
Oprava „pětatřicítky” se blíží,
práce začnou v květnu
Řidiči jedoucí po silnici I/35 v okolí Litomyšle by
se měli připravit na komplikace. Od 15. května
do 19. srpna letošního roku plánuje Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) v úseku Řídký – Tržek – Li-
tomyšl obnovu  živičného krytu. Stavební práce
si vyžádají částečnou uzavírku silnice I/35
a jednosměrnou objížďku po vedlejších komu-
nikacích. 
Tato dopravní omezení zhotovitel stavby odů-
vodňuje technologií, kterou při obnově použije.
Stometrová souprava bude upravovat povrch
komunikace v jednom tahu, čímž se má docílit
vyšší kvality i zkrácení lhůty výstavby z pů-
vodně plánovaných pěti měsíců na čtyři. Na

konci srpna by částečnou uzavírku mělo na-
hradit pouze dopravní omezení pro dokončo-
vací práce s tím, že pokud půjde vše podle
předpokladů, budou řidiči moci jezdit v obou
pruzích. Od 15. května do 19. srpna bude ob-
jížďka Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou ve-
dena přes Sedliště a Bohuňovice. „Trasa začíná
již u bývalého Terozu, takže zasáhne část Lánů.
Na křižovatkách na objízdné trase dojde s nej-
větší pravděpodobností ke změnám přednosti
v jízdě, například i u Kornic u bývalého topolu,”
vysvětluje Pavel Jiráň, vedoucí Odboru mí-
stního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.
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Program je bohatý a my děkujeme vám všem,
kdo máte chuť společně krásně (b)láznit. Jsme
rádi, že se zapojují jednotlivci, skupiny, městské
i krajské organizace, ale i soukromé společ-
nosti. V letošním roce budeme mít rekordních
30 lázeňských pramenů! Soutěž bude opět
vícerychlostní – gurmánské prameny můžete
nasbírat buď v rámci lázeňské soboty 28.
dubna (a hned vyhrát) nebo si je vychutnávat
až do konce tohoto roku a být součástí sloso-
vání příští rok. Nebývalý zájem o akci mají
i vystupující na kolonádě, ale i prodejci či ná-

vštěvníci z větších vzdáleností – několik auto-
busů přijede až ze Slovenska! Velmi si vážíme
i zapojení místních spolků. Dovolte nám před-
stavit alespoň několik novinek. Pokud vše
dobře dopadne, budete se procházet po kolo-
nádě, kterou ozdobí velké malované obrázky.
V kašně před muzeem vás možná překvapí
Otužilci z Cakve, stejně jako na máchadle
neobvyklé paddleboardy či suchozemský
windsurfing. Průvod oživí nejen několik rene-
sančních kostýmů, jejichž nositelé budou hrát
důležitou roli v zahajovací scénce na 1. zámec-

„Je to město neobyčejně kulturní a lázeňské…ovšem vodu tam nikdo nepije.” Těmito slovy popisuje
ve svém Krvavém románu Litomyšl Josef Váchal. Ve smyslu jeho odkazu představujeme naše
město jako první české lázně ducha. Poslední dubnový víkend, a s ním i Zahájení 7. litomyšlské lá-
zeňské sezóny, se blíží. Věříme, že již pilně připravujete kostýmy, ve kterých budete korzovat po
kolonádě. 

kém nádvoří, ale také Long Vehicle Cirkus
známý ze soutěže X faktor. Děti ocení na zá-
meckém návrší jistě i kuličkovou dráhu a do-
spělí zase Litomyšlský lázeňský ležák
z minipivovaru Veselka nebo výstavu Úsměvy
Pavla Matušky v pivovaru. Dopolední čekání
na slavnostní zahájení vám v pivním stanu
zpříjemní Pepíček Čečil, který bude hrát na
fňuknu, i kluci „ze smetánky,” kteří vás nechají
nahlédnout do tajů dobře načepované Plzně.
Na své si přijdou i milovníci vína – již ve středu
na ně čeká v Aplausu řízená degustace, v so-
botu poté celý den mohou ochutnávat vína od
someliéra a rytíře řádu Champagne Tomáše
Bujnocha přímo na kolonádě. Novinkou je
i Předtančení před tančírnou, kde se můžete
naučit pár nových swingových kroků… Je toho
opravdu mnoho. Nezbývá, než se přimluvit
společně za parádní počasí a užít si lázeňskou
Litomyšl naplno!    
Více informací naleznete na webové adrese
www.lazneducha.cz, případně na facebookové
stránce, kde jsou pravidelně zveřejňovány také
novinky z přípravy této akce. 

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

foto: František Renza 

450. narozeniny
litomyšlského
zámku
18. března 2018 oslavil lito-
myšlský zámek 450. naro-
zeniny. Právě v tento den
roku 1568 položili po po-
radě s astrology základní
kámen sídla, které nechal
Vratislav z Pernštejna z lásky
postavit pro svou manželku
Marii Manrique de Lara.
V souvislosti s oslavami byla připravena di-
vácky úspěšná výstava Renesance v Lito-
myšli, na níž byly k vidění květinová aranžmá
a floristické objekty. 450. narozeniny se však
na zámku chystají slavit po celou turistickou
sezónu. Těšit se můžete na španělskou slav-
nost nebo diamantové slosování. K oslavám
byl vydán i nástěnný kalendář s fotografiemi
zámku.
První zmínka o hradním sídle na místě dneš-
ního zámku se datuje již k roku 981 a je za-
psána v Kosmově kronice. Zámek je od roku
1999 zapsán na Seznam světového dědictví
UNESCO a pro jeho jedinečný vzhled ho kaž-
doročně vyhledávají tisíce návštěvníků. -az-

Zpravodaj města Litomyšle

3. dubna 2018
Ročník XXVIII.4

Kino sokol čeká
rekonstrukce interiéru

Majáles litomyšlských
studentů 1553 Den Země láká 

na unikátní street art

Lázně Litomyšl léčí laskavou
legrací již posedmé!
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM bere na vědomí zprávu o hodnocení na-

bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Rekon-
strukce chodníků a veřejného osvětlení v ul.
9. května”. Jako nejvýhodnější vyhodnotila na-
bídku firmy Skanska a.s. 

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro TJ Jiskra
Litomyšl na nákup elektronické časomíry.

 RaM schvaluje poskytnutí zálohy dotace ve
výši 45 000 Kč pro HC Litomyšl na podporu
sportujících dětí.

 RaM souhlasí s úhradou oprav bikeparku v Li-
tomyšli do částky 40 000 Kč.

 RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
15 000 Kč organizaci Český svaz včelařů, z.s., na
úhradu nákladů na Krajské kolo soutěže včelař-
ských kroužků mládeže Zlatá včela 2018. 

 RaM souhlasí s bezplatným poskytnutím
DTMM firmě ADOS Brno za účelem zpracování
studie cyklotrasy podél komunikace I/35 v Lito-
myšli.

 RaM souhlasí s bezplatným pronájmem
a uzavřením Klášterních zahrad dne 16. 5. 2018
19.00–24.00 pro uskutečnění společenského za-
hájení akce Konference dopravní infrastruktury.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství a dopravní uzavírky
v prostoru Smetanovo nám. – horní část v ob-
dobí 9. 6. 12.00–22.00 za účelem konání akce
Motoshow Orion – Taurus. 

 RaM souhlasí s výjimkou ze zákazu vodění
psů do Klášterních zahrad, a to dne 30. 9. 2018
při ranním nástupu v rámci pořádání meziná-
rodní kynologické akce „Memoriál Karla Podhaj-
ského".

 RaM souhlasí s bezúplatným převodem dvou
náhrobků piaristických rektorů (P. Hilar Václav
Dědina, P. Florus Stašek) a památné desky rek-
tora Ambrože Stříteského z vlastnictví Římsko-
katolické farnosti – proboštství Litomyšl do
vlastnictví města. Po převodu budou hroby u zdi
kostela sv. Anny na hřbitově upraveny a budou
zde uloženy ostatky rektora Stříteského.

 RaM souhlasí se zápůjčkou sbírkového před-
mětu „Olbram Zoubek – Josef Toufar s křížkem”
Národnímu technickému muzeu k realizaci vý-
stavy s názvem „Litomyšl – hlavní město sou-
časné české architektury” od 5. dubna do 21.
října 2018.

Více na www.litomysl.cz

Prodloužení soutěže na proměnu
okolí sochy Zdeňka Nejedlého

Pozvánka na jednání
zastupitelstva

O úvahách nad budoucností sochy Zdeňka Ne-
jedlého u první základní školy jsme čtenáře in-
formovali na sklonku minulého roku. Tehdy rada
města odsouhlasila záměr vyhlásit soutěž, v níž
by umělci i občané mohli navrhnout způsoby jak
upravit okolí sochy a tím reflektovat i negativní
skutky našeho rodáka. První kolo mělo skončit
letos v březnu, ale vzhledem k procesní nároč-
nosti vyhlášení soutěže, jejíž součástí byl nutný
souhlas ministerstva kultury pro vyjmutí sochy
ze seznamu památek, se vedení města rozhodlo
prodloužit termín na dodání návrhů do prvního
kola do konce srpna 2018. „Slibujeme si od toho,
že autoři budou mít více času na kvalitní zpra-
cování návrhů,” uvádí důvod pro prodloužení
lhůty místostarosta Josef Janeček.

Vyjma termínu konce prvního kola se nic z avi-
zovaných podmínek nemění. Stále platí, že
umělci nesmí zasahovat do stávající sochy
Zdeňka Nejedlého. Oslavná socha by měla být
doplněna novým místem či uměleckým dílem
připomínajícím období od roku 1948 do roku
1989. Umělci mohou popustit uzdu fantazii, pro-
tože do soutěže lze nominovat záměr realizo-
vaný jakýmikoliv způsoby, prostředky a médii.
První kolo soutěže skončí 31. srpna. V odborné
komisi nechybí historici, umělci, architekti, ale
i zástupce Konfederace politických vězňů. Její
členové pak vyberou postupující projekty do
druhého kola. Podmínky soutěže najdete na
úřední desce, internetových stránkách města
a na webu vhodne–uverejneni.cz. –mv–

V Litomyšli působí řada úspěšných sportovních
týmů, kam chodí stovky místních dětí. Nájmy tě-
locvičen a dalších prostorů, které malí sportovci
a trenéři potřebují pro svůj růst, však nelze za-
platit pouze ze členských poplatků. Radní proto
v březnu posvětili a zastupitelům doporučili ke
schválení návrh na finanční podporu určenou na
pokrytí provozních výdajů sportovních klubů.
Pokud bude návrh schválen, tak se místní spor-
tovní organizace mohou těšit na částku přesa-
hující jeden milion korun. Tyto finance pak atleti,
fotbalisté, tenisté, volejbalisté a další sportovci
využijí na zaplacení části provozních výdajů.
Město dále podporuje sport 1,4 milionem korun
na podporu činností dětí a 100 tisíci na akce.

–az–

Jednání k plánům na výstavbu
domova pro seniory
V uplynulých týdnech se uskutečnilo několik jed-
nání k plánům na výstavbu domova pro seniory.
Na začátku března se nejprve místostarosta
Josef Janeček společně s ředitelkou Centra soci-
ální pomoci města Litomyšle (CSP) Alenou Fied-
lerovou a krajským radním Michalem Kortyšem
sešli s projektanty z kanceláře FAM Architekti,
s nimiž řešili možnou úpravu projektu tak, aby
byl levnější a město mělo větší šanci na to, že na
výstavbu nového domova pro seniory získá do-
taci. „Zajímá nás, zda by projekt šlo zjednodušit,
aby byl levnější, ale komfort pro klienty i perso-
nál zůstal zachován. Pokud by se nám to poda-
řilo, tak by naše žádost o dotaci měla mít lepší
šanci na úspěch, neboť v současné době překra-
čujeme stanovenou dotaci na jedno lůžko,” shr-
nuje průběh jednání místostarosta Josef Janeček.
Při další březnové schůzce jednalo vedení CSP
se zástupci Pardubického kraje. Diskuze se tý-
kala možného navýšení počtu lůžek. „Od pana
radního Pavla Šotoly a vedoucí odboru sociál-
ních věcí Heleny Zahálkové jsme dostali ujištění,
že nás podpoří a pomohou nám, protože projekt
nového domova pro seniory není prioritou pouze

pro Litomyšl, ale i pro celý kraj,” říká ředitelka
CSP Alena Fiedlerová. Situaci týkající se vý-
stavby domova pro seniory budeme v dalších
měsících podrobně sledovat.
Projekt nového domova pro seniory se připra-
vuje od roku 2015 a je ve fázi před vydáním sta-
vebního povolení. Jedinou překážkou pro stavbu
je finanční aspekt. Celkové náklady jsou odha-
dovány na 178 milionů Kč a město dlouhodobě
usiluje o získání investičních prostředků z někte-
rého státního dotačního titulu. Bez dotace totiž
není v ekonomických možnostech města stavbu
zrealizovat.
Na provoz stávajícího domova pro seniory a do-
mova se zvláštním režimem, kde zaměstnanci
CSP poskytují pomoc lidem trpícím Alzheimero-
vou chorobou, dá pro tento rok Pardubický kraj
přes 11,7 milionu korun. Město Litomyšl na pro-
voz těchto sociálních služeb ročně přispívá část-
kou šest milionů korun a dalších 6,6 milionu
poskytuje dalším subjektům pro zajištění soci-
ální péče – mezi ně patří například respitní péče
ve vile Jindra, terénní pečovatelské služby, ale
i příspěvky pro sociální organizace. –az–

Příspěvek na činnost
sportovních klubů

Zveme občany na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna od 16 hodin
v Klenutém sále zámeckého pivovaru. Na pro-
gramu budou rozpočtové změny, majetkoprávní
záležitosti, schválení dotací z rozpočtu města,
volba přísedících k Okresnímu soudu ve Svita-
vách či informace z jednání výborů zastupitel-
stva. –az–

V následujících týdnech budou dělníci pracovat
na rekonstrukci plynovodu v ulicích Zámecká
a Mařákova, z tohoto důvodu počítejte s omeze-
ním dopravy ve zmíněných lokalitách a s dvou-
denním omezením provozu po Smetanově
náměstí pro motoristy.
O víkendu 14. a 15. dubna 2018 bude uzavřena
silnice mezi Braunerovým náměstím a nedale-
kou křižovatkou ulic Mařákova, Tyršova a Zá-
mecká. Omezení se dotkne i řidičů jedoucích po
Smetanově náměstí, z něhož v tomto místě ne-
budou moci pokračovat dál v jízdě.
Ve dnech 5., 6., 9., 10., 11. 23. a 24. dubna 2018
budou v úsecích ulic Zámecká a Mařákova pro-
bíhat výkopové práce, průjezdný bude jeden
pruh. Poslední etapa rekonstrukce nastane 5.
a 6. května, kdy se připravte na omezení provozu
v křižovatce ulic Mařákova, Tyršova a Zámecká.
I v tomto případě bude průjezdný jeden pruh
komunikace. –mv–

Upozornění
na rekonstrukci
plynovodu

Poplatek ze psů
Vážení občané, dovolujeme si vám připomenout,
že z obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 06/11 o místním poplatku ze psů vyplývá po-
vinnost uhradit tento poplatek do 31. 3. 2018.
Poplatníkům byla zaslána složenka, na základě
které je možné provést platbu z bankovního
účtu, na přepážce České pošty, případně v hoto-
vosti nebo platební kartou na pokladnách města
na adrese Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Purkyně
918 (v pondělí a ve středu do 17 hodin, v ostat-
ních dnech do 14 hodin).
Pokud jste doposud poplatek neuhradili, učiňte
tak co nejdříve, pokud již máte poplatek uhra-
zený, považujte, prosím, toto upozornění za bez-
předmětné.

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru
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V dubnu se začne se zateplováním
sportovní haly „Jiskra”

Kino Sokol čeká rekonstrukce interiéru,
návštěvníci se mohou těšit na nové sedačky

Ostatky Františka Ambrože Stříte-
ského, posledního rektora piaris-
tické koleje v Litomyšli, se vrátí na
své původní místo na hřbitově.
K přesunu pozůstatků došlo při
opravách kostela sv. Anny, které
probíhaly v letech 2005 až 2009.
Kvůli stavebním úpravám musely
být některé hroby otevřeny a exhu-
movány. „V současné době se os-
tatky rektora Stříteského nachází v kryptě
kostela Povýšení sv. Kříže, odkud bychom je
rádi přesunuli na místo, kde v minulosti spočí-
valy,” sdělil administrátor Římskokatolické far-
nosti Litomyšl Zdeněk Mach. Hrob významného
církevního hodnostáře a politického vězně by
měl být opravený  letos, v současné době
město řeší majetkoprávní vztahy.

„Máme osmičkový rok a letos si při-
pomínáme radostné i smutné me-
zníky v naší historii. S ohledem na to
se mi zdá správné, a do jisté míry
i symbolické, vrátit ostatky tohoto
statečného muže na původní místo
jeho odpočinku. Nebyl to pouze
uznávaný teolog a pedagog, ale také
člověk, kterého komunisté v 50. le-
tech při vykonstruovaném procesu

odsoudili do vězení,” říká starosta Radomil 
Kašpar.
František Ambrož Stříteský (1912, Horní Újezd –
1989, Litomyšl) byl katolický klerik, teolog a po-
slední rektor piaristické koleje. V rámci vykon-
struovaného monstrprocesu se studenty
litomyšlského gymnázia byl v říjnu 1950  od-
souzen k 25 letům vězení. –mv–

Vodovody upozorňují odběratele

Avizovaná rekonstrukce sportovní haly „Jiskra”
začne na konci dubna. Dělníci tam v následují-
cích měsících budou pracovat na zateplení stěn
a střechy, pokud půjde vše podle schváleného
harmonogramu, tak skončí do konce letošního
srpna. Rekonstrukce bude stát pět milionů
korun, akci finančně podpoří Operační program
Životní prostředí.
Zateplení haly není první a nejspíš ani poslední
fází oprav a rekonstrukcí tohoto objektu. V mi-
nulosti tam Městské služby Litomyšl coby pro-
vozovatel vyměnily sprchové segmenty a WC.
Bývalá klubovna se proměnila ve zcela nový sál
pro místní karatisty s horolezeckou stěnou, so-
ciálním zázemím a šatnami. Pro fotbalisty se

opravily některé šatny, společné prostory a po-
škozené chodby byly obloženy dřevem. Početný
basketbalový oddíl, který využívá sportovní
halu v největší míře, v minulosti získal samo-
statnou místnost, která slouží jako zázemí pro
trenéry a sklad tréninkových pomůcek. Atletům
usnadnila činnost jedna nová šatna a sociální
zázemí se sprchami určené pouze pro dívky.
„Důležitá byla také rekonstrukce vytápění,
v současné době se tam nachází moderní ko-
telna s ohřevem vody. Do budoucna se chceme
zaměřit na osvětlení u stolního tenisu a opravu
rozvodů vody a odpadů,” dodává ředitel Měst-
ských služeb Litomyšl Karel Kalousek.

