdělá-
vací projekt realizuje Mateřské a rodinné cen-
trum Krůček Svitavy, z. s., a je podpořený
z NROS. Nabídne zajímavé semináře a podpůrná

setkání, jejichž přínos oceníte jak při prosazování
potřeb ve veřejném zájmu, ale i v osobním ži-
votě. 
Pro více informací navštivte www.politicka.cz
nebo kontaktujte: projekt.zeen@gmail.com
Do projektu se mohou zapojit ženy z celého Par-
dubického kraje, vítány jsou nejen aktivní dámy
všech věkových kategorií, které se již podílejí na
veřejném dění, ale i ty, které do něj plánují
vstoupit.
Úvodní setkání se uskuteční v úterý 26. května
2015 od 17.15 hodin v zasedací místnost Měst-
ského úřadu Litomyšl na ul. J. E. Purkyně čp. 918
(5. patro).               Za ZEEN tým Sylva Horáková

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Individuální konzultace s porodní 
asistentkou v rodinném centru
V měsíci březnu a dubnu proběhl v Rodinném
centru v Litomyšli cyklus šesti setkání na téma
těhotenství, porod a šestinedělí. Kurz byl ko-
morní, zúčastnily se ho  tři ženy a na základě je-
jich zpětných vazeb vznikl nový koncept
přípravy na porod a šestinedělí. Rodinné cen-
trum vám nyní nabízí individuální konzultace. 
Zde dostanete prostor probrat s porodní asis-
tentkou svá přání a očekávání ohledně všeho, co
se týče příchodu nového života na svět, a to
zcela individuálně dle svých potřeb. Z těch hlav-
ních témat jsou to například: 1) Péče v těhoten-

ství – jak o sebe mohu pečovat, co mi udělá
dobře; 2) Porod – jak připravit porodní plán, jaké
věci si vzít  k porodu, jaké zvolit místo porodu,
jak vybrat porodnici atd.; 3) Poporodní období –
bonding, rooming in, kojení; 4) Organizace šesti-
nedělí – jak si zajistit pokud možno jeho hladký
průběh. Lektorka: Lenka Vodehnalová; čas:
každý čtvrtek od 18 hodin, nutné se den předem
objednat na telefonu 737 160 608, email leno-
oloo@gmail.com. Cena: 200,- za konzultaci (60
min.). Jste srdečně zvány.

Za rodinné centrum Jana Urbanová

Tel: 605 91 55 72

6 NEBANKOVNÍ PŮJČKY4

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Bez poplatků! Schválení do 20 minut!
Půjčujeme od 10.000 –140.000,-

Zastupitelstvo města
Brno schválilo na svém
zasedání dne 14. dubna
2015 návrat do svazku
obcí České dědictví
UNESCO. Valná hromada
odsouhlasila přijetí Brna

v pátek 17. dubna na svém jednání v Lednici.
České dědictví UNESCO je dobrovolným svaz-
kem obcí a měst, která mají na svém území pa-
mátku UNESCO. Zakladatelská listina byla
podepsána na podzim roku 2001 v Telči. Až do
koce roku 2012 však v tomto svazku chyběla
Praha. Paradoxně ve chvíli, kdy vstoupila do
sdružení Praha, vystoupilo město Brno.

České dědictví
UNESCO poprvé
v historii kompletní

Srdečně vás zveme 
do nově otevřené prodejny.
Vybrat si můžete ze širokého 
sortimentu dámského, 
pánského a dětského zboží,
obuvi, kabelek, hraček a dekoru.
Každý týden nové zboží.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Najdete nás: Růžová 1174 
(místo bývalé prodejny 
hraček ŽOLÍK), Litomyšl

Otevírací doba: 
Po-Pá 9-17 hod., So 9-12 hod.

LEVNÝ TEXTIL
Z DOVOZU

Sběrné suroviny informují
6 Stále vykupujeme kovové odpady od fyzických osob i od firem!!!
Vyhláška č. 27/2015, pouze upravila platbu a to: buď převodem na účet (zdarma), platby prováděny denně, 
nebo poštovní poukázkou (poplatek 35,- Kč).

6 Dále chceme občany informovat o vytvoření místa zpětného odběru v naší firmě 
(zpětně odebíráme zdarma el. spotřebiče, lednice, mrazáky, baterie, autobaterie, mobily, PC, monitory atd.).
Veškeré další informace Vám rádi podáme na tel. číslech: 461 530 160, 777 046 742

Dagmar Grulichová – DARO
T. G. Masaryka nad aukční halou.  Otevřeno Po – Pá  8 –12 a 13 –17 hod.

„Současný stav, kdy jsou členem Českého dědic-
tví UNESCO všechna česká a moravská města
i obce s památkou UNESCO, je opravdu přelo-
mový,“ říká místopředseda a starosta Lednice,
Libor Kabát a dodává:“ Čtenáři však žádný rozdíl
nepostřehnou. Vždy jsme představovali všech
dvanáct perel. Cíl osvětový a vzdělávací pro nás
byl důležitější než členské příspěvky. Na druhou
stranu šlo o určitou nespravedlnost a jsem rád,
že je tato doba již za námi.“
České dědictví UNESCO za dobu své existence
stalo v odborných cestoruchářských kruzích re-
spektovaným subjektem. Jsme významným
partnerem pro agenturu CzechTourism, přidru-
ženým členem Asociace cestovních kanceláří,
naše materiály používá Národní památkový
ústav, Senát Parlamentu ČR i další instituce.

Michaela Severová, výkonná ředitelka 
svazku obcí  České dědictví UNESCO,

foto František Renza

Brno – Vila Tugendhat
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 Tři desítky obcí v Pardubickém kraji obtě-
žuje nadměrný hluk automobilové dopravy.
Vyplývá to z Akčního plánu protihlukových
opatření silnic 2. a 3. třídy v majetku kraje.
V Litomyšli by měl úsek silnice dlouhý 175
metrů od kruhové křižovatky směrem na Po-
ličku získat tichý povrch ze směsi asfaltu a gu-
mového granulátu. Opravit se mají další
zpevněné plochy a upraví se trasování jízdních
pruhů.

 V neděli 5. dubna ve 20.00 hod. začal nový
osmidílný zábavný pořad Lovci zážitků, který
odhaluje různé destinace Česka. Jednou z nich
je i Litomyšl. Díl o Litomyšli se vysílal na Prima
ZOOM 26. dubna a nejdete ho v archivu tele-
vize: www.iprima.cz. Cestování po naší repub-
lice skýtá nespočet neopakovatelných
dobrodružství, kterých se parta zvaná Lovci
zážitků rozhodla na svých výpravách zažít co
nejvíc. Do skupinky nadšenců patří zpěvačka
Tonya Graves, fotograf Tomáš Třeštík, muzi-
kant Adam Vopička a historik umění Pavel
Kappel. Hlasovým průvodcem je herec Vojta
Kotek, o hudební doprovod se postaral známý
muzikant Jan P. Muchow. S předstihem jednot-
livé díly vysílala také Prima Cool a Prima love. 

