
Památkáři neuspěli se žádostí o dotaci
na opravu zámku, ale nevzdávají se

Poznejte litomyšlskou architekturu
v interaktivním manuálu
Litomyšlský architektonický manuál (LAM), za-
štítěný Městskou galerií Litomyšl, je odborně-
popularizační česko-anglická databáze více
než 100 nejvýznamnějších architektonických
a uměleckých objektů, souborů staveb i úprav
veřejných prostranství, které
byly v Litomyšli realizovány
od roku 1900 do současnosti.
Vybrané objekty jsou v sou-
časné době navázány na
trasy pěti stezek, které za po-
moci interaktivní mapy provázejí zájemce his-
torickým jádrem i přilehlými čtvrtěmi a které
lze absolvovat i na základě typologického, ča-
sového a autorského „klíče”, tedy formou tema-
tických procházek. 
Základ databáze tvoří texty, které popisují
nejen význam a architektonické či umělecké

pojetí vybraných objektů, ale informují také
o jejich historii a okolnostech vzniku s cílem
upozornit na jejich kvality, pro něž je třeba je
chránit a které mnohdy (zejména u případů
z druhé poloviny 20. století) veřejnost zatím

nedoceňuje. 
Texty přibližují také životní
osudy a dílo tvůrců – archi-
tektů, architektonických ate-
liérů či výtvarných umělců –
a v neposlední řadě ukazují,

jak se v průběhu bezmála dvanácti desetiletí
proměňoval přístup k moderním architektonic-
kým vstupům do tkáně historického města
a k restaurování zdejších význačných památek.
Ač texty mají spíše odborný charakter, jsou
uchopitelné pro širokou veřejnost. 
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Plán rozvoje Litomyšlské
nemocnice

Fakulta připomene
25 let výuky restaurování

Zatím tak není jasné, zda na jejich realizaci zby-
dou peníze. Odborná komise nakonec doporu-
čila podpořit 33 žádostí z celkového počtu 88
dodaných. Na opravy těchto památek v násle-
dujících měsících a letech poputuje 3,079 mili-
ardy korun. V případě, že by některý z projektů
vypadl, by se o peníze mohli ucházet předkla-

datelé těch náhradních. Jenže Panský dům se
umístil v pořadí náhradních projektů na 22.
místě, zámek skončil o dvě příčky níže. 
Vedení Územní památkové správy na Sychrově,
jež pečuje o litomyšlský zámek, neskrývalo své
zklamání. Zároveň však stále doufá, že se po-
třebné finance na opravy historických budov
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Z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky přišla v únoru nepříznivá zpráva. Projekty na
opravu litomyšlského zámku a Panského domu nedostaly při schvalování žádostí dostatečný počet
bodů, takže se realizace nutných oprav za čtvrt miliardy korun zatím odkládá. Po vyhodnocení
výzvy „Revitalizace vybraných památek II.” z Integrovaného regionálního operačního programu
se litomyšlský zámek s Panským domem ocitly v seznamu náhradních projektů. 

Zpravodaj města Litomyšle

najdou. „Hledáme další možnosti financování,
protože zejména zámek opravy potřebuje. Jako
památka zapsaná na seznam světového dědic-
tví UNESCO by mohl mít přednost před dalšími
uchazeči,” uvedla za památkovou správu tis-
ková mluvčí Lucie Bidlasová. 
Bodový deficit v litomyšlských projektech
podle památkářů vznikl, protože nebylo možné
získat doklady o havarijním stavebně – tech-
nickém stavu památky od příslušných úřadů.
Absence těchto podkladů měla způsobit v hod-
nocení ztrátu deseti bodů oproti jiným uchaze-
čům. V hodnocení zámek nedostal několik
bodů rovněž kvůli chybějícím plánům na
úpravu zeleně v areálu. Ta už v minulosti totiž
prošla proměnou při revitalizaci zámeckého
návrší. Ministerstvo pro místní rozvoj ve zprávě
s výsledky žádostí do „Revitalizace vybraných
památek II.” upozornilo, že památky lze fi-
nančně podpořit v dalších třech výzvách.
Plány na opravu nejnavštěvovanější památky
ve městě jsme čtenářům představili minulý rok
v lednové Lilii. -mv-  foto Pavel Vopálka

Pečité a sedlina 
na gastro-
slavnostech

2. března 2018
Ročník XXVIII.3

Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily
Rettigové se již v Lito-
myšli zabydlely. Nechybí
tedy ani v letošním pře-
hledu akcí. Opět se na
Smetanově náměstí a na
přilehlém náměstí Tou-
lovcově sejdou gour-
meti, milovníci dobrého jídla a pití, kuchaři,
odborníci na moderní gastronomii či vý-
robci kvalitních potravin. Letošní sedmý
ročník láká tématem „Pečité a sedliny”
a vyvrcholí o víkendu 19. a 20. května. 
Ten, kdo si oblíbil soutěže jako Svíčková
open, O nejlepší domácí bábovku či vaření
kotlíkového guláše, nebude o ně ochuzen.
V programu nechybí ani oblíbená soused-
ská husička, klání středních odborných
škol nebo školička vaření pro nejmenší.
„Tradičně je sobotní večer věnován ku-
chyni některého z evropských států. Letos
se návštěvníci mohou těšit na slovenský
večer,” prozrazuje Karel Telecký za organi-
zátora akce, Smetanovu Litomyšl, o.p.s.
Chybět nebude ani usměvavý Aleš Cibulka
coby moderátor gastroslavností a jeho
rozhlasový pořad Tobogan.     strana 10 >

Program Zahájení
7. lázeňské sezóny
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM schvaluje a doporučuje ZaM schválit

členství města v Regionální rozvojové agentuře
Pardubického kraje. Cílem členství je řešení roz-
voje kraje a vybraných regionálních projektů
a programů Pardubického kraje.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Oprava oken a dveří Smetanův dům III.
etapa” do programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o grant na
akci „Restaurování sochy sv. Václava” do Pro-
gramu podpory kultury a památkové péče v Par-
dubickém kraji na rok 2018.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanova
nám. před čp. 73 velikosti 40 m2 v období od 1.
4. 2018 do 30. 9. 2018 za účelem zřízení restau-
rační předzahrádky.

 RaM souhlasí s tím, aby se město Litomyšl

stalo spolupořadatelem Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů 2018.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolu-
práci mezi městem Litomyšl, Národním tech-
nickým muzeem a Regionálním muzeem
v Litomyšli týkající se výstavy „Litomyšl – hlavní
město současné české architektury”, která bude
v Národním technickém muzeu od 5. dubna do
21. října 2018.

 RaM doporučuje ZaM schválit poskytnutí do-
tace ve výši 80.000 Kč Nadačnímu fondu peda-
gogické školy na náklady související s KOS Japan
Tour 2018. Více na www.litomysl.cz

Usnesení zastupitelstva
 ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve

výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska a uzavření darovací
smlouvy. 

 ZaM souhlasí s poskytnutím peněžitého daru
ve výši 40.000 Kč Nadačnímu fondu Valentina
Oswalda Ottendorfera na vybudování nové
střelnice, kterou by využívali také strážníci měst-
ské policie.

 ZaM bere na vědomí majetkový podíl města
Litomyšle v LIKO Svitavy a.s. k 31. 12. 2017 ve výši
5 174 000,- Kč.

 ZaM projednalo informaci o riziku navýšení ná-
kladů města Litomyšl na odpadové hospodářství
v případě prosazení účelové nevládní novely zá-
kona o odpadech obsahující násobné zdražení

skládkovacích poplatků. ZaM nesouhlasí s podob-
nými novelizacemi zákona o odpadech, které mají
dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává
názor, že nové nastavení odpadové legislativy by
mělo být provedeno formou vládního návrhu zá-
kona o odpadech připraveného po schválení no-
vých evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijí-
mat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samo-
správ ČR, aby efektivně čelily podobným účelo-
vým snahám, které obce vystavují zřejmému
riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství. Více na www.litomysl.cz

Z únorového jednání zastupitelstva
První jednání zastupitelů v roce 2018 se ode-
hrálo ve čtvrtek 15. února. Po procedurálních zá-
ležitostech se jako první řešila výstavba dálnice
D35 v okolí Litomyšle. Vedení města v uplynu-
lých týdnech v souladu s přijatým unesením za-
stupitelstva zorganizovalo schůzku, na níž
zástupci ŘSD a projekční kanceláře představili
varianty možné výsadby zeleně v okolí Kornic,
která by měla dálnici vizuálně odclonit. Na zá-
kladě připomínek obyvatel obce nyní projektanti
upravují podklady a zabývají se výsadbou zeleně
poblíž valu dálnice. Na této schůzce byli přítomní
rovněž informováni o tom, že ŘSD nemůže
u Kornic postavit protihlukovou stěnu v celé
délce trasy a v současné době se řeší její vybu-
dování pouze v místech, kde se počítá s poruše-
ním hlukových norem. Zástupci ŘSD na schůzce
slíbili, že pokud by se před kolaudací prokázalo,
že bude v některých místech nadlimitní hluková
zátěž, tak protihlukové stěny dobudují. Průběh
této schůzky se na únorovém zastupitelstvu stal
předmětem první debaty. „Chci se vedení města
zeptat, zda se jedná s ŘSD či krajem o vybudo-
vání stěn, nebo se budeme spoléhat až na mě-
ření hluku až bude dálnice hotová. V tomto
případě se obávám, že dopadneme jako v Praze,
kde dálnice ještě není zkolaudovaná a několik let
funguje ve zkušebním provozu,” zeptal se pří-
tomných Jiří Lux ze spolku Pro Litomyšl. Starosta
Radomil Kašpar (KDU-ČSL) mu následně sdělil,
že ŘSD již vykupuje a bude vykupovat širší pásy
pozemků kvůli tomu, aby tam v budoucnu mohli
postavit protihlukové stěny. „Tento slib nám dali

několikrát a my je budeme hlídat. ŘSD teď ne-
může slíbit stavbu stěn v celé délce, protože je
to státní organizace, která nemůže tyto bariéry
dělat tam, kde podle norem být nemusí,” odpo-
věděl starosta.
Kritici varianty 0 následně vystoupili s připomín-
kami, že výstavba dálnice je v současné době
ohrožena komplikacemi a hrozí zpoždění zahá-
jení prací. „Má vůbec vedení města sílu a chuť
zastupovat své občany?” obrátil se na přítomné
ve svém příspěvku k diskuzi jeden muž z publika.
„Samozřejmě zastupujeme zájmy všech obyva-
tel Litomyšle. V demokratické volbě se zastupi-
telstvo většinově rozhodlo podpořit variantu 0,
a tu také prosazujeme," reagoval na dotaz sta-
rosta. Následně se zastupitelé několik minut
přeli o to, zda je možné, aby měli někteří před-
stavitelé města osobní zájmy na výstavbě dál-
nice ve variantě 0. Pak přišlo na řadu projednání
majetkoprávních a finančních záležitostí. Kromě
změn rozpočtu (více najdete v samostatném
článku na protější straně) se hovořilo o financo-
vání oprav kanalizační sítě. „Bylo by dobré, aby
vznikla samostatná rozpočtová kapitola, kde
uvidíme, kolik peněz nás sítě stojí, kolik vybíráme
a kolik potom převádíme do jiných kapitol roz-
počtu,” uvedl zastupitel Radek Pulkrábek (Pa-
triot-SNK) s tím, že trvá na tom, aby se k tomuto
návrhu vyjádřili členové finančního a kontrolního
výboru. „Vytvoření zvláštního fondu nezavrhuji,
ale buď se na něm nastřádají velké peníze, které
tam budou ležet a budou odloženy, nebo se ne-
budou moci dokončit či zahájit akce, které budou

přesahovat částku ročního objemu,” vysvětlil
předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl
(KSČM). V dalších bodech zastupitelé například
projednali seznam konaných akcí, který je sou-
částí nově schválené obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu.
V poslední hodině jednání přišly na řadu body
spjaté s Nadačním fondem pro rozvoj zdravot-
nictví Litomyšlska, kde zastupitelé zvolili Miro-
slava Bártu novým revizorem fondu. Poslední
část jednání se týkala návrhu na odvolání před-
sedy mediálního výboru Josefa Janečka kvůli
údajnému nedodržování statutu a pravidel zpra-
vodaje redakcí Lilie. „V poslední Lilii se na straně
10 objevil článek pana Pavliše a pod ním dvě re-
akce na něj, což statut neumožňuje. Jakýkoliv
článek, který komentuje v jednom vydání článek
někoho jiného, není v souladu s pravidly, je to
věc, která se historicky opakuje. Jsem pro to, aby
se tato praxe změnila. Je smutné, že zde máme
mediální výbor, ale na tuto praxi musím upozor-
ňovat já coby zastupitel,” uvedl předkladatel ná-
vrhu Radek Pulkrábek. Poté vystoupil Josef
Janeček (ODS): „Jde ze strany pana Pulkrábka
o zásadní nepochopení, protože nejenom sluš-
nost, ale i tiskový zákon a zmíněný statut Lilie
trvá na tom, že pokud je někdo v textu poško-
zen, tak má nárok na reakci a je povinností re-
dakce tyto odpovědi zveřejnit, což se stalo.
Redakce neporušila vůbec nic,” řekl přítomným.
Návrh na odvolání předsedy mediálního výboru
a zvolení nového nakonec zastupitelé nepodpo-
řili. -mv-

Dotace na opravu objektů v MPR
V letošním roce je opět vypsán dotační program
na obnovu venkovního pláště objektů v hlavním
uličním průčelí, a to bez ohledu na to, zda je, či
není tato budova památkově chráněná. Zájemci
o dotaci mohou své žádosti předkládat od 16.
března do 15. června. Podpory se mohou dočkat
všichni, kteří opravují domy či podloubí v celé pa-

mátkové zóně, což je pro letošní rok novinka.
V minulosti šlo žádat o podporu pouze u objektů
na Smetanově náměstí. V závislosti na povaze
projektu může příspěvek města dosáhnout výše
70 tisíc korun. Další informace včetně podmínek
a formuláře pro přihlášení najdete na webu města
ve vypsaných dotačních programech. -mv-

Město vložilo
250 tisíc do
nadačního fondu
Město letos vloží do Nadačního fondu na rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska 250 tisíc korun. Jedná
se o každoroční příspěvek, který v únoru schvá-
lilo zastupitelstvo. Posláním fondu je zvýšení
dostupnosti a kvality zdravotní péče pro
všechny občany mikroregionu zajišťované pri-
vátními poskytovateli, Litomyšlskou nemocnicí,
výjezdovým stanovištěm RLP a charitní ošetřo-
vatelskou službou.
Město Litomyšl v minulosti do fondu vložilo přes
jeden milion korun, desítky tisíc pak darovaly
okolní obce a firmy. Z těchto peněz se pak pod-
pořil nákup přístroje pro rázovou vlnu na reha-
bilitační oddělení místní nemocnice za 390 tisíc
korun, dále fond částkou 300 tisíc spolufinanco-
val nákup vybavení pro internu Litomyšlské ne-
mocnice. Správní rada na sklonku roku 2017
rovněž milionem korun podpořila nákup elektro-
chirurgického vybavení a tří pasivních antideku-
bitálních matrací do nemocnice. Z této částky
také pořídili ošetřovatelům z farní charity nové
auto, kterým jezdí do terénu za klienty. -mv-
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S výstavbou chod-
níku na Lánech
chtějí začít letos
Zastupitelé v únoru schválili změnu v rozpočtu
města. Ten je nyní vyšší o 80 milionů korun. Vět-
šina z těchto peněz se použije na dokončení vel-
kých investičních projektů. Prvním je výstavba
chodníku Na Lánech, která bude stát přibližně
pět milionů korun. Od tohoto záměru si vedení
města slibuje zvýšení bezpečnosti pro chodce.
Pokud nedojde k žádným komplikacím, tak se
začne stavět ještě v letošním roce.
Druhou významnou akcí je rekonstrukce ulice
9. května, jejíž první část již v únoru započala ká-
cením stromů. Díky stavebním a zahradnickým
úpravám za 15 milionů korun se občané ještě
letos mohou těšit na novou sakurovou alej,
opravené chodníky, parkovací stání i nové ve-
řejné osvětlení. 
Třetím velkým projektem je přístavba II. základní
školy, kde vzniknout prostory pro nové odborné
učebny pro výpočetní techniku a výuku cizích ja-
zyků. Vedení města již v minulosti avizovalo, že
chce stavbu zahájit v letošním roce, na finančně
náročnou akci však v původním návrhu rozpočtu
chyběly peníze. To se v únoru změnilo a v zahá-
jení přípravy projektu za 25 milionů korun, na
který město dostane 15milionovou dotaci, již ne-
stojí nic v cestě. -mv-

Připravuje se průzkum spokojenosti občanů 
se stavem Smetanova náměstí
Smetanovo náměstí je bezesporu jednou z nej-
krásnějších částí Litomyšle. Zároveň se pyšní
několika unikáty. Dosahuje délky téměř 500
metrů a na rozdíl od okolních měst to v něm sku-
tečně žije. V okolí bydlí stovky lidí a na náměstí
najdeme desítky obchodů s různým sortimen-
tem, stejně tak jako davy kolemjdoucích. Je tedy
logické, že vedení města stav náměstí a spoko-
jenost Litomyšlanů s jeho fungováním zajímají.
V následujících týdnech proto budou občané
bydlící či podnikající na náměstí osloveni naší
spolupracovnicí s dotazníkem. V dokumentu
budou moci pojmenovat pozitivní věci, které se
jim na fungování lokality líbí, sepsat negativa, jež
by podle nich město mělo řešit, a sami budou
moci rovněž navrhovat opatření pro to, aby se
mohlo Smetanovo náměstí vyvíjet k spokoje-
nosti těch, kteří tam bydlí či pracují.

Nápad na tento průzkum veřejného mínění vze-
šel z odborné pracovní skupiny Naše náměstí,
jejíž členové si v minulosti dali za úkol zmapovat

Na žádost obyvatel bydlících na ulicích Okružní
a Za Moštěním bude v této části města pro řidiče
omezena rychlost na 30 km/hod. Občané v pe-
tici vyjádřili své obavy o bezpečnost, protože
v těchto lokalitách může kvůli chybějícím chod-
níkům a zaparkovaným vozidlům vzniknout pro
chodce nebezpečná situace. „Těmito ulicemi se
nedá nikam projet, takže slouží jen místním oby-
vatelům, kteří tam už nyní jezdí pomaleji. A to
z důvodu, že vědí, že si na ulici mohou hrát jejich
děti či vnoučata. Bohužel cizí vozidla jezdí často
velmi rychle a nebezpečně,” uvedli v petici.
Dopravní komise řeší situaci v této části města
dlouhodobě a v minulosti odsouhlasila omezení

rychlosti. „V roce 2017 jsme zřídili dopravní zónu
na druhé straně silnice II. třídy a v jarních měsí-
cích tohoto roku chceme osadit dopravní zna-
čení v ulicích Okružní a Za Moštěním. Před
instalací značení jsme chtěli znát případné re-
akce obyvatel protějších ulic, protože se dost
často setkáváme s názory, že je značení ne-
účinné,” vysvětluje Pavel Jiráň, vedoucí Odboru
místního a silničního hospodářství MěÚ Lito-
myšl. Podnět na zřízení dopravních zón s ome-
zenou rychlostí jízdy 30 km/hod a omezením
vjezdu vozidel nad 3,5 tuny hmotnosti v únoru
projednala rada města a schválila jej. -mv-

Omezení rychlosti na Okružní a Za Moštěním

Zástupci NPK představili plán
rozvoje Litomyšlské nemocnice
V následujících letech má do rozvoje Litomyšlské
nemocnice putovat přes 73 milionů korun. Tyto
finance chce management Nemocnice Pardubic-
kého kraje a.s. (NPK) použít na pět velkých in-
vestičních projektů, které mají zdravotnickému
zařízení umožnit budoucí rozvoj v souladu s po-
žadavky moderní medicínské praxe. 
Částka 73 milionů se týká pouze stavebních úprav
a po započítání přístrojového vybavení se ještě
zvýší. Vizi na společném jednání se zastupiteli
města Litomyšle představili Tomáš Gottvald, ge-
nerální ředitel NPK, a Vladimír Ninger, člen před-
stavenstva pro zdravotnický segment.
Ke schůzce došlo v úterý 27. února a jejím cílem
bylo transparentně popsat plány vedení NPK s
Litomyšlskou nemocnicí. „Nutné investice, re-
konstrukce, ale i možné etapy zpracování jsme
popsali ve strukturálním plánu rozvoje. Díky in-
vesticím s dlouhodobým efektem můžeme lépe
uspořádat jednotlivá oddělení, koncentrovat
akutní lůžkovou péči a návazné provozy do mo-
nobloku s centralizací intenzivní péče. Optimálně
tím využijeme stávající areál a provoz bude lepší
jak pro pacienty, tak pro personál. Navíc bude
hospodárnější z ekonomického hlediska. Naším
cílem je stabilizace nemocnice, nic nechceme
rušit, dostupnost péče bude zachována,“ uvádí
důvody pro změny generální ředitel NPK Tomáš
Gottvald. 
Prvním připravovaným projektem, jenž má od ve-
dení nemocnice prioritu, je zmíněné sdružení in-
tenzivní péče do jedné budovy monobloku. Při
realizaci tohoto záměru má dojít k nástavbě sdru-
žených oddělení ARO a JIP. Rovněž se počítá s re-
konstrukcí lůžkového fondu a nutnými opravami
rozvodů vody, střechy a obvodové zdi. Druhým
plánem je vybudování centrálního příjmu. Třetí se
týká rekonstrukce očního oddělení, pro které se

má vybudovat vlastní operační sál. Čtvrtým kro-
kem je centralizace laboratoří, posledním pak vy-
budování nového parkoviště. „Plán reflektuje
udržitelný rozvoj Litomyšlské nemocnice a umož-
ňuje racionálně využívat síly zdravotnického per-
sonálu, kterého po celé republice není dostatek,“
uvádí Vladimír Ninger. Záměr odsouhlasilo před-
stavenstvo NPK a v současné době se připravuje
projektová dokumentace. Investici má financovat
Pardubický kraj.
V následné debatě se zastupitelé ptali manažerů
nemocnice na personální situaci, kdy v celé
České republice chybí lékaři a zdravotní sestry.
Ti jim potvrdili, že nedostatek trápí všechna za-
řízení NPK, nicméně počet úvazků u lékařů se ve
srovnání se situací před pěti lety zlepšil. Stále
však jsou oddělení, jako například neurologie,
kde je celorepublikový nedostatek lékařů. Do bu-
doucna se management NPK obává rovněž ne-
dostatku sester kvůli malému zájmu mladých
žen o toto povolání. Jedním z projednávaných
témat se stalo i stěhování léčebny dlouhodobě
nemocných z vily Klára do interny Litomyšlské
nemocnice. Podle současných odhadů k němu
dojde ještě v roce 2018. „Naše setkání hodnotím
pozitivně a děkuji oběma pánům za diskuzi. Je-
dině otevřeným a transparentním jednáním se
předejde fámám a mystifikacím, které nemocnici
v důsledku škodí. Pro mě je důležité, že jsme sly-
šeli ujištění, že s naší nemocnicí počítají a chtějí
do ní investovat nemalé finance. Je to dobrá
zpráva pro Litomyšl a občany celé spádové ob-
lasti. Vedení NPK s nedostatkem odborného per-
sonálu moc nepomůžeme, nicméně novým
doktorům z naší nemocnice nabízíme pronájem
obecních bytů, nedávno jsme takto vyšli vstříc
dvěma lékařům z Ukrajiny,“ shrnuje výsledek
jednání starosta Radomil Kašpar. -mv-

stav této části města a navrhovat opatření,
která budou ku prospěchu obyvatel a podni-
katelů. „Je potřeba pojmenovat potřeby všech,
kteří se na náměstí pohybují. Jiné požadavky
má město, vlastníci domů, podnikatelé, další
zase obyvatelé a návštěvníci. Chceme vyvolat
dialog mezi městem a dalšími subjekty, na zá-
kladě toho pak pojmenovat nešvary a pokusit
se je vyřešit,” vyjmenovává některé cíle člen
skupiny a náměstek hejtmana Michal Kortyš.
Kromě toho se odborná pracovní skupina vě-
nuje také například hrozbě vylidnění náměstí
a otázce oprav a investic do něj.
Právě opravy nemovitostí na Smetanově ná-
městí jsou součástí zmíněného dotazníku. „Ně-
kolik let zde máme dotační program, v němž
nabízíme příspěvek na opravu průčelí historic-
kých objektů. Ačkoliv se nám lidé hlásili a hlásí,
tak mám pocit, že jej občané nevyužívají v ma-
ximální možné míře. Zajímá nás, proč tomu tak
je, a zda jim můžeme nějakým způsobem více
vyjít vstříc,” vysvětluje starosta Radomil Kašpar.
V minulosti se v souvislosti s náměstím řešila
například otázka parkování, v loňských číslech
Lilie jsme rovněž informovali o plánech archi-
tektů na proměnu okolí morového sloupu. Ač-
koliv dotazník osloví lidi přímo bydlící na
náměstí, své návrhy a názory mohou prostřed-
nictvím mailu na adresu nasenamesti@lito-
mysl.cz sdělit i obyvatelé dalších částí
Litomyšle. -az-
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Generace 89 SNK

Patriot SNK
Tento příspěvek se nebude někomu dobře
číst, proto zdůrazňuji, že se jedná jenom o můj
názor na téma, kterým je v poslední době často
opakující se jev a to neposkytování dotací na
investice v Litomyšli. Dotace nedopadla na vý-
stavbu nového domova důchodců a opravu
zámku. V obou případech se jedná o investice
v řádech stovek milionů Kč. Ač se může zdát,
že jsou dotace rozdělovány odborníky podle
jasných kritérií, je de facto poskytování dotací
politickým rozhodnutím. Litomyšl v posledních
letech obdržela 400 milionů na zámecké ná-
vrší. Posílat opakovaně dotace v takových ob-
jemech do jednoho města, je pro poskytovatele
neobhajitelné a na rovinu, dotace zde nejsou
jenom pro nás. My jsme svůj díl využili na zá-
meckém návrší a holt na domov důchodců,
opravu zámku a třeba parkovací dům, nebo
cyklo stezky finance z těchto zdrojů jen tak
brzy nedostaneme. Na posledním jednání za-

stupitelstva jsem upozornil na fakt, že se vý-
stavba D35 ve variantě "0" začíná kompliko-
vat. Světe div se, není to kvůli aktivistům, nebo
majitelům pozemků, ale ŘSD nemá připraveno
vše pro stavební řízení a samo žádá o posunutí
termínů. Ještě nedávno ŘSD na zastupitele tla-
čilo aby rozhodli, že chtějí variantu "0" protože
bude rychlejší a nyní se ukazuje jak sami nějaké
zpoždění stavby v řádu 1/2 roku vůbec neřeší.
Stejně tak projektanti začínají na jednáních
zcela jinak mluvit o hluku a objemu dopravy na
nové D35. Nebude to cca 1 km kde bude dálnice
hučet, ale mají to být až 3 km. Zajímavé, že se
takové věci zastupitelé dovídají až po tom, co
odmítli variantu "1", která by vedla v zářezech
a neprodukovala by hluk v takovém rozsahu.
Na závěr jedna perla v duchu litomyšlského
maloměšťáctví. Není v souladu z pravidly, aby
v Lilii vycházely reakce na reakce k článkům.
Reakce na článek je přípustná jenom jednou

a reakce na reakci se již nemá zveřejňovat.
Přesně to se stalo v únorovém vydání u článku
pana Pavliše, který napsal reakci na článek
v lednové Lilii. Pod jeho článkem byly otisknuty
hned dvě další reakce. A jaké bylo zdůvodnění
otištění těchto reakcí? Článek pana Pavliše se
prý dotknul cti a důstojnosti pánů Boštíka, Vo-
syky a Pikny a proto dostali možnost reagovat.
Dle mého názoru měl pan Pavliš pouze jiný
názor na téma "přínosu" Zdeňka Nejedlého pro
Litomyšl. Ten nekoresponduje s určitou spole-
čenskou objednávkou elit na toto téma a tak
bylo potřeba napsat veřejnosti co si mají my-
slet. Naštěstí je toto téma pro většinu občanů
(včetně mě) okrajové, jenom ilustruje jak se
vždy najde způsob jak otisknout v Lilii co je
třeba. Řešením by bylo u sporných témat otisk-
nout redakční článek, kde všichni dostanou
stejnou možnost vyjádřit se. 

