
Talentovaní mladí sportovci z celé České
republiky zamířili do Pardubického kraje

Program 60. ročníku Smetanovy
Litomyšle představen
Národní festival Smetanova Litomyšl se bude
v roce 2018 konat po šedesáté. K připomenutí
mimořádnosti tohoto jubilea přispělo už slav-
nostní představení programu, které se 16. ledna
uskutečnilo v pražském Rudolfinu. 
Součástí slavnosti bylo i podepsání smlouvy
o partnerství s Českou filharmonií, orchestrem,
který stál u samých počátků festivalu v roce
1946. „Dlouho se mělo za to, že Smetanovu Li-
tomyšl založil v roce 1949 Zdeněk Nejedlý.
Podle nových zjištění historiků Martina Boštíka
a Stanislava Vosyky se však myšlenka na vznik
mezinárodního hudebního festivalu v Litomyšli
objevila už před druhou světovou válkou a dva
koncerty České filharmonie s dirigentem Rafa-
elem Kubelíkem v červnu roku 1946 cíleně při-

pravoval jako první ročník Smetanovy Lito-
myšle Svaz českých výkonných hudebních
umělců,” uvedl ředitel festivalu Jan Pikna. Po-
znatky historiků byly zpracovány do knihy,
která byla v Rudolfinu představena. K uzavření
partnerství však přivedla Českou filharmonii
a Smetanovu Litomyšl nejen společná historie,
ale především aktuální velmi aktivní spolu-
práce.
Po dvou koncertech v roce 1946 se litomyšlským
pořadatelům podařilo získat vystoupení našeho
prvního orchestru až přesně po padesáti letech
v roce 1996, do Litomyšle pak ale přijela Česká
filharmonie ještě v roce 1998 a 2005 a od roč-
níku 2008 se dvěma výjimkami účinkuje na fes-
tivalu každoročně. strana 18 >

Začíná rekonstrukce
ulice 9. května

Litomyšlané byli úspěšní
ve Sportovci roku

Jak vypadala první
olympiáda mládeže?

Slavnostní zahájení se odehrálo 28. ledna 
v pardubické Tipsport aréně. Před zaplněným
hledištěm nechybělo představení všech výprav,
které na plochu přivedla v roli vlajkonoše vždy
jedna ze sportovních ikon daného kraje. Za po-
řadatelský kraj to byl například hokejista Tomáš
Rolinek, za Jihomoravský zápasnice Adéla
Hanzlíčková či judista Pavel Petřikov za vý-
pravu sportovců z Královéhradecka. O zapálení

olympijského ohně se postaraly ikony hokejo-
vých Pardubic Bohuslav Šťastný a Vladimír
Martinec. 
Mladí sportovci bojovali o medaile od 28. ledna
do 2. února 2018, a to v celkem jedenácti disci-
plínách – alpském lyžování, běžeckém lyžování,
ledním hokeji, skicrossu, snowboardingu, biat-
lonu, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařském
orientačním běhu, tanečním sportu a šachách.
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Na přelomu ledna a února se naše město společně s Českou Třebovou, Vysokým Mýtem, Chocní,
Letohradem, Čenkovicemi a Dolní Moravou stalo jedním z center Olympiády dětí a mládeže. Tento
sportovní svátek, na který do Pardubického kraje dorazilo přes 1700 sportovců, trenérů, servis-
manů a vedoucích výprav z celé České republiky, se do Litomyšle vrátil po 15 letech. V roce 2003
se zde totiž odehrál vůbec první ročník dětské olympiády.

Zpravodaj města Litomyšle

„Účast na Olympiádě dětí a mládeže je prvním
krokem mezi sportovní elitu. Řada sportovců,
kteří budou za pár dnů reprezentovat naši
republiku v Pchjongčchangu, začínala svoji
velkou kariéru právě tady,” uvedl Jiří Kejval,
předseda Českého olympijského výboru. Jeho
slova potvrzuje fakt, že Olympiádou dětí a mlá-
deže prošli v minulosti například snowboar-
distka a lyžařka Ester Ledecká, krasobruslař
Michal Březina, skokan na lyžích Vojtěch Štursa
nebo sdruženář Tomáš Portyk.
Litomyšl hostila celkem čtyři sportovní disci-
plíny, konkrétně krasobruslení, rychlobruslení,
taneční sport a šachy, a zároveň organizátoři
v prostorách Evropského školicího centra v Li-
tomyšli vybudovali olympijský dům a infor-
mační centrum pro novináře. Mladé sportovce
jste mohli podpořit přímo na místě nebo pro-
střednictvím České televize, která divákům na-
bídla 35 hodin živého vysílání. Vzhledem
k tomu, že se akce konala v době tisku Lilie, při-
neseme výsledky Olympiády dětí a mládeže
2018 v březnovém vydání. -red-, foto: ČOV

Přípravy na Zahájení
7. litomyšlské
lázeňské sezóny
v plném proudu 

2. února 2018
Ročník XXVIII.2

Zahájení v pořadí již
sedmé litomyšlské lá-
zeňské sezóny proběhne
od středy 25. do neděle
29. dubna 2018. Opět po
roce ožije lázeňská pro-
menáda slavnostním průvodem, hudební
i divadelní produkcí. Chybět nebudou ani
oblíbené  lázeňské  prameny,  lázeňské
lavičky, výstava historických vozidel a ve-
škeré dění bude pod dohledem prvorepu-
blikového četnictva. Účast na akci již
přislíbili např. tito umělci: Stanley´s Dixie
Street Band, Děda Mládek Illegal Band,
Václav Kotek, Kateřina Steinerová & Her
Swing Boys, Atarés, Divadlo Drak Hradec
Králové, Jiří Suchý a Jitka Molavcová, Buty,
Mňága a Žďorp, Erik Tabery a řada dalších
umělců zvučných jmen. Celým sobotním
programem bude opět provázet moderá-
tor Václav Žmolík. Programový leták je
k dispozici v infocentru, případně ke sta-
žení na webu www.litomysl.cz. Svoji pre-
miéru měl již na lednovém veletrhu
Slovakiatour Bratislava a představí se i na
únorovém pražském veletrhu Holiday
World.    strana 9 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM vzala na vědomí informace o programu

Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny a sou-
hlasí s uzavřením smluv s vystupujícími i spon-
zory a dárci.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy s Národ-
ním památkovým ústavem Praha. Předmětem
smlouvy je nájem křišťálového lustru, inv. č. 89
z bývalé obřadní síně. Doba nájmu je sjednána
do 31. 12. 2020 smlouvy.

 RaM vzala na vědomí Výroční zprávy I. ZŠ, II.
ZŠ, III. ZŠ, DDM a ZUŠ Litomyšl.

 RaM vzala na vědomí, že ve dnech 5. – 11. 3.
2018 bude na III. MŠ Litomyšl upraven provoz
z důvodu vybourání výtahu na potraviny.

 RaM schvaluje zadávací podmínky na stavbu
„Realizace úspor energie u objektu TJ Jiskra, Li-
tomyšl č.p. 1061”.

 RaM bere na vědomí podnět občanů ulice
Okružní k osazení dalšího nového kontejneru na
tříděný odpad – papír. RaM pověřuje vedoucího
odboru místního a silničního hospodářství od-
povědí na podnět a vyhovění žádosti.

 RaM souhlasí s připojením města k akci
„Vlajka pro Tibet” vyvěšením tibetské vlajky před
budovou městského úřadu dne 10. 3. 2018.

 RaM byla informována ředitelkou městské
galerie Danou Schlaichertovou o výsledcích
první fáze Litomyšlského architektonického ma-
nuálu.

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat
obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle
č. 01/2018, o nočním klidu v roce 2018.

 RaM vzala na vědomí návrh na vytvoření no-
vého turistického portálu města Litomyšl.

 RaM souhlasí s poskytnutím peněžitého daru
ve výši 40 000 Kč Nadačnímu fondu Valentina
Oswalda Ottendorfera, IČ 04268253, se
sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy na
vybudování nové střelnice, kterou by využívali
také strážníci městské policie.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM směnu
p. p. č. 207/276 o výměře 1078 m2 v katastrálním
území Záhraď, která je ve vlastnictví Zeměděl-
ského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl, za
díl "a" o výměře 2156 m2 oddělený z p. p. č. 207/1
v katastrálním území Záhraď, který je ve vlastnic-
tví města. Směněný pozemek bude použit na další
směnu pozemků za účelem získání prostoru pro
vedení inženýrských sítí a komunikace.

Více na www.litomysl.cz

Co vše město plánuje udělat
se stavem hřbitova?

Prvním je výstavba veřejných
toalet a prostor pro správu
hřbitova. Na tomto projektu
město ve spolupráci s archi-
tekty pracuje již od roku 2014
a vše je připraveno k realizaci.
Kvůli špatnému stavu staré
márnice se po konzultaci
s odborníky rozhodlo o vybu-
dování nové budovy, jež bude
zároveň sloužit správci hřbi-
tova jako zázemí a sklad.
V roce 2017 se uskutečnila
dvě kola výběrových řízení,
ale ani z jednoho nevzešel
vítěz. „V prvním se nikdo nepřihlásil, ve druhém
byly navrhované ceny výrazně vyšší než předpo-
kládané náklady, s nimiž město počítalo. Na tento
projekt je v rozpočtu vyčleněna částka 3,5 milionu
korun, navrhované ceny však byly téměř dvojná-
sobné. Proto teď na začátku roku vyhlašujeme
nové výběrové řízení a pevně věřím, že se nám
podaří najít firmu, která nám novou budovu po-
staví za rozumné peníze. Na přípravě tohoto pro-
jektu jsme usilovně pracovali několik let a chceme
jej dotáhnout k spokojenosti všech, kteří mají na
hřbitově pochované své blízké,” vysvětlil starosta
Radomil Kašpar.
Občany také samozřejmě zajímá údržba hřbi-
tova. V letech 2016 a 2017 daly Městské služby
Litomyšl do rekonstrukce cest v této lokalitě
přes 700 tisíc korun, v letošním roce pro tento
účel počítají zhruba se 400 tisíci. „Opravy cest
jsou odhadem hotové tak z 60 až 65 procent,
nicméně v nich budeme pokračovat ještě v roce
2019 a nejspíš i v roce 2020,” prozradil ředitel
Městských služeb Litomyšl Karel Kalousek. Kon-
tinuálně se také pokračuje s opravami zdí kolem
hřbitova. Do budoucna zde vedení města rovněž
zvažuje vybudování osvětlení, protože řada náv-

štěvníků se během zimy v tomto místě pohybuje
i po setmění. Také se připravuje projekt na info-
systém, nové tabule by lidem měly usnadnit ori-
entaci v prostoru. Zajímavostí je i to, že se
v lednu na hřbitově objevil automat na svíčky.
Za dvacet korun si v něm lze koupit svíčky, které
pak můžete zapálit a dát na hrob.
Třetím diskutovaným tématem je vegetace
a stav některých stromů, protože v létě 2017
jeden z nich při bouřce spadl na hroby pod ním.
„Areálu hřbitova se dlouhodobě věnujeme. Na-
chází se tam asi 140 stromů, převážně vzrostlé
lípy. Stav dřevin je na hřbitově pravidelně kon-
trolován a dochází k pravidelným prořezům,
v předchozích třech letech zde bylo do ošetření
stromů investováno přes 120 tisíc korun,” uvedla
v jenom z předchozích vydání Lilie správkyně
městské zeleně Barbora Rezková. I přes pravi-
delnou údržbu však může dojít k pádu stromů,
některé z nich totiž mají kvůli hrobům narušený
kořenový systém. V současné době se řeší, zda
je vhodné některé stromy pokácet. V oblasti ze-
leně ještě v uplynulém roce dobrovolnice zvele-
bily některé neudržované hroby, s touto
aktivitou chtějí pokračovat i letos. -mv-

Litomyšl patří mezi nejhezčí a architektonicky
nejoceňovanější města v České republice. Přes
všechny úspěchy a odvedenou práci se v ní však
nachází místa, která nejsou příliš reprezentativní
a zasloužila by si novou podobu. Mezi takové
části Litomyšle bezesporu patří území ohrani-
čené Loučnou, silnicí I/35 a sádkami, které oby-
vatelé neřeknou jinak než Perštýn. Areál
o rozloze 8000 metrů čtverečních nechali v 16.
století vybudovat šlechtici z rodu Pernštejnů
a navzdory své bohaté historii má dnes jeden
smutný unikát. Jedná se o jediný oficiální
„brownfield” v Litomyšli, areál je tedy v databázi
chátrajících a nevyužívaných objektů agentury
pro podporu podnikání CzechInvest.

Město ve spolupráci s vlastníky již několik let
řeší, co s lokalitou udělat tak, aby byli spokojení
majitelé, ale i obyvatelé Litomyšle. „V uplynulých
týdnech proběhlo několik jednání majitelů, archi-
tektů a potenciálního investora, který by z areálu
chtěl vybudovat obchodní centrum s prodejem
nábytku, zahradní techniky a parkovištěm pro
zákazníky. Společně s městskou architektkou
Zdeňkou Vydrovou nás zajímá využití celého
areálu, a jak by celé místo v případě našeho sou-
hlasu vypadalo.  Snažíme se najít řešení, které
by bylo vstřícné vůči obyvatelům i majitelům
Pernštýna a nepřekáželo by investorovi v jeho
podnikání. Zde je snaha města o zachování es-
tetiky původního barokního dvora mnohdy
v rozporu s ekonomickými zájmy investora a po-
žadavky na bezproblémové zásobování objektů
včetně napojení na silnici I/35. Celá věc je
poměrně zdlouhavá, vyžadovala by změnu
v územním plánu města a v tuto chvíli nevím,
zda dojdeme ke shodě, případně kdy,” uvedl
místostarosta Josef Janeček.
Kromě podoby nového areálu se v současné
době řeší i osud barokní sýpky, jež se tam na-
chází a je kulturní památkou. S jejím využitím pro
obchodní účely se nepočítá a řeší se, jak histo-
ricky cennou budovu zachránit a dát jí novou
náplň. O tom, zda nakonec dostane přestavba
areálu Perštýn zelenou, budeme čtenáře infor-
movat v dalších vydáních Lilie. -az-

Probíhají jednání 
o budoucnosti
areálu Perštýn

Zveme občany na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční ve čtvrtek 15. února od 16 hodin
v Klenutém sále zámeckého pivovaru. Na pro-
gramu budou rozpočtové změny, vyhláška
o nočním klidu, majetkoprávní záležitosti  či in-
formace z jednání výborů zastupitelstva. -az-

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva

V prostorách městského hřbitova spočívají ostatky více než 12 000 lidí. K poslednímu odpočinku
tam jsou uloženi členové několika generací současných Litomyšlanů, oběti světových válek
i významné osobnosti. Technický stav hřbitova, ale i čistota prostředí a další věci související
s provozem jsou tak samozřejmě bedlivě kontrolovány veřejností. Z tohoto důvodu jsme se
v únorovém vydání Lilie rozhodli podrobněji podívat na plány města s touto lokalitou.
V současnosti se v souvislosti s hřbitovem řeší hlavně tři velká témata. 
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V lednu 2018 jsme měli podruhé možnost volit 
v přímé volbě prezidenta České republiky. V prv-
ním kole, jež se uskutečnilo 12. a 13. ledna, se 
o hlasy voličů utkalo devět kandidátů. Ani jeden
z nich nedostal dostatečný počet hlasů, aby byl
zvolen v prvním kole, proto dva nejúspěšnější
postoupili do druhého kola. Jednalo se o Miloše
Zemana, jenž získal 38,56 procent hlasů, a Jiřího
Drahoše, pro kterého hlasovalo 26,6 procent vo-
ličů. Za nimi skončili v následujícím pořadí Pavel
Fischer (10,23 procent), Michal Horáček (9,18),
Marek Hilšer (8,83), Mirek Topolánek (4,3), Jiří
Hynek (1,23), Petr Hannig (0,56) a Vratislav Kul-
hánek (0,47). Volební účast v prvním kole byla
61,92 procent.
Tyto volby dopadly v Litomyšli ve srovnání se
zbytkem republiky odlišně. Nejvíce hlasů zde ob-
držel se 32,26 procenty Jiří Drahoš, druhý Miloš
Zeman pak 27,26. Za nimi se umístili Pavel Fis-
cher (16,24), Michal Horáček (9,57), Marek Hilšer
(8,88), Mirek Topolánek (3,86), Jiří Hynek (0,93),
Petr Hannig (0,69) a Vratislav Kulhánek (0,31).
Volební účast v prvním kole byla v našem městě
69,06 procent.
Druhé kolo přímé volby prezidenta se odehrálo
26. a 27. ledna. Zvítězil v něm Miloš Zeman se zi-
skem 51,36 procent hlasů, Jiří Drahoš získal
48,63. Volební účast byla v rámci republiky 66,6
procent. V Litomyšli dopadlo druhé kolo po-
dobně jako první, nejvíce hlasů zde získal Jiří
Drahoš 61,62 procent hlasů, Miloš Zeman 38,38.
Volební účast v druhém kole byla v Litomyšli
72,14 procent.  -red-

Volba
prezidenta ČR

Jak zabránit odpadkům v Loučné a co
by měli vědět lidé bydlící u vodních toků
K Litomyšli a blízkému okolí neodmyslitelně patří vodní toky, které dotvářejí ráz místní krajiny,
a v jejich blízkosti bydlí stovky lidí. Řada z nich přesto neví, jaká práva a povinnosti pro ně vy-
plývají ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. V následujících řádcích se pokusíme vysvětlit ně-
které nejasnosti a zodpovědět často kladené dotazy. 

Kvůli neinformovanosti, ale i pohodlnosti a le-
nosti některých spoluobčanů se totiž zejména
v Loučné v poslední době objevují nečistoty,
které do ní v žádném případě nepatří. Jedná se
o celoroční problém, dá se však předpokládat, že
se po jarním tání v korytě objeví více odpadu než
v uplynulých měsících.
V paragrafu 46 zmíněného zákona stojí, že je za-
kázáno měnit směr, sklon a profil koryta vodního
toku, poškozovat břehy, těžit z koryta zeminu,
písek a nerosty nebo do něj ukládat předměty,
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti od-
toku vody, jakož i ukládat takové předměty na
místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.
Výjimkou jsou v těchto případech samozřejmě
práce schválené správcem vodního toku. U to-
hoto paragrafu bychom rádi občany upozornili
na to, že se jich v praxi týká hlavně část zakazu-
jící ukládání předmětů na místech, z nichž by
mohly být splaveny do vod. „Řada lidí bydlících
blízko řeky si neuvědomuje, že při prudkých vě-
trech nebo vydatných deštích se může z jejich
zahrádek dostat do řeky řada nečistot. Nejčastěji
se setkáváme s tím, že se do Loučné takto do-
stanou zbytky z kompostu, ale například i pneu-
matiky nebo stavební suť, což je samozřejmě

špatně,” vysvětluje Olga Paclíková z vodopráv-
ního úřadu. U řeky nebydlí lidé sami, a pokud
takto z každé zahrady „unikne” odpad, tak může
dojít i k ucpání koryta.
Ze zákona majitelům pozemků, na nichž se na-
chází koryta vodních toků nebo s nimi sousedí,
vyplývá řada povinností. Na svém pozemku
musí například strpět břehové porosty i zařízení
na sledování stavu hladiny či ohlašovat správci
vodního toku závady v korytě. Majitelé také musí
na neoploceném pozemku povolit průchod cizím
osobám podél vodního toku.
V Litomyšli je řada záplavových území a nejedná
se pouze o pozemky přímo sousedící s vodním
tokem. V aktivní zóně se nesmí skladovat odpla-
vitelný materiál, látky a předměty, dále je zaká-
záno tam budovat oplocení či zřizovat dočasná
ubytovací zařízení. Vlastníci pozemků a staveb
v záplavovém území mají povinnost zpracovávat
povodňové plány, provádějí ve spolupráci s po-
věřenými orgány povodňové prohlídky daného
území a v době nebezpečí také zabezpečují
vlastní prostředky na ochranu proti vodě. „Sa-
mozřejmě, že v případě povodní se majitelům
staveb v záplavovém území poskytne veškerá
možná pomoc, nicméně ze zákona mají tyto
osoby samy povinnost zajistit si pracovníky
i prostředky, například pytle s pískem, kterými
se budou bránit proti postupující vodě,” dodává
Olga Paclíková.
Doufáme, že stručný výtah ze zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách zaujal některé maji-
tele pozemků v blízkosti vodních toků. Na vaše
případné dotazy rádi odpoví pracovníci vodo-
právního úřadu MěÚ Litomyšl. Správcem vod-
ních toků Loučná, Drahoška a Gregorka je státní
podnik Povodí Labe. Rozsah záplavového území
Loučné lze najít i na webu Pardubického kraje.
Na závěr připomínáme, že odpad do řeky v žád-
ném případě nepatří. Od toho máme v Litomyšli
desítky kontejnerů a sběrný dvůr. -mv-

V historickém
jádru máme
nové značení
Někteří spoluobčané si jich už asi všimli. Řeč je
o nových bílošedých cedulích s názvy jednotlivých
ulic, které na sklonku minulého a začátku letoš-
ního roku nahradily původní značení v historic-
kém jádru Litomyšle. „Nové cedule jsou
designovány tak, aby nenarušovaly okolí a re-
spektovaly architektonický ráz historického centra

města. Nejedná
se o klasické do-
pravní značení,
a proto jsme ve
spolupráci s gra-
fiky a architekty
vybrali variantu,

která se do tohoto prostředí nejvíce hodí,” vysvět-
luje hlavní důvod výměny Antonín Dokoupil, ve-
doucí Oddělení investic MěÚ Litomyšl. Novinka se
v budoucnu objeví i v částech Litomyšle, kde zna-
čení ulic zatím není, případně v lokalitách, kde
bude staré značení potřebovat kvůli technickému
stavu výměnu. Tato varianta cedulí je totiž levnější
a trvanlivější nežli nosiče používané na sloupech
veřejného osvětlení. Vedení města však v sou-
časné době neplánuje masové odstraňování
klasických červených značek mimo městskou pa-
mátkovou rezervaci, které jsou v zachovalém
stavu a lidé jsou na ně zvyklí. -mv-

Začíná rekonstrukce
ulice 9. května
V následujících týdnech se zahájí dlouho při-
pravovaná rekonstrukce ulice 9. května. Během
února a března dojde k pokácení starých sakur
a dělníci začnou pracovat na rekonstrukci elek-
trického vedení v této části města, na což pak
navážou jejich kolegové při opravě chodníků
a budování nových parkovacích míst. Pokud
půjde vše podle schváleného harmonogramu,
tak v říjnu zahradníci dotvoří novou podobu
ulice výsadbou živých plotů, růží a trvalkových
záhonů. Celá akce by měla být hotová ještě
letos a občané se mohou těšit na novou saku-
rovou alej, opravené chodníky, parkovací stání
i nové veřejné osvětlení.
Po vykácení se na ulici 9. května samozřejmě
vrátí oblíbené sakury, kterých v lokalitě zahrad-
níci vysadí téměř osmdesát. Stromy budou mít
větší spon v délce zhruba 9 metrů, díky výše
nasazeným korunám sazenic budou v místě
lepší světelné podmínky a pod větvemi stromů
v klidu projedou i řidiči větších vozidel. „O
těchto plánech jsme v uplynulých letech inten-
zivně jednali na otevřených setkáních s obyva-
teli, arboristy i architekty. Doufám, že se
rekonstrukce ulice podaří co možná nejrychleji
dokončit, a že tam brzy budou kvést stromy.
Bohužel, stav těch, které čeká vykácení, není

dobrý. Pokud chceme, aby si naší růžové ulice
jednou užily i naše děti, tak musíme teď konat.
Věřím, že to občané pochopí, navíc po rekon-
strukci výrazně prokoukne celá ulice 9. května,”
sdělil k plánům města starosta Radomil Kašpar.
Jak jsme již opakovaně informovali, podle od-
borníků zhruba padesátileté sakury na ulici 9.
května dožívají a jsou ve špatném stavu. Proto
vedení města přistoupilo k plánu na obnovu
aleje, s čímž se spojí i nutné stavební úpravy
ulice, které by v budoucnu kvůli nově vysaze-
ným stromům nebylo možné udělat. Mladé vy-
sazené stromky, které budou vysoké tři metry,
by měly vykvést již příští rok na jaře, ačkoliv
květů nebude tolik, protože budou přibývat
s tím, jak bude strom růst a sílit.
V souvislosti s rekonstrukcí ulice 9. května ještě
zmiňujeme, že se v současné době městská ar-
chitektka Zdeňka Vydrová zabývá novou podo-
bou schodiště a prostoru před prodejnou
potravin naproti zadní straně gymnázia. Jednou
z variant, kterou řeší, je i vybudování vodního
prvku nebo uměleckého díla k výročí 100 let Če-
skoslovenské republiky. Odhadované náklady
rekonstrukce ulice 9. května jsou 15 milionů
korun včetně zmíněných plánů, cena se však po
výběrovém řízení  může změnit. -mv-
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KDU-ČSL

