pozvánky

Ars Regio Civitas na červen připravuje Infocentrum
JAK PEČOVAT O STARÉ KNIHY A GRAFIKY
Workshop Jak pečovat o staré knihy a grafiky se
uskuteční v sobotu 8. června 2013 od 9.00 do 14.00
hod. v Ateliéru restaurování a konzervace papíru,
knižní vazby a dokumentů (J. E. Purkyně 652 – budova bývalého kožního oddělení v nemocnici).
Workshop povede MgA. Karina Sojková.
Zájemci se v rámci workshopu seznámí s problematikou restaurování papíru, knih, grafických listů,
map a plánů. Účastníci budou moci nahlédnout do
ateliéru a budou mít možnost odzkoušet si dolévání
strat papírové podložky papírovou suspenzí. V neposlední řadě se dozví, jak správně pečovat o své
sbírky, jejichž nosnou podložkou je právě papír.
JAK PEČOVAT O HISTORICKOU BUDOVU ANEB HLÍNA
JAKO TRADIČNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL
Tento workshop je připravený na sobotu 15. června
2013 od 8.30 do 15.00 hod. Konat se bude na Budislavi - Kamenných Sedlištích. Odvoz na místo je zajištěn (sraz u budovy fakulty restaurování
v Litomyšli). Workshop povede Mgr. art. Luboš Machačko.
Hlína je tradičním stavebním materiálem, který
v současnosti prožívá svou renesanci. Náplní kurzu
bude seznámení účastníků s využitím hlíny v tradiční lidové architektuře s důrazem na využití jílu
jako základního materiálu pro výrobu hliněných
omítek. Účastníci se seznámí s technologií přípravy
omítek, s jejich složením a možnostmi použití. Součástí workshopu bude praktická ukázka, při které si

účastníci budou moci vyzkoušet přípravu a aplikaci
hliněné omítky na stěnu.
Svou účast prosím potvrďte: eva.novotna@upce.cz
nebo na tel. 737 111 507.
ČESKÉ ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY. CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE A JEJÍ ODKAZ DNEŠKU
Přednáška na téma České země uprostřed Evropy se
uskuteční ve středu 12. 6. 2013 od 19.00 hod. na
fakultě restaurování (Jiráskova 3) v Litomyšli. Přednášku povede Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Co si představujeme pod pojmem evropská kultura
a evropská kulturní tradice? Je současná evropská
integrace pro naši vlastní kulturu příležitostí či
hrozbou? A proč jsou pro nás tak důležité pojmy
„národní“ a „kulturní“ identita? Abychom zodpověděli tuto otázku, podnikneme výlet do minulosti,
až ke kořenům evropské kultury, a ukážeme si, kde
se vzala a jaké místo v ní zaujímá naše kultura
a kulturní tradice. Přednáška s názvem „České země
uprostřed Evropy“ proběhne k příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrilometodějské misie na Velkou Moravu a bude se věnovat také tomuto důležitému
milníku našich dějin.
JAK AKTIVNĚ BUDOVAT A UDRŽET KVALITNÍ RADNIČNÍ
LISTY Z POHLEDU OBČANA
Kulatý stůl týkající se radničních listů se koná v pondělí 10. 6. 2013 od 18.00 do 21.00 hod. v hotelu Zlatá
Hvězda na Smetanově náměstí v Litomyšli.
Jste vítáni! Účast na všech akcích je zcela zdarma!
Marcela Boštíková a Eva Novotná