Radek Pulkrábek, SNK

Vážení spoluobčané,
máme za sebou letošní první jednání zastupi-
telstva. Jsem velice rád, že se nám podařilo
prosadit změny rozpočtu, díky kterým můžeme
letos financovat některé velké investice – vy-
budování odborných učeben na II. základní
škole, ale třeba také chodník na Lánech. Jsou
to potřebné projekty, které máme připravené,
a byla by škoda je nerealizovat. Rovněž mě ve-
lice potěšila zmínka o Litomyšli v denním tisku,
konkrétně se jednalo o srovnání ceny vodného
a stočného. Tu už pár let držíme ve výši
63,86 Kč s DPH, což je v průměru zhruba o 20

korun na kubík méně, než platí lidé v okolních
městech. Rozhodnutí, že zrekonstruujeme
čističku odpadních vod bez dotace, se nako-
nec ukázalo jako správné, byť ho někteří kri-
tizovali. V podmínkách dotace totiž bylo
stanoveno, že musíme dramaticky zvýšit
vodné. Po úvaze jsme se nakonec rozhodli re-
konstrukci zaplatit z úvěru a cenu za vodu jsme
zvýšili pouze o částku, aby se zaplatily náklady
na opravu. Dosáhli jsme tím toho, že máme
opravenou čističku a jednu z nejnižších cen
vody v kraji.
Na závěr pár vět k zámku a neúspěchu v boji

o dotaci. Přiznám se, že nerozumím tomu, proč
ve výzvě na opravu významných památek není
podpořen litomyšlský zámek, přestože je
v špatném stavu. Chápu, že díky bohaté historii
máme coby Česká republika řadu úžasných
staveb potřebujících péči. Ale jen několik
z těchto architektonických skvostů je zapsa-
ných na seznamu UNESCO. A jejich oprava by
měla být pro stát prioritou. Pevně doufám, že
zdravý rozum nakonec zvítězí a litomyšlský
zámek se dočká tolik potřebných oprav.

Radomil Kašpar, starosta

Vstoupil jsem do politiky!
U politických stran, hnutí a sdružení se stojí
fronty – každý se chce stát členem. Je z toho
trend. Jako každý mladší chce mít svůj „fidžet
spinr”, každý starší touží po politické příslušnosti.
Kéž by :) Určitá vlna aktivizace s volbou prezi-
denta opravdu přišla, ale menší a nejspíš jen
krátkodobá. Trendem se to nazvat nedá. Škoda.
Přitom je tolik aktivit typu farmářské trhy či
Ukliďme Česko, do kterých je možné se zapojit.
Tolik projektů, kde by se hodil nový nápad nebo
názor. Můžete prostě být u toho. A pak mluvit

se svým okolím – už tím zvyšujete politickou
gramotnost.
Nic by nepomohlo demokratickým stranám víc
než čerstvá krev. Představte si záběry z mara-
tonů, kde se u startovní čáry tísní davy závod-
níků. Tak může vypadat „výběrové řízení” na
různé politické posty. Jen ať je z čeho vybírat.
V Generaci se měsíc co měsíc scházíme u vína.
Probíráme aktuální vývoj menších projektů
i větších rozhodnutí, bavíme se o vývoji města
i přidružených obcí, dohadujeme se i souhla-
síme. Pojďte se zapojit. Chceme z Litomyšle

udělat moderní chytré město a k prosazování
takových inovací potřebujeme získat mladé do
politiky. Prohlášení „Vstoupil jsem do politiky”
je teď už pozitivní.
Tak tedy vstupte, prosím! 
Generace 89 o Vás a Vaše názory stojí! 
Kontaktujte nás – info@generace89.cz.
Více o nás na www.generace89.cz
nebo na našem Facebooku.

Matyáš Hájek, Generace 89

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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Jejich nedílnou součástí jsou i odkazy na sou-
visející literaturu a prameny.
Jednotlivé medailony doprovází obrazová pří-
loha čítající celkem 2548 položek (plány a sou-
časné i archivní fotografie), opatřených popisky
vysvětlujícími výjimečnost zobrazovaných mo-
tivů s cílem komplexně odvyprávět historii da-
ného místa či objektu v průběhu celého
vytyčeného období. 
Desetitisícová Litomyšl se tak připojila k Brnu
a Plzni, kde již tento úspěšný projekt prezen-
tace a popularizace architektury první polo-
viny 20. století několik let běží (BAM:
www.bam.brno.cz; PAM: www.pam.plzne.cz).
Od svých předchůdců se však LAM odlišuje tím,

že zahrnuje i architekturu druhé poloviny 20.
století a současnosti, na jejíž kvalitu je v Lito-
myšli dlouhodobě kladen důraz. Celé vytyčené
období je pro lepší přehled periodizováno do
pěti fází podle důležitých milníků v dějinách
města, které měly vliv na jeho stavební rozvoj
(např. zavedení podniku Vertex v roce 1952). 
Jako „vedlejší produkt” projektu vznikla kolekce
pohlednic s detaily vybraných objektů, která je
veřejnosti k dispozici zdarma v domě U Rytířů,
v němž sídlí Městská galerie Litomyšl, a na růz-
ných veřejných místech ve městě.
Živá databáze, na jejímž vzniku se podíleli ze-
jména historikové a teoretikové umění a archi-
tektury, bude nadále systematicky doplňována
o nové informace a materiály, a to i díky zapo-

jení široké veřejnosti, která z rodinných archivů
poskytuje řadu pramenů důležitých pro po-
znání doposud málo zmapovaného dění první
a druhé poloviny 20. století. Budou vytvářeny
další procházkové okruhy včetně výletů do blíz-
kého okolí; vzniknou i audionahrávky, tištěný
mapový průvodce a orientační značení ve ve-
řejném prostoru. Pokračovat budou také Pro-
cházky (s) městem, které Městská galerie
Litomyl pořádá už třetím rokem a které s pro-
jektem LAM přímo souvisejí.
První fáze projektu, která skončila 31. 12. 2017,
byla realizována díky finanční podpoře Minis-
terstva kultury ČR a města Litomyšl.

Dana Schlaichertová, Anna Šubrtová

Poznejte litomyšlskou architekturu v interaktivním manuálu
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Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si v roce 2018 připomíná 25 let výuky restaurování v Litomyšli. Samotné oslavy výročí proběhnou v neděli
22. dubna 2018 - tedy v den, kdy před 25 lety došlo k podpisu zřizovací listiny tehdy Soukromé školy restaurování a konzervačních technik. U pří-
ležitosti oslav fakulta připravuje den otevřených dveří a setkání absolventů školy, bude vydána stříbrná pamětní medaile, almanach absolventů
a publikace o vzniku školy. V Muzeu restaurování a historických technologií v Červené věži bude formou výstavy představen vznik a vývoj školy. 

Prvním počinem je kalendář Fakulty restauro-
vání pro rok 2018 vydaný s myšlenkou připomí-
nat po celý rok toto pro nás významné jubileum.
Kalendář je k dispozici na fakultě.
Rozmanité akce spojené s oslavami zahájí fa-
kulta březnovou výstavou v Červené věži nazva-
nou Z Litomyšle do Gorzanowa: Renesanční
zámky a venkovské památky mezi Čechami
a Kladskem. Výstava organizovaná Katedrou hu-
manitních věd potrvá do 30. 3. 2018, vernisáž
proběhne 28. 2. 2018.
V neděli 22. 4. 2018 od 10:00 otevře fakulta svá
pracoviště pro veřejnost. Oficiální program oslav
začne v 15:00 přivítáním hostů a absolventů, ná-
sledovat bude slavnostní předání pamětních
medailí „otcům zakladatelům“ a dalším osob-
nostem spojeným se vznikem školy, křest alma-
nachu absolventů a publikace věnované vzniku
„restaurátorky“. Celodenní oslavy budou zakon-
čeny neformálním setkáním v rajském dvoře
Piaristické koleje.
V Muzeu restaurování a historických technologií
22. 4. 2018 od 17:00 též proběhne vernisáž vý-
stavy Je nám 25 aneb 25 let výuky restaurování
v Litomyšli. Na velkoformátových fotografiích
budou prezentovány okamžiky zachycující ob-
dobí založení školy, vývoj a významné práce
školy resp. fakulty apod. Výstava organizovaná
Katedrou humanitních věd potrvá do 8. 7. 2018.
U příležitosti oslav výročí 25 let výuky restauro-
vání v Litomyšli vydává Fakulta restaurování
stříbrnou pamětní medaili. Autorem návrhu je
sochař Jakub Vlček. Ústředním motivem jedno-
stranně ražené medaile jsou tři Grácie, které
symbolizuji tři pilíře, na kterých výuka restauro-
vání v Litomyšli od začátku stojí. Jde o multidis-
ciplinární pojetí výuky, ve kterém se výtvarné
nadání, cit a dovednosti pojí s umělecko-histo-
rickými souvislostmi a přírodovědnými zna-
lostmi.
Veřejnosti bude též k dispozici Almanach se se-
znamem všech absolventů školy za 25 let výuky
a drobná publikace o založení restaurátorské
školy v Litomyšli s přepisem rozhovorů vede-
ných s „otci zakladateli“ o zrodu myšlenky na
založení školy, jejím vlastním založení a prvních
letech její existence. Kniha bude věnovaná pa-
mátce Ladislava Horáčka, hlavního iniciátora
vzniku školy.
V pořadí třetí výstava roku 2018 v Červené věži
pod názvem (O)kraje nabídne návštěvníkům
kresby a malby inspirované místy z okolí Lito-

myšle a Kuksu. Výstava organizovaná Ateliérem
výtvarné přípravy začne vernisáží 27. 9. 2018
a skončí 28. 10. 2018.
V listopadu 2018 proběhne dvoudenní odborná
mezinárodní konference, příspěvky z ní budou
publikovány v jednom z čísel fakultního odbor-
ného časopisu e-Monumentica.

v Litomyšli. Dne 22. 4. 1993 zřídila
nadace PASEKA Soukromou školu
restaurování a konzervačních
technik. Zřizovací listinu pode-
psali ředitel nadace L. Horáček
a členové presidia J. Kaše, J.
Čoban, J. Látal, L. Kryl, A. Bartů-
něk a M. Hulec. První přijímací po-
hovory se konaly v září 1993
a vyučovat se začalo 1. října téhož
roku.
Škola restaurování a konzervač-
ních technik v Litomyšli vznikla
jako pomaturitní tříleté studium.
V roce 1996 byla zařazena do sítě
vyšších odborných škol. Jako
Vyšší odborná škola restaurování

a konzervačních technik pak získala na podzim
téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně
prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl
udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy In-
stitut restaurování a konzervačních technik Li-
tomyšl, o.p.s. a v akademickém roce 2000/2001
byla zahájena výuka v bakalářském studijním
programu.
V roce 2005 byla vysokoškolská výuka restau-
rování převedena ze soukromé neuniverzitní vy-
soké školy pod Univerzitu Pardubice, veřejnou
vysokou školu, na nově vzniklou Fakultu restau-
rování, tehdy pátou fakultu univerzity. V roce
2007 získala Fakulta restaurování akreditaci na-
vazujícího magisterského studijního programu,
jehož výuka byla zahájena v akademickém roce
2008/2009. Pod Fakultou restaurování vzniklo
v roce 2011 též Centrum pro restaurování a pa-
mátkovou péči, o. p. s., které si klade za cíl po-
skytovat celoživotní odborné vzdělávání a další
obecně prospěšné služby v oblasti péče o kul-
turní dědictví.
V současnosti má Fakulta restaurování 29 inter-
ních pedagogů, 63 studentů ve 4 oborech baka-
lářského studia a 26 studentů ve 2 oborech
navazujícího magisterského studia. Pracovníci
a studenti fakulty řeší národní i mezinárodní re-
staurátorské a výzkumné projekty a zakázky.
Řada z nich je realizována na významných pa-
mátkách České republiky, mezi které patří Karlův
most v Praze, vila Tugendhat v Brně, Betlém na
Kuksu, gotická kašna v Kutné Hoře, Santiniho
kaple v Křenově a další.     

Radomír Slovik,
foto: Pavel Vopálka a archiv fakulty

Stručná historie školy
Myšlenka založení mezioborově pojaté školy
byla formulována v souvislosti s restaurováním
nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tis-
kaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana

Turistické noviny jsou jedním z nejoblíbenějších
marketingových nástrojů. V těchto dnech připra-
vujeme již třetí vydání těchto novin, které jsou
určeny výhradně Litomyšli. V tzv. Litomyšlských
lázeňských novin(k)ách na rok 2018 chceme
opět formou velmi krátkých článků upozornit na
vše zajímavé, co se v našem městě bude od
konce dubna až do konce roku 2018 dít.   
Můžete pozvat návštěvníky na koncerty, vý-
stavy, dlouhodobé expozice, novinky či naopak
téměř zapomenuté pozoruhodnosti. O zaslání
vašich námětů – maximálně 700 znaků včetně
mezer – prosíme nejpozději do 15. března 2018.
Své články včetně fotografií v tiskové kvalitě za-

sílejte na unesco@litomysl.cz. Upozorňujeme, že
redakce vybere z hlediska cestovního ruchu to
nejpodstatnější a na uveřejnění příspěvků není
žádný právní nárok. Pro distribuci turistických
novin použijeme všechny naše kanály. Rozve-
zeme je do všech atraktivit Českomoravského
pomezí, informačních center, měst UNESCO
i České inspirace. Věříme, že své „doma“ budou
mít i v restauracích, hotelech, penzionech, v mu-
zeích i galeriích v Litomyšli, na plovárně a dal-
ších sportovištích. Prostě všude tam, kde jsou
lidé. 

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Připravujeme Litomyšlské
lázeňské novinky – přidejte se!
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Prostřednictvím Lilie bych chtěl velice podě-

kovat MUDr. Večeřovi za vstřícný přístup
a ochotu kdykoliv nám pomoci při léčbě man-
želky. Zároveň velké poděkování patří všem se-
střičkám a pečovatelkám Farní charity Litomyšl
za obětavou pomoc a péči při ošetřování mé
manželky, která své nemoci na Štědrý den pod-
lehla. Děkuji. Manžel Jan Briol

 Děkuji p. primáři Marku Serbákovi, lékařům,
sestřičkám a sestřičkám na JIPU chirurgického
oddělení Litomyšlské nemocnice za příkladnou
péči o mého manžela p. Zdeňka Javůrka po dobu
jeho hospitalizace. Děkuji Marie Javůrková

Chtěla bych poděkovat lékařům a sestřičkách
chirurgického oddělení Litomyšlské nemocnice
za vzornou péči po mém úrazu. Také velmi děkuji
listovní doručovatele paní Láznické za poskyt-
nutí první pomoci a zavolání rychlé lékařské po-
moci. Vlasta Drimlová

Dne 31. března oslaví naše maminka, ba-
bička, prababička, praprababička paní Jaroslava

Hanusová z Pazuchy své krásné 85. narozeniny.
Přejeme jí, ať stále sleduje naučné a sportovní
pořady v televizi, ať luští křížovky, ať se zajímá
o zprávy z médií, ale nejvíce hodně zdravíčka. 
Za rodinu Hauptovu, Štarmanovu, Navrátilovu,
Hanusovu, Krškovu přeje dcera Ivona Jansová
s rodinami.

Slunce svítí, pravda teď v zimě jen občas, ale
Slunce u pomníku Bedřicha Smetany září každo-
denně. Dostalo loňského roku nové oblečení –
vkusné a příjemné. I salonek má nový kabát. Vše
jakoby omládlo. Co obnovené oblíbené restau-
raci přát? Mnoho spokojených strávníků, kteří
ocení velice chutné jídlo podávané příjemnou
obsluhou v krásném prostředí. V únoru jsem tam
měla rodinnou oslavu. Za sebe i své příbuzné vy-
slovuji rodině Vanžurových dík, že mají svůj pod-
nik na tak dobré úrovni. Naše milé Slunce –
restaurace, hostinec s dlouholetoutradicí – si to
zaslouží. Marie Paříková

ZAMYŠLENÍ

Lékař, který zemřel za nemocné 
On nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on
nesl, my však domnívali jsme se, že jest raněn,
a ubit od Boha i strápen. On raněn jest pro pře-
stoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň
pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho
lékařství nám způsobeno. Všichni my jako ovce
zbloudili jsme, jeden každý na cestu svou obrátili
jsme se, a Hospodin uvalil na něj nepravosti
všech nás. Pokutován jest i strápen, však neote-
vřel úst svých. Jako beránek k zabití veden byl,
a jako ovce před těmi, kdož ji střihou, oněměl,
aniž otevřel úst svých. Taktě se líbilo Hospodinu
jej stírati, a nemocí trápiti, aby polože duši svou
v oběť za hřích, viděl símě své, byl dlouhověký,
a to, což se líbí Hospodinu, skrze něho šťastně
konáno bylo. Iz 53. 4-7, 10 

Na Velký pátek (letos 30. března) si křesťané při-
pomínají ukřižování svého Pána, Ježíše Krista.
I když jsme země, kde mnozí křesťanskou víru
opustili, přesto jsme země označena křížem.
A kříže nejsou jen v kostelích a na hřbitovech.
Najdeme je také v krajině jako Boží muka, na-
jdeme je ve výtvarném umění a u někoho uvi-
díme křížek i na krku. Kříž vypovídá o dějinách
této země, o jejich hodnotách, o naší víře či ne-
víře. Kříž je asi nejvýstižnějším symbolem toho,
oč zde v minulosti šlo a k čemu můžeme i dnes
upírat naději.

Kříž byl ovšem krutý popravčí nástroj. Podobně
jako u nás šibenice. Ježíš byl pověšen na kříž
a zemřel tam. Zemřel tak, jak umírají zločinci. Pro
ty, kteří věřili, že je Mesiáš, že je od Boha poslaný
Spasitel, to bylo hrozné. Mesiáš, Kristus, který
byl ukřižován k smrti! Neslýchané, neuvěřitelné,
absurdní.
Proto také na Velký pátek všichni Ježíšovi učed-
níci utekli. Nikdo nevěděl, co to má vlastně zna-
menat. Možná to nevěděl ani Ježíš. Vždyť na kříži
volal: „Bože můj, Bože můj, pročs mne opustil?” 
Teprve Ježíšovo vzkříšení přineslo víře novou in-
spiraci a sílu. A učedníci a i další křesťané začali
promýšlet, co Ježíšův kříž vlastně znamená.
Křesťané také uvěřili, že Ježíš je Boží Syn. Jak ale
mohl Syn Boží zemřít na kříži? A právě 53. kapi-
tola proroka Izaiáše se stala pro křesťany klíčem
k událostem Velkého pátku. Pokud doma někde
najdete Bibli, přečtěte si celou kapitolu. Boží Syn
byl ukřižován – to pohoršovalo a pohoršuje až
dodnes. Je to skandál! Boží Syn má být přece
jako Bůh mocný, slavný nesmrtelný. Nic s toho,
ale u ukřižovaného Ježíše nenajdeme. Takový je
tedy křesťanský Bůh – umírá ve svém Synu na
kříži. Proto není vůbec snadné v něj uvěřit.
Jak ale někdo může vzít na sebe cizí hříchy a tím
ho očistit a uzdravit? Má to nějakou logiku? Ve
staré církvi to promýšleli církevní otcové Eirená-
ios z Lyonu a Řehoř z Nyssy. Boží svět podle nich

tvoří ontologickou, bytostnou jednotu. Je to or-
ganismus, do kterého ale hřích vniká jako roz-
leptávající nemoc. A nyní spravedlivý, čistý Boží
lékař vstupuje do jednoty nakaženého orga-
nismu a propůjčuje mu své ochranné látky. Sou-
střeďuje nemoc na sebe. Sám se jí nakazí.
A v sobě ji přemáhá a ničí. Tím od nemoci hříchu
osvobozuje celý organismus. Boj s chorobou je
ovšem těžký. Lékař sám prožívá utrpení těžkého
pacienta, prožívá znetvoření nemocí. Zažije
i smrt. Jeho smrt ale nemoc definitivně zničí. 
Smysl Ježíšovy smrti je v tom, že umírá za nás
hříšné. Umírá jako beránek obětovaný za viny
druhých. Svou duši pokládá v oběť za hřích.
Umírá, aby nás ze smrti zachránil. Křesťané uvě-
řili, že Izaiášův spravedlivý služebník Hospodi-
nův je Pán Ježíš Kristus. To je grunt, na kterém
stojí naše víra. Naší nadějí i spásou je Kristův
kříž. Václav Hurt, evangelický farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Čím víc se učíte, tím víc
poznáváte, že nikdy neexistují žádné od-
povědi, ale jen další otázky.

Norman Mailer

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Paříková
    Marie Švecová
85 let – Olga Dlouhá
    Anna Vencovská
90 let – Stanislava Bártová
91 let  – Libuše Štiková
    Alena Wotrubová
94 let – Břetislav Kladiva
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Ladislav Roleček, Litomyšl – Kristýna Ro-
thscheinová, Litomyšl; Libor Kundrát,
Otvice – Jana Hübschtová, Tisová
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Šedesát let společného života – DIAMAN-
TOVOU SVATBU - oslavili manželé 
Alena a Antonín Vobejdovi z Litomyšle.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Ing. Josefem Trübenekrem (79 let)
Marií Štikovou (83 let)
Marií Vopálkovou (77 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

V únorovém čísle Lilie jsme chybně uvedli
příjmení nevěsty.
„V měsíci lednu uzavřeli manželství Vladi-
mír Klatovský – Praha a Petra Víchová –
Chotovice." Tímto se manželům Klatov-
ským omlouváme a do společného života
přejeme hodně lásky, štěstí a pohody.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

V únoru jsme přivítali následující mi-
minka:
Charlotte Chlupová, Viktorie Hubinková,
Michal Mareš, Dorota Culková, Jan Vo-
máčka, Tomáš Pokorný, Tomáš Tobek,
Anna Valentina Kořínková

Ve společenské kronice jsou uvedeni
pouze spoluobčané, kteří ke zveřejnění
svého jména dali písemný souhlas nebo ti,
k jejichž zveřejnění dali písemný souhlas
zákonní zástupci nebo příbuzní.

Zámecké slosování
o diamanty k narozeninám zámku
Státní zámek Litomyšl ve spolupráci se spol.
Diamonds International Corporation připravil ke
svým 450. narozeninám překvapení pro náv-
štěvníky – vstupenky na prohlídku zakou-
pené od 1. 4. do 30. 9. 2018 budou
slosovatelné v soutěži o pravé dia-
manty. 
Návštěvníci, kteří zakoupí vstupenku
na prohlídku zámku v Litomyšli od 1. 4.
do 30. 9. 2018, vyplní a odevzdají jed-
noduchý losovací lístek v zámecké po-
kladně, budou zařazeni do Zámeckého
slosování o diamanty. Cenami jsou investiční
diamant, diamantové šperky nebo publikace
o diamantech. Zámecké diamantové slosování
je mimořádnou událostí k 450. narozením lito-
myšlského zámku.
Podmínky soutěže:
1.   Slosovací lístek bude vydán návštěvníkovi po

zakoupení vstupenky na zámeckou prohlídkovou
trasu. Nevztahuje se na vstupenky vydané
zdarma. 

2. Slosovací lístky přijaté do soutěže musí
být čitelně vyplněny a vhozeny do zape-

četěné slosovací nádoby v zámecké
pokladně (Jiráskova 93, 570 01 Lito-
myšl) nejpozději do 30. 9. 2018 do
16.00 hod. 
3. Odevzdáním slosovacího lístku sou-

hlasí soutěžící s jeho případným poz-
dějším použitím pro propagační účely

zámku a dalších ročníků soutěže, stejně jako
s podmínkami soutěže.
4.  Výherce/výherci nemohou požadovat fi-
nanční plnění za cenu/ceny získané v soutěži.
Více také na http://www.zamek-litomysl.cz/. 
Těšíme se na vás a vaše fotografie v roce 2018.

Zdeňka Kalová 



7

175 let – 1. 3. 1843 se narodil František Metyš,
kameník a sochař, mimo svou profesi byl rovněž
všestranným hudebníkem. Je autorem mramo-
rové desky s reliéfem Bedřicha Smetany z roku
1880 (na zámecký pivovar byla zasazena až v roce
1949), náhrobku M. D. Rettigové podle kresby
prof. Leopolda Ferbera, sochy sv. Metoděje v rohu
zámecké zahrady v Litomyšli atd.
110 let – 19. 3. 1908 zemřel František Zörnig, bo-
tanik, entomolog a učitel. Působil na měšťanské
dívčí škole, vedle toho vyučoval kreslení na lito-
myšlském gymnáziu. Vynikl také jako znamenitý
hudebník ovládající snad všechny hudební ná-
stroje, byl ředitelem kůru a sbormistrem pěvec-
kého spolku Vlastimil. Věnoval se floristickému
a entomologickému výzkumu okolí Litomyšle
a patřil k uznávaným botanikům.
105 let – 21. 3. 1913 se narodil Josef Dastych, uči-
tel a malíř. Působil na dívčí škole v Litomyšli, poté
v Budislavi a Jarošově, kde učil s Petrem Jilemnic-
kým. Za 2. světové války se zapojil do protifašis-
tického odboje, pomáhal partyzánům. Po válce
působil v Semaníně a v Osíku, kde byl řídícím uči-
telem až do odchodu do důchodu. Ve všech svých
působištích vedl kulturní život obce. V důchodu se
věnoval svému velkému koníčku – malování ob-
razů, měl rád Vysočinu, kam za náměty často jez-
dil, obrazy vystavoval po celém okolí.
50 let – 25. 3. 1968 zemřel Ing. Jan Vandas, spolu
se svým bratrem Jaroslavem byli majiteli olejny
v Litomyšli. Byl horlivým propagátorem a zakla-
datelem různých sportů v Litomyšli a jedním
z prvních členů skautu, stál u kolébky ledního
hokeje, podporoval lehkou atletiku a sám byl
vynikajícím chodcem, který dvakrát zvítězil v cho-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

březen 2018

Litomyšlské gymnázium
Již 95 let tvoří dominantu Masarykovy čtvrti v Litomyšli budova gymnázia, vystavěná podle projektu
dr. Antonína Ausobského, profesora VŠ technické v Praze. Stavba stála 7, 7 milionů korun a v prů-
běhu dvou let ji provedl architekt a stavitel ing. Ferdinand Rudolf. Litomyšlské gymnázium bylo
postaveno jako vůbec první prvorepubliková nová středoškolská budova. Od roku 1990 nese škola
název Gymnázium Aloise Jiráska. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

deckém maratonu. Byl znám tím, že po ukončení
školního roku na pražské technice chodil z Prahy
do Litomyšle pěšky (cesta trvala dva dny). Jeho
největším zájmem byl fotbal, byl dlouholetým
funkcionářem a členem výboru SK Litomyšl,
správcem plovárny a organizátorem sportu
vůbec.
50 let – 3. 3. 1968 zemřel Karel Holec, významný
malíř – krajinář. Studoval Akademii výtvarných
umění v Praze, maloval krajinné motivy z Lito-
myšlska, Vysočiny a Šumavy. Obrazy Karla Holce
nalezneme v litomyšlské či poličské galerii, ale ze-
jména v litomyšlských domácnostech. Spolu
s Pravošem Martínkem se podílel na ilustrování
knihy dr. Laška Zapadlí osvícenci.
25 let – 23. 3. 1993 zemřel PhDr. Pavel Brkl, vy-
nikající klavírista, učitel a sbormistr pěveckého
sboru na Střední pedagogické škole v Litomyšli,
kde působil až do své předčasné smrti. V roce
1974 založil na škole dívčí pěvecký sbor, který se
stal součástí bohatého litomyšlského hudebního
života. Spoluúčinkoval např. s orchestrem Gus-
tava Broma nebo při každoročním zahajování
Smetanovy Litomyšle. Účastnil se i vrcholných
soutěží pěveckých sborů pedagogických škol,
v nichž dosáhl významných úspěchů.
450 let – 18. 3. 1568 byl položen základní kámen
ke stavbě zámku v Litomyšli. Do konce roku
1571 bylo postaveno západní křídlo zámku, možná
i část jižního s arkádami. Roku 1575 zemřel stavitel
Giovanni Battista Aostalli. Na místo hlavního ar-
chitekta nastoupil jeho příbuzný Ulrico Aostalli. Je
spolutvůrcem litomyšlského zámku, neboť posta-
vil křídlo východní a severní a dokončil čelní stěnu
na druhém nádvoří. Stavbu dokončili r. 1582.