Generace 89 SNK

Patriot SNK
Tento článek začínám psát pár dní před dru-
hým kolem prezidentských voleb. Doufám, že
když ho nyní čtete, jsou již emoce opadlé.
Osobně jsem šťastný a vděčný za to, že máme
volby svobodné a demokratické. Nepatřím mezi
ty, co nedokáží přijmout jejich výsledek a re-
spektuji rozhodnutí většiny. Bohužel volby
jsou v poslední době poznamenány novým
fenoménem, který média a někteří politici
mohutně přiživují. Má jím být "rozdělená
společnost". Mohou za to prý politici, kteří tuto
společnost rozdělují, zatím co by ji měli spojo-
vat. Takové tvrzení je hloupé. Proč? Protože je
zcela v pořádku, když politici mají různé názory.
Ano, mají nás názorově rozdělit a ten kdo osloví
více voličů vyhrává. Ale to, co se u nás děje, je
lidské rozdělení společnosti. Mladí prý volí jinak
než staří, více vzdělaní jinak než méně vzdělaní,
Praha jinak než venkov. Ano, částečně to tak
může být, ale není to tak nikdy na 100 %. Roz-

díly mezi jednotlivými skupinami jsou zpravidla
jenom jednotky procent, ke všemu jsou tyto
statistiky často pouze volebními průzkumy.
Naše společnost je založena na rovnopráv-
nosti. Zůstaňme prosím tolerantní a respek-
tujme rozhodnutí většiny. Píši tento názor
s ohledem na blížící se komunální volby v Lito-
myšli. Maloměšťáctví, které někteří místní po-
litici rádi přiživují je právě typické tím, že rádo
kastuje a staví proti sobě občany města, a to
ne názorově, ale osobně. Na vlastí kůži jsem to
zažil mnohokrát. Mé návrhy a návrhy Patriotů
byly často zamítnuty z principu. Obsah nikoho
nezajímal. Jedním takovým návrhem bylo
zvýšení bezpečnosti kruhového objezdu
u Penny marketu. Při průjezdu občas vyjede
vozidlo až na chodník, někdy až na parkoviště.
Nyní v zimním období padají kusy ledu z pla-
chet návěsů až na chodník. Je to více nežli rok,
co jsem navrhoval umístit do tohoto nebezpeč-

ného úseku betonová svodidla. Dalším návr-
hem bylo vyznačení cyklo pruhů na průtahu
městem. Minimálně od Penny marketu k Saint
Gobain Adfors (Vertexu) je provoz cyklistů
velmi hustý, a i já raději na kole riskuji pokutu
za jízdu po chodníku nežli nehodu na silnici.
Stejně tak měly být již dávno vybudovány
chodníky do Nedošína a po celém Nedošíně.
Ostatně pěší spojení s průmyslovou zónou
u výpadovky na Svitavy a v trávě vyšlapaná
cestička ke Story Design je adrenalinovou
zkouškou pro všechny, kteří tudy denně chodí
do zaměstnání. Doufám, že se bude v Litomyšli
bezpečnost provozu a občanů řešit i jinými ná-
stroji, než je měření rychlosti úsekovými radary.
Někdy totiž i minimální investice jako svodidla
a cyklo pruhy mohou být velkým přínosem pro
bezpečnost všech účastníků dopravního pro-
vozu. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Vážení spoluobčané,
tento příspěvek píši v polovině ledna, kdy ještě
nevím, jak dopadlo druhé kolo prezidentských
voleb. Měl jsem samozřejmě svého favorita, ale
pokud by nezvítězil, tak rozhodnutí ostatních
voličů akceptuji. V tomto příspěvku chci lidem
v Litomyšli poděkovat za to, že nebyli lhostejní,
k urnám (minimálně v prvním kole) přišli v hoj-
ném počtu a vhodili do nich svůj hlas. Účast
byla 69 %, kéž by takhle zodpovědní byli i v ji-
ných částech republiky. Ať už jste volili koho-
koliv, je dobře, že jste se zapojili a využili
svého ústavou garantovaného práva. Vysoká
volební účast k Litomyšli patří již dlouhodobě
a já doufám, že tato tradice bude v budoucnu
pokračovat.

Svoboda v rozhodování, právo volit a být volen,
svoboda. To jsou témata, nad kterými bychom
se obzvlášť v únoru mohli v tom všem spěchu
na chvíli zastavit a popřemýšlet o nich. Přesně
před 70 lety, 25. února 1948, se totiž Klement
Gottwald „právě vrátil z Hradu”, kde předtím
prezident Edvard Beneš přijal demisi demokra-
tických ministrů. Ten den se stal milníkem naší
novodobé historie, protože tím v Českosloven-
sku fakticky na 41 let převzala moc komunis-
tická strana. V těch nešťastných časech jsme
se tvářili, že máme demokracii, ale ve skuteč-
nosti jsme žili v diktatuře, v níž jsme nemohli
projevovat své názory ani se svobodně rozho-
dovat. Lidé, často i jejich nejbližší včetně dětí,
partnerů, rodičů a sourozenců, byli za své po-

stoje perzekvování a v některých případech za
ně, bohužel, zaplatili cenu nejvyšší.
Sedmdesát let se člověku zdá jako dlouhá
doba, z hlediska historie se však jeví jako udá-
losti ze včerejšího rána. Buďme vděčni za to,
že žijeme ve svobodném státu a máme se, ve
srovnání s našimi předky, minimálně velmi
dobře. Jistě, vše není ideální a je co zlepšovat,
přesto jsem v otázce budoucnosti naší repu-
bliky optimistou. Nezapomínejme však na
zkušenosti našich předků, události, před něž
byli postaveni, a snažme se vyvarovat chyb,
kterých se dopustili. Demokraticky smýšlející
a rozumní občané jsou totiž ve skutečnosti
hlavní pojistkou demokracie před nástupem
plíživé diktatury.       Radomil Kašpar, starosta

Nezažíváme každý rok situaci, kdy můžeme
oslavit 100 let výročí založení státu, ve kterém
(respektive jeho pokračovatelce) žijeme. Někde
proto, že je to doba příliš krátká (většinou jde
o monarchie), někde příliš dlouhá…. My si letos
toto kulaté výročí můžeme připomenout a měli
bychom si ho připomenout. Bohužel naše spo-
lečnost není na velká gesta zvyklá – takže ne-
stavíme nová divadla, výstavní paláce,
knihovny,…. i když v mnoha státech světa by
tak činili. Nicméně pevně doufám, že v Lito-
myšli – starobylém tradičním českém městě –
si připomeneme vznik Československa něčím
trvalým. Alespoň vybudováním nějakého veřej-
ného prostoru, třeba se sochou připomínající
vznik soustátí Čechů a Slováků. Míst i aktivit je

možných několik a tak je pouze potřeba najít
„velkorysost” spojenou s finančními pro-
středky. Já se tímto přimlouvám, abychom na
zastupitelstvu a radě města co nejdříve vyčle-
nili dostatek peněz na připomenutí 100 let od
vyhlášení Československa. Ještě je do 28. října
času relativně dost
Ale každý z nás může k oslavám přispět: nejen
na náměstí, ale kdekoli je možno vyvěsit státní
vlajky. Zejména v historickém centru a na star-
ších bytových domech jsou stále „staré” držáky
na žerdě vlajek, bohužel stále prázdné, jako by-
chom se za vyvěšení vlajky opravdu styděli.
Je to velká škoda: například v Dánsku je vidět
jejich typická červenobílá vlajka na každém
rohu a již pro nejmenší děti je to zcela přiro-

zené. Budujme prosím zdravou a pozitivní se-
bedůvěru, hrdost na naši vlajku, stát i město.
Dovolte mi také  poděkovat učitelům a učitel-
kám 1. ZŠ Zámecká za zorganizování krásné vý-
stavy „100 let Československa v naší škole”,
kterou na popud Národního muzea v Praze
s dětmi jejich školy připravily a která byla ke
zhlédnutí v nové obřadní síni a přilehlých pro-
storách. Tolik zajímavých příběhů a tak zají-
mavě napsáno samotnými dětmi mě opravdu
nadchlo. Jen tak dál – toto je ten správný styl
výuky moderních dějin.
S pozdravem „vlajky vzhůru”  a přáním všeho
nejlepšího do roku kulatých výročí!

Daniel Brýdl, Generace 89

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

Výzva k soutěži O Magdaleně a selátku
Jsi-li žákem litomyšlské základní školy, je
ti 11 až 15 let a rád maluješ, tak zbystři. Ga-
stronomické slavnosti Magdaleny Dobro-
mily Rettigové společně s Rettigovkou
vyhlašují soutěž „O Magdaleně a selátku”. 
Pokud se chceš zapojit, pak nakresli ko-
miks na papír velikosti A4 nebo A3 na
téma o Magdaleně a selátku. Barevnému prove-
dení se meze nekladou. Malovat můžeš během

února, března a dubna. Na konci dubna
vybere zástupce tvé školy 3 obrázky, které
postoupí do finále. Na rubovou stranu ob-
rázku však nezapomeň uvést: jméno
a příjmení, věk, název školy a třídu, jméno
učitele výtvarné výchovy a název díla.
Ve dnech 23. – 25. dubna předá zástupce

školy obrázky Rettigovce, která zkontroluje spl-
nění podmínek soutěže a obrázky připraví na

vernisáž. Ta se uskuteční 2. května v 17.00 hod.
v Rettigovce. Od 3. do 17. května budou mít náv-
štěvníci Rettigovky možnost hlasovat pro jed-
notlivé obrázky. Vítězem se stane ten, který
dostane největší počet hlasů veřejnosti. Obrázky
ale bude hodnotit také odborná porota a i ta vy-
bere jedno dílo. Vítěz či vítězové budou pozváni
na gastronomické slavnosti konané v sobotu 19.
května na Smetanově náměstí, kde proběhne
vyhlášení výsledků a předání cen.
Ukaž své výtvarné nadání a zapoj se. Držíme ti
palce.  Jana Bisová
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Nekonečná soutěž pro návštěvníky
českých a moravských památek
UNESCO byla spuštěna na jaře roku
2012 při příležitosti dvacátého výročí
od zápisu prvních českých památek
na Seznam UNESCO. 
V roce 2018 to bude přesně 25 let od
rozdělení Československa a 100 let od založení
našeho společného státu. V těchto výročích vi-
díme příležitost v rámci sedmého ročníku sou-
těže představit všechny památky UNESCO
v České i Slovenské republice. Chceme připome-
nout, že památky UNESCO z obou stran sou-
časné hranice k sobě mají velmi blízko – a to ne
pouze pokud jde o vzdálenost. Dvanáct českých
a sedm slovenských památek UNESCO bude
opět spolu. V rámci projektu Česko-UNESCO-
Slovensko minimálně na hrací kartě naší sou-
těže. 
Se soutěží úzce souvisí i vznik Společnosti přátel
památek UNESCO s názvem UNES&CO. Členem

Společnosti UNES&CO. se můžete
stát úplně zdarma. Stačí se zaregi-
strovat na www.unesco-czech.cz.
Na zadanou mailovou adresu dorazí
vaše osobní hrací karta. Pokud nav-
štívíte do konce roku minimálně tři
místa UNESCO z celkových devate-

nácti a získáte v informačním centru či na atrak-
tivitě v místě razítko do příslušného hracího
pole, máte vyhráno! Poté již stačí hrací kartu na-
skenovat a vložit do systému (případně poslat
poštou či e-mailem) a stáváte se VIP členem
UNES&CO. Tato úroveň členství s sebou nese
automatické zaslání klubového odznaku a zařa-
zení do losování o 20 velmi zajímavých cen. Jed-
nou z cen je např. víkendový pobyt v zámeckých
apartmánech v Litomyšli – památce UNESCO,
další cenou bude víkendový pobyt ve čtyřhvěz-
dičkovém Hotelu Hviezdoslav v Kežmaroku –
včetně vstupu do hotelového wellness centra.
Chybět nebude ani řada volných vstupenek

a hmotných cen z měst UNESCO. V tomto roč-
níku bude zcela výjimečně i bonusové slosování
o mobilní telefon a tablet. Sem postupuje každý
soutěžící, který bude mít buď všechna razítka
z České, nebo Slovenské republiky, případně
alespoň jedno razítko ze tří z opačné strany hra-
nice. 
Šestý ročník soutěže byl ukončen k 31. 12. 2017.
Ze všech VIP členů bylo vylosováno 20 výherců.
Členové Společnosti přátel památek UNESCO již
mají novou hrací kartu pro rok 2018 ve svých e-
mailech a mohou začít soutěžit, ostatní zájemci
o putování se mohou přihlásit kdykoli během
roku. 
Přejeme hodně pozitivních zážitků na vašich
cestách a děkujeme za váš zájem o české, mo-
ravské a tentokrát i slovenské památky UNESCO.
O soutěž byl na veletrhu v Brně i Bratislavě velký
zájem a věříme, že udělá radost i vám!    

Michaela Severová, výkonná ředitelka
svazku obcí České dědictví UNESCO 

Sedmý ročník soutěže rozšířen o slovenské památky UNESCO 

Jak vypadala olympiáda dětí a mládeže,
kterou Litomyšl hostila v roce 2003?
Kvůli letošní zimní olympiádě dětí a mládeže jsme pátrali v archivech Lilie a městského úřadu po snímcích z akce, jež před 15
lety vše odstartovala. Pamatujete si, jak vypadaly Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky, na které dorazilo
přes 3000 účastníků?

Zahájení olympiády se uskutečnilo 14. června
2003 na městském stadionu. Akce trvala až do
19. června.

Posledním členem štafety s olympijským ohněm
byl kanoista Martin Doktor.

Na úvodní ceremionál dorazil například fotba-
lista Pavel Nedvěd.

Na nezájem fanoušků si nemohl stěžovat již zmí-
něný Martin Doktor.

Nebo legenda československého sportu Dana
Zátopková.

Jihomoravský kraj byl ve sportovních soutěžích
nejúspěšnější – celkem 44 medailí.

Soutěžilo se celkem v 19 disciplínách v Litomyšli,
Svitavách a Chocni.

Olympiády se úspěšně zúčastnilo i několik mla-
dých Litomyšlanů.

A mezi soutěžením byl čas i na zábavu. Třeba
koncert NO NAME v zámeckém amfiteátru.
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 6. února 2018 uplyne 10 let od smrti na-

šeho milovaného tatínka, manžela, strýce, dě-
dečka pana Ladislava Švece. Celý život se
věnoval poctivé práci v tehdejším Kovopolu (nyní
Komfi). V důchodu potom završoval svoje pra-
covní umění ve své garáži na sídlišti. Nám
oběma synům věnoval nezměrné dávky pocti-
vosti, humoru a šarmu, umění i nadhledu jemu
vlastnímu. Byl vzorným manželem naší drahé
maminky Zdeny.
Kdož jste našeho tatínka znali, vzpomeňte pro-

sím spolu s námi na nezapomenutelného a ob-
divuhodného Člověka.

S úctou vzpomínají synové Milan a Ladislav
V únoru oslaví 80 let pan Josef Dvořák. Děkuje

za případné gratulace od bývalých známých
a spolužáku. A přeje si, aby se na tom měli v le-
tošním roce stejně dobře jako on.
Josef Dvořák, od roku 1953 žijící v Ústí nad Labem

Město Litomyšl děkuje všem dárcům a spon-
zorům městského útulku pro psy na pohodlí. 
    Tomáš Rádek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Každá doba nechává
obrůsti slova jinými názory.

Karel Čapek

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let    Jaroslav Tichý
             Marie Fendrychová (Suchá)
             Miluše Zindulková
             Marie Kapounová
             Hana Hlousová
85 let   Bohuslav Hanus
             Jaroslav Fryc
             Vladimír Doseděl
             Růžena Daníčková
90 let   Marta Zahálková
91 let    Jarmila Paťavová
92 let    Věra Kalinová
             Miroslav Jozífek
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Vito Bertons, Radikovice – Denisa Vejry-
chová, Ústí nad Orlicí, Vladimír Klatovský,
Praha – Petra Váchová, Chotovice, G. M.
Bentley, USA – Diana Knechti, Litomyšl, Jiří
Česal, Hlinsko – Monika Mikesková, Hlin-
sko, Petr Vaňous, Lanškroun – Anna
Pouzová, Brno
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miroslavou Kheralovou (93 let)
Marií Procházkovou (88 let)
Lydií Záleskou (83 let)
Marií Briolovou (83 let)
Irenou Mondekovou (57 let)
Jaroslavem Dvořákem (68 let)
Jarmilou Prokešovou (96 let)
Danušem Krčmou MUDr. (90 let)
Marií Posádkovou (73 let)
Annou Pláškovou (71 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

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

Fotosoutěž „Stáří je čas naplněný…
aneb Příběhy vepsané do vrásek”
Prožité příběhy našich životů nám přináší po-
naučení, bolest, štěstí, moudrost, trápení a vpi-
sují nám do duší, do srdcí i tváří … znamení.
Znamení veselá i smutná. Staří lidé mají ve tváři
vepsaný příběh nejdelší. Pojďme jim společně
naslouchat. 
Centrum sociální pomoci města Litomyšl (CSP)
vyhlašuje FOTOSOUTĚŽ! Je určena dětem i do-
spělým. Dětská kategorie je pro zájemce do 15
let. Ostatní už budou v dospělácké. Každý účast-
ník smí do soutěže poslat tři pojmenované foto-
grafie v elektronické podobě.  
Odborná porota vybere v každé kategorii 3 ví-

tězné snímky (+ doplní 6 dalších oceněných
zvláštní cenou poroty), které budou zařazeny do
nástěnného kalendáře pro rok 2019. Kalendář
bude slavnostně pokřtěn na vernisáži výstavy
vybraných fotografií v říjnu 2018 v kostele Nale-
zení sv. Kříže. Výtěžek z prodeje kalendáře bude
použit na volnočasové aktivity klientů CSP.
Fotky zasílejte mailem v co nejlepší kvalitě na
adresu recepce@csplitomysl.cz. Uzávěrka je 15.
června 2018.
Na vaši účast se těší všichni zaměstnanci i oby-
vatelé CSP. 

Alena Fiedlerová 

ZAMYŠLENÍ

Zdravá objektivita
Před Vánocemi a pak před Velikonocemi jsou
týdny, které se v běžném provozu neliší od ni-
čeho, co obsahuje každý den a každý týden. Na-
jíst a napít, škola, práce, praní, uklízení, děti,
trocha klidu, odpočinek, přátelé, nějaké ty něž-
nosti a spát. Krásné a strašné zároveň, koloběh,
který dokáže člověka zničit. A na druhé straně
koloběh, který nás všechny drží a má svoje
krásy. 
O těch krásách chci psát na prahu měsíce, který
má Popeleční středu (14. 2. 2018), začátek půstu
s poměrně přízemní informací: „Prach jsi
a v prach se navrátíš!” (Mimo jiné, právě ten den,
středu 14. 2. 2018, se navečer v 19.00 hodin spo-
lečně zase sejdou litomyšlští křesťané, tentokrát
v kostele Českobratrské církve evangelické v To-
míčkově ulici.)
Nedávno mi snoubenka z páru, který se připra-
vuje na svatbu, řekla, že chce přípravu a sňatek
v církvi proto, že o manželství mluvím s přísli-
bem možností, šancí a jednoznačně přidané
hodnoty. Doposud snoubence všichni jenom dě-
sili, byli plní skepse a strašili je. Ona, ekonomka
z ministerstva financí, která dělá s ostatními
státní rozpočty, on, produktový manažer nadná-
rodní firmy, se vzbouřili. Jsem přesvědčen, že
správně. Naše společnost je plná smutku, obavy
ze změn, nucení k přízemnosti a poraženectví.

Dostává se nám zaručeně víc strašení a bubá-
kování, protože pořád někde někdo číhá, aby
nám ublížil. Máme všeho už dost a velmi těžce
hledáme nějakou naději. Kdo ten svět vidí trochu
jinak, je velmi podezřelý. 
Zastánci této těžké deprese se ohrazují: „Vždyť
je to tak v Bibli!” A já říkám: „Není!” Kniha Kaza-
telova z Bible, kterou zjevně argumentují, sice
říká: „Marnost nad marnost, všechno je marnost
či pomíjivost!”, ale tentýž Kazatel po několika vě-
tách dodává to, co je zjevně v podtextu všech
jeho předchozích těžkých slov: „Shledal jsem, že
není nic lepšího, než když se člověk raduje
z toho, co koná, neboť to je jeho podíl.” (3:22)
Ano, najdi si jiný úhel pohledu. Raduj se z toho,
co máš a smíš dělat! To je zdravá objektivita! To
je jádro křesťanství, které vede člověka k pokání.
Pokání je schopnost litovat zlých věcí, přijít
s prosbou o odpuštění. Pokání dává možnost
přiznat se k tomu, co nikdo neviděl, ale Bůh ano.
Ale důvodem pokání nesmí být panický strach
slabých a pomatených lidí, kteří by se začali vy-
mlouvat, kdyby byli přistiženi. Hned by nám řekli,
kdo může za jejich potíže. Nebo vše radši přímo
zapřou! Pokání není jen smutek nad promarně-
nými šancemi. Pokání je taky radost a úleva! 

Daniel Kvasnička,
kazatel Církve bratrské

Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka vydání
Lilie je vždy 23. dne předchozího měsíce. Výjim-
kou jsou červencová a lednová vydání, kdy může
být uzávěrka posunuta na dřívější termín. Své
texty, inzeráty a oznámení do kalendáře akcí
města proto, prosíme, posílejte včas. Příspěvky
přijaté po datu uzávěrky nebudou otištěny. -red-

Uzávěrka Lilie 
a kalendáře akcí

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Třikrát za kulturou, jeden večer,
jedno město • Silvestrovský ohňostroj 2017 •
Události a zprávy roku 2017 v kultuře a společ-
nosti • Dům dětí a mládeže se bude stěhovat •
Digitální věk si vyžádal modernizaci – II. ZŠ
U Školek • Divadelní spolek Jožina Janouška –
Premiéra 2018 • Basketbalové kadetky a tým
U14 po základní části soutěže • Svatební vele-
trh 2018 • Z lednové tiskové konference města 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Na návštěvě
u babiček a dědečků…
Během adventní doby navštívil dětský pěvecký
sbor z II. MŠ Litomyšl Domov důchodců a Jin-
drovu vilu s vánočním programem. Děti zazpí-
valy pod vedením paní učitelky Ludmily Juzové
vánoční písně a koledy, a tak přispěly k vytvoření
příjemné vánoční atmosféry. Děti také potěšily
obyvatele těchto zařízení drobnými, vlastno-
ručně vyrobenými dárečky.
Budeme se těšit na další příjemná setkání.