Krátce

Matematika už ve „školce”? 
Za příznak matematického nadání předškolního
dítěte rodiče často považují to, že dítě umí zpa-
měti odříkat řadu čísel od jedné do dvaceti nebo
že rozezná některé číslice apod. Tyto omyly jsou
navíc podporovány v řadě nevhodných publi-
kací, které se na našem trhu objevují. Stovka uči-
telek, které se zúčastnily semináře Rozvoj
předmatematických představ dětí předškolního
věku, už ví, jak složitý je proces tvorby těchto
představ a jak je potřeba s dětmi vhodně a ne-
násilně pracovat. V průběhu čtyř únorových
a březnových víkendů se učitelky MŠ z celé re-
publiky scházely v nádherném motivujícím pro-
středí Střední pedagogické školy v Litomyšli
s předními odborníky na předmatematické před-
stavy, s pedagogy a psychology. 
V rámci semináře se učitelky mateřských škol
dozvěděly např. že:
•  rozvoj předmatematických představ jde ruku
v ruce s rozvojem myšlení, řeči, motoriky, hma-
tového, zrakového a sluchového vnímání, vní-
mání času a prostoru, paměti a pozornosti 
• prostorová představivost je u malých dětí
pevně spojena s konkrétním světem, který je
třeba zobrazovat jak kreslením, tak modelová-
ním
•  didaktické prostředky se v současnosti stávají
velmi významným faktorem ve výchově a vzdě-
lávání, usnadňují proces učení dětí, pomáhají
k hlubšímu osvojování vědomostí a dovedností
•  nabídka konkrétních činností a aktivit s moder-
ními didaktickými pomůckami je vhodnou ces-
tou k efektivnímu utváření předmatematických
představ.
V průběhu čtyřicetihodinového semináře uči-
telky mateřských škol získaly představu o tom,
jak při utváření předmatematických představ
využívat hry a předměty běžného života, jak

účinně pracovat s moderními didaktickými po-
můckami a stavebnicemi. Uvědomily si, že pro
rozvoj předoperačního myšlení dětí je zvlášť dů-
ležité odkrývání vztahů mezi věcmi na základě
manipulace s nimi. Ujasnily si, že při využívání
těchto činností je nutné postupovat od jednodu-
chého ke složitějšímu, od konkrétního k obec-
nému, byly vedeny k podpoře vlastní iniciativy
dítěte při objevování nových poznatků. Staly se
členkami celorepublikového lektorského týmu
aktivních pedagogů, který bude učit své kolegy
rozvíjet předmatematické představy dětí s vy-
užitím připravených metodických materiálů a di-
daktických pomůcek. 
Pzn.: metodického průvodce najdete na
www.vospspgs.cz, v menu Manipulativní činnosti.
Za vytvoření nadstandardních pracovních pod-
mínek je třeba poděkovat vedení VOŠP a SPgŠ,
jmenovitě řediteli Stanislavu Leníčkovi a zástup-
kyni ředitele Haně Liškové.
Text a foto Eva Zelendová, metodička projektu

Manipulativní činnosti jako prostředek 
pro rozvoj předmatematických představ dětí

předškolního věku CZ.1.07/1.3.00/48.0111

Firma Michal Kortyš – Elkor Litomyšl
přijme 
• 1 elektrikáře 
• 1 pomocného dělníka

znalost v oboru elektro, kovo
Kontaktní osoba 
p. Čejková 461 615 014

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma

ČSÚ hledá domácnosti
pro statistiku rodinných účtů
Český statistický úřad hledá zpravodajské do-
mácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní od-
měnu 855 až 1 355 Kč (podle počtu členů
domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy
a vydání za jednotlivé druhy zboží a služeb za
všechny členy domácnosti. Údaje budou statis-
ticky využity jako podklad pro přípravu sociál-
ních opatření, hodnocení životní úrovně
a struktury spotřeby různých typů domácností.
Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně do-
držována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Statistici hledají konkrétně v obcích s 10 000 –
49 999 obyvateli 1 domácnost, kde je v čele do-
mácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním, bez-

dětnou, s čistým měsíčním příjmem 8 001 –
11 000 Kč na osobu, bydlící v rodinném domě.
Dále 1 domácnost, kde je v čele domácnosti
osoba samostatně výdělečně činná, bezdětnou,
s čistým měsíčním příjmem do 8 000 Kč na
osobu, bydlící v bytovém domě a také 1 domác-
nost, kde je v čele domácnosti nezaměstnaný,
bydlící v rodinném domě.
Více informací o statistice rodinných účtů nale-
znete na internetových stránkách www.pardu-
bice.czso.cz. V případě zájmu o spolupráci se
spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro
Královéhradecký a Pardubický kraj, tel. 466 743
435, mobil: 737 280 866, e-mail: vera.cerma-
kova@czso.cz.

Věra Čermáková, Český statistický úřad
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Motokrosový seriál mistrovství Evropy
kubatury EMX Open odstartoval
Letošní motokrosový seriál mistrovství Evropy
kubatury EMX Open odstartoval prvním dílem ve
slovinské Brezici. Podle předpokladu se na do-
mácí dráze v konkurenci 32 pilotů umístil nejlépe
velký favorit, poslední mistr světa zrušené třídy
MX3 Klemen Gercar jedoucí v satelitním týmu
Husqvarny.
Českým příznivcům udělal určitě radost loňský
vicemistr Evropy zkušený matador Petr Bartoš
(35 let) z týmu Orion Litomyšl KTM. Petr měl
v podstatě vydařený celý víkend a k vlastnímu
průběhu řekl: „Vše tady z mého pohledu dopadlo
skvěle, mohl jsem se opírat o dobré starty, což
je vždy důležité, a krásně jsem si na úvod sezóny
zazávodil. Po druhé rundě mě docela bolely
ruce, ale nebyl jsem sám. Příště to už snad bude
lepší. Z druhého místa jsem pochopitelně nad-
šený..., bylo zde hodně domácích rychlých zá-
vodníků (bratři Irtové nebo zkušený Sašo

Kragejl), ale dělali někdy zbytečné karamboly
a já jsem na tom vydělal.”
Na stupně vítězů se ještě dostal i další český
zástupce Petr Michalec (27), který na své
Hondě a v dresu Spencer live media si zajistil

bronzový stupínek. I Michalec byl se svým vý-
sledkem spokojen: „První startovací manévr mi
nevyšel podle představ, byl jsem někde kolem
dvanácté pozice, pak jsem ale zabral a nakonec
z toho byla v cíli trojka. Napodruhé jsem si to
již pohlídal, ale zase zde byl nebezpečný Slovi-
nec Kragejl, s kterým jsem dlouho bojoval
o dobré umístění,” prohlásil po klání radostně
jezdec.
Jako nováček vstoupil do letošního seriálu ME
Jonáš Nedvěd (21), který je Bartošovým parťá-
kem ve stáji Orion Litomyšl KTM.  „Bylo to tady
pro mě velice zajímavé, získal jsem potřebné
zkušenosti, které bych chtěl příště zúročit. Cel-
kově 11. příčka určitě není špatná na úvod, ze-
jména v první rozjížďce to bylo super. Jezdil jsem
kolem pátého místa, ale potom se srazil s jedním
domácím šílencem (zřejmě Molnar) a nakonec
jsem cílem prosvištěl ještě jako osmý,” řekl po-
střehy po jízdě Jonáš.
Podle již zase změněného kalendáře by se mělo
odjet ještě šest podniků, ale například Rusko je
podle kluků ve velice komplikované oblasti (prů-
jezd přes východní Ukrajinu), navíc termínově
koliduje s naším mistrákem (Kramolín). A tak
další dějství letošního evropského šampionátu
EMX Open uvidí diváci na známé a pěkné dráze
ve slovenské Šenkvici.