Lenka Backová

Nové knihy v litomyšlské knihovně
Cartland – Bohatství lásky, Grmolec – Císařský
kurýr Marie, Glasgow – Dívka na kusy, Cummins,
Fiona – Chrastění kostí, Miller, Raine – Napra-
vený prostopášník, Beran – Rakev bez nebož-
tíka, Češka – Smrt malé blondýnky, Gonzales –
Umění přežít: kdo, Newman, Peter – Zlo, Hurwitz,
Gregg – Invaze ženců, Swanson – Knihkupkyně,
McBain, Ed – Nokturno, Kaminsky – Padělatel

Adolfo Kaminsky, Lebbon, Tim – Relikvie, Cílek,
Roman – Panny a netvor, Kubát, Luděk – Po-
slední zastávka Peklo, Bodard – Dominium Pa-
dlých andělů, Prokšová – Slupky minulosti,
Aleksijevič – Válka nemá ženskou tvář, Folný, Jan
– Víkend v Londýně, Watkins, Tom – Zvířecí de-
tektiv.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
na: • Svatební veletrh 2018 • Zimní olympiáda
dětí a mládeže 2018 I. • Zimní olympiáda dětí
a mládeže 2018 II. • Litomyšlská ornitologie •

Tisková konference města únor 2018 • Sme ta
nová Litomyšl – pozvánka na kulturu v roce
2018 • Výstava Vladimíra Vícha v Domě U Ry-
tířů • Edison na škole T. G. Masaryka • Zápas
play-off HC Litomyšl vs. HC Chrudim 14. 2. 2018
• Hokejisté Jiskry si 18. 2. 2018 jeli do Chrudimi
pro postup • Ze zasedání zastupitelstva únor
2018 • Nakopněte svoji školu v roce 2018

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 3. 3. MUDr. Kašparová
Ne 4. 3. MUDr. Jindrová
So 10. 3. MUDr. Sláma
Ne 11. 3. MUDr. Sláma
So 17. 3. MUDr. Kašparová
Ne 18. 3. MUDr. Jindrová
So 24. 3. MUDr. Mikulecká
Ne 25. 3. MUDr. Mikulecká
Pá 30. 3. MUDr. Slavík
So 31. 3. MUDr. Jílek ml.
Ne 1. 4. MUDr. Paseková
Po 2. 4. MUDr. Paseková
So 7. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 8. 4. MUDr. Jílek ml.

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 3. MUDr. Filová
Ne 4. 3. MUDr. Filová
So 10. 3. MUDr. Kopecká
Ne 11. 3. MUDr. Hájková
So 17. 3. MUDr. Cacková
Ne 18. 3. MUDr. Laštůvková
So 24. 3. MUDr. Mareš
Ne 25. 3. MUDr. Papoušková
Pá 30. 3. MUDr. Pešková
So 31. 3. MUDr. Pilařová
Ne 1. 4. MUDr. Sadílková
Po 2. 4. MUDr. Šíchová
So 7. 4. MUDr. Švábová
Ne 8. 4. MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 3. 3. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 4. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 10. 3. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 11. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 17. 3. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 18. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 24. 3. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 25. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Pá 30. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 31. 3. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 1. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Po 2. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 7. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 8. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
3. – 4. 3. MDDr. Peter Novák
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
10. – 11. 3. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
17. – 18. 3. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
24. – 25. 3. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
30. 3. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
31. 3. – 1. 4. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
2. 4. MUDr., MBA Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
7. – 8. 4. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Schovejme auta pod zemí
Jezdíme-li aspoň občas autem, už jsme někdy
kroužili po náměstí a marně hledali parkovací
místo. Zaparkovat je nyní problém i o víkendu
a situace se rok od roku zhoršuje. To poškozuje
nejen majitele obchodů, nejen nás, kteří na ná-
městí potřebujeme nakoupit a rádi chodíme na
kávu, ale i ty, kteří zde bydlí a pro něž je parko-
vání u domu stále obtížnější. Zkrátka tak či onak
to poškozuje všechny Litomyšlany. 
Postavení parkovacího domu u Zahájské, o kte-
rém se jedná, by pomohlo. Jenže dům s 30 místy
navíc uleví jen spodnímu kousku náměstí. Má-
lokdo bude chtít zaparkovat stovky metrů od ob-
chodu, kam má namířeno. Starší lidé nebudou
moci nosit své nákupy tak daleko. Pokud by byl
navíc tento projekt spojen s omezením parko-
vání na náměstí, mohl by mít za následek útlum
řady obchodů a úpadek Smetanova náměstí
jako přirozeného společenského jádra Litomyšle.
Skutečně funkčním řešením je vybudování pod-
zemního parkoviště pod náměstím. K tomu exis-
tuje už řadu let hotový projekt od nyní již
bohužel zesnulého pana Štiky, který nechal
svým vlastním nákladem za více než čtvrt mili-
onu korun vypracovat pan Janecký. Je dokončen
kompletní geologický průzkum. Parkoviště by

mělo téměř 300 míst – tedy skoro tolik aut, kolik
se vejde na celé náměstí. Pak by skutečně bylo
možné parkování na povrchu trochu omezit
a zvětšit prostor pro zahrádky kaváren, vináren
a restaurací. Aniž bychom někomu ublížili, jed-
ním tahem zlepšíme život rezidentům, majite-
lům obchodů a všem z nás, kteří na náměstí
občas jezdíme či chodíme.
Proti projektu existují tři námitky: 1) je drahý, 2) do
historického města se nehodí a 3) nelze postavit
kvůli spodní vodě, starým sklepům nebo ohrožení
statiky. Třetí námitku vyvrací existující průzkum
a projektová dokumentace. Pro odpověď na dru-
hou námitku se stačí podívat do zahraničí: napří-
klad v samém srdci starého města ve Frankfurtu
je podzemní parkoviště (Dom Römer s 480 místy);
podobně v historickém centru Friedrichshafenu
u Bodamského jezera (Parkhaus Am See s 327
místy). Věřím, že takové moderní řešení pro zkráš-
lení náměstí by přivítala i městská architektka,
paní Vydrová. A nakonec – finančně se sice jedná
o investici srovnatelnou se stavbou bazénu, ale
s tím podstatným rozdílem, že parkoviště si na
svůj provoz s přehledem vydělá.
Když je to tak výhodné, proč jsme to už dávno
nepostavili? Podzemní parkoviště není nápad

Tomáše Havránka, pana Janeckého ani pana
Štiky. Diskutuje se o něm už od revoluce a za
starostování pana Brýdla byl téměř doveden
k realizaci. V roce 2018, když už na náměstí
skoro zaparkovat nejde, je nejvyšší čas začít sta-
vět. Tomáš Havránek

Reakce na článek Probíhají jednání 
o budoucnosti areálu Perštýn
Litomyšl je město škol a studentů. Vzdělávání
má zde historickou tradici (od dob Marie Frebo-
nie). Jsme patrně nejmenší univerzitní město,
napočítáme zde desítku škol, mateřské nepočí-
taje. Historie, kultura i zábava, péče o turisty,
vše je v plné míře zrealizováno. Co však trpí na
úbytě, je přírodovědné zázemí (dříve zastou-
pené DDM), ve školicím centru Zámeckého ná-
vrší také postrádá zastoupení a realizaci před
mnoha lety plánovaných aktivit. (Nabízené pro-
story pro přírodovědné pozorování v Panské za-
hradě, přírodu ztratilo úpravou anglické části
parku a laminátovými korýtky….
Barokní sýpka se přímo nabízí k využití – samo-
zřejmě po rekonstrukci, aby byla přetvořena na
trvalou  přírodovědnou expozici. Inspirací je sou-
časná ornitologická výstava v muzeu. 
Mimo jiné sýpka nabízí prostor i úložný pro cca
2000 svazků přírodovědné literatury, které pře-
vzalo muzeum z DDM, včetně vycpaných expo-
nátů ptáků či zvířat.
Nelze opomenout i významné přírodovědce,

profesory, kteří mají vztah k Litomyšli. (A někteří
jsou pochováni na místním hřbitově). I ti by si
zasloužili, aby nebyli zapomenuti.
Využití sýpky pro expozici není nic převratného.
Je úspěšně provedeno v Nových Hradech (Mu-
zeum kol). Velmi pěknou přírodovědnou trvalou
výstavu nalezneme i v menších městech – na-
příklad v muzeu v Králíkách v Orlických horách.
Příroda Litomyšle a okolí textově je již knižně
zpracována (RNDr. Lubor Urbánek) a doufejme,
že v dubnu bude mít svůj křest.
Sýpka by měla sloužit pro přírodovědnou prak-
tickou výuku. Její pozice barokní sýpky je přímo
ideální – Nedošínský háj, rybník Košíř, chov
pstruhů, čistička odpadních vod. Vždyť na ta-
kový záměr, projekt, existují dotace, granty.
A ani by se sýpka neprala se zamýšleným pod-
nikatelským záměrem – zahradní technika. 
Jistě by se dala upravit i trasa městské dopravy,
aby přírodovědné výukové centrum bylo bez-
pečně a snadno dostupné.

Jarmila Chladová

Prosba na majitele psů a kuřáky
Vážení obyvatelé města Litomyšle, 
mám k vám velkou prosbu, tedy hlavně k těm,
kteří mají doma pejska a pravidelně jej venčí na
různých místech našeho města. Já nyní apeluji
hlavně na ty, kteří venčí svoje miláčky na Ko-
menského náměstí, kolem hotelu Dalibor
a v parku u nového dětského hřiště naproti pe-
dagogické škole. Hned úvodem bych ale chtěla
zmínit, že i naše rodina má dva pejsky, a tudíž je
v těchto místech venčíme a mohu Vám říci, že
ač jsem „pejskařka”, tak se za mnoho pejskařů
STYDÍM! Proč? Protože trávníky a chodníky
v těchto místech vypadají hrozně a já neustále
svým vnučkám musím vysvětlovat, proč tu
denně přibývá spousta neuklizených psích ex-
krementů, a vlastně ani nevím, jak jim to mám
vysvětlovat a zdůvodňovat. Neboť my vnučky
vedeme k tomu, že každý majitel pejska si má po
svém miláčkovi jeho hromádku uklízet, ale
mnoho lidí to nedělá, a to mě velmi mrzí. Nedi-
vím se lidem, kteří pejska nevlastní, že na nás

„pejskaře” mají opravdu velkou zlost. A mají
zlost na psy, kteří za své pohodlné „páníčky” ne-
můžou. Hlavně nyní po zimě, kdy slezla ta troška
sněhu, vypadají trávníky kolem chodníků
opravdu hrozně. Je absurdní, když sbírám hro-
mádku po svém pejskovi a kolem se jich válí dal-
ších deset! Lidi, prosím Vás, uklízejte po svých
pejscích, sáčků máte všude dost, a když nejsou
poblíž, noste si je s sebou v kapse, nic Vám to
neudělá a třeba budete mít i dobrý pocit, že jste
pro svého pejska něco udělali. 
A podobnou prosbu mám i ke kuřákům – prosím
Vás, proč házíte špačky od svých vykouřených
cigaret z balkonů na trávníky (to je takový prob-
lém si na balkon dát popelník a špačky házet do
něj?). Proč, když dělám velký úklid, musím kolem
vchodových dveří uklízet hlavně nedopalky ci-
garet? Jak máme učit naše děti, aby dodržovaly
pořádek, když dospělí jim jdou takovým příkla-
dem?                                                                                    

Marta Koníčková

Chceme skutečně zámecké návrší pojmenovat
náměstím Václava Havla? Pokud je to tak ne-
zbytně nutné, pojmenujme ho po někom z his-
torie. Litomyšl by jistě našla několik jiných
vhodných jmen. Mnoho lidí by uvítalo, kdyby se 
toto zámecké návrší, jak ho dnes nazýváme,
opět vrátilo k původnímu názvu Hora Olivetská,
pokud tam nutně v názvu musí být náměstí, po-
jmenujme ho náměstí Na Hoře Olivetské. Další
možný název by mohl být náměstí Jindřicha
Zdíka. Bez tohoto biskupa, který do Čech z Fran-
cie přivedl řád premonstrátů a nechal zde po-
stavit druhý klášter v Čechách po Strahovském
klášteře, bez tohoto olomouckého biskupa by se
tak Litomyšl dále nerozvíjela. Dále by mohla být
brána v úvahu jedna významná žena. S ní je
spojen příchod piaristického řádu do Litomyšle.
Toto náměstí by zcela určitě také její jméno
v názvu mohlo mít. Jak krásně by znělo náměstí
Frebonie z Pernštejna. Tyto tři návrhy jsou snad
i přijatelné pro Generaci 89, která právě prosa-
zuje, aby se toto náměstí oficiálně jmenovalo
náměstí Václava Havla. Václav Havel Litomyšl
jistě proslavil, avšak já si myslím, že pro toto vý-
znamné místo se hodí jména z historické minu-
losti, pokud je třeba toto místo náměstím 
pojmenovat. Jan Pavliš

Bude v Litomyšli
další náměstí?

KNIHY JOSEFA NĚMEČKA
O KOLABORANTECH
ZA PROTEKTORÁTU
A ZNÁRODŇOVÁNÍ
NA LITOMYŠLSKU

V KNIHKUPECTVÍCH
PASEKA

A U FALTYSOVÝCH.

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle,  basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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Druhé místo v republice putuje na ZŠ U Školek
Klára Šoutová, žákyně 6. ročníku ZŠ U Školek,
obsadila druhé místo v celorepublikové komik-
sové soutěži, která měla připomenout životní
osudy pamětníků z 2. světové války.
Komiksovou soutěž vyhlásilo Centrum vizuální his-
torie Malach, které poskytuje badatelům, pedago-
gům, studentům i nejširší veřejnosti místní přístup
ke třem digitálním archivům orálně historických
rozhovorů. Cílem soutěže bylo vytvořit komiks na
základě vyprávění pamětníka 2. světové války. 
Klárka si vybrala životní příběh paní Zuzany Rů-
žičkové. Vyslechla její více než dvouhodinové vy-

právění, na základě kterého nakreslila komiks, kde
zachytila ty nejdůležitější životní okamžiky paní
Růžičkové. Byla pozvána na slavnostní předávání
cen, jež se odehrávalo dne 29. ledna 2018 na Ma-
tematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, kde má centrum své sídlo a své archivy.
Samotnému vyhlášení předcházela řada zajíma-
vých přednášek nejen o historii, ale i o digitálních
technologiích. Klára za svůj komiks sklidila velký
potlesk a obdržela drobné věcné ceny. Klárčin ko-
miks „bojoval” s velkou konkurencí, a přestože se
jednalo o celorepublikovou soutěž, největší kon-

kurence pocházela z Pardubického kraje. Všechny
tři vítězné práce pocházely právě odsud. 
Klárce srdečně gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v oblasti jejího uměleckého působení.

Jan Coufal

Mikrojesle Litomyšl 
pět měsíců v provozu
Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojes-
lích v ČR (mimo hl. m. Prahu) reg. č. projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003630, Termín re-
alizace projektu 1.8.2017 – 30.9.2019.

Mikrojesle v Litomyšli mají za sebou prvních pět
měsíců provozu. Jejich zřizovatel – Rodinné cen-
trum Litomyšl spolu s městem Litomyšl jako
partnerem vytvořily v prostorách „domu
s očima” na Jiráskově ulici, v krásném prostředí
zámeckého návrší, velmi domácké prostředí, do
kterého se v tuto chvíli těší osm dětí. V průběhu
týdne se děti střídají podle předem rezervova-
ných časů tak, aby v mikrojeslích byly maxi-
málně čtyři najednou. Věk dětí je od 6 měsíců do
4 let. V průběhu dne se o děti stará jedna chůva,
na čas vycházky a oběda pak přichází další.
Model mikrojeslí je inspirován zahraniční praxí,
kde se dlouhodobě osvědčuje tato služba jako
vhodné řešení pro rodiče s nejmenšími dětmi.
I zkušenosti z Litomyšle nasvědčují, že pilotní

projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
je velmi zajímavou cestou rané péče. Kapacita
mikrojeslí je v tuto chvíli naplněna a přihlášky ro-
dinné centrum nepřijímá. Projekt je financován
prostřednictvím ESF z Operačního programu za-
městnanost a státního rozpočtu ČR.
Jana Urbanová, foto: Rodinné centrum Litomyšl

Třetí ročník
projektu Edison
na III. základní škole
Zahraniční studenti opět navštívili III. základní
školu. Osm vysokoškoláků z Brazílie, Turecka,
Ukrajiny, Indonésie, Číny, Pákistánu, Gruzie
a Ruska využilo možnosti zapojit se do pro-
gramu Edison a týden si s českými dětmi povídat
o svých zemích a kultuře. S žáky III. ZŠ se potká-
vali při vyučovacích hodinách od 12. do 16. února.
Děti získaly nejenom nové poznatky o exotic-
kých krajích, ale při konverzaci si navíc procvičily
angličtinu. A opět neskrývaly své nadšení ze
zpestření výuky. „V aule jsme si s nimi byli poví-
dat a u jednoho jsme mohli ochutnat jejich jídlo.
Byly to nudle s omáčkou, hodně pálily, ale byly
dobrý,” vzpomíná jeden z žáků na pokrm, který
mu dal ochutnat Indonésan.
Do projektu Edison se na škole zapojili již potřetí
a nabyté zkušeností se jim obzvlášť hodily, letos
totiž přivítali rekordní množství zahraničních
studentů. „Osm jsme jich tady ještě nikdy ne-
měli, bylo to trochu náročné na organizaci, ale
určitě to stálo za to,” uvedl ředitel školy Pavel
Jirsa. Reakce zahraničních studentů na Česko
byly vesměs tradiční. „Máte tady opravdu velkou
zimu, ale v Litomyšli se mi líbí,” prohlásil mladý
Brazilec. -mv-

Rekonstrukce na Střední škole
zahradnické a technické

V letošním roce byla zahájena rekonstrukce
nedostavěné administrativní budovy bývalé
mlékárny. Autorem stavebních úprav je Archi-
tektonický ateliér ABV, Ing. arch. Petr Benda,
který se v Litomyšli podílel mimo jiné na řešení
hotelu Aplaus. Projektantem této stavby je pro-
jekční kancelář Apolo CZ z Poličky. Stavba
s rozpočtem přibližně 35 – 40 mil. korun bude
dle harmonogramu dokončena nejpozději
v říjnu 2018. V nové budově nebudou chybět
prostory pro výuku oboru chovatel cizokraj-
ných zvířat, zejména teraristiky a akvaristiky.
Nový prostorný výtvarný ateliér zde najdou za-
hradnické a umělecké obory (Floristický a za-
hradní design), který se na naší škole vyučuje

od roku 2015. Součástí stavby s bezbariérovým
přístupem bude moderní učebna IT. Pro výuku
zahradnických studijních oborů budou součástí
komplexu třípatrový vytápěný skleník a pro-
story pro sušení květů pro floristy a aranžéry.
A ještě jedna dobrá zpráva. Spustili jsme jako
první škola v ČR on-line přenos z webkamery
z našeho chovu drápkatých opiček s mláďaty,
která se nedávno narodila. Ikonu pro spuštění
naleznete na hlavní stránce školy. Uvidíte, jak
se opičky mají čile k světu.

Hana Honzíková, SŠZaT Litomyšl
foto: archiv školy

Město Litomyšl
vyhlašuje konkursní řízení
na pracovní místa 
ředitelů / ředitelek:

Základní škola Litomyšl,
Zámecká 496, okres Svitavy

Základní škola Litomyšl,
U Školek 1117, okres Svitavy

Základní škola Litomyšl,
T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy

III. mateřská škola Litomyšl,
Dům dětí a mládeže, Litomyšl,
17. listopadu 905, okres Svitavy

Přihlášky přijímáme na adrese:
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl do 31. 3. 2018
v zalepených obálkách s označením
názvu konkursu.

Více informací na www.litomysl.cz.

Pronajmu nebytové
prostory v Janově

u Litomyšle
Celkem 300 m2, ústř. topení plyn 

a tuhá paliva, 2x výloha, 2x sprcha,
2x WC, nákladová rampa,

bezbariérový přístup do objektu.
Příjezd po asfaltové komunikaci.

Informace: tel. 737 460 000
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Program Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny
představen i na veletrzích cestovního ruchu  

Myšlenku lázní ducha se sna-
žíme představovat i na vele-
trzích cestovního ruchu.
První letošní programový
leták měl premiéru již v lednu
na veletrhu Slovakiatour
v Bratislavě a úspěšný byl

i na veletrhu Holiday World v Praze. Mnoho
návštěvníků veletrhů se nadchlo myšlenkou
obléknout si šaty po babičce či dědečkovi
a korzovat pomyslnou lázeňskou kolonádou.
Také nabídka kapel a divadel v rámci Zahájení
7. litomyšlské lázeňské sezóny byla shledána
jako velmi zajímavou a podnětnou pro náv-
štěvu Litomyšle.
Pohlazení pro duši i pro uši můžeme očekávat
od kapely Buty, Mňága a Žďorp či Děda Mládek
Illegal Band. Swingově nás naladí Kateřina
Steinerová & Her Swing Boys, Stanley´s Dixie
Street Band a roztančí Swing Busters (letos i na
odpolední škole swingu). Lázeňsky se můžete
ladit již od středy – např. při Knižním čtvrtku ve
středu, který se bude odehrávat v literární ka-
várně Na Sklípku. Také pořad Pocta české
opeře, který bude proveden právě ke 100. vý-
ročí založení republiky, vás vrátí v čase. Po Šan-
sonovém koncertu v domě U Rytířů vás zveme
do Smetanova domu na koncert legendární ka-
pely Buty. V pátek už se lázeňský kolotoč roz-
točí naplno – možná nebude vědět, kam dřív.
Pro rodiny s dětmi nabízíme představení Di-
vadla Drak s názvem A do třetice všeho…, zá-
roveň bude v kině Sokol projekce filmu Po
strništi bos, po které následuje beseda s Alo-
isem Grecem, který ve filmu ztvárnil hlavní roli
Edy Součka. Od 17.30 hod. bude v hostinci
U Černého orla autorské čtení Erika Taberyho –
představí svoji úspěšnou knihu Opuštěná spo-
lečnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše.
Páteční večer bude patřit další legendě – do
Music Clubu Kotelna se opět vrací kapela
Mňága a Žďorp. 

Z bohatého sobotního programu připomeneme
již tradiční Fotoateliér HRG na ulici, program
nejen pro děti na zámeckém návrší či oblíbenou
kolonádu s množstvím překrásných veteránů,
hudební i divadelní produkce. Slavnostní Zahá-
jení 7. litomyšlské lázeňské sezóny se letos bude
výjimečně konat na 1. zámeckém nádvoří –
chceme při této příležitosti popřát zámku k jeho
450. narozeninám. Celým sobotním programem,
jehož součástí můžete být i vy, nás bude opět
provázet lázeňský švihák Václav Žmolík. Velkou
sobotní hvězdou bude Děda Mládek Illegal
Band, který přednese osobitým způsobem, dnes
již zlidovělé, písničky Ivana Mládka. Poté, díky
kubánským a latinskoamerickým rytmům ka-
pely Atarés, přijde na Špitálek horké léto. Po
ukončení venkovních produkcí vás zveme do jíz-
dárny na Lázeňskou swingovou tančírnu nebo
na Lázeňskou afterpárty do Music Clubu Ko-
telna. V neděli můžete posnídat v trávě v zá-
meckém parku, vyrobit si vlastní sgrafito
v regionálním muzeu, zajít na odpolední koncert
do kapitulního chrámu a lázeňskou náladu si
udržet i při Nezapomenutelných písních, na
které se zapomnělo – v podání Jiřího Suchého
a Jitky Molavcové – ve Smetanově domě.    
Kompletní program, do kterého stále přibývají
další a další položky, najdete na www.laznedu-
cha.cz, novinky z příprav můžete sledovat i na
facebooku lázní ducha.

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým a lázeňský pár 
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat po lázeňské promenádě. Vítané jsou slu-
nečníky, vějíře, vycházkové hole, pochopitelně
nezbytná je zásoba nezávazných společen-
ských témat pro zastávky s ostatními měšťany.
Však to již všechno dobře znáte. A protože sou-
těž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým
a lázeňský pár se vám líbí, rozhodli jsme se vy-

hlásit ji znovu. Pravidla jsou jednoduchá – nej-
dříve je třeba navštívit Fotoateliér HRG na ulici,
nechat si udělat obrázek a pak už jen držet si
palce. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu
28. dubna na Toulovcově náměstí v 18.00
hodin. Pochopitelně vás neošidíme ani o face-
bookové kolo soutěže. Vítěz v každé kategorii
se může těšit na zajímavé ceny!

Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak
bavit lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií,
světel a dalších divadelních propriet? Výborně
– tato výzva je určena právě vám! Naše lázeň-
ská promenáda, která letos vede z 1. zámec-
kého nádvoří přes máchadlo až na Braunerovo
náměstí bude v sobotu 28. dubna 2018 ote-
vřena již od 10.00 hodin i pro vás. Zaplatit vám
sice neumíme, ale můžete vybírat do klobouku,
futrálu od houslí či jiných „pokladniček“. Staňte
se součástí projektu, o kterém se mluví! Svoji
účast můžete nahlásit na mailové adrese la-
zneducha@litomysl.cz.

Výzva pro případné sponzory a mecenáše 
Na většinu pořadů v rámci Zahájení 7. litomyšl-
ské lázeňské sezóny se nevybírá vstupné. Ale
to neznamená, že účinkujícím nemusíme za je-
jich vystoupení zaplatit. Proto děkujeme všem
dosavadním partnerům a mecenášům, kteří
tento projekt v minulosti podporovali. Budeme
rádi, když nám zachováte přízeň i tentokrát.
Uvítáme samozřejmě i další firmy, podnikatele
či jednotlivce, kteří by rádi tento projekt jakkoli
podpořili. Ozvěte se nám prosím na laznedu-
cha@litomysl.cz, sdělíme vám podrobnosti.
Věříme, že spolupráce bude probíhat k obou-
stranné spokojenosti. Vězte, že loňský ročník
navštívilo celkem 27 tisíc lidí, kteří v Litomyšli
nebydlí, nepracují ani nechodí do školy. Vy-
plývá to ze sledování návštěvnosti podle zbyt-
kových dat mobilních telefonů.  