Text a foto Ludmila Juzová
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515 let –  2. 2. 1503 zemřel Martin Kabátník,
tkadlec a krejčí, kožešník a litomyšlský měšťan.
Byl jedním ze čtyř českých bratrů, které jednota
vypravila roku 1491 na Blízký východ a do Egypta.
Jeho vyprávění vyšlo až po jeho smrti roku 1539
v Litomyšli s titulem Cesta z Čech do Jeruzaléma
a Egypta Martina Kabátníka z Litomyšle. Tato
kniha je jeden z prvních dochovaných českých
cestopisů.
210 let – 4. 2. 1808 se narodil Josef Kajetán Tyl,
dramatik, herec, překladatel, novinář, spisovatel.
V letech 1827–1832 vydával v Augustově tiskárně
v Litomyšli své povídkové prvotiny, v letech 1854–
1855 vystupoval se Zöllnerovou divadelní společ-
ností v hostinci U Černého orla. 
145 let – 2. 2. 1873 se narodil Karel Vejrych, český
klavírista, hudební pedagog. Studoval hru na kla-
vír na pražské konzervatoři, ve Výmaru a 2 roky
v Paříži, kde bydlel se svým přítelem a budoucím
švagrem Maxem Švabinským. Po návratu se ože-
nil a usadil se ve vesničce Kozlov u České Třebové,
kde se připravoval na významné turné po Evropě.
V té době učil na hudební škole v Litomyšli. Nap-
lánoval stavbu jedné z nejkrásnějších silnic, která
se vine od Javorky cca 20 serpentinami až pod
Kozlovský kopec. Prosadil, aby silnice vedla mimo
vesničku a nenarušila tak její klid. Karel Vejrych je
pohřben na kozlovském hřbitůvku.
140 let – 10. 2. 1878 se narodil Zdeněk Nejedlý,

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

únor 2018

Hospodářská a hospodyňská škola  
Před 110 lety vypracoval vrchní okresní inženýr Jan Beneš projekt Hospodářské a hospodyňské
školy, která se po nedávno dokončeném Smetanově domě a dívčí škole stala další zdejší velkolepou
novostavbou v novorenesančním stylu. Areál školy, který zahrnoval mimo hlavní školní budovu
také internát a hospodářská stavení, byl slavnostně otevřen 12. 11. 1910. Za druhé světové války
byly v interiéru hlavní budovy provedeny dílčí stavební úpravy kvůli jejímu novému využití
jako německého internátu. Nejvýraznějších stavebních změn budova doznala v sedmdesátých le-
tech 20. století, kdy byla k severnímu křídlu přistavěna jídelna a původní zdobnou fasádu nahradila
jednoduchá a zcela hladká cementová omítka.                                                             Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

litomyšlský rodák, český historik, muzikolog, lite-
rární historik, politik a veřejný činitel, který (ať už
v pozitivním, či negativním smyslu) výrazně ovliv-
nil české kulturní ovzduší dvacátých až padesá-
tých let 20. století. Byl autorem četných spisů o B.
Smetanovi, A. Jiráskovi, B. Němcové a autorem
velkých výstav v litomyšlském zámku v letech
1931–1934, iniciátor vzniku festivalu Smetanova
Litomyšl. 
120 let – 6. 2. 1898 se narodil Emil Kubíček, so-
chař, malíř. V letech 1908–1910 studoval na lito-
myšlském gymnáziu, poté na AVU v Praze
u prof. J. Štursy. Je autorem řady sochařských por-
trétů, pamětních desek na místních městských
domech a náhrobních plastik na litomyšlském hř-
bitově. Závěr svého života věnoval Kubíček re-
staurátorským a konzervátorským pracím. V roce
1952 byl jmenován konzervátorem památkové
péče pro okres Litomyšl.
115 let – 23. 2. 1903 se narodila Ludvika
Smrčková, malířka, grafička, ilustrátorka, sklářská
výtvarnice. Učitelskou dráhu začínala v letech
1933–1948 na učitelském ústavu v Litomyšli jako
profesorka kreslení. Zde měla v té době svoji první
výstavu. Světových úspěchů dosáhla jako sklář-
ská výtvarnice (nejznámější dílo – Lidická růže),
zazářila již v meziválečném období, tento kredit si
však udržela po celou svoji kariéru. Její práce re-
prezentovaly Československo v zahraničí na Expo
58 v Bruselu a na Expo 67 v Montrealu. 

připravila Lenka Backová

Nové knihy v lito-
myšlské knihovně

Pro ty, kteří rádi čtou
Možná že se v knižní produkci dobře orientujete
a sledujete, jaké novinky vycházejí. Možná ale že
vám dělá problém vybrat si v množství knih,
které vycházejí, tu pravou. Ani se nedivím. I když
jsme malá země, náš knižní trh se může každý
rok pochlubit přibližně 15 tisíci novými tituly. A to
jsou jen tituly, kterým je přiděleno ISBN (Inter-
national Standard Book Number), sloužící k jed-
noznačné identifikaci knihy. Řada publikací,
vydávaných různými sdruženími, spolky nebo
i jednotlivci, toto číslo nemá, nedostane se do
širší distribuce a tím pádem i povědomí čtenářů.  
Ale i knihy, kterým je věnována dostatečná pu-
blicita a reklama, pro vás nemusí být úplně „či-
telné” a oslovit vás.
Jak tedy zjistit, co se skrývá pod konkrétním ná-
zvem nebo co si o knize myslí ostatní čtenáři?
Jistým vodítkem vám mohou být nakladatelské
anotace na přebalu knihy nebo některé časopisy

zaměřené na vydávané novinky. Ale kde hledat
informace o knihách, které vyšly třeba před 20
roky? Možná vás mile překvapí internetový zdroj
na adrese https://www.databazeknih.cz/. Infor-
muje nejen o vycházejících novinkách, ale mů-
žete se tu dozvědět víc o svém oblíbeném
autorovi nebo si přečíst nejrůznější články a re-
cenze ke knihám, které právě najdete na pultech
knihkupectví. Databáze nabízí i žebříčky knih,
vytvářené podle nejrůznějších kritérií. A taky si
na tomto webu můžete přečíst komentáře čte-
nářů k mnoha knihám, které vyšly třeba před 40
roky, a dnes se na ně už pozapomnělo. Nena-
jdete tady samozřejmě všechno, co kdy vyšlo,
ale jako jisté vodítko při výběru knihy to poslouží.
Milovníkům čtení a knih jistě nedoporučuji žád-
nou novinku, ale vy, kteří Databázi knih ještě ne-
znáte, to můžete vyzkoušet.

Jana Kroulíková

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

ROZVOZ
OBĚDŮ

z Rettigovky
kde pracují lidé 
s handicapem

• tradiční jídla
• vegetariánská  jídla
• zeleninové saláty
• moravské koláče

• sushi
více na: www.rettigovka.eu

Registrace pro rozvoz
na e-mailu: komunike2@email.cz

tel. 775 534 977
Po– Pá  7– 15 hod.

Komuniké, o.p.s. Litomyšl
(firmám nabízíme
náhradní plnění)

Macek – Saturnin se vrací:, Carlan, Audrey – Ca-
lendar girl. 4, Říjen, Orlev, Uri – Domů ze sluneč-
ných stepí, Potter – Hledá se Romeo, Ebert,
Sabine – Kletba porodní báby:, O'Flanagan – Po-
hřešovaná manželka, Deaver – Poslední hodina,
Marsons – Otevřený hrob: případy, Bryndza –
Temné hlubiny: další, Cantor – Ztracený dopis,
Elsberg, Marc – Blackout: zítra bude, Fulghum –
Opravář osudů, Štolbová, Eva – Pravá žena, Ja-
cobs, Anne – Panský dům: počátek, Zlatníková –
Marie Terezie: miluj a, Niedl – Království meče,
Whalen – Nejskrytější přání, Cognetti – Osm hor,
Grisham, John – Píšťalka, Ware, Ruth – Žena
z kajuty č. 10, Ferrante – Geniální přítelkyně. Díl,
Martin – Hora mezi námi, Formanová – Povídky
na tělo, Jarchovský – Zahradnictví, Russell –
Deník Mimoňky. Příběhy, Vondruška – Husitská
epopej. VI, McLoughlin – Návrat na panství, Dob-
rylovský – Nevinný bratrovrah, Pospíšilová – Po-
divná hra, Kotleta – Rázová vlna, Robotham –
Střepy: krimiromán, Fergus, Jim – Tisíc bělošek:
deník May,Forman, Gayle – Znovu já, Cleave,
Chris – Všem statečným se, Pearson, Mary –
Kroniky pozůstalých, Soukupová – Nejlepší pro
všechny, Gruenbaum – Někde ještě svítí slunce,
French, Tana – Vetřelec. -red-
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Události v obrazech

Beseda s klokanem. 11. ledna zaplnily Smeta-
nův dům stovky žáků litomyšlských základních
škol. Organizátoři zimní olympiády dětí a mlá-
deže pro ně připravili besedu s bohatým pro-
gramem a nechyběl ani maskot.

Výstava 100 let Československa. Žáci I. ZŠ
společně s pedagogy a členy rodiny v lednu při-
pravili výstavu, kde na předmětech patřících ro-
dičům a prarodičům návštěvníkům přiblížili
uplynulé století. 

Křest kalendářů. Kalendáře UNESCO a České
inspirace pokřtili na veletrhu Regiontour v Brně
nejen starostové členských měst, ale také ge-
nerální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková 
a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vše pro nevěsty a ženichy. To nabídl svatební
veletrh na zámeckém návrší ve dnech 20. a 21.
ledna. Návštěvníci se mohli podívat na pestrou
nabídku šatů, dekorace, menu, dorty, prsteny,
květiny a další věci nutné pro jejich veký den.

Vzácná návštěva. V lednu do Litomyšle zavítal
tibetský umělec Tashi Norbu, aby se starostou
Radomilem Kašparem a představiteli Zámec-
kého návrší probral plány na výstavu, kterou by
u nás chtěl zorganizovat v příštím roce.

Zapálení olympijského ohně. V neděli 28.
ledna jsme na zámeckém návrší zapálili olym-
pijský oheň. Osobně se o to postaral basketba-
lista Tomáš Folta, přítomní se mohli také
podívat na video o olympiádě z roku 2003.

Rettigovka slaví pět let
Oblíbená Rettigovka oslavila
v lednu pět let existence.
Narozeniny to byly stylové,
protože restaurace nedaleko
autobusového nádraží byla
otevřena 31. ledna 2013. Tedy
přesně v den, kdy se o něko-
lik staletí dříve narodila Mag-
dalena Dobromila Rettigová,
i podle jejích receptů se v za-
řízení vaří. 
Tato oblíbená restaurace je
zřízena obecně prospěšnou
společností Komuniké. Kro-
mě vaření jídel zajišťuje
i roznos obědů, které pro zá-
kazníky připravuje 19 osob
s handicapem. Tito lidé
s často pohnutým osudem
by jinak těžko sháněli stabilní
zaměstnání. Od roku 2013 si Rettigovka u Lito-
myšlanů vybudovala slušnou pověst a na „tra-
dičně netradiční” kuchyni chodí stálá klientela. 
Rettigovka vznikla pro to, aby lidé s handica-
pem měli možnost pracovat, objevili možnost
žít jinak, vytvořit si pracovní návyky a ještě si
u toho něco vydělali. Celkem 19 zaměstnancům
s různou formou handicapu pomáhají tři pra-
covnice, které mají na starost chod restaurace.
V průběhu let se Rettigovka zapojila do něko-
lika dalších aktivit, kromě obědů jsme například
nabízeli Svačiny s úsměvem do škol, provozo-
vali Zámeckou kavárnu a zajišťujeme i catering
na různé kulturní a společenské akce.
Za svou práci byla o. p. s. Komuniké několikrát
oceněna titulem Neziskovka roku. Za roky pro-

vozu jsme samozřejmě na-
vázali úspěšnou spolupráci
s lokálními partnery v ob-
lasti sociální péče. „S Retti-
govkou spolupracujeme už
od roku 2013. Za tu dobu
zde našlo práci několik na-
šich klientů. Nabízí tak příle-
žitost lidem, kteří na
pracovním trhu hledají své
uplatnění jen těžko. Retti-
govce  také  děkujeme  za
už několikaletou podporu
naší předvánoční bene-
fiční aukce. Jejich výborné
cukroví jde vždycky na
dračku," říká Lenka Bigmore
ze společnosti Rytmus Vý-
chodní Čechy, o.p.s.
Dalším naším partnerem je

například Oblastní charita Polička, konkrétně
její středisko Otevřené dveře, spolupracující
s lidmi s duševním onemocněním. Těžkostí
opravdu nemají málo a jednou z nich, velmi
podstatnou, je omezení v pracovní činnosti. Je
jim přiznána invalidita a nemusí chodit do za-
městnání. Jim to ale nesmírně chybí. Protože
zaměstnání nezabezpečuje pouze finance, ale
především pomáhá ve vytvoření si denního re-
žimu a v možnosti být aktivní. I pro tyto lidi se
snažíme najít vhodnou práci a pomoci jim.
Děkujeme vám všem, že nám to už pět let
umožňujete. Doufáme, že vám u nás chutná
a že do Rettigovky budete chodit i v následují-
cích letech. 

Vendula Renzová

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.



VYTISKNĚTE POHLEDNICI
S MADE IN LITOMYŠL
A BUĎTE SLAVNÍ!
Spolek Made in Litomyšl hledá zajímavé či netradiční fotografie Litomyšle.
Zapojit se mohou jak amatéři, tak profesionálové. Prostě všichni, kdo chtějí
mít krásné pohlednice našeho města.
Fotíte rádi naše město? 
Máte v databázi Vašich 
fotografií zajímavé pohledy
na rodiště Bedřicha Smetany?
Vaše fotografie posílejte 
do konce února 2018 na e-mail
info@madeinlitomysl.cz, 
do předmětu zprávy napište
„soutěž – pohlednice”. 
Vybrané snímky budou v režii
Made in Litomyšl použity 
do kolekce pohlednic a Vaše
dílo se tak může dostat doslova
do celého světa:). Všichni autoři,
jejihž fotografii otiskneme, 
obdrží 100 ks pohlednic zdarma.

www.madeinlitomysl.cz
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ROZHOVOR

Evropské školicí centrum má od ledna novou ře-
ditelku, kterou se stala ZUZANA VANŽUROVÁ.
Na krátký rozhovor jsme se sešli v polovině
ledna, kdy se ladily poslední detaily spjaté se
Zimní olympiádou dětí a mládeže ČR. Evropské
školicí centrum se při této akci nakrátko stalo
olympijským domem a centrem pro organizá-
tory i novináře.

 Mohla byste se čtenářům představit?
Jmenuji se Zuzana Vanžurová, narodila jsem se
v Litomyšli, kde jsem žila až do svých dvaceti let.
Poté jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem vy-
studovala Evropská studia a Veřejnou správu. Po
získání magisterského titulu na vysoké škole jsem
se rozhodla odjet do Londýna. V Londýně jsem
začínala jako au pair, později jsem získala práci ve
velkém londýnském fit centru, kde jsem se z po-
zice manažera prodeje vypracovala na provozního
a administrativního manažera. Po osmi letech
londýnského života jsem se rozhodla vrátit zpět
do České republiky a do Litomyšle. Při hledání
práce jsem v Lilii našla informaci o vyhlášení vý-
běrového řízení na pozici ředitelky EŠC. Do kon-
kurzu jsem se přihlásila a vyhrála.

 Jak probíhalo překlenovací období, kdy
jste se zde „míjely” s bývalou ředitelkou
Janou Mackovou?
Dva měsíce jsme s paní Mackovou pracovaly
společně a ona mi předávala svou práci. Od 1.
ledna už pracuji samostatně.

 Dvouměsíční předávání a zaškolení do
nové práce tedy bylo dostatečné?
Už jsem v životě několikrát práci přebírala, ale
začátky bývají vždy hektické. Nicméně kdybych
si v něčem nebyla ještě stoprocentně jistá, tak
mohu zavolat paní Mackové nebo dalším lidem,
kteří mi poradí. Výhodu mám v tom, že je zde
skvělý tým lidí, na které je spoleh.

 Chystáte v provozu školicího centra ně-
jaké novinky? Co plánujete na příští měsíce?

Zatím pokračujeme v rozjetých projektech, ale
jednu novinku chystáme. Díky hotelu máme
hodně kontaktů, které chceme třídit a udělat
z nich databázi. S těmito daty pak chceme víc
pracovat, například lidem, kteří už u nás byli, po-
sílat mailem novinky a další informace. A také od
nich samozřejmě mít zpětnou vazbu k našim
službám. Jinak revoluci ve školicím centru ne-
chci. Paní Macková odvedla velký kus práce
a mám štěstí, že jsem nastoupila do rozběhnuté
firmy. Do budoucna možná některé dílčí změny
udělám, ale prozatím to neplánuji.

 Krátce po vašem nástupu zde budete hos-
tit olympiádu dětí a mládeže, co přesně pro
ně budete zajišťovat?
Ano, bude u nás olympijský dům, šachisté zde
budou bojovat o medaile a v EŠC také vznikne
informační centrum. Bude to tady první velká
akce pod mým vedením. Na olympiádu se velice
těším a doufám, že budou všichni spokojení.

 A po olympiádě se chystáte na co?
Máme hodně svateb, bude tu opět velká konfe-
rence dopravní infrastruktury a další akce, které
se k nám vrací. Samozřejmě už pracujeme i na
programu pro rok 2019. 

-mv-

Představení nové ředitelky EŠC

strana 1 >
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 lázeňská pro-
menáda, která letos povede až z prvního zámec-
kého nádvoří přes máchadlo až na Braunerovo
náměstí bude v sobotu 28. dubna 2018 otevřena
již od 10.00 hodin i pro vás. Zaplatit vám sice ne-
umíme, ale můžete vybírat do klobouku, futrálu
od houslí či jiných „pokladniček”. Staňte se sou-
částí projektu, o kterém se mluví! Svoji účast
můžete nahlásit na mailové adrese laznedu-
cha@litomysl.cz.

Soutěž Lázeňské prameny 
V uplynulých ročnících zahájení sezóny probí-
hala celodenní soutěž, která spočívala v konzu-
maci gurmánských lázeňských pramenů. Tato
soutěž se v roce 2016 změnila na celoroční
a o rok později měla již 24 pramenů. Pokud máte
zájem zařadit opět svůj speciální nápoj do této
soutěže, napište nám na adresu lazneducha@li-
tomysl.cz. Dodejme, že gurmánským lázeňským
pramenem může být nejen speciální nápoj, ale
také lázeňský pokrm. 

Výzva pro výrobce produktů 
Pokud vyrábíte nebo nabízíte sortiment vhodný
pro lázeňské hosty, můžete jej celou sobotu 28.
dubna nabízet návštěvníkům lázeňské kolonády.
Vítané jsou regionální produkty, ruční výrobky –
ozdoby a suvenýry, drobné občerstvení, lázeň-
ské oplatky… Zájemci o prodej, nahlaste svoji
účast u pana Leoše Krejčího na mailové adrese
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz. Pořadatelé si
však ponechávají právo výběru prodejců a ne-
musí zájemce přijmout.

Samolepky „Lázně ducha Litomyšl” 
pro provozovatele služeb
I když nebude vaše provozovna přímo lázeň-
ským pramenem, podporovat myšlenku Lázní
ducha můžete. Například tím, že hosta přivítáte
v lázeňském městě, nabídnete mu informace
o lázních, propagační materiály a zejména jej
obsloužíte tak, aby se cítil opravdu dobře „ope-
čován”. Již dnes si můžete vyzvednout v Infocen-
tru na Smetanově náměstí samolepku Lázně
ducha Litomyšl zdarma. 
Dodejme, že akci pořádá město Litomyšl ve spo-
lupráci se Smetanovým domem, příspěvkovou
organizací Zámecké návrší, Regionálním mu-
zeem v Litomyšli, Městskou galerií Litomyšl
a řadou dalších organizací.  
Více informací a detailní program víkendového
otevření sezóny naleznete na webové adrese
www.lazneducha.cz, případně na facebookové
stránce, kde jsou pravidelně zveřejňovány také
novinky z přípravy této oblíbené akce.

Za přípravný výbor Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Přípravy na Zahájení
7. litomyšlské
lázeňské sezóny
v plném proudu 
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K příspěvku pana Pavliše
Na příspěvek pana Pavliše zareagujeme nej-
prve několika historickými fakty.  Předseda li-
tomyšlského MNV Vilém Marx 22. června 1946
ve svém projevu před prvním koncertem České
filharmonie v Litomyšli mj. řekl, že „zájezdem
Filharmonie zahajuje město každoroční Hu-
dební slavnosti Smetanova Litomyšl”. Pro-
gramy koncertů tuto akci nazývají „Smetanova
Litomyšl I”. Není tedy žádný relevantní důvod,
proč bychom ji my měli prohlašovat za něco ji-
ného. O jakékoli angažovanosti Zdeňka Nejed-
lého v této události nemáme žádných zpráv.
Ještě v roce 1946 se díky volbám vyměnilo osa-
zenstvo místní samosprávy a myšlenka na
druhý ročník zapadla.
O tři roky později se pak především Nejedlého
zásluhou uskutečnily Smetanovy oslavy v Lito-
myšli 1949, které byly jakožto připomínka 125.
výročí Mistrova narození koncipovány jako jed-
norázový podnik. Z hlediska pramenů je neudr-
žitelné považovat tuto hudební slavnost za první
ročník festivalu. Pomineme-li to, že první ročník
se odehrál již v roce 1946, toto pojmenování
(tedy Smetanova Litomyšl) v dobových archivá-

liích ve spojení s rokem 1949 nikde nenajdeme.
Zbytek nechť si laskaví čtenáři přečtou v naší
studii, Nejedlého klíčová role zejména pro udr-
žení festivalové tradice v ní není nikterak opomi-
nuta. Argumenty, které udává pan Pavliš, známe
a v textu se jim věnujeme. 
Dále se pisatel ptá, proč došlo k „odhalení”
těchto skutečností až 27 let po revoluci. Odpo-
vědí je, že se dosud o počátcích Smetanovy Li-
tomyšle psalo pořád dokola v myšlenkových
rámcích zděděných od minulých autorit, jimž
jsme samozřejmě zprvu podléhali i my. Nicméně
když jsme se začali nořit do tématu hlouběji
a nechali promlouvat autentické prameny, uvě-
domili jsme si, že dosavadní schéma neobstojí.
Vše je mnohem komplikovanější a zajímavější.
S kýmkoli o tom budeme rádi diskutovat, ale
prosím Vás, mějte aspoň trochu soudnosti a nej-
dříve si přečtěte, co je v knize napsáno.
Pavlišovo tvrzení, že naše studie měla dojít
k předem objednaným závěrům, je bezdůvodné,
drzé a urážlivé. Pokud má v sobě tento člověk
trochu cti, měl by se za něj omluvit. 

Martin Boštík, Stanislav Vosyka

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Vyjádření k článku pana Pavliše
Všichni dobře víme, jak v době komunistické to-
tality mizeli lidé nepohodlní režimu. Jména emi-
grantů, kteří opustili „socialistický ráj”, byla
vymazána a nesmělo se o nich ani veřejně mlu-
vit. Bohužel s Rafaelem Kubelíkem byl zároveň
vymazán první ročník Smetanovy Litomyšle, byť
je doložitelný dochovanými tiskovými materiály
i zápisem v městské kronice. Během let se na-
tolik vžilo dogma o založení festivalu Zdeňkem
Nejedlým v roce 1949, že nikoho ani nenapadlo
o něm pochybovat a hledat v pramenech něco
jiného. Stejně jsem na tom byl i já, když jsem se
stal ředitelem festivalu. Při zpracovávání knihy
k 50. ročníku v roce 2008 autor Jindřich Lněnička
objevil v archivu plakát s označením „Hudební
slavnosti Smetanova Litomyšl I.” z roku 1946, ale
vzali jsme jej jen jako zajímavost a povrchně
jsme toto označení zdánlivě obyčejného kon-
certu připsali přílišné touze Litomyšlanů po
svém festivalu. Nicméně v roce 2016 jsme chtěli

po 70 letech připomenout tuto událost zopako-
váním koncertu České filharmonie s totožným
programem a při té příležitosti se objevily mno-
hem závažnější skutečnosti – totiž že koncerty
České filharmonie 22. a 23. 6. 1946 nebyly naho-
dilou koncertní šňůrou po českém venkově, ale
první vlaštovkou již před druhou světovou vál-
kou připravovaného festivalu. Jak se dočtou čte-
náři v knize, mezinárodní hudební festival
v Litomyšli byl Svazem českých výkonných hu-
debních umělců plánovaný dokonce dříve, než
vznikla myšlenka na Pražské jaro. To je pro nás
velmi významné zjištění a rozhodně stojí za to,
aby byla festivalová historie přepsána. Tím není
nijak snížena zásluha Zdeňka Nejedlého na po-
kračování Smetanovy Litomyšle a jejím rozvinutí
do plnohodnotného festivalu, vlastně již od roku
1949 podobného dnešnímu. 