Za Orion-RS Petrol Petr Kovář, 
foto Radek Lavička

Dorostenci FBC Peaksport Litomyšl pátí
Dorostenci FBC Peaksport Litomyšl obhajovali
v letošní sezóně 2014/2015 loňské celkové 6.
místo v ČR a věděli, že cesta za obhajobou
bude o něco jednodušší než v předchozí se-
zóně, jelikož jejich řady opustili pouze dva hráči
a téměř celý tým zůstal v nezměněné podobě
do letošního ročníku. Ambice tedy byly dané již
na začátku soutěže, a to postup do závěreč-
ných bojů o nejvyšší příčky.
Průběh sezóny nasvědčoval tomu, že se bude
jednat o celkem jednoznačnou záležitost, pro-
tože největší soupeř z Pardubic měl pár zavá-
hání, tudíž jsme měli značný bodový náskok.
První vzájemný zápas s Pardubicemi skončil re-
mízou 2:2 a to byla jediná naše ztráta bodů
v základní části soutěže. Tu jsme zakončili s 58
body z 20 odehraných zápasů se skórem
143:42 gólů.
Poté následovala kvalifikace do play off (8 nej-
lepších týmů z ČR), která se odehrávala v Os-
travě, kde nás postupně čekaly zápasy se třemi
nejlepšími týmy z divize D. Narazili jsme na TJ
Znojmo LAUFEN CZ, FBC ČPP Bystroň group
Ostrava a loňského finalistu SC Vítkovice
Oxdog. První zápas jsme odehráli s TJ Znojmo
LAUFEN CZ. Po velice nervózním úvodu hry si
kluci se soupeřem poradili a zvítězili 2:0. Druhý
zápas jsme odehráli proti Ostravě a tady již
kluci působili o něco více přesvědčivě a za

stavu 3:3 zvládli situaci bez větších problémů
a utkání ukončili 5:3 ve svůj prospěch. Třetí
zápas měl být tím nejtěžším a tak taky začal.
Vyrovnanou hrou jsme se navzájem dopraco-
vali k výsledku 3:3, který byl pro nás přijatelný.
Do play off tak postupujeme ze druhého místa
právě za Vítkovicemi a čeká nás o něco jedno-
dušší pozice než loni v podobě Tatranu Střešo-
vice. Do dvojzápasu play off jsme dostali ze
třetího místa postupující TJ JM FAT PIPE Chodov
a věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Měli
jsme s tímto soupeřem odehrát dvě utkání
a součet gólů určil vítěze. Již první minuty daly
jasně najevo, že tenhle soupeř je o třídu výše

než doposud odehrané utkání s moravskou
skupinou. Rychlost a čtení hry bylo nesrovna-
telné a kluci záhy pochopili, že budou muset
přepnout na vyšší stupeň. Hned od začátku se
hra přelévala z jedné strany na druhou a vy-
soké tempo hry naznačovalo, že zápas bude
vyrovnaný. Utkání nakonec skončilo 2:2 a od-
poledne se začínalo od začátku. 
Druhý zápas začal ze soupeřovy strany s ještě
větším nasazením a my jsme se museli zase
přizpůsobit jejich rychlosti a vyrovnat se s jejich
vysunutým napadáním, což nám dělalo sta-
rosti. Zároveň se nám otevřela hra dopředu
a my mohli využívat jejich nepokrytý prostor.
Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou
a klíčový okamžik pro nás nastal při zvýšení
soupeřem na 3:5. Náplastí nemohlo být už ani
snížení v poslední vteřině na 4:5, a tak i pro le-
tošek brány semifinále zůstaly pro náš tým za-
vřené.
Závěrem jen doplním celkové výsledky. Vítě-
zem se stal loňský obhájce Tatran Střešovice,
druzí byli hráči Bohemians a třetí hráči Cho-
dova, kteří porazili Vítkovice 4:2. Náš tým skon-
čil pátý a to je velice dobré umístění, za které
bych chtěl klukům poděkovat a popřát do další
sezóny hlavně zdraví a chuť trénovat.

Filip Holub, foto Pavel Štarman 

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek  9. 5. 2015  od 8.00 do 15.00
Cena:  36,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 40,- Kč / kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 006 433
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LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 13. května od 19.00 hod. / 
Ottendorferův dům
České saxofonové kvarteto – koncert v obsazení so-
prán, alt, tenor a baryton. Účinkují R. Fojtíček, R. Kvas-
nica, O. Martinovský, Z. Kašpar
• 22. května od 19.00 hod. / Fabrika
Stand up comedy: Na stojáka – účinkují K. Hynek,
E. Kočičková, J. Polášek
• 23. května od 13.00 hod. / Park J. Palacha
Den rododendronů + Voříškijáda – tradiční jarní
akce v parku u radnice. V rámci akce vystoupí kapela
Hotovo z Pardubic, která bude provázet celým odpo-
lednem
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 9.–10. května / hrad Svojanov
Tradiční hradní jarmak spojený s prohlídkami hradu
• 15.–24. května / Tylův dům
Martinů fest – 18. ročník festivalu klasické hudby
• 29.–31. května / koupaliště Polička
Rockoupání – tradiční rockový festival

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 19. května od 19.00 hod. / kinosál muzea
Příběh jednoho hradu – divadlo, hrají L. Langmajer,
E. Čekan, I. Vyskočil, A. Kulovaná