Děkujeme vám všem za chuť společně krásně
(b)láznit. Prosíme vás i za přímluvu o parádní
počasí – již mnohokrát se ukázalo, že když si
hodně lidí něco moc přeje, mnohdy to tam na-
hoře vyslyší a na lázeňskou kolonádu nám poš-
lou sluníčko. Věříme, že toto je naše společné
přání i pro 7. ročník této mírně recesistické
akce. Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Představovat v Litomyšli akci Lázně ducha je po tolika letech již téměř zbytečné. Zahájení
litomyšlské lázeňské sezóny má v kalendáři akcí své stálé místo a start turistické sezóny si
bez této akce už ani nedokážeme představit. Poznamenejte si prosím - od 25. do 29. dubna
2018 budeme v Litomyšli již posedmé zahajovat lázeňskou sezónu.  

Pečité a sedlina 
na gastroslavnostech
strana 1 >
Téma letošního ročníku jistě potěší všechny
masa milovné jedlíky. Kapitola „Pečité” v Domácí
kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové nabízí
recepty na pokrmy z mas jatečních, z drůbeže
i zvěřiny v té nejtradičnější úpravě. „Zdánlivě
jednoduchému pečení však předchází pečlivá
příprava masa, jeho naložení, špikování a po
dokonalém upečení do měkka pak přichází
mistrovské zapracování výpeku do lahodné

omáčky. Také „sedliny” neboli rosoly a sulcy jsou
vždy spojeny s masem,” prozrazuje Karel Te-
lecký. Výsledný produkt však může být slaný
i sladký, ve formě masitého nebo vaječného
předkrmu, stejně jako nápaditého dezertu. Na
něm je možno představit skutečné lahůdkářské
nebo cukrářské umění, fantazii a výtvarnou kre-
ativitu. Opravdová výzva pro aktivní účastníky
sedmých gastronomických slavností v Litomyšli!

Jana Bisová

Kuchař/ka
směny (střídání 4,5h, 8h a 12h) dle rozpisu. 
Plný pracovní úvazek.  Min. základní vzdělání –
nutná praxe, odpovídající zdravotní stav, 
empatie, schopnost tolerance a respektu. 

Uklízeč/ka
zkrácený úvazek 30 případně 20 hodin týdně,
práce včetně víkendů a svátků (dle harmono-
gramu), min. základní vzdělání, pečlivost, 
empatie a lidský přístup, odpovídající zdravotní
stav. 

Nabízíme dobré platové podmínky,
sociální výhody, týden dovolené navíc.
Bližší informace tel. 602 520 707, 
reditel@csplitomysl.cz. 

Do Centra sociální pomoci 
města Litomyšl hledáme kolegy
či kolegyně na pozici: 
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Třídění odpadů pro pokročilé
Třídění odpadu je jednou z věcí, kterými mů-
žeme pomoci naší planetě. Přestože lidé třídí již
dlouhá léta, pořád se mohou objevit drobné ne-
jasnosti ohledně toho, do kterého kontejneru
ten či onen obal patří. V tomto článku uvedeme
některé předměty, u nichž si mnozí nemusí
vědět rady s tříděním.
Pokud má někdo zahradu, může si pořídit do-
mácí kompost. Do něj patří mokrý znečištěný
nebo zamaštěný papír, ubrousky od svačiny, po-
užité kapesníčky, které se nedají recyklovat, ale
lze je přeměnit na kompost. Pak do něj vhazu-
jeme i zbytky vařené zeleniny.
Na papír, jak víme, máme modré kontejnery, do
nichž kromě běžných věcí z papíru vhazujeme
i plata od vajec, papír z jedné strany poplasto-
vaný, kartony polepené izolepou (v menším
množství izolepa nevadí), pokud je papír pole-
pen velkým množstvím izolepy, patří však do
sběrného dvora.
Na plasty máme žluté kontejnery. Do nich
běžně nejčastěji vhazujeme plastové lahve, na
nichž jsou umístěny potištěné etikety. Věděli
jste, že byste měli potištěný pásek z PVC z lahví
odstranit, protože jejich přítomnost znehodno-
cuje recyklaci? Je tedy lepší pásek odlepit a vho-
dit ho do směsného odpadu a až poté
sešlápnutou lahev vyhodit do žlutého kontej-
neru. Do těchto kontejnerů dále patří i plastové
obaly se zbytky potravin, u nichž drobné znečiš-
tění nevadí, dále sem vhazujeme plasty pole-
pené papírem, plastové obaly od kosmetiky,
krabice od mléka a šťáv a polystyren, avšak ta-
kový, který není znečištěn omítkou.
Na elektroodpad máme červené kontejnery, do

nichž patří drobné elektrospotřebiče, kabely
a dráty.
V Litomyšli máme i několik kontejnerů na oble-
čení, do nichž můžete vhodit starou použitelnou
obuv, kterou předtím musíte svázat pevně
k sobě. Pokud jsou boty poškozené, vyhoďte je
do směsného odpadu. Do těchto kontejnerů ne-
patří staré hadry, které však můžete odevzdat
do sběrného dvora, protože i roztrhaný textil je
recyklovatelný.
Do sběrného dvora můžete dále odevzdat
plasty se zbytky čistidel a nebezpečných látek,
stropnice znečištěné maltou, které nepatří do
kontejneru na plast, vyjetý olej, fritovací olej
a kovová víčka s těsněním, zrcadla.
A co vlastně patří do směsného odpadu
a tedy do vaší popelnice? Jsou to maso a kosti,
potraviny s prošlou zárukou, zbytky kosmetiky,
laminátový voskovaný papír, molitan, účtenky
z termopapíru, fotografie a pohlednice, poškrá-
baná CD a DVD v malém množství ve větším
odevzdejte raději do SD.
Tonery a inkousty do tiskáren odevzdejte do
kontejneru umístěného v přízemí MěÚ Lito-
myšl, ul. Bří Šťastných 1000. 

-az-, foto: kresba Viktorie Opatové z DDM

Třídění kovů 
se u nás daří
Od poloviny listopadu 2017 máme možnost třídit
kovy do pěti šedých velkoobjemových kontej-
nerů, které jsou rozmístěny u větších nákupních
středisek. Svozová společnost LIKO Svitavy a.s.
informovala o provedení svozu bez významnější
příměsi jiných odpadů! Chválíme občany, kteří
zareagovali na zprávu v tisku a vytřídili ple-
chovky, konzervy, kovová víčka od mléčných vý-
robků a zanesli je tam, kam patří. Přispěli
prvnímu svozu a prvnímu čistému výtěžku 0,320
tuny. Jana Foltová

Mobilní svoz 
nebezpečného
odpadu
Místo: město Litomyšl + integrované obce
Termín: 4. 4. – 5. 4. 2018

Druhy odebíraných odpadů:
Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ře-
didla, spotřební chemie z domácností, vyřazené
léky, znečištěné textílie, železné nebo plastové
obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mraz-
ničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu:
středa 4 .4.:
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
čtvrtek 5. 4.:
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger

Ukliďme Česko v Litomyšli 
– hledáme dobrovolníky
V sobotu 7. dubna se bude (již počtvrté) v Lito-
myšli a okolí uklízet v rámci celonárodní akce
Ukliďme Česko. Člověk by si řekl, že po třech roč-
nících úklidu nebude co. A pak se diví, kde se
tam ty stovky PETek zase vzaly. Na dobrovolníky
z Litomyšle i toto jaro však jistě čekají stráně,
louky, příkopy, lesy, křoviny, aleje a remízky,

aby jim odlehčili od nevyžádaného materiálu.
V minulých letech po nás zbyly kilometry čistých
„pangejtů” podél několika „výpadovek” a cyklos-
tezek z Litomyšle, koryt potoků a řeky nebo tři
vysmýčená údolí. 
Pokud byste se chtěli přidat, litomyšlské okolí se
na Vás jistě těší! My zajistíme pytle a jejich
odvoz. A Vy získáte hodně. Uklizený domov.
A pocit, že žijeme v takovém prostředí, jaké si
uděláme.
Jak na to?
Dejte vědět, že se chcete přidat (vavrin@gene-
race89.cz). Pokud víte, kde byste rádi uklidili, tím
lépe. My se ozveme s aktuálními informacemi.
V týdnu před akcí si můžete vyzvednout pytle na
odpad v IC na náměstí. Po úklidu nám napíšete,
kde jste je naplněné a zavázané nechali. Za pytle
a jejich odvoz jsme vděční partnerovi akce – SUS
Litomyšl.
Pokud Vám nebude vyhovovat sobota, lze se in-
dividuálně domluvit na jiném termínu.

Jan Vavřín

LITOMYŠL – prodej zděného bytu 4+1 (68,68 m2)
v 1. NP v centru. Nová okna a kuchyně, pokoj
s krbem, v koupelně vana i sprcha. Pokoje průchozí.
Možnost užívat část půdy a zahrady. ENB G
Č. 1358. Cena: 1 992 000,- Kč
LITOMYŠL – Záhraď (Suchá) – prodej slunného po-
zemku 8 161 m2 pro sportovní vyžití na polosamotě.
Elektřina a veř. vodovod na pozemku. Dojezd do Lit.
– cca 3 km, lze i busem.
Č. 1384. Cena: 1 595 000,- Kč 
LITOMYŠL – pronájem prostor pro bydlení cca
50 m2 v přízemí domu v centru města. Vlastní plyn.
kotel. Možnost připojení na internet. Plynoměr
a elektro si nájemce přehlásí na sebe. Možnost par-
kovacího místa za objektem v ceně.  K dispozici od
dubna 2018. ENB E/165.
Č. 1380. Cena: dohodou
LITOMYŠL – byt 4+kk s lodžií, ve vlastnictví, ve 3.NP
ve zděném domě, celková plocha 123 m2. Světlý,
situovaný k jihu, dispozičně velmi dobře řešený.
Kuchyňská linka moderní, prostorná, zabudované
spotřebiče. Rok výstavby 2012. Volný dle dohody.
ENB C/92 kWh/(m2.rok).
Č. 1379. 3 790 000,- Kč
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej stavení 2+1 se zahra-
dou 289 m2. Určeno k rekonstrukci, odpady možno
napojit na kanalizaci před domem. Výhodná poloha
u Litomyšle. ENB G.
Č. 1293. Sleva na: 890 000,- Kč 
LITOMYŠL – pronájem komerčních prostor pro ob-
chod, provozovnu či kanceláře ve II.NP v obchod-
ním domě v historickém centru města. Celková
výměra 167 m2. Lze užívat jako celek nebo rozdělit
na 2 prostory (92 a 75 m2). Volné ihned. ENB G.
Č. 1313. Cena:  1200,- Kč/m2/rok
LITOMYŠL – pronájem prostor 52 m2 ve II. NP na
Smetanově nám. Dům po rekonstrukci v r. 2004. ÚT
na plyn, soc. zázemí společné na podlaží. Zajímavé
místo k podnikání. ENB G.
Č. 1357. Sleva:  8 000,- Kč + služby 1 400,- Kč/měs.
LITOMYŠL – Černá Hora – prodej býv. výletního hos-
tince se zajímavými st. prvky a klenutým sklepem.
Po rekonstrukci zajímavé bydlení s podnikáním na
samotě na okraji města, v přírodě. ENB G 
Č. 783. Cena: 550 000,- Kč
HRADEC KRÁLOVÉ – prodej zateplené haly, zdvo-
jená okna, výsuvná vrata, půdorys 42,0x12,65 m.
Elektro 230/400 V, vytápění nástěnnými plyn.to-
pidly. St.pozemek 684 m2, manipul.plocha 210 m2.
ENB G. 
Č. 1385. Cena: 9 000 000,- Kč + DPH + provize

Pro vysokou úspěšnost prodeje hledáme další 
nemovitosti. Víte o někom, kdo potřebuje dobře
a bezpečně prodat dům, byt nebo pozemek?

Doporučte mu naše služby a přiveďte ho k nám.
Vyplatíme Vám zajímavou odměnu z naší provize.

Obraťte se na nás –znáte nás již 26 let! 
Více informací na www.consultvk.cz

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

Příměstské
tábory DDM
Jarní prázdniny: 12. – 16. března – na tento tábor
lze dítě přihlásit i na jednotlivé dny.
Multimediální: 23. – 27. července, v DDM
Turistický: 
30. července – 3. srpna, učebna ZŠ Zámecká
Tvořivě-dobrodružný: 
6. – 10. srpna, aula ZŠ T. G. Masaryka 
Na in-line bruslích: 
13. – 17. srpna, učebna ZŠ Zámecká 
Tábory začínají v 8 hod. a končí v 16 hod. Vzhle-
dem k plánovanému prázdninovému stěhování
DDM bude pedagogické vedení táborů zajištěno
externími vedoucími a zázemí většiny táborů
bude v litomyšlských ZŠ. Závazné přihlášky je
nutné odevzdat nebo poslat do DDM nejlépe do
konce dubna. Více informací a přihlášky na
www.litomysl.cz/ddm.          J. Štefl, ředitel DDM  
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Veletrhy Slovakiatour i Holiday World
2018 velmi úspěšné 

Také zde bylo připomenuto, že památky
UNESCO z České a Slovenské republiky k sobě
mají velmi blízko – a to ne pouze pokud jde
o vzdálenost. Představen zde byl sedmý ročník
soutěže UNES&CO., který je poprvé rozšířen
o slovenské památky UNESCO. Stačí do konce
roku 2018 navštívit tři místa s památkou
UNESCO v České nebo Slovenské republice a vy-
hrát víkendové pobyty a řadu dalších cen. Po-
drobnější informace jsou v letáčcích nebo na
www.unesco-czech.cz. V Bratislavě měl také
premiéru první programový leták Zahájení 7. li-
tomyšlské lázeňské sezóny. Slovenští přátelé
byli z faktu, že jsou v Litomyšli lázně ducha pře-
kvapeni, ale návštěvu této mírně recesistické
akce nevylučovali, spíš naopak, nápad se jim
velmi líbil.  
Od 15. do 18. února 2018 se v areálu holešovic-
kého Výstaviště v Praze uskutečnil již 27. ročník
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holi-
day World. Na nejvýznamnější akci
svého druhu ve střední Evropě ne-
chyběli ani zástupci svazků obcí
České dědictví UNESCO a Česká
inspirace. První dva dny byly ur-
čeny pro odbornou veřejnost.
V naší expozici se konalo slav-
nostní setkání za účasti starostů
a dalších zástupců měst UNESCO
a České inspirace. Při této příleži-
tosti byly představeny novinky pro
tento rok – např. Kalendář akcí
České inspirace, Litomyšle nebo
Jindřichova Hradce, brožury Prů-
vodce zámeckým návrším v Lito-

myšli, Užijte si zámecké návrší, ale i řada mate-
riálů z dalších členských měst.
O víkendu se Výstaviště Holešovice zaplnilo mi-
lovníky cestování. Zaujala nejen prezentace ně-
kolika desítek zemí, ale i domácí atraktivity.
V sobotu bylo na stánku UNESCO opravdu
rušno. Přivítali jsme 10 výherců (z celkových 20)
celoroční soutěže UNES&CO., kteří si převzali
velmi zajímavé ceny – kromě jiného například
poukaz na romantický pobyt pro 2 osoby na 2
noci ve čtyřhvězdičkovém Hotelu Mlýn v Českém
Krumlově, další výherce této soutěže vyrazí do
Třebíče – bydlet bude v penzionu U Synagogy
a třetí výherce bude bydlet přímo na náměstí
Zachariáše z Hradce v Telči – v privatu Kotrba.
Mezi dalšími cenami nechyběly např. volné vstu-
penky na zámek Litomyšl, do Regionálního
muzea v Litomyšli, Rodného bytu Bedřicha Sme-
tany či Portmonea – Musea Josefa Váchala, ale
ani řada překrásných výpravných knih, trička, hr-

nečky, průvodce, kalendáře a mnohé další hod-
notné dárky. Jeden z výherců soutěže Česká in-
spirace – města plná života pojede pro změnu
na víkendový pobyt do Evropského školicího
centra v Litomyšli, které je součástí památky
UNESCO. 
Naše veletržní expozice byla v obležení návštěv-
níků. Během celého veletrhu bylo totiž možné
opět vyplnit Rychlokvíz o ceny. Soutěžící, kteří
nám napíší i mailovou adresu, se mohou těšit na
pravidelný, každoměsíční přísun pozvánek na
akce do měst UNESCO a České inspirace formou
elektronického Newsletteru. Jen z letošních vele-
trhů jsme si vyplněných kvízů přivezli několik tisíc. 
Práce na těchto akcích je náročná, ale věříme, že
přináší své ovoce. Díky kontaktu s několika tisíci
lidmi na každé akci získáváme důležitou zpětnou
vazbu. Dozvíme se, co potencionální návštěv-
níky našich destinací zajímá a co jim naopak
brání vyrazit na výlet do toho kterého města.
Také s tímto cílem byla vytvořena nová facebo-
oková skupina pro milovníky památek UNESCO.
Každý se zde může podělit o své zážitky z ces-
tování – doporučit nebo naopak nedoporučit
konkrétní místo či službu. Máte-li o tyto infor-
mace zájem, přihlaste se, facebooková skupina
UNES&CO. aneb Společnost přátel památek
UNESCO je určena právě vám.   

Michaela Severová, výkonná ředitelka 
sdružení České dědictví UNESCO 

Po lednovém veletrhu Regiontour v Brně, kde proběhl křest stolního kalendáře „Za zážitky do
měst UNESCO a České inspirace” a nástěnného kalendáře s názvem „Česko-UNESCO-Slovensko”
s podtitulem „po 25 letech opět spolu,” vyrazilo České dědictví UNESCO na veletrh Slovakiatour
do Bratislavy. 



13

přední český dodavatel komerčních 
tiskovin se sídlem v Litomyšli

Nabízíme velmi pestrou práci  (jsme zakázková výroba – každá zakázka
je jiná!) v moderní rodinné tiskárně, čisté a pěkné pracovní prostředí,
firemní benefity, individuální přístup ke každému zaměstnanci.

Příklady z firemních benefitů:  stravenky v hodnotě 80 Kč/den, příplatky za
odpolední a noční směnu nad rámec zákona (odpolední +10 Kč/hod., noční
+20%/hod.), výkonostní prémie, prémie za splnění plánu firmy, možnost
domácí práce, různé firemní akce atd.

tiskařepřijme

strojníka
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá, postup na další pozice možný
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost, 

chuť učit se novým věcem
Kontakt: Josef Kopecký – kopecky@hrg.cz, mobil: 606 627 424

dále přijme muže
či ženu na pozici

Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá
Koho hledáme: tiskaře s praxí (může být i zaučený), 

nebo vyučeného tiskaře v oboru (může být i absolvent)
Co Vás čeká:      tisk na vícebarvových strojích Heidelberg a Komori
Co očekáváme: pečlivost a manuální zručnost
Kontakt: Ondřej Lukáš – lukas@hrg.cz, mobil: 602 648 780

Přijďte se podívat. Za návštěvu nic nedáte! www.hrg.cz

Máte zájem
o práci na radnici?
Tajemník Městského úřadu
v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
na dobu určitou: 

referent oddělení
sociálně-právní
ochrany dětí
Bližší informace o nabídkách se
dozvíte na: webu www.litomysl.cz
v sekcích O městě/ Občan, 
na úřední desce, případně 
na informacích v budově
MěÚ Litomyšl na adrese
Bří Šťastných 1000.

Nabízíme stabilní zaměstnání,
příjemný kolektiv a odpovídající
finanční ohodnocení.

Expediční
kamera 2018 
ukáže krásu
přírody 
Mezinárodní filmový festival Expediční kamera
je největší cestovatelská a outdoorová akce
v ČR. Tento unikátní projekt přináší do kin nej-
lepší filmy sezóny z celého světa i novinky z do-
mácí produkce. Na letošním programu je 6
pečlivě vybraných filmů, které uspěly na zahra-
ničních festivalech i domácí novinky. V Litomyšli
se na festival můžete těšit ve středu 14. března,
začínáme v 18.00 v Klenutém sále zámeckého
pivovaru. A na jaké dokumenty se můžete těšit? 
V Očích boha se podíváme na hranici Číny a Kyr-
gyzstánu. Ve stínu sedmitisícových vrcholů –
tam, v krajině nikoho, se hlubokými kaňony valí
řeka Saryjaz. 
Snímek DugOut je příběhem dvou kamarádů,
Benjamina Sadda a Jamese Trundla, kteří se vy-
dali do nitra ekvádorské džungle a s pomocí do-
morodých indiánů si vyrobili vlastní loď.
Teória šťastia je poetický filmový příběh o kon-
trastu generací. Bývalý lezec a opravdový horal
Ľubo Rybanský se po letech vrací pod mohutné
stěny Vtáčniku. 
Nefritové vody. Tak zní další nabídka Expediční
kamery. Kathmandu Coast to Coast je jedním
z nejstarších multisportovních závodů na světě.
Už od roku 1983 se sportovci vydávají na trať,
která měří 244km a spojuje východní a západní
pobřeží jižního ostrova Nového Zélandu. 
V Back to Heights se podíváme na příběh Aničky,
která si při skalním přeskoku poranila koleno
a následovala nedobrovolná pauza v tréninku.
Začínat znovu je těžké fyzicky i psychicky, a tak
na slackline první kroky po úrazu bolí. Proto vy-
ráží do Maroka hledat zapomenutou odvahu
a balanc.
Poslední snímek Oddaný zachycuje plaváním
s kosatkami. Toto zvíře s přezdívkou zabiják je ve
skutečnosti velmi sociálním tvorem, který není
pro člověka nebezpečný.
Přichystaný je i doprovodný program, přednáška
litomyšlské rodačky Jany Harušťákové o dvoule-
tém cestování po Jižní Americe. Těšíme se na
vás. Martin Pelikán, Zámecké návrší
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Opravdu již uplynulo 15 let od
olympiády v Litomyšli v roce 2003? 
Po předčtení minulého čísla Lilie jsem se „zasta-
vila” u fotografií z této akce. Otevřela jsem foto-
album naší III. MŠ Lidická a vyndala si fotku dětí
s paní Danou Zátopkovou (velmi skromnou,
milou a příjemnou paní) a hlavou mně prošly
vzpomínky na tuto akci. 
Na stupních vítězů stojí bývalí žáčci naší MŠ,
kteří jsou již vyučeni nebo studují vysoké školy.
Zároveň jsou mezi nimi tak šikovné děti, které
reprezentují naše město v oblasti hudební
a v oblasti výzkumu, jak v republice, tak i zahra-
ničí. 
Proto jsme jako „fandící” diváci nemohli chybět
na celorepublikové zimní olympiádě dětí a mlá-
deže při rychlobruslení a krasobruslení. V letoš-
ním roce rodiče využili možnosti pro své děti
nadstandardního kroužku bruslení pod odbor-
ným vedením trenéra J. Jandíka. V současné
době sledujeme a hodnotíme olympiádu
v Pchjongčchangu.
Musíme se přiznat, že se těšíme na jaro, kdy naše
aktivity přeneseme do prostor naší rozlehlé,
dobře herně vybavené zahrady či na Černou
horu, blízký stadion nebo stezku k Suché. 
V nejbližší době nás čeká celoškolkový karneval
na Veselce, čarodějnické dopoledne na školní
zahradě, sportovní hry litomyšlského regionu,
návštěva hasičů, místní knihovny, Den Země ve

spolupráci s DDM, akce které nám připraví ZUŠ
(oblast hudební, výtvarná), návštěvy všech 3 ZŠ
s programy, velikonoční dílny v muzeu, návštěva
místní galerie, pohádky jak v MŠ, tak Smetanově
domě i kině, programy pro děti ve spolupráci
s VOŠP a SPgŠ, besídky ke Dni matek, celoškol-
kové MDD na školní zahradě. Závěr školního roku
bude patřit výletům do budislavských skal, ZOO
v Olomouci, slavnostnímu vyřazení předškolních
dětí v ZUŠ či vystavení tabla ve výloze u Kasalů.
Ještě jsem nevyjmenovala všechny akce, které nás
čekají, ale pak už se budeme těšit na prázdniny. 

Stanislava Kusá, ředitelka III. MŠ Lidická 

Farní charita Litomyšl pomáhá v MŠ
Tisová vychovávat „malé zdravotníky”
Během prvního měsíce letošního roku nás nav-
štívila v rámci tématu „Kde a jak pracují moji ro-

diče” jedna z našich maminek – zdravotní sestra
litomyšlské farní charity paní E. Víšková. Její cit-
livé a poutavé vyprávění o způsobu a poslání
práce „terénní zdravotní sestry” nás všechny,
děti i paní učitelky, velice zaujalo. Praktické
ukázky první pomoci v případě drobných pora-
nění a jejich ošetření si po krátké instruktáži
mohly vyzkoušet děti samy. Vše bylo doplněno
zajímavou ukázkou rehabilitačního cvičení s pa-
cientem a následně zhlédnutím auta s jeho ne-
zbytnou výbavou pro každodenní cesty za
nemocnými. Touto cestou bych vedení Farní
charity Litomyšl a paní E. Víškové ráda poděko-
vala. Dagmar Straková, MŠ Tisová

Putovní výstava Z Litomyšle 
do Gorzanowa
Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Fun-
dacja Pałac Gorzanów a Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice si Vás dovolují pozvat na
putovní výstavu „Z Litomyšle do Gorzanowa –
Renesanční zámky a venkovské památky mezi
Čechami a Kladskem”, která bude probíhat od 1.
do 30. března 2018 v Červené věži, Fakulty re-
staurování, Univerzity Pardubice. Červená věž je
přístupná přes budovu Fakulty restaurování ve
všední dny od 9 do 16 hodin. Prezentovaná pu-
tovní výstava je realizována v rámci běžícího
česko-polského projektu „Mezi Slezskem a Če-
chami – renesanční památky na venkově”, spo-
lufinancovaného z prostředků fondu EFRR
a prostřednictvím regionálního sdružení Eurore-
gionu Glacensis. Hlavní motivací projektového
týmu a současně organizátorů putovní výstavy
bylo zahájení záchranných prací na dvou unikát-
ních renesančních památkách, a to při záchraně
a obnově jednoho z nejstarších venkovských
domů v Čechách, který vznikl v roce 1617 v Čisté

u Litomyšle, a při rekonstrukci rozsáhlého a bo-
hužel i značně zdevastovaného hraběcího sídla
v Gorzanówě v polském Kladsku. Výstava je roz-
dělena do osmi tematických celků, které před-
staví vybrané zástupce nemovitého kulturního
dědictví v oblasti česko-polského pomezí
a poutavou formou návštěvníkům přiblíží život
poddaných a vrchnosti v kontextu doby a místa,
kromě toho budou populární formou prezento-
vány výsledky probíhajících odborných studií
obce Trstěnice a zámku Gorzanów. Putovní vý-
stava bude poprvé odhalena v březnu 2018 v Li-
tomyšli a následně bude v intervalu jednoho
měsíce prezentována na dalších čtyřech mís-
tech v česko-polském příhraničí (Moravská Tře-
bová, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Gorzanów).
V průběhu konání putovní výstavy budou volně
k dostání informační letáky zaměřené na propa-
gaci renesančních památek v oblasti severně od
Litomyšle směrem do jižního Kladska.