Jan Pikna,
ředitel festivalu Smetanova Litomyšl       

Zdeněk Nejedlý opět na scéně
V lednovém čísle Lilie jsem se dočetl, že při le-
tošních oslavách Smetanovy Litomyšle (S.L.)
bude prezentována nová kniha M. Boštíka (M.B.)
a S. Vosyky (S.V.), která má seznámit čtenáře
s novým nálezem. Zdeněk Nejedlý (Z.N.) nebyl
zakladatelem S.L.! Podle autora knihy pana M.B.
reviduje některé tradované představy o vzniku
S.L. I když jsem knihu ještě nečetl, tak dobře vím,
o čem kniha bude, a tak bych se rád k tomuto
vyjádřil, aby i zcela obyčejný člověk, který není
v „obraze” si mohl udělat svůj 
úsudek. Zcela náhodně jsem poskytl rozhovor
České televizi ohledně odstranění sochy Z.N. od
I. ZŠ v Litomyšli. Při této příležitosti jsem jasně
řekl, že S.L. založil Z.N. v roce 1949 a obyvatelé
Litomyšle si jeho počinu musí vážit. Následující
den mě potkal p. S.V. a řekl, že se mýlím, protože
dnes jsou dohledány další skutečnosti o S.L. Na
můj dotaz, proč se nehledalo již po roce 1989,
řekl, že to nikdo nepožadoval. Po této reportáži
v ČT mě oslovilo mnoho obyvatel Litomyšle, že
mají stejný názor jako já. 
A nyní si dovolím napsat, jak to vidím já z mého
pohledu, když nyní „vím”, že Z.N. „nezaložil” S.L.
Je rok 2015/6, tj. 27 let po revoluci, a v tuto dobu

někoho napadá, proč spojovat Z.N. se S.L.
a dělat si tak ostudu. Takže někdo zadal práci
„najít” něco, co by Z.N. jako zakladatele zcela vy-
loučilo a S.L. by již nikdy nebyla spojována
s tímto litomyšlským rodákem a jeho jménem. Je
zajímavé, že 27 let to nikomu nevadilo, ale na-
jednou se musí shánět doklady, které ležely 70.
let v litomyšlském archivu a nikoho to nezají-
malo. Vše dopadlo „dobře” a našlo se to, co se
najít „potřebovalo”. 
Takže vězte, milí litomyšlští spoluobčané, že za
první S.L. se považuje koncert České filharmonie
v roce 1946, na němž bylo hráno skvostné dílo
od litomyšlského rodáka B. Smetany, a to Má
vlast s dirigentem Rafaelem Kubelíkem. V knize
pana Jindřicha Lněničky, který mapuje vývoj od
založení Smetanova domu až do roku 2005, se
tento koncert konal 22. června 1946, ale ve sku-
tečnosti se nejednalo o první ročník, avšak
údajně o ročník nultý, ale o tom se sám autor
v knize nezmiňuje. Avšak zmínit by se mohl, ale
nezmínil se. Jednoduše nemohl vědět, jaký po-
žadavek bude vznesen cca 10 let po vydání jeho
knihy, ale o tom jsem psal již výše.
Nyní se přesunem do roku 1948, kdy se v Jabke-

nicích konalo představení opery Dvě vdovy, na
které byla též pozvána delegace z Litomyšle,
rodného města Bedřicha Smetany. Na této
opeře byl také Z.N. Litomyšlská delegace se
s ním setkala, zda by se něco podobného mohlo
uskutečnit v příštím roce v Litomyšli. Z.N. to při-
jal velmi vstřícně a zvolal: „Bude to Smetanova
Litomyšl.” 
A již v roce 1949 začal oficiálně První ročník S.L.
za výrazné podpory právě litomyšlského rodáka
Z.N. Vše projednal ve vládě a zajistil, že s jmé-
nem Bedřich Smetana bude oficiálně spojována
jen jediná akce, a to S.L. A tím vzniká druhý nej-
starší festival po Pražském jaru. Pokud pá-
nové M.B. a S.V. mají nezvratné důkazy o vzniku
S.L. v roce 1946, pak by z jejich strany nebo ze
strany S.L. měl být osloven festival Pražské jaro
a Ministerstvo kultury. Oba festivaly tak mají rok
založení 1946. Můj osobní názor je ten, že to není
až tak podstatné, nýbrž problém je jen jeden, pro
někoho dobrý, pro druhého nepřijatelný a zlý
Z.N. Věřím (doufám), že toto pochopí i čtenář.
Zadavatelem této „objednávky” byl p. Pikna ze
SL. (článek v iDnes dne 10. 1. 2018). V tomto mém
příspěvku není vloženo žádné politikum, jelikož
do kultury vůbec nepatří. A na úplný závěr jedna
pravda: „Žádný očitý svědek již není a papír vždy
snesl a i dnes snese vše.” Jan Pavliš

Nikdy jsme
nepřestali být
Zeteškou
„Zeteška není to, co dřív…” Tuto tezi  už nějakou
dobu slýcháváme, i my učitelé technické sekce
SŠZaT Litomyšl, od  absolventů, rodičů či, jak se
říká, „z města”.
Ano, nic není jako dříve. Doba se mění a troufám
si tvrdit, že škola, resp. její technická část, ne-
zůstává pozadu. K tradičním studijním oborům
přibyl učební obor Opravář lesnických strojů.
S ním přicházejí i další investice do technického
vzdělávání, např. pracoviště s otočným jeřábem
pro opravu velkých strojů. Autoškola, ve které zí-
skávají řidičské osvědčení všichni naši žáci, zí-
skala nový osobní automobil, díky podpoře
ministerstva zemědělství můžeme nakoupit
další nový traktor a nezapomínáme ani na
opravy stávajícího vozového parku autoškoly  –
jako příklad mohu uvést generální opravu trak-
toru, který nám již nějaký čas slouží.
Škola se rozrůstá i novými prostorami. Brzy se
dočkáme budovy s moderní učebnou výpočetní
techniky, staré učebny dostávají nový kab – na-
příklad naše tělocvična neskutečně omládla.
A mnohé nás ještě čeká: v tomto roce to bude
kompletní rekonstrukce ústředního topení
v hlavní budově.
V hodinách odborného vyučování učitelé i žáci
jistě uvítají  novinku, učební pomůcku – trenažer
pro výuku svařování.
Škola se snaží neztrácet kontakt s praxí. Držet
prst na tepu doby nám pomáhají okolní podniky.
Studenti docházejí na odbornou praxi např. do
firem Agrotec, Adfors Saint Gobain, Cimbria  či
ZD Dolní Újezd a ZD Sloupnice. Tato zemědělská
družstva  vítají mezi svými zaměstnanci naše
absolventy a jistí si je tím, že jim během studia
vyplácejí stipendia.
Prezentujeme se i na přehlídkách regionálních
firem s technickým zaměřením, jejichž cílem je
propojit tyto firmy se školami a tak i potenci-
onálními zaměstnanci.
Přijďte se sami přesvědčit, že jsme stále tou pl-
nohodnotnou Zeteškou a nikdy jsme jí nepřestali
být. Ivana Stuchlá
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Co se povedlo a co připravujeme
na I. (zámecké) mateřské škole
O naší mateřské škole bylo v poslední době
v souvislosti s její horní budovou napsáno už
mnoho, ale dnes bych vás chtěla seznámit s tím,
co se nám v naší práci povedlo a co je v letošním
školním roce ještě před námi. 
Na začátku školního roku jsme pozvali lektorku
Anyu Kopeckou, žijící v Austrálii, která měla
pro děti připravený zážitkový program
o tomto zajímavém a vzdáleném kontinentu
spojený s tvořením. S dětmi jsme se zúčastnili
celorepublikové akce „Plavání měst”, navštívili
jsme městskou knihovnu s pohádkovým progra-
mem. Také jsme uspořádali pro děti a rodiče
Podzimní slavnost s procházkou a plněním úkolů
v zámecké zahradě.  Svatomartinského lampi-
onového průvodu pořádaného ve spolupráci
s Rodinným centrem se zúčastnilo  tradičně
mnoho dětí a rodičů.
Před Vánocemi nás ve všech odděleních potěšil
Mikuláš s dárky, studentky z pedagogické školy

pro děti připravily  zážitkové dopoledne, které si
děti moc užily. V adventním období se ve všech
třídách  rozsvítily stromečky, u kterých jsme se
sešli s dětmi i rodiči a společně jsme si vyrobili
vánoční přáníčka a dekorace. S dětmi ze ZUŠ
jsme si také zazpívali  koledy na zahradě MŠ
a vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky.
17. 12. jsme účinkovali s „pěveckým sborem”
v městském adventním programu na zámeckém
návrší.
13. 2. v 10.00 hod. uspořádáme s rodinným cen-
trem  tradiční masopustní průvod v maskách,
v jednotlivých třídách se uskuteční také karne-
valy. Na jaře se sejdeme s rodiči a dětmi na tvo-
řivých dílnách, předškoláci navštíví 1. třídy
jednotlivých základních škol, navštívíme také di-
vadlo ve Smetanově domě a kino. Rodinné pří-
slušníky pozveme v květnu na program do
Smetanova domu, aby spolu s námi oslavili svá-
tek maminek. Před prázdninami připravujeme
různé výlety, oslavu Dne dětí, slavnostní vyřa-
zení předškoláků na zámku a spaní ve školce
s Bílou paní…
A co děláme pro zdraví dětí? Pravidelně se sau-
nujeme a účastníme se plaveckého výcviku dětí.
Všechny informace i fotografie z našich akcí mů-
žete průběžně sledovat na www.skolkalitomysl.cz,
www.zszamek.rajce.idnes.cz
Hlavním cílem naší práce jsou spokojené děti
a rodiče a to, aby pobyt v MŠ nebyl jen povin-
ností, ale hlavně radostí. Na základě právě pro-
běhlé inspekce v naší mateřské škole s velmi
dobrým hodnocením jsme se ubezpečili, že se
naše působení ubírá správným směrem. 

Vítězslava Volštátová, ředitelka

LITOMYŠL – pronájem prostorného vybaveného
bytu 1+kk s okny do zahrady na hlavním náměstí,
v přízemí. Nová kuchyňská linka,  koupelna se sprch.
koutem, vl. plynový kotel. Volný ihned.  ENB G
Č. 1382. Cena: 6 500 Kč/měsíc
KOCLÍŘOV – AUKCE – zděný byt 3+kk ve II. NP
74,40 m2 po celkové rekonstrukci v r. 2008. ÚT na
tuhá paliva. Způsob a termín prodeje: elektronická
aukce, započetí 27.02.2018 v 10 hod. – ukončení
01.03.2018 v 16.30 hod. Spolupráce se spol. GAVLAS
s r.o. ENB G. Č. 1381. Cena:  od 380 000 Kč
LITOMYŠL – pronájem prostor pro bydlení (možnost
i s podnikáním) cca 50 m2 v přízemí domu v centru
města. Vlastní plyn. kotel. Možnost připojení na in-
ternet. Plynoměr a elektro si nájemce přehlásí na
sebe. Možnost parkovacího místa za objektem
v ceně. Volný od března 2018 (předpoklad). ENB
E/165. Č. 1380. Cena: dohodou
LITOMYŠL – byt 4+1 s lodžií, podlahová plocha
123 m2. V os. vlastnictví, ve 3.NP ve zděném byt.
domě. Světlý, situovaný k jihu, prostorově velmi
dobře řešený. Kuchyňská linka moderní, zabudo-
vané spotřebiče. Rok výstavby 2012, klidné místo.
Volný dle dohody. ENB G.  Č. 1379.  3 790 000 Kč
OPATOVEC U SVITAV – prodej menšího statku
s obytnou částí 3+1 (zast. plocha: 466 m2) a pozemky
2 917 m2. Dům je napojen na elekt. energii a veř. vo-
dovod. Topení ústřední na tuhá paliva (plyn. přípojka
u domu). Na zahradě altán, udírna a studna. ENB G.
Č. 1376. Cena: 1 490 000 Kč
JAROŠOV – prodej pozemku 1837 m2 pro stavbu RD.
Veškeré sítě v dosahu: elektro přívod (jistič 40A)
a vodovod na pozemku, plyn u obecní komunikace.
Možnost dokoupení zpracované projektové doku-
ment. na stavbu RD-bungalov za částku 20 000 Kč.
Č. 1362. Cena: 399 000 Kč
Čistá u Litomyšle – prodej parcely 2 821 m2  k byd-
lení. Napojení na sítě v dosahu do 100 m. Přístup po
travnaté obecní cestě. Vyvýšené místo v okrajové
části obce. Č. 1300. Cena k jednání: 200 Kč/m2

BRANDÝS NAD  ORLICÍ – prodej vily se 3 byty a za-
hradou 1 032 m2. Byt 4+kk ve II. NP, 3+kk ve III. NP,
1+kk ve IV. NP. Určeno ke kompletní rekonstrukci.
Vhodné pro bydlení, sídlo firmy, penzion, apod. Pří-
jemné prostředí lázeňského městečka. ENB G.
Č. 134. Cena: 2 350 000 Kč 
PROVOZNÍ AREÁL V LITOMYŠLI – Zpevněné plo-
chy, parkoviště, admin. budova, lakovna, zámečnická
dílna, truhlárna, sklady, ocelokolna. Napojení možné
na veškeré sítě (nyní odpojeno). Spolupráce s GAVLAS
spol. s r.o. ENB G. 
Č. 1286. Cena:  Informace v RK

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! 

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

Mařákova ulice
Mařákova ulice č. p. 651 v Litomyšli byla od mého
narození až do cca 16 let mým bydlištěm. Tenkrát
úplně jiná.
Po levé straně od řeky Loučné, směrem k ne-
mocnici, za mostem a proti pohř. ústavu Fidar
rohový dům v levé straně, tam byl obchod pana
Pechy (kolonial), vedle dům pana Vaňouse, truh-
lářství. Nyní je tam penzion Bludička. V tom
domě jsem se narodila. Ve vedlejší vile žila ži-
dovská rodina Eisnerových, měli dvě děti – Evu
a Pavla. Z koncentračního tábora se nevrátili. V 1.
poschodí žila rodina úředníka z Okresu, v pod-
kroví stará paní Krčilová, synovec Pepíček
Novák, uprchl do Anglie. Ve sklepních místnos-
tech byly dvě rodiny, Popelkova a Myškova.
Tam, kde je nyní dům se sklenářstvím, byl v za-
hradě domek, žila tam Jiřina Nováková s manže-
lem, byl kameníkem. V dalším domě žila paní
Volfová se dvěma syny a příbuzným, kterému se
říkalo „Amerikán”, měl amputované ruce za zá-
pěstím a nohy, chodil po holeních. Slýchávala
jsem, že byl v Americe a dostal se do střetu s In-
diány.
Na protější straně směrem od řeky byl malý par-
čík s jasany. Císařův hostinec „Na růžku”. Měli
čtyři dospělé děti, patřilo jim i velké hospodář-
ství, velký dvůr, stáje, chlévy, měli čeledíny
a služky. Na chodníku byl stojan s vodou, kam
se chodilo pro vodu z celé ulice, neboť v mnoha
domech nebyl vodovod. Vedle byl poschoďový
dům se čtyřmi rodinami nájemníků, v přízemí
mlékárna Mikuleckých.
V pořadí byl dále úzký dům, kde žila rodina Be-
nešova, měli dceru Marii. V sousedství byl po-
schoďový dům holičství Braunerovo, ve dvoře
žil pan Konvalinka se ženou, vyráběli sodovky,
on je rozvážel na kole po městě. Vedle byl

velký měšťanský dům, zde žila rodina Jenčí.
V sousedství byla zemědělská usedlost Nedo-
šínských, měli nájemníky Švejdovi. Dále byl malý
krám s potravinami a na rohu ulice prostorný
dům, kde žili Sodomkovi.
Na místě autobusového nádraží byla „Bělidla” –
velký prostor, kdy bývaly cirkusy, kolotoče a ko-
naly se různé akce. Za protektorátu zde bylo
shromážděno i rekvírování koní pro německou
armádu.
Pro nás, děti, kterých zde bylo dost, byla ulice
místem ke hraní. Od jara se zde hrály kuličky, ho-
nily jsme obruče, skákaly přes švihadla, hrály pa-
náky a hru na četníky a zloděje. V době
protektorátu téměř nejezdila auta, takže i silnice
byla místem hraní.
Ulice prožila i dobu, kdy koncem války v r. 1945,
v předjaří, zde prošly dlouhé řady zajatců z kon-
centračních táborů. Sovětští zajatci měli přeho-
zené deky, kde bylo napsáno S.U. Sovjet union.
Pod trestem smrti se jim nesmělo podávat nic
k jídlu. Ve vile v bytě po židovských obyvatelích
byla německá rodina četníka Thomase, měli tři
děti Kristl, Ilse a Petera. Po nich tam byl další ně-
mecký důstojník, který tam zemřel, když střežil
kolonu a zajatce uhodil puškou, ze které se sám
postřelil. Bylo to stresující období, všude na sil-
nicích i jinde byly nápisy velké V „Viktoria”, což
mělo přivolat vítězství, ve které již nikdo nevěřil.
Tajně se poslouchal rozhlas z Londýna. Přícho-
dem Rudé armády skončilo období stanného
práva, zatemnění a německá posádka, která
byla na zámku, ve školách lazarety, to vše po-
stupně zmizelo. Zmizelo i mnoho spoluobčanů,
zejména židé, o čemž je psáno v knize Zmizelí
sousedé.

Milada Kocourková

Státní zámek
v Litomyšli hledá
nové průvodce
pro rok 2018
Pro návštěvnickou sezónu 2018 bude správa
zámku v Litomyšli vybírat nové průvodce. Pod-
mínkou je minimální věk 18 let, komunikativnost
a aktivní znalost jednoho světového jazyka.
Konkurz se uskuteční v sobotu 24. 2. 2018. Zá-
jemci mohou posílat své krátké strukturované
životopisy do 23. 2. 2018 na adresu
litomysl@npu.cz nebo poštou na adresu Státní
zámek Litomyšl, Jiráskova 93, 570 01 Litomyšl.
Více informací najdete na www.zamek-litomysl.cz.

PR sdělení
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Od prvního února rozšíří řady Městské policie Li-
tomyšl nový strážník, kterým je třiadvacetiletý
Dominik Maryška. Přejeme mu šťastný vstup do
zaměstnání a připomínáme, že městská policie
nyní pro občany zajišťuje nepřetržitý provoz 24
hodin denně. A co jeho kolegové řešili v uplynu-
lých týdnech?

Ke konci roku
2017 se vydali na
základě telefon-
ního oznámení do
Okružní ulice, kde
měl někdo ničit
sportovní síť. Po
příjezdu na místo
zjistila hlídka to-
tožnost několika
nezletilých a zajis-
tila důkazy jejich

konání na dětském hřišti. Kvůli podezření ze
spáchání trestného činu pak strážníci předali pří-
pad kolegům z obvodního oddělení státní poli-
cie.

 V lednu si strážníci při pochůzce městem
všimli auta, jehož řidič měl značné problémy při
rozjezdu a později se nedokázal při jízdě udržet
v přímém směru. Strážníci vozidlo zastavili a vy-
zvali jeho řidiče k orientační dechové zkoušce na
alkohol. Jelikož zkouška byla pozitivní, tak
i v tomto případě vše dali k řešení Policii České
republiky.

 Minulý měsíc strážníci rovněž pomohli ženě,
která je kontaktovala s tím, že má vážné zdra-
votní problémy. Hlídka na místo zavolala zá-
chrannou službu a počkala s ní na příjezd
sanitky, která ženu odvezla do nemocnice. Před
několika týdny také strážníci vyjeli k začínajícímu
požáru bytu, který naštěstí hasiči včas uhasili,
takže majitelům nevznikla větší škoda.

 Na začátku roku 2018 strážníci projíždějící
ulicí T. G. Masaryka zahlédli ztěžka pohybujícího
se muže středního věku o francouzských holích,
jehož doprovázela starší žena. Strážníci jim na
místě nabídli svou pomoc a převezli je do Lito-
myšlské nemocnice, kam měla dvojice namířeno
k vyšetření.

 Pro žáky třetí třídy II. základní školy strážníci
ještě v lednu uspřádali preventivní přednášku
o bezpečnosti na internetu a kyber šikaně.

-mv- 

Pohyb psů na veřejných
prostranstvích
V uplynulých týdnech se na redakci obrátila čtenářka, která si přála majitelům psům připome-
nout jejich povinnosti, pokud svého čtyřnohého mazlíčka venčí v okolí obydlí ostatních lidí.
Velitel Městské policie Litomyšl Tomáš Rádek v následujících řádcích připomíná, co vše musí
pejskaři dodržovat.

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostran-
stvích ve městě Litomyšl upravuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 2/2005, která mimo jiné
vymezuje pojem co je veřejné prostranství, co je
místo s možností volného pohybu psů, a co je
městská památková rezervace.
Ve zkratce k tomuto tématu dále uvádím, že ve-
řejným prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez ome-
zení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Místo
s možností volného pohybu psů jsou  plochy ve-
řejného prostranství Parku mladých za II. ZŠ,
které jsou přesně  vymezeny přílohou č. 2 (gra-
fická část) výše uváděné obecně závazné vyhlá-
šky. Dále je v obecně závazné vyhlášce č 2/2005
přílohou číslo 3 (grafická část) vymezen prostor
městské památkové rezervace. 
Vyhláška dále upravuje povinnosti držitelů psů
a povinnosti psovodů, kdy  psovodem je každá
osoba, která vede (doprovází) psa při jeho po-
hybu na veřejném prostranství. Na veřejných
prostranstvích je zakázáno ponechávat psy bez
dozoru a nechávat psy volně se pohybovat, s vý-
jimkou místa s možností volného pohybu psů.
Psovod je tedy povinen na veřejném prostran-
ství, mimo  místa s možností volného pohybu
psů, vést psa na vodítku, dále je psovod povinen
na veřejných prostranstvích ležících v městské

památkové rezervaci, na veřejných prostran-
stvích tvořících autobusové nádraží a vlakové
nádraží a na částech veřejných prostranství
vzdálených méně než 30 m od neoplocených
dětských hřišť a sportovišť, vést psa, jehož výška
v kohoutku přesahuje 30 cm, s nasazeným  ná-
hubkem. Stejnou povinnost má psovod v pra-
covních dnech v době od 7.00 do 17.00 hodin na
částech veřejných prostranství, vzdálených
méně než 30 m od neoplocených školních budov
(zejména mateřské, základní, střední a umělecké
školy). 
Pokud strážníci městské policie při pochůzkové
službě zaregistrují takové chování, které je v roz-
poru s výše uvedenou vyhláškou o pohybu psů
na veřejném prostranství, řeší tento přestupek
buď uložením sankce v příkazním řízení na
místě, nebo předáním přestupku k dalšímu řízení
na příslušný odbor městského úřadu. Pokud
strážníci při pochůzkové službě zaregistrují,
nebo jim je oznámen volně pohybující se pes,
strážnici, pokud to je možné, provedou odchyt
takového psa a následně se snaží zjistit jeho
majitele, nebo je pes umístěn do městského
útulku pro psy. Pokud je majitel zjištěn, je s tímto
majitelem rovněž toto jednání řešeno jako pře-
stupek, buď uložením sankce v příkazním řízení
na místě, nebo předáním přestupku k dalšímu ří-
zení na příslušný odbor městského úřadu.

Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl

Ten je nějakej divnej
aneb Inkluze v praxi
Když byla v roce 2016 schválena novela škol-
ského zákona, která měnila vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, informo-
vala o ní mnohá média ve smyslu konce dosa-
vadní výuky. Vše bude podřízeno žákům, kteří ve
svém vzdělávání potřebují nějakou podporu, na
výuku ostatních dětí nebude dost času ani pro-
storu. Inkluze se stala strašákem, kterého se
chytla nejen média, ale i někteří učitelé či rodiče. 
Že tomu tak není – a že inkluzivní vzdělávání
probíhalo vlastně už před rokem 2016 – se vám
28. února od 17 hodin pokusí ukázat ředitelka
Pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad
Orlicí PhDr. Petra Novotná. Ta totiž v rámci ne-
formálního setkání učitelů ZŠ Zámecká s rodiči
a veřejností vysvětlí, co to ta inkluze vlastně je
a proč se jí nemusíme bát. Každý z účastníků se
pak na malý okamžik stane žákem, který ve
svém vzdělávání určitou podporu potřebuje,
stejně jako učitelem, který uvedenou podporu
poskytuje. 
Pokud vás tedy daná problematika zajímá,
chcete se o ní dozvědět více a zbavit se mýtů,
kterých je stále hodně, je toto setkání určeno
právě vám. Těšíme se na vás 28. února v 17 hodin
na ZŠ Zámecká. Stanislav Švejcar, 

zástupce ředitele ZŠ Zámecká

Nakopněte svoji školu
v městě kultury a vzdělávání
Není to tak dávno, kdy na litomyšlském návrší
piaristé vytvořili centrum vzdělanosti. Na svou
dobu vyučovali velmi progresivním způsobem.
Do jejich školy mohli dokonce chodit chlapci
různých vyznání, nejen katolíci. 
Na místním gymnáziu jsou pomůcky, které
pravděpodobně bral do svých rukou i Alois Jirá-
sek, když zde učil. Jak on asi přemýšlel o své
práci? O vzdělanosti? 
Vzdělávání je i dnes velmi diskutované téma.
Mluví se o čtvrté průmyslové revoluci. Svět se
velmi rychle mění. Zdá se, že dřívější způsoby
učení přestávají stačit. Možná je potřeba se na
dané téma podívat z více úhlů pohledu. Proč,
co nebo jak učit? 
I na takové otázky budou hledat odpovědi
účastníci festivalu vzdělávání Nakopněte svoji
školu. Tuto událost pořádá 18. – 20. 2. 2018 Zá-
mecké návrší.
Druhý ročník získává mezinárodní rozměr. Po-
zvání totiž přijal izraelský učitel Opher Brayer.
Opher tvrdí, že existuje jediný univerzální jazyk.
Matematika. Když ji učí, jeho žáci rozhodně ne-
sedí v lavicích. Jde o naprosto jinou výuku plnou
pohybu. Možná jste o něm četli v poslední době
článek v novinách nebo viděli reportáž v tele-
vizi. Není se třeba bát, že mu nebudete rozu-
mět. Všechno, co řekne, přeložíme. 
Dalším hostem bude Jitka Kmentová. Ředitelka
pražského gymnázia Na Zatlance přijede před-
stavit alternativní třídu, která budí stále větší
pozornost. 
Inspiraci z jiného oboru přinese Pavel Kysilka,
ekonom, který se zabývá změnou pro digitální
věk. Digitální věk je něco, co už ani neklepe na
dveře. Obrazně řečeno tu máme návštěvu,

která je v předsíni a chystá se vstoupit do obý-
váku. Jsme připraveni na změny, které přinese? 
Rosta Gordon Smith přes dvacet let působí
v oblasti řízení a rozvoje organizací, lidí a týmů
nejen v Česku.  
V neděli 18. 2. odpoledne od 16.00 hod. vás
zveme na krátké inspirativní přednášky do zá-
mecké jízdárny. Každý řečník bude mít 20 minut
na povídání a pak bude prostor 10 minut pro
vaše dotazy. Nechali jsme se inspirovat zná-
mým formátem TED. 
Pozvání přijali Daniel Kvasnička, Rosta Gordon
Smith, Pavel Kysilka a Matouš Bořkovec s Mi-
chalem Vosátkou. Ti představí výcvik pro bu-
doucí vyučující – Učitel naživo. 
V pondělí 19. 2. plánujeme panelovou diskuzi,
a to od 18.00 hod. Kromě Rosty Gordon Smith
a Pavla Kysilky se můžete těšit na Jitku Kmen-
tovou.   
Na každou akci je vstupné 80 Kč. Vstupenky je
možné si od 1. 2. 2018 koupit v informačním
centru nebo v Coworkingu Kočárovna. 
Účastníkům jsme připravili bohatý program.
Několik dvouhodinových workshopů a spoustu
dalších přednášek. A hlavně přestávky na kávu.
Ty jsou důležité, aby bylo dost sil. A taky, aby se
lidi navzájem potkali, poznali, inspirovali, sdíleli.
Nebude chybět koncert indies-rockové kapely
Echonaut a ochutnávka vín v zámeckém skle-
pení.
Jste-li učitel, ředitel školy, rodič nebo vás vzdě-
lávání prostě jen zajímá, přihlaste se na celý
festival vzdělávání Nakopněte svoji školu. Re-
gistrace je otevřena do 4. 2. 2018 na www.na-
kopnetesvojiskolu.cz.

Tomáš Jireček, Zámecké návrší



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

2. 2. Pá 19.30 Ples SZaTŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Upside Down!cz + Baby Secondhand – koncert + afterpárty s dj Saurusem, vstupné 130 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Dance Zone – dance music, dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 2. So 10.00–18.00 Hlas dokořán – prožitková dílna vědomé práce s hlasem s Monikou Obermajerovou, cena kurzu 1100 Kč • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00 Od masopustu do Velikonoc – vernisáž výstavy, součástí mj. i vystoupení houslistky Jany Severové • regionální muzeum tel. 461 615 287
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Classixxx – club & dance music, dj Leemac • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 2. Po 17.00 Ledovcový přechod Silvretty – přednáška Svatopĺuka Bulvy • Městská knihovna tel. 461 612 068
6. 2. Út 8.30 a 17.00 Valentýnská přáníčka – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720

18.00 Island – cestopisné vyprávění a promítání Kamily Lukasové • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00–22.30 Kurz tance a společenské výchovy – 5. lekce, 1. prodloužená s reprodukovanou hudbou • Smetanův dům tel. 461 613 239

7. 2. St 16.00–20.00 Kurz pletení z papírových ruliček – cena 100 Kč, přihlášky do 5. 2. na kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo 734 505 805 • Dům dětí a mládeže
20.00 Free Wednesday – dance music, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 2. Čt 19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
9. 2. Pá 17.00 Vladimír Vích: Litomyšl, moje město – vernisáž výstavy • Dům U Rytířů tel. 461 614 765

19.30 Ples SPgŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Horkýže Slíže – koncert, vstupné 300 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future – retro music, dj Jan Packan • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 2. So 19.00 Šibřinky – na téma Asijské země, hraje Já & bend, předtančení sestry sokolky • Restaurace Slunce tel. 461 653 420
20.00 Swing This? vol. 4 – elektroswingový večírek s kapelou MoveBreakers, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Push – house music, djs Glenn & Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 2. Ne 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou – Míša Růžičková v pořadu pro děti, vstupné 130 Kč (děti do 2 let zdarma) • Smetanův dům tel. 461 612 161
18.00 Svatopluk a Sváťa Karásek – koncert (underground rock, bigbeat), vstupné dobrovolné • evangelický kostel Na Lánech tel. 461 615 058

12. 2. Po 17.00 Litomyšlský hřbitov u kostela sv. Anny – přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty • Městská knihovna tel. 461 612 068
13. 2. Út 9.30 Masopustní průvod • sraz na zahradě 1. MŠ – Zámecká tel. 607 605 720

18.00 Pjér La Šé´z: Vztahy jako umění – přednáška, 290 Kč • Zámecký pivovar tel. 605 147 812
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

14. 2. St 8.30 Kuchtění – příprava a smažení koblih • Rodinné centrum tel. 607 605 720
11.00 Valentýnské menu • Hotel Zlatá Hvězda – restaurace tel. 461 615 338
13.30 Jsi můj přítel – čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
20.00 Free Wednesday – house music, dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 2. Čt 19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 8. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
16. 2. Pá 10.00 Hrátky s dětmi – masopust • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00–21.00 Pozorování hvězd pro veřejnost • v nové hvězdářské pozorovatelně na zahradě DDM, v areálu 2. mateřské školy tel. 461 615 270
19.30 Ples SPgŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Jelen – koncert, vstupenky jsou již vyprodány • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be The One – club & dance music, dj Don Marquez • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 2. So 9.00-18.00 Myoga – malá jógová slavnost • Zámecké návrší tel. 775 965 126 
10.00 Domácí zabíjačka – v tradičním stylu • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 All Stars – dance music, dj Rodrigo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 2. Po 17.00 Hranice panství Pardubice v 16. až 18. století – přednáška Mgr. D. Richtera • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Duo Jamaha – koncert, vstupné 230 Kč • Kino Sokol tel. 461 612 161 

20. 2. Út 8.30–17.00 Karnevalové doplňky – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 9. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

21. 2. St 19.30 558. LHV: Chanson Trio Coucou – koncert, vstupné 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Free Wednesday – dance music, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 2. Čt 17.00 KJČ: Tuberkulóza – přednáška MUDr. Evy Maršové • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00–20.00 Večer s galerií: Litomyšl, moje město – Vladimír Vích představí svou výstavu v doprovodu štětce a barev • 20/40 Kč • Dům U Rytířů
19.00–22.30 Kurz tance a společenské výchovy – 10. lekce, 2. prodloužená, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

23. 2. Pá 16.00 Pyžamový bál – karneval • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Ples SZaTŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Matchbox CF + Guy G – koncert a afterpárty s dj Komárem • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK music, dj Toi • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 2. So 10.00 a 14.00 Prohlídky historickým jádrem města Litomyšl – s průvodcem a překvapením, zdarma • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161
20.00 17. Společenský ples A–klubu – hraje Vepřo Knedlo s Dádou, tombola, teplá kuchyně • Kulturní dům Pohodlí tel. 734 840 276
20.00 Poletíme? – koncert, vstupné 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, djs Glenn & Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

25. 2. Ne 9.00–17.00 Autopatie I. – kurz s Mgr. Jiřím Čehovským • Coworking Kočárovna tel. 605 147 812
14.30 Dětský karneval – zábavné odpoledne v maskách plné soutěží a her, vstupné 70 Kč (děti do 2 let zdarma) • Zámecký pivovar tel. 461 615 270

26. 2. Po 17.00 Švédsko, Norsko, Lofoty – cestopisná přednáška pánů J. Antese a V. Dolečka • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 a 19.15 Hra na bubny djembe – kurz s Pavlem Jasanským, od 18.00 začátečníci a od 19.15 mírně pokročilí • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

27. 2. Út 17.00 Rodič není sluha – seminář pro rodiče • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.30 Rituály a jejich využití v běžném životě – přednáška Emilie Didi Bertové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00–21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

28. 2. St 9.00–17.30 Výklady karet – Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
20.00 Free Wednesday – house music, dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt, Pá  1., 2. 2.  Cizinec ve vlaku – film USA, akční/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
So, Ne  3., 4. 2.  Prezident Blaník – film ČR, komedie, 90 min, 120 Kč
Út  6. 2.  Nit z přízraků – film USA, drama, 130 min, titulky, 110 Kč
St  7. 2.  Borg/McEnroe – film Švédsko/Dánsko/Finsko, životopisný/sportovní, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá  8., 9. 2.  Padesát odstínů svobody – film USA, drama/romantický, 120 min, titulky, 140 Kč
So, Ne, Po 10., 11., 12. 2.  Padesát odstínů svobody – film USA, drama/romantický, 120 min, titulky, 140 Kč
Út, St 13., 14. 2.  Všechny prachy světa – film USA, krimi/mysteriózní/thriller, 135 min, titulky, 110 Kč
Čt 15. 2.  Filmový klub: Na konci světa – film Velká Británie, drama/romantický, 105 min, titulky, 80 Kč
Pá, Ne 16., 18. 2.  Black Panther – film USA, akční/drama/sci–fi, 120 min, Pá dabing a v Ne titulky, 120 Kč
So 17. 2.  Black Panther ve 3D – film USA, akční/drama/sci–fi, 120 min, dabing, 120 Kč
Út, St 20., 21. 2.  Tvář vody – film USA, horor/romantický/fantasy/thriller/drama, 125 min, titulky, 120 Kč
Čt 22. 2.  Hora – film Austrálie, dokumentární, 80 min, titulky, 70 Kč
Pá 23. 2.  Ewa Farna 10: Neznámá známá – film ČR/PL, 100 min, 120 Kč
So 24. 2.  Labyrint: Vražedná léčba – film USA, akční/thriller/sci–fi, 120 min, titulky, 120 Kč
Ne 25. 2.  Večer pro dámy: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci – film ČR, komedie, 110 min, 110 Kč
Út, St 27., 28. 2.  Akta Pentagon: Skrytá válka – film USA, drama/historický/thriller, 115 min, titulky, 110 Kč
Čt  1. 3.  Ja, Tonya – film USA, drama/životopisný/sportovní, 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

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  3., 4. 2. Paddington 2 – film Velká Británie/Francie, komedie/rodinný/fantasy, 95 min, 90 Kč
So, Ne 10., 11. 2. Čertoviny – film ČR, pohádka, 90 min, 110 Kč
So 17. 2. Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu ve 3D – film Rusko, animovaný, 90 min, 130 Kč
Ne 18. 2. Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu – film Rusko, animovaný, 90 min, 110 Kč
So, Ne 24., 25. 2. Dukátová skála – film ČR, pohádka/rodinný, 90 min, 110 Kč
Po 26. 2. od 9.30 Dvanáct měsíčků II. – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min, 30 Kč
So, Ne  3., 4. 3. Pračlověk – film Velká Británie, animovaný, 90 min, 110 Kč

1. 3. Čt 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

3. 3. So 21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč tel. 776 278 519
5. 3. Po 17.00 Dubaj, město bez minulosti – cestopisná přednáška V. Sedláčka • Městská knihovna tel. 461 612 068

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

KAM V OKOLÍ LITOMYŠLE
PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
2. 2. Pá 20.00  Farní & skautský benefiční ples – hraje Combo 2 • Kulturní dům, Čistá
2. 2. Pá 20.00  Hasičský ples – hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům Skalka, Lubná
3. 2. So  20.00  Sokolský ples • Kulturní dům, Osík
3. 2. So  20.00  23. školní ples • Kuturní dům Krčma, Budislav
3. 2. So  20.00  Hasičský ples – hraje skupina Kdo má čas • Hospoda – sál, Benátky
3. 2. So  20.00  Hasičský ples – hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům, Sebranice
10. 2. So 20.00 Rybářský ples • Kulturní dům, Čistá
10. 2. So 20.00  Divadelní ples – hraje Reflex • Sokolovna, Sloupnice
10. 2. So 20.00  Hasičský ples – hraje Rotoped • Sokolovna, Dolní Újezd
16. 2. Pá 20.00  14. ples obce Poříčí u Litomyšle – výtečná kuchyně, bohatá tombola, hraje Rytmik • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
16. 2. Pá 20.00  Ples ZUŠ – hraje Big Band ZUŠ Litomyšl a Pohoranka • Kulturní dům, Čistá
17. 2. So 20.00  Šibřinky • Kulturní dům, Osík
17. 2. So 20.00  Sportovní diskoples • Sokolovna, Sloupnice
24. 2. So 20.00  Fotbalový ples – hraje Rytmik • Kulturní dům, Čistá
24. 2. So 20.00 17. Společenský ples A–klubu – hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Pohodlí
24. 2. So 20.00  Obecní ples – hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům Rychta, Morašice
17. 3. So 20.00  Babský bál • Kulturní dům, Čistá

KARNEVALY PRO DĚTI
4. 2. Ne  14.00  Karneval MŠ Sebranice • Kulturní dům, Sebranice
17. 2. So 14.00  Dětský karneval – pořádá Mamaklub Poříčí • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
18. 2. Ne 14.00  Dětský karneval • Kulturní dům, Čistá
24. 2. So 14.00  Dětský karneval • Kulturní dům Skalka, Lubná

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 4. 2. Díla darem / Významní mecenáši obrazové galerie města – Rodina Albertova – výstava • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 28. 2. Z bílých nití a tmavých večerů – prodejní výstava paličkované krajky výtvarnice Marie Poludové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 28. 2. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové • Husův sbor • v úředních hodinách fary, mimo úřední hodiny na tel. 604 672 854
do 11. 3. Adéla Oliva: Tam, kde to všechno začíná... • Galerie Kroupa • Po–Pá 10–13 a 14–18
do 31. 3. 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 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. 2. do 28. 2. Láska v poezii – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 2. 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
od 10. 2. do 8. 4. Vladimír Vích: Litomyšl, moje město – výstava • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
od 14. 2. do 18. 2. Valentýnské menu – a Valentýnský balíček • Hotel Aplaus • 11.00
od 16. 2. do 17. 2. Jachta kotví v Německu – gastrovíkend • Jachta bowling bar Peklo • 11.00
od 18. 2. do 20. 2. Nakopněte svoji školu – festival vzdělávání v Litomyšli • Zámecké návrší

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

1. a 2. 2.        Čt 12–17, Pá 9–17                Stiga hokej v muzeu – turnaj ve Stiga hokeji o ceny (hokejové kartičky, diplomy aj.) • Regionální muzeum v Litomyšli
3. 2.                 So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Orel jednota Letohrad – KP I. třída mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
4. 2.                 Ne             9.00                   Skokové soustředění • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy – krajský přebor kadetek • Městská sportovní hala při III. ZŠ
7. 2.             St              18.30             Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – 2. utkání čtvrtfinále play off Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
10. 2.               So              9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK – kvalifikace o MČR minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra
                                           11.00 a 13.00    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Přelouč – Divize kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra
                                           13.00                 Veřejný trénink a hobby soutěže – 70–110 cm + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             13.30                  Valentýnský běh – 3. ročník • Zámecké návrší 
11. 2.                Ne             9.00                   Skokové soustředění • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Kbely – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
17. 2.                So              14.00                 Litomyšlský pohár ve stolním hokeji Stiga 2018 – 2. kolo, otevřený lokální turnaj pro všechny zájemce • DDM Litomyšl
18. 2.               Ne             9.30 a 11.15       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Havlíčkův Brod – VP minižáků U13 • Sportovní hala Jiskra
24. 2.              So              13.00                 Veřejný trénink a hobby soutěže – 70–110 cm + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jablonec nad Nisou – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
25. 2.              Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                    Ne             9.00                   Skokové soustředění • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           10.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Slovanka B – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
4. 3.                Ne             10:00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Dolní Újezd – krajský přebor kadetek • Městská sportovní hala při III. ZŠ 

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel. 461 315 011
Provozní doba na www.bazen–litomysl.cz nebo na 461 315 011
• 6. 2. – 18. 2.  Otužování ve výplavovém bazénu
• 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.anahatayoga.cz

Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• Út 17.00 
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30

 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

SPORT, CVIČENÍ



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.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        1. 2. 15.30               PohádkoTour – černobílý neformální outfit vítán, budeme si hrát na tučňáky • knihovna
                                   3. 2. 19.00              Madam Colombová zasahuje aneb kam zmizel diamant – divadelní hra, 70 Kč (předprodej v IC Bystré 60 Kč).• sokolovna
                                   10. 2. od 13.00       Masopustní veselí – masopustní rej spojený s vepřovými hody a mysliveckou kuchyní, masopustní průvod • sokolovna
                                               17. 2. 13.30             Dětský karneval – bohatý program pro děti • sokolovna
DOLNÍ ÚJEZD                10. 2. 20.00           Hasičský ples – hraje ROPOTED, vstupné 60 Kč, půlnoční překvapení • sokolovna
                                   11. 2. 14.00            Masopust – průvod masek vychází od hospody U Koruny a od 14.30 začíná masopustní program • sokolovna
OLDŘIŠ                                10. 2. 20.00           Hasičský ples – hraje Rytmik • Orlovna
                                               11. 2. 14.00           Dětský maškarní karneval • Orlovna
POLIČKA                             3. 2.                         Jazzové setkání – koncert jazzového kytarového mága a jeho kapely, Nigel Price (UK) • 80 Kč/130 Kč. • Divadelní Klub 
                                   3. 2. 14.00              Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let – vernisáž výstavy a koncert litomyšlské jazzové kapely Lucky Joke • Centrum B. Martinů
                                             8. 2.  19.00              Lenka Filipová & hosté – jedinečné spojení zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové a smyčcového doprovodu Brno Strings • Tylův dům
                                   19. 2.  19.00            Talk show Zbigniewa Czendlika • Tylův dům
SEBRANICE                       3. 2. 20.00             Hasičský ples –  hudba Vepřo knedlo zelo, ve 21.00 se můžete těšit na vystoupení hasičské mládeže • kulturní dům
                                   4. 2. 14.00             Karneval MŠ Sebranice na téma cirkus – na děti čeká veselé překvapení • kulturní dům
                                             10. 2. 11.00            Masopustní hody – zabijačkové dobroty, od 13.30 hod. maškarní rej, zahraje venkovská kapela pod vedením Jana Pohorského
                                             17. 2. 9.00              Ping–pongový turnaj – 8.30–9.00 hod. prezence hráčů, přihlašovat se můžete na tel. 735 828 641, startovné 150 Kč • kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             5. 2. 19.00              Szidi Tobias a band – slovenská zpěvačka, vstupné: 300 Kč v předprodeji (Fabrika a MIC) a 350 Kč na místě • Fabrika
                                   23. 2. 18.00           Slavnostní předpremiéra filmu Mariana Poláka: Planeta Česko – vstupné: 80 Kč,  81 minut • kino Vesmír
                                   24. 2. 13–17           Masopust a zabíjačkové hody • Náměstí Míru
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    11. 2. 16.00             Všechny barvy lásky – literárně hudební pořad H. Švejnohové a L. Filipové–Kudelové, 50 Kč, předprodej od 5. 2. • dvorana muzea
                                   16. 2. 18.00            Koncert skupiny Lili Marlene spojený s vernisáží obrazů Martina Němce – 80 Kč, předprodej od 5.2.• dvorana muzea
                                             27. 2.  19.00            Natěrač – divadelní představení s Leošem Nohou v hlavní roli, vstupné: 250 Kč, předprodej od 5.2. • kinosál muzea 
POLIČKA                      8. 2. 19.00              Koncert Lenky Filipové • Tylův dům 
                                   13. 2. 19.00            Koncert Janáčkovo kvarteto • Tylův dům 
                                             19. 2. 19.00            Talk show Zbigniewa Czendlika • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO                  9. 2.                         Voxel – www.mklub.cz • M–klub
                                   24. 2.                      Krucipüsk + Support: F.A.KING – Krucipüsk poprvé na prknech M–klubu, www.mklub.cz • M–klub
                                             