VYSOKÉ MÝTO
• 8. května od 20.00 hod. / klubová scéna M-klubu
Dvořákův festival – Escualo Kvintet – Escualo Kvin-
tet se zabývá interpretací hudebního stylu Tango ar-
gentino ve všech jeho podobách
• 14. května od 19.30 hod. / Šemberovo divadlo
Na útěku – Divadlo Ungelt, jevištní roadmovie o útěku
dvou žen. Hrají J. Štěpánková a Z. Adamovská
• 23. května / náměstí Přemysla Otakara II.
Čermákovo Vysoké Mýto – festival, národní soutěžní
přehlídka dětských dechových hudeb
• do 31. května / regionální muzeum
Květen 1945 – výstava, nahlédnutí do života vyso-
komýtských obyvatel v závěru války
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE
Sezóna 2014/2015 se
v basketbalových soutě-
žích nachýlila ke svému
konci. Většině našich
týmů tak v průběhu
března skončilo jejich le-
tošní snažení a nutno říci,
že se všechny náramně
činily. Pojďme si předsta-
vit 6 nejúspěšnějších,
které dosáhly na medai-
lové příčky.
Krajský přebor juniorek
U20 – 1. místo. Juniorky
jsou po roční pauze opět
nejlepší v kraji! V základní
části jsme obsadili 2. pří-
čku, a tak jsme na finálový
turnaj nejlepších 4 týmů
museli jet do Havl. Brodu.
Tam jsme si v semifinále
poradili s pardubickou
Studánkou a ve finále
jsme stejně jako vloni vy-
zvali domácí hráčky. Naše
děvčata si od první mi-
nuty šla za svým cílem
a po výhře 76:63 mohly
naplno vypuknout oslavy
3. titulu za poslední 4
roky.
Liga žákyň U15 – 2.
místo. Premiérovou účast
v republikové soutěži pře-
tavily naše žákyně v zisk stříbra v ligové skupině
B. Po Vánocích jsme se po oddělení 12 nejlepších
družstev do extraligy ocitli v jedné ze dvou sku-
pin žákovské ligy. Los nám přiřkl kluby zvučných
jmen, jako jsou Kara Trutnov, Valosun Brno nebo
OP Prostějov. Právě posledně jmenovaný tým
byl jasným suverénem soutěže a s přehledem ji
také vyhrál. Nám se podařilo sehrát významnou
roli v honbě za dalšími příčkami a s bilancí 11
výher a 3 prohry jsme obsadili skvělé 2. místo.
Krajský přebor kadetek U17 – 2. místo. V zá-
kladní části se nám nedařilo tak, jako při loň-
ském zlatém tažení. Skončili jsme na 3. místě,
což nám však zajistilo účast v závěrečném tur-
naji Final4. V semifinále jsme přetlačili Stěžery
54:53 a ve finále nás čekala domácí Nová Paka.
S favoritem soutěže jsme drželi 35 minut krok,
ale pak nám došly síly, čehož soupeř využil a vy-
hrál 62:54. Po loňském zlatu se musíme letos

spokojit s medailí „jen”
stříbrnou. 
Krajský přebor žákyň
U15 – 2. místo. V této
soutěži dostala prostor
především děvčata, která
se neprosadila do ligo-
vého kádru, a tak bylo
milým překvapením, že
jsme až do samotného
závěru bojovali o celkové
prvenství. Konečné 2.
místo je i tak pěkným po-
činem.
Krajský přebor mini-
žáků U13 – 3. místo.
V základní skupině A jsme
skončili na 2. místě, ve
čtvrtfinále play-off jsme
hladce přešli přes Josefov
a v semifinále jsme vy-
zvali Hradec Králové. Po
dvou domácích prohrách
přišly venkovní výhry
a díky lepšímu skóre také
postup do finálového tur-
naje nejlepších 3 týmů.
Ten jsme měli možnost
hostit v Litomyšli a kluci
předvedli bojovný výkon,
který však na favorizo-
vané Pardubice a Holice
nestačil. I tak je zisk 3.
místa doposud největším

úspěchem těchto chlapců. 
Krajský přebor minižactva U11 – nejhůře 3.
místo. Základní skupinou jsme prošli bez ztráty
bodu a ani ve čtvrtfinále jsme neměli větší prob-
lém s postupem přes Josefov. V semifinále s krá-
lovéhradeckými chlapci přišly sice první dvě
porážky, ale díky lepšímu skóre jsme postoupili
do finálového turnaje my. Zisk medaile je tedy
jistý, ale jaké bude hodnoty, to teprve určí květ-
nový turnaj.
Letošní sezónu lze hodnotit z pohledu klubu jako
veleúspěšnou, ne-li nejúspěšnější v historii. Za
tímto úspěchem stojí především obětavá práce
všech trenérů, úsilí a snaha všech hráčů a pod-
pora jejich rodičů. Všem těmto zúčastněným
bych chtěl za vedení klubu poděkovat a pobla-
hopřát. Zároveň děkujeme všem našim sponzo-
rům a městu Litomyšl za podporu.     Text a foto

Martin Šorf, předseda klubu

Tak jako vloni i letos se děvčata TJ Sokol zúčast-
nila 18. 4. 2015 krajských přeborů sokolské vše-
strannosti ve Vysokém Mýtě. Všestrannost se
skládá z plavání, šplhu, gymnastiky a atletiky.
V kategorii ml. žákyně I obsadila Jolana Kolářová
1. místo v plavání, Denisa Hloušková 1. místo ve
šplhu a 2. místo v atletice, Klára Brychtová 2.
místo ve šplhu. Všechna děvčata se celkově
umístila v první polovině z 31 zúčastněných.
V kategorii ml. žákyně II bodovala Nikola No-

votná ve všech
d i s c i p l í n á c h
a celkově obsa-
dila krásné 3.
místo.
Všem děvčatům
(i Kláře Vaňkové,
Sáře Kolářové
a Báře Chadi-
mové) děkujeme
a přejeme hodně
úspěchů i v dal-
ším roce. 
Jitka Mikulecká
a Jitka Martinů,
foto J. Mikulecká

Úspěšná basketbalová sezóna přinesla
6 medailových umístění!



33

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 29.-30. května /
Královéhradecká náplavka, 
Muzeum východních Čech, ulice města 
Nábřeží umělců – vyvrcholení výtvarného sympozia
ARTIENALE HRKR (téma je land art) a zároveň pře-
hlídka umělců, výtvarníků, řemeslníků z královéhra-
deckého kraje. Workshopy, dílny, hudba a tanec

CHEB
• 9. května / 9.30 hod.
Starostovo jarní koulení – turnaj dvojic v pétanque.
Krajinka, Pétanque Club Egrensis

JINDŘICHŮV HRADEC
• 23. května
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký
pedál – otevírání letní turistické sezóny spojené s cyk-
listickou vyjížďkou a bohatým programem

KUTNÁ HORA
• 23. května / 11.00-18.00 hod. / Barborská ul., Vor-
líčkovy sady, zahrady GASK
Kutnohorská gastronomická slavnost ve stylu
první republiky – gastronomie, stylový hudební a do-
provodný program

POLIČKA
• 24. května / 19.00 hod. / velký sál Tylova domu
Jiří Bělohlávek a PKF – Prague Philharmonia – zá-
věrečný koncert Martinů festu 2015. Jiří Bělohlávek –
dirigent, František Novotný – sólo na housle

TELČ
• 16. května / 10.00-17.00 hod. / náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem – prezentace folk-
lorních souborů Kvíteček, Kvítek I, Kvítek II, Podjavo-
řičan z Telče, folklorní skupina Močenčanka ze Šaľi
a soubor ze Stráže nad Nežárkou a s doprovodnou vý-
stavou fotografií Poznej světové dědictví UNESCO

TŘEBOŇ
• 23. května / hlavním dějištěm park Lázní Aurora
Otevírání lázeňské sezóny – kulturní program po
celý den, prohlídky lázní, volné vstupy do bazénů

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

Inzerce
Prodám pěkný dřevěný kuchyňský stůl (světlé
dřevo). Cena: 800 Kč. Tel.: 732 688 037. • Nabízím
velký plastový stůl – zelená barva, na zahradu za
125 Kč. Dále nabízím velký kočárek retro, krásný,
levně, cena dohodou a křeslo kancelářské, chro-
mová kolečka, za cenu 250 Kč. Tel.: 739 307 646.
• Nabídněte do sbírky staré brože i další doplňky
– pudřenky, vějíře z dob našich babiček a praba-
biček. Tel.: 739 307 646. • Prodám velké květiny
spatifylum, fikus benjamin, ibišek, kořenokvětka
vyšší. Osobní odběr, cena dohodou. Foto lze za-
slat na email. Mobil 776 194 725.