Haló, radnice? Tady občan! Můžete mi prosím říct…?
aneb Jak aktivně budovat a udržet kvalitní radniční listy...
„Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, víte, mám v centru
města k dispozici určité prostory a chtěla bych je nabídnout někomu, kdo by je uměl smysluplně využít.
Třeba nízkoprahové centrum pro mládež nebo azylový
dům pro matky s dětmi - nevíte, co by tady bylo potřeba?“ S touto otázkou a místním plátkem pod paží
jsem jednoho dne stanula ve vrátnici obecního úřadu
v domnění, že právě tam to vyřeším. „Hm, tak to běžte
asi k místostarostovi. První patro.“
Cože?!!?! Já??! Dovnitř?!! Pomóóc! Sjíždím pohledem
svůj nedbalý sportovní obleček s tenisovou raketou
v ruce – vždyť já nejsem na žádné jednání připravená!
Ale co, kalkuluji bleskově, stejně tam takhle odpoledne
nikdo nebude, a i kdyby, tak na mě nebude mít čas.
Aspoň si to tady prohlídnu…
Poznáváte se? Taky máte úřad za něco vzdáleného, takřka protivníka, jehož sídlo musíte hledat na mapě?
Tenkrát jsem s každými dveřmi, které jsem míjela, objevovala nové světy: odbor XY, oddělení YZ. Člověk
přece normálně nemůže tušit, co tam zkoumají? Proč
se o tom nemluví, nikde nepíše, vždyť to přece musí
být zajímavé? Najednou stojím před sekretariátem a co
hůř - slyším se klepat! Nic! Hurá, znamení, že se mám
otočit a pokračovat v cestě. Najednou prásk! Dveře se
rozletí a v nich… žádná jemná něžná křehká princezna
- asistentka, ale sám nejvyšší pán z nejvyšších – alespoň v měřítku našeho města. Přímá úměra zde spolehlivě zafungovala - zatímco přede mnou stojí už něco
jako Džin z láhve, ze mě se stal trpaslík s IQ na polovině
než při běžném cholerickém záchvatu. Tuším, že žádná
sláva to nebude. Blekotám omluvy a něco ve smyslu,
že nevím, koho se zeptat, a trochu zbaběle se vymlouvám, že mě poslali sem… „Pan místostarosta tu není,
ale pokud by vám nevadilo, kdybych se vám pokusil
pomoci já?“ Nevadilo. Odložila jsem raketu, dostala
kafe, čas, odpovědi a zkušenost. A naštěstí jsem i znovu
povyrostla.
I toto znáte? Ta MOJE situace se sice nakonec vyvinula
jinak, ale zkušenost přetrvala: 1) Když něco chci vědět,
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můžu - dokonce mám a musím – se zeptat. 2) Úřad nejenže není nepřítel, ale je tady i pro mě. 3) Pokud chci,
abych byla slyšena, musím se o věci okolo zajímat, tedy
včetně úřadu a jeho lidí. 4) Pokud chceme spolu dobře
žít, je dobré a nutné si naslouchat, dobré a nutné spolu
komunikovat a k tomu je dobré a nutné využít všech
možných prostředků.
O jednom z nich teď budeme besedovat – o radničních
listech (ano, o tom, co teď máte v ruce). Jsou důležitější, než si myslíme, protože jsou prostředníkem mezi
námi občany a obyvateli tohoto města a městem jako
institucí, radnicí. Jsou důležité proto, že informace,
které předkládají, do velké míry vytvářejí obraz světa,
v němž žijeme. A všichni přece chceme, aby se nám zde
žilo dobře!
Někoho z vás třeba zajímá, co se bude stavět na obecních pozemcích, druhého, kolik prostředků se vynakládá na úklid, třetího, komu se za kolik se pronajímá
onen sousední dům patřící městu, čtvrtého, jak obec
hospodaří, pátého, komu zadává své zakázky, šestého,
co se hradí ze státních prostředků atd. atd. Přijďte si
sami říct, co vás zajímá, o čem chcete být v radničních
listech informováni, co má být podle vás sděleno!
O své zkušenosti s tématem JAK AKTIVNĚ BUDOVAT
A UDRŽET KVALITNÍ RADNIČNÍ LISTY Z POHLEDU
OBČANA se s námi přijdou podělit poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí (viz www.otevrete.cz), bývalý československý, resp. český poslanec
Oldřich Kužílek; protikorupční a mediální poradce, bývalý brněnský zastupitel a aktivista působící mj. v projektu Rekonstrukce státu Svatopluk Bartík, město
Litomyšl zastoupí jeho 2. místostarosta Vojtěch Stříteský a tisková mluvčí MěÚ Litomyšl Michaela Severová.
Večerem nás moderátorsky provede ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
Přijďte, jste vítáni! V pondělí 10. 6. 2013 od 18.00 do
21.00 v hotelu Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí
v Litomyšli. Účast zcela zdarma! Těším se na vás! SrMarcela Boštíková
dečně

zve na výstavy
Informační centrum Litomyšl vás zve na již druhou
samostatnou výstavu litomyšlského kreslíře a animátora MgA. Ondřeje Moučky. Výstava bude probíhat v Zámeckém informačním centru v Litomyšli,
v budově bývalého zámeckého pivovaru. Název výstavy „Les Animaux Géométrigues“ napovídá, že se
bude jednat o kresby a perokresby spojující zvířata
s geometrií. Výstava je k vidění od 29. 6. do 28. 7.
denně od 9 do 17 hodin, vernisáž výstavy se uskuteční 29. 6. v 18 hodin.
Aleš Bárta, Informační centrum Litomyšl
Zveme vás na výstavu výtvarných prací litomyšlského studenta architektury, která se uskuteční
v Zámeckém informačním centru v Litomyšli, v budově bývalého zámeckého pivovaru. K vidění budou
architektonické studie a modely budov, prostorů
a míst. Výstava Prostory/Místa_Spaces/Places bude
probíhat od 10. 6. do 27. 6., denně od 9 do 17
hodin.
Martina Moučková, Informační centrum Litomyšl

Bleší trhy jsou zpět
Už zase! Cokoliv, co se vám doma nehodí, se bude
hodit už v sobotu 15. června, kdy začínají první sobotní Bleší trhy roku 2013! Ať jsou to knížky, pohlednice, staré obrazy po babičce či harampádí ze sklepů
a půd, většinou si všechno najde svého kupce. Přijďte
se pobavit, poklábosit s přáteli či známými, něco nakoupit a něco prodat. A hlavně, opět pomůžete dobré
věci! I v letošním roce peníze získané z Bleších trhů
znovu poputují na úspěšný projekt Prima odpoledne,
který podporuje znevýhodněné děti.
Zároveň jako každý rok zveme na oblíbené Větrání šatníků, kde si pod širým nebem za malý obnos můžete
udělat radost třeba kouskem od své oblíbené módní
značky nebo superkrásnými tepláky.
Přijďte, těšíme se na vás 15. 6., 13. 7., 17. 8. a 7. 9.
vždy od 8.00 do 11.00 hodin na Toulovcově náměstí!
Více informací najdete na webových stránkách
www.generace89.cz nebo volejte 737 94 18 29.
Eva Novotná a Olga Radimecká

Tématické stezky
Informační centrum připravilo pro turisty i občany
města tématické stezky po Litomyšli, které jsou
k vidění na webu města www.litomysl.cz, v sekci
Turista. Tyto tématické stezky jsou procházky po Litomyšli, vždy zaměřené na určité téma. Součástí
každé stezky je mapka s důležitými body. V současné chvíli jsou na webu zveřejněny procházky „Po
stopách Bedřicha Smetany“, „Putování za sochami
a pomníky Litomyšle“, „Procházka po muzeích a galeriích“, „Za moderní architekturou“, „Po bronzových pamětních deskách“. Připravujeme i další
putování jako například stezku po přírodních památkách, pro rodiny s děti atd.
Martina Moučková, Informační centrum Litomyšl