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          11. 2.                        Masopust na statku –  – trh s nabídkou masopustních dobrot, pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky • Šrámkův statek Piletice
CHEB                           10. 2.                        Chebský Masopust 2018 – letošní masopust bude patřit především šaškům, kašpárkům a tradičním masopustním maskám
JINDŘICHŮV HRADEC     11. 2.                        Masopust v Jindřichově Hradci – masopustní průvod masek centrem města, chybět nebude doprovodný program
KUTNÁ HORA                    24. 2.                       Kaňkovský masopust – tradiční masopustní průvod s doprovodným programem
POLIČKA                      3. 2. – 15. 4.         Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let – výstava obrazů významného poličského rodáka • Centrum Bohuslava Martinů
TELČ                                     10. 2.                        Masopust v Telči – průvod masek v čele s horáckým folklorním souborem Podjavořičan, těšte se na pravé vepřové hody • náměstí
TŘEBOŇ                              22. 2.                       Česká a světová operní dueta – Kristýna Vylíčilová / soprán, Roman Hoza / bas, Zdeněk Klauda / klavírní doprovod • 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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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 3. 2. MUDr. Kašparová
Ne 4. 2. MUDr. Jindrová
So 10. 2. MUDr. Sláma
Ne 11. 2. MUDr. Sláma
So 17. 2. MUDr. Mikulecká
Ne 18. 2. MUDr. Slavík
So 24. 2. MUDr. Jílek ml.
Ne 25. 2. MUDr. Jindrová
So 3. 3. MUDr. Kašparová
Ne 4. 3. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 2. MUDr. Pešková
Ne 4. 2. MUDr. Jung
So 10. 2. MUDr. Hájková
Ne 11. 2. MUDr. Sadílková
So 17. 2. MUDr. Šíchová
Ne 18. 2. MUDr. Švábová
So 24. 2. MUDr. Beňová
Ne 25. 2. MUDr. Jung
So 3. 3. MUDr. Filová
Ne 4. 3. MUDr. Filová

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

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
3. – 4. 2. zubní lékař Vaskiv Natalia
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
10. – 11. 2. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
17. – 18. 2. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
24. – 25. 2. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
3. – 4. 3. MDDr. Novák Peter 
Sloupnice 188, tel. 465 549 236

ROZPIS SLUŽEB

Pod pokličkou Tříkrálovky 2018
Tříkrálová sbírka na Litomyšlsku už je za námi –
nehodí se tedy moc říci, že vám teď dám nahléd-
nout pod pokličku – pod pokličku toho, co už
bylo uvařeno a snědeno. Recept je každý rok
stejný a samotná příprava zabere dobré dva mě-
síce. Možná by se nabízelo spíš nahlédnutí „pod
spodničku” Tříkrálovky – vzhledem ke krásným
královským plášťům, šatům a kostýmům vůbec.
Ale ani to není přesné. Pod spodničkou bývá to,
co má zůstat skryto, a tady je toho tolik co vy-
právět! Veselých příběhů i překvapivých setkání,
nová kamarádství i zklamání těch, kteří doma
čekali na koledníky zbytečně. Tak rovnou začnu
s čísly. V roce 2018 se podařilo 39 litomyšlským
skupinkám a 57 skupinkám malých i velkých ko-
ledníků v okolních obcích získat od jednotlivých

laskavých dárců celkem 511 480 Kč (244 182 Kč
Litomyšl a 267 298 Kč okolní obce). Finanční pro-

středky rozdělíme podle předem schváleného
záměru – i senioři potřebují kvalitní dostupné
služby jako všechny věkové skupiny obyvatel.
Proto největší část vybraných prostředků bude
směřovat sem, konkrétně do střediska Respitní
péče Jindra. Pro nás, místní farní charitu, má tato
tradiční dobrovolnická akce velký význam – spo-
lečně nám pomáháte získávat finanční pro-
středky pro konkrétní služby potřebným.
Zároveň je pro nás velkým povzbuzením a dů-
vodem k vděčnosti – za všechny ty koledníky,
kteří chodí už od mateřské školy a dneska jsou
to vysokoškoláci; za všechny nové tváře, které
každý rok přivítáme a jejich odhodlanost věno-
vat svůj čas a pomoci; za všechny spolupracov-
níky (od místní farnosti po městský úřad
a všechny obecní úřady), děti, rodiče a všechny,
kteří neváhali otevřít dveře svých domácností
a přispět. Děkujeme Vám!

Text a foto Martina Soukupová

Ohlédnutí za Vánoční výstavou 
na Zahradnické a technické škole
Nový rok 2018 už je v plném proudu, ale u nás
ve škole to stále voní jehličím a purpurou. Mů-
žeme si tak připomínat krásnou atmosféru Vá-
noční výstavy, která se konala týden před
Štědrým dnem. Během ní prošly vyzdobenými
třídami i chodbami školy tisíce návštěvníků. Pří-
prava výstavy byla velmi náročná, ale podle je-
jich ohlasu stál výsledek zato. Při slavnostním
zahájení mohli zástupci města Litomyšle a Par-
dubického kraje ochutnat národní speciality na-
šich partnerských škol z Francie, Itálie, Ukrajiny,
Polska a Slovenska. Na výstavě se opět podílely
všechny studijní obory, návštěvníci tak mohli ob-
divovat originalitu
a dovednosti našich
studentů nejen ve
výstavních třídách,
ale i v předváděcí
učebně, kde před
jejich očima vzni-
kala floristická vá-
noční aranžmá.
Komentované pro-
hlídky naší školy
a představení mož-
nosti dalšího studia

možná ovlivní další směřování žáků základních
škol. Rozzářené oči menších dětí při výrobě dá-
rečku pro maminku pro nás byly opravdu velkou
odměnou. Pro převážně mužskou část návštěv-
níků byla určena expozice nejmodernější země-
dělské techniky, práce na CNC strojích nebo na
3D tiskárně. Mnoho hostů výstavy se chvíli za-
stavilo v tom předvánočním shonu a zavítalo do
kavárny na sladké občerstvení. Zaměstnanci
naší školy vám všem přejí spokojený a klidný rok
a těší se na vaši návštěvu na Vánoční výstavě
v prosinci 2018. 

Hana Honzíková, SZaTŠ

Mladí technici na stáži v Holandsku
Na podzim jsem se spolu s pěti spolužáky z naší
Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli
zúčastnil pracovní stáže v Holandsku. Do Am-
sterdamu jsme letěli letadlem a do Apeldoornu
jsme pokračovali vlakem, kde jsme se setkali
s učiteli z partnerské školy. Po obědě na uvíta-
nou nás učitelé rozvezli k rodinám, kde jsme ná-
sledující tři týdny bydleli. Mě a mého spolužáka
Matouše dovezl pan Kees Oostwal do Lochemu
k rodině Braakmanových, kde jsme byli překva-
peni, že umí nemálo slov česky.
První pracovní den jsme byli rozděleni do firem.
Pracovali jsme každý sám ve čtyřech  opravá-

renských firmách a naše dvě spolužačky v me-
zinárodní logistické firmě DSV Solutions.
Můj vedoucí mě nejdříve provedl po celé firmě
a seznámil mě se všemi pracovníky firmy, poté
mě ihned zadal práci, která spočívala v opravách
a údržbě  zemědělské techniky a převozu ná-
hradních dílů a traktorů. Kdykoli, když jsem si
nevěděl rady s nějakou technikou, jsem se mohl
obrátit na kohokoli z pracovníků, aby mi poradil
nebo pomohl.
Každý den, když jsme skončili v práci, na nás
Braakmanovi čekali s večeří. První sobotu nás
pan učitel Kees vzal všechny na výlet do Amster-
damu, kde jsme se projeli lodí kanály, které pro-
tínají město, potom jsme si prošli centrum.  
V posledním týdnu naší stáže jsme se jeli podívat
do školy ROC Aventus v Apeldoornu, kde jsme byli
ohromeni velkými prostory a moderním vybave-
ním. Poslední den v Holandsku jsme se brzy ráno
rozloučili a Kees nás odvezl na letiště do Amster-
damu, odkud jsme letěli zpátky do Prahy.
Na závěr mohu napsat, že zkušenosti získané
v Holandsku jsou pro mě neocenitelné a rozhodně
doporučuji každému, aby neváhal a jel. Stáž byla
finančně podpořena z evropského programu
ERASMUS+.

Text a foto Jan Janecký, M4A
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POZVÁNKY 

17. společenský
ples A-klubu
A-klub Pohodlí zve na tradiční 17. společenský
ples A-klubu, který se uskuteční 24. února 2018
od 20 h v nově zrekonstruovaném kulturním
domě v Pohodlí. Těšit se můžete na pestrý pro-
gram, kterým bude provázet skupina Vepřo,
knedlo s Dádou. Chybět nebude ani tradiční
dárek pro prvních 20 tanečních párů, bohatá
tombola, teplá kuchyně a překvapení večera! 

A-klub Pohodlí

Velký dětský
karneval po roce
opět v zámeckém
pivovaru
Již 6. ročník oblíbeného dětského karnevalu se
uskuteční opět v krásném prostředí zámeckého
pivovaru. V neděli 25. února od 14.30 hodin se
můžete těšit na zábavné odpoledne v maskách
plné soutěží a her. K dispozici bude mimo jiné i fo-
tokoutek, hrací koutek a další atrakce. Chybět ne-
bude samozřejmě ani tradičně bohatá tombola.
Karneval spolupořádají DDM Litomyšl s basket-
balovým klubem Adfors Basket Litomyšl. Děti do
2 let zdarma. Další informace a předprodej vstu-
penek v kanceláři DDM a na trénincích basketba-
lového klubu. Dostatek vstupenek bude však
k dispozici i na místě. Otvíráme ve 14 hodin. My
už se na letošní karneval moc těšíme, a co vy?
Budete u toho taky? Josef Štefl a Martin Šorf

Pjér La Šé'z a povídání na téma
Vztahy jako umění 
Zámecký pivovar, Litomyšl 13. února 2018 od 18
hodin. Srdečně zveme na setkání se známým
psychoterapeutem, spisovatelem a divadelní-
kem Pjérem La Šé'zem. 
Pjér La Šé'z dlouhodobě spolupracuje s Jarosla-
vem Duškem v divadelním představení Vizita,
Čtyři dohody a Pátá dohoda. V hudební oblasti
působí ve znovu obnovené bigbítové kapele Ra-
kousko-Uhersko. Zajímají jej především otázky
možností lidského bytí v tomto světě. 

Je uznávaným psychologem, provozuje soukro-
mou psychoterapeutickou praxi, ve které dopro-
vází své klienty na jejich cestě při hledání
a realizaci osobní svobody. Je autorem knih: In-
dián – Zpráva o archetypu, Den svatého Ignora,
Cesta, Psychologie souhlasu. Předprodej vstu-
penek Informační centrum Litomyšl, tel. 461 612
161 nebo na milam28@seznam.cz. Těšíme se na
vás. 

Mila Bohunická

Benefiční dobový ples 
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek sr-
dečně zvou na šestý Benefiční dobový ples,
který se koná v pátek 9. března v 19 hodin ve
Smetanově domě.
K tanci tradičně zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ
Litomyšl a kapela Reflex. V úvodu plesu přivítá
svým zpěvem hosty Sbor paní a dívek, program
zahájí vystoupení skupiny Marching Gang, ve
dvou vstupech uvidíte vystoupení flamencového
tanečního souboru El Grupo Andaluz z Brna, ne-
bude chybět ani půlnoční překvapení. Celým ve-
čerem vás bude provázet Karel Telecký. Těšit se
můžete na bohatou tombolu, kde první cenou
bude tradičně historický motocykl.
Výzdobu sálu i sladké pohoštění opět připraví
Sbor paní a dívek. Cyklistickou výstavu a mnohé
zajímavosti nachystá Veterán klub Litomyšl. Ob-
čerstvení vám nabídne obsluha několika barů
a o dobrou večeři se postará personál restau-
race Karlov.

Budeme rádi, když stejně jako v loni oprášíte
šatníky a dorazíte v dobových oděvech. Zakou-
pením vstupenky podpoříte dobrou věc. Výtěžek
z tohoto plesu bude věnován Speciální základní
škole v Litomyšli na nákup světelných stimulač-
ních pomůcek pro žáky s kombinovaným posti-
žením.
Neváhejte, pozvěte své přátele, přijďte se poba-
vit a přitom udělat něco dobrého pro své spolu-
občany.
Vstupenky budou v prodeji v IC Litomyšl, zbylé
potom na místě v den konání. Informace o vstu-
penkách a rezervace vstupenek budou obsaženy
na internetových stránkách Veterán klubu Lito-
myšl: www.veteranklublitomysl.cz

Za sbor Paní a dívek a Veterán klub Litomyšl
vás srdečně zvou 

Jindřiška Kubíčková a Vojtěch Vomočil

Hrnečku, vař!
Pohádkově nazvané setkání, které poběží pět-
krát v Nové městské síni na zámeckém návrší
během tohoto roku. Program připravují společně
duchovní křesťanských církví v Litomyšli. V ne-
církevním prostředí městské síně se jednotliví
duchovní pokusí vysvětlovat, co to vlastně dělají
u oltáře, když dojde na ten nejdůležitější oka-
mžik křesťanské bohoslužby. Pozor, duchovní
nebudou eucharistii či Večeři Pánovu prostírat
a sloužit! Naopak, naprosto přízemně budou vy-
světlovat, proč to a ono dělají, a v co tím děláním
věří. Proč je tu nekvašený chléb a proč jiní lámou
zase kvašený chléb. Proč bílé či červené víno,
anebo dokonce nezkvašený mošt… 
Protože si v Litomyšli vychutnáváme jednotu
v rozmanitosti, můžeme otevřeně diskutovat

třeba i o nejpodstatnějších věcech. Skutečností
je, že sami přesně nevíme, jak vaří ta či ona cír-
kev to nejdůležitější jídlo své víry. Je přirozené
a naprosto normální, že se jednotlivé rodiny cír-
kve liší. Nikdo z nás nevaří třeba bramboračku
stejně, proto není na škodu, když budeme znát
další recepty. Klidně ať je výsledek takový, že ta
moje bramboračka je stejně nejlepší ze všech!
Bude to pochopitelný závěr. 
Říkáme si, že jsme křesťanská civilizace. Vzdě-
lávací program je ale otevřen především těm,
kteří křesťanství neznají nebo s ním mají potíže.
Počítá se s otázkami z publika a diskusí. 
Poprvé 26. 2. 2018 v 19.00 hod. (Církev bratrská)
a podruhé 9. 4. 2018 v 19.00 hod. (Církev adven-
tistů sedmého dne), další pokračování budou
oznamována. Akci najdete i na zvláštních plaká-
tech.

Daniel Kvasnička

Retrospektivní výstava
Vladimíra Vícha v městské galerii
První připravovaná výstava v letošním roce nese
název Litomyšl, moje město. Představí múzu
a nekončící inspiraci jednoho města ve tvorbě li-
tomyšlského výtvarníka Vladimíra Vícha. Tvorba
perokreseb a maleb městských zákoutí plných
klidu a melancholie naplňuje jeho volný čas až do
dnešních dní. Vedle nich však spatříte realizace
i z oblasti propagační grafiky mj. pro n. p. Vertex
či Smetanovu Litomyšl, které byly jeho živobytím.
Retrospektivní pohled na jeho dílo se vám na-
skytne 9. února v 17.00 hod. na vernisáži v domě
U Rytířů. Celá výstava potrvá do 8. dubna.
V průběhu trvání výstavy se uskuteční i dvojice
tzv. Večerů s galerií. Prvním z nich bude 22.

února beseda se samotným autorem, který při-
blíží svou cestu životem výtvarníka v doprovodu
štětce, barev a malířského stojanu. Výtvarné po-
třeby budou čekat i na vás, abyste si spolu
s panem Víchem vytvořili přímo v galerii vlastní
dílo. Druhý večer proběhne 29. března s krátko-
metrážními historickými snímky Litomyšle, které
vám přiblíží minulé století v Litomyšli – městě,
jež se stalo celoživotní láskou Vladimíra Vícha.
Program obou událostí začíná vždy od 17.30 hod.
Více informací naleznete na našem Facebooku
(Městská galerie Litomyšl) nebo na interneto-
vých stránkách (www.galerie.litomysl.cz).

Tereza Jiroušková

Valentýnský běh
v Litomyšli potřetí.
Letos 10. února
Zdravíme všechny příznivce běhu! Letošní zima
je pro tento sport jako stvořená, proto věříme,
že máte poctivě natrénováno na 3. ročník Valen-
týnského běhu v Litomyšli. Ten se uskuteční 10.
února na zámeckém návrší. Od 13.30 hod. bude
probíhat prezence závodníků, ve 14 hodin od-
startujeme. Délka trasy je 9 km. Závodníky ne-
čeká žádné velké převýšení, takže trať zdolají i ti,
kteří přece jen tréninku nevěnovali zatím tolik.
Po závodě se přesuneme do restaurace Veselka,
kde pro nás bude již tradičně nachystána po-
lévka. Oceníme vítěze, a kdo bude mít čas
a chuť, může s námi posedět i déle. 
Těšit se můžete nejen na příjemnou kamarád-
skou atmosféru, ale i na originální, ručně vyro-
bené, medaile pro každého. A my se zase těšíme
na vás. Není třeba si nikde registrovat předem,
prostě přijďte.
Více informací včetně ceny startovného a fotky
z minulých ročníků na facebooku RůžOFFky
v běhu.     Za RůžOFFky v běhu Ola Radimecká
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Přijďte na komentované prohlídky
s překvapením
Informační centrum Litomyšl se v letošním roce
poprvé připojí na základě výzvy Asociace prů-
vodců Pardubického kraje k Mezinárodnímu dni
průvodců. V rámci této akce uspořádá infocen-
trum v sobotu 24. února 2018 zdarma dvě ko-
mentované prohlídky Litomyšlí. 
Prohlídka historickým jádrem města potrvá při-
bližně hodinu,  skupinu povede profesionální
průvodce a zájemci uvidí všechny důležité pa-
mětihodnosti  v centru Litomyšle a ještě si oproti
běžným komentovaným prohlídkám vychutnají

překvapení.  Začátek je v 10 hod. a ve 14 hod.
v Informačním centru na Smetanově náměstí.
Prohlídku průvodce zakončí na zámeckém ná-
vrší, kde bude možné   nahlédnout do piaristic-
kého  chrámu  a projít přímo do Očistcové kaple,
která je součástí piaristické koleje a kde právě
probíhají restaurátorské práce.  Na závěr všichni
zúčastnění obdrží nové propagační materiály
zámeckého návrší. Těšíme se na viděnou 24. 2.
2018.
Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

Litomyšlská ornitologie
Od konce ledna 2018 budou mít návštěvníci Re-
gionálního muzea v Litomyšli příležitost pro-
hlédnout si velkou výstavu, která představí
významné ornitology Litomyšlska od 19. století
po dnešek, seznámí je s kroužkováním ptáků
i s dalšími činnostmi ornitologických kroužků, jež
mají v Litomyšli dlouhou tradici od 60. let 20.
století. Jejich práci si bude možné prohlédnout
i v reportážích z konce 70. let.
Výstava ale hlavně představí početné exponáty
ptactva z bohatých sbírek RML (doplněné o vy-
cpaniny ze sbírek muzeí v Chocni a Pardubicích)
v nejrůznějších životních prostředích – jehlična-
tých i listnatých lesích, kolem toků řek, na ryb-

nících, loukách, polích, ale i ve městech nebo lo-
mech… Nebude chybět upozornění na celou
řadu zajímavostí apod.
Školy se mohou domluvit na komentované pro-
hlídce výstavy s jejím autorem (Luborem Urbán-
kem) až do konce března, vždy v úterý nebo
středu. Je nutné se nahlásit alespoň týden do-
předu na tel. 461 615 287 nebo 605 508 753 či
na pokladna@rml.cz nebo chaloupka@rml.cz.
Délka prohlídky dle domluvy.
Prohlídky pro veřejnost se budou konat 27.
ledna, 3. února a 3. března (vždy sobota) od
14.30 hod. Délka prohlídky dle zájmu účastníků.

Petr Chaloupka

Tábory DDM 2018
Na cestě za dobrodružstvím
Od 12. do 16. 3. zveme na pestré jarní prázdniny.
Společně s dětmi každý den navštívíme jinou
zemi. Budeme poznávat tamní kulturu, zvyky,
tradice a také to, jak a čím se obyvatelé baví.
Společně strávený čas bude plný tvoření, her
a zábavy. V úterý a ve čtvrtek odpoledne máme
v plánu návštěvu krytého bazénu. Cena na den
je 150 Kč, v ceně je zahrnut oběd, odpolední sva-
čina, materiál a vstupné. Je možné se přihlásit
i na jednotlivé dny. Program začíná vždy v 8.00
hod. v DDM a končí v 16.00 hod. v DDM. Přihlášky
posílejte do 2. 3. na adresu kucerova@ddm.lito-
mysl.cz.
„Vyrážíme” Řadov 
Táborová základna Řadov, Brandýs nad Orlicí
v termínu 30. 6. – 14. 7. Ubytování v dřevěných
chatkách nebo v hlavní budově.
„Magická univerzita” Svratouch
Tábor pro děti se uskuteční na táborové zá-

kladně Svratouch ve dnech 8. – 21. 7. Ubytování
ve stanech s dřevěnou podsadou. Vzhledem
k velkému zájmu účastníků z jiných měst pro-
síme všechny zájemce, aby si napsali o zaslání
přihlášky na adresu plihalova@ddm.litomysl.cz.
Děti z Litomyšle a blízkého okolí mají přednost
do 1. 3. 2018.
„Vltava na lodích”
Sportovně vodácký pobyt pro rodiče s dětmi se
uskuteční od 5. – 11. srpna. Ubytování ve čtyřlůž-
kových chatkách v kempu Zlatá Koruna. 

Závazné přihlášky a podrobnější pokyny k tábo-
rům ke stažení na www.litomysl.cz/ddm.

Příměstské letní tábory
Informace k příměstským táborům budou zve-
řejněny v březnu.                    

Josef Štefl, ředitel 

Přijměte, prosím, pozvání na úvodní workshop
dvouletého meditačního výcviku vedeného Pra-
sadamem a Martinou Janků, který se v únoru
uskuteční v prostorách zámeckého pivovaru. 
S tématy matky, s dobou, kdy byly naše potřeby
naplňovány bez jakéhokoliv úsilí, je spojena kva-
lita dokonalé jednoty se světem a přijímání ne-
podmíněné lásky. Nepodmíněná láska vyživuje
a uzdravuje naše emocionální zranění a léčí náš
nervový systém. V učení Diamond Logos přináší
tuto kvalitu zlatá esence. Lásku a emocionální
výživu, kterou jsme dostávali od maminky, v ži-
votě často nevědomě očekáváme a vyžadujeme
od svých současných partnerů. Anebo se s nimi
do stavu jednoty a lásky chceme vrátit i za cenu
potlačení nás samotných, našich emocí i našeho

vlastního života. V různých cvičeních na semi-
náři projdeme mimo jiné fází vlastního prena-
talu, porodu a doby krátce po narození – raným
stadiem života a vztahem s maminkou. Uzdra-
víme v sobě traumata tohoto období. Kvalita
Zlaté esence sebou nese uzdravení traumat
z období prenatalu a porodu, vyživující jednotu,
láskyplné přijetí maminky do života, pocit napl-
nění a výživy, léčení nervového systému. Works-
hop je zaměřen na léčení traumatizujícího
porodu, pocitu oddělenosti, nechtěnosti, nepři-
jetí, nelásky, nedostatku emocionální vyžive-
nosti, narušeného vztahu s maminkou. Další
informace na www.golgotaawarenesstraining.eu,
případně na 605 147 812.