–mv–
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Stavební práce nebudou znamenat komplikaci
pouze pro řidiče, ale i pro obyvatele Nedošína,
Tržku a Řídkého. Jednosměrná uzavírka úseku
Řídký – Litomyšl se dotkne linek ČSAD Ústí nad
Orlicí číslo 680754, 680800, 680814, 680818,
700813, dále linky 680036 dopravce Zlatovánek,
000101 S.A.D. Zvolen a 780850 dopravce Retro-
bus. Dálkové linky 680036, 000101 a 780050
pojedou ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta
po stanovené objízdné trase přes Sedliště a Bo-
huňovice do Cerekvice nad Loučnou, odtud pak
budou dále pokračovat po své trase. Z Vysokého
Mýta do Litomyšle pojedou spoje po své trase
po silnici I/35. Budou obslouženy všechny za-
stávky.
Linka 680818 pojede ve směru z Litomyšle po
objízdné trase do Bohuňovic a pak dále pokra-
čovat po své trase. Ve směru z Litomyšle nebude
obsloužena zastávka Litomyšl/Nedošín, rozc.
0.3. Ve směru do Litomyšle pojedou spoje po
trase a budou obslouženy všechny zastávky.
U této linky bude platit výlukový jízdní řád.
Spoje číslo 680754, 680800, 680814, 700813
pojedou ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta
přes Višňáry, Morašice, Nová Sídla, Cerekvici nad
Loučnou a odtud pokračovat po své trase. Ve
směru z Litomyšle nebudou obslouženy za-
stávky: Litomyšl/Rybářství; Litomyšl/Nedošín,
rozc.0.3; Tržek, rozc.; Tržek host. (platí pro
700813); Řídký. Ve směru do Litomyšle pojedou
spoje po trase a neobslouží zastávky: Tržek,
rozc; Řídký. I u těchto linek počítejte s výlukovým
jízdním řádem. Objízdná trasa bude delší o 3 km.

Do budoucna počítejte s dalšími opravami
Zmíněná oprava silnice I/35 není jedinou pláno-
vanou akcí na této komunikaci. ŘSD již chce rov-
něž v polovině července letošního roku zahájit
první fázi rekonstrukce průtahu městem. Dělníci
se do práce pustí po konci Smetanovy Litomyšle
a budou pracovat na výměně asfaltových vrstev,
sanaci poruch v podloží, obnově dopravního
značení a opravách uličních vpustí v úseku od
Vertexu po světelnou křižovatku. Druhá etapa
počítá s opravou komunikace od křižovatky po
odbočku do průmyslové zóny. „Pracuje se na
projektové dokumentaci, realizaci předpoklá-
dáme v roce 2019,” uvádí Jiří Hostaša, vedoucí
provozního úseku Správy Pardubice ŘSD.
O těchto plánech budeme občany informovat
v dalších vydáních Lilie. –mv–

Opravy silnice
I/35 se blíží

Dobrá zpráva pro milovníky kinematografie. Kino
Sokol čeká v příštích měsících rekonstrukce inte-
riéru, díky níž se návštěvníci mohou těšit ze-
jména na nové pohodlné sedačky. „Naším cílem
je zvýšit komfort pro diváky, protože ze zpětné
vazby od občanů víme, že stávající místa na se-
zení se části z nich nezamlouvala,” objasňuje
záměr starosta Radomil Kašpar. V rámci pro-
jektu také dojde k výměně stupňovité podlahy
a zateplení stropu. Řemeslníci budou v kině pra-
covat po celou dobu letních prázdnin a vše by
mělo být hotové do začátku nového školního
roku. Za zmíněné úpravy dá město zhruba 1,5
milionu korun. 

Návrat ostatků rektora Stříteského

Upozorňujeme občany Litomyšle, že v poslední
době neznámá osoba telefonovala do domác-
ností a nabádala k zaplacení vodného a stoč-
ného. V případě nezaplacení vyhrožovala
uzavírkou vody. Nejednalo se o našeho za-
městnance ani osobu pověřenou.
Firma Vodovody s.r.o. vždy zasílá fakturu na
vodné a stočné způsobem dohodnutým ve
smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních
vod – buď do schránky, nebo elektronickou po-
štou, nikdy není fakturace řešena po telefonu.
V případě neuhrazení faktury rozesílá f. Vodo-
vody s.r.o. upomínky o nezaplacení faktury po-
štou na adresu plátce faktur. Pokud přesto
faktura není uhrazena více jak 30 dní po splat-

nosti, je odeslána poštou doporučeně druhá
upomínka, kde je uvedený konkrétní termín, do
kdy je možné fakturu uhradit, aby nedošlo
k přerušení dodávky vody nebo odvádění od-
padních vod. 
Číslo bankovního účtu určené pro platby vod-
ného a stočného je uvedené na smlouvách
o dodávce vody a odvádění odpadních vod, na
každém zaslaném vyúčtování i upomínce
a dále je možné jej ověřit na našem webu
www.vodovodylitomysl.cz
Žádáme občany, aby na základě telefonního
hovoru nepřeváděli ze svého účtu žádné pe-
níze. 

Lenka Severová, Vodovody s.r.o.

Kino Sokol již v uplynulých letech jednou výra-
znou modernizací prošlo. V roce 2012 bylo kino
za tři miliony korun digitalizováno, aby divákům
nabídlo kvalitní filmový zážitek za užití moder-
ních technologií. Tehdy město pro účely promí-
tání pořídilo nové plátno s rozměry 7x3 metry,
vybavení k projekci 3D filmů, nové prostorové
ozvučení a satelit, který umožňuje přímé pře-
nosy kulturních či sportovních akcí. Díky tomu
ročně zamíří do kina o několik tisíc diváků více.
Souhrnná návštěvnost Kina Sokol a letního kina
za rok 2017 je téměř 17 000 diváků oproti 9 000
z roku 2012. Digitalizací se rovněž podařilo vý-
razně zvýšit tržby, které jsou nyní o zhruba jeden
milion korun vyšší. „Za rok 2017 byly tržby Kina
Sokol a letního kina ve výši 1,7 milionu korun.
Odehráli jsme celkem 449 filmů a na jedno před-
stavení přišlo v průměru 38 diváků,” dodává
Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu, pod který
provoz Kina Sokol spadá. –mv–

foto: František Renza 
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Nestraníci

KSČM

Letošní rok je přehlídkou událostí, které se
vážou k číslovce 8. Je připomínán rok 1918, 1948
a 1968. Rok 1918 – 100 let od založení česko-
slovenského státu by měl být i naším přihláše-
ním se k národní hrdosti. Rok 1948 – ten si ještě
nepamatuji, následky ano. Rok 1968 si vybavuji
velice dobře. Nejvíc obsazení republiky spřáte-
lenými vojsky a strach rodičů, že zase bude
válka. Na rok 2018 asi tak hned taky nezapo-
menu. Začátek roku s volbou prezidenta ČR

byla hodně silná káva. Nevím, co by to mohlo
překonat, snad jedině nové Čapí hnízdo na
Hradčanech. Tato nová dominanta Prahy stře-
žena věrným „ovčáčkem” v uniformě LM by ur-
čitě dostala naši zemi na přední stránky
světových médií.
A letošní únor? Opět z Prahy zní něco jako
„Právě jsem se vrátil z hradu… pan prezident
všechny moje návrhy přijal”. Nepřipomíná vám
to únor před 70 léty? A co teprve březen. Už 2.

3. se dozvídáme, že nám bude BIS kontrolovat
„obuškář” z listopadu roku 1989. Vypadá to, že
dost poslanců našeho parlamentu nenosilo
v mrazech čepici a namrzl jim mozek. Bohužel,
co jsme si zvolili, to máme. A zase to zachraňují
lidé v ulicích, kterým není vše lhostejné. Díky
Bohu. Snad se blýská na lepší časy.

Josef Černý, Nestraníci

Pozvání na tradiční prvomájové dopoledne
Místní organizace komunistické strany srdečně
zve občany města na oslavy Svátku práce,
které se budou konat od 9:00 hodin na Toulov-
cově náměstí v Litomyšli. Jako host vystoupí
poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Ing. Květa Matušovská, předseda Okresního
výboru strany Josef Bohatec a další členové

KSČM včetně zastupitelů. Všichni budou připra-
veni odpovídat na dotazy občanů. Součástí
májového dopoledne bude také připomínka vý-
znamných letošních výročí, zejména únorových
událostí roku 1948 a 140. výročí narození
Zdeňka Nejedlého. K vidění budou zajímavé fo-
tografie a exponáty, které doposud nebyly
nikde jinde vystavovány.

V sobotu 5. května od 14:00 hod. bude u soko-
lovny v Litomyšli probíhat pietní akt u památ-
níku obětem války. Poté bude následovat
položení květin k hrobu Rudoarmějců na lito-
myšlském hřbitově.

Za MěV KSČM Litomyšl Max Olšan

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

KDU–ČSL
„Měřítkem kulturnosti a vyspělosti společ-
nosti je vztah ke starým, nemocným a jinak
postiženým lidem”
Jak si v kontextu citátu bakalářské práce Radky
Sedláčkové na téma Společnost, bioetika a eu-
tanazie ve světle sociální pedagogiky,
2014/2015 UTBZ stojí Litomyšl? Litomyšl je
zhruba 10tisícové město včetně přilehlých obcí.
Na webu města Litomyšl najdeme odkaz „so-
ciální služby” a zde objevíme vyjmenovaných
14 organizací. Zdá se vám to málo? Zdání někdy
klame a tento údaj není výjimkou. Po rozklik-
nutí jednotlivých odkazů totiž zjistíme, že vět-
šina uváděných organizací poskytuje podporu
několika cílovým skupinám. Většina těchto
organizací je vedením města Litomyšl v rámci
rozpočtu finančně podporována. Velmi zá-
sadně  pobytové  služby  pečující  o seniory.
Litomyšl se podílí na spolufinancování ambu-

lantních služeb, které věnují péči seniorům,
osobám se zdravotním handicapem a dětem.
Nejrozšířenější podporované jsou služby te-
rénní se zacílením na ohrožené rodiny s dětmi,
děti v pěstounské péči a pěstouny, osoby
s handicapem (zdravotním, smyslovým, psy-
chickým), osoby ohrožené bezdomovectvím,
klienty s indikací k domácí ošetřovatelské péči
a seniory. 
V Litomyšli máme i nadstavbu, a to v podpoře
zaměstnávání osob s handicapem. Ani zde není
výjimkou, že aktivity město podporuje a to tím
nejdůležitějším – zakázkami (někdy i finančně). 
V současnosti nám pár mraků přinesla perso-
nální krize, která se nevyhnula ani této oblasti.
I na tento stav v ČR reagujeme a za roky 2016–
2018 došlo k zásadnímu nárůstu platů, což
situaci postupně zklidňuje.  
V roce 2014 jsem byla zapojena do mezinárod-

ního projektu se zaměřením na vzdělávání
dospělých. Skupinka cizinců skládající se
z Italů, Němců, Portugalců, Slováků a Řeků byla
nadšena obrovskou nabídkou sportovního
a kulturního vyžití. Rozsah nabídky sociálních
služeb pro ně byl šokující. 
Jak je tedy na tom Litomyšl? Litomyšl je sku-
tečně na špici v rozsahu poskytovaných soci-
álních služeb.  Doba a úspěchy společnosti
nám dovolují na této špici býti. Je třeba, a to
i zpětně, poděkovat za kontinuální podporu ve-
dením města v uplynulých volebních obdobích.
Víme, že i my máme rezervy, kterým je třeba se
intenzivně věnovat, a proto věřím, že tento
trend podpory bude pokračovat. 

Alena Fiedlerová, 
ředitelka Centra sociální pomoci

Generace 89 SNK
Kdybych měl milion

Přijde rybář k moři, chytí zlatou rybku a ozve
se: „Splním ti tři přání.”
Přijdou občané na město a ozve se: „Tady máte
milion. Co byste si nejvíc přáli?” 

Obojí zní jako pohádka. Jenže druhý příběh se
v mnoha českých městech stal realitou: lidé
přicházejí s návrhy jak zmíněný milion utratit
a o návrzích pak hlasováním i rozhodují. Co

v Litomyšli zatím zní jako sci–fi, jinde se už vžilo
a získalo poněkud fádní název „participativní
rozpočet”.

Ptali jsme se starosty Říčan Vladimíra Kořena
na jeho zkušenosti, zkoumali jsme nový způsob
hlasování systémem Demokracie 2.1 a závěr
zní: Budeme se snažit tento výdobytek přivést
i do Litomyšle. Chceme opravdu moderní
město – ne pouze moderní architekturu, ale
i moderní komunikaci s občany. Chceme slyšet

vaše názory a řídit se jimi. Protože v této ob-
lasti je Litomyšl blíže tomu historickému než
modernímu. 

Vyzkoušejte si, jaké by to bylo mít milion. Za-
pojte se do rozhodování ve městě! Sledujte hla-
sování na našem novém webu a facebooku. 

www.generace89.cz
Matyáš Hájek, Generace89

Dotace na kompostéry
V roce 2018 mohou občané opět žádat o dotaci
z programu na podporu nákupu domácích kom-
postérů. Příjem žádostí o poskytnutí účelové do-
tace proběhne  od 1. 5. do 31. 7. 2018.
Z rozpočtu do tohoto programu bylo  RaM Lito-
myšl vyčleněno 30 tisíc korun, dotace na nákup
jednoho domácího kompostéru bude v maxi-
mální výši 800 korun. Finanční pomoci se do-

čkají ti, kteří zakoupili kompostéry v  termínu od
1. 10. 2017 do 31. 7. 2018 o minimálním objemu
390 litrů, jenž bude umístěný na oploceném po-
zemku nebo funkčním celku v rámci zahrádkář-
ských kolonií ve vlastnictví, nájmu nebo
prokazatelném užívání žadatele. 
Podat lze pouze jednu žádost na jeden pozemek
nebo jeden funkční celek v rámci zahrádkářských

kolonií, na které nebyla v období 10 předcházejí-
cích let poskytnuta dotace na nákup domácího
kompostéru. Oprávněnými žadateli jsou fyzické
osoby, které užívají oplocené pozemky na území
Litomyšle a současně nemají žádný dluh po
splatnosti vůči městu nebo městskému úřadu.
Přesné znění podmínek Dotačního programu na
podporu nákupu domácích kompostérů najdete
na webu města, případně na informacích v bu-
dově městského úřadu na adrese Bří Šťastných
1000, telefonu 461 653 364. -az-
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Krásy planety Země. Do Litomyšle se po roce
vrátila Expediční kamera, mezinárodní festival
nabízející outdoorové filmy z celého světa. Ve
středu 14. března se návštěvníci zámeckého
pivovaru mohli podívat na celkem šest filmů po-
jednávajících o krásách exotických i blízkých kra-
jin. Foto: Martin Pelikán

Renesance v Litomyšli. V neděli 18. března jsme
si připomněli 450. narozeniny místního zámku.
K této příležitosti se v prostorách naší památky
UNESCO konala od 16. března do 2. dubna kvě-
tinová výstava, která měla připomenout období
panování Vratislava z Pernštejna a jeho rodu.
Foto: Veronika Skálová, Dominika Kubištová

Jarní výstava. V Denním stacionáři Ruka pro
život se v úterý 20. března uskutečnila tradiční
Jarní výstava, na které si návštěvníci mohli
koupit vystavené zboží a podpořit dobrou věc.
Drobnosti vyrobili klienti stacionáře při terapeu-
tických aktivitách.

Kulatý stůl. Dne 21. března 2018 se uskutečnil
4. kulatý stůl KNZV. Tentokrát setkání s názvem
„Začít spolu v kostce" vedla Mgr. Věra Krejčová,
Ph.D. Akce se zúčastnila řada pedagogů i zá-
jemců ze široké veřejnosti. Kulatý stůl byl za-
měřen na představení základních principů
vzdělávacího programu Začít spolu.

Novinky v cestovním ruchu. České dědictví
UNESCO představilo spolu s NPÚ novinky pro le-
tošní sezónu na tiskové konferenci v Bratislavě.
Agentuře CzechTourism se podařilo na jedno
místo dostat téměř 50 novinářů a touroperátorů.
Připomeňme, že v roce 2017 přijelo ze Slovenska
do Čech asi 700 tisíc návštěvníků. Foto: M. Seve-
rová

Noc s Andersenem. Oblíbená akce Noc s Ander-
senem se v březnu vrátila do Městské knihovny
Litomyšl. Na děti čekala v pátek 23. března zá-
bavná noc, kterou malí čtenáři strávili s knihami
i hraním.

Události ve fotografiích

Těšíme se na majáles 2018
Na přelomu měsíce dubna a května litomyšlští
studenti jako každoročně přivítají jaro svými
slavnostmi Majáles. Opět proběhne řada kultur-
ních a sportovních akcí, ve kterých si studenti
litomyšlských středních škol zasoutěží a hlavně
se společně pobaví. Slavnosti budou zahájeny
v úterý 24. dubna tradičním průvodem v mas-
kách, který zamíří do Klášterních zahrad. Ve
středu 27. dubna proběhne Sportovní den. Stu-
denti jednotlivých škol se utkají ve futsalu, flor-
balu, ringu, volejbalu a streetballu. Nebude
chybět oblíbená jízda zručnosti a nezručnosti
s traktorem. Sportovní den bude doplněn dal-
šími aktivitami, o které je mezi studenty stále
větší zájem. 25. dubna se uskuteční v hostinci
Za Vodou turnaj v šipkách,  v Lidovém domě

proběhne oblíbená hra kulečník. O den později
se  bude  v Cafebaru  Underground  soutěžit
ve  stolním  fotbálku.  A hlavní  večerní  akce?
Ve středu 25. dubna se můžete těšit na volbu
Miss Majáles 2018, která se tentokrát uskuteční
v reprezentačních prostorách jízdárny na zá-
meckém návrší. Samozřejmě nebude chybět
oblíbená soutěž Missák 2018, která proběhne
ve čtvrtek 26. dubna v MC Kotelna. V rámci
slavností Majáles připravují studenti středních
škol v Litomyšli řadu doprovodných akcí – vý-
stavy svých prací, divadelní představení nebo
ekologickou aktivitu, zaměřenou na čištění ze-
leně. Majáles vyvrcholí ve čtvrtek 10. května na
Primátorské hrázi tradiční  Rockovou nocí, které
bude předcházet turnaj ve fotbalgolfu. Na všech-
ny akce jste všichni, nejen studenti, srdečně
zváni. 

Hana Honzíková, za štáb Majáles Litomyšl

Předběžný program majáles litomyšlských
studentů 2018

Úterý 24. 4.
15.45 –  Sraz masek v atriu pedagogické školy
16.00 – Průvod studentů v maskách – Smeta-

novo nám. – Šmilovského –  Klášterních
zahrady

16.30 – Vyhodnocení nejlepších masek v Kláš-
terních zahradách

16.30 – Odpolední program v Klášterních zahra-
dách

Středa 25. 4. 
8.00 – Cvičení (GAJ)
8.00 – Finálové utkání ve futsalu chlapců

(městská sportovní hala) 
9.00 – Finálové utkání ve florbalu dívek (měst-

ská sportovní hala) 
9.00 – Turnaj v ringu (areál III. ZŠ Větrník)
9.00 – Turnaj ve volejbalu (tělocvična SŠZaT) 
9.30 – Turnaj ve streetballu (hřiště SŠZaT)
10.00 – Jízda zručnosti a nezručnosti s trakto-

rem (areál SŠZaT) 
10.00 – Finálový turnaj ve florbalu (městská

sportovní hala)
14.00 – Kulečník (Lidový dům) 
15.30 – Šipky (Hostinec Za Vodou) 
19.30 – Miss Majáles 2018 (zámecké návrší –

jízdárna)  

Čtvrtek 26. 4.  
19.30 – Missák (MC Kotelna)

Středa 2. 5. 
15.00 – Turnaj ve stolním fotbálku dvojic (Cafe-

bar Underground)

Čtvrtek  10. 5. 
12.00 – Fotbalgolf Litomyšl (Primátorská hráz)
15.00 – Odpolední program (Primátorská hráz)
19.00 – Rocková noc (Primátorská hráz)  
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Nové knihy
v litomyšlské
knihovně
Brown, Dan – Počátek, Kalenda – Zlomený král:
detektivní, Kubica, Mary – Neplakej, Blahosz,
Adam – Obejmi mě dočista, Tučková – Vitka: di-
vadelní hra, Slade, Emma – Volnost, Ghinsberg
– Ztracen v džungli:, Aichner – Agonie smrti,
Dán, Dominik – Mucholapka, Young – Nightin-
gale Way, Granger, Ann – Smrt v sutinách, Pers-
son, Leif – Umírající detektiv, Struhar – Opuštění:
román, Tchaikovsky – Děti času, Graham – Pol-
dark – zatmění : román, Toro – Tvář vody, Waltari,
Mika – Vlak osamělého muže, Ferrante – Geni-
ální přítelkyně.