VINOTÉKA SOUDEK SLAVÍ SVÉ 
1. NAROZENINY A DĚKUJE VŠEM 
ZÁKAZNÍKŮM ZA PŘÍZEŇ.

Otevírací doba:
PO-ČT  13.00 – 19.00
PÁ-SO   9.00 – 19.00
NE    13.00 – 18.00

Litomyšl, Mařákova 280, vedle Rettigovky
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V Litomyšli vzniká fotbalgolfové hřiště
Víte, co je fotbalgolf? Že jste o tom v životě ne-
slyšeli? Fotbalgolf se hraje na hřišti podobném
golfu, kde je 18 jamek se vzdáleností od 25 do
200 metrů. Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé
překážky, podobné například minigolfu. Hraje se
fotbalovým míčem č. 5 a hráči se snaží na co
nejméně kopů (dotyků) dostat míč do jamky,
která má od 55 do 65 cm. Zaujalo vás to? Zahráli
byste si fotbalgolf? Pokud ano, pak v Litomyšli
hřiště pro tento sport vznikne a první hráči by se
na něj mohli vydat již letos v létě. 

Fotbalgolf na Primátorské hrázi
Fotbalgolfové hřiště se připravuje na Primátor-
ské hrázi. Fotbalgolf klub Litomyšl si tuto lokalitu
od města pronajal na dobu 15 let. „Záměr se
nám líbil. Je to ve sportovním areálu, takže si
myslíme, že tato aktivita tam docela sedí,” uvedl
starosta Litomyšle Radomil Kašpar. „Na tom
jsme se nejen s panem starostou shodli. Tato lo-
kalita je na fotbalgolf přímo stvořená,” reagoval
předseda Fotbalgolf klubu Litomyšl Pavel Wet-
ter. Záměrem klubu je vytvořit volnočasové cen-
trum se zaměřením na pohyb v přírodě,
konkrétně fotbalfolg, s doplňujícími službami
nejen pro sportovce a mládež, ale i pro seniory.
Areál bude z velké části rekultivován na travna-
tou plochu a doplněn stromy, okrasnými dřevi-
nami, kameny, jezírky a samozřejmě
fotbalgolfovými jamkami. „Vše bude záležet na
přírodě, kdy se nám podaří vypěstovat odpoví-
dající trávník. To je asi to nejdůležitější. Jinak mo-
delování terénu, vysazení stromů a keřů,
obnovení občerstvení je otázkou dvou až tří mě-
síců. Naším záměrem je otevřít fotbalgolfové
hřiště během léta,” upřesnil Pavel Wetter. Reali-
zace je velmi snadná bez nutnosti rozsáhlých
stavebních prací. V případě ukončení fotbalgolfu

je možné areál vrátit do původního stavu během
několika dní. „Vybudování areálu, včetně tech-
niky a zázemí, bude stát něco jako luxusní auto-
mobil. Financování máme z vlastních zdrojů.
Nad vším samozřejmě dohlíží Česká fotbalgol-
fová asociace, bez níž bychom nedostali certifi-
kaci hřiště a nemohli zde pořádat oficiální
turnaje,” vysvětlil předseda klubu.

Vyhlídky do budoucna
V budoucnu by se ale návštěvníci mohli těšit
i na minigolf či venkovní posilovnu. „Chceme
z lokality Primátorské hráze udělat oddychově-
sportovně-relaxační zónu, která bude přístupná
všem. Od dětí až po seniory. Pro každého by se
tu mělo najít něco. O venkovní posilovně silně
uvažujeme. Na minigolf je potřeba 10 miliónů
korun. Proto jsme se rozhodli, že v tuto chvíli
postavíme jedno fotbalgolfové hřiště pro do-
spělé a jedno hřiště pro děti… Zatím začínáme
a naše finance nejsou neomezené, ale v bu-
doucnu se další aktivity určitě objeví,” dává na-
ději na další možnosti sportovního vyžití Pavel
Wetter. Venkovní posilovnu chce ale na Černé
hoře vybudovat i město Litomyšl. „Uvažujeme

o ní a budeme to s klubem koordinovat,” pro-
hlásil Radomil Kašpar. 

Fotbalgolf i pro školáky
Fotbalgolf je nenáročná venkovní aktivita pro
všechny bez rozdílu věku. Mohou ho hrát děti,
muži, ženy, teenageři, ale i senioři. Je to spor-
tovní aktivita pro všechny, ke které nepotřebu-
jete žádný trénink, vzdělání nebo drahé
vybavení. „U vstupu si půjčíte fotbalový míč
(nebo si přinesete svůj) a můžete si užívat dvou-
hodinovou procházku v krásném prostředí a při
tom si zasoutěžit,” popsal jednoduchost aktivity
předseda klubu a dodal: „S panem starostou
jsme se domluvili, že v dopoledních hodinách
otevřeme hřiště školám a kdo bude mít zájem,
může se přihlásit do našeho Fotbalgolfového
klubu Litomyšl. Od příštího roku začne první roč-
ník České fotbalgolfové ligy a náš klub v ní chce
hrát prim!”
Pavel Wetter samozřejmě fotbalgolf hraje. Do-
stal se k němu vloni a doslova ho uchvátil. Od
29. května se dokonce chystá na mistrovství
České republiky, které je součástí WFGA Tour.
Bude se na něm snažit zahrát co nejlépe, aby
se kvalifikoval na mistrovství světa konané od
21. do 23. srpna v České republice! Další infor-
mace o fotbalgolfu a turnajích lze najít na
www.cfga.cz. Text a foto Jana Bisová

Prodám RD 5+1 ve Vidlaté Seči
11 km od Litomyšle. ÚT, zahrada, 

vhodný i pro podnikání. 
Cena 880.000,- Kč. Tel. 604 449 107.
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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
• Rozpis kurzů v Městském bazénu Litomyšl:
Po 8.15–10.45 – Plavání batolat PŠ Ráček (D. Stránská)
Po 17.00–18.00 – Plavání pro těhotné (S. Neugebauerová)
Út 16.00-17.00 – Plavání „Rodiče s dětmi”
Út 16.00–17.00 – „Plavání hrou” 
Út 17.15–18.15 – „Zdokonalovací kurz plavání pro děti a
mládež” 
Út 17.15-18.15 – „Zdokonalovací kurz plavání pro dospělé” 
Út 18.45-19.45 – Aqua Fitness (D. Marková)
Čt 12.00–13.00 – „Cvičení a plavání pro seniory” (D. Mar-
ková)
• Kajmánek – plavání nejen pro nejmenší
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo tel. čísle 737
389 797.
• Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl 
Po a St 15.00-16.00 – plavecká přípravka
Po a St 16.00-17.00 – zdokonalovací plavání
Po a St 17.00-18.00 – sportovní plavání
Info na www.sportsteam.cz nebo info@sportsteam.cz a
na tel. 731 434 758.