Jiří Kmošek, Martin Kubeš

Surinamský
večer v Husově
sboru
Letošní Světový den modliteb připravily křes-
ťanky ze Surinamu. Surinamská republika je nej-
menším suverénním státem v Jižní Americe
a s její historií i současným životem, s jejími pří-
rodními krásami, ale i pestrým lidským spole-
čenstvím, které ji obývá, nás slovem i obrazem
seznámí Mgr. Alena Naimanová v Husově sboru
v Litomyšli ve středu 7. března v 17.00 hod. 
Své jméno má tato země po kmenu Surinamů,
který ji původně obýval. Roku 1499 zde přistála
španělská výprava, ale pak až do roku 1667 ji ovlá-
dali Britové, kteří ji směnili s Nizozemci za seve-
roamerické území, na kterém se dnes nachází
New York. Od roku 1682 byli do Surinamu dová-
ženi otroci z Afriky, po zrušení otroctví r. 1863 pak
námezdní síly z Indie, Číny a Jávy. Nezávislým stá-
tem se Surinamská republika stala až v roce 1975.
Má asi 570 tisíc obyvatel, z nichž polovina žije
v hlavním městě Paramaribu. Skoro 40 procent
tvoří Indové a Pákistánci, asi třetinu surinamští
Kreolové, 14 procent potomci černošských otroků,
po 3 procentech mají původní indiánští obyvatelé
a Číňané a kolem 1 procenta Nizozemci. Tomu od-
povídá i pestrá náboženská skladba tvořená asi
čtvrtinou hinduistů, čtvrtinou protestantů (z nichž
mnozí navazují na dědictví Jednoty bratrské, která
zde misijně působila), čtvrtinou římských katolíků
a pětinou muslimů. Surinam leží na severním at-
lantickém pobřeží Jižní Ameriky a 91 procent jeho
území pokrývají lesy, což je nejvíce na světě. Má
jedno z největších světových nalezišť bauxitu,
z něhož se tu vyrábí hliník, a v tomto století se ve
větší míře začala těžit i ropa a zlato. 
Vstupné na Surinamský večer je dobrovolné
a bude věnováno na vybudování domova Jed-
noty bratrské pro oběti domácího násilí v Para-
maribu. Štěpán Klásek, farář

Moderátor Petr Voldán, kterého můžete znát
z pořadu České televize Postřehy odjinud, natáčel
v uplynulých dnech v Litomyšli. Konkrétně ho za-
jímal zámecký areál – památka UNESCO, vztah Li-
tomyšle k moderní architektuře a další otázky.
Pokud vás zajímá, jak celé v tomto případě roz-
hlasové natáčení, dopadlo, nalaďte si v neděli 4.
března v 18.00 hodin Český rozhlas Pardubice.
Čeká nás celých 25 minut litomyšlského vyprá-
vění. Půjde o první díl ze čtyřdílné série
o UNESCO, ve kterém bude v dalších dílech mít
prostor i tzv. nehmotné dědictví UNESCO.   -ms-    

Zámek Litomyšl v pořadu
„Na nedělní vlně z Pardubic”

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
 Strážníci svou asistencí zajišťovali klidný a bez-

pečný průběh Olympiády dětí a mládeže, která se
uskutečnila v Litomyšli na přelomu ledna a února.

 V únoru vyjeli strážníci na základě oznámení
k nemohoucí seniorce, která se nacházela ve
svém domě, strážnici o nastalé situaci rovněž in-
formovali HZS a RZP, následně pak společnými si-
lami poskytli seniorce pomoc a ta byla převezena
k dalšímu ošetření do Litomyšlské nemocnice.

 Strážníci byli v únoru také přivoláni do obchod-
ního domu Albert ke krádeži zboží, přestupce,
který nakradl zboží ve velkém, ještě navíc poničil
zařízení prodejny.

 V únoru strážníci spolu s policisty dopadli pa-
chatele, který delší dobu neoprávněně užíval cizí
byt.

 V uplynulém měsíci byla rovněž uspořádána
preventivní přednáška pro žáky 5. třídy II. základní
školy na téma nebezpečí při provádění sportu pa-
kour.                 Tomáš Rádek, velitel MP Litomyšl



v Litomyšli v březnu 2018
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 3. Čt 17.00 Jedna země nestačí!? – panelová diskuze o humanitární a rozvojové pomoci • Zámecký pivovar tel. 461 612 385
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 3. Pá 18.00 Písně fantazie pro cello a hlas – koncert, Zu Cello Šebkova • Bobo Cafe tel. 605 147 812
19.30 Ples SPgŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Wohnout unplugged – koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 320 Kč předprodej / 360 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Dance vs. RNB – dance & RNB music, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 3. So 20.00 Maškarní párty č. 5 – hraje Pavel Říha, tombola a vyhlášení nejhezčí masky, vstupné 60/100 Kč • Hospoda "Na Žabárně"
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Epic with Leemac – dance & club music, dj Leemac, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 3. Ne 9.00-18.00 Vize tvého srdce – tvůrčí workshop s Kateřinou Krejčí • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
6. 3. Út 9.30-17.00 Jarní tvoření pro děti – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
7. 3. St 13.30 Knížka – kamarádka – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Surinamský večer – vyprávění a promítání Mgr. Aleny Naimanové o Surinamu • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Free Wednesday – dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 3. Čt 18.30-24.00 Věneček – závěrečná lekce Kurzu tance a společenské výchovy, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239
9. 3. Pá 19.00 Benefiční dobový ples – 6. ročník, Bigband ZUŠ, Reflex, doprovodný program, tombola, vstupné 140-200 Kč • Smetanův dům tel. 777 841 860

19.30 Totální nasazení + Imodium – koncert, afterparty s dj Magdidou, 160 Kč předprodej / 199 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It – dance music, dj Pegas, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 3. So 9.30-16.30 Automatické kresby a písma – kurz a meditace s Evou večernicí Vyšinskou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
15.00 Jaroslav Malátek: Příběh dobrého srdce – vernisáž k výročí nedožitých 95 let akad. malíře • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
19.30 Paleťáci: Improshow – divadelní show plná smíchu, afterpárty s dj Komárem, vstupné 100/130 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fusion party – EDM & club music, dj Giacomo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 3. Ne 10.00-17.30 Váš talent je životní kolaps – workshop s Mgr. Kalmanem Horvátem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
12. 3. Po 17.15 Himaláj – lidé, cesty, vrcholy – přednáška ing. Ivo Zídka • Městská knihovna tel. 461 612 068

18.00-20.30 Obejmi své vnitřní dítě – Klíč k vnitřní spokojenosti; večer s Monikou Niszanskou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13. 3. Út 9.00-17.30 Čtení z ruky – Jana Niessnerová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

18.30-21.00 Tvůj čas pro sebe – Ano, jsem žena; večer s Monikou Niszanskou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

14. 3. St 8.00-16.00 Uzel na kapesníku aneb Litomyšlský den paměti • Městská knihovna tel. 461 612 068
9.00-11.30 Prázdninové hrátky s legem – pro všechny od 6 do 18 let, výběr z padesáti stavebnic, vstup zdarma • Dům Naděje tel. 775 868 101
20.00 Free Wednesday – house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 3. Čt 17.00 KJČ: Ilustrátor Adolf Kašpar – přednáška Jany Kroulíkové a také informace o jarním zájezdu • restaurace Slunce tel. 724 024 708
18.00 Kouzelná Indie – přednáška, 80 Kč • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
19.30 559. LHV: Trio Bergerettes – koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

16. 3. Pá 19.00 Ples na moři – ples Fakulty restaurování, hraje Benny-Q, tombola, občerstvení, 220 Kč předprodej a 250 Kč na místě • Zámecký pivovar tel. 466 036 590
20.00 Tata bojs – koncert, afterpárty s dj Wolfem, vstupné 350 Kč/předprodej a 400 Kč/na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 DCUK Night – dance music, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 3. So 9.00-11.00 Partnerská jóga pro rodiče a děti – s Petrou Polákovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 Najdi (na)sebe 2 – bazárek pro radost aneb dejme starým kouskům novou šanci ve svém šatníku • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Red Bull Mix It – club & house music, dj Styx & Nick Hardin, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 3. Ne 10.00-15.00 Sebeúcta a sebevědomí v našich životech – workshop, cena 900 Kč, přihlášky a info na 724 070 933 • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19. 3. Po 17.00 Gorilí rodina v pražské zoo – přednáška Jana Bedřicha • Městská knihovna tel. 461 612 068
20. 3. Út 8.30-17.00 Velikonoční tvoření pro děti – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720

9.00-16.00 Jarní výstava • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
10.00 Vyhlášení nejlepšího z malých dětských čtenářů • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21. 3. St 8.30-16.00 Velikonoce v knihovně – jarní vazby a dekorace do bytu, zdobení velikonočních perníčků nebo vajíčka • Městská knihovna  tel. 461 612 068
8.30 Zdobení velikonočního beránka – dětské kuchtění • Rodinné centrum tel. 607 605 720
15.00-17.00 Tvořivé odpoledne pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
20.00 Free Wednesday – dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 3. Čt 18.00 Degustace vín Vinařství Lahofer – cena 250 Kč (předprodej vstupenek Čau Víno vinotéka Pulkrábek) • Hotel Zlatá Hvězda tel. 603 526 836
19.00 Osudové osmičky v českém 20. století – přednáška PhDr. Jana Stříbrného • Gymnázium A. Jiráska tel. 461 612 263
19.00 Knižní čtvrtek – grafik, dramatik, spisovatel Karel Haloun představí svou novou knihu Marné práce • Na Sklípku tel. 461 614 723

23. 3. Pá 16.00 Mystika v horách a dřevě ukrytá – vernisáž výstavy fotografa R. Bartoně a sochaře J. Janočky • Portmoneum tel. 461 615 287
16.00, Procházky (s) městem: Litomyšl stavitelů – prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz u památníku Z. Kopala tel. 461 614 765
17.00 Divoké kočky – vystoupení nejznámější české travesti skupiny, která k nám zavítá z Ostravy • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
19.30–21.00 Pozorování hvězd pro veřejnost – v nové hvězdářské pozorovatelně, v areálu 2. mateřské školy a DDM tel. 461 615 270
20.00 Visací zámek tour 66 + Znouzectnost – koncert a afterpárty, 275 Kč předprodej a 300 Kč na místě • Music Club Kotelnatel. 776 278 519
22.00 Back To The Future – retro & dance music, dj Mig, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 3. So 9.00-17.00 Velikonoční dílny – zdobení kraslic, výroba pomlázek, barvení vajíček a výroba drobných předmětů, 20/40 Kč • Regionální muzeum tel. 461 615 287
10.00-16.00 Jaro na ZŠ Zámecká – jarmark, kavárna, bar, hudební vystoupení, dílničky, pletení pomlázek • Základní škola Zámecká tel. 461 612 385
14.30 Velikonoce v muzeu – hudební pásmo folklorního sboru Heblata, v 15.00 vynášení Morany • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
17.00 Mantrovníci – písničky pro duši • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Houseland festival – největší indoor festival na východě Čech, vstupné 299 Kč • Zámecké návrší                                 www.houselandfestival.cz



do 11. 3. Adéla Oliva: Tam, kde to všechno začíná... • Galerie Kroupa • Po-Pá 10-13 a 14-18
do 8. 4. Zimní dětská herna – přijďte si pohrát a tvořit, nabízíme různé aktivity, hry a tvoření • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 8. 4. Od masopustu do Velikonoc – výstava o lidových tradicích spjatých s tímto obdobím • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 8. 4. Vladimír Vích: Litomyšl, moje město – výstava • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 10. 4. Psychosomatika člověka v praxi – seminář Ing. Pavla Poloka • Smetanovo náměstí č.p. 31 • Út 17.00
do 22. 4. Litomyšlská ornitologie – výstava představí ornitology Litomyšlska a početné exponáty ptactva • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 30. 6. Čtenářské bingo – nová hra pro dětské hráče • Městská knihovna
od 1. 3. do 3. 4. Život v deštných pralesích – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 9. 3. do 18. 3. Speciality jarní kuchyně • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00
od 11. 3. do 31. 5. Jaroslav Malátek: Příběh dobrého srdce – prodejní výstava k výročí nedožitých 95 let akad. malíře J. Malátka • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia
od 13. 3. do 16. 3. Diskusní podvečery nad biblickou knihou Zjevení – diskuse se konají na ulici T. G. Masaryka č.p. 1009 (Křesťané z Litomyšle) • 17.00
od 16. 3. do 2. 4. Renesance v Litomyšli – květinová výstava k 450. narozeninám zámku, vstupné 50/80 Kč • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-16
od 24. 3. do 28. 10. Mystika v horách a dřevě ukrytá – výstava fotografa Rostislava Bartoně a sochaře Jiřího Janočky • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • So, Ne 9-12 a 13-17
od 24. 3. do 25. 3. Zahájení nové turistické sezóny – Rodný byt Bedřicha Smetany a Portmoneum • Různá místa v Litomyšli • 9-12 a 13-17
od 27. 3. do 28. 3. Prodej vyřazených knih a knižních darů • Městská knihovna • Út 9-17 a St 8-12
od 29. 3. do 2. 4. Velikonoční menu • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00
od 30. 3. do 2. 4. Velikonoční prohlídky zámku – reprezentační sály I. prohlídkové trasy doplní velikonoční květinová výzdoba • Státní zámek Litomyšl • Pá-Po 10-16

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt  1. 3.  Já, Tonya – film USA, drama/životopisný/sportovní, film USA, 120 min, titulky, 110 Kč
Pá, So  2., 3. 3.  Věčně tvá nevěrná – film ČR, komedie/romantický, 100 min, 120 Kč
Ne  4. 3.  Hmyz – film ČR/SR, drama/komedie, 100 min, 110 Kč
Út, St  6., 7. 3.  Winchester: Sídlo démonů – film USA/Austrálie, horor/mysteriózní/thriller, 105 min, titulky, 120 Kč
Čt  8. 3.  Prezident Blaník – film ČR, komedie, 90 min, 100 Kč
Pá, So  9., 10. 3.  Noční hra – film USA, krimi/akční/mysteriózní, 100 min, titulky, 110 Kč
Ne 11. 3.  Padesát odstínů svobody – film USA, drama/romantický, 120 min, titulky, 120 Kč
Út, St 13., 14. 3.  Rudá volavka – film USA, thriller/mysteriózní, 140 min, titulky, 120 Kč
Čt 15. 3.  Filmový klub: Lady Bird – film USA, komedie/drama, 100 min, titulky, 110 Kč
Pá, So 16., 17. 3.  Přání smrti – film USA, akční/krimi/thriller, 105 min, titulky, 120 Kč
Ne 18. 3.  Black Panther – film USA, akční/drama/sci-fi, 120 min, titulky, 100 Kč
Út 20. 3. od 19.00  Opera v kině: Puritán – film USA, projekce opery, titulky, 250 Kč
St, Čt 21., 22. 3.  Tátova volha – film ČR, komedie/drama, 95 min, 130 Kč
Pá, So 23., 24. 3.  Tomb Raider – film USA, dobrodružný/akční/fantasy, 125 min, titulky, 120 Kč
Ne 25. 3.  Tlumočník – film SR/ČR/Rakousko, drama/komedie/roadmovie, 115 min, 110 Kč
Út 27. 3.  Archa světel a stínů – film ČR, dokumentární/životopisný/historický/dobrodružný, 90 min, 80 Kč
St, Čt 28., 29. 3.  Dej mi své jméno – film USA/Itálie/Francie/Brazílie, romantický/drama, 135 min, titulky, 120 Kč
Pá, Ne 30. 3., 1. 4.  Pacific Rim: Povstání – film USA, akční/sci-fi/dobrodružný, 135 min, v Pá dabing/v Ne titulky, 130 Kč
So 31. 3.  Pacific Rim: Povstání ve 3D – film USA, akční/sci-fi/dobrodružný, 135 min, dabing, 150 Kč
Út, St  3., 4. 4.  Oni 2: Noční kořist – film USA, horor, 90 min, titulky, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  3., 4. 3. Pračlověk – film Velká Británie, animovaný, 90 min, 110 Kč
So 10., 11. 3. Triky s trpaslíky – film USA/Kanada, animovaný, 95 min, dabing, 120 Kč
Út 13. 3. Čertoviny – film ČR, pohádka, 90 min, 50 Kč
Čt 15. 3. Letíme – film Lucembursko/Norsko/USA, animovaný/dobrodružný, 90 min, 50 Kč
So, Ne 17., 18. 3. Včelka Mája: Medové hry – film Německo/Austrálie, animovaný/rodinný/komedie, 90 min, 110 Kč
So 24. 3. Coco ve 3D – film USA, animovaný, 110 min, 130 Kč
Ne 25. 3. Coco – film USA, animovaný, 110 min, 100 Kč
Po 26. 3. od 9.30  O Mašince – pásmo pohádek pro nejmenší, 75 min, 30 Kč
So, Ne  31. 3., 1. 4. Králíček Petr – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, dabing, 120 Kč

24. 3. So 21.00 Bass4you vol. 4 – djs X. Morph, Pornz, Norris a M@rk, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
27. 3. Út 8.30-17.00 Vysévání řeřichy – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
28. 3. St 8.00 Velikonoční mazance • Rodinné centrum tel. 607 605 720

9.00-17.30 Výklady karet – Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Zdena Jordánová: Souvislosti – přednáška, vstupné 290 Kč • Zámecký pivovar tel. 605 147 812
20.00 Free Wednesday – house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 3. Čt 8.00-13.00 Zelený čtvrtek – lidové tradice, velikonoční dílny, aj., cena 80 Kč • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
17.30-20.00 Večer s galerií: Setkání s Vladimírem Víchem – promítání krátkých filmů s litomyšlskou tematikou • dům U Rytířů tel. 461 614 765
22.00 We are Open – dance music, dj Dash J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 3. Pá 20.00 Bruno Ferrari & Jitka Zelenková – koncert, afterpárty, 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be The One – dance music, dj Don Marquez, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

31. 3. So 14.00-18.00 Pránájáma I. – workshop, vědomý dech s Petrou Polákovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Zakázaný ovoce + Marathon – koncert, afterpárty s dj Komárem, 190 Kč předprodej/220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Velikonoční československá párty – dance music, dj Don Marquez, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 4. Ne 9.00-17.00 Pravda nebo lež? – seminář kineziologie s Petrou Polákovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
3. 4. Út 17.00 Počátky festivalu Smetanova Litomyšl – beseda s PhDr. M. Boštíkem a p. S. Vosykou • Městská knihovna tel. 461 612 068

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 4. Pá 20.00 Circus Problem – koncert, afterpárty, 140 Kč předprodej / 190 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE



 Městský bazén, tel. 461 315 011
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz nebo na 461 315 011
• Út 18.45-19.45  Aqua Fitness (vyjma prázdnin a svátků)
• St 12.00-13.00  Cvičení ve vodě pro seniory (vyjma prázdnin
a svátků)
www.bazen-litomysl.cz

 Zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení:
Každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
rozpis ledu na www.hclitomysl.cz

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Čt 8.00 – 21.00, Pá 8.00 – 22.00
• So 10.00 – 22.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, 
tel. 777 588 586
Sauna:
• Po 17.00-21.30 společná
• Út 16.00-21.00 ženy 
• St 16.00-18.30 muži a 18.30-22.00 společná
• Čt 17.00-22.00 společná
• Pá 16.00-18.30 muži a 18.30-22.00 společná
• So 16.00-21.30 společná
• Ne 16.00-21.00 společná a děti
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel. 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping Teens,
Hýbánky, Sportík)
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204
Hathajóga – začátečníci i pokročilí (s Petrou Bálskou, tel. 608
834 129):
• Po, Pá 8.30, • Út 18.00, • Čt 19.00
Karate
• Po 17.00-18.00 začátečníci a pokročilí
• St 17.00-18.30 začátečníci a pokročilí
• Pá 17.00-18.30 pokročilí
Fitbox
• Po a Čt 18.00 
www.litomysl-veselka.cz

 Rodinné centrum, tel. 721 344 217
Čt 16.30-17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217

 Spirit studio, tel. 739 954 311
Studio se zaměřením na jógu a zdravý životní styl, power jóga,
jóga pro zdravá záda, ranní jóga, jóga pro děti, aero jóga, se-
mináře, kurzy.
rozvrh a rezervace: www.spiritstudiohanasimkova.inrs.cz

 Centrum Spontanea, tel. 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jóga s Petrou Polákovou
• Čt 8.00-9.30  Ranní jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
• Čt 10.00-11.00  Jóga pro seniory
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, www.anaha-
tayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• Út 17.00 
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30
Kurz hry na bubny djembe s Pavlem Jasanským
• Po 5., 19. a 26. 3.  od 18.00 začátečníci

• Po 5., 19. a 26. 3.  od 19.15 mírně pokročilí
Kurz hormonální jógy s Petrou Polákovou
• Pá 9. 3. a So 26. 3. od 16.30
www.anahatayoga.cz

 Spinning Centrum Stratilek, tel. 724 033 548
45 minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h
• Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz/spinning.html

 ZUŠ – budova TUNEL
Orientální tanec
Po od 18.15
Bližší informace a přihlášky do kruzu na mob.: 728 684 634,
email: avokvarom@gmail.com

 Sokolovna 
Rozpis cvičení:
Po 16.00–17.00 rodiče s dětmi
Po 17.00–18.00 mladší žáci
Po 18.00–19.00 zdravotní cvičení
Po 19.00–20.30 volejbal
St 17.00–18.00 předškoláci
St 18.00–19.00 gymnastika
Čt 19.00–20.30 volejbal mix

 Jóga klub Litomyšl, tel. 775 195 301
• Út 17.00-18.30, 18.30-20.00
• Čt 17.45-19.15
Cvičení probíhá v tělocvičně na I. ZŠ Zámecká 496
v Litomyšli

SPORT, CVIČENÍ

4. 3.                 Ne             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Dolní Újezd – krajský přebor kadetek • Městská sportovní hala při III. ZŠ
6. 3.                 Út              18.25                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. NBK Praha – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
10. 3.               So              9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Studánka Pardubice – VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Volejbal: Starší žákyně – český pohár • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             12.30 a 14.30    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Holice – Divize kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Nusle – liga kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra
11. 3.                Ne             9.00                   Volejbal: Starší žákyně – český pohár • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Říčany – liga kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra
17. 3.                So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. SKO Hlinsko – KP I. třída • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
                                             11.45                   Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. SK Holice – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Litomyšlský pohár ve stolním hokeji Stiga 2018 – 3. kolo, otevřený lokální turnaj pro všechny zájemce • Dům dětí a mládeže
                                             14.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Holice – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
24. 3.              So              9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – kvalifikace o MČR minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Pardubice I. – KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
25. 3.              Ne             9.00                   Volejbal: Přehazovaná chlapci – KP • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Kolín – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jihlava – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
31. 3.               So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Spartak Slatiňany – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             13.00                 Veřejný trénink a hobby soutěže – 70-110 cm + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             16.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Dobříkov – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00 So 9.00-12.00
      
Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek REGIOJET. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Aktuálně: ve středu 7. 3. v 10.00 bude zahájen předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2018

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       3. 3. 20.00              Maškarní merenda – hraje hudební skupina Řemen • sokolovna
BYSTRÉ                        1. 3. 15.30                PohádkoTour • městská knihovna 
                                   11. 3. 15.00              Čert nikdy nespí – pohádkové představení • sokolovna
                                             25. 3. 14.00            Jarní trhy • před Informačním centrem Bystré
DOLNÍ ÚJEZD                17. 3. 19.00              Josefovská estráda – vystoupí Divadelní spolek Jóžina Janouška, poté taneční zábava hraje Mix, vstupné 100 Kč po estrádě 50 Kč  • sokolovna
POLIČKA                             8. 3. 19.00               Záhadná Namibie – putování po Namibii v podání Kateřiny a Miloše Motani • Divadelní klub Polička 
                                   14. 3. 14-16             Jarní prázdniny v muzeu – tvořivé odpoledne pro malé i velké, naaranžujeme si zápich zelených větviček, připraveno i divadelní představení
                                             25. 3. 13.00            Velikonoční inspirace • Tylův dům 
SEBRANICE                       3. 3. 8.30                 Ping-pongový turnaj – turnaj je určen pouze pro neregistrované hráče, a to pro hráče od 1. do 9. třídy • kulturní dům
                                   10., 24. 3.   Cvičení Kundalini jógy – cena 300 Kč • kulturní dům • 9.30-12.30
                                             27. 3. 19.00             Divadelní představení Ježibaby z Babína – vstupné dobrovolné • kulturní dům
                                             25. 3. 13.30            Pouť po kaplích ve Vysokém lese – začátek poutě od Killerovy kaple, Vysoký les 

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          9. – 10.3                Veletrh Infotour a cykloturistika – inspirace na dovolenou a výlety v expozicích vystavovatelů, doprovodný program. • Kongresové centrum Aldis   

CHEB                           24. 3.                      Velikonoční jarmark v muzeu – ukázky regionálních lidových řemesel a tradičního velikonočního jídelníčku, výtvarné dílny aj. • Krajské muzeum Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC     18. 3.                        Jarní koncert – při příležitosti 20. výročí založení Jindřichohradeckého symfonického orchestru • KD Střelnice 
KUTNÁ HORA                    20. 3.                       Rovnodennost v Sedlecké katedrále – tradiční společné pozorování putování paprsku zapadajícího slunce spojené s hudebním zážitkem
POLIČKA                      21. 3.                       Expediční kamera 2018 – filmový festival outdoorových filmů • Divadelní klub Polička 
TELČ                                     24. 3.                       Vítání svátků jara – s folklorním souborem Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč a tradičním předváděním řemesel • náměstí Zachariáše z Hradce 
TŘEBOŇ                              17. 3.                         Nina Rosa – trio hrající směs reggae, swingu, jazzu a folku – Nina Marinová, Michal Mihok, Antonín Dlapa • Divadlo J. K. Tyla

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Litomyšl sedmá
na 52. HBK

Litomyšlský tým se 10. 2. 2018 zúčastnil 52. her
bez katastru. Hry se konaly v dětském táboře
Ráj, kde se staly pořadateli Kunčice.
Her se zúčastnilo dvacet pětičlenných družstev.
Litomyšlský tým se probojoval do finále, kde se
umístilo na krásném sedmém místě. Příští 53.
hry se konají 21. července v Bučině.
Tímto bych těl poděkovat celému týmu, Kava-
nová Lenka, Vích Bohuslav, Beránek Jaroslav,
Beránek Jan a Beránková Kateřina za krásnou
reprezentaci města Litomyšl.