Miroslav Jura

POZVÁNKY 

Kurz Autopatie I.
s Mgr. J. Čehovským
Autopatie je celostní uzdravování lidského orga-
nismu. Na základě potence (ředění) vlastního
dechu nebo sliny si vytváříme vlastní autovak-
cínu. Tuto geniální metodu vytvořil Jiří Čehovský,
který zavedl homeopatii do České republiky. 
Autopatie je cesta ke zdraví, metoda celkového
pozitivního ovlivňování lidského organismu, vy-
růstající na základech klasické homeopatie. Je to
nová metoda, jejíž principy však již byly v historii
využívány. Jedná se o použití homeopatickým
způsobem upravené vlastní specifické infor-
mace, pocházející ze sliny, dechu nebo prány
předmětné osoby. Povýšena ředěním vodou do
jemnohmotného stavu, stimulu... je a oživuje na
principu rezonance jemné kreativní energie, na-
zývané v homeopatii vitální síla, v čínské tradiční
medicíně čchi a v indické tradici prána. Výsledky
sedmi konferencí o autopatii a práce stovek vy-
školených poradců ukazují na její mimořádnou
účinnost i tam, kde po letech neuspokojivé před-
chozí léčby již lidé ztráceli naději nebo považo-
vali své problémy za nevyléčitelné. Autopatický
preparát si každý zhotovuje sám doma podle
jednoduchého návodu. Absovování úvodního
kurzu Autopatie I. vám umožní praktikování
autopatie na základní úrovni, při léčení a stimu-
laci prány, vitální síly, u chronických dlouhodo-
bých potíží, v akutních stavech, při samoléčbě. 
Kurz se uskuteční 25. února od 9 do 17 h v pro-
storu Coworkingu v zámecké kočárovně v Lito-
myšli. Další informace na milam28@seznam.cz
nebo tel. 605147812 a na www.autopatie.cz.

Mila Bohunická 

Sýrárna
Eduška

Zveme Vás do NOVÉ
prodejny holandských sýrů
a zákusků vlastní výroby
Otevírací doba:
Po – Pá 10.00– 17.00, 
So 9.00– 13.00
Adresa:
Jiráskova 11, Litomyšl

Těšíme se
na Vás. :)

MUZEUM
PRONAJME
KAVÁRNU 
Bližší info na 
www.rml.cz/cs/informace/vyberova-rizeni

Golgota Awareness Training:
Kvalita života - Zlatá esence
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Pozvánka
na koncert
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

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.
Poprvé představí veřejnosti svou sbírku kraslic
také Večeřovi z Litomyšle. Rodina Večeřových se
věnuje reliéfnímu zdobení voskem, ale sbírá
i kraslice zhotovené jinými technikami.
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. února 2018 ve
14 hodin ve výstavních prostorách hlavní bu-
dovy. Těšit se můžete mimo jiné na vystoupení
houslistky Jany Severové.          Hana Klimešová Chanson

Trio Coucou
Srdečně vás zveme na koncert souboru Chan-
son Trio Coucou, který se bude konat ve středu
21. února 2018 v 19.30 hodin ve Smetanově
domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů. Chanson Trio Coucou je hudební se-
skupení, které se zabývá interpretací originálně
zaranžovaných klasických francouzských šan-
sonů a také vlastní autorskou tvorbou. V reper-
toáru Tria Coucou tedy nacházíme známé
i neznámé francouzské písně a šansony, nechybí
ani ty nejznámější melodie  od E. Piaf či J. Brela,
jako Je ne regrette rien či Ne me quitte pas. Jako
protipól těchto populárních evergreenů jsou
autorské skladby – zhudebněné poemy fran-

Jedna Země nestačí!?
Chtěly bychom vás krátce seznámit s akcí při-
pravovanou námi, žáky Základní školy Zámecká,
v rámci projektu Světová škola společnosti Člo-
věk v tísni. Podobně jako v loňském školním roce
totiž i letos chystáme panelovou diskuzi. Ta po-
nese název „Jedna Země nestačí!?” a jejím hlav-
ním tématem bude humanitární a rozvojová
pomoc. Na panelovou diskuzi přijali pozvání čtyři
hosté, a to diplomat Petr Kolář, novinářka Mar-
kéta Kutilová, koordinátor projektu HateFree
Lukáš Houdek a představitel organizace Lékaři
bez hranic Tomáš Šebek. Moderátorem bude

Vladimír Kořen známý mj. z pořadu Zázraky pří-
rody. Před samotnou diskuzí žáci ZŠ Zámecká
představí výsledky dotazníkového šetření, které
na dané téma provedli. 
Přijměte tedy naše pozvání a přijďte si poslech-
nout nejen nás, ale i na naše hosty, a to 1. března
2018 do Klenutého sálu Zámeckého návrší Lito-
myšl. Celý žákovský tým, který se na projektu
podílel, se na vás bude těšit.

Elen Benková a Anna Prokešová, 
členky týmu Světové školy na ZŠ Zámecká

O Islandu
v Husově sboru
V úterý 6. února v 18.00 hodin bude naším hos-
tem v Husově sboru v Litomyšli havlíčkobrodská
husitská farářka Kamila Lukasová, která se
s námi slovem i promítanými obrázky podělí
o svou zkušenost z návštěvy Islandu. Poznávala
nejen tamější drsnou, ale nádhernou přírodu,
nad hlavou jí zářila polární záře, pod nohama
hřály termální prameny, ale zakoušela i krásné
společenství s tamějšími lidmi, jak při společné
bohoslužbě, tak třeba i při oslavě postupu is-
landského týmu na fotbalové mistrovství světa.
Na vyprávění o Islandu srdečně zve za Nábožen-
skou obec CČSH v Litomyšli

Štěpán Klásek, farář

DDM zve…
Kurz pletení z papírových ruliček se uskuteční
ve středu 7. února od 16  – 20 hod.
Na této dílně se naučíte techniky pletení košíčků
z papírových ruliček. Pro úplné začátečníky zo-
pakujeme výrobu základního materiálu – ruliček
a možnosti barvení hotového výrobku. Cena
kurzu 100 Kč obsahuje veškerý použitý materiál
a potřeby pro výrobu košíku. Dílnou pletení z pa-
pírových roliček vás bude provázet Anna Kmo-
šková. Prosím zájemce, aby se hlásili do 5. 2. na
adrese kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo na tel.
734 505 805     
Pozorování hvězd 
V pátek 16. února se od 19 – 21 hod. uskuteční
pozorování hvězd v nové hvězdářské pozorova-
telně na zahradě DDM, v areálu 2. mateřské
školy (ul. 17. listopadu). V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná. O dalších termínech bu-
deme opět informovat.     Josef Štefl

couzských básníků. Trio vystupuje ve složení:
Radka Rubešová – zpěv, Petr Pavíček – kontra-
bas, Zdeněk Häckl – housle, Martin Kudrna – kla-
vír, akordeon. Trio Coucou má na kontě stovky
koncertů a vystoupení po celé republice a Ně-
mecku a nově spolupracuje s Komorní filharmo-
nií Pardubice, kde se oba hudební světy propojí,
a dají tak šansonům další symfonický rozměr.
Společně chystají několik koncertů v sezóně
2018/2019.  Autorem aranží a také všech autor-
ských skladeb je Martin Kudrna, výrazná hudební
osobnost mladé generace. Jeho skladatelský ru-
kopis vyniká nejen neotřelou hudební poetikou
a invencí, ale i netradičním, a přesto klasickým vy-
užitím daných instrumentů. 

Jiřina Macháčková, foto: archiv pořadatele
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Zápis nanečisto aneb 7 klíčů do pohádky
Základní škola T. G. Masaryka zve předškoláčky na
svou již tradiční akci, při níž bude vhodný čas
k prohlídce školy a vyzkoušení si některých aktivit
užitečných při vstupu do školy. Děti si na sedmi
stanovištích splní sedm úkolů, za které dostanou
sedm papírových klíčů, které jim nakonec pan král
promění za klíč keramický. Těšíme se, že to bude
jako obvykle příjemně strávený podvečer, kdy se
předškoláčkům budou věnovat nejen učitelé, ale
i naši stávající žáci při začleňování do dosud ne-
zvyklého, školního prostředí. Těšíme se a srdečně
zveme na čtvrtek 8. února 2018 v budově Základní
školy T. G. Masaryka v Litomyšli. 
Za všechny zaměstnance Pavel Jirsa, ředitel školy

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

POMOCNÍK SVÁŘEČE
Požadujeme:
Vzdělání v oboru technického směru
Nabízíme:
Možnost získání svářečského průkazu PE, OC

STROJNÍK 
Požadujeme:
Strojní průkaz na kolové
nakladače, praxe výhodou

ŘIDIČ
Požadujeme:
Řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz

STAVEBNÍ DĚLNÍK 

Nabízíme:
• Finanční ohodnocení odpovídající

pracovní pozici
• Stravenky
• Cestovní náhrady 
• Příplatky za práci přesčas
• Roční odměny
• Příspěvky na penzijní pojištění
• Možnost rozšíření kvalifikace
• Individuální přístup ke každému

zaměstnanci
• Práce v mladém a přátelské kolektivu
• Zázemí stabilní prosperující společnosti

Kontakt:
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
lbtech@lbtech.cz, 734 722 862,
www.lbtech.cz

LBtech a. s. Litomyšl                                    
Výstavba inženýrský sítí

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

Tel. 774 114 934, 776 082 634

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

Svatopluk 
v Litomyšli
Sbor Českobratrské církve evangelické vás v ne-
děli 11. února v 18.00 hod. upřímně zve do evan-
gelického kostela na Lánech na koncert rockové
skupiny SVATOPLUK. V bigbeatovém podání
uslyšíte písně Svatopluka Karáska, který se sku-
pinou také vystupuje. Vstupné je dobrovolné. Tě-
šíme se na vaši účast.                      Václav Hurt

Velikonoční dílny
V sobotu 24. března 2018 od
9.00 – 17.00 – zdobení kraslic s rodinou Večeřo-
vých, výroba pomlázek s Hankou Vrbicovou, bar-
vení vajíček a výroba drobných předmětů
s muzejními lektory (muzejní ateliér)
14.30 – hudební pásmo představující postní ne-
děle v podání folklorního souboru Heblata při
ZUŠ B. Smetany v Litomyšli (přednáškový sál,
popř. u vstupu do muzea)
15.00 – vynášení Morany s folklorním souborem
Heblata (obchůzka od muzea k Loučné a zpět)

Renata Kmošková

Aqua fitness a cvičení pro seniory
v městském bazénu
Znáte cvičení ve vodě a slyšeli jste o jeho pozi-
tivních účincích na lidské zdraví? Víte, že v Lito-
myšli cvičíme 2 x týdně? V úterý AQUA FITNESS
probíhá v celém velkém bazénu v 18:45 – 19:45
h a je určeno téměř všem. Ve středu ve 12 – 13 h
cvičí ve 2 vyhrazených dráhách a v dětském ba-
zénu SENIOŘI a jde o něco šetrnější a klidnější
formu cvičení ve vodě.  Při cvičení využíváme vý-
borných vlastností vody – klade odpor a zinten-

zivňuje posilování, zároveň nadnáší – nezatěžuje
tolik klouby a páteř, dále je tělo při pohybu ve
vodě přirozeně masírováno, tlak vody působící
na hrudník posiluje i dýchací systém. Pokud
máte chuť udělat něco pro své zdraví a máte
rádi vodu, přijďte vyzkoušet tuto formu cvičení.
Cvičíme v mělké i hlubší vodě, s pomůckami i bez
pomůcek a hlavně cvičíme pro zdraví a pro ra-
dost. Více informací najdete na www.bazen-lito-
mysl.cz (AQUA FITNESS, CVIČENÍ PRO SENIORY).

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Rodič není sluha
Také vás někdy napadají otázky:  Co vede děti
k větší samostatnosti a zodpovědnosti? Máme
být sluhy dětí?  Kdy je čas si plnit vlastní domácí
povinnost a jakou? Jaká je schopnost dětí nést
zodpovědnost v různých věkových skupinách?
Odpovědi na tyto a další otázky najdete  na se-
mináři „Rodič není sluha”. Odnesete si příklady
a návrhy, jak jsou děti schopny podílet se na do-

mácích pracích. Workshop proběhne v úterý 27.
února 2018 od 17 hodin v rodinném centru. Ne-
váhejte a rezervujte si  místo přímo v Rodinném
centru Litomyšl nebo na tel. 607 605 720, Petra
Benešová.

Za Klub neformálního předškolního vzdělávání
Petra Benešová a Lucie Horáková

POZVÁNKY 
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Program 60. ročníku Smetanovy Litomyšle
byl představen v pražském Rudolfinu

strana 1 >
„Inspiruje nás spolupráce s dramaturgem Vojtě-
chem Stříteským, nádherné prostředí zámec-
kého nádvoří s dobrou akustikou, těšíme se však
i na samotné město, pozitivně naladěné a vní-
mavé publikum, vlídné přijetí organizátorů. Do
Litomyšle zkrátka jezdíme rádi,” prohlásil gene-
rální ředitel České filharmonie David Mareček. 
Smlouva o partnerství je uzavřena na čtyři roky,
zahrnuje dohodu na minimálně dvě vystoupení
orchestru s účastí titulárních dirigentů každý rok,
účinkování jeho komorních souborů, také spolu-
práci dramaturgickou, organizační a propagační.
Z uzavřeného partnerství se raduje Tomáš Salo-
mon, předseda představenstva a generální ředi-
tel České spořitelny. „Ne vždy se podaří být
generálním partnerem dvou subjektů, jež by
spolu vytvářely takovou synergii. Myslím, že se
podařilo něco opravdu mimořádného, a jsme
rádi, že jsme u toho,” řekl. Jubilejní ročník Sme-
tanovy Litomyšle stvrdí i další spolupráci.  Rezi-
denčním umělcem se na tři roky stává Adam
Plachetka, jeden z našich nejlepších pěvců sou-
časnosti. Kromě vystupování v rámci zásadních
projektů jednotlivých ročníků bude jakýmsi am-
basadorem festivalu. „Už vloni jsme se vrátili
k užívání titulu národní festival a ve spojení
s těmi nejuznávanějšími českými umělci chceme
být opravdovou výkladní skříní české kultury,”
konstatoval prezident festivalu Pavel Kysilka.
Tomu odpovídá i dramaturgie jubilejního 60. roč-
níku Smetanovy Litomyšle, kterou představil
umělecký ředitel Vojtěch Stříteský. 
Ačkoli hlavní hvězdou bude mexický tenorista Ja-
vier Camarena a vystoupí i další zahraniční só-
listé a soubory, těžiště vychází zejména z hudby

českých autorů a provedené nejlepšími domá-
cími interprety. Česká filharmonie bude hrát
Smetanu, Janáčka, Dvořáka, Suka a kantátu
Český poutník, zkomponovanou na objednávku
festivalu soudobými českými autory, pražské
Národní divadlo uvede premiéru inscenace Sme-
tanovy Libuše, brněnské Janáčkovu Její pastor-
kyňu. Smetanovy a Dvořákovy skladby zahraje
Pavel Haas Quartet. Janáčkovu Sinfoniettu, ale
také Hudbu pro Prahu 1968 Karla Husy provede
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK pod
taktovkou Tomáše Netopila. „Zásadními motivy
dramaturgie ročníku jsou výjimečné milníky če-
ských dějin, ale stranou nezůstávají ani vý-
znamná výročí obecně kulturní a skladatelská,”
upřesňuje Vojtěch Stříteský. „Východiskem bylo
nejen připomenout jubileum festivalové, ale sa-
mozřejmě též 100. výročí vzniku samostatného
československého státu stejně jako 50. výročí
okupace vojsky Varšavské smlouvy. V plné míře
jsme se programově zaměřili na pokladnici české
hudby a její skvosty uvádíme v patřičném kon-
textu tvorby světové.” Výjimečná skladba Karla
Husy tak bude uvedena v pořadu Osudová léta
1918 a 1968 společně s „Osudovou” symfonií
Ludwiga van Beethovena. Odstartuje nový tříletý
cyklus Faustus, v jehož rámci bude na Smeta-
nově Litomyšli 2018 uveden Faust a Markéta
Charlese Gounoda a Boitův Mefistofeles. Festi-
valovou specialitou bude „Den s Haydnem”, při-
pravený s Radkem Baborákem, orchestrem
Česká Sinfonietta a mezinárodně uznávanými
sólisty. Haydnova hudba bude znít skutečně celý
den, koncerty budou ráno (Symfonie č.6 D dur
„Ráno”), v poledne (Symfonie č. 7 C dur „Po-
ledne”) a večer (mj. také Symfonie č. 8 G dur
„Večer”). Jako vždy nabídne Smetanova Litomyšl

i program přesahující žánry, s Janáčkovou filhar-
monií vystoupí písničkář Jaromír Nohavica, s PKF
– Prague Philharmonia skupina minus123minut.
Pro nejmenší diváky je připravena opera Maurice
Ravela Dítě a kouzla, malí zpěváci z dětských
sborů celého Pardubického kraje společně vy-
stoupí v koncertu nazvaném Zpěváčci kraje
mého. 
Jubilejní Smetanova Litomyšl se bude konat po
dobu čtyřiadvaceti dní od 14. června do 7. čer-
vence, přinese čtyřicet představení a koncertů,
ale i celou řadu dalších doprovodných aktivit.
Mimo jiné XIV. ročník Smetanovy výtvarné Lito-
myšle a oblíbené Festivalové zahrady, v nichž se
po celou dobu konání festivalu bude poslouchat
i muzicírovat, besedovat, soutěžit, aktivně odpo-
čívat při dobré hudbě všech žánrů. Předprodej
vstupenek bude v prodejní síti Ticketportal a on-
line na www.smetanovalitomysl.cz zahájen 7.
března v 10 hodin, od 28. února však již bude
možno přednostně zakoupit vstupenkové ba-
líčky.

Rezidenčním umělcem festivalu Smetanova Lito-
myšl se na tři roky stává jeden z našich nejlepších
současných pěvců Adam Plachetka 

Představená výpravná programová brožura
s podrobně popsanými pořady 60. ročníku nese
na titulní straně obrázek krojované dívky. Vizuál
vychází z motivu, který pro Smetanovu Litomyšl
v roce 1949 navrhl Karel Svolinský a který se na
plakátech používal až do roku 1992. „Při příleži-
tosti jubilea jsme chtěli mimořádně vybočit z ob-
vyklého a již zavedeného standardu kreativní
grafiky, připomenout tím, že i přes veškerou ino-
vativnost současné tváře festival stále trvá na
hodnotách a kvalitách klasické hudby, navazuje
na svoji tradici, stojí na pevných, dlouhodobě bu-
dovaných základech. Chceme vzkázat, že umíme
skloubit tradici s moderností, uměleckou kvalitu
s diváckou atraktivností a sebevědomí s pokorou
k odkazu našich předchůdců,” uzavřel ředitel fes-
tivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna.

Jana Bisová, 
tisková mluvčí Smetanovy Litomyšle

foto: Smetanova Litomyšl

V dlouhodobém cyklu Hvězdy operního nebe vy-
stoupí v České  republice  poprvé  světoznámý
mexický  tenorista Javier Camarena 
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Nezaměstnanost v regionu klesá.
V nabídce je dvacet tisíc pracovních míst
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
jednal s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce
Petrem Klimplem o současném stavu na pracov-
ním trhu v regionu. Z aktuálních čísel vyplývá, že
v Pardubickém kraji byla s koncem roku míra ne-
zaměstnanosti na hranici 2,8 procenta.
„S koncem roku 2017 nedošlo k tak velkému ná-
růstu nezaměstnanosti v souvislosti s ukonče-
ním sezonních prací. Zaměstnavatelé si
pracovníky raději ponechávají, jelikož jinak by jim
hrozila jejich ztráta. V minulosti s koncem roku
rostla nezaměstnanost oproti podzimním měsí-
cům až o dvě procenta, zatímco s koncem minu-
lého roku byl regionální průměr 0,4 procenta.

Celokrajsky se nyní pohybujeme na míře neza-
městnanosti 2,8 procenta, což je z hlediska
národního hospodářství prakticky plná zaměst-
nanost,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nejnižší
nezaměstnanost je pro někoho možná překva-
pivě na Orlickoústecku, kde má vliv také široká
spádovost výrobního závodu automobilky Škoda
Auto v Kvasinách. Nezaměstnanost se tam po-
hybuje na hranici 2,2 procenta,“ doplnil hejtman
Netolický s tím, že nejvíce nezaměstnaných je
na Svitavsku, Hlinecku či Jevíčsku. I v těchto re-
gionech se ovšem zaměstnavatelé potýkají s ne-
dostatkem pracovní síly. Nezaměstnanost se
zde pohybuje kolem 4 procent. -red-

Kraj podpoří činnost dobrovolných 
hasičů částkou půl milionu korun
Rada Pardubického kraje schválila poskytnutí in-
dividuální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – krajskému sdružení hasičů Pardubic-
kého kraje ve výši 500 tisíc korun. Finanční pro-
středky budou určeny nejen na činnost tohoto
sdružení, ale také na práci s mládeží a na pořá-
dání různých soutěží v požárním sportu.
„Finanční podpora dobrovolných hasičů zapo-
čala již v roce 2002. V minulosti jsme přispívali
krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska částkou 300 tisíc korun. Letos již potřetí
uvolňujeme částku 500 tisíc korun, jelikož si plně
uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti pre-
vence a práce s dětmi a mládeží. Navíc popula-

rita požárního sportu narůstá a daří se díky čin-
nosti krajského sdružení přilákat další mladé zá-
jemce o požárničinu,“ sdělil hejtman Martin
Netolický. „Kromě tohoto příspěvku podporu-
jeme nejen činnost krajského sdružení, ale také
jednotlivé jednotky při pořízení požárních auto-
mobilů, stavbě či rekonstrukci hasičských zbroj-
nic, ale také drobnějšího technického vybavení,
jako jsou ponorná čerpadla.“
Se svými více než 22 tisíci členy patří dobrovolní
hasiči mezi jednu z největších organizací na
území kraje a navíc jsou přítomni i v těch nej-
menších obcích a umožňují dětem zapojení do
kolektivu a sportovní vyžití. -red-

Hledáme bezpečnostní
pracovníky do motohlídky
– Vysoké Mýto

Nabízíme: 
nástup ihned, HPP, DPČ, DPP. 
Plat 110,–/ hod., 10% příplatek 
za práci v noci, o víkendu, 

ve svátek, náborový příspěvek 10.000,– Kč,
přísp. na údržbu uniformy a na penzijní pojištění
Tel. č.: 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

Řádková inzerce
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 3+1, nebo
domku v Litomyšli. K nastěhování duben-květen.
Tel. 778 008 077.