 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

 ZUŠ – Tunel (taneční sál Základní umělecké školy B.
S. Litomyšl)
PILATES – pojďte probudit svá těla
St od 17.30 a od 18.30 (do 27. 5. 2015)
Info email: jarka.voleska@gmail.com
mobil: 777 118 220, web: pilates.vysokemyto.cz

 ZUŠ – Tunel 
Už vám nevyhovuje aerobic, zumba a různá jiná cvičení?
Pak je tu řešení – Taneční škola Amor otevírá kurz Orien-
tálního tance.  Bližší informace na tel. 728 684 634 nebo
e-mailu A.Moravkova@quick.cz, www.amor-orient.com

 III. ZŠ T. G. Masaryka – aula
Cvičení pilátes pod vedení certifikované cvičitelky
Po-St 19.30-20.30. Kontakt: 724 731 366

 Sokolovna
Cvičení: Po 16.00 Rodiče a děti / 17.00 Mladší žactvo /
18.00 Zdravotní cvičení pro ženy
St 17.00 Předškoláci / 18.00 Gymnastika

 Sauna za sokolovnou, tel. 777 947 718
Provozní doba sauny do poloviny dubna (poté dle po-
časí): Po-Út zavřeno
St 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
Čt 16.00-19.00 (ženy), 19.00-22.00 (bez omezení)
Pá 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
So-Ne zavřeno
www.areal-sokolovna.cz

 Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
Volejbal, nohejbal, tenis – v provozu od 1. 5. 2015

 Cvičební sál Veselka
Po 15.00 – Vasrmánek (tanečky od 3 let), 17.30 – Karate
/ 17.30 – Taneční škola Scarlette / 19.00 – Zumba
Út 9.00 – Vasrmánek (koumáci + hernička 1-2 roky) /
15.30 – Taneční škola Scarlett / 18.00 – Jóga / 19.00 Fitbox
St 9.30 – Vasrmánek (likvidátoři + hernička 2-3 roky) /
17.00 – Karate / 18.30 – Tanec / 19.30 – Tanec balanc
Čt 13.00 – Vasrmánek (družinové děti) / 15.00 – Vasrmá-
nek (puberťáci 3-5 let) / 18.00 Fitbox
Pá 12.45 – Taneční škola Scarlett / 17.00 – Karate 

 Dům dětí a mládeže
Stiga hokej – Út 17.30 – Stiga-liga 
www.shcbenatky.estranky.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal,
plážový volejbal, nohejbal
Po-Ne 8.00-22.00
Út 18.00-19.30 – cvičení Jógy Kundalini s Hanou Vítkovou,
cena 150 Kč
Více informací na tel. 603 342 345 a na www.sportcen-
trum-litomyšl.cz

 Rodinné centrum
Čt 16.30-17.30 – Rehabilitační cvičení s prvky jógy (pí Ro-
lečková, tel. 721 344 217), cena 45 Kč

SPORT, CVIČENÍ
Otevření Košíře –
windsurfing, 
paddleboarding,
elektrokola
V neděli 7. června od 13.30 hod. pořádá Jachetní
oddíl Litomyšl pro příznivce letních sportů tra-
diční Otevření Košíře. Touto akcí symbolicky
otvírá každoročně jachetní oddíl a jeho příznivci
Velký Košíř a areál vodních sportů pro sportovní
vyžití a to nejen pro členy místního oddílu, ale
i pro příchozí a návštěvníky Litomyšle a jejího
okolí. 
Připravili jsme pro vás jednodenní zážitkovou
dovolenou na Velkém Košíři. Na co se můžete 7.
června těšit? Ať již přijdete sami, s rodinou, nebo
se svými přáteli, uvidíte živě předvedené ukázky
rozmanitých sportů na suchu i na vodě. Pro ty,
kdo se nebudou chtít jen dívat, budou připraveni
zkušení instruktoři, kteří vás provedou základy
windsurfingu, paddleboardingu i jízdy na elek-
trokolech. Na souši na vás čeká dětmi i dospě-
lými oblíbený windsurfingový trenažér, na
kterém si můžete zažít pocit pohybu na vodě. Na
vodě na vás budou čekat nafukovací i pevná
paddleboardová prkna. Nově budou mít příznivci
cyklistiky po celou neděli možnost vyzkoušet si
jízdu na značkových elektrokolech. Tento den
vám může otevřít nové možnosti aktivního vy-
užití volného času u vody, v přírodě, na cestách
doma i v zahraničí. 

Sára Finsterle 
vítězkou Czech 
Junior Cup 2015
První kolo Českého skokového poháru se konalo
od 16. do 19. dubna 2015 ve středočeských Mar-
tinicích, kde se v moderním jezdeckém areálu
sešla naše nejlepší parkurová společnost. Jez-
decký klub hřebčín Suchá zde velmi úspěšně re-
prezentovala juniorská jezdkyně Sára Finsterle,
když zvítězila s Venézií mezi 65 dvojicemi v par-
kuru S (125 cm) a dále získala dvě třetí místa
a svoji formu korunovala vítězstvím s Eurydikou
ve finále Czech Junior Cup 2015, kde se o prven-
ství utkalo 46 dvojic. Sedmé místo obsadila po
čistých jízdách, ale v pomalejším čase druhá zá-
stupkyně JK hřebčína Suchá Denisa Menšíková
s Eliotem.                                  Mirka Skřivanová

Pro malé i velké odvážné zájemce nebude chy-
bět prostor pro soutěže. Doporučujeme po-
hodlné sportovní oblečení případně i oblečení do
vody s sebou.
Program: Od 9 do 12 hod. a od 13.30 do 18 hod.
si můžete vyzkoušet elektrokola. Od 13.30 hod.
proběhne symbolické Otevření Košíře. Od 13.30
do 18 hod. windsurfing a paddleboarding pro
všechny. 
Tento den jsme pro vás připravili za podpory
města Litomyšl a partnerských firem oddílu. 

Za Jachetní oddíl Litomyšl Pavel Saqua,
foto Jana Pozděnová
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Atletické okénko
Nejvýraznějším úspěchem litomyšlské atletiky
v uplynulém měsíci jsou dvě bronzové medaile
Ivo Strnada (roč. 1951) z Mistrovství Evropy v pol-
ské Toruni na 60 metrů překážek (9,74) a v tyči
(340 cm). V kategorii nad 60 let patřil mezi nej-
starší a porazili jej soupeři o 3 roky mladší. Ve
veteránské kategorii je každý rok cítit. Ve skoku
vysokém obsadil potom 4. místo (153 cm).
Jáchym Kovář obsadil v Rumburku 4. místo na
mistrovství republiky v přespolním běhu, dále zí-
skal stříbrnou medaili na krajském přeboru v sil-
ničním běhu na 10 km (Svitavy, 4. 4.). Na 5. místě
v kraji doběhl Viktor Podškubka.
Tento měsíc začnou mistrovská utkání na dráze
a jednotlivá družstva posilují své soupisky ci-