Za litomyšlský tým Jaroslav Beránek 
foto: Daniela Beránková 

Přípravy třetího ročníku barokního
festivalu jsou v plném proudu
Ve dnech 15. – 19. srpna
nás čeká v pořadí již třetí
ročník úspěšného du-
chovně kulturního festi-
valu Litomyšlské dny barokní tradice, který
pořádá litomyšlské proboštství. Festival bude
letos o něco kratší než předchozí dva ročníky,
návštěvníci však nebudou v žádném případě
ochuzeni.
V programu jsou tento rok tři hudební produkce.
Uveďme alespoň sobotní koncert, na kterém
zazní mj. skladby Claudia Monteverdiho v podání
vokálního ansámblu z Hradce Králové a jeho só-
listů. Závěrečnou mši, kterou bude celebrovat
otec biskup, doprovodí skladba Messe à sept
voix z 1. pol. 17. století od neznámého autora.
Městská galerie Litomyšl, která s festivalem od
samého začátku úzce spolupracuje, se letos

ujala zajištění přednášky
na téma barokního so-
chařství. V programu
samozřejmě nebudou

chybět ani duchovní akce jako mše svaté nebo
dobová barokní pobožnost u mariánského

sloupu. Pouť (částečně pěší) bude letos směřo-
vat nejspíše k Hoře Matky Boží v Králíkách.
I tentokrát budou všechny akce zdarma a budou
otevřeny všem lidem napříč věkovými, názoro-
vými a náboženskými skupinami. Velmi se tě-
šíme z faktu, že se nám podařilo získat záštitu
od hejtmana Pardubického kraje Martina Neto-
lického, starosty města Litomyšle Radomila
Kašpara a dále od biskupů Jana Vokála a Pavla
Konzbula. Za pořadatele

Vítek Večeře a Veronika Kladivová

Řádková inzerce
Darujte za odvoz koberec použitý, zátěžový.
Levně koupím tkanou tkaninu (př. JUTA). Kontakt:
email: w.litomysl@seznam.cz
Nabídněte malý skleníček či knihovničku k ulo-
žení sbírky panenek. T-739307646
Nabídněte do sbírky starou pudřenku. 
T-739307646

Informační centrum Litomyšl se v letošním roce
poprvé připojilo na základě výzvy Asociace prů-
vodců Pardubického kraje k Mezinárodnímu dni
průvodců. V rámci této akce uspořádalo infocen-
trum poslední únorový víkend zdarma dvě ko-
mentované prohlídky Litomyšlí. 
I přes mrazivé počasí byly prohlídky úspěšné, na
každou přišlo přes 20 osob. Prohlídka historic-
kým jádrem města trvala přibližně dvě hodiny,
skupiny provedla profesionální průvodkyně a zá-
jemci viděli všechny důležité pamětihodnosti

v centru Litomyšle a ještě si oproti běžným ko-
mentovaným prohlídkám vychutnali překvapení
v podobně svařeného vína v prosklené vyhlídce
na střeše hotelu Zlatá Hvězda. Prohlídka skon-
čila na zámeckém návrší, kde bylo možné  na-
hlédnout do Piaristického chrámu a projít přímo
do Očistcové kaple, která je součástí Piaristické
koleje a kde právě probíhají restaurátorské
práce. Zúčastnění obdrželi propagační suvenýry
infocentra. Blanka Brýdlová, foto: IC

Úspěšné komentované prohlídky
Litomyšle s překvapením
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POZVÁNKY 

Jarní výstava
ve stacionáři 
Uběhl opět rok a Denní stacionář Ruky pro život
o.p.s. vás znovu zve na další Jarní prodejní vý-
stavu, která se uskuteční v úterý 20. března
2018 v čase 9 – 16 hod. Na výstavě budou k vi-
dění výrobky nejen s jarní tématikou, vyrobené
v rámci terapeutických aktivit denního staci-
onáře, který je určen lidem s mentálním a kom-
binovaným postižením, poruchou autistického
spektra a seniorům. Přijďte si prohlédnout jarní
dekorace, popřípadě zakoupit malou drobnost.
Budeme se na vás těšit!
Za uživatele a pracovníky Ruky pro život o.p.s. 

Ria Slušná

Uzel na kapesníku aneb litomyšlský
den paměti pro malé i velké
Ve středu 14. března vás srdečně zveme do
knihovny. Od 8 do 16 hodin si zde můžete pro-
věřit svou paměť. Ve spolupráci s Lékárnou Na
Špitálku jsme pro vás přichystali různé testy

a hry. Program je připraven pro všechny věkové
kategorie – děti, dospělé i seniory. Přijít můžete
kdykoliv během dne.
Ty, kteří mají pocit, že začínají zapomínat více,

než je zdrávo, otestují pracovnice lékárny ofici-
álním testem. A poradí, jak postupovat dále.
Pro všechny – malé, velké, mladší i starší – jsou
určeny zábavné a inspirující aktivity, různé kvízy
a paměťové hry zaměřené na logické, prosto-
rové, numerické myšlení, pojmovou a jazykovou
inteligenci atd. Příjemné hrátky jsou připraveny
i pro všechny vaše smysly, zrakem počínaje
a chutí konče. 
Celá akce se koná v rámci Národního týdne tré-
nování paměti. Jak říká Mark Twain: „Jsme tím, co
si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme
existovat, naše minulost je vymazána a přece
věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě
případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo
k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně.”
Pojďme tedy udělat první krok.

Iva Pekníková

Tvořivé odpoledne
pro předškolní děti
Od října probíhaly na ZŠ U Školek vzdělávací
kurzy pro předškoláky Hrajeme si na školu. Ani
měsíc březen nebude výjimkou. Na první jarní
den – 21. března 2018 je však místo pravidelné
hodiny ve třídě nachystán větší program. Během
něho budou děti v doprovodu svých rodičů plnit
úkoly na stanovištích rozmístěných po prvním
patře školy. Stejně jako v předchozích lekcích
budeme procvičovat dovednosti potřebné při
vstupu do 1. třídy. Děti se již také mohou sezná-
mit s prostředím celé budovy, kudy je i s rodiči
provedou žáci 8. třídy, jejich budoucí patroni.
Toto odpoledne se koná v rámci Dne otevřených
dveří ve středu 21. března 2018. Během dopole-
dne bude škola otevřena všem, kteří mají chuť
nahlédnout do výuky a případně pohovořit s uči-
teli i žáky. Od 15. do 17. hodiny pak bude škola
patřit předškolním dětem a jejich rodičům.
Srdečně vás zveme a těšíme se na vás!

Za žáky a učitele ZŠ U Školek
I. Bartošová a D. Beníšková

Kapela Buty i Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou
a Michalem Malátným ve Smetanově domě
V rámci připravovaného programu Zahájení 7. li-
tomyšlské lázeňské sezóny uvede Smetanův
dům již v dubnu dva výjimečné koncerty. 
Ve čtvrtek 26. dubna zde zahraje kapela Buty,
několikanásobně oceněná hudební skupina,
která v roce 2016 oslavila 30 let existence na hu-
dební scéně. Diváci a příznivci se mohou těšit na
žánrově pestrý koncert plný hudebních delikates
s nápaditými a vtipnými texty. Na koncertě zazní
také nestárnoucí hity „Jednou ráno”, „Nad stá-
dem koní”, „Tramtáryje” či „Krtek”. Přijďte a ne-
nechte si ujít vynikající koncert plný originální
tvorby skupiny Buty! 
Program letošních Lázní ducha uzavře ve Sme-
tanově domě symbolicky 29. dubna legendární
dvojice Jiří Suchý a Jitka Molavcová, kterou doplní

leader skupiny Chinasky Michal Malátný. Zbrusu
nový koncertní program, se kterým divadlo Se-
mafor začalo koncertovat teprve nedávno, uslyší
Litomyšl jako jedno z prvních měst v republice.
Orchestr divadla Semafor řídí Jiří Svoboda. 
Pro děti a jejich rodiče připravujeme například
Divadlo Drak a klasické pohádkové představení
s názvem A do třetice všeho…, Michala Ne-
svadbu z Kouzelné školky, nebo Zpívání ve zvě-
řinci Jaroslava Uhlíře. 
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuv-
dum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí.

Prokop Souček, Smetanův dům
foto: archiv pořadatele 

Koncert Tria Bergerettes
Srdečně vás zveme na koncert Tria Bergerettes,
který se bude konat ve čtvrtek 15. března 2018
v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. 
Trio Bergerettes vzniklo v roce 2001 a hned
v prvním roce svého uměleckého působení na
sebe upozornilo vítězstvím a cenou za nejlepší
interpretaci skladby Bohuslava Martinů v Sou-
těži Bohuslava Martinů 2001. V roce 2002 se
v soutěži „Melbourne International Chamber
Music Competition” probojovalo mezi 25 nejlep-
ších trií z celého světa. Vystupuje na mezinárod-
ních hudebních festivalech, představilo se
v koncertním cyklu Českého spolku pro komorní
hudbu při České filharmonii, nahrává pro Český

rozhlas. Trio Bergerettes nese jméno slavného
tria Bohuslava Martinů. Název souboru přiřkl po
vítězství v Soutěži Bohuslava Martinů Dr. Harry
Halbreich, proslulý belgický muzikolog a autor
katalogu děl Bohuslava Martinů. Repertoár Tria
Bergerettes zahrnuje nejvýznamnější díla svě-
tové triové literatury s důrazem na českou
tvorbu romantickou i tvorbu skladatelů 20. a 21.
století (kompletní B. Martinů, L. Sluka, M. Sla-
vický, současný norský skladatel L. Thoresen
ad.). Trio hraje v obsazení: Barbora Krištofová
Sejáková (klavír), Daniela Oerterová (housle),
Tomáš Strašil (violoncello). Na koncertě zazní
díla J. Haydna, L. Sluky, B. Martinů a J. Nováka. 

Jiřina Macháčková

Mystika v horách a dřevě ukrytá
Výstavu fotografa Rostislava Bartoně a sochaře
Jiřího Janočky propojuje mystika, která se v jejich
dílech nezřídka objevuje. Vystavené sochařské
objekty vytvářel autor přímo pro Portmoneum.
Nechal se inspirovat místem, ale i Váchalovou
tvorbou. Josef Portman se u příležitosti letoš-
ního připomenutí padesáti let od úmrtí konečně

dočká čerta, kterého si tak přál mít do svého vý-
klenku od Josefa Váchala. Atmosféru dokreslí
nejen fotografie Šumavy, ale i Orlických hor,
odkud pochází Rostislav Bartoň.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 23.
března v 16 hodin. Trvá od 24. března do 28.
října. Hana Klimešová

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
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Květinová výstava 
k 450. narozeninám zámku 
Státní zámek Litomyšl připravil od 16. 3. do 2. 4.
2018 výstavu Renesance v Litomyšli – květino-
vou výstavu k 450. narozeninám zámku (1568–
2018). Uskuteční se v jediných dochovaných
renesančních sálech v zámeckém přízemí, které
je i bezbariérově přístupné. 
Základní kámen jedné z nejvýznamnějších če-
ských renesančních památek – zámku v Lito-
myšli, byl položen Vratislavem z Pernštejna po
poradě s astrology 18. 3. 1568. Zámek bude
proto slavit své narozeniny v roce 2018 již od
brzkého předjaří. Oslavy zahájí výstava Rene-
sance v Litomyšli, s podtitulem Květinová vý-
stava k 450. narozeninám litomyšlského zámku
(1568-2018). Květinová aranžmá a floristické ob-
jekty v renesančních sálech v přízemí zámku na-

vodí atmosféru z dob reprezentačního paláce
nejvyššího kancléře a stavitele zámku pana Vra-
tislava z Pernštejna v 16. století. Renesanční po-
dobu, kterou postupně zastřely přestavby či
opravy po četných požárech v dalších stoletích.
Výstava proběhne v jediných dochovaných re-
nesančních sálech v přízemí zámku, dnes použí-
vaných jako Kongresové sály, které jsou
bezbariérově přístupné. Výstava je přístupná od
16. 3. do 2. 4. 2018, vždy od úterý do neděle od
10 do 16 hodin. Každý otvírací den nabízíme v ur-
čité hodiny komentované prohlídky výstavy. Na
Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 je rovněž mimo-
řádně otevřeno. Poslední prohlídka začíná vždy
30 minut před zavírací hodinou. 

Zdeňka Kalová

Hotel Zlatá Hvězda
Vás srdečně zve na přednášku

s cestovatelkou 
Marií Rychlíkovou 

dne 15. března 2018 v 18 hod.

Zahájení turistické sezony v muzeu
Již tradičně se v Litomyšli otevřou památkové
objekty a muzea o týden dříve. Budete se tak
moci opět podívat do Rodného bytu Bedřicha
Smetany a také do Portmonea – Musea Josefa
Váchala. Obě expozice budou 24. a 25. 3. ote-
vřeny v 9–12 a 13–17 hod. Víkendová otevírací
doba bude platit i v dubnu, od května bude ote-
vřeno od úterý do neděle. Prohlídky mimo ote-
vírací dobu je možné objednat pro skupiny
minimálně deseti osob.

Rodný byt Bedřicha Smetany 
Prohlídku stálé expozice Rodného bytu Bedřicha
Smetany vám opět zpříjemní oblíbené interak-
tivní programy Proč bychom se netěšili… a Račte
vstoupit (zařazeno v programu Litomyšlení).

Hravou formou se můžete blíže seznámit s živo-
tem a dílem Bedřicha Smetany.

Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Srdečně zveme všechny návštěvníky do stálé
expozice Váchalova muzea, doplněné o další vý-
znamné muže, kteří s domem bytostně souvisí,
Josefa Portmana a Ladislava Horáčka. Dozvíte se
více i o domě samotném. Na zahradě je stále
k vidění instalace camery obscury Aleše Hvíz-
dala a Marka Volfa. Ve výstavním sále se na
celou sezónu zabydlela výstava Mystika v ho-
rách a dřevě ukrytá. Návštěvníkům letos také
nabízíme k zakoupení podstatně širší nabídku
Váchalových knih a novinkou je magnetka
s interiérem Portmonea.          Hana Klimešová

Oblíbený cyklus Procházek
(s) městem začíná již v březnu!
Cyklus oblíbených Procházek (s) městem pokra-
čuje i v roce 2018, opět se můžete těšit na pro-
cházky, které vás seznámí s litomyšlskými
architektonicky zajímavými stavbami a jejich
historií. Nečekejte však nudnou přednášku o ar-
chitektuře, naopak se těšte na zajímavou a pří-
jemnou procházku s povídáním, která vám
poodhalí mnohé o místech, jež běžně míjíte, ale
také vám umožní navštívit místa běžně nepří-
stupná – zajímavé interiéry domů či vyhlídky po-
skytují netradiční výhledy na město. Seznámíme
se nejen s historií jednotlivých objektů, ale i his-
torickým a urbanistickým vývojem celých lokalit.
Protože stavební proměna města je spojena
s historií jednotlivých míst, budeme rádi, když se
i vy zapojíte do povídání o navštěvovaných ob-
jektech a svými vzpomínkami nás doplníte. Trasa
procházek je vždy volena tak, aby vyhovovala
i návštěvníkům vyššího věku. Procházky jsou
zdarma a trvají přibližně 2 hodiny. Cyklus Pro-
cházek (s) městem navazuje na mobilní aplikaci
a webovou stránku projektu LAM – Litomyšlský
architektonický manuál
(https://lam.litomysl.cz/). 

A na co se můžete v tomto roce těšit? První
procházka vás provede po stavbách význam-
ných litomyšlských stavitelů 1. poloviny 20. sto-
letí (Františka Vlacha a Antonína Beby),
seznámíme se mj. s osudy funkcionalistické
Freyovy vily či stavby evangelického kostela.
V dubnu se zaměříme na stavby tzv. úředních
budov, které svému účelu slouží dodnes (pošta,

spořitelna), ale podíváme se i do objektů, které
úředním účelům sloužily v minulosti (budova
okresního soudu či občanské záložny). V květnu
nás po nejvýznamnějších realizací zahradní ar-
chitektury provede městský zahradní architekt
Zdeněk Sendler, se kterým navštívíme nejenom
Klášterní zahrady, ale na konkrétních příkladech
si přiblížíme význam zeleně v kontextu zámec-
kého návrší i celého města. Červnová procházka
nás odvede z historického centra města k indu-
striálním objektům, nacházejících se v blízkosti
železničního areálu. Při jejich prohlídce se zamě-
říme nejen na historii, ale také na možnost jejich
konverzí, které při citlivém architektonickém pří-
stupu dokáží atmosféru industriálních objektů
zajímavě rozvinout. Během zářijové procházky
se vrátíme k tématu bydlení, tentokrát se obrá-
tíme k stavbě řadovek i rodinných domů ve čtvrti
Zahájí. Poslední procházka tohoto roku nese
název Litomyšl pietní. Pan Oldřich Pakosta, ře-
ditel Státního okresního archivu Svitavy se síd-
lem v Litomyšli, nás provede po litomyšlském
hřbitově a seznámí nás s jeho umělecky zajíma-
vou funerální architekturou. 
Připojte se k nám a pojďme společně poznávat
a objevovat architektonické krásy města Lito-
myšle! 

Litomyšl stavitelů
pátek, 23. března
Sraz: v 16.00 u památníku Zdeňka Kopala (Ko-
menského nám. 1044)

Zuzana Tomanová
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Souvislosti Zdeňky Jordánové
28. března v 18 hodin se v zámeckém pivovaru
uskuteční přednáška spisovatelky Zdeňky Jordá-
nové na téma: Souvislosti. Ing. Zdeňka Jordá-
nová je česká spisovatelka knih o osobnostním
růstu, pořádá kurzy a semináře a poskytuje in-
dividuální poradenství. 
Souvislosti... Jak těžké je pro nás někdy přijmout,
že věci se dějí tak, jak se dějí... Jenže ve všem
jsou právě souvislosti. Život každého z nás je jen
příčina a následek protlačený cedníkem univer-
zálních zákonitostí. Nezdržujte se tím, že ne-
chcete přijmout to, co se vám „děje”. Vše má

prostě důvod. Vše jsou jen reakce na vaše akce.
Každá vaše myšlenka se ve vašem životě
zhmotní, každá vaše myšlenka se projeví.
Všechny věci mají svůj řád. Poznejte souvislosti,
využijte je ve svém životě, důvěřujte. Nebojte se
čar a kouzel. Nebojte se záhad. Poznejte souvi-
slosti a stanete se tím největším kouzelníkem,
kouzelníkem souvislostí, kouzelníkem a pánem
svého života... 
Předprodej vstupenek Informační centrum Lito-
myšl nebo na e-mailu milam28@seznam.cz.

Mila Bohunická

Reprezentativní výstava Davida Vávry a Petra
Volfa s názvem „Litomyšl – hlavní město sou-
časné české architektury”, představující Litomyšl
jako jedno z klíčových center soudobé české ar-
chitektury, bude od 6. dubna do 21. října 2018
k vidění v Národním technickém muzeu v Praze
na Letné. Výstavu najdete v tzv. Malé galerii
u expozice Architektury, Stavitelství a Designu
v hlavní budově Národního technického muzea
v Praze. Výstava měla svoji premiéru v roce 2016
v Regionálním muzeu v Litomyšli – v rámci Ar-
chiMyšle – oslavy Světového dne architektury.
„Výstava je navržena jednoduše, aby se mohla
rychle přemísťovat na další místa,” vysvětluje ar-
chitekt výstavy David Vávra a dodává: „Po kon-
zultaci s Petrem Volfem jsme ji rozdělili na tři
témata: Veřejný prostor, Rekonstrukce a Novos-
tavby.”
Přípravy na druhé zastavení výstavy vrcholí.
Součástí výstavy bude i projekce krátkého doku-
mentu Davida Vávry s názvem „V Litomyšli ne-
měníme směr, jen občas střídáme starosty,”
který v expozici Architektury Národního technic-
kého muzea zůstane i po ukončení výstavy.
Pokud vše dobře dopadne, bude výstava dopro-
vozena také vydáním nového katalogu, sekcí „Z
šuplíku do šuplíku”, tedy představením připravo-
vaných projektů a koláží fotografií nazvanou
„Tvůrčí život v Litomyšli”, na které budou archi-
tekti zachyceni při práci právě pro Litomyšl. 
Dodejme, že výstavu pořádá Národní technické
muzeum, město Litomyšl a Regionální muzeum
v Litomyšli. Výstavě v Praze udělil záštitu hejt-
man Pardubického kraje Martin Netolický. 

Text a foto Michaela Severová

Litomyšl
v Národním 
technickém
muzeu

Pozvánka na Antonína Panenku
Ergotep CSR Institut o.p.s. přivítá v úterý 27.
března 2018 v 17.00 hodin fotbalovou legendu
československé kopané záložníka Antonína Pa-
nenku. Přátelské posezení a vyprávění nejen
o fotbale se odehraje v prostorách vzdělávacího
centra Ergoeduka v Proseči.
Zveme širokou veřejnost na strůjce nezapome-
nutelného vršovického dloubáku, který rozhodl
o historickém zlatu pro Československo. Říká
o sobě, že tu penaltu vymyslel, ale patent na ni

nemá. Přesto se díky ní stal slavným. Obletěla
svět, v televizi ji pouštěli do omrzení, nazvali ji
Panenkovou pentlí anebo vršovickým dloubá-
kem, penaltou nabitou inteligencí, padajícím lis-
tem, básnickou ódou na penaltu… Prostě jak se
komu ráčí a jak je mu libo.
Jedno ale mají všechna synonyma společné – ta
drzá penalta, kterou poslal Seppu Maierovi
přímo doprostřed brány, zatímco se německý
gólman válel u tyče a marně zvedal ruce na zna-
mení protestu, bude navždy spojována s Anto-
nínem Panenkou a vítězným rozstřelem o zlato
ve finále evropského šampionátu 1976 v Běle-
hradu. Jan Pospíchal

Spoluautor výstavy Petr Volf s pracovníky Národ-
ního technického muzea při přípravě výstavy

Od masopustu do Velikonoc
Na začátku února začíná masopust, následován
postním obdobím a Velikonocemi. O lidových
a křesťanských tradicích spjatých s tímto časem
se dozvíte z textů, fotografií, sbírkových před-
mětů a krátkých filmů Souboru lidových staveb
Vysočina.
Výstava představuje současné masopustní
masky ze Sebranic, historické masky z Trstěnice,
vynášení Morany, tradici zdobení kraslic na Lito-
myšlsku, jednotlivé postní neděle a významné
dny pašijového týdne. Obec Stradouň pro vý-
stavu připravila rekonstrukci svého Jidáše. Patří

mezi vesnice, jejichž vodění Jidáše je zapsáno na 
krajském i národním seznamu nemateriálních
kulturních statků. Pozornost zaslouží malovaný
pašijový betlém z Orlickoústecka.
Masopust v Benátkách
Poprvé představí veřejnosti svou sbírku kraslic
také Večeřovi z Litomyšle. Rodina Večeřových se
věnuje reliéfnímu zdobení voskem, ale sbírá
i kraslice zhotovené jinými technikami. Výstava
trvá od 4. února do 8. dubna 2018.

Hana Klimešová

Cvičení jógy
Jóga klub Litomyšl při OOSPCH Svitavy přijímá
nové členy. Ke cvičení se využívá tělocvična na
I. ZŠ Zámecká 496 v Litomyšli.
Cvičíme ve 3 skupinách v út 17.00 – 18.30 a 18.30
– 20.00
čt – 17.45 – 19.15
Cvičíme 1 hodinu a po krátké přestávce násle-
duje dvacetiminutová relaxace. Cvičení jsou za-
měřena na správné dýchání, břišní, hrudní
a podklíčkové s cílem posílit dýchací svaly a zvý-
šit vitální kapacitu plic. Pohybová cvičení s prvky
jógy jsou zaměřena na posílení a protažení
všech svalový skupin, na sjednocení mysli,
dechu a pohybu. Závěrečné uvolnění přispívá ke
zklidnění, obnově energie, dobré psychice a cel-
kové pohodě. Příjemná relaxační hudba vše
umocňuje. Tel. 775 195 301. Marie Novotná 

Recitál Chantal
Poullain
Rudolf Kosina si Vás dovoluje pozvat na Recitál
Chantal Poullain se skupinou – Chansons. Chan-
tal Poullain zpívá svoje vlastní písně, ale také
tradiční francouzské šansony s šarmem jí vlast-
ním. Koncertem provází Chantal Poullain v češ-
tině a díky svému charismatu okouzlí publikum,
jak to umí jen ona. Koncert se koná 21. 4. od
19.00 hod ve Smetanově domě Litomyšl. Před-
prodej vstupenek v Informačním centru Lito-
myšl.       Rudolf Kosina, foto: archiv pořadatele

DDM zve...
Pozorování hvězd. V pátek 23. března se od
19.30 – 21 hod. uskuteční pozorování hvězd
v nové hvězdářské pozorovatelně na zahradě
DDM, v areálu 2. mateřské školy (ul. 17. listo-
padu). V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná.               Josef Štefl

Zelený čtvrtek. Zveme děti i dospělé, kteří si
rádi vyrobí něco nového, na velikonoční dílnu,
která se uskuteční 29. března od 8 do 13 hod.
Přijďte prožít příjemné dopoledne a dozvědět
se o lidových zvycích patřících k Zelenému
čtvrtku a jak se dají prožít Velikonoce. Budou
připraveny dílničky malování kraslice voskem,
drátované dekorace na formách, výrobky ze
dřeva, vyzkoušíte si postavit vejce na špičku
a další pokusy s vejci. Cena za celé dopoledne
je 80 Kč. S sebou si vezměte vyfouknutá va-
jíčka, která mohou být i nabarvená, pohodlné
oblečení, svačinu a přezůvky. Prosím zájemce,
aby se hlásili na e-mailové adrese
plihalova@ddm.litomysl.cz. Těšíme se na vás.

Hana Plíhalová        

Nabízím pronájem bytu 2+1
60 m2 ve středu města Litomyšle

Tel. 774 114 934
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Otvírací doba muzea
o Velikonocích
Velký pátek, sobota, Velikonoční neděle (30. 3. –
1. 4.) – hlavní budova 9–17 hod. Rodný byt Bedři-
cha Smetany 9–12 a 13–17 hod. Portmoneum 9–
12 a 13–17 hod. Velikonoční pondělí (2. 4.) –
zavřeno. -red-

Velikonoce ve sklepení budou
veselé a živé
Věděli jste, že Ozdoba CZ s.r.o. vyrábí nejen vá-
noční dekorace na stromeček, ale také veliko-
noční vajíčka? Možnost si je dotvořit podle
svých představ budou mít návštěvníci Zámec-
kého sklepní v Litomyšli od 30. března do 2.
dubna od 10.00 do 16.00 hod. Navíc budou Ve-
likonoce ve sklepení ve znamení přívlastků.
Budou totiž veselé – jak jinak, šťastné – náv-
štěvníci si mohou zakoupit tzv. štěstíčka, ma-
lované – prostřednictvím workshopu, živé díky
zvířátkům, chutné, protože ve sklepení bude
ledasco dobrého a aprílové – pozor, ať se ve
sklepení nenecháte nachytat. 
Workshop zdobení skleněných kraslic bude jistě

zábavou nejen pro děti, ale i dospělé. Dát koled-
níkům vlastnoručně dotvořené skleněné vajíčko
se může pro někoho stát zajímavou velikonoční
tradicí. V omezeném množství budou již nazdo-
bené skleněné ozdobičky také ke koupi. Navíc si
bude možné pořídit skleněná zvířátka, jako jsou
kuřátka, zajíčci či kačenky. K tomu se návštěvníci
mohou těšit také štěstíčka v podobě drobností,
které získají zakoupením losu. 
Kdo si ale rád hraje a luští záhady, čeká ho herní
plánek, s nímž se projde po sklepení a zapojí se
do aprílové degustace vín a ovocných moštů.
K tomu na něj čeká poznávání soch od Olbrama
Zoubka. Jana Bisová

DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 
ASTROVÍKEND

Litomyšl – zámek 
14. a 15. dubna 2018 

So 9 – 18 h, Ne 10 – 16 h 
Porady s astrology, věštci, 
výklad karet a z ruky, atd. 

Richard Pachman – komorní koncert 
Slavnosti bylinek 

- výroba škapulířů, míchání čajů. 