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Bude v Litomyšli
další náměstí? • Kurz prožitkového bubnování je
otevřen novým zájemcům • Pozvánka na Anto-
nína Panenku

Pardubický a Královéhradecký kraj prostřednic-
tvím společnosti OREDO spustily mobilní apli-
kaci IDS pro chytré telefony s operačním
systémem Android, ve které cestující naleznou
všechny potřebné informace o autobusových
i vlakových spojích. „Jsem si jist, že cestující
novou aplikaci ocení, protože už nebudou muset
složitě vyhledávat spoje a zbytečně čekat na za-
stávkách. Vše potřebné naleznou ve svém tele-
fonu,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického
kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal
Kortyš. „Aplikace má intuitivní ovládání. Dokáže
uživatele lokalizovat a u zvolené zastávky zob-
razit všechny nejbližší odjezdy. U vybraného
spoje zobrazí jízdní řád s odlišením již projetých

zastávek a případným zpožděním,“ dodal Michal
Kortyš s tím, že spoje je v aplikaci možné vyhle-
dávat zadáním jejich čísla, v případě některých
vlaků i názvem (například rychlík Krakonoš).
Zvolenou zastávku je možné zobrazit v mapě,
a to i s možností zobrazit místo ve službě Street
View. Aplikace také umožňuje ukládání oblíbe-
ných spojů. V případě problémů či dotazů je v ní
přednastavené volání na Call centrum společ-
nosti OREDO.
Nelze vyloučit technické problémy, kdy například
aplikace nezobrazí konkrétní polohu spoje,
i vzhledem k tomu, že do IDS IREDO je zapojeno
přes 30 dopravců. V systému se denně ukládají
zhruba čtyři miliony záznamů pozic vozidel, ve

Mobilní aplikace IDS přináší nové služby pro cestující
špičce zhruba 900 záznamů každých deset vte-
řin. Ty všechny se musí vyhodnotit proti jízdnímu
řádu a prostorově k polohám zastávek. Z těchto
údajů aplikace odvodí zpoždění a podá infor-
mace o návaznosti dalších spojů.
Aplikaci IDS je možné si instalovat prostřednic-
tvím Google Play. Na jejím vývoji se podílely od-
bory dopravy obou východočeských krajů
a společnosti OREDO a T-MAPY. Aplikace se
bude i nadále rozvíjet. -red-
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Dvě ocenění Sportovec roku pro basketbalové týmy
Družstva kadetek U17 a minižáků U13 místního
klubu ADFORS Basket Litomyšl si v úterý 23.
ledna odnesla ze slavnostního galavečera v Ty-
lově domě v Poličce ocenění Sportovní kolektiv
roku 2017 okresu Svitavy.
Kadetky startující v ligových soutěžích jsou již pra-
videlně oceňovaným kolektivem našeho okresu
v kategorii dorostu. V loňském roce dokázaly po-
stoupit z druhého místa základní skupiny mezi
nejlepších pět ligových celků, které mezi sebou
bojují o extraligovou baráž. Tu se nám sice nako-
nec hrát nepodařilo, ale i tak se jednalo o jednu
z nejúspěšnějších sezon tohoto týmu. V září jsme
do nových bojů vstoupili s výrazně omlazeným
týmem, a tak naším hlavním cílem zůstává udržet
se v soutěži. Zatím je tabulka hodně vyrovnaná
a uvidíme, co přinesou jarní souboje.  
V kategorii žákovských kolektivů obhájili loňské
umístění naši minižáci  U13. Ti zažili vloni svoji

doposud nejúspěšnější sezonu a dosáhli i histo-
rického úspěchu pro celý litomyšlský basketbal.
V květnu roku 2017 obhájili prvenství v krajské
soutěži, což už samo o sobě je velkým úspě-

chem. Třešničkou na dortu pak byla naše účast
na mistrovství ČR, kde jsme dokázali vylepšit
předloňské 4. místo. Naši chlapci prohráli jediné
utkání, a to až ve finále se silnou Ostravou. Zisk
stříbrné medaile je obrovským úspěchem pro
klub z malého města. Vždyť jsme za sebou ne-
chali soupeře z Prahy, Ústí nad Labem, Plzně
atd. I v letošní sezoně bychom se měli na repu-
blikový šampionát probojovat, ale obhájit loňské
pozice bude  nadmíru náročné a uvidíme, jak se
s tím kluci poperou. Už jenom samotnou účast
mezi nejlepšími dvanácti týmy musíme brát jako
úspěch a vše další už je jenom pěkný bonus.
Oběma týmům k ocenění v anketě Sportovec
roku okresu Svitavy gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci klubu i města na krajské
i republikové úrovni. 

Text a foto Martin Šorf,
předseda klubu

Reprezentanti Litomyšle byli úspěšní v anketě
o nejlepšího sportovce našeho regionu
Rok 2017 byl pro řadu zdejších sportovců velice povedený. A jejich píle a vytrvalost nezůstaly nepovšimnuty. Naši reprezentanti se totiž umístili na čelních
místech při vyhlášení nejúspěšnějších sportovců regionu Svitavska, které se odehrálo 23. ledna. Foto: Petr Šilar/Svitavský deník

Celkovým vítězem ankety se stal motokrosový
závodník PETR BARTOŠ z Orion Racing Teamu.

V kategorii dospělých se na stříbrné pozici umís-
til jezdec JIŘÍ SKŘIVAN ze Stáje Manon Litomyšl.

Karatistka ANNA KAŠPAROVÁ byla první v ka-
tegorii dorostenců.

Plavkyně NATÁLIE JANDÍKOVÁ se umístila na
pátém místě v kategorii jednotlivců žactva.

V prestižní kategorii Krajánek vyhrál volejbalista
RADIM ŠULC, cenu za něj přezval jeho otec.

V žákovským kolektivech byli mezi nejlepšími
basketbalisté z ADFORS BASKET LITOMYŠL.

V dorosteneckých kolektivech byly úspěšné ka-
detky z ADFORS BASKET LITOMYŠL.

Zvlášní cenu RSS získal ORION RACING TEAM
LITOMYŠL.

V kategorii veteránů byl na galavečeru úspěšný
i atlet IVO STRNAD.
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VHOS, a.s., Nádražní 6,

571 01  Moravská Třebová 

přijme na pracovní pozici

Elektrikáře
Hlavní pracovní náplň:

• práce při opravách a údržbě elektrických
zařízení vodárenských objektů

• zajištění pohotovosti

Požadujeme:

• vzdělání SOU nebo ÚSO v oboru elektro-
technickém

• odborná způsobilost dle vyhl. 50/1978 Sb.,
min. dle § 6 

• platný řidičský průkaz sk. B 
• dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
• pracovní nasazení, manuální zručnost, 

samostatnost, spolehlivost, svědomitost

dále přijme pro region Polička 

Montéra vodovodů
a kanalizací
Hlavní pracovní náplň:

• práce při opravách a údržbě vodovodních
a kanalizačních řadů a přípojek

• provádění montážních prací na vodovod-
ních řadech a kanalizačních řadech

• zajištění pohotovosti

Požadujeme:
• vzdělání SOU nebo SŠ 
• řidičský průkaz min. skupina B
• strojnický průkaz výhodou 
• dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
• pracovní nasazení, manuální zručnost, 
samostatnost, spolehlivost, svědomitost

Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené
• penzijní připojištění
• další zaměstnanecké benefity 

(zaměstnanecký tarif, stravenky)

NÁSTUP možný ihned nebo dohodou  

Přihlášky zasílejte:
VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová

Útvar ŘLZ, Dagmar Krhlová
tel.: 461 357 142, e-mail: d.krhlova@vhos.cz

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

Prodejna zahradní techniky Českázahrada.cz 
hledá zaměstnance na pozici: 

montážní technik 
• Náplň práce: Sestavování nových benzinových strojů a příprava

k provozu (sekačky, pily, sněhové frézy, zahradní traktory,
křovinořezy...). Do budoucna možnost servisu strojů.

• Místo výkonu práce: Osík
• Pracovněprávní vztah: plný úvazek, možnost i na částečný úvazek 

nebo brigáda
• Pracovní doba: 8.00 – 16.30 hodin, volné víkendy a svátky
• Mzdové rozpětí: 20 000 – 25 000 Kč (v hlavní sezoně i více) 
• Požadavky: technická zručnost, samostatnost, 

odpovědný přístup a spolehlivost 

Nástup možný ihned. 

Více informací na telefonním čísle 603 579 047, 
nebo e-mail: kancelar@ceskazahrada.cz.
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Vánoční tenisový turnaj dětí
Christmas cup 2017
30. 12. 2017 uspořádal Tennis club Litomyšl pro
své děti tradiční Vánoční turnaj. Této oblíbené
akce se zúčastnilo 16 dětí. Hrálo se ve 3 katego-
riích: nejmenší hráči 6 – 7 let (baby tenis), kate-
gorie dívek a kategorie chlapců. 
V kategorii nejmenších skončila na 1. místě Te-
rezka Jašková, 2. místo Lucka Hrabálková, 3.
místo Mariánek Hošek. 
Mezi dívkami obsadila 1. místo Eliška Slavíková,
2. Majda Backová, 3. Jolana Kolářová. 
Z chlapců byl nejlepší Jan Vajrauch – 1. místo, 2.
Dan Klement, 3. Alex Havran. 
Na kurtech panovala soutěživá, přesto přátelská
nálada. Zvyšující se úroveň hry dětí byla evi-
dentní. Pro rodiče a trenéry byl Vánoční turnaj
zase tou nejlepší příležitostí k setkání a po ode-

Jezdci z Litomyšle úspěšní 
v závodech do vrchu
V sezoně 2017 Karel Berger a František Grüner
vybojovali v České Trofeji Mistrovství České re-
publiky závodů automobilů do vrchu mnoho
skvělých výsledků.
V celkovém hodnocení se Karel Berger, jedoucí
s formulí Konig, umístil ve třídě na druhém místě
a v absolutním pořadí obsadil 6. příčku. Nejlepší

výsledek se podařil na takřka domácí trati v Ústí
nad Orlicí. Dvakrát zvítězil ve třídě a v absolut-
ním hodnocení se umístil na druhém místě.
Sezóna Františka Grünera byla také velmi
úspěšná. Po loňském celkovém vítězství ve své
třídě přestoupil za podpory firem Mayday Sped,
Mary Car, BMW Power a Agromega do České
Trofeje MČR. 
A že to byl povedený přestup, dokazují vyhrané
všechny dojeté závody. Jediným nedokončeným
závodem byl závod Ecce Homo Šternberk, který
se jede v rámci mistrovství Evropy. Ale i zde vy-
hrál první závodní jízdu. V celkovém součtu
z toho bylo krásné druhé místo ve třídě
E1+2000, a to i přes vynechané závody v Pra-
chaticích a na Slovensku. Momentálně již pro-
bíhá příprava na novou sezónu s cílem dalšího
zrychlení závodního vozu BMW.
Oba jezdci děkují fandům z Litomyšle za vytvo-
ření skvělé atmosféry na závodech.

Karel Berger

Atletické okénko 
Naplno v lednu začala halová sezona a tím také
vítáme první výkony v letošním roce. Tradičně
prvními závody bývá akademické  mistrovství ČR
v hale (tentokrát v pražské Stromovce). Zde mezi
vysokoškoláky závodil Martin Lidmila – student
FTVS, ve skoku dalekém (597) a v běhu na 60
metrů (7,40). Dalším závodem bylo mistrovství
Moravy a Slezska ve vícebojích ve Vítkovicích.
Žákyně Justina Brýdlová závodila v pětiboji
a v početném čtyřicetičlenném poli obsadila
krásné 5. místo, počtem 2994 bodů. Vynikající
osobní rekordy si vytvořila ve skokanských dis-
ciplínách – výška (164 cm), dálka (520 cm). Další
výkony – 800 m (2:47,3), koule (8,65). Nejméně
se jí dařilo na 60 m překážek (10,24). Pavel Baar
v sedmiboji obsadil 2. místo (4979 bodů). Závod
absolvoval vyrovnaně ve všech disciplínách, po-
zoruhodně již začátkem ledna: 60 m (7,25), 1 km
(2:58,48), 60 m př. (8,72), výška (183), dálka
(642), tyč (445), koule (12,17).
Družstvo mužů v 2. lize již zná své letošní sou-
peře a také termíny i dějiště jednotlivých kol,
utkáme se s loňskými účastníky, tj. AC Pardu-
bice, Hvězda Pardubice B, Čáslav, Ústí nad Orlicí,
Jičín, Olymp Praha B byla nahrazena USK Praha,
sestoupivši Choceň nahradí Moravská Třebová.
Příjemnou novinkou je, že po řadě let bez pořa-
datelství nám bylo přiděleno  3. kolo do Lito-
myšle, takže 30. 6. k nám přijede soutěžit 8
družstev mužů a 8 družstev žen (mj. Trutnov,
Třebíč, Nové Město na Moravě). Organizace to-
hoto velkého podniku klade vysoké nároky na
pořadatele a rozhodčí, technické zabezpečení,
ale i zajištění zázemí a bezpečnosti pro všechny
účastníky. Nejvíce starostí nám dělá zajištění re-
gulérní soutěže pro kladiváře (kladivářky), a to
nejen plocha hřiště, ale i bezpečná klec. Pokud
by se nepodařilo prodloužit současné tréninkové
hřiště, neradi bychom házeli na hlavní ploše sta-
dionu.
Mistrovská utkání družstev začínají v květnu – 6.
5. žactvo, 16. 5. mladší žactvo, 19. 5. 2. liga – Ústí
nad Orlicí, 23. 5. přípravka. Petr Jonáš

hrání turnajových zápasů dětí i ke společnému
přátelskému posezení.              Ivana Dostálová

Skvělý dorost a zápasy play off
Centrem sportovního odění se v posledních
dnech stal zimní stadion. O cenné body zde bo-
jovali všechny hokejové celky a navíc se zde ko-
nala Olympiáda dětí a mládeže. Důležitý je však
fakt, že v únoru zde svedou hokejisté souboje,
které rozhodnou o tom, zda bude sezona hod-
nocena jako úspěšná.
Radost trenérům, ale i rodičům dělají ti nejmenší.
„Děti se stále zlepšují a těší mne, že chodí hrát,”
říká šéftrenér mládeže Stanislav Mečiar. Pokroky
však nepřicházejí ze dne na den, a tak bude chvíli
trvat, než z malých bruslařů vyrostou opravdoví
hokejisté. „Výsledky nemusí malé hráče trápit.
Když vydrží poctivě trénovat, tak se výsledek do-
staví,” dodává trenér. Koncem ledna se také po-
dařilo uspořádat akci Pojď hrát hokej, která má za
úkol přilákat děti na ledovou plochu. Koná se ve
spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. V Li-
tomyšli dorazilo čtyřiadvacet dětí, pro které byl
připraven velmi pestrý program na ledové ploše.
Do Litomyšle se přijela podívat na tuto akci i le-
genda českého hokeje Vladimír Martinec.
V kategorii dorostu panuje všeobecná radost.
Mladší dorostenci sice nepostoupili ve své sou-
těži do soubojů s nejlepšími celky soutěže, ale v
druhé skupině se jim daří výborně. Jejich starší
kamarádi si užívají zápasy s týmy, které bojují o
účast v extralize. „Kluci se snaží předvést to nej-
lepší, co v nich je. Vidí, že stíhají hrát i s těmi nej-
lepšími celky, a to je motivuje. Je fajn vidět, jak
je hra baví a že se nikdo nefláká. Ohromně se
zlepšují,” chválí své svěřence trenér Bohumil Ja-

kubec. Cílem týmu je udržet krok s nejlepšími.
„Chceme zůstat v první polovině tabulky po ode-
hrání celé nadstavby,” dodává Bohumil Jakubec.
V kategorii dospělých se láme chleba, neboť zá-
pasy v play off rozhodují o úspěšnosti sezony.
Béčko mělo cestu jednodušší, neboť se tým po-
hyboval po celou sezonu na vrcholu tabulky. Teď
stačí „jen” dokázat, že tomu bude i na jejím
konci. První tým si cestu do vyřazovacích bojů
zkomplikoval několika bodovými ztrátami, které
mrzely. V posledních dvou zápasech základní
části se však hráči semkli a výsledek se dostavil.
Nyní je čeká doslova boj s dosavadním lídrem
soutěže a tím je Chrudim. „Play off je jiná soutěž.
Budou rozhodovat gólmani a jak kdo bude brá-
nit. Musíme se vyvarovat faulů. Každý je však
porazitelný  a mnohokrát se stalo, že první celek

ze základní části vypadl. Do zápasů nastoupíme
s pokorou, neboť je Chrudim favorit,” vysvětluje
situaci trenér „áčka” Jan Svatoš.
Nezbývá tedy než popřát hráčům s lilií na prsou
pevné zdraví a hodně štěstí. Chybět by u vrcholu
sezony neměli ani fanoušci, kteří jsou srdečně
zváni do ochozů. 

Martin Vandas, foto: Petr Šilar

Firma Michal Kortyš – ELKOR, 
Mařákova 1149, Litomyšl 
hledá zaměstnance na pozici 

prodavač-skladník
v prodejně s elektromateriálem na HPP.
Nástupní plat 18.000 Kč hrubého,
nástup ihned. 

Požadavky:
ŘP skupiny B, práce na PC-pokladní 
systém, skladová evidence, 
znalost elektro výhodou.

Kontakt pro zájemce: osobně 
po předchozí dohodě na adrese firmy,
e-mailem: elkor@elkor.cz
nebo telefonicky na tel.č.: 461 615 014.
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Mladí basketbalisté se v lize rozhodně neztratili
Již několik let jsme zvyklí na to, že dívčí týmy mí-
stního klubu ADFORS Basket Litomyšl se pravi-
delně účastí celostátních ligových soutěží.
V letošní sezoně 2017/2018 se však své ligové
premiéry dočkalo i chlapecké družstvo, kon-
krétně mladší žáci U14. V ligové skupině D jsme
sehráli celkem 12 zápasů s velmi slušnou bilancí
5 výher a 7 porážek. Velmi kvalitní duely jsme
pak odehráli s jasným vítězem naší skupiny, ne-
poraženým Nymburkem, kterému jsme podlehli
o pouhých 10, resp. 5 bodů. Konečná 4. příčka
sice znamenala, že nám o jediné místo unikl po-
stup do extraligy, ale to nic nemění na pěkném
umístění, které je nutné hodnotit jako úspěch. 
V jarní nadstavbové části nás čekají souboje
s týmy, které se také neprobojovaly mezi nejlep-
ších 16 extraligových celků v republice. Roz-
hodně nás ale v ligové nadstavbové skupině C
nečekají lehké zápasy, vždyť budeme hrát napří-

klad s kvalitními týmy z Jihlavy, Prahy, Hradce
Králové nebo s brněnskými Žabovřeskami.
Náš tým se už nemůže spoléhat na body svého
nejlepšího střelce Filipa Suchomela, který po Vá-

nocích posílil extraligové Par-
dubice, a ty tak mohou být
dalším stupínkem v jeho kari-
éře. O to více prostoru tedy
dostanou ostatní hráči, a to
především chlapci o rok
mladší. Ti teprve sbírají v této
soutěži cenné zkušenosti
a věříme, že je zúročí na květ-
novém Mistrovství ČR mini-
žáků U13, kam máme již
s velkou pravděpodobností
zajištěný postup.
Veškeré výsledky a informace
o ligovém týmu žáků, ale

i o našich dalších družstvech najdete na webo-
vých stránkách klubu www.bklitomysl.cz.

Martin Šorf, předseda klubu

Turnaj ve stiga hokeji
V sobotu 13. 1. se v DDM Litomyšl sešlo úžasných
13 hráčů (to je o 10 hráčů více než před rokem)
včetně 2 nováčků až ze Šumperka – tímto ví-
táme otce a syna Horníčkovy do světa stolního
táhlového hokeje a věříme, že pro ně byla účast
na 1. kole Litomyšlského poháru 2018 inspirací
pro další trénink a brzy se opět uvidíme.
Do turnaje se však zapojilo pouze 12 hráčů,
neboť smolař dne Jiří Junek si cestou z Brna do
Litomyšle poranil prst tak nešťastně, že se ne-
mohl aktivně zúčastnit napínavých bojů. Zá-
kladní skupina se povedla Radku Bidlovi, který
dokázal porazit i Zdeňka Lopaura a Davida Dvo-
řáčka a zasloužil si tak účast v play-off. Naopak
Dvořáček se svým 6. místem spokojený být ne-
mohl, ve vyřazovacích bojích si však spravil ná-
ladu a dostal se až do finále, ve kterém však
Robert Jež potvrdil perfektní načasování formy
právě na tento den. To Michal Boštík na tom byl
opačně – v play-off proti Tomáši Jedličkovi nedo-
kázal potvrdit 2. místo ze základní části a lepší

postavení ve světovém žebříčku. Lopaur si po-
lepšil z 5. na konečné 3. místo a bramborová
medaile tak zbyla na Jedličku. Jindřich Petr kvůli
prezidentským volbám nestihl základní skupinu
a naskočil tak až do skupiny o 9. místo, kde svedl
bitvu s Ladislavem Kulhánkem a předával své
zkušenosti našim nováčkům.
Po skončení turnaje proběhlo slavnostní vyhlá-
šení nejlepších 4 hráčů Litomyšlské Stiga ligy (1.
Lopaur, 2. Jež, 3. Petr, 4. Sedláček) a Litomyšl-
ského poháru (1. Boštík, 2. Jež, 3. Lopaur, 4. Petr
– viz foto) za rok 2017 včetně předávání pohárů
a medailí. Další turnaje LP se budou konat v DDM
Litomyšl 17. února a 17. března, 4. kolo pak pro-
běhne po roce opět v Mohelnici 14. dubna od 10
hodin. Fotografie najdete na https://photos.
app.goo.gl/y30hGdbCCGI4Try42.

Text a foto Josef Sedláček

Představení litomyšlského triatlonového týmu
SBR TRI-TEAM LITOMYŠL je třetím rokem fungu-
jící tříčlenný litomyšlský triatlonový team. Naši
členové jsou Pavel Pešek, 27 let, Jakub Švec, 30
let, a Roman Pittner, 43 let. V rámci závodních
věkových kategorií, (age groups), podle kterých
se triatlon hodnotí, pro letošek zastáváme tři.
V Litomyšli má triatlon dlouholetou tradici a není
asi třeba představovat, co triatlon znamená, ale
pro ty, kteří by opravdu nevěděli, malý výtah
z pravidel: „Triatlon je sport, ve kterém závodník
absolvuje plaveckou, cyklistickou a běžeckou

část, vždy v tomto pořadí, s průběžným měřením
času od startu plavání do cíle běhu.” Všechny
disciplíny na sebe bezprostředně navazují. To
znamená, nejdříve skočíte do vody, jakmile do-
plavete, sedáte na kolo a po cyklistice následuje
poslední disciplína – běh.
Za náš tým se zúčastňujeme krátkých a olym-
pijských triatlonů, především v našem regionu
a v okolí. Na těchto krátkých závodech se plave
zpravidla 200 m až 1,5 km, cyklistika měří 20 až
50 km a běh většinou do 10 km. Po dvou letech

Městský bazén Litomyšl
– otužilci 2018
Letošní otužování ve výplavovém bazénu v Lito-
myšli je připraveno na termín 6. 2. – 18. 2. 2018.
Ohřev vody ve výplavovém bazénu bude vy-
pnutý již od nedělního večera a od úterý bude
k dispozici veřejnosti např. k intenzivnějšímu
zchlazení po nahřátí v páře nebo k vyzkoušení
vaší vůle a odhodlání vstoupit do chladné vody.
Výhodou je možnost následného prohřátí v pro-
storách krytého bazénu. Využijte tedy naši mi-
mořádnou nabídku a přijďte zažít blahodárné
účinky rychlého střídání chladu a tepla. Těšíme
se na vaši návštěvu. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

tréninku jsme se loni zúčastnili poprvé také
středních triatlonů, takzvaných půlironmanů,
kde jsou distance jednotlivých disciplín následu-
jící: plavání 1,9 km, cyklistika 90 km, běh 21,1 km.
Prvním našim půlironmanem byl závod Czech-
man, který se koná nedaleko Pardubic, dalším
pak závod mezinárodní série Challenge s ná-
zvem Challenge Prague. Ze zahraničních stojí za
zmínku maďarský střední triatlon Balatonman. 
V okolí jsme startovali například v Moravské Tře-
bové na  triatlonu Paperman nebo v městě tva-
růžků na Loštickém terénním triatlonu. Tím
nejznámějším domácím je bezpochyby Triatlon
Decimuž (400/18/4,3), tam Roman Pittner vybo-

joval předloni druhou příčku a loni se stal Pavel
Pešek jeho celkovým vítězem. Téměř domáckým
závodem je Triatlon Dolní Újezd se zvučným
mottem „Král polí a luk” (250/14/2,5). Předloni
se Králem polí a luk stal Jakub Švec a jeho po-
myslné žezlo loni převzal a stále drží Pavel Pešek. 
Kalendář na letošní sezónu se také začíná plnit,
opět se chceme zúčastnit triatlonu Czechman,
obhájit týmové držení titulu v Dolním Újezdě,
znovu startovat na Challenge Prague a samozřej-
mostí je účast na obou litomyšlských triatlonech
a spoustu dalších.
Díky prostoru, který jsme v Lilii dostali, jsme se
vám chtěli na úvod představit a dát na vědomí,
že o Litomyšli je slyšet i díky triatlonu po celé
České republice i v zahraničí. Informace o naší
činnosti pravidelně zveřejňujeme na našem face-
booku www.facebook.com/sbrtrilit. Budeme rádi,
když nás přijdete na některý závod podpořit nebo
se k nám přidáte na veřejný běžecký nebo cyklis-
tický trénink.                Text a foto Roman Pittner