zinci, hostujícími závodníky, přestupy. l. kolo 1.
ligy začalo bez naší účasti v soutěži chodců v Olo-
mouci. 1. kolo proběhne 16. 5. na stadionu v Li-
berci. V naší skupině bylo povoleno 14 cizinců, 5
jich má Hradec Králové, 4 Ústí nad Labem. V Li-
tomyšli budou hostovat 2 polští atleti, desetibojař
Wiesolek je u nás již třetí sezónu, ale loni bohu-
žel vůbec nezávodil. Novou tváří je wroclavský
sprinter Skrzypacz. Opět u nás hostuje překáž-
kář Krejčí z USK Praha a mladí junioři z AC Par-
dubice. Z Litomyšle přestupují přespolní
závodníci, kteří se výkonnostně na 1. ligu již necítí:
Divoký, Nespěšný, Krčmář, Řemínek do Chocně,
Zeman a Hildebrand do Ústí a Skřivánek do AC
Pardubice. Povolili jsme hostování Maršálkové do
USK Praha, Strnadovi do Sparty, Kovářovi do ju-
niorů AC Pardubice a Kabrhelové do Chocně.
V květnu jsou na litomyšlském stadionu na pro-

gramu především školní žákovské závody. 1. kolo
starších žáků přivítáme v Litomyšli 9. května. Na-
šimi soupeři budou: Hvězda Pardubice, AC Par-
dubice, Šak Pardubice, Chrudim, Ústí nad
Orlicí, M. Třebová, Polička. Družstva mladších
žáků a žákyň pojedou 13. 5. do Svitav, kde se
utkají s družstvy Svitav, Chocně, Poličky, M. Tře-
bové a Ústí. Novinkou je soutěž přípravek ve čtyř-
boji za účasti Ústí n. Orl. , Svitav, Č. Třebové, M.
Třebové, Poličky. 1. kolo je 20. 5. v Ústí n. Orl.   

Petr Jonáš

Stiga HC Benátky v Českém poháru tentokrát jen ve čtyřech
Již po třiadvacáté se Český pohár ve stolním tá-
hlovém hokeji Stiga hrál v Milovicích, známých
v poslední době jako nejrychleji se rozrůstající
„pražské předměstí”. Klub Stiga HC Benátky
tentokrát vzbudil negativní pozornost účastníků
nízkým početním zastoupením, protože z růz-
ných zdravotních, rodinných, studijních a osob-
ních důvodů chybělo mnoho stálých účastníků.
Zůstala pouhá čtveřice, která tak mezi sebou
bojovala o 3 místa do klubového součtu. Star-
tovní pole čítalo 52 účastníků, a tak se dopole-
dne hrály jen 3 základní skupiny. Doufali jsme
v postup Roberta Ježe do elitní A-skupiny, ale
ten uznal výjimečnou sílu soupeřů a ve vyrov-
naném středu tabulky 2. skupiny mohl být na-
konec rád za postup do Béčka. Ani tam se mu
však nedařilo podle představ a skončil až 40.,
když od posledního místa ve skupině ho dělilo
jen pár gólů. Zbylá trojice v Céčku bojovala jen

o čest. Nejlépe dopadl Jindřich Petr, kterému se
podařilo skupinu vyhrát a vyrovnat tak 43. pří-
čku z Pelhřimova, poslední body pro 9. klub tur-
naje asi prvně v kariéře přidal tělesně

hendikepovaný Milan Zeman (48.), který o tom
rozhodl vítězstvím 4:3 nad Barborou Petrovou
(49.)! Litomyšlský Patrik Petr (THC Stiga Elites)
po 4. místě v základní skupině obsadil v Áčku 3.
místo; v osmifinále vyřadil Miroslava Černocha
(HCS Žabka Praha), ve čtvrtfinále opět Davida
Šmída (THC Stiga Svitavy 93), v semifinále však
znovu a tentokrát jednoznačně podlehl Zdeňku
Matouškovi ml. (HCS Žabka Praha) a obsadil 3.
příčku. Matoušek ve finále porazil Kryštofa
Lebla (Big Band Praha) a ujal se celkového ve-
dení. Průběžné pořadí soutěže: 1.
Z. Matoušek ml., 2. P. Petr, 3. J. Dryák (Big Band
Praha), 19. R. Jež, 24. Z. Lopaur, 29. M. Boštík, 37.
J. Petr, 44. T. Jedlička, 45. B. Petrová (1. žena a 6.
juniorka), R. Jež je 8. veterán, klub drží 6. příčku.
Seriál pokračuje turnajem Czech Open 25.
dubna v Praze.

Text a foto Jindřich Petr

Chovatelka psů hledá zemědělskou
usedlost s větším pozemkem 

Tel. 734 313 232



7. 5.                Čt              18.00             Jiskra Litomyšl vs. AFK Horní Jelení – fotbal, mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion
9. 5.               So             9.00              Květnové jezdecké závody – ZM-S** • Jízdárna Suchá
                                         10.00             Atletika: Krajský přebor starších žáků a žákyň – 1. kolo • Městský stadion Černá hora
                                         17.00             Jiskra Litomyšl B vs. Sokol Třebařov – fotbal, mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • městský stadion
16. 5.              So             10.00             Jezdecké hry pro děti – JZ, 40-90 cm • Jízdárna Suchá
                                         14.15              Jiskra Litomyšl vs. RMSK Cidlina N. Bydžov – fotbal, utkání východočes. přeboru dorostu • městský stadion
                                         17.00             Jiskra Litomyšl vs. TJ Lanškroun – fotbal, mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion
23. 5.              So             11.00              Drezurní veřejný trénink – Z-L, pony • Jízdárna Suchá 
                                         14.00             Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji – 5. kolo • dům dětí a mládeže
27. 5.              St              15.00             Atletika: Krajský přebor mladších žáků – 2. kolo • Městský stadion Černá hora
30. 5.              So             9.00              Drezurní jezdecké závody – Z-L, pony • Jízdárna Suchá
                                         14.15              Jiskra Litomyšl vs. MFK Nové M. nad Metují – fotbal, utkání východočes. přeboru dorostu • městský stadion
                                         17.00             Jiskra Litomyšl vs. SK Pardubičky – fotbal, mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion
31. 5.              Ne             17.00             Jiskra Litomyšl vs. TJ Horní Újezd – fotbal, mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • městský stadion
4.-7. 6.           Čt-Ne                              Český skokový pohár 2015 – hlavní závod Velká cena Litomyšle se jede v neděli • Jízdárna Suchá • vždy od 9.00 
7. 6.                Ne             9-18.00         Otevření Košíře – zážitkový den s elektrokoly, windsurfingem a paddleboardingem • areál vodních sportů v Nedošíně

KAM ZA SPORTEM
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Zálesák v Litomyšli
V sobotu 11. 4. 2015 se v Litomyšli uskutečnil
župní přebor Východočeské župy Pippichovy Zá-
lesácký Závod Zdatnosti. Od 9.00 hod. přijížděli
první účastníci závodu a zapisovali se do urče-
ných kategorií: I. mladší žactvo – ročník 2005-
2007 (7 družstev), II. starší žactvo – ročník
2004–2001 (9 družstev), III. dorost – ročník
2000–1998 (2 družstva) a IV. ženy (1 družstvo).
Po roce jsme se zase setkali s bratry a sestrami
z Horního Jelení, Pardubic, Řečan, Radčic, Leto-
hradu a nově i z Chocně.
V 10.15 hod. proběhlo slavnostní zahájení zá-
vodu v areálu za sokolovnou a po 11. hodině už
odstartovalo první družstvo z Primátorské
hráze.  Na trase dlouhé asi 4 km, která vedla
lesem i loukou, měla družstva splnit 15 disciplín
v co nejkratším časovém limitu: hod na cíl vodo-
rovný i svislý, odhad vzdálenosti, určení azimutu
a pochod podle azimutu, šošonský běh, lanové
překážky, morseovku, uzly, místopis, souhvězdí,
určování rostlin, živočichů a topografii. Mimo ča-
sovou trať plnila družstva další úkoly – rozdělá-
vání ohně na 3 sirky a přepálení provázku na
čas, testy ze zdravovědy a historie a praktickou
první pomoc. Každý závodník se hned po doběh-
nutí občerstvil čajem a doplnil energii tatrankou.
Poté jsme se přesunuli do areálu za sokolovnou,
kde jsme si krátili čas před vyhlášením výsledků
různými hrami a vlastnoručním opékáním buř-
tíků na ohni. 
Po třetí hodině proběhlo vyhlášení výsledků.
Každý účastník si odvezl pamětní list, pár drob-
ností, sladkostí a mapu Litomyšle. Došlo i k de-
korování vítězů, předávání medailí, diplomů
a odměn. Na prvních místech se umístili: kate-
gorie I. mladší žactvo – Horní Jelení (Pavel Šum-
pík, Štěpán Kulhánek, Dalibor Gabčo), kategorie
II. starší žactvo – Radčice (Marek Hádlík, Tomáš
Bielák, Josef Michálek), kategorie III. dorost –

Choceň (Dagmar Mimrová, Jana Vavřínová, Kris-
týna Pelinková), kategorie IV. ženy – Pardubice
(Zuzana Klimplová, Alena Klimplová, Veronika
Hronová). Litomyšlská družstva se umístila v ka-
tegorii mladší žactvo na 6. místě (G. Pečinková,
E. Zavoralová, A. Zavoralová – nečleni Sokola)
a na 2. místě v kategorii dorost (Štěpánka Mare-
šová, Patrik Eisner, Michal Kapoun – společné
družstvo s Řečany nad Labem). Pak bohužel ně-
které skupiny musely odjet, a proto se nemohly
zúčastnit večerního programu.

Jarní kurzy plavání
pro děti a tábor 
rodičů s dětmi
Každým rokem se do krytého plaveckého ba-
zénu v Litomyšli opět vrací plavání (nejen) pro
nejmenší, které zajišťuje Kajmánek. Lekce jsou
určené kojencům, batolatům i dětem předškol-
ního věku. 
Děti mají od přírody pozitivní vztah k vodě. Blíží
se léto, kdy se všichni setkáváme s bazény, kou-
pališti či mořem více než obvykle. V našich kur-
zech se naučíte s dětmi základním návykům při
styku s vodou. Jde především o to, aby se děti
vody nebály.  Pod správným vedením instruk-
tora v kurzu plavání pro děti může být tento
vztah ještě více upevněn. Kurzy jsou vždy děleny
dle věku a zkušenosti dětí. Plaváním dochází
k pozitivnímu ovlivnění motorického i citového
vývoje. Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí ko-
ordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou a hra-
vou formou postupně získávají základní
plavecké dovednosti, které musí zvládnout
každý, kdo se chce naučit plavat. Naučí se splý-
vat v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat
do vody, skákat, potápět a orientovat pod
vodou. Při plavání v kurzech je dítě v těsném
kontaktu s rodičem, který s ním kurz navštěvuje.
Ze všech předností, které tedy kojenecké „pla-
vání” má, je nejhodnotnější právě psychický a ci-
tový dopad tohoto zájmu na členy rodiny. Rádi
mezi sebou přivítáme nové plaváčky.
Po loňské zkušenosti jsme pro vás také připravili
2. tábor rodičů s dětmi – jedná se především
o aktivní dovolenou rodičů s dětmi se společným
programem, který bude přizpůsoben věku dětí.
Tábor bude letos v duchu pirátů a námořníků.
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo tel.
737 389 797.

Pavlína Šmerdová, Kajmánek

Čas před další hrou jsme vyplnili zpíváním u ohně,
povídáním a vzájemným seznamováním mladých
sokolíků. V 17.30 hod. jsme začali s losováním ve-
černí hry Kdo je Toulovec? a od 18 hodin začala
„poznávačka Litomyšle”. Deset tříčlenných sku-
pin vyráželo na devadesátiminutové putování
městem bez mobilního telefonu s cílem odpově-
dět na 15 všetečných otázek z historie města.
Soutěžící se seznamovali s krásnými historickými
městskými zákoutími i s obyvateli Litomyšle.
V rámci hry navštívili i hostinec U Černého orla,
kde v nejstarším divadelním sále města hrál i sám
J. K. Tyl. Zpestřením byl i deštík, který pokropil

všechny závodníky a donutil je poschovávat se
v podloubí náměstí.
Okolo deváté hodiny čekalo na všechny účast-
níky grilované maso s chlebem a teplý čaj. Po
večeři jsme se rozdělili na tři tábory – jeden po-
řádal maratón ve zpívání, druhý v míčových
hrách a třetí hlídal a udržoval na zahradě oheň.
Okolo jedné hodiny jsme se spojili dohromady
a uložili se na koberce a žíněnky do tělocvičny.
V neděli ráno jsme po rozcvičce a úklidu tělo-
cvičny posnídali a rozjeli jsme se do svých do-
movů.
Těšíme se na další setkání. 

Kamila Kapounová, foto Jana Bisová

Jezdecké hry s rekordní účastí
Rekordní účast měly v sobotu 18. dubna 2015
Jezdecké hry pro děti, které se konaly v jezdec-
kém areálu Jízdárny Suchá u Litomyšle. Za účasti
17 klubů nejen z východočeské oblasti celkem
proběhlo 146 startů!
Program měl šest soutěží a tradičně se zahajo-
valo jízdou zručnosti, kde startovalo celkem 45
dvojic! Nejlepší dvojicí z početného startovního
pole se stala Veronika Matějková – Dasty (Va-
škovic farma). Jízda zručnosti kombinovaná se
skoky (35 dvojic) vyšla nejlépe Marušce Slušné
se Zuzankou (Stáj Slušný).

Vítězem první skokové soutěže dne, parkuru
40 cm pro začínající jezdce (25 dvojic), se stal
Viktor Regnard s Kubou (TJ Podorlicko Letohrad).
Zlato z parkuru 60 i 70 cm putuje až na Sloven-
sko, a to díky velmi šikovné dvojici Libuška Ký-
šková – Málinka (JK Bzince pod Javorinou).
Vítězství v závěrečné soutěži 80 cm vybojovala
domácí dvojice Dominika Tutschová – Primus (JK
hřebčín Suchá). 
Kompletní výsledky a informace o dalších akcích
najdete na www.stajmanon.cz.

Mirka Skřivanová 