E. Orbito -filipínské léčení s požehnáním.  

Ukázka práce šamanů Peru a Mongolsko 

www.astrovikend.cz

RESTAURACE SLUNCE
PŘIJME

SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA
možno i na zkrácený úvazek

DÁLE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
(nástup možný ihned)

Nabízíme: solidní platové ohodnocení, 
férové jednání

Požadujeme: věk min. 18 let, praxi v oboru 
Bližší info: tel. 603 228 082, 

nebo přímo v provozovně

www.facebook.com/astrovikend 

POZVÁNKY 

Velikonoce v Litomyšli – květinová 
výzdoba reprezentačních sálů zámku
Na velikonoční svátky je zámek v Litomyšli ote-
vřen od Velkého pátku 30. 3. do Velikonočního
pondělí 2. 4. 2018, vždy od 10–16 hodin. Poslední
prohlídka začíná v 15.00 hod. Reprezentační sály
I. prohlídkové trasy doplní velikonoční květinová
výzdoba.
Od 30. 3. 2018 (Velký pátek) otevřou se návštěv-
níkům tradiční prohlídkové trasy reprezentač-

ními a obytnými místnostmi a historické divadlo.
O Velikonocích 2018 je zámek otevřen od pátku
30. 3. do pondělí 2. 4. 2018 vč., vždy od 10 do 16
hodin. Poslední prohlídka začíná v 15 hod. Re-
prezentační sály v západním zámeckém křídle (I.
základní prohlídková trasa) obohatí také květi-
nová a velikonoční výzdoba.
Současně také mají možnost se zakoupenou
vstupenkou na prohlídkové trasy navštívit vý-
stavu Renesance v Litomyšli – květinovou vý-
stavu k 450. narozeninám zámku (1568–2018)
v renesančních sálech v zámeckém přízemí,
která končí 2. 4. 2018. 
V dubnu pak mohou individuální návštěvníci
projít prohlídkovými trasami o sobotách a nedě-
lích ve stejných otvíracích hodinách, tedy od 10
do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná vždy v 15
hod.

Zdeňka Kalová

Bohoslužby křesťanských
církví přes Velikonoce
23. 3. 2018 Křížová cesta od kostela Nalezení sv.
Kříže (sraz v 16.00)
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí v kostele sv. Lásky
v Budislavi ve 14:45 ekumenická velikonoční bo-
hoslužba

Bohoslužby římskokatolické církve
(Všechny bohoslužby se uskuteční v kapitulním
kostele.)
25. 3. 2018 Květná neděle v 7:35; 10:30, 17:45
průvod s ratolestmi, uvedení do Svatého týdne,
četba pašijí
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 18.00 mše sv. na pa-
mátku Večeře Páně
30. 3. 2018 Velký pátek v 18.00 pobožnost z Pa-
mátky umučení Páně, pašije
31. 3. 2018 Velikonoční vigilie ve 20.00 žehnání
ohně, velikonoční chvalozpěv, křestní bohos-
lužba, slavení eucharistie
1. 4. 2018 Hod boží velikonoční v 7:35; 10:30,
17:45 bohoslužby ze slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně 
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí v 7:35, 10:30, 17:45
bohoslužba velikonočního oktávu

Bohoslužby Československé církve husitské
25. 3. 2018 Květná neděle v 9.00 songová bo-
hoslužba s účastí bratra patriarchy ThDr. Tomáše
Butty
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 17.00 pesachová ve-
čeře s připomínkou poslední večeře Páně

30. 3. 2018 Velký pátek v 17.00 pobožnost se čte-
ním pašijí
31. 3. 2018 Bílá sobota ve 20.00 vigilie s obnovou
křtu
1. 4. 2018 Hod boží velikonoční v 9.00 sváteční
bohoslužba přenášená Českým rozhlasem
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí v 9.00 velikonoční
bohoslužba

Bohoslužby Českobratrské církve evange-
lické v Litomyšli
25. 3. 2018 Květná neděle v 9.00 bohoslužby
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 18.00 čtení pašijí
podle Matouše
30. 3. 2018 Velký pátek v 9.00 bohoslužby s ve-
čeří Páně
1. 4. 2018 Velikonoční neděle v 9.00 bohoslužby
s večeří Páně
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí v 9.00 bohoslužby

Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele
v Litomyšli  
25. 3. 2018 Květná neděle v 9:30 bohoslužby
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek v 17.00 Náznak židov-
ské paschy pro děti
30. 3. 2018 Velký pátek v 9:30 čtení pašijí, mod-
litby a písně, v 18.00 bohoslužby s večeří Páně
1. 4. 2018 Hod boží velikonoční v 9:30 Veliko-
noční bohoslužby se křtem a večeří Páně, 18.00
Emauzské meditace s večeří Páně

Daniel Kvasnička

mobilní masérská služba,
masáže u vás doma

i ve studiu.
Tel. 739 189 788
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Padesát let od tragické smrti Jana Vandase
Je 25. března 1968 a já jsem se před pátou ráno
rozloučil se svým otcem ing. Janem Vandasem.
Netušil jsem, že je to naposled. Nepřežil havárii
služebního auta ve slovenských Preselanech
u Trnavy. Z jeho smrti viním tehdejší komunis-
tické zákony. Do penze se tehdy chodilo běžně
v 60 letech, on jako spolumajitel olejny, tedy
„vykořisťovatel”, neměl započítaná léta a místo
toho už mohl čtvrtým rokem užívat zaslouže-
ného důchodu.
Mezi zaměstnanci byl nesmírně oblíbený, pořá-
dal pro ně mimo jiné turistické výlety, třeba do
Brandýsa nad Orlicí. Bez jeho účasti se ne-
obešla jediná kulturní nebo sportovní akce v Li-
tomyšli. Stál u zrodu Smetanovy Litomyšle,
tehdy sólisté Národního divadla bydleli v rodi-
nách, nám byl přidělen tenorista Oldřich Kovář.
Nebyli jsme jediní, u Šimonů na Buřvalce bydlel
například Ivo Žídek, u Bartošů na náměstí Zde-
něk Otava, Za vodou u Tichých Karel Kalaš.
Otcův bratr Jaroslav byl čelným sólistou Vlasti-
milu.
Byl závodním chodcem, v r. 1927 skončil druhý
v závodě na 50 kilometrů Litomyšl-Svitavy-Po-

lička-Litomyšl. Vyhrál i extrémně těžký závod
z Prahy do Litomyšle (s přespáním v Čáslavi).
Ještě rok před svojí smrtí organizoval památný
„dostih” Jasan-Plch do Doleček a zpět. Stál
u zrodu litomyšlského hokeje, první hokejové
kluziště ve městě bylo na fotbalovém hřišti
vždy v zimě. Fotbal byl jeho největší sportovní
láskou. Nejprve jako aktivní hráč, později jako
činovník až do února 1948. Pak se začal věno-

vat turistice, byl jedním ze zakladatelů každo-
ročních základen na Slovensku. V jedné z nich
v r. 1966 v Dolině Bránice na Malé Fatře je na
snímku v roli ošetřovatele jeho kolega J. Tmej.
A abych nezapomněl – otec býval váženým hos-
tem ve Slunci!

Zdeněk Vandas, foto: archiv autora

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

Chytrému kvízu se v Litomyšli daří

Desítky otázek z nejrůznějších odvětví, kterými
si potrápíte paměť. Trocha adrenalinu ze soutě-
žení a v neposlední řadě čas strávený s kama-
rády při dobré zábavě. To je ve zkratce
vědomostní soutěž Chytrý kvíz, jež se hraje po
celé republice. Funguje jednoduše – v místě ko-
nání se zaregistrujete, společně se svým týmem
se jednou týdně sejdete ve vybraném podniku,
tam odpovídáte na záludné otázky připravené
organizátory a za správné odpovědi sbíráte
body. Některým týmům to jde dobře, jiným hůře.
Úplně nejlépe v celém Česku to v posledních
měsících šlo litomyšlskému týmu K. P. Blesk,
jehož „domácím hřištěm” je MC Kotelna. Tento
tým se umístil na prvním místě extraligy ve sku-
pině A a po zásluze byl na konci února oceněn
mistrovským titulem a věcnými cenami. „Ze za-
čátku to pro nás bylo jen zpestření a důvod k se-
tkání u piva, čemuž odpovídaly první výsledky.
Ale když se začalo dařit a bylo pár umístění na

bedně nebo jsme poráželi nej-
lepší týmy, stala se z toho pro
nás prestižní záležitost. Pak jsme
se připravovali dle poskytnutých
nápověd, sledovali ostatní sou-
peře a přepočítávali možné vý-
sledky a body. Taky jsme museli
dokázat našim ženám a přítelky-
ním, že to není jen zábava
a důvod se sejít u piva, ale sou-

těž s umístěním, výhrami a dlouhodobým sou-
peřením na dálku s týmy z celé republiky,”
vzpomíná na loňské začátky kapitán týmu David
Edlman. Důležité je podle něj mít v týmu hráče
s přehledem v různých oblastech, od umění
a kultury po zeměpis, myslivost a přírodní vědy.
Přesto se občas stává, že hráči pohoří na téma-
tech, která se zdají být snadná. Ať už se jedná
o hudební ukázky či jména slavných osobností.
MC Kotelna patří dlouhodobě mezi semeniště
úspěšných týmů, letos se do první desítky nej-
lepších extraligových týmů skupiny A dostaly
hned čtyři, jejichž členové chodí soutěžit právě
do Kotelny. „Hecovali jsme se navzájem a je
mezi námi zdravá rivalita. Je skvělé, že je tu tolik
silných týmů, a těšíme se na další účast, liga se
hraje dvakrát ročně a k tomu se soutěží i v rámci
samotné Kotelny, pokud máte rádi kvízy a dob-
rou zábavu, tak se přijďte podívat,” dodává David
Edlman. -mv-, foto: archiv K. P. Blesk

Bingóóó!
Onen vítězný pokřik překvapivě můžete uslyšet
i v naší knihovně, kde se malí čtenáři začátkem
roku vrhli do další zimní disciplíny, která má utu-
žit lásku ke knížkám, pozvednout bojového
ducha Knihomola a přivábit nové i již otrlé rytíře
četby. Po úspěšném lovu perlorodek v hlubinách
knihovny, kdy čtenáři četli a lovili poklady skřítků
Knižníků, jsme neodolali a odstartovali novou
hru – Čtenářské bingo, tentokráte děti neloví
knihy označené perlorodkou, ale vybírají si
knížky podle zadání v bingu a hledají všechna
výherní pole. Kdo objeví daná políčka, může po-
stoupit do vyššího kola a hrát novou hru, sladká
odměna v červnu je motivací i velkým příslibem
pro pilné čtenáře. 
V knihovně probíhaly a probíhají klání, která pro-
věří čtenáře i v literární či výtvarné zdatnosti.
V programu Jsi můj kamarád se děti utkaly jako
rytíři pera – psaly příběhy o svých domácích
mazlíčcích. Až do března probíhá i výtvarná část
soutěže, kde čtenáři kouzlí s paletou barev
a štětcem své fantazie. Také žáci druhého
stupně přispěli krásnými malbami do akce Kniž-
ních omalovánek, vytvořili knižní mandaly s ne-
čekanou obrazností, ty natolik zaujali malé
i velké čtenáře, že sami je používají jako omalo-
vánky nebo si je fotografují. Najdete zde své ob-
líbené hrdiny z dětských knih – Malého prince,
kocourka Modroočka nebo Krtečka, co ke kalhot-
kám přišel. V prosinci v knihovně naděloval Ježí-
šek čtenářům komiks Simpsonovi, stačilo jen
doplnit pracovní listy o oblíbených hrdinech, což
čtenářům a milovníkům rošťáka Barta nedělalo
žádné problémy. Nemůžeme zapomenout ani na
milá setkání při Čtení s babičkou, kdy nás nav-
štěvují družinky a čtenářské kroužky z blízkého
okolí. Naše babičky jsou pohlazením pro dětskou
duši a malého čtenáře, jejich předčítání z knížek
a vyprávění vykouzlí nejeden dětský úsměv
a probudí zájem o čtení nových příběhů, navíc si
děti ve výtvarné dílně vytvoří dáreček a milou
vzpomínku.
Naším zlatým babičkám A. Kroulíkové a M. Pe-

chancové moc děkujeme a přejeme do dalších
let mnoho radosti s dětmi nad knihou. Také dě-
kujeme všem, kdo se účastní našich klání nebo
jen přijdou do knihovny a někde v ústraní si čtou
svou oblíbenou knihu, protože bez čtenářů by
knihovna nebyla knihovnou, jen smutným skla-
dištěm knih, na které usedá prach.

R. Dubjáková, MěK Litomyšl

Otevření poslanecké kanceláře
PR ČLÁNEK

Vážení spoluobčané, 
svojí prací zastupitele města Svitavy, působe-
ním v krajském zastupitelstvu Pardubického
kraje, se snažím přesvědčit voliče, že vloženou
důvěru naplňuji. Nyní, díky vaší důvěře, vyko-
návám práci poslance v Parlamentu České re-
publiky. Protože mám zájem na zlepšování
podmínek života nás všech, otevřel jsem regi-
onální poslaneckou kancelář na M. Horákové
373/10 (v přízemí hned vpravo) ve Svitavách,
která je přístupná každé pondělí v čase 10.00 –
16.00 hodin. Veškeré kontakty najdete na
https://www.anobudelip.cz/cs/pardubicky-
kraj/lide/poslanci/. 

Vaše názory a starosti mě zajímají. 
Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011
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I ty můžeš nastartovat svou kariéru – na gymnáziu
Páťáci a deváťáci ze širokého okolí mohli až do
1. března podávat přihlášky do primy a prvního
ročníku na našem gymnáziu. Pro pedagogy
a budoucí studenty teď nastávají náročné týdny.
Ti první musí vše připravit tak, aby přijímačky
proběhly hladce a bez problémů, ti druzí si zase
nejspíš budou v příštích dnech intenzivně opa-
kovat již nabyté vědomosti. Na všechny z nás
čeká hodně práce, ale zkušenosti ukazují, že to
stojí za to. Talentované žáky na litomyšlském
gymnáziu vzděláváme již téměř 400 let a naši
absolventi se řadí k republikové špičce. To nás
velice těší a je to krásná vizitka práce celého pe-
dagogického sboru. Vždyť s řadou našich stu-
dentů jsme se potkali již v době, kdy jim bylo
pouhých jedenáct let, a teď s odstupem času po-
zorujeme, jak se jim daří v práci či na vysoko-
školských studiích. O tom, jak to u nás na škole
vypadá, se nejlépe přesvědčíte během setkání
s našimi absolventy. Vrací se k nám během let-
mých návštěv v průběhu školního roku, při tříd-
ních srazech, ale nejvíce se jich snad sejde na
Charity Day – akci, kterou pro širokou veřejnost
pořádají naši studenti v posledních několika le-
tech vždy v předvánočním čase. A jak na nás
vzpomínají naši bývalí studenti, kteří se po ma-
turitě rozutekli do světa?

Marek Votroubek, konstruktér
Litomyšlské gymnázium zpětně hodnotím velmi
pozitivně, co se týče komplexnosti vzdělání. Jako
začínající konstruktér jsem se při nástupu na
ČVUT obával nedostatku odborného technic-
kého vzdělání, což bylo záhy rozptýleno tím, že
to bylo to jediné, co mi scházelo. Došlo mi, že se
stíhám učit rychleji než studenti z jiných škol,
a chybějící technické vzdělání jsem si během pár
měsíců doplnil. Měli jsme také možnost tvořit
v rámci gymnázia vlastní vědeckou práci, se kte-
rou jsme dosáhli světové úrovně.

Vítek Večeře, student historických věd
Na mé osmileté studium na litomyšlském gym-
náziu vzpomínám s láskou a upřímným vděkem.
Bylo to období plné studentských vtípků a re-
cesí, utváření pevných přátelství, ale i období,
kdy jsem se nejednou notně zpotil u tabule. Vy-
nikající pedagogové mě připravili na studium
historických věd naprosto výjimečně, takže jsem
díky nim pociťoval v prvních ročnících vysoko-
školského studia jistý náskok. Ostatně s někte-

rými z profesorů jsem stále v živém kontaktu
a spolupracujeme spolu třeba na našem festi-
valu Litomyšlské dny barokní tradice.

Kateřina Valentová, studentka farmacie
Už jsou to skoro dva roky, co jsem maturitou
úspěšně ukončila studium na litomyšlském
gymnáziu, ale mohu říct, že se tam stále velmi
ráda vracím. Strávila jsem zde osm let student-
ského života – byl plný zážitků, zkušeností a pří-
ležitostí, které nenabízí kdejaká škola. Během
mých středoškolských studií jsem mohla poznat

nejen krásy české země během nejrůznějších
výletů se spolužáky, ale také úplně odlišnou kul-
turu a způsob života díky výměnnému pobytu
na Tchaj-wanu. Nejvíce jsem však vděčná za
mnoho učitelů zapálených pro své obory natolik,
že své nadšení přenáší i na studenty a motivují
je i do mimoškolní činnosti. I když jsem si chví-
lemi nadávala, že si přidělávám starosti svými
mimoškolními aktivitami, učitelé mě vždy doká-
zali podpořit a dnes jsem tomu ráda, jelikož bych
nikdy neměla tolik zkušeností, jako mám teď.

Ivana Hynková, ředitelka

VODA –TOPENÍ
MONTÁŽ – OPRAVY – ÚDRŽBA

SERVIS KOTLŮ ATMOS
KONTROLY KOTLŮ – VIADRUS, ROJEK

Tel. 605 507 157

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:

• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel
• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky – diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle na
biomasu, tepelná čerpadla či plynové konden-
zační kotle. Na tyto zdroje tepla si mohli zájemci
podat žádost v rámci třetí výzvy kotlíkových do-
tací, která skončila v listopadu loňského roku.
Radní Pardubického kraje na svém posledním
zasedání schvalovali úspěšné žadatele z této
výzvy. Nová výzva je naplánována na 2. pololetí
roku 2018.
Žádosti o poskytnutí dotace byly ve třetí výzvě
poprvé předkládány prostřednictvím aplikace
dostupné na webu Pardubického kraje s násled-
ným doručením podepsané žádosti a příloh na
Krajský úřad. Každé žádosti bylo přiřazeno jedi-
nečné registrační číslo, a to podle času odeslání
žádosti v aplikaci.
„Celkem bylo ve třetí výzvě zaregistrováno 1 028
žádostí s požadovanou částkou 105,4 milionu
korun. Od žádosti odstoupilo celkem 43 žadatelů
a 20 žádostí bylo vyřazeno pro nesplnění pod-
mínek výzvy. Žádostí, které splnily podmínky
výzvy, je celkem 959 s požadovanými pro-
středky 99,4 milionu korun,“ informovala radní
zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy
a inovace Hana Štěpánová. Finance nevyčer-
pané v této výzvě budou převedeny do následu-
jící výzvy, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje v
srpnu letošního roku. Pro velký zájem žadatelů
byl příjem žádostí ve třetí výzvě ukončen před-
časně 6. listopadu 2017, namísto 15. prosince.
„Zájem byl velký i v předešlých dvou výzvách,
prostředky byly vyčerpány během prvních dní po
začátku podávání žádostí,“ dodala Hana Štěpá-
nová s tím, že v první výzvě bylo podáno 1 049
žádostí, ve druhé pak 930. Předpokládá se, že ve
4. výzvě na kotlíkové dotace bude alokováno při-
bližně 72 milionů. -red-

Kraj schválil
žádosti na kotlíkové
dotace, plánuje
další výzvu
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Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
jednal s náměstkem ministra zdravotnictví pro
zdravotní péči Romanem Prymulou o aktuální
situaci v regionálním zdravotnictví, investičních
záměrech kraje se zaměřením na centrální pří-
jmy a plánech rozvoje nejen akutní, ale i ná-
sledné péče.
„Jedním z cílů současné krajské samosprávy je
nejen stabilizace akutní a následné lůžkové
péče, ale především její další rozvoj. Proto jsme
s panem profesorem Prymulou hovořili o dal-
ších rozvojových možnostech v návaznosti na
to, že jsme vlastníkem společnosti Nemocnice
Pardubického kraje, která je jediným poskyto-
vatelem akutní zdravotnické péče v regionu. To
je velká devíza oproti ostatním krajům, kde
v této pozici působí také soukromé subjekty.
Z pozice vlastníka máme možnost mít pod kon-
trolou dostupnost akutní, ale i následné či hos-
picové péče,“ uvedl hejtman Martin Netolický,
který náměstka ministra informoval o krajském
plánu rozvoje všech pěti nemocnic „Hovořili
jsme také o záměru kraje rozšířit následnou
intenzivní péči v krajských nemocnicích, což ko-
responduje se plánem ministerstva zdravotnic-

tví stanovit dostupnost péče hospicové, která
by znamenala teritoriální určení sítě poskytova-
telů podporovaných z veřejného zdravotního
pojištění,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Bu-
deme chtít nasmlouvat také nová místa pro pa-
cienty, kteří musí být dlouhodobě umístěni na
lůžku se speciálními přístroji zajišťujícími zá-
kladní životní funkce, avšak již po několika
dnech nemohou být na lůžku akutní intenzivní
péče,“ doplnil Netolický.
Hejtman zástupce ministerstva zdravotnictví
informoval také o aktuálních investičních plá-
nech kraje. „Přestože pan profesor Prymula
dlouhodobě krajské zdravotnictví sleduje, jeli-
kož několik let působil v pozici ředitele Fakultní
nemocnice v Hradci Králové, chtěl jsem jej se-
známit s postupem plánování výstavby centrál-
ních příjmů v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, což
jsou naše dva největší investiční záměry
v tomto volebním období. Ostatně v královehra-
decké Fakultní nemocnici jsem se byl ve druhé
polovině loňského roku na fungování centrál-
ního urgentního příjmu podívat,“ uvedl hejtman
Martin Netolický.

-red-

Velké investice a rozvoj
lůžkové péče v kraji

Kraj jedná
s železničními 
dopravci o smlouvě
na příštích 10 let
Zvýšení pohodlí cestujících na železnici souvi-
sející s modernizací vozového parku a udržení
dopravních výkonů v regionu. Hlavní témata
jednání hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického a náměstka hejtmana pro oblast
dopravy Michala Kortyše se zástupci Českých
drah. Pardubický kraj tak pokračuje v jednáních
s železničními dopravci o podmínkách pro za-
jištění dopravní obslužnosti po roce 2018 na
dalších deset let.
„Oslovili jsme tři společnosti a České dráhy
jsou jedním z uchazečů na zajištění železniční
dopravní obslužnosti v našem kraji po roce
2018. Proto stejně jako s dalším zájemcem jed-
náme mimo jiné o zajištění obnovy vozového
parku v příštích deseti letech. Chceme cestují-
cím v našem kraji zajistit komfortnější cesto-
vání, které odpovídá 21. století, jelikož doba jde
velmi rychle dopředu a železnice nesmí v tech-
nickém pokroku zaostávat. Je nutné stanovit
tratě, kterých se musí obnova týkat prioritně,
abychom měli jistotu, že se nejvytíženější spoje
dočkají obnovy jako první a následně bude po-
kračováno i na další tratě,“ uvedl hejtman Mar-
tin Netolický.
Pardubický kraj již v minulosti zveřejnil ve Věst-
níku Evropské unie záměr uzavřít smlouvu
s drážním dopravcem formou přímého zadání.
„Forma přímého zadání umožňuje oslovit jed-
noho vybraného dopravce a s ním dále jednat
o uzavření smlouvy o závazku veřejných slu-
žeb,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast do-
pravy Michal Kortyš. „Provádíme detailní
průzkum trhu, který nám ukáže, zda a jak jsou
dopravci schopni zajistit železniční dopravu
v rozsahu a kvalitě, kterou požadujeme. Na zá-
kladě obdržených informací a jednání předlo-
žím radě kraje výsledný materiál a ta rozhodne,
se kterým dopravcem povedeme závěrečná
jednání o podrobnějších podmínkách směřující
k uzavření smlouvy,“ dodal náměstek Michal
Kortyš.

Rozvoj českotřebovské průmyslovky
Zástupci kraje informovali představitele Če-
ských drah o připravovaných záměrech na VOŠ
a SŠ technické v České Třebové. Cílem kraje je
tuto školu znovu více provázat s železničním
provozem, a to nejen v případě dělnických, ale
i strojvůdcovských profesí. „Našim cílem do
příštích let je zlepšit technické vybavení na
oborech spojených s železnicí, protože škola
má dlouholetou tradici a je prestižní v rámci
celé republiky. Bohužel zde nemáme železniční
simulátor, který by kromě školního vyučování
našel využití také pro všechny dopravce včetně
Českých drah v rámci školicího střediska,“
uvedl hejtman Martin Netolický, který již dříve
avizoval, že by škola chtěla studentům zpro-
středkovat pořízení celoevropského průkazu
strojvedoucího, který stojí přibližně 20 tisíc
korun. „V rámci školícího centra bychom ve
škole mohli zajišťovat také celoživotní vzdělá-
vání, zisk různých certifikátů pro zaměstnance
dopravců. Proto chceme vytvořit moderní do-
pravní sál, který by splňoval požadavky na po-
dobná školení. Česká Třebová je městem
dlouhodobě navázaným na železnici, a proto
považuji za důležité, abychom byli schopni
v naší škole produkovat absolventy, kteří mají
o práci na železnici zájem a chtějí v České Tře-
bové v různých pozicích pracovat,“ řekl hejt-
man Netolický
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Propan – buta-
nové spotřebiče
Propan-butanová náplň tlakových nádob je
vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG).
Vzhledem k vysoké výhřevnosti, energetickému
potenciálu i snadné skladovatelnosti je LPG ve
formě propan-butanu využíván ve značném mě-
řítku ve firmách, domácnostech i pro rekreační
účely, ať již pro vytápění, vaření, pohonu, či při
jiných činnostech. 
Nebezpečnost propan-butanu se skrývá přede-
vším v jeho měrné hmotnosti, je výrazně těžší
než vzduch. Proto se drží při zemi nebo na nej-
nižších místech. Přitom vytváří se vzduchem vy-
soce výbušnou směs, o jejíž přítomnosti nás
neinformuje zpravidla čich. Než hladina plynu
dostoupí výšky dýchacích orgánů, je už obvykle
pozdě, protože stačí jediná jiskra nebo jiný inici-
átor a výbuch zničí vše kolem.
Je samozřejmé, že prvním požadavkem na bez-
pečnost je používání schválených spotřebičů,
které jsou v dobrém technickém stavu. Případné
opravy svěříme odborné firmě, ale sami budeme
dbát především na těsnost spojů. Tu však nezjiš-
ťujeme pomocí zápalky či jiného otevřeného
ohně, ale mýdlového roztoku. Při používání tep-
lometů je nutno také pamatovat na dodržení
bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů
dle návodů k obsluze od jejich výrobců, které
jste dostali při jeho koupi.
Pozornost také zaslouží správné uložení tlako-
vých lahví, ať už jde o malé „bomby” kempinko-
vých přenosných vařičů, nebo velké lahve pro
stabilní spotřebiče. Vždy je třeba skladovat je
v oddělených a dobře větraných prostorách. 
Dojde-li v prostoru, v němž jsou skladovány nebo
na rozvod ke spotřebičům napojeny tlakové lahve,
k požáru, je třeba je okamžitě uzavřít, odpojit
a přemístit na místo chráněné před požárem, pří-
padně je chránit ochlazování vodou.
V závěru ještě nemůžeme zapomenout na použí-
vání propan-butanu k pohonu motorových vozi-
del. Dnes již existují odborné firmy, které vám
alternativní spalování propan-butanu do vozidla
namontují tak, jak přikazují platné právní předpisy.
Ono ušetřit se bohužel v mnoha případech nevyp-
latí a jde o i o lidské životy. Vyšetřování teprve
ukáže, o jakou technickou závadu se jednalo, když
dne 19. února letošního roku na Šumpersku v ran-
ních hodinách hořel autobus na plynový pohon.
Uvnitř autobusu v době vzniku požáru byl pouze
řidič a jeden cestující. Naštěstí oba stihli vystoupit
ještě před příjezdem hasičů. V průběhu likvidač-
ních prací hasiči ochlazovali zásobníky plynu na
střeše autobusu a likvidovali požár. 
Používejte propan-butanové spotřebiče vždy jen
k účelu, k němuž byly vyrobeny, a zachovávejte
potřebnou opatrnost. Jen tak vám budou dobře
a bezpečně sloužit. Karel Zeman
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Úspěchy tenisového klubu přichází
Dne 17. 2. 2018 se ve Vysokém Mýtě konal teni-
sový turnaj mladších žákyň. 
Turnaje se zúčastnila i členka našeho tenisového
klubu Eliška Slavíková, která si kromě dvouhry,
ve které postoupila do 2 kola, zahrála i čtyřhru
společně s Viktorií Říhovou ze Dvora Králové. 
Ve čtyřhře se děvčata stala překvapením tur-
naje, když porazila vysoce favorizované sou-
peřky a vybojovala bronzové medaile. 
Po několika letech se podařilo přihlásit do jar-
ních soutěží všechny věkové kategorie dětí,
takže se možná dočkáme i dalších úspěchů mla-
dých hráčů.

Miloslav Slavík, jednatel klubu 

Litomyšlský
pohár
ve Stiga hokeji
Druhé kolo Litomyšlského poháru 2018 ve Stiga
hokeji přivítalo v sobotu 17. února v DDM Lito-
myšl dalšího „nováčka” – poprvé se tohoto lo-
kálního turnaje zúčastnil Michal Hvížď, vedoucí
muž průběžného pořadí Českého poháru
2017/18, který v této sezóně ČP dosud nenašel
přemožitele. Dalších 8 účastníků, z toho 5 členů
pořádajícího klubu Stiga HC Benátky a 3 přes-
polní hráči THC Stiga-Game Příbram, tak mělo
příležitost prozkoumat, co že je to dělí od abso-
lutní české, potažmo světové špičky. Žádná
Ester Ledecká se mezi námi nenašla a Michal tak
prošel turnajem s jediným zaváháním v podobě
prodloužení druhého finálového zápasu. Jako
překvapení můžeme hodnotit druhé místo To-
máše Jedličky díky vítěznému semifinálovému
klání s Davidem Dvořáčkem. Na členy domácího
klubu medaile nezbyla, jelikož Zdeněk Lopaur se
musel spokojit se čtvrtým místem. Ve skupině
o 5. místo pak v porovnání se základní skupinou
nezůstal kámen na kameni, což spolu s minimál-
ním bodovým odstupem 5. – 7. místa svědčí
o vyrovnanosti, která je kořením všech sportov-
ních utkání, mění je na skutečné zážitky a přináší
radost ze hry. Kompletní výsledky a fotografie
jsou k dispozici na stránkách klubu (shcbe-
natky.estranky.cz). Příští kolo LP otevřeného pro
všechny zájemce se koná 17. března od 14 hodin
opět v DDM Litomyšl.

Text a foto: Josef Sedláček

Orion Racing na šampionátu v motoskijöringu
Letošní počasí moc nepřeje zimnímu sportu zva-
nému – motoskijöring, kde závodník na motocy-
klu táhne za sebou na pětimetrovém laně lyžaře.
Republikový šampionát měl svůj premiérový
ročník před dvaceti lety a litomyšlský Orion Ra-
cing byl jako promotér seriálu, již od samého po-
čátku! Úvodní závod sezony byl rozjed 27. ledna
až napotřetí v severomoravském Horním Městě
nedaleko Rýmařova. V podstatě od rána domi-
novala tomuto klání dvojce jezdců z Orionu –
Lukáš Mohaupt se svým parťákem Václavem
Hotovým. Odpoledne ve finálové jízdě odstarto-
vali někde kolem třetí pozice, ale potom měli
menší pád a čelo museli tvrdě dohánět úplně
z poslední příčky! Asi v pátém kole se už ale pro-
bili na místo páté, o dvě kola později již byli třetí
– no a v posledním okruhu za velké podpory

zdejších příznivců prolétli cílem jako první! Za
nimi přijela nakonec posádka borců Josef Švorc
– Josef Drašnar (AMK Do břany), bronzové umís-
tění obsadili Roman Mňuk – Zdeněk Langer
(Mňuk Racing).
Druhé kolo mistrovství se uskutečnilo 11. února
na trati v Rudníku – poblíž Trutnova. Místní po-
řadatelé zaslouží velké uznání, neboť sněhu bylo
pramálo , a z tohoto důvodu se musel navážet
z celého okolí Rudníku (celkem to bylo údajně 50
Tater). Odměnou organizátorům byl parádní prů-

běh tohoto klání a nechyběla dramatická podí-
vaná. Od startu finálové jízdy se ujali vedení
bratři Šrolerové z Klášterce nad Orlicí, ovšem za
touto dvojicí byl tuhý boj o další pozice. Nejdříve
zaváhali Švorc s Drašnarem, později zase vítě-
zové úvodního dějství v Horním Městě – Mo-
haupt s Hotovým. Po 11ti kolech nakonec viděli
šachovnicový prapor jako první bratři Šrolerové,
druzí překvapivě skončili Tomáš Fogl s Martinem
Sabotou ( SMK Klášterec) a třetí opět spolehlivě
jedoucí R. Mňuk – Z. Langer. Mohaupt se svým
lyžařem nakonec po dvou pádech bral , až osmé
místo. Další posádka Orionu František Kylar – Ta-
deáš Majvald brali body za devátou příčku.
Po dvou odjetých závodech se vyhoupla do čela
MČR seriálu ORION-SHIVA KTM Cup 2018 právě
vítězná dvojice z Rudníku – bratři Šrolerové (36
bodů), druzí jsou Mohapt s Hotovým (30b.)
a třetí Mňuk – Langer (30b.), ... 8. Kylar – Majvald
(15b.) Další díl šampionátu se uskuteční podle
sněhových podmínek, v každém případě závě-
rečné dekorování nejlepších posádek v letošním
jubilejním 20 ročníku proběhne – jako již tra-
dičně v Dobřanech v Orlických horách.

Petr Kovář, foto: archiv stáje

www.facebook.com/litomysl.lilie
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AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ 
SKICROSS
Mladší dívky
1. Hnyková Zuzana, Liberecký 
2. Harvey Dana, Vysočina
3. Balejová Karolína, Vysočina
Mladší chlapci
1. Hrubý Filip, Hl. m. Praha
2. Pivnička Jakub, Královéhradecký
3. Raška Tadeáš, Liberecký 
Starší dívky
1. Cholenská Diana, Liberecký 
2. Marcinková Kateřina, Liberecký 
3. Krčálová Hanka, Vysočina
Starší chlapci
1. Petřek Josef, Zlínský 
2. Jelínek Jáchym, Liberecký 
3. Kozma Jakub, Karlovarský 

LEDNÍ HOKEJ
Turnaj chlapci
1. Vysočina
2. Moravskoslezský 
3. Královehradecký 

KRASOBRUSLENÍ
SOUTĚŽ DÍVEK
Dívky
1. Fričová Kateřina, Hl. m. Praha
2. Reichmacherová Thea, Karlovar.
3. Sýkorová Kateřina, Hl. m. Praha
Mladší dívky
1. Novotná Lucie, Jihočeský 
2. Mrázková Kateřina, Středočeský
3. Vrašťáková Michaela, Jihomorav.
SOUTĚŽ CHLAPCŮ
Chlapci
1. Mrázek Daniel, Středočeský 
2. Vochozka Lukáš, Jihočeský 
3. Tran Samuel, Moravskoslezský 
Mladší chlapci
1. Tarabus Adam, Zlínský 
2. Malczyk Damian, Moravskoslez.
3. Suchomel Josef, Jihomoravský 

SNOWBOARDING
SNOWBOARDCROSS
Mladší dívky
1. Halašová Anna, Ústecký 
2. Zvířecí Jana, Středočeský 
3. Tichá Adéla, Liberecký 
Mladší chlapci
1. Peterka Matyáš, Karlovarský 
2. Tůma Tomáš, Vysočina
3. Turínský Matyáš, Středočeský 
Starší dívky
1. Maděrová Zuzana, Liberecký 
2. Dobrá Karolína, Plzeňský 
3. Strnadová Sára, Vysočina
Starší chlapci
1. Tatarko Bruno, Moravskoslezský
2. Šmerák Matouš, Hl. m. Praha
3. Choleva Šimon, Moravskoslezský
      
PARALELNÍ OBŘÍ SLALOM
Mladší dívky
1. Zvířecí Jana, Středočeský 
2. Halašová Anna, Ústecký 
3. Keclíková Adéla, Moravskoslez.
Mladší chlapci
1. Turínský Matyáš, Středočeský 
2. Krupa Adam, Moravskoslezský 
3. Tůma Tomáš, Vysočina
Starší dívky
1. Šonková Klára, Středočeský 
2. Maděrová Zuzana, Liberecký 
3. Kolesová Zuzana, Moravskoslez.
Starší chlapci
1. Choleva Šimon, Moravskoslezský
2. Tatarko Bruno, Moravskoslezský
3. Šmerák Matouš, Hl. m. Praha

SLOPESTYLE
Mladší dívky
1. Benešová Anna, Královéhradecký
2. Keclíková Adéla, Moravskoslez.
3. Sušická Julie, Ústecký 
Mladší chlapci
1. Hroneš Jakub, Královéhradecký 
2. Štefka Matyáš, Jihomoravský 
3. Lizna Vojtěch, Hl. m. Praha
Starší dívky
1. Kreisingerová Marie, Karlovarský
2. Kaplanová Beata, Ústecký 
3. Bártová Petra, Olomoucký 
Starší chlapci
1. Rataj Jan, Jihočeský 
2. Tatarko Bruno, Moravskoslezský
3. Sušický Ondřej, Ústecký 

ALPSKÉ DISCIPLÍNY
OBŘÍ SLALOM
Mladší dívky
1. Peroutková Barbora, Hl. m. Praha
2. Patočková Anna, Liberecký 
3. Kreissová Tereza, Moravskoslez.
Starší dívky
1. Labaštová Alena, Královéhradec.
2. Trpišovská Sophie, Hl. m. Praha
3. Zouharová Natálie, Zlínský 
Mladší chlapci
1. Müller Marek, Ústecký 
2. Maxa Adam, Středočeský 
3. Homola Vilém, Olomoucký 
Starší chlapci
1. Kubeš David, Pardubický 
2. Šinták Jakub, Středočeský 
3. Linhart Adam, Plzeňský 

SLALOM
Mladší dívky
1. Šišková Laura, Hl. m. Praha
2. Patočková Anna, Liberecký 
3. Kreissová Tereza, Moravskoslez.
Starší dívky
1. Trejbalová Linda, Liberecký 
2. Kestlová Adéla, Olomoucký 
3. Novotná Dora, Liberecký 
Starší chlapci
1. Kroupa Štěpán, Jihočeský 
2. Šinták Jakub, Středočeský 
3. Volek Jindřich, Liberecký 
Mladší chlapci
1. Müller Marek, Ústecký 
2. Klíma Oskar, Jihomoravský 
3. Galvas Matyáš, Jihomoravský 

VYŘAZOVACÍ ZÁVOD
Mladší dívky
1. Peroutková Barbora, Hl. m. Praha
2. Šišková Laura, Hl. m. Praha
3. Milatová Hana, Moravskoslezský
Mladší chlapci
1. Müller Marek, Ústecký 
2. Ryška Daniel, Vysočina
3. Klíma Oskar, Jihomoravský 
Starší dívky
1. Trejbalová Linda, Liberecký 
2. Labaštová Alena, Královéhradec.
3. Zouharová Natálie, Zlínský 
Starší chlapci
1. Kubeš David, Pardubický 
2. Šinták Jakub, Středočeský 
3. Bohoněk Matouš, Středočeský 

BĚŽECKÉ DISCIPLÍNY
2 KM KLASICKY
Mladší dívky
1. Křížová Valerie, Liberecký 
2. Crháková Lucie, Vysočina
3. Lánová Tereza, Pardubický 

Mladší chlapci
1. Salaba Jakub, Liberecký 
2. Řezáč Aleš, Liberecký 
3. Bouška Jakub, Jihočeský 
Starší dívky
1. Štefanová Markéta, Liberecký 
2. Půbalová Nela, Liberecký 
3. Srnská Patricie, Vysočina

2 KM VOLNĚ
Mladší dívky
1. Crháková Lucie, Vysočina
2. Křížová Valerie, Liberecký 
3. Lánová Tereza, Pardubický 
Mladší chlapci
1. Salaba Jakub, Liberecký 
2. Suchodol Štěpán, Pardubický 
3. Bouška Jakub, Jihočeský 

3 KM KLASICKY
Starší chlapci
1. Tuž Jiří, Liberecký 
2. Bauer Matyáš, Karlovarský 
3. Zuna Štěpán, Plzeňský 

3 KM VOLNĚ
Starší chlapci
1. Pávek Matyáš, Liberecký 
2. Tuž Jiří, Liberecký 
3. Bauer Matyáš, Karlovarský 
Starší dívky
1. Půbalová Nela, Liberecký 
2. Štefanová Markéta, Liberecký 
3. Kánská Lucie, Pardubický 

ŠTAFETA 3 x 1 KM + 3 x 1 KM
KLASICKOU TECHNIKOU
štafeta MIX
1. Liberecký 
2. Pardubický 
3. Královéhradecký 

RYCHLOBRUSLENÍ
111 M – SUPER SPRINT
Mladší dívky
1. Brichová Natálie, Středočeský 
2. Plosová Tereza, Liberecký 
3. Šapovalivová Adéla, Středočeský
Mladší chlapci
1. Doležal Jakub, Vysočina
2. Hiemer Filip, Pardubický 
3. Janech Patrik, Olomoucký 
Starší dívky
1. Nepokojová Nikol, Vysočina
2. Dubová Adriana, Vysočina
3. Mazancová Markéta, Plzeňský 
Starší chlapci
1. Medáček Patrik, Středočeský 
2. Javora Petr, Moravskoslezský 
3. David František, Hl. m. Praha
      
333 M
Mladší dívky
1. Brichová Natálie, Středočeský 
2. Plosová Tereza, Liberecký 
3. Šapovalivová Adéla, Středočeský
Mladší chlapci
1. Janech Patrik, Olomoucký 
2. Nekvapil Michal, Jihomoravský 
3. Pastor Tobiáš, Karlovarský 
Starší dívky
1. Nepokojová Nikol, Vysočina
2. Sýkorová Karolína, Liberecký 
3. Dubová Adriana, Vysočina
      
Starší chlapci
1. Medáček Patrik, Středočeský 
2. David František, Hl. m. Praha
3. Javora Petr, Moravskoslezský 
      

500 M
Mladší dívky
1. Brichová Natálie, Středočeský 
2. Plosová Tereza, Liberecký 
3. Svobodová Eliška, Jihomoravský
Mladší chlapci
1. Doležal Jakub, Vysočina
2. Hiemer Filip, Pardubický 
3. Pastor Tobiáš, Karlovarský 
Starší chlapci
1. Bačkovský Michael, Vysočina
2. Javora Petr, Moravskoslezský 
3. David František, Hl. m. Praha
Starší dívky
1. Nepokojová Nikol, Vysočina
2. Sýkorová Karolína, Liberecký 
3. Dubová Adriana, Vysočina

ŠTAFETA 16 KOL
Dívky
1. SČK – dívky, Středočeský 
2. VYS – dívky, Vysočina
3. JMK – dívky, Jihomoravský 
Chlapci
1. VYS – chlapci, Vysočina
2. MSK – chlapci, Moravskoslezský
3. PRA – chlapci, Hl. m. Praha

BIATLON
ŠTAFETA 3 x 3KM VOLNĚ
Chlapci
1. Vysočina 1
2. Královehradecký 1
3. Pardubický 1
Dívky
1. Pardubický 
2. Královehradecký 
3. Jihočeský 

RYCHL. ZÁVOD 3 KM VOLNĚ
Mladší dívky
1. Marková Nikola, Pardubický 
2. Randáková Hanka, Jihočeský 
3. Cikánková Anita, Jihomoravský 
Mladší chlapci
1. Hron Antonín, Královéhradecký 
2. Kulhánek Lukáš, Královéhrad.
3. Kocmánek Vladimír, Vysočina

RYCHL. ZÁVOD 4 KM VOLNĚ
Starší dívky
1. Oralková Kamila, Pardubický 
2. Mikysková Svatava, Pardubický 
3. Kulhánková Anna, Královéhrad.
Starší chlapci
1. Zaoral Michal, Vysočina
2. Semirád Jan, Pardubický 
3. Költö Matěj Teo, Pardubický 

ZÁVOD S HROMADNÝM
STARTEM 4 KM KLASICKY
Mladší dívky
1. Randáková Hanka, Jihočeský 
2. Novotná Tereza, Královéhrad.
3. Buštová Linda, Liberecký 
Mladší chlapci
1. Hron Antonín, Královéhradecký 
2. Kulhánek Lukáš, Královéhrad.
3. Kocmánek Vladimír, Vysočina

ZÁVOD S HROMADNÝM
STARTEM 5 KM KLASICKY
Starší dívky
1. Mikysková Svatava, Pardubický 
2. Kulhánková Anna, Královéhrad.
3. Oralková Kamila, Pardubický 
Starší chlapci
1. Hák Petr, Královéhradecký 
2. Semirád Jan, Pardubický 
3. Zaoral Michal, Vysočina

ŠACHY
TURNAJ
Starší chlapci
1. Mládek Richard, Středočeský 
2. Eret Matouš, Plzeňský 
3. Sýkora Marek, Liberecký 
Mladší chlapci
1. Gnojek Petr, Moravskoslezský 
2. Vojta Jakub, Středočeský 
3. Jun Rudolf, Vysočina
Nejmladší chlapci
1. Brožka Karel, Pardubický 
2. Fizer Marek, Moravskoslezský 
3. Winter Ondřej, Královéhradecký
Dívky
1. Němcová Karin, Hl. m. Praha
2. Vilímová Julie, Středočeský 
3. Richterová Julie, Jihomoravský 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV
Družstva
1. Středočeský 
2. Moravskoslezský 
3. Pardubický 

LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
SPRINT
Mladší dívky
1. Metelková Michaela, Královéhrad.
2. Randáková Adéla, Královéhrad.
3. Moskvová Agáta, Pardubický 
Mladší chlapci
1. Blaha Jiří, Hl. m. Praha
2. Štěrba Marek, Karlovarský 
3. Tkáč Matěj, Liberecký 
Starší dívky
1. Černá Kateřina, Karlovarský 
2. Kuchařová Rozálie, Královéhrad.
3. Chrástová Tereza, Liberecký 
Starší chlapci
1. Peňáz Radek, Moravskoslezský 
1. Štregl Matyáš, Královéhradecký 
3. Hasman Marek, Plzeňský 

MEDIUM
Mladší dívky
1. Randáková Adéla, Královéhrad.
2. Metelková Michaela, Královéhrad.
3. Stoklasová Zuzana, Vysočina
Mladší chlapci
1. Štěrba Marek, Karlovarský 
2. Průša Dominik, Hl. m. Praha
3. Štefan Jan, Liberecký 
Starší dívky
1. Macholdová Tereza, Ústecký 
2. Kuchařová Rozálie, Královéhrad.
3. Černá Kateřina, Karlovarský 
Starší chlapci
1. Štregl Matyáš, Královéhradecký 
2. Mareček Šimon, Vysočina
3. Šimša Martin, Hl. m. Praha

ŠTAFETA
Štafeta MIX mladší
1. PHA 1, Hl. m. Praha
2. KVR 1, Karlovarský 
3. PHA 2, Hl. m. Praha

Štafeta MIX starší
1. LBC 1, Liberecký 
2. PLZ 1, Plzeňský 
3. LBC 2, Liberecký 

TANEČNÍ SPORT
TANEČNÍ PÁRY SOUTĚŽ
V 10T
1. Olomoucký , Olomoucký 
2. Jihomoravský , Jihomoravský 
3. Zlínský , Zlínský 

Výsledky Olympidády dětí 
a mládeže 2018
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Volejbalový Český pohár žákyň
Kolotoč jediné celostátní dlouhodobé soutěže
v žákovské kategorii se druhý březnový víkend
zastaví v našem městě.
V městské sportovní hale se ve

dnech 10. a 11. 3. sejde šest týmů
starších žákyň jedné ze skupin
Českého poháru. Tato soutěž je
pořádána Českým volejbalovým
svazem, probíhá od října do
dubna a pořadatelstvím březno-
vého kola byl pověřen místní Vo-
lejbalový klub Litomyšl. 
Litomyšlská děvčata patří v této

soutěži k nejmladším, ale svou
bojovností a nadšením dokáží
leckdy porazit i starší a fyzicky vy-
spělejší soupeřky. Přijďte je proto
povzbudit a podpořit v soubojích

se soupeřkami, které přijedou z Prahy, Liberce,
Českých Budějovic, Uničova a Nového Boru.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

Atletické
okénko
Vrcholnou akcí minulého měsíce s výraznější
účastí litomyšlských atletů byly krajské přebory
v hale všech kategorií konané v Jablonci nad
Nisou. V kategorii dospělých byl nejúspěšnější
Flídr, který byl nejlepší ve skoku vysokém (189)
a v trojskoku (12,52). P. Baar běžel 60 m přes
překážky (8,51) a dařilo se mu v kouli (13,40).
Druhá místa v kouli obsadil mezi muži T. Kozák
(14,97) a junior M. Vilček (12,85), z dorostenců
P. Chadima běžel 60 m (7,89) a v osobním re-
kordu i 400 m (54,69). V kategorii žáků byl Jirout
třetí na 60 m (8,0) a v kouli vrhl (9,99), soutěže
koulařek se zúčastnily i Leksová (9,32) a Janecká
(7,64), ta ještě běžela 60 m překážek (11,85)
a skočila do dálky (376). 
Z mladších žáků: Němec 60 m (8,83), 150 m
(22,17), dálka (435), Kubíček 60 m př. (12,42)
výška (125) 800 m (2:43,39), Lipavská 60 př.
(12,94), výška (120). 
Tři z našich atletů byli vybráni i na mistrovství
republiky v hale, ale z různých příčin se ho na-
konec nezúčastnili. Naopak ale někteří vyhledali
další zajímavé startovní možnosti, např. T. Kozák
vyhrál přebory Hradeckého kraje v kouli (14,50).
J. Brýdlová na Olymp Cupu v pražské Stromovce
opět skočila do výšky 164 cm a 60 m př. běžela
(9,93). Veterán I. Strnad skákal tyčku na přebo-
rech Kraje Vysočina (325), ale i Jihočeského kraje
(340), oboje v Praze a mistrovství Prahy (345).
V měsíci březnu je termín pro hostování, a tudíž
příležitost posílit naše družstva do jejich soutěží,
ale také příležitost umožnit našim mladým hos-
tovat v soutěžích tam, kde my družstva nesta-
víme. Dne 30. 3. se již uskuteční 1. kolo v chůzi
pro 2. ligu, a to v Olomouci. Petr Jonáš

Nejmladší basketbalisté
postoupili na mistrovství ČR
Družstvo minižactva U11 místního klubu ADFORS
Basket Litomyšl se dokázalo kvalifikovat na
národní šampionát nejmladšího minižactva.
Ve druhé polovině dubna proběhne v Mostě tur-
naj nejlepších 12 týmů z republiky v kategorii

mixů, což znamená, že každé družstvo musí mít
na hřišti vždy alespoň dva chlapce a dvě dívky.
Postup do této vybrané společnosti nám zajistil
rozhodující kvalifikační turnaj v Pardubicích,
kam jsme odjížděli v oslabené sestavě a s re-
spektem k silným soupeřům. Proti domácímu
celku jsme neměli příliš mnoho šancí na úspěch
a podlehli jsme poměrně jednoznačně 22:75.
Pardubický tým je spolu již několik let a je to na
jeho souhře i individuálních kvalitách hráčů
hodně znát. Na mosteckém turnaji se bude za-
jisté jednat o jednoho z medailových adeptů.
Z uvedené prohry jsme si vrásky nedělali, pro-
tože se naše očekávání ubíralo především
k duelu s Trutnovem, což byl přímý souboj o to,
který tým postoupí z druhého místa. Od první
minuty zápasu jsme měli navrch a naše rych-
lost slavila úspěch nad výškou soupeře. Po-
stupně jsme navyšovali skóre až na konečný
25bodový rozdíl. 

Vrchol hokejové sezony
se vší parádou 
Velkou radost udělali svým fanouškům hráči
A týmu. V prvním kole play off porazili poměrem
3:2  favorizovanou Chrudim, která suverénně vy-
hrála základní část soutěže. „Větší zázrak než
Ledecká,“ tak hodnotili postup litomyšlských
hráčů fanoušci poraženého družstva. Své hod-
nocení přidal i trenér Litomyšle Jan Svatoš:

„Chrudim shořela na tom, že nedávala góly a to
se jí stalo osudným. Hráli tvrdě ale férově. Naši
hráči projevili neskutečnou bojovnost a oběto-
vali se pro tým. Od prvního útočníka po posled-
ního beka.“ Na cestě do finále vyzvali hráči s lilií
na prsou sousední Českou Třebovou. O výsled-
cích série, která se odehrála po uzávěrce Lilie,
budeme informovat v příštím čísle Lilie. Sezona
pro Litomyšl nekončí a diváci by si neměli ujít
poslední zápasy v této sezoně. 
Radost mají i příznivci B týmu. Ti se dočkali po
skvěle zvládnuté základní části postupu do fi-
nále. V cestě jim stály stejně jako v minulé se-
zoně Voděrady, ale tentokrát se více dařilo
litomyšlským hráčům. Do finále se spolu s Lito-
myšlí probojovala rezerva Moravské Třebové.  
Nezbývá tedy než pozvat diváky do ochozů, aby
si užili poslední zápasy této sezony. Kromě do-
spělých mohou podpořit i mladé naděje. Určitě
si to za své výkony zaslouží. 

Martin Vandas, foto: Petr Šilar

Všichni hráči mají nyní velkou radost z postupu
a už se na turnaj v Mostě hodně těší. Určitě tam
však nepojedeme v roli favorita, a to i s ohle-
dem na věkové složení našeho týmu, kdy více
jak polovinu sestavy tvoří hráči a hráčky o rok
nebo dva mladší. Hlavním cílem bude získat
další cenné zkušenosti a zajímavé zážitky
a především si s dětmi šampionát co nejvíce
užít.                        Martin Šorf, předseda klub

Pardubický
plavecký pohár
v Litomyšli 
Vážení milovníci plavání, opět po roce je naplá-
nován další ročník PPP – Pardubický plavecký
pohár – též plavání pro potěšení. Letos opět za-
hajuje v Městském bazénu Litomyšl a to ve čtvr-
tek 19. dubna 2018 v 19 h, dále pokračuje na
dalších bazénech a následně na otevřené
vodě (více na www.pppohar.cz, www.bazen-lito-
mysl.cz). Prvně se v Litomyšli PPP plaval v roce
2016 a účast byla výborná, v roce 2017 byla
účast podstatně slabší. Jde sice o 500 m na čas,
ale věříme, že natrénujete (proto informace již
nyní) a přijdete hezkou akci podpořit. Z Plavecké
soutěže měst víme, že v Litomyšli je spousta ši-
kovných plavců. Můžete se zúčastnit i bez ná-
ročného tréninku. Jde přece především o Plavání
Pro Potěšení.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl