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Chci vyjádřit vřelé díky za dlouhodobou péči

všem sestrám charitní ošetřovatelské služby:
paní Renzové, Nezbedové, Bauerové, Částkové,
Krejčové, Landsmanové, Plíhalové, Škeříkové, Ví-
škové a Vostrčilové. Nad rámec svých povinností
přidávají dobrou náladu, zájem o zdraví a la-
skavá slova. Vděčný pacient Karel Háněl

 Děkujeme panu řediteli Smetanova domu
Leoši Krejčímu a technickému personálu za
vstřícnost a ochotu. Obrátili jsme se na ně s pro-
sbou o bezbariérový přístup na toalety ve Sme-
tanově domě. Umístěním opěrných madel
umožnili návštěvu maturitního plesu maminky
naší studentky. Zařízení bude sloužit návštěvní-
kům Smetanova domu s omezenou pohybli-
vostí. Ještě jednou mnohokrát díky. Hana
Honzíková, učitelka  SŠTaZ 

 ZUŠ B. Smetany Litomyšl děkuje všem, kteří
se věcně podíleli na slosování o věcné ceny na
školním plese, zejména pak společnosti Saint–
Gobain Adfors cz, s.r.o.

 A léta běží, vážení. 12. 4. 2018 oslaví šedesát
společných let manželé Kopřivovi z Litomyšle.
Na další cestu životem přejí optimismus, elán
a hlavně zdraví dcery Jitka a Hana s rodinami.

 Děkuji MUDr. Renatě Dvořákové – plicní
ambulance, lékařům a sestřičkám interního
oddělení Litomyšlské nemocnice za vzornou
a obětavou dlouholetou péči o mého manžela
p. Františka Kohouta. Děkuji Anna Kohoutová

 Děkujeme pedagogickému sboru 3. ZŠ Lito-
myšl, který nám velice pomohl a vyšel vstříc ve
věci přestupu naší dcery na tuto školu v průběhu
započatého školního roku. Tato vzniklá situace
byla náročná jak pro ni, tak pro nás, jako rodiče.
Vážíme si pomoci jak od pana ředitele Pavla Jirsy
za osobní a lidský přístup, tak celého jeho kolek-
tivu pedagogických i nepedagogických pracov-

níků. Díky zájmu paní třídní učitelky Boštíkové
proběhl samotný přestup naší dcery do nového
třídního kolektivu naprosto hladce, za co jí patří
náš veliký dík. Poděkování patří také učitelům
družiny, kteří chystají pro děti bohatý a různo-
rodý program, včetně mnoha kroužků, které
mohou děti během času tráveného ve školní
družině využívat. V neposlední řadě bychom
chtěli poděkovat také asistentům pedagoga,
kteří byli nápomocni při dohánění výuky i paní
hospodářce školy za podání mnoha užitečných
informací. 
Taková změna, jako je přestup dítěte na jinou
školu, je určitě náročnou situací. Díky tomuto pe-
dagogickému sboru jsme v ní ale nebyli sami
a odnášíme si zkušenost, že pro nás platí roz-
hodnutí „MODRÁ JE DOBRÁ”. Mikulečtí ze Sloup-
nice

ZAMYŠLENÍ

Kristovo vzkříšení
Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly
ženy k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.
Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly
dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad
tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zá-
řícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář
k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého
mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpo-
meňte si,  jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,
že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných
lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.”

Lukášovo evangelium 24, 1–7

Letošní Velikonoční neděle, ten první den po so-
botě, kdy ženy časně ráno dorazily k prázdnému
Kristovu hrobu, vyšla na 1. dubna – na apríla.
Dnešním pohledem viděno, bychom mohli říci,
že si ty ženy mohly připadat, jako by si z nich
někdo udělal apríla, jako by jim provedl trochu
drsný kanadský žert. Hroby se nejspíš vykrádaly
i v dávné minulosti. Kdo by však kradl mrtvé tělo
ukřižovaného, který nic neměl? Zatímco však
ženy považují za nepatřičné a překvapivé to, že
v hrobě nenajdou mrtvé tělo Ježíše Krista, z Bo-
žího pohledu je překvapivé a nepatřičné něco ji-
ného: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?”
Velikonoční radost křesťanů roste právě z této
zkušenosti. Ta první část oznámení „není zde” je
jistě bolestivá. K bolestné zkušenosti smrti Pána
Ježíše na golgotském kříži jako by ještě přibyla
další bolest nad ztrátou jeho umučeného těla.
Ale druhá část té věty „byl vzkříšen” najednou
otevírá úplně nový prostor i nové vysvětlení jeho
nepřítomnosti. Je výzvou, abychom se neobra-
celi jen do minulosti, i když i z ní je dobré si při-

pomenout právě to, co mířilo a míří k přítom-
nosti a do budoucna. Kristův kříž nelze obejít, ale
není koncem. Ve světle vzkříšení se stává zna-
mením Boží lásky, která je silnější než naše lid-
ská nenávist.
I my, sevřeni nejrůznějšími strachy a obavami,
dnes potřebujeme znovu zakusit dotek záře
vzkříšení, abychom nezůstali uvězněni v hrobě
svých klamných představ a svého sobectví,
v němž se opevňujeme proti zlému, z vnějšku
dotírajícímu světu.
Kámen je odvalen a Kristovo vzkříšení nás ujiš-
ťuje, že Bůh má moc odvalit i všechny ty bal-
vany, které chtějí zavalit a zadusit lásku v nás.
Tam, kde hledáme to, co se nám zdá cenné, ale
co se dá jako mrtvý předmět vzít a ukrást, tam
budeme vždy znovu zklamáni a bezradní. Tam,
kde však začneme hledat toho, který je živý
a který (ještě dříve než my jeho) začal hledat
nás, tam se před námi otevře nový, netušený
prostor života, ve kterém už smrt nebude mít
poslední slovo. Mnozí se dnes obávají nezná-
mých poutníků, ale jeden z nejsilnějších veliko-
nočních příběhů, vyprávění o učednících
jdoucích do Emaus (také v Lukášově evangeliu
ve 24. kapitole, jen o kousek dál) hovoří právě
o neznámém poutníkovi, v němž se k učedníkům
na jejich cestě připojí vzkříšený Pán Ježíš Kristus.
Velikonoce jsou ujištěním, že i nás chce zbavit
strachu a naplnit radostí a pokojem, který nám
již nikdo nebude moci vzít..
Kéž vás provází tato velikonoční radost a proza-
řuje vaše dny, vám přeje

Štěpán Klásek,
farář Církve československé husitské    

Informační centrum Litomyšl ve spolupráci
s městem Litomyšl připravilo dotisk aktualizo-
vaného vydání mapy města Litomyšle. Mapa po-
prvé vyšla v roce 2013 a kromě podrobného
plánu města s rejstříkem ulic jsou zde také pře-
hledně uvedeny kontakty na místní úřady, školy
a kulturní či sportovní zařízení, které budou jistě
užitečné nejen turistům, ale i občanům města.
Turista získá informaci o všech turistických
atraktivitách města a najde zde i několik tipů na
výlet do okolí. Mapu, kterou graficky zpracovala
a vytiskla tiskárna H.R.G., je možné zakoupit
v infocentru na náměstí i na zámku.

Aleš Bárta, Informační centrum 

Mapa Litomyšle
nově

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Tři věci jsou nesmírně
tvrdé: diamant, ocel a poznání sebe
sama. B. Franklin

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Vomočilová
    Vlastimil Čermák
    František Hanuš
    Mikuláš Balog
85 let – Josef Drahoš
    Jiří Moravec
    Jaroslava Hanusová
90 let – Anna Stodolová
92 let – Milada Jirečková
    Ludmila Přikrylová
93 let – František Šauer
    Věra Kutová
95 let – Jaroslav Theimer
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jaroslav Bureš, Hýskov – Kateřina Jirá-
sková, Lhota
Ondřej Šimák, Svitavy – Petra Škeříková,
Litomyšl
Luboš Kučera, Sloupnice – Petra Fikej-
zová, Sloupnice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Mgr. Josefem Radou (84 let)
Bohumilem Rubkem (84 let)
Anežkou Novotnou (77 let)
Františkem Kubešem (74 let)
Martou Stoklasovou (79 let)
Josefem Bočanem (63 let)
Vlastou Navrátilovou (100 let)
Františkem Kohoutem (65 let)
Annou Tobiášovou (87 let)
Věrou Hřebcovou (79 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

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

V březnu jsme přivítali následující mi-
minka:
Štěpán Dražkovič, Jakub Fajfr, Barbora
Slavíková, Pavel Kopecký, Radek Zima, Já-
chym Kalina, Aimee Šauerová, Marek
Skalník
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235 let – 10. 4. 1783 se narodil František Jelínek,
řezník, radní a první litomyšlský historik. Je příkla-
dem člověka, který ve svém oblíbeném oboru his-
torie dosáhl odborné úrovně, autor třídílné
Historie města Litomyšle zanechal po sobě řadu
nepublikovaných rukopisů o dějinách města,
autor seznamu písemností archivu města. 
155 let – 4. 4.1863 se narodil Antonín Beba, člen
místního stavitelského rodu Bebů, jenž se pyšnil
dlouhodobou tradicí. Je autorem např. vily Tynča
u vlakového nádraží, vlastnil novobarokní vilu na
Bernardce (zubní ambulance), která prošla v še-
desátých letech 20. století kompletní přestavbou.
135 let –  25. 4. 1883 se narodil Josef Kopal, vy-
sokoškolský učitel, vědec a překladatel. V letech
1912–1920 působil na gymnáziu v Litomyšli. Po
první světové válce se zapojil do osvětového dění,
vedl kurzy francouzštiny a němčiny. Autor obsá-
hlých Dějin francouzské literatury, překladů
R. Rollanda. G. Flauberta, Honoré de Balzaca atd.
Otec astronoma Zdeňka Kopala. 
45 let – 14. 4. 1973 zemřel litomyšlský rodák, atlet
Lumír Kiesewetter. Studoval na učitelském
ústavu v Litomyšli, během studií se začal věnovat
hokeji a fotbalu, stal se členem litomyšlských
sportovních klubů. V roce 1943 přestoupil do
Chocně, kde začaly jeho úspěchy v hodu oštěpem
a vypracoval se až k mistrovskému titulu, který

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

duben 2018

Chlapecká škola
V novorenesanční budově školy se začalo učit
v roce 1873. Tehdy sloužila reálné škole, která
měla připravovat mládež zejména pro řemeslo,
obchod a průmysl. V roce 1877 zde začal vyučo-
vat Alois Jirásek, který předtím působil na lito-
myšlském gymnáziu. Nedlouho po jeho
odchodu byla reálka zrušena a v budově byly
umístěny tzv. nižší školy, zejména chlapecké.
V druhém poschodí budovy byly v letech 1891

HISTORICKÉ POHLEDY

držel po pět sezon. Po válce byl povolán do repre-
zentačního národního družstva a sjezdil celou Ev-
ropu se střídavými úspěchy, 3. 9. 1947 hodil
oštěpem 71,66 m a jako prvnímu oštěpaři se mu
podařilo překonat sedmdesátimetrovou hranici,
roku 1948 se zúčastnil Olympijských her v Lon-
dýně. 
115 let – 3. 4. 1903 proběhlo slavnostní položení
základního kamene ke stavbě Smetanova
domu. Z jedenácti projektů zvítězil návrh profe-
sorů české státní průmyslové školy v Plzni Jana
Šuly, Viktorina Šulce a Josefa Velflíka. Stavbou bu-
dovy v novorenesančním slohu byl pověřen lito-
myšlský stavitel Josef Kreml.  Za účasti celého
města a význačných osobností včetně ředitele
Národního divadla Františka Adolfa Šuberta ote-
vřela novou budovu v neděli 11. června 1905 Sme-
tanova opera Dalibor.
220 let – 23. 4. 1798 bylo slavnostně otevřeno
unikátní barokní divadélko v litomyšlském
zámku. Z dekorací a jevištních kulis se zachovalo
16 variací, které byly vytvořeny vídeňským
mistrem Josefem Platzerem (autor kulis k premi-
éře Dona Giovanniho v Praze). Tato sbírka svým
rozsahem a kvalitou nemá v Čechách obdoby.
Drahocenné originální kusy jsou naprostým uni-
kem i ve světovém měřítku a pouze v litomyšl-
ském divadélku jsou stále k zhlédnutí, neboť jsou
používány dodnes. 

Lenka Backová

až 1928 uloženy sbírky městského muzea.
Během války byli v budově ubytováni lidé us-
tupující před frontou. Po válce byla činnost
školy obnovena, od roku 1960 je sídlem jedné
ze tří základních litomyšlských škol.

Lenka Backová

Fotosoutěž zahájena!
Jaké je stáří? Co dlouhé životní příběhy vepsaly
starým lidem do vrásek? Co všechno viděly oči
seniorů a čeho se dotýkaly jejich ruce? Co museli
tito lidé prožít, aby se stali tím, kým jsou dnes?
Jak se stáří podepisuje na těle i na duši? To
všechno může citlivý pozorovatel vyčíst třeba
i z fotografie. 
Centrum sociální pomoci města Litomyšl (CSP)
provozuje dvě služby – Domov pro seniory
a Domov se zvláštním režimem. Senioři jsou zde
tedy v centru pozornosti. „Stáří může být velmi
rozmanité, krásné a moudré, ale též plné bolestí
a trápení. Senioři nejsou jednolitou skupinou lidí.
Každý má svůj příběh, svoji cestu, svoji životní
zkušenost. Ta je samozřejmě nepřenositelná,
nicméně může být poučením pro nás mladší.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit fotosoutěž, která
by mohla přispět k tomu, abychom seniorům
a jejich příběhům dovedli lépe naslouchat. Tedy
spíše vidět je,” říká Alena Fiedlerová, ředitelka
CSP.

Tématem a hlavním mottem fotosoutěže je
„Stáří je čas naplněný… aneb Příběhy vepsané
do vrásek”. To, jak fotograf téma pojme, je čistě
na něm, jeho pohledu a umu. Jedinou podmín-
kou účasti v soutěži je to, aby autoři poslali max.
3 pojmenované fotografie v co nejvyšší kvalitě
na e–mail  recepce@csplitomysl.cz.

Z vybraných fotografií uspořádá CSP v říjnu 2018
v kostele Nalezení sv. Kříže výstavu. 12 nejlep-
ších bude prezentováno v kalendáři, který bude
vytištěn H.R.G., s. r. o. Akci podporují i další or-
ganizace, a to např. Městská galerie Litomyšl,
Zámecké návrší, p. o. , město Litomyšl, Gene-
race89. Z výtěžku prodeje kalendáře budou fi-
nancovány volnočasové aktivity klientů CSP. 
Fotosoutěž je určena dětem i dospělým. Dětská
kategorie je pro děti do 15 let. Neváhejte! Uzá-
věrka je 15. června 2018. A čas neskutečně letí,
jak často zaznívá z úst seniorů…

Olga Radimecká 

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

Se Sherlockem
Holmesem
po stopách paměti
4. ročník Litomyšlské univerzity pro prarodiče
a vnoučata
Městská knihovna připra-
vila další ročník experi-
mentální univerzity pro
dvě generace. Tentokrát se
budeme věnovat fungo-
vání lidské paměti. Průvod-
cem nám nebude nikdo
jiný než mistr dedukce, po-
zorný pozorovatel a „stavi-
tel” paláců paměti, slavný detektiv Sherlock
Holmes a samozřejmě jeho přítel doktor Watson. 
Program je pro rodinné týmy – babička nebo dě-
deček (maminka nebo tatínek) a jedno, popří-
padě dvě vnoučata od šesti let výše – horní
hranice je omezena pouze zájmem trávit čas
s prarodiči:).
Vše je rozvrženo do šesti sobotních setkání od
9 do 12:30 hodin. Učit se, pracovat a pátrat bu-
deme v městské knihovně a po celé Litomyšli.
Každý blok je sestavený z teoretické a praktické
části, proložený různými hrami, samozřejmě ne-
budou chybět ani domácí úkoly .
1.  Setkání sobota 21. 4.
Seznámení s náplní všech setkání a vzájemné
představení účastníků
Pozorný detektiv – proč musíme dávat pozor
a všímat si detailů
2.  Setkání sobota 19. 5.
Dobrý detektiv musí umět najít souvislosti – hra
s asociacemi
3.  Setkání sobota 9. 6.
Vrahův únik ze zamčeného pokoje – šifry, ré-
busy, akronyma, akrostichy atd.
4. Setkání sobota 23. 6.
Sherlockovy cesty paměti – Metoda loci hravou
formou
5.  Setkání sobota 8. 9.
Sherlockův palác paměti – jak to všechno spojit
dohromady
6.  Setkání sobota 22. 9.
Tajný výlet na závěr

Počet účastníků je omezen na 20 osob  
Školné je 250,- Kč za dospělého a 150,- Kč za
dítě. Přihlášky a registrace v čítárně Městské
knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 11:30 a od
12:00 do 16:00 hod. nebo na e–mailu pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz. Přihlásit se můžete
do 18. dubna nebo do naplnění kapacity.

Za pořadatele
Iva Pekníková a Romana Dubjáková
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STŘEDA 25. DUBNA
18.00 / Hotel Aplaus – restaurace Bohém
ŘÍZENÁ DEGUSTACE 
„OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY” 

19.00 / literární kavárna Na Sklípku
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU NA TÉMA 
„KRVAVÝ ROMÁN A LITOMYŠL”

19.30 / Smetanův dům
560. LITOMYŠLSKÝ HUDEBNÍ VEČER 
– POCTA ČESKÉ OPEŘE 
Ke 100. výročí založení republiky připravil Lito-
myšlský symfonický orchestr velký koncert

ČTVRTEK 26. DUBNA
17.30 – 20.00 / Městská galerie v domě U Rytířů
VEČER S GALERIÍ – ŠANSONOVÝ KONCERT
Uuslyšíte skladby Jacquese Brela, Edith Piaf,
Hany Hegerové a dalších. 

17.00 / Velký kongresový sál zámku
BESEDA S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost  

19.00 / Smetanův dům
BUTY  
koncert české populární hudební skupiny

PÁTEK 27. DUBNA 
17.00 / Smetanův dům
A DO TŘETICE VŠEHO…
rodinné představení Divadla Drak Hradec 
Králové – určeno nejmenším divákům

17.00 / Kino Sokol 
PO STRNIŠTI BOS
projekce filmu Zdeňka a Jana Svěrákových, po
níž následuje beseda s Aloisem Grecem, který
ve filmu ztvárnil Edu Součka 

17.30 / Hostinec U Černého orla
ERIK TABERY – OPUŠTĚNÁ SPOLEČNOST:
ČESKÁ CESTA OD MASARYKA PO BABIŠE 
autorské čtení 

20.00 / Music Club Kotelna
MŇÁGA A ŽĎORP 
česká rocková hudební legenda z Valašského
Meziříčí 

SOBOTA 28. DUBNA
od 10.00
KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací sta-
nice Pardubice • Long Vehicle Cirkus • Otužilci
z Cakle • Kuličková dráha • Spolek českých
kolařů cestovatelů Vysoké Mýto • harmonikář
Pepíček Čečil • Litomyšlský ski klub • Zpěvaví
bratři • Sbor paní a dívek • Sbor Vlastimil • Cir-
kus Levitare • drze swingující uskupení Alotrio
• krajta Ernestýna • kozlíci Ron a Jack • osel
Lojza • taneční skupina Amapola Tribe • Lázeň-
ské duchovní smyčcové kvarteto • paddlebo-
ardy a suchozemský windsurfing na máchadle
• duo masáže • výčep s klukama ze „smetánky”
• lázeňské občerstvení • soutěž Lázeňské pra-
meny • projekt Najdi – přečti – předej • lázeň-
ské lavičky a další… 

10.00 – 10.10 / Městská obrazárna – zámek
10 MINUT S…VÁCHALOVÝCH OBRAZEM 
SMRT ALCHYMISTOVA 
divadelně–výtvarná performance

10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 / 
Městská obrazárna – zámek, 
děti a mládež do 18 let vstup zdarma.
MALOVÁNÍ MEZI OBRAZY MISTRŮ
Stojan, barvy, štětce – vše na vás čeká.

10.30 / chrám Nalezení sv. Kříže
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ 
prohlídka revitalizovaných budov na zámeckém
návrší a míst, kam běžný turista nesmí 

10.00 – 16.00 / Toulovcovo náměstí
FOTOATELIÉR HRG NA ULICI 
nechte si udělat obrázek a soutěžte o nejkrás-
nější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár

10.00 – 17.00 / zámecké infocentrum
DÍLNA PRO MALÉ (I VELKÉ) LÁZEŇSKÉ ŠVI-
HÁKY A DÁMIČKY 

10.00 – 17.00 / první zámecké nádvoří 
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA 
užijte si stylový výhled na renesanční památku
UNESCO s dalekohledem a sklenkou vína

10.00 – 17.00 / zámecký park 
ŠKOLA NA ZÁMKU
výtvarné dílny, lanové překážky, aneb jak se
učili rytíři a zámecké dámy 

10.00 – 17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
LÁZEŇSKÁ POHODA V MUZEU 
sluneční lázně a funkční modely železnic

10.00 – 17.00 / první zámecké nádvoří 
BEDŘICHOVA MALÁ SCÉNA 
na pódiu před Rodným bytem B. Smetany ka-
pely z našeho regionu

11.00 / muzejní terasy
CIRKUS LEVITARE 
Interaktivní show Jana Hlavsy

12.30 / zámecký pivovar  
ÚSMĚVY PAVLA MATUŠKY 
vernisáž výstavy kresleného humoru 

13.00 / 1. zámecké nádvoří
LONG VEHICLE CIRCUS – ŽIVOT JE SWING 
groteska na chůdách  

13.00 / Bar Za kormidlem
LÁZEŇSKÝ PIÁNOBAR S P. BOŠTÍKOVOU

13.40 / lázeňská kolonáda
PRŮJEZD AUTO–MOTO VETERÁNŮ 
KOLONÁDOU 

14.00 / první zámeckém nádvoří
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
7. LITOMYŠLSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
zahraje Stanley’s Dixie Street Band, moderuje
Václav Žmolík 

14.15 / ze zámeckého návrší na Toulovcovo nám.
PRŮVOD KOLONÁDOU 

15.00 / zámecké jízdárna
PŘEDTANČENÍ PŘED TANČÍRNOU
Škola swingu s taneční skupinou Swing Busters 

15.00 – 17.00 / Růžová ulice
VÝTVARNÝ ATELIÉR MĚSTSKÉ GALERIE
Přijďte malovat, vytvořit si vlastní placku nebo
se vyfotit s Josefem Váchalem!

15.00 / Toulovcovo náměstí
STANLEY’S DIXIE STREET BAND 
během odpoledne vyhlášení divácké soutěže
elegance auto–moto–veteránů a soutěže Lá-
zeňské prameny

16.00 / muzejní terasy
CIRKUS LEVITARE 

16.00 – 17.00 / dvorek zámeckého pivovaru
PŘÍBĚHY ZAJÍC A ZAJÍC
Hraje a vypráví vypravěč příběhů Martin Hak,
vhodné pro dospělé a děti od 8 let

16.00 – 17.00 / Galerie de Lara
NEFORMÁLNÍ POVÍDÁNÍ S MALÍŘEM 
JIŘÍM VALEŠEM 
při příležitosti výstavy obrazů Litomyšl 

17.00 / Toulovcovo náměstí
KATEŘINA STEINEROVÁ 
& HER SWING BOYS  

18.00 / Toulovcovo náměstí
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJ-
KRÁSNĚJŠÍ LÁZEŇSKÝ KLOBOUK, KOSTÝM
A LÁZEŇSKÝ PÁR
(uzávěrka soutěže v 16.00)

18.30 / Hostinec U Černého orla
DIVNOLIDI – VERNISÁŽ ILUSTRACÍ 
ELIŠKY HROMÁDKOVÉ 
Co za lidi může žít v umělcově hlavě? Eliščiny
obrazy vám rádi napoví.

19.00 / Toulovcovo náměstí
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

21.00 / Toulovcovo náměstí
ATARÉS
kubánské a latinskoamerické rytmy

20.00 – 1.00 / zámecká jízdárna a pivovar
LÁZEŇSKÁ SWINGOVÁ TANČÍRNA 
naučte se pár swingových kroků
s taneční školou Swing Busters   

22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
CHRÁMU

22.00 / Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY 

NEDĚLE 29. DUBNA
10.00 – 15.00 / zámecký park
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
přijďte na stylový lázeňský brunch – občer-
stvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou

10.00 – 15.00 / zámecký park
TETYANA MIALKOVSKA 
výstava a workshop ukrajinské výtvarnice.

10.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
UDĚLEJTE SI VLASTNÍ SGRAFITO! 

14.00 / Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže 
FINSKÝ PĚVECKÝ SBOR VOX VANAJAE 
A AURORA YOUTH CHOIR

17.00 / Smetanův dům
JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ: 
NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ
(NA KTERÉ SE ZAPOMNĚLO)  
Orchestr divadla Semafor řídí Jiří Svoboda. Hos-
tem večera bude Michal Malátný, zpěvák kapely
Chinaski a člen Divadla Semafor.

Program Zahájení 7. litomyšlské
lázeňské sezóny



9

Projekt Najdi – přečti – předej
součástí Lázní ducha 

7. litomyšlské lázeňské sezóny.
Knížky můžete již s předstihem
nosit do Informačního centra na
Smetanově náměstí či do zámec-
kého infocentra, případně je mů-
žete zanechat na podatelně
městského úřadu nebo v městské
knihovně. Všechny knihy opatří

organizátoři samolepkou s pokyny a návštěvníci
Lázní ducha si, kromě zajímavých zážitků,
mohou domů odnést také vaši knihu. Po pře-
čtení doporučujeme zanechat knihu na nějakém
vhodném místě, případně předat další osobě.
Vhodným místem může být čekárna u lékaře,
autobus, vlak, úřad, knihovna, kino či galerie
apod.  Michaela Severová

Co si s sebou vozíte, když cestu-
jete do lázní? Kromě jiného samo-
zřejmě dobrou knížku. Proto ani
v našich lázních není o knížky
nouze. Pokračujeme totiž v pro-
jektu s názvem Najdi – přečti –
předej. Smyslem tohoto projektu,
který má kořeny v severských ze-
mích, bylo a je podpořit četbu. Mnozí z nás
máme jistě doma celou řadu knih, které již po-
druhé číst nehodláme (víme například, že vra-
hem je zahradník). Někdo jiný by si však právě
tyto naše knihy možná rád přečetl. Proto tímto
vyzýváme všechny milovníky četby, přineste,
prosím, tyto knihy na lázeňskou promenádu, kde
bude probíhat v sobotu 28. dubna akce Zahájení

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkcí

ředitel / ředitelka  Smetanova domu Litomyšl

ředitel / ředitelka  Městské knihovny Litomyšl
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.

Termín podání přihlášek: 4. dubna – 31. dubna 2018
Jmenování  je na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

Město Litomyšl

V lázeňském kostýmu na prohlídku
zámku se slevou či zdarma
Návštěvníci, kteří přijdou v sobotu a v neděli 28.
a 29. dubna 2017 do litomyšlského zámku lá-
zeňsky oblečeni, se mohou těšit na odměnu.
V Litomyšli totiž opět začínají Lázně ducha.  
Státní zámek v Litomyšli se připojuje k zahájení
v pořadí už 7. ročníku litomyšlských Lázní
ducha. Krásné východočeské historické město
plné malebných zákoutí, hudby a gurmánských
zážitků totiž působí na lidského ducha podobně
blahodárně, jako klasické lázně na jeho tělo. 
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 v odpoledních hodinách
přivítá Státní zámek Litomyšl autora detektiv-
ních románů i literatury historického faktu pana
Vlastimila Vondrušku. Zveme na pořad Oldřich
z Chlumu – román a skutečnost, který představí
skutečnou osobnost hlavního hrdiny několika
historických detektivních románů Vlastimila
Vondrušky. Akce se uskuteční v renesančním

Velkém kongresovém sále v přízemí zámku,
který je bezbariérově přístupný. 
Lázeňská sezona bude slavnostně zahájena
v sobotu 28. dubna 2017. Kromě mnoha akcí
v rámci města jsou návštěvníci srdečně zváni
i na litomyšlský renesanční zámek, památku
UNESCO. Zde bude těm, kteří budou oblečeni
v lázeňském kostýmu, poskytnuto na základní
prohlídkovou trasu Reprezentačními sály a di-
vadlem snížené vstupné. Děti do 15 let v kos-
týmu budou mít prohlídku zcela zdarma. 
Zámek bude po oba dny otevřen v běžné náv-
štěvní době, tedy od 10 do 16 hodin (poslední
prohlídka začíná v 15 hodin). Rezervace pro jed-
notlivce není nutná. Více informací a aktuální
vstupné na www.zamek–litomysl.cz.

Zdeňka Kalová

Zahájení lázeňské sezony v regionálním muzeu
I letos se muzeum připojí 28. a 29. dubna k za-
hájení další litomyšlské lázeňské sezony boha-
tým programem pro celou rodinu.

Výstava železničních modelů a kolejišť
Ve velkém výstavním sále muzea bude k vidění
více než desítka kolejišť s do detailu propraco-
vanými lokomotivami, vagónky i nádražími. Ne-
budou chybět ani humorně ztvárněné scénky
v okolí tratí. Jedno kolejiště bude k dispozici
dětem na hraní.
Výstava bude otevřena v sobotu 28. dubna od 9

do 19 hodin a v neděli 29. dubna od 9 do 15
hodin. Přijďte se pokochat, jste srdečně zváni!
Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli
a Společnost přátel železničního modelářství
a železnice, z.s.

Udělejte si vlastní sgrafito! 
Každý si může pomocí šablon či vlastního ná-
vrhu vyrobit své vlastní sgrafito – třeba podobné
těm z litomyšlského zámku, jemuž je letos
přesně 450 let. Sgrafito si společně s výučním
listem odnesete domů.

Výtvarná dílna s lektorem se uskuteční v muzeu
v neděli 29. 4. od 10 hodin. Max. 20 účastníků.
Prosíme o přihlášení předem na e–mail po-
kladna@rml.cz či telefon 461 615 287 do 29. 4.
do 9.00 hod. Cena 160 Kč/osoba. Program byl
připraven ve spolupráci s Městskou galerií Lito-
myšl.

Lázeňská pohoda v muzeu
Lázeňskou pohodu si můžete užít nejen na výše
uvedených akcích, ale i na slunečních terasách
pod muzeum, kde budou v sobotu k dispozici pro
všechny plážová lehátka. Dětem i dospělým
vřele doporučujeme k návštěvě také letní dět-
skou hernu s malou doprovodnou výstavou
k dějinám litomyšlské plovárny.

Otevírací doba hlavní budovy muzea o lázeň-
ském víkendu:
sobota 28. dubna – 9–19 hod.
neděle 29. dubna – 9–15 hod.
(Rodný byt B. Smetany a Portmoneum budou
mít standardní otevírací dobu 9–12, 13–17 hod.)

Kdo přijde o lázeňském víkendu oblečený v plav-
kách, má vstup do hlavní budovy muzea
zdarma!
V rámci soutěže Lázeňské prameny můžete nav-
štívit i Portmoneum – Museum Josefa Váchala,
kde na vás bude čekat Pramen Josefa Portmana
– lahodný alkoholický Elixír Lázní ducha.
Další informace k soutěži i Zahájení 7. litomyšl-
ské lázeňské sezony najdete na www.laznedu-
cha.cz. René Klimeš

Máte rádi památky UNESCO? Rádi soutěžíte či
navštěvujete kulturní, sportovní či společenské
akce ve městech UNESCO? Chcete se podělit
o své zážitky z cestování – doporučit či naopak
nedoporučit určité místo či službu? Pokud ano,
je facebooková skupina „UNES&CO. aneb Spo-
lečnost přátel památek UNESCO” určena právě
vám! Přihlaste se, sdílejte, lajkujte, komentujte
či se jen tak rozhlížejte – naše facebooková sku-
pina je otevřena všem!        Michaela Severová

Facebooková skupina
pro milovníky
památek UNESCO 

Povídání
s Vlastimilem
Vondruškou 
Jednou z prvních kulturních akcí Lázní ducha
2018 bude povídání se spisovatelem a žurnalis-
tou Vlastimilem Vondruškou v pořadu Oldřich
z Chlumu – román a skutečnost dne 26. 4. 2018
od  17  hod.
Poslední dubnový víkend bude Litomyšl prožívat
opět Lázně ducha. Zámek v Litomyšli připravil
na čtvrtek 26. dubna 2018 od 17 hodin povídání
se spisovatelem a historikem Vlastimilem Von-
druškou. V pořadu Oldřich z Chlumu – román
a skutečnost se obdivovatelé historických ro-
mánů V. Vondrušky mohou seznámit se skuteč-
nou historickou osobností Oldřicha z Chlumu,
kterou spisovatel použil coby hlavního hrdinu
a zastánce spravedlnosti ve svých detektivních
románech situovaných do českého království ve
13. století. 
Pořad se uskuteční ve Velkém kongresovém sále
v přízemí litomyšlského zámku, který je bezba-
riérově přístupný. Vstup volný. 

Zdeňka Kalová
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Českomoravské pomezí představilo
turistické cíle regionu i řadu novinek
Hned na čtyřech významných akcích představili
od začátku roku zástupci Českomoravského po-
mezí i jednotlivých měst tohoto regionu atrak-
tivní nabídku pro nadcházející turistickou
sezónu. Nejznámější výletní cíle oblasti vyme-
zené městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto byly prezentovány už
v lednu na veletrzích Regiontour v Brně a Slova-
kiatour v Bratislavě. Pro návštěvníky byla připra-
vena řada nových materiálů prezentujících
turistické atraktivity, významné kulturní či spor-
tovní akce, tipy na vícedenní pobyty či trasy pro
příznivce cyklistiky. Blíže se mohli s Českomo-
ravským pomezím seznámit také s pomocí mul-
timediální mobilní aplikace, která je zdarma
k dispozici na Google Play a v App Store. Najdete
v ní TOP atraktivity, doporučené prohlídky měst,
historické časové osy, řadu fotografií, animo-

vané filmy, virtuální prohlídky i hru s rozšířenou
realitou.
S velkým zájmem se setkala expozice Českomo-
ravského pomezí také na únorovém veletrhu Ho-
liday World v Praze a březnovém Infotouru
v Hradci Králové. I na těchto veletrzích byla pro
návštěvníky připravena možnost zasoutěžit si
o zajímavé ceny. Stačilo odpovědět na pár jed-
noduchých otázek týkajících se Českomorav-
ského pomezí. Několik stovek vyplněných
soutěžních kvízů je důkazem toho, že tato forma
prezentace byla úspěšná a přilákala na stánek
spoustu potenciálních návštěvníků regionu.
Na všech veletrzích byla prezentována také ob-
líbená soutěž Kouzelné putování Českomorav-
ským pomezím, která letos pokračuje již čtvrtým
ročníkem. Vyhrát mobil, tablet či víkendový
pobyt může každý, kdo navštíví vybrané turis-
tické atraktivity. Stačí si jen v informačním cen-
tru vyzvednout hrací kartu a začít sbírat
soutěžní samolepky.
Další pozitivní zprávou je také pokračování pro-
jektu Cyklobusem Českomoravským pomezím.
Pokud jste fanoušky cyklistiky, budete moci po
celé prázdniny opět využít služeb autobusu uz-
působeného pro převoz kol. Celý projekt doznal
letos velkých změn a v rámci Českomoravského
pomezí bude v provozu několik nových autobu-
sových linek, které vás zavezou na mnohem více
atraktivních míst. O všech novinkách vás bu-
deme podrobně informovat v následujících čí-
slech městského zpravodaje.

Jiří Zámečník, foto: ČMP

Ukliďme Česko
v Litomyšli počtvrté
Přípravy dalšího ročníku celorepublikové úkli-
dové akce Ukliďme Česko jsou v plném proudu.
Do jejího uskutečnění v sobotu 7. dubna zbývá
už jen několik dní. Nejinak je tomu v Litomyšli.
Mapa úklidů, jejímž prostřednictvím se dobro-
volníci hlásí k úklidu v okolí našeho města, se
utěšeně zaplňuje. Tímto děkujeme vám všem,
kteří jste se nám již ohlásili přes webové stránky
generace89.cz, či přímo na mail vavrin@gene-
race89.cz, nebo telefon 734 81 15 81.
Zapojit veřejnost do mapování, uklízení a přede-
vším pak prevence vzniku nepořádku a černých
skládek se snaží organizátoři ze spolku Ukliďme
Česko a Českého svazu ochránců přírody. Vloni se
díky nim do uklízení zapojilo na 96 000 dobrovol-
níků, kteří sesbírali přes 1 500 tun nepořádku. Jen
v Litomyšli a okolí se naplnilo a SUS Litomyšl,
partner akce, odvezla 140 pytlů nepořádku
a mnoho dalšího velkorozměrného odpadu.
Pokud je i vám myšlenka dobrovolnické úklidové
akce blízká a víte o místě, které čeká na vaši
péči, stále je možnost připojit se k desítkám jed-
notlivců, rodin, skupin, skautům, školám a dal-
ším organizacím, kteří jdou našemu okolí
odlehčit tímto způsobem již počtvrté.

Jan Vavřín

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

asistent / asistentka vedení úřadu
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.

Máte zájem o práci na radnici?

Jarní svozové akce
biologického 
odpadu 2018
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 9. dubna do 20. dubna na základě
osobní a písemné objednávky občanů města
pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu
(tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objed-
natel (může to být i zástupce skupiny občanů)
potom osobně předá vytříděný biologický odpad
do přistaveného kontejneru v předem stanove-
nou dobu pracovníkům Městských služeb Lito-
myšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace
zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby
se na uvedeném místě přistavení kontejneru ne-
nacházely jiné druhy komunálního odpadu, nebo
odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn
dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl
s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky
odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra,
Michal Kopecký, Jana Vybíralová, Milan Hlous
(všichni tel. 461 613 491).          Lenka Hladíková

RESTAURACE SLUNCE
PŘIJME

SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA
možno i na zkrácený úvazek

DÁLE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
(nástup možný ihned)

Nabízíme: solidní platové ohodnocení, 
férové jednání

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

nebo přímo v provozovně

Nabízím pronájem bytu 3+1
70 m2, možno s garáží, 

v blízkosti centra Litomyšle
Tel. 605 838 666
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

30 let Mužského pěveckého sboru
Litomyšl – zamyšlení nad fotografií
Fotografie velké skupiny upravených mužů s pří-
jemnou moderátorkou a nenápadným štíhlým
sbormistrem v přírodní scenerii s klavírem, po-
staveným na dřevěné paletě, jistě vzbuzuje
i dnes pozornost. Ano, je to z pohledu fotografie
nedávno vzniklý (zal. 1987) Mužský pěvecký sbor
Litomyšl se sbormistrem Otou Karlíkem, do-
plněný i několika členy Hudební mládeže v čele
s jejich současným předsedou.
Vzpomeňme nejen dlouholetého sbormistra Otu
Karlíka, který dle slov  hymny mužského sboru
„má sbor jako rodinu”, ale i zakládajícího před-
sedu Mojmíra Valacha, jednatele Pepu Nováka
i místopředsedu Honzu Kapustu. 
V prvních letech své existence byl sbor kmeno-
vým tělesem rozvíjející  se slavnosti „Otvírání
studánek”  ve Vlčkově. Postupně se vypracová-
val i svojí spoluprací s Litomyšlským  symfonic-
kým orchestrem i dalšími známými tělesy, jako
je  Orchestr G. Broma (Hniličkova Jazzová mše),
Bigband Lanškroun (Polní mše Martinů), Filhar-
monie Hradec Králové (dir. Vajnar). Nezapome-
nutelná jsou pěvecká pásma z tvůrčí dílny Oty
Karlíka – „To pivečko”, „Ach, vojna, vojna”, „Jarní
romance”, které postupně přerůstaly v koncertní
inscenace oper (Blodkova  V studni), společné
dílo LSO a všech litomyšlských pěvců.
Již první společná Rybovka 1. 12. 1999 překvapila
svojí kvalitou, zároveň však vzbudila pochyb-
nosti o možnostech jejího opakování. Opak byl
pravdou, společný projekt LSO a regionálních
pěvců se dnes blíží ke stovce.
V současné době Mužský pěvecký sbor Litomyšl

se sbormistryní Petrou Kubátovou připravuje
programy pro adventní období (chorály a další
písně), věnuje se tvorbě Karla Hašlera a nezapo-
míná ani na perly z 30letého archívu sboru. Zá-
roveň udržuje svoji pěveckou kondici pro účast
na velkých společných projektech s oblíbenými
symfonickými orchestry.
Svoji spolupráci si v pátek dne 13. dubna 2018
připomenou litomyšlské sbory na tradičním se-
tkání ve společenském sále  hotelu Hvězda (v 18
hod.). Srdečně jsou zváni  bývalí zpěváci  i noví
zájemci, kteří si mohou vybrat z přítomných
sborů. Přivítá je sbormistryně Petra Kubátová
i stávající členové sborů, věříme, že neodolají
a zazpívají si s námi. Ostatní veřejnost jistě své
pěvce nezmešká na Lázních ducha v sobotu 28.
4. v dopoledních hodinách na obvyklých mís-
tech.                 Josef Veverka, foto: archiv sboru

Vyjádření ke stavu Smetanova náměstí
Rád bych touto cestou využil možnost vyjádřit
se ke stavu Smetanova náměstí. V minulém čísle
Lilie jsme se totiž mohli dočíst, že mezi obyvateli
žijícími přímo na Smetanově náměstí proběhne
dotazníkové šetření, avšak nás, občanů žijících
v těsné blízkosti, se nikdo dotazovat nebude.
Proto mi dovolte, abych alespoň takto označil
jako velký problém parkování a naše vietnamské
spoluobčany, kteří nejsou schopni a ochotni re-
spektovat naši legislativu a podle toho to pak na
náměstí vypadá! 
Zářným příkladem budiž nedávné rozhodnutí
památkářů, kteří rozhodli, aby občerstvení Beef
Burger odstranilo z výlohy polep, který sice
možná do památkové zóny nepatří, ale roz-
hodně byl vyroben kvalitně a vkusně, na rozdíl
od způsobu prezentace zboží vietnamských pro-
dejců, o které většina z nás leda tak zakopává.
V podsíních se kvůli nim nedá často ani chodit.
Ovšem to nikomu nevadí. Zde památkáři evi-

dentně neměří stejně! Nebo se snad bojí? Či
snad cizinci mají v Litomyšli větší práva než
místní? Nebo na ně zkrátka „nic neplatí”, a tudíž
město v tomto případě raději rezignuje? Kdysi tu
už taková snaha byla, ale podívejte se, jak to do-
padlo... Nijak. Stejně tak dopadla nijak otázka ře-
šení parkování. Zeptejte se, koho chcete, ale
většina poukáže na problém číslo 1, právě pokud
jde o parkování a způsob podnikání vietnam-
ských prodejců (umělohmotné přepravky v pod-
loubí a na nich PVC ubrusy, to vše sloužící jako
„místo pro prezentaci”)! A to jsme přitom město
v UNESCO!!! 
Další problém vidím v nedostatku odpadkových
košů, stojanů na kola, laviček, zeleně, dále také
ve špatném osvětlení podsíní, stavu dlažby a zá-
valu cedulí, poutačů apod. Obytná zóna upro-
střed náměstí už také neslouží původnímu
účelu. Kamenné patníky zůstaly jenom dva,
takže teď se tu dá krásně zaparkovat, i když to
zakazuje dopravní značení! A Městskou policii,
která navíc sídlí nedaleko, to taky příliš neza-
jímá... V centru rovněž chybí kašna nebo vý-
znamnější odpočinkové místo. 
Doufám, že se stav Smetanova náměstí co ne-
vidět zlepší a že přístup památkářů i města bude
ke všem stejný, tedy – že nebude jednoho šika-
novat a druhého naopak protežovat. 

Josef Polák

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 7. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 8. 4. MUDr. Jílek ml.
So 14. 4. MUDr. Sláma
Ne 15. 4. MUDr. Sláma
So 21. 4. MUDr. Kašparová
Ne 22. 4. MUDr. Slavík
So 28. 4. MUDr. Přichystalová
Ne 29. 4. MUDr. Jindrová
Út 1. 5. MUDr. Tišlerová
So 5. 5. MUDr. Paseková
Ne 6. 5. MUDr. Paseková
Út 8. 5. MUDr. Slavík

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 7. 4. MUDr. Švábová
Ne 8. 4. MUDr. Jung
So 14. 4. MUDr. Běňová
Ne 15. 4. MUDr. Cacková
So 21. 4. MUDr. Laštůvková
Ne 22. 4. MUDr. Jung
So 28. 4. MUDr. Filová
Ne 29. 4. MUDr. Filová
Út 1. 5. MUDr. Hájková
So 5. 5. MUDr. Kopecká
Ne 6. 5. MUDr. Laštůvková
Út 8. 5. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 7. 4. U Anděla strážce, tel.461 615 457
Ne 8. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 14. 4. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 15. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 21. 4. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 22. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 28. 4. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 29. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Út 1. 5. Na Špitálku, tel. 461 615 034
So 5. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 6. 5. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Út 8. 5. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
7. – 8. 4. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
14. – 15. 4. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
21. – 22. 4. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
28. – 29. 4. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207 tel. 461 619 670
1. 5. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
5. – 6. 5. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
8. 5. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

20 let s Hvězdou
Období 1998–2018, to je jen dalších 20 let, na-
vazujících na dlouhou historii trvání hotelu Zlatá
Hvězda, dříve U modré hvězdy.
Bylo to 20 let rekonstrukcí, kdy se celý kolektiv
zaměstnanců snažil vytvářet lepší podmínky pro
naše klienty. A protože dozrál uvolnit místa
mladé generaci, došlo počátkem roku ke „stří-
dání generací”. Ředitelem byl jmenován p. Mar-
tin Vopařil a jeho zástupkyní p. Alena Žroutová.
Přeji jim a celému kolektivu zaměstnanců hodně
úspěchů.
Současně bych chtěla poděkovat všem našim
dodavatelským firmám za dobrou spolupráci
a našim klientům za jejich přízeň. Hodně sil,
zdraví a pohody přeje               Milena Šnajdrová

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Pěvecký sbor KOS absolvoval
kanadsko americké turné • Zahájení předpro-

deje vstupenek na Smetanovu Litomyšl 2018 •
Kotelna hostí nejlepší týmy Česka v Chytrém
kvízu • Hokejisté A týmu se poprvé utkali
o bronz s Hlinskem • Květinová výstava na
Zámku – Renesance v Litomyšli • Tata Bojs
zatopili v Kotelně • Křesťanská zastavení na
Křížové cestě • Litomyšlský architektonický
manuál – LAM 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Zetešáci před maturitou
Zvoní. Chodby školy se rozezněly hlasy stu-
dentů, kteří se během přestávky přesunují do
další odborné učebny…
Vmísíme se do  halasného davu mladých mužů
a dívek a nasajeme studentskou atmosféru. Za-
jímá nás, jak vypadá předmaturitní čas studentů
litomyšlské techniky.
Zastavujeme se u skupiny mladých mužů,
které typujeme na potencionální maturanty,
a opravdu, máme štěstí, jsou to „čtvrťáci”.
Ochotně nám sdělí, že studují tradiční „zete-
šácký” obor – zemědělskou mechanizaci. Pře-
stávka není dlouhá, proto rychle pokládáme
několik otázek. 
Ptáme se, co musí student tohoto oboru splnit,
aby se stal absolventem školy, a jak se na závě-
rečný finiš připravují. „ Abychom vůbec mohli
přistoupit k maturitě, musíme odevzdat matu-
ritní práci z nějakého odborného předmětu,” říká
Víťa D., „má práce se věnuje využití průmyslo-
vých hnojiv v praxi.”  „A pak samozřejmě musíme
udělat maturitu, velký respekt máte hlavně z té
státní,” doplňuje Michael K. a pokračuje: „Každo-
pádně se těším, až to budu mít za sebou a budu
se věnovat práci v našem  rodinném zeměděl-
ském podnikání.”  Martin  D. dodává typicky

zemědělsky: „Nechceme jít k maturitě po žních.
I když já mám práci zajištěnou, nastoupím jako
servisák v Agrokonzultě, platí mi stipendium.” 
„Já půjdu někam na vejšku, na techniku,” sdělí
nám Matouš J., když se zajímáme i o další za-
mýšlené kariéry, „ a je nás víc…”  Michal K. plá-
nuje svou budoucnost ve firmě zabývající se
konstrukcí strojírenských součástek, Pavel D.
a Vojta K. se také uplatní ve svých rodinných fir-
mách. Někteří se ještě rozhodují.
Stihneme se ještě zeptat, proč se před lety pro
tuto školu rozhodli: „ Mně nejvíc ovlivnily při dni
otevřených dveří ty pomůcky, které tady máme
všude na chodbách k dispozici, řezy motorů, je-
jich částí, i to, že s nimi můžeme volně manipu-
lovat,” vzpomíná Michael K. „A taky řidičáky,”
připomíná Tomáš K.
A už zase zvoní a začíná další hodina intenzivní
předmaturitní přípravy. „Co teď máte?” ptáme
se. „Servis a opravy a pak motorová vozidla,”
zazní hromadná odpověď a studenti mizí za
dveřmi učebny. „Teď to chceme mít všechno za
sebou, ale asi se nám pak bude i stýskat, měli
jsme tady fajn partu,” zakončí naše povídání
Ondra T. mezi dveřmi.

Ivana Stuchlá a studenti M4A

Pěvecký sbor KOS
na zahraničním turné
opět zabodoval
Již potřetí během své existence se Smíšený pě-
vecký sbor KOS pedagogické školy v Litomyšli
vydal za „Velkou louži”. V roce 2008 přední mlá-
dežnické těleso absolvovalo koncertní cestu do
Calgary, v roce 2016, tedy zcela nedávno, úspěšné
turné po čtyřech státech USA. Poslední koncertní
turné se uskutečnilo 29. 11. – 16. 12. 2017 a stejně
jako v případě předchozí návštěvy USA to bylo na
pozvání křesťanské organizace Czech Symphony
projekt, která zprostředkovává kontakty mezi
mladými českými a americkými hudebníky. Ten-
tokrát však bylo turné do USA rozšířené i o kon-
certování v Kanadě. KOSáci během tří týdnů
absolvovali celkem 16 koncertů. Jednalo se o vy-
stoupení na základních a středních školách, v růz-
ných institucích, ale zejména celovečerní koncerty
pro veřejnost. Před organizátorem turné, ale
konec konců i před sborem samotným vyvstala
otázka, zda úspěch poslední návštěvy a účinko-
vání KOSáků v USA lze zopakovat, zda se nebude
jednat pouze o „přihřívanou polívčičku”. Jak se
zdá, opak byl pravdou. „Je nasnadě, že každý zá-
žitek je svým způsobem neopakovatelný, ale na
druhou stranu bylo poslední turné ještě krásnější
a opravdovější,” míní univerzitní pedagog a ředitel

Trojnásobná radost na ZŠ U Školek
Právo účasti na studijní cestě do Francie, Cenu
děkana Fakulty chemicko–technologické Univer-
zity Pardubice a Zvláštní cenu města Lan-
škrouna a Společenství firem Lanškrounska, to
jsou ceny, které si dovezli žáci Základní školy
U Školek z krajského kola Festivalu vědy a tech-
niky pro děti a mládež. Do krajského kola po-
stoupily z okresního 3 týmy žáků. Dvěma z nich
se zde podařilo uspět. 
Tým děvčat ze 7. ročníku – Adély Karáskové a Mi-
chaely Pelcové – maximálně zabodoval a získal
právo účasti na studijní cestě do Francie. Ve
svém projektu dívky zkoumaly problém obezity
u dětí školou povinných, snažily se je motivovat
ke zdravějšímu stravování, podávaly ochutnávku
zdravých jídel, a dokonce vydaly i kuchařku zdra-
vých receptů. Už teď se těší na studijní cestu do
Francie, kam vyrazí v květnu.
Zajímavé bylo i téma druhého úspěšného pro-
jektu – Máslo za zlato. Tým ve složení Daniel Kle-
ment a Nikola Šplíchalová (žáci 6. ročníku)
zpracovával velmi aktuální téma – máslo. Vzhle-
dem k nárůstu jeho ceny, o níž se v posledních
měsících hodně mluvilo, se žáci rozhodli pokusit
se vyrobit si vlastní máslo a zjistit, zda bude lev-

nější, případně chutnější. Podařilo se jim opravdu
vyrobit velmi chutné máslo, ovšem cenově vyšlo
ještě dráž než máslo kupované. Za svůj nápaditý
projekt získali hned dvě ocenění – Zvláštní cenu
města Lanškrouna a Společenství firem Lan-
škrounska a Cenu děkana Fakulty chemicko–
technologické Univerzity Pardubice.
Všem zúčastněným srdečně gratulujeme a pře-
jeme jim hodně dalších úspěchů.

Text a foto: Lucie Zavřelová

organizace Czech symphony project Dr. Michael
Šust a dodává: „Stavěli jsme totiž nejenom na
špičkové umělecké úrovni KOSu, ale také na zá-
kladech nových osobních přátelství a krásných
vzájemných vztahů vytvořených během spolu-
práce posledních dvou let na vánočních koncer-
tech v Čechách.” Podle tohoto hudebního
odborníka je KOS jedním z umělecky nejlepších
a nejúspěšnějších těles v jeho pěvecké a organi-
zátorské zkušenosti. „Je to radost s KOSem nejen
zpívat, ale jako komponista a aranžér také mohu
posunout standardní hranice sborových možností
o pár dalších neuvěřitelných kroků skrze interpre-
taci nových skladeb inspirovaných mimořádnou
pěveckou kvalitou KOSu,” komentuje Šust. Kon-
certní turné do Kanady a USA bylo pro talento-
vané studenty nejen mimořádnou příležitostí
prezentovat na americkém kontinentu své pě-
vecké nadání, českou hudbu, rodiště Bedřicha
Smetany, ale také možností poznat americkou
kulturu, zdokonalit své jazykové dovednosti, obo-
hatit své zkušenosti a především zúročit nároč-
nou práci ve sboru. Zuzana Fruniová,

VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Foto: Ondřej Kleiner

V druhé polovině dubna se 
KADEŘNICTVÍ JANY VRASPÍROVÉ
stěhuje ze „Slezáku” ke „Kaisrlíkom”
Smetanovo nám. 30, růžový dům 
vpravo hned vedle Komerční banky.
Těším se na vaši návštěvu v nových 
prostorách. Tel. 606 906 707
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Mají namířeno
do země
vycházejícího slunce

Nejkvalitnější zahrady středních škol
v Pardubickém kraji se nachází v Litomyšli
Tento fakt zjistili žáci Střední školy zahradnické
a technické Litomyšl v rámci rok trvajícího pro-
jektu, ve kterém zanalyzovali více než 1,6 milionů
m2 zeleně. Výsledný dokument nazvaný Strate-
gický plán rozvoje zeleně vybraných příspěvko-
vých organizací Krajského úřadu Pardubického
kraje si od školy objednal zřizovatel Pardubický
kraj.
Podstatou vlastní práce byly terénní průzkumy
studentů SŠZaT Litomyšl a následně zpracovaný
dokument, který se věnoval zhodnocení aktuál-
ního stavu zeleně vybraných školských a zdra-

votnických institucí i zařízení sociálních služeb.
Žáci zmapovali kvalitu a kvantitu vegetačních
a technických prvků. 
Celkově bylo vyhodnoceno 156 ploch (zahrad,
parkově upravených ploch, dvorků, atrií, střeš-
ních zahrad apod.) ve většině měst Pardubic-
kého kraje. Nejlépe byly hodnoceny právě
zahrady středních škol na katastrálním území
města Litomyšl, konkrétně VOŠP a SPgŠ Lito-
myšl a zahrada SŠZaT Litomyšl. Ve sféře speci-
álních škol mají nejkvalitnější školní zahradu ve
Vysokém Mýtě a nejlepší zeleň sociálních služeb
využívají klienti a zaměstnanci dvou zařízení –
Domova pod hradem v Žampachu a Domova
u Studánky v Anenské studánce.

Aleš Papáček, foto: archiv školy

Pozvánka na den
otevřených dveří
Na II. mateřské škole Litomyšl (Vertexová) v so-
botu 5. 5. 2018 od 9.00 hod. Přijďte si zavzpo-
mínat, pobavit se, zacvičit  si, něco hezkého
vyrobit a od 10.30 hod. zhlédnout divadlo žáků
základní červené školy. Srdečně zvou všichni za-
městnanci. Ivana Mlejnková

Pomoc černobyl-
ským dětem
snad příští rok…

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: Severní Korea očima
Milana  Bureše • Přezpolní - Výstava studentů
Fakulty výtvarných umění VUT Brno v Lubné

Po turné v Evropě, USA či Kanadě hodlá KOS, pě-
vecký sbor pedagogické školy v Litomyšli, zamí-
řit letos na podzim do východní Asie – do
Japonska. Plánovány jsou koncerty v Tokiu, kde
by KOSáci měli vystoupit na velvyslanectví
v rámci mezinárodního festivalu mladých špič-
kových interpretů Mladá Praha, v Matsumotu,
Kjótu, Okayamě a dalších místech. „Na koncer-
tech se setkáme s předními mládežnickými tě-
lesy,” uvádí k plánovanému turné sbormistr
KOSu Milan Motl.
Mezi další zajímavé plány sboru patří bezesporu
projekt Kočičích písní alias Kočičin současného
slovenského autora Belo Felixe. Ten se uskuteční
letos na jaře ve spolupráci se ZUŠ Bedřicha
Smetany Litomyšl, a to jmenovitě s dětskými pě-
veckými sbory Lilium a Kvítek v čele se sbormi-
stryní Lucií Vavřínovou. „Výsledkem bude CD
s kočičími písněmi s prvky nonartificiální hudby,
tzn. s prvky swingu, rock and rollu a samby,”
upřesňuje projekt sbormistr Milan Motl. Písně
s poetickými texty Jiřího Žáčka by měly rozdová-
dět jak malé, tak i velké posluchače. Součástí CD
pak budou pohádkové příběhy z kočičího světa.
Některé písně budou doplněny metodikou hu-
debních činností z dílny české hudební peda-
gožky Evy Jenčkové. „Vyvrcholením spolupráce
by mělo být na jaře prezentované hudebně–dra-
matické pásmo pro děti,” uzavírá nejbližší plány
sbormistr KOSu. 

Zuzana Fruniová, VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Obrovská vlna solidarity se zvedla poté, kdy 17.
listopadu promluvily Hana Šteyerová a Petra Be-
nešová o možnosti přivézt v červnu 2018 do Li-
tomyšle na ozdravný pobyt děti zasažené
černobylskou tragédií.
Po otištění výzvy v Lilii se začaly ozývat rodiny,
které měly zájem u sebe děti ubytovat. Další lidé
nabízeli pomoc materiální i dobrovolnickou,
školy i jiné organizace se chtěly zapojit.
Začali jsme tedy jednat s běloruskou stranou
o konkrétních podmínkách a postupech, jak děti
dopravit do Litomyšle, jak se o ně postarat, co
zajistit…. Jenže… po několika měsících jednání se
nečekaně objevil problém. Bělorusko nemá s ČR
uzavřenou smlouvu, která by takovýto pobyt
dětí u nás umožňovala. 
Na tuhle komplikaci jsme zatím malí páni. Je nám
jasné, že do letošního června není šance stihnout
vyvolat mezistátní jednání, podepsat smlouvy
a děti přivézt. Ale rozhodně to nevzdáváme! V po-
bytu dětí u nás vidíme (stejně jako mnoho Lito-
myšlanů a lidí z okolí) veliký smysl, proto máme
cíl oslovit zainteresované osoby a organizace
a dohodu mezi našimi zeměmi iniciovat.
Všem, kteří se chtěli zapojit a pomoci běloru-
ským dětem, jejichž život je od počátku kompli-
kovaný a zdraví narušené, moc děkujeme. Akce
se PROZATÍM odkládá. Věříme, že příští rok již
bude vše „papírově” ošetřeno a my budeme
moci v Litomyšli běloruské děti přivítat.
Za realizační tým 

Olga Radimecká, Generace 89 z. s.
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v Litomyšli v dubnu 2018
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 4. Ne 9.00–17.00 Pravda nebo lež? – seminář kineziologie s Petrou Polákovou. • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Velikonoční diskotéka 70.–90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

3. 4. Út 17.00 Počátky festivalu Smetanova Litomyšl – beseda s PhDr. M. Boštíkem a S. Vosykou na knihou • městská knihovna tel. 461 612 068
6. 4. Pá 18.00–20.00 Ženský kruh: téma Tělo • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

20.00 Circus Problem – koncert, afterpárty, 140 Kč předprodej / 190 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Dj Mark Key – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488
22.00 Classixxx – dance & club music, dj Leemac, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 4. So 20.00 On The Way Home – koncert • El lamíno café tel. 733 522 488
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Strip Night – dance music, dj Laaw, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 4. Po 17.15 Základy permakulturní zahrádky – přednáška Elišky Nešťákové • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Tomáš Klus: prostekoncert v klubu – vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

10. 4. Út 9.00–17.00 Malování na trička – výtvarná dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
15.00 Hořký návrat z pekla – projekce filmu Olgy Sommerové, vyprávění Eriky Bezdíčkové • Zámecká jízárna tel. 461 613 032
19.00 Tomáš Klus: prostekoncert v klubu – vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

11. 4. St 13.30 Hola, hola, jaro volá – čtení s babičkou Marcelkou • městská knihovna tel. 461 612 068
17.30  Lužičtí Srbové – přednáška PhDr. Jana Tomíčka • Husův sbor            tel. 724 704 977

12. 4. Čt 17.00 Za řemesly do Napísku aneb co nového v lesní školce • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13. 4. Pá 17.00 Bedřiška Uždilová: Obrazy – vernisáž výstavy • Dům U Rytířů tel. 461 614 765

20.00 Bára Poláková – koncert, vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.30–22.00 Pozorování hvězd pro veřejnost • v nové hvězdářské pozorovatelně na zahradě DDM, v areálu 2. MŠ tel. 461 615 270
22.00 Československá párty – CZ/SK hity, dj Toi, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 4. So 10.00 Malá pivní slavnost – pivní gastronomie, zábavná degustace, soutěž domácích vařičů piva, aj. • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
10.00–18.00 Práce s vnitřním světem – celodenní kurz s Vendulou Kociánovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 WxP – koncert a afterpárty s dj Magdidou, 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Dj Marton & Rosberg soundsystem B2B – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488
22.00 Push The Button – house music, djs Glenn, Parrot a hosté, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 4. Po 17.00 Moje první cesta do USA – přednáška Jitky Zavoralové • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Změň příběh svého života – přednáška Martina Foldy • Bobo Cafe tel. 605 147 812

17. 4. Út 9.00–17.00 Výroba voňavých mýdýlek – výtvarná dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
18. 4. St 20.00 Divadlo Sklep: Besídka 2018 – tradiční představení divadla Sklep, vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19. 4. Čt 17.00 Z ateliérů Unie výtvarných umělců pardubického regionu a hostů – vernisáž výstavy • regionální muzeum tel. 461 615 287

17.00 KJČ: Příběhy české šlechty – přednáška Marty Vandasové a informace o jarním zájezdu • Restaurace Slunce tel. 724 024 708
19.00 Proměny nesvobody 1938–1953 – přednáška Jiřího Padevěta, historika a spisovatele • aula gymnázia tel. 461 612 263

20. 4. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl úřednická – prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz před dom. mládeže SZAT tel. 461 614 765
18.00–20.00 Ženský kruh: téma Role ženy • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Miroslav Donutil: Cestou necestou – vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Komici s.r.o. – stand–up comedy show, 215 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Dj Alcor – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488
22.00 Republica Rum Night – dance & club music, dj Dash J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 4. So 9.30–12.00 Zapleť se s uměním: Mozaika – výtvarná dílna, cena 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00–17.00 Hlas dokořán – celodenní prožitková dílna vědomé práce s hlasem s Monikou Obermajerovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 Jaderné fúze – dialog vědy a víry s prof. Pavlem Chráskou • Husův sbor tel. 724 704 977
14.00–17.00 Den Země – zábavné rodinné odpoledne • v parku u Smetanova domu tel. 461 615 270
19.00 Šansony Chantal Poullain – koncert, vstupné 290 – 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 312 655
20.00 The Night’s Joy – koncert • Hostinec U Černého orla
20.00 Fuzzy2102 – koncert • El lamíno café tel. 733 522 488
21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Storm Wow Night – dance & club music, djs Styx, Michael C, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 4. Ne 10.00 25 let výuky restaurování v Litomyšli – den otevřených dveří, slavnost (15.00), vernisáž (17.00) • Fakulta restaurování UP tel. 466 036 590
14.00–18.00 Pránájáma II. – workshop dechové techniky s Petrou Polákovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

23. 4. Po 17.00 Keňa očima spisovatelky – beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou • Městská knihovna tel. 461 612 068
24. 4. Út 9.00–17.00 Výroba čarodějnic – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 Majálesový průvod – přes Smetanovo náměstí do Klášterních zahrad, kde bude probíhat program • sraz v atriu SPgŠ tel. 724 667 910
25. 4. St 9.00–17.30 Výklady karet – Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

18.00 Otevírání lázeňské sezóny – degustace vína p. Hrabala • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
19.00 Knižní čtvrtek ve středu • Na Sklípku tel. 461 614 723
19.30 560. LHV – Pocta české opeře – koncert, vstupné 120 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Miss Majáles 2018 – soutěž • Zámecká jízdárna tel. 724 667 910

26. 4. Čt 17.00 Oldřich z Chlumu – román a skutečnost – beseda s Vlastimilem Vondruškou, vstup volný • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
17.00–20.00 Večer s galerií: Šansonový koncert v galerii – vystoupení Chanson Trio Coucou • Dům U Rytířů tel. 461 614 765  
18.00 Degustace vín Vinařství Vinofol Novosedly – cena 250 Kč,  vstupenky ve Vinotéce Pulkrábek tel. 603 526 836
19.00 Buty – koncert, vstupné 320, 350 a 380 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Missák Majáles – soutěž • Music Club Kotelna tel. 724 667 910

27. 4. Pá 17.00 A do třetice všeho... – pohádka Divadla Drak pro rodiny s dětmi, vstupné 70 Kč děti a 100 Kč ostatní • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Mňága a Žďorp – koncert, afterpárty, vstupné 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519



do 2. 4. Renesance v Litomyšli – květinová výstava k 450. narozeninám zámku, vstupné 50/80 Kč • Státní zámek Litomyšl • Út–Ne 10–16
do 2. 4. Velikonoční menu • Hotel Aplaus **** • 11.00
do 2. 4. Velikonoční prohlídky zámku – reprezentační sály I. prohlídkové trasy doplní velikonoční květinová výzdoba • Státní zámek Litomyšl • Pá–Po 10–16
do 3. 4. Život v deštných pralesích – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
do 8. 4. Zimní dětská herna – přijďte si pohrát a tvořit, nabízíme různé aktivity, hry a tvoření • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 8. 4. Od masopustu do Velikonoc – výstava o lidových tradicích spjatých s tímto obdobím • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 8. 4. Vladimír Vích: Litomyšl, moje město – výstava • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 10. 4. Psychosomatika člověka v praxi – seminář Ing. Pavla Poloka • Smetanovo náměstí č.p. 31 • Út 17.00
do 22. 4. Litomyšlská ornitologie – výstava představí ornitology Litomyšlska a početné exponáty ptactva • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 31. 5. Jaroslav Malátek: Příběh dobrého srdce – prodejní výstava k výročí nedožitých 95 let akad. malíře J. Malátka • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia
do 30. 6. Čtenářské bingo – nová hra pro dětské hráče • Městská knihovna

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 4.  Pacific Rim: Povstání – film USA, akční/sci–fi/dobrodružný, 135 min, titulky, 130 Kč
Út, St  3., 4. 4.  Oni 2: Noční kořist – film USA, horor, 90 min, titulky, 110 Kč
Čt  5. 4.  No Manifesto: Film o Manic Street Preachers – film USA, dokumentární / hudební, 120 min, titulky, 150 Kč
Pá, Ne  6., 8. 4.  Ready Player One: Hra začíná – film USA, akční/sci–fi/thriller, 140 min, 110 Kč
So  7. 4.  Ready Player One: Hra začíná ve 3D – film USA, akční/sci–fi/thriller, 140 min, 130 Kč
Út 10. 4.  Operace Entebbe – film USA/Velká Británie, krimi/drama/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
St 11. 4.  Tátova volha – film ČR, komedie/drama, 95 min, 120 Kč
Čt, Pá 12., 13. 4.  Fakjů pane učiteli 3 – film Německo, komedie, 120 min, 130 Kč
So, Ne 14., 15. 4.  Gringo: Zelená pilule – film USA, akční/drama/komedie, 110 min, 110 Kč
Po 16. 4.  Planeta Česko – film ČR, dokumentární, 85 min, 80 Kč
Út 17. 4.  Týden s Oscarem: Tři billboardy kousek za Ebbingem – film USA, krimi/drama/komedie, 115 min, titulky, 100 Kč
St 18. 4.  Týden s Oscarem: Dunkerk – film VB/NL/F, historický/válečný/akční/drama, 110 min, titulky, 90 Kč
Čt 19. 4.  Týden s Oscarem: Blade Runner 2049 – film VB/Maďarsko/Kanada, sci–fi/thriller, 165 min, titulky, 100 Kč
Pá 20. 4.  Týden s Oscarem: Tvář vody – film USA, horor/romantický/fantasy/thriller/drama, 125 min, titulky, 100 Kč
So 21. 4.  Rampage: Ničitelé ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/sci–fi, 110 min, titulky, 140 Kč
Ne 22. 4.  Rampage: Ničitelé – film USA, akční/dobrodružný/sci–fi, 110 min, titulky, 120 Kč
Út, St 24., 25. 4.  Pepa – film ČR, komedie/drama, 95 min, 120 Kč
Čt 26. 4.  Filmový klub: Nic jako dřív – film ČR, dokumentární, 95 min, 70 Kč
Pá 27. 4. od 17.00  Po strništi bos – film ČR, drama/válečný/komedie/historický, 115 min, 100 Kč
So 28. 4.  Avengers: Infinity War ve 3D – film USA, akční/sci–fi/fantasy, 150 min, 140 Kč
Ne 29. 4.  Avengers: Infinity War – film USA, akční/sci–fi/fantasy, 150 min, 120 Kč
Út, St  1., 2. 5.  Kazišuci – film USA, komedie, 105 min, titulky, 120 Kč
Čt  3. 5.  Věčně tvá nevěrná – film ČR, romantický/komedie, 100 min, 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 4.  Králíček Petr – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 120 Kč
So  7. 4.  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu ve 3D – film Rusko, animovaný, 90 min, 110 Kč
Ne  8. 4.  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu – film Rusko, animovaný, 90 min,90 Kč
So 14. 4. Sherlock Koumes ve 3D – film USA/Velká Británie, animovaný/komedie/dobrodružný, 90 min, 130 Kč
Ne 15. 4.  Sherlock Koumes – film USA/Velká Británie, animovaný/komedie/dobrodružný, 90 min, 110 Kč
So 21. 4.  Týden s Oscarem: Coco ve 3D – film USA, animovaný,  110 min, 130 Kč
Ne 22. 4.  Týden s Oscarem: Coco – film USA, animovaný,  110 min, 100 Kč
Po 23. 4. od 9.30  Za kamarády z televize 6 – pásmo pohádek pro nejmenší, 30 Kč 
So, Ne 28., 29. 4. V husí kůži – film USA/Čína, animovaný/komedie/rodinný, 90 min, 120 Kč

27. 4. Pá 22.00 Retro mejdan – retro hity, dj Vašek Klema, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
28. 4. So 10.00–16.00 Propoj se svou vnitřní silou a vytvoř životní změnu – workshop s Ivou Radulayovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

10.00–22.00 Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny – lázeňská kolonáda, koncerty, divadlo, výstavy, aj. • program na www.lazneducha.cz
14.00–18.00 Kurz Reiki 1. – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.00–17.00 Povídání s malířem Jiřím Valešem – autorské povídání s J. Valešem o malbě Litomyšle i jiných měst • Galerie de Lara tel. 603 247 078
22.00 Lázeňská afterpárty – djs Magdida + Negr, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house párty, djs Dominico, Deffo, Glenn & Parrot, 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 4. Ne 9.00–17.00 Pravda nebo lež? – II. praktický seminář s Petrou Polákovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 Udělejte si vlastní sgrafito! – výtvarná dílna, rezervace předem na e–mail: pokladna@rml.cz, cena 160 Kč • RML tel. 461 615 287
10.00 Snídaně v trávě – stylový lázeňský brunch, občerstvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou • Státní zámek Litomyšl tel. 461 653 333

30. 4. Po 9.00 Skřehotání s čarodějnicí – opékání buřtíků • Rodinné centrum tel. 607 605 720
2. 5. St 9.00–17.30 Čtení z ruky – Jana Niessnerová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
3. 5. Čt 17.00 Dioramata, stroječky, hračky... – vernisáž výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
4. 5. Pá 20.00 AC/DC Czech Revival – koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 120 Kč předprodej / 150 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 5. So 10.00–18.00 Jak si postavit dům za 360 tisíc – celolodenní intenzivní seminář Ondry Netíka • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

13.00–20.00 Rodinné konstelace s Karlem Rešlem • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Punk v Kotli 4 – koncert, afterpárty, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Castel Attack vol. 2 – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE



14. 4.              So              9.00                   Dubnové jezdecké závody – hobby + Z–L** • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Letohrad – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                           13.45                  Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. AFK Horní Jelení – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                           16.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Jiskra Heřmanův Městec – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
19. 4.               Čt              18.30                  Pardubický plavecký pohár – určeno široké veřejnosti, plave se ve dvou drahách 500 m na čas, poplatek 50 Kč • Městský bazén Litomyšl
21. 4.               So              9.00                   Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
                                           10.00                 Jezdecké hry pro děti – jezdecké závody, parkury 40–70 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
28. 4.              So              8.30                   Tenis: Litomyšl vs. Dolní Dobrouč – mistrovská utkání družstva babytenisu • Sportcentrum Litomyšl
                                             9.30–11.30         Lesní běh Černou horou – 46. ročník, jsou připraveny tratě dlouhé 1.2 km, 3 km nebo 6 km • areál Černá hora
                                           9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Lázně Bohdaneč – krajský přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                           13.00                 Drezurní veřejný trénink – Z–L + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           16.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Lanškroun – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
29. 4.              Ne             8.30                   Tenis: Litomyšl vs. Žamberk – mistrovská utkání družstva mladších tenistů • Sportcentrum Litomyšl

KAM ZA SPORTEM

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

 Letní stadion Černá hora
Veřejná posilovna (outdoorové posilování) – nonstop přístup,
vstup volný

 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 do 27. 4.:
• 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

 Jandikova.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
Kurz hormonální jógy s Petrou Polákovou
• Pá 8., 13. a 27. 4. od 16.30
Partnerská jóga s Petrou Polákovou
• Pá 8. 4. od 15.00–17.00  
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, www.ana-
hatayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• Út 17.00 

Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30
Kurz hry na bubny djembe s Pavlem Jasanským
• Po 9., 16. a 23. 4.  od 18.00 začátečníci
• Po 9., 16. a 23. 4.  od 19.15 mírně pokročilí

 Spinning Centrum Stratílek, 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 17.00–19.00 všestrannost dívky
Čt 19.00–20.30 volejbal mix

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

SPORT, CVIČENÍ

do 28. 10. Mystika v horách a dřevě ukrytá – výstava fotografa R. Bartoně a sochaře J. Janočky • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • So, Ne– 9–12 a 13–17
od 3. 4. do 28. 4. Dobytí Prahy Poděbradskou jednotou 1448 – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
3., 11., 17., 24. 4. a 1. 5. Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna • 19.00
od 14. 4. do 15. 4. XVIII. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9–18, Ne 10–16
od 14. 4. do 3. 6. Bedřiška Uždilová: Obrazy – výstava pražské výtvarnice • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
od 20. 4. do 20. 5. Z ateliérů Unie výtvarných umělců pardubického regionu a hostů – výstava • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 23. 4. do 8. 7. Jen nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli – výstava o historii školy • Červená věž • Po–Pá 8–15
od 24. 4 .do 30. 9. Letní dětská herna – oblíbené hrací koutky a tvoření pro děti, ale také k létu patřící „vodní radovánky“ • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 24. 4. do 30. 9. Přijďte si zaplavat – zábavná výstava o dějinách litomyšlské plovárny • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 26. 4. do 19. 5. Výstava Litomyšl • Galerie de Lara • Út–Pá 9–12 a 13–30–17, So 9–12
od 28. 4. do 29. 4. Výstava železničních modelů a kolejišť – do detailu propracované lokomotivy, vagónky i nádraží • regionální muzeum • So 9–19, Ne 9–15
od 28. 4. do 30. 9. Městská obrazárna – výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Státní zámek Litomyšl - II. patro • Út–Ne 10–12 a 13–16
od 28. 4. do 29. 4. Lázeňské menu • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 4. 5. do 16. 5. Dioramata, stroječky, hračky... – poutavá výstava do detailu propracovaných exponátů • regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po–Pá 8.30–18.00 So–Ne 9.00–14.00
Informační centrum  na zámku otevřeno: Út-Ne 9.00-16.00
      
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.

Nově v nabídce: Aktualizovaná podrobná mapa města Litomyšl

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        3. 4. 18.00             Bystré mému srdci blízké II – vernisáž, kresby Mgr. Jarmily Janků, součástí bude krátký kulturní program • knihovna
                                   5. 4. 15.30               PohádkoTour – pohádka, povídání si o přečteném, hry a úkoly • knihovna
                                             6. 4. 17.00               Izraelem a Palestinou za pár kaček – beseda s Filipem Tesařem, vstupné 20 Kč • Školící středisko na Hasičské zbrojnici
                                             14. 4. 19.00            Natěrač – konverzační komedie slavného britského autora Donalda Churchilla, vystoupí herci DS Vicena z Ústí nad Orlicí
DOLNÍ ÚJEZD                28. 4. od 14.00      Stavění Máje – průvod od hostince Koruna, v parku vystoupí ZUŠ DÚ, v 16.15 Duo Klusoňová–Tmějová, 18.00 Pokáč, 19.30 Machos Burritos
OLDŘIŠ                                7. 4. 17.00                Beseda s Věrou Sosnarovou – skutečný příběh ženy, která prožila 19 krutých let v sovětských vězeních a gulazích • v Orlovně Oldřiš
POLIČKA                             6. – 12. 4               Jeden svět Polička – Aktualizace systému – mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
                                   18. 4. 20.00            Proč nemohu spát – orchestr Ježkovy stopy přiveze představení nabité hudbou i divadlem • Tylův dům
                                             20. 4. 19.30            Martin Brunner Trio & Epoque Quartet / Prime Time Voice / Luboš Andršt Group • Tylův dům
                                             21. 4. 19.30             Najponk Trio / Concept Art Orchestra / Elena Sonenshine & Jocose Jazz • Tylův dům
                                   23. 4. 19.00            Staré dámy – divadelní představení, Študio L&S Bratislava, hrají: Kamila Magálová a Zdena Studenková • Tylův dům
SEBRANICE                       1. 4. 20.00               Velikonoční zábava – hraje Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč, pořádá TJ Sebranice • kulturní dům
                                   7. 4. 14.00               Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! – první cena – dort, občerstvení za drobný peníz připraveno • kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             10. 4. 17.00            Budoucnost České republiky v Evropské unii – diskuze za účasti europoslance P. Teličky a senátora R. Martínka  • aula Fabriky 
                                   20.–21.4. 19.30    FAPS: 14. ročník Festivalu Amatérských Pěveckých Sborů • Fabrika 
                                             28. 4. 14.00           Oblastní kolo Porty + host Porty: Poutníci (Brno) – hostem bude skupina Poutníci, vstupné pro veřejnost 50 Kč • klub Tyjátr 
                                   28.4. 20.00            Poutníci (Brno) – vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek od 2. 4. v recepci Fabriky, v den koncertu na pokladně kina Vesmír • klub Tyjátr 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    5. 4. 17.00               Letci z našeho regionu v RAF – přednáší PhDr. Pavel Petr • kinosál muzea 
                                   7. 4. 10.00               Zahájení zámecké sezony 2018 – dopoledne jarmark a odpoledne se můžete těšit na šermíře, kejklíře aj. • nádvoří zámku 
                                             8. 4. 19.00               Divadelní představení – P.R.S.A., hořká rodinná komedie a dámská jízda nejen pro ženy, vstupné 250 Kč • kinosál KS
                                   17. 4. 19.00             Nezmaři v pořadu 40 let na cestě. – vstupné 120 Kč, legenda folkové scény znovu v Moravské Třebové • Dvorana muzea
VYSOKÉ MÝTO                  21. 4. 6–17               Kujebácký šmajd – jarní dálkový pochod pro zdraví, www.gvmyto.cz • Gymnazium Vysoké Mýto 
                                   25. 4. hodina         Den Země – přehlídka možností alternativního způsobu života, www.vysoke–myto.cz • náměstí Přemysla Otakara II. 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          16. – 21. 4.          Gaudeamus Theatrum / Mezinárodní Setkání uměleckých škol • Divadlo Drak
CHEB                           28. 4.                      Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických předtančení • Kulturní centrum Svoboda
JINDŘICHŮV HRADEC     7. 4.                           Slavnostní otevírání parního provozu jindřichohradecké úzkokolejky • nádraží Jindřichohradeckých místních drah, 
KUTNÁ HORA                    7. 4.                           II. Kutnohorský street food festival – od 11.00
POLIČKA                      20. – 21. 4.           22. ročník festivalu Polička Jazz • Velký sál Tylova domu v Poličce
TELČ                                     22. 3. – 28. 5.     Jaroslav Krepčík 1880 – 1959 – výstava sochaře, malíře, grafika a restaurátora,  telčského rodáka  • Městská galerie Hasičský dům 
TŘEBOŇ                              14. 4.                        Květinová Třeboň – řemeslné a květinové trhy, aj., výstava Amarylis, koncert folkové kapely Bonsai č. 3. • třeboňský zámek

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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POZVÁNKY 

Den Země bude ve znamení vody,
DDM láká na unikátní street art

„Budeme první zemí ve
střední Evropě, kde se tato
umělecká technika ve veřej-
ném prostoru objeví. Celkem
se s ní v Litomyšli sezná-
míte na pěti místech, čtyři
z nich neprozradíme, protože
chceme, aby je lidé našli
sami, ale už teď můžeme říci,
že první a největší obraz
bude v parku u Smetanova
domu,” říká k letošní novince
Dnu Země Hana Plíhalová
z DDM Litomyšl. Malby
budou mít velikost přibližně
1x1 metr a autoři při jejich
tvorbě budou vycházet
z motivu vody, což je symbo-
lické, protože právě voda
umožní kolemjdoucím, aby si
díla na chodníku prohlédli. Za suchého počasí
totiž obraz nebude viditelný. „Cílem této naší
snahy je dát lidem důvod se těšit i na deštivé
dny. Litomyšl se přidá k dalším čtyřem městům
v České republice, kde se Rainworks, jak se pro-
jekt nazývá, uskuteční. Naším cílem je ukázat, co
vše voda umí, jak je pro nás důležitá a upozornit
na problémy spojené se znečištěním vodních
toků,” dodává k akci Josef Štefl, ředitel DDM Li-
tomyšl. Dobrovolníci společně s pracovníky DDM
při nástřiku použijí speciální vodu odpuzující
sprej, jehož složení je šetrné k životnímu pro-
středí. Obrazy by na chodníku měly vydržet až
čtyři měsíce a jejich snímky se objeví i na inter-
netu a v interaktivní mapě.
V sobotu 21. dubna odpoledne se první obrázek
odhalí za asistence hasičů, kteří pomůžou vy-
tvořit umělý déšť. Ten den se navíc uskuteční
i další akce spojená se Dnem Země, oblíbené
zábavné rodinné odpoledne. V parku u Smeta-
nova domu se v sobotu 21. dubna od 14 do 17

hodin můžete těšit na kvízy,
soutěže, nízké lanové pře-
kážky a ukázku hasičské
techniky. Firma Elektrowin
přiveze skákací konvici
a hry, které jsou zaměřené
na třídění odpadu. 
Návštěvníci oslav si mohou
na akci přinést vlastní
prázdný truhlík na parapet
nebo žardýnku. Městské
služby zajistí zdarma sub-
strát (směs kompostu, písku
a listovky) a prodej sadby
balkónových rostlin pro
nadcházející letní sezonu.
Kompost je produktem
městské kompostárny v Li-
tomyšli. Občerstvení zajiš-
ťuje restaurace Karlov. Na

akci je pozvaný prodejce sadby bylinek.

Exkurze do čističky odpadních vod
Součástí letošního ročníku Dne Země bude rov-
něž možnost zdarma navštívit modernizovanou
čističku odpadních vod v Nedošíně. Exkurzi or-
ganizuje město Litomyšl společně se společ-
ností Vodovody Litomyšl. Ve středu 18. dubna je
možné využít celkem tří termínů vyhrazených
pro místní školy – 8.30, 9.30 a 12.45 hod. Na
jednu prohlídku může jít až 25 osob a program
je určený pro žáky 6. až 9. tříd. Zástupci škol se
mohou hlásit u Jany Foltové, tel. 461 653 364,
která potvrdí třem prvním účast. Pro veřejnost
je připravena exkurze začínající v 15:45 hod., ma-
ximální počet osob je opět 25 a zúčastní se jí
i zástupci vedení města. Zájemci se mohou hlá-
sit na stejném telefonním čísle. Začátky exkurzí
korespondují s příjezdem MHD na zastávku „Ver-
tex", která bude ten den jezdit zdarma.

–az-, foto: archiv DDM

I v letošním roce se veřejnost může těšit na zábavně–osvětovou akci Den Země, kterou organi-
zuje Dům dětí a mládeže Litomyšl za podpory města. Kromě oblíbených soutěží, kvízů a zábav-
ného odpoledne pro děti pořadatelé do programu zařadili jednu velkou novinku. Tou budou
speciální nástřiky na pěti místech Litomyšle, které na chodnících uvidíte pouze za deště nebo
krátce po něm.

Smetanův dům
v dubnu
Divadelní sezona ve Smetanově domě začíná již
první dubnový týden, kdy s pohádkou pro děti
přivítáme rodinný soubor Fígl.
Od poloviny dubna nás čekají představení Pan
Theodor Mundstock (Činoherní studio Ústí nad
Labem), představení Miroslava Donutila Cestou
necestou, Šansony Chantal Poullain a abonentní
představení Úča musí pryč (Divadlo Verze).

Koncerty
Litomyšlský symfonický orchestr složí na 560. li-
tomyšlském hudebním večeru Poctu české
opeře. 

Lázně ducha: Buty, Divadlo Drak a Jiří Suchý
s Jitkou Molavcovou
Ve čtvrtek 26. dubna zahraje ve Smetanově
domě kapela Buty. V pátek bude lázeňský pro-
gram pokračovat rodinným pohádkovým před-
stavením Divadla Drak „A do třetice všeho”.
Lázeňský program ve Smetanově domě uzavře
divadlo Semafor s koncertním programem Ne-
zapomenutelné písně, na které se zapomnělo.
Zpívat budou Jiří Suchý, Jitka Molavcová a Michal
Malátný. Tak neváhejte a pojďte do divadla!
Vstupenky k dostání on–line na www.smetanuv-
dum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí.

Prokop Souček, Smetanův dům
foto: archiv pořadatele

Litomyšlský symfonický orchestr
v roce 2018
Litomyšlský symfonický orchestr připravil svůj
tradiční velký jarní koncert ve Smetanově domě
v Litomyšli na 25. dubna 2018. Ponese název
„Pocta české opeře” a je dramaturgicky sesta-
ven k stému výročí vzniku Československé repu-
bliky. V rámci tohoto slavnostního roku bychom
rádi připomněli opery našich předních sklada-
telů, kteří reprezentují naši zemi dodnes. Vybírali
jsme z repertoáru našich romantických velikánů.
Kromě notoricky známých úryvků z oper, jakými
dozajista je i árie „Měsíčku na nebi hlubokém”
z Rusalky, sbor „Proč bychom se netěšili” z Pro-
dané nevěsty, jsme do programu zařadili i méně
hrané opery. Od Antonína Dvořáka provedeme
dva úryvky z jeho poslední opery Armida, která
se  na jevištích divadel objevuje jen velmi zřídka.
Zazní i dvě části z opery „V studni” Viléma
Blodka. V neposlední řadě jsme do programu za-
řadili i předehru opery „Libuše” Bedřich Sme-
tany, a to jako symbolickou oslavu výročí
republiky. Sopránového partu se ujala Lucie Sil-
kenová, zazpívají sbory Otakar z Vysokého Mýta
a Bendl z České Třebové.

Lucie Silkenová absolvovala AMU v Praze ve
třídě Ivana Kusnjera a rovněž mistrovské kurzy
v Anglii, Španělsku, Německu a Rakousku. S vel-
kými úspěchy absolvovala i mnoho mezinárod-
ních pěveckých soutěží. Od roku 2010 pravidelně
hostuje v pražském Národním divadle. Spolupra-
covala s BBC Symphony orchestra v Londýně
i s mnoha dalšími orchestry a operními domy.
Úspěšně si vede i v oblasti koncertní, vystupo-
vala na mnoha festivalech, např. Pražském jaru
(2011, 2015), Smetanově Litomyšli a dalších.
V druhé polovině roku 2018 provede LSO reprízu
jarního koncertu v Šemberově divadle ve Vyso-
kém Mýtě a čekají nás i další vystoupení v rámci
koncertního zájezdu do partnerských měst Le-
voča a Spišská Belá na Slovensku.
Závěrem roku bude tradičně LSO absolvovat
řadu adventních koncertů v Litomyšli a na dal-
ších místech regionu, opět ve spolupráci se só-
listy a pěveckými sbory z Litomyšle a blízkého
okolí. Zveme Vás tedy na jarní koncert, těšíme se
a přejeme Vám hezké hudební zážitky.

Václav Knettig

Vzpomínky
ženy, která
přežila Osvětim
V rámci výuky historie a prevence probírají žáci
Základní školy U Školek i téma holokaustu. Aby-
chom jim dobu a okolnosti co nejvíce přiblížili,
snažíme se je alespoň prostřednictvím filmu se-
známit i s konkrétními osobními příběhy.  Ačkoli
lidí z té doby, kteří ještě žijí, je jako šafránu, po-
dařilo se nám osobně spojit s jednou z postav
cyklu Neznámí hrdinové.  Paní Erika Bezdíčková
přežila koncentrační tábor v Osvětimi, utekla
z pochodu smrti a byla perzekuována komunis-
tickým režimem. 
V úterý 10. dubna 2018 od 15 hodin máte v zá-
mecké jízdárně jedinečnou příležitost společně
s našimi žáky zhlédnout film Olgy Sommerové
Hořký návrat z pekla, poslechnout si zajímavé
vyprávění hlavní hrdinky paní Eriky Bezdíčkové
a moci jí položit jakoukoli otázku. Následovat
bude ještě autogramiáda její knížky Moje dlouhé
mlčení.
Pokud vás nenechává minulost chladnými
a máte chuť dozvědět se víc, neváhejte a přijďte,
budete srdečně vítáni.  Martina Míková
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Zahraj si
na Smetanově
Litomyšli!

Letošní 60. roč-
ník Národního
festivalu Smeta-
nova Litomyšl se
blýskne nejen vý-
kony špičkových
těles a sólistů,
ale i koncerty
mladých talentů.

Festival se totiž rozhodl najít esa nastupující ge-
nerace hudebníků. Spouští projekt Zahraj si na
Smetanově Litomyšli!
Výzva Zahraj si na Smetanově Litomyšli! je ur-
čena studentům konzervatoří, mladým hudeb-
ním tělesům, sborům i sólistům. Cesta na
pódium, které je pro talentované hudebníky při-
praveno ve Festivalových zahradách,  vede přes
webový portál digitalnismetanka.cz. Zde je třeba
se nejdříve přihlásit vyplněním formuláře, věřit
ve svůj talent a trochu toho pomyslného štěstí.
„Mladí hudebníci potom budou mít příležitost
vystoupit na jedné z festivalových scén v Kláš-
terních zahradách, kde se letos již druhým
rokem odehraje bohatý doprovodný program
Smetanovy Litomyšle. Zahrady jsou jakousi fan-
zónou festivalu,” říká tisková mluvčí Smetanovy
Litomyšle Jana Bisová. Festivalové zahrady na-
bízejí program, jenž otevírá jinak vyprodaný fes-
tival široké veřejnosti. „Na svátek klasické hudby
tak lze zajít i bez fraku a bez motýlků,” dodává
Bisová. Minulý rok této možnosti využily deseti-
tisíce lidí. 
Koncertní spolupráce však není to jediné, co
Smetanova Litomyšl talentům nabízí. Hudebníci,
kteří projdou výběrovým sítem a na pódium fes-
tivalu se dostanou, získají také prezentaci v in-
ternetové galerii talentů a tím i pomyslnou
certifikaci kvalitních hudebníků prověřených
„Smetankou”. Ke startu jejich kariéry pak určitě
přispěje i možnost setkat se s hvězdami letoš-
ního ročníku. A jelikož se jedná o ročník jubilejní,
je v programu opravdu z čeho vybírat.
Více informací i přihlašovací formulář najdete na
www.digitalnismetanka.cz. Možnost přihlásit se
končí 8. dubna 2018. Karel Telecký, 

manažer eventů Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Z ateliérů Unie výtvarných umělců
pardubického regionu a hostů
V projektu Z ateliérů UVU představí svoji tvorbu
z posledních dvou let členové Unie výtvarných
umělců pardubického regionu, z. s., a jejich
hosté. UVU PR je spolkem, který sdružuje profe-
sionální výtvarné umělce, jejichž činnost je
spjata s výtvarným životem Pardubického kraje.
Umělecká úroveň tvorby členů je zaručena pod-
mínkou vysokoškolského uměleckého vzdělání
nebo procesem přijímacího řízení podle stanov
spolku. V současné době má spolek 22 členů,
kteří představují širokou škálu výtvarných tech-
nik (kresba, malba, grafika, plastika, keramika,
sklo, šperk i kombinované techniky). Díla se po-
hybují od realistického ztvárnění až po abstrakci

(někteří umělci jsou současně členové Klubu
konkretistů KK3). Unie získala prestiž aktivním
výstavním životem. Každoročně pořádá spo-
lečné členské výstavy, v minulých letech mimo
Pardubice např. na zámku v Nasavrkách,
v muzeu v Chrasti, v Heřmanově Městci. Členská
výstava v Litomyšli bude již třetí v pořadí.
Jednotliví výtvarníci samozřejmě hojně vystavují
také samostatně a sklízí pozitivní ohlasy u od-
borné i širší kulturní veřejnosti.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 19.
dubna v 17 hodin. Výstavu zahájí kurátor a sou-
časně člen UVU akad. sochař Štěpán Málek.

René Klimeš

O Lužických Srbech
v Husově sboru
Ve středu 11. dubna v 17.30 hod. navštíví Husův
sbor v Litomyšli PhDr. Jan Tomíček, který nám
slovem i obrazem přiblíží nejmenší západoslo-
vanský národ – Lužické Srby. Žijí na území Saska
a Braniborska v Horní a Dolní Lužici a zajímavé
jsou i historické vazby, které k nám v minulosti
měli. Nedozvíme se však jen něco z historie, ale
bude řeč i o současnosti, neboť Jan Tomíček je
s Lužickými Srby v živém osobním kontaktu.
Všechny zájemce o tento nám blízký, byť po-
stupně mizející národ srdečně zve za Nábožen-
skou obec CČSH                   Štěpán Klásek, farář

Hrnečku, vař!
Druhé a třetí setkání programu, který osvětluje
a vykládá, co dělají křesťané u oltáře při Večeři
Páně či Eucharistii, proběhne v Nové městské
síni na zámeckém návrší v dubnu. 9. 4. 2018
v 19:00 hod. představí svůj recept Církev adven-
tistů sedmého dne a 30. 4. 2018 v 19:00 hod.
zase Českobratrská církev evangelická. 
Rozdílné recepty na jedno a totéž jídlo nejsou
žádnou chybou, ale výsadou křesťanské rodiny.
Takže jste zváni, abyste nahlédli do kuchyně, jak
se taková slavnost připravuje. Další dvě pokra-
čování, která ještě připravujeme, oznámíme.
Akci také najdete i na zvláštních plakátech.

Daniel Kvasnička

Výstava Bedřišky Uždilové
v městské galerii
,,Mám pocit, že jsem pořád ponořená v jednom
obraze,” to o sobě říká pražská výtvarnice a
pravidelná účastnice litomyšlského salonu Be-
dřiška Uždilová. V Praze absolvovala AVU a UM-
PRUM a v rámci stipendijního programu
studovala malířství ve Francii a Itálii. Za svou
tvorbu získala několik ocenění, mezi nimiž je
zatím poslední cena udělená Společností Franze
Kafky za uměleckou činnost v roce 2009. 
Ateliér v nedaleké Budislavi jí dopřává klid od
velkoměsta. Zde také pracuje osobitým rukopi-
sem na svých obrazech.
Jejich motivem je pře-
vážně krajina se starými
sady i se štíty stavení
ukrytých v zahradách, ale
i figura. Své malířské
myšlenky zpracovává po-
mocí množství barevných
ploch a kresebných linií
ovlivněných fauvismem
i kubismem, abstrahova-
ných do vlastního jedi-
nečného stylu. Malířka
nezůstává jen u práce
s barvami, ale používá
i ústřižky ze starších ob-
razů.

S tvorbou Bedřišky Užilové vás blíže seznámí vý-
stava s názvem Obrazy, jejíž slavnostní zahájení
proběhne za účasti autorky 13. dubna v 17.00
hod. v domě U Rytířů a vystavená díla budou
k vidění až do 3. června 2018. Obrazy Bedřišky
Uždilové už poznali návštěvníci galerií v mnoha
světových metropolích – přijďte je poznat i vy! 
V průběhu trvání výstavy se uskuteční dvojice
Večerů s galerií. Při prvním z nich se 26. dubna
od 17.30 hod. zaposloucháme do šansonů v po-
dání klavírní sólistky Marie Jovbak Kopecké

a zpěvačky Radky Hu-
dečkové Rubešové
z Chanson Trio Coucou.
Zazní skladby od Jac-
quese Brela, Edith Piaf,
Hany Hegerové nebo
Serge Lama. Ve stejný čas
31. května v rámci ko-
mentované prohlídky
představí své obrazy
sama autorka. Více o do-
provodných programech
se dozvíte na www.gale-
rie.litomysl.cz nebo na
www.facebook.com/gale-
rie.litomysl.

Tereza JirouškováBedřiška Uždilová, Jaro na Budislavi 2012

Pozorování hvězd
V pátek 13. dubna se od 20.30 – 22 hod. usku-
teční pozorování hvězd v nové hvězdářské po-
zorovatelně na zahradě DDM, v areálu 2.
mateřské školy (ul. 17. listopadu). V případě ne-
příznivého počasí se akce nekoná. 

Josef Štefl

Oscarové filmy 2017 v kině Sokol
Litomyšlské Kino Sokol chystá na třetí dubnový
týden již tradiční ohlédnutí za udílením cen
Americké filmové akademie. Od 17. do 20. dubna
tak diváci mohou strávit „Týden s Oscarem”
a připomenout si nejúspěšnější snímky loňského
roku.

V úterý 17. dubna začneme filmem „Tři billboardy
kousek za Ebbingem,” který získal dva Oscary.
Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli (Sam
Rockwell) a sošku pro nejlepší herečku v hlavní
roli (Frances McDormandová). 
Ve středu 18. dubna se návštěvníci mohou těšit
na „Dunkerk” oceněný (3 Oscary) za střih, mix
zvuku a nejlepší střih zvuku.
Na čtvrtek 19. dubna je naplánována projekce
filmu „Blade Runner 2049” (2 Oscary), který zí-
skal Oscary za nejlepší filmové triky a nejlepší
kameru.
V pátek 20. dubna uvedeme vítězný film letoš-
ních Oscarů. Snímek „Tvář vody” (4 Oscary) ob-
držel sošky za nejlepší hudbu, výpravu, režii i za
nejlepší film.
Zejména rodiny s dětmi potěší v sobotu a v ne-
děli 21. – 22. dubna film Coco, oceněný 2 Oscary
– za nejlepší animovaný film roku a nejlepší fil-
movou píseň.
Více informací a vstupenky online na www.kino-
litomysl.cz

Prokop Souček, Smetanův dům
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Přednáška Jiřího Padevěta 
Litomyšlská pobočka České křesťanské akademie
Vás srdečně zve na přednášku Jiřího Padevěta,
historika, spisovatele a ředitele Nakladatelství
Academia, o otázkách proměn svobody a nesvo-
body v období let 1938 až 1953. Součástí předná-
šky bude i diskuze na téma, proč jsme ochotni žít
v nesvobodné společnosti. Přednáška se bude
konat ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 19 hodin v aule
Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli. 
Jiří Padevět se narodil v roce 1966. Po absolvo-
vání Střední průmyslové školy zeměměřičské
studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze. V roce 1988 začal pracovat jako
knihkupec, mezi lety 1997 až 2005 působil jako
manažer obchodu a vedoucí prodejen Academia.
Od roku 2006 až do současnosti působí jako ře-
ditel Nakladatelství Academia. Pod jeho vedením

získaly knihy nakladatelství Academia celou
řadu ocenění – např. Magnesii literu, Cenu Josefa
Jungmanna, Slovník roku, Cenu Josefa Hlávky
nebo Cenu Miroslava Ivanova. 
Jiří Padevět rozsáhle zmapoval protektorátní
a poválečnou historii v českých zemích, mimo
jiné v knihách Průvodce protektorátní Prahou,
Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích a Kr-
vavé léto 1945: poválečné násilí v českých ze-
mích. V roce 2016 vyšla kniha rozhovorů s Jiřím
Padevětem Pod tíhou historie. Na internetové
televizi Stream.cz má svůj pořad s názvem Kr-
vavá léta, kde prezentuje místa a události spo-
jené s nacistickou a komunistickou tyranií.
Zapojuje se do veřejné rozpravy o závažných
společenských tématech a je činný na sociálních
sítích. Martin Kubeš 

Šansony Chantal Poullain –
to je hluboko posazený hlas, lahodná
francouzština, jazzově laděná kapela
pod vedením Štěpána Markoviče 
a atmosféra sladké Francie.

Předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl, Smetanovo nám. 72,
tel.: 461 612 161.

Výtěžek benefiční akce bude věnován
na podporu činnosti Pobytového
rehabilitačního a rekvalifikačního
střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Rudolf Kosina
si vás dovoluje

pozvat na koncert
21. dubna 2018

od 19.00,
Smetanův dům

Litomyšl

Štěpán Markovič – saxofon
Ondřej Kabrna – klavír
Matěj Černý – kontrabas

POZVÁNKY 

Pozvánka na výstavu „Maluj, co vidíš”
a představení Pan Theodor Mundstock
V pondělí 16. dubna v 19.00 hodin zveme veřej-
nost do Smetanova domu na představení, které
uvádíme v souvislosti s nedávným smutným vý-
ročím 75 let od deportace litomyšlského židov-
ského obyvatelstva. 
Román Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock
přibližuje osud jednoho českého Žida za protek-
torátu. Vše v podání jednoho herce – Jaroslava
Achaba Haidlera z Činoherního studia Ústí nad
Labem.
Vernisáž výstavy z Památníku Terezín
Po skončení představení zahájí pan Jan Špringl
z Památníku Terezín vernisáž výstavy s názvem
„Maluj, co vidíš” v malém sále Smetanova domu.
Soubor obrázků zachycuje život v terezínském

ghettu, jak jej namalovala tenkrát čtrnáctiletá
vězeňkyně tábora Helga Weissová – Hošková.
I když téma holocaustu není zrovna tématem
populárním, věříme, že toto umělecky kvalitní
představení spojené s výstavou Památníku Te-
rezín najde i v Litomyšli svého diváka.
Budeme moc rádi, pokud nás svou přítomností
přijdete podpořit a uctít s námi památku obětí
holocaustu.
Vstupenky k dostání on–line na www.smetanuv-
dum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí.

Prokop Souček, Smetanův dům

Slovenský hodokvas s kapelou
Hrdza na gastroslavnostech
Gastronomické slavnosti Magdaleny
Dobromily Rettigové letos vstupují do
sedmého ročníku. Šťastná sedmička láká
tématem „Pečité a sedliny” a vyvrcholí
o víkendu 19. a 20. května. Nebudou chy-
bět oblíbené soutěže a samozřejmě
dobré jídlo a pití. 
Smetanovo náměstí a přilehlé náměstí
Toulovcovo se o třetím květnovém ví-
kendu stanou rájem pro všechny jídla milovné
návštěvníky. Letošní téma totiž dává kuchařům
příležitost ukázat své umění v plné šíři. Navíc ne-
budou chybět soutěže jako Svíčková open, klání
středních odborných škol či vaření kotlíkového
guláše. Novinkou letos ale bude slovenský večer
s kapelou Hrdza, která je mimo jiné finalistou
soutěže Česko Slovensko má talent 2016. Reper-
toár tvoří slovenský folklór přetvořený do mo-
derního šatu, který se nazývá také world music.
Slušné vokály a působivé melodie evokují silnou

odezvu u jakéhokoliv publika. Hrdza za-
hraje na Smetanově náměstí v sobotu
večer. Během dne bude celým progra-
mem provázet usměvavý Aleš Cibulka
a chystá se také jeho rozhlasový pořad
Tobogan. 
Na neděli 20. května je pak připraven
pro všechny zájemce společný oběd
v obřím stanu. Podávat se bude v pravé

poledne. Poukaz na husí stehno s variací zelí
a knedlíků je třeba zakoupit od 1. do 14. května
na www.gastroslavnosti.cz nebo v litomyšlském
informačním centru. K dobré náladě a odpoled-
nímu tanci bude hrát poberounská hudební sku-
pina TŘEHUSK z rodiště M. D. Rettigové
Všeradic. V rámci nedělního programu proběhne
soutěž O nejlepší bábovku, do které se není
třeba předem hlásit.
Více informací na www.gastroslavnosti.cz.

Jana Bisová, tisková mluvčí

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

Výtvarná dílna 
pro děti i dospělé
Zveme vás na tvoření prostorových objektů
z různých materiálů inspirované výstavou pod
vedením Šárky Hrouzkové.
V sobotu 12. 5. se uskuteční dva kurzy, začátky
v 9 a ve 13 hodin (trvání tři hodiny).
Max. 15 účastníků na kurz. Prosíme o přihlášení
předem do 9. 5. na e–mail pokladna@rml.cz či
telefon 461 615 287. Vstupné zdarma!
Výtvarná dílna se uskuteční vrámci celokrajské
akce Otevřená muzea a galerie.    René Klimeš
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Volný prodej 
vstupenek 
na abonentní 
představení
I letos na jaře vám Smetanův dům přináší čtve-
řici vybraných divadelních představení, zařaze-
ných do abonentního cyklu. Pokud si stávající
abonenti nevyzvedli své vstupenky do 2. dubna,
můžete uvolněné a nové divadelní abonentky
zakoupit až do 15. dubna 2018 v Informačním
centru Litomyšl. 
Volný prodej vstupenek na jednotlivá předsta-
vení pak bude probíhat od 16. dubna 2018 v In-
formačním centru na Smetanově náměstí
v Litomyšli (tel. 461 612 161) nebo v pokladně
Smetanova domu hodinu před představením
v den konání.
Na jaře v rámci abonentního cyklu uvidíte před-
stavení: Úča musí pryč (Divadlo verze: Prachař,
Rybová, Chmela, Winterová, Janěková ml.),
Chvála bláznovství (Pantheon production,M.
Hoffman, F. Blažek a další), Pension pro svo-
bodné pány (Divadlo Palace: Patrik Děrgel, Marie
Doležalová a další), Richard III. (Spolek Kašpar:
J. Potměšil, M. Němec, E. Elsnerová a další).
Seznam abonentních titulů a kompletní program
Smetanova domu naleznete na www.smetanuv-
dum.cz v sekci program/divadlo. Abonentní ti-
tuly jsou označeny modrým písmenem „A”, text
představení začíná poznámkou „abonentní
představení”.     Prokop Souček, Smetanův dům

Litomyšlské
ženské kruhy
Již od nepaměti se ženy scházely, aby si vzá-
jemně předávaly ženskou moudrost a učily se
jedna od druhé o ženské síle, posvátnosti žen-
ského těla a jeho cyklech. Tento krásný zvyk
v naší moderní a rychlé společnosti postupně
vymizel. Pojďme ho tedy znovu obnovit, naučit
se věnovat čas samy sobě, být Ženou, nechat se
inspirovat a nabíjet ženskou energií. 
A právě ženské kruhy jsou krásnou příležitostí
pro vytvoření nových vztahů, přátelství a komu-
nity vzájemné podpory a pochopení. Na pravi-
delné kruhy vás zveme v termínech 6. 4., 20. 4.,
4. 5., 18. 5. a 25. 5. do centra Spontanea.   
Kontakt a více informací naleznete na stránce:
zenskekruhy.wixsite.com/zenskekruhylitomysl.                 

Na setkání se těší
Tereza Lipavská a Kristýna Šedivá     

Podmínky pro přijetí:
Žadatel je osobou starší 60 let.

Průměrný čistý měsíční příjem žadatele v období 12 kalendářních měsíců
nesmí přesáhnout 1 násobek průměrné měsíční mzdy 

(příjmy nutno doložit).
Žadatel nemůže vlastnit prostory k bydlení (lze řešit výjimkou na 1 rok)

Nájemné:
57,- Kč/m2 (výměra cca 34 m2) + za služby spojené

s užíváním bytu v řádech 100 korun
- elekřinu, vodu, topení si platí každý sám svému dodavateli

Kontakt:
Obecní úřad Němčice, tel: 461 610 113

Nabídka bydlení v Komunitním domě
pro seniory ve Zhoři

Co nás čeká v sezóně 2018
Sledujeme dění na litomyšlském „kopci” aneb co
nového na Zámeckém návrší? Pro sezónu 2018
jsou nachystány slevy a nové zážitky v chrámu
Nalezení sv. Kříže i blízkém okolí. 
Hlavně ze zahraničí známe příjemný zvyk, kdy
každý může v kostelní lodi zažehnout svou
vlastní svíčku. Tato možnost nově existuje i v pi-
aristickém chrámu, a to díky svícnu, který byl po-
řízen z kostelní sbírky. Jeho autorem je architekt
Marek Štěpán, stojící také za obnovou kostela,
dokončenou v roce 2014. Přijďte do chrámu za-
žehnout světlo, připomenout si jeho duchovní
význam a zažít chvíle vnitřního zklidnění. Nový
svícen je umístěn ve východní části transeptu.
Ti, kteří chtějí získat ucelené informace o barokní
dominantě města, budou mít tuto možnost díky
nové brožuře, která se chrámu Nalezení sv. Kříže
věnuje. Ve třech kapitolách je stručně zpraco-
vána historie včetně nedávné rekonstrukce,
staré i současné vybavení a výzdoba, stejně jako
možnosti, které kostel nabízí dnes. Brožurku v ČJ
nebo AJ lze zakoupit na pokladně kostela a v In-
focentru Litomyšl.

Každý z návštěvníků bude mít také možnost za-
soutěžit si o vzácného andílka. Vyplněním an-
ketního lístku, který dostane ke vstupence, se
zařadí do slosování o originální šperk zdobený
diamantem.
Kostel i v letošní sezóně zve návštěvníky na
svou neopakovatelnou vyhlídku, ze které je
možné přehlédnout celé město, široké okolí
a v jednoznačně nejlepším úhlu zámek Litomyšl.

Rodinný interaktivní program Vzhůru k andělům,
umístěný v západních oratořích, rozesměje,
poučí i pobaví a expozice sakrálního umění
poutavě odvypráví příběh Ježíše Krista a jeho
následovníků.
Slevu ve výši 20,- či 10,- Kč na vstupné dostane
nově každý, kdo na pokladně kostela předloží
vstupenku z festivalu Smetanova Litomyšl, ze
státního zámku Litomyšl nebo speciální voucher.
A kde lze takový poukaz získat? Zeptejte se ve
své oblíbené kavárně či restauraci, je možné, že
dostanete náš voucher jako dárek!
Přijedou vás do Litomyšle navštívit přátelé? Vez-
měte je do světa piaristů, poslechnout si pout-
avý příběh chrámu Nalezení sv. Kříže, jeho zkázy
a znovuzrození. Komentovanou prohlídku lze
domluvit na čísle 727 878 444. 
Kostel je otevřen v dubnu, květnu a říjnu o svát-
cích a víkendech 10–16 hod., v červnu – září
denně 10–18 hod. 

Helena Marie Hendrych, Zámecké návrší

POZVÁNKY 

Nové příměstské tábory – Devatero
řemesel a Tábor s rytířem
Tradiční nabídku letních příměstských táborů
oživí letos dva tábory, které ve spolupráci
s Areálem za sokolovnou uspořádá Dobré di-
vadlo.
Prvním je Tábor s rytířem Toulovcem. Děti s rytí-
řem zažijí spoustu dobrodružství, projdou po
střechách, sklepeních i tajemnými uličkami Lito-
myšle, hravou formou ale poznají i mnoho
z uměleckých klenotů města. Rytíř je seznámí
i se svými přáteli, význačnými osobnostmi spo-
jenými s Litomyšlí, a na závěr v zámeckém skle-
pení možná společně porazí i zlého čaroděje.
Na táboře Devatero řemesel si děti každý den
vyzkouší nějakou řemeslnou dovednost. Vyrobí
si knížku, mýdlo, nakouknou do umění barev-
ných písků, na výletě na statek podojí kozu, upe-
čou chléb nebo upředou vlnu, a to zdaleka není
všechno!
Provozní doba táborů bude 7:00 – 17:00 hod.,
scházet se budeme v Areálu za sokolovnou.
Termíny Tábor s rytířem: 9.7. – 13.7., 23.7. – 27.7.,

6.8. – 10.8., 20.8. – 24.8.
Termíny Tábor Devatero řemesel : 16.7 – 20.7.,
30.7. – 3.8., 13.8. – 17.8.
Podrobnosti a přihlášky na
www.rytirlitomysl.cz ,tel. 604 315 833, e–mail:
capova@dobredivadlo.cz
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost

Jana Čápová, Dobré divadlo

Orientální tance 
Další lekce Orientálního tance budou zahájeny
26. 3. 2018 v tanečním sále ZUŠ – Tunel v Lito-
myšli od 18.15 hodin. Orientální tanec je vhodný
pro všechny věkové skupiny a je doporučován
gynekology, ortopedy a neurology. 
Bližší informace: www.amor–orient.com, mob.
728 684 634, email: avokvarom@gmail.com 

Adriena Morávková
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Letní dětská
herna 
Hola, hola! Léto plné her a koupání opět volá!
A zavolalo i na nás, a tak jsme pro vás letošní
dětskou hernu v regionálním muzeu naladili
prázdninově. Nebudou chybět oblíbené hrací
koutky a tvoření pro kluky i holky, ale také k létu
patřící „vodní radovánky”. Můžete si však přijít
nejen pohrát, ale i nahlédnout do historie lito-
myšlské plovárny na malé výstavě Přijďte si za-
plavat. Dozvíte se, kde se na konci 19. století
Litomyšlané koupali, a také zajímavý příběh
vzniku současné plovárny. K vidění budou do-
bové fotografie, malá ukázka plavkové módy
a další zajímavosti. Letní dětská herna bude ote-
vřena od 24. dubna do 30. září.

Renata Kmošková

Dialog vědy a víry o plazmatu
a jaderné fúzi
Jarní setkání dialogu vědy a víry v Husově
sboru v Litomyšli se bude konat v sobotu 21.
dubna od 10.00 hod. a jeho hostem bude ten-
tokrát významný český vědec, bývalý ředitel
Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České
republiky prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.,
zakladatel oddělení materiálového inženýrství
tohoto ústavu. Populárně naučnou formou se
něco dozvíme o plazmatu a také o jaderné
fúzi, neboť v této oblasti patří tento náš ústav

mezi přední evropská výzkumná pracoviště.
Zároveň se však můžeme těšit na osobní svě-
dectví pana profesora o jeho vztahu k vědě
i k víře, která určuje žebříček jeho hodnot a jeho
životní priority. Srdečně jsou zváni všichni, které
zajímá to, zda a jak žhavé plazma v životě a práci
člověka koresponduje s živou vírou.
Na setkání s vámi se za Náboženskou obec
CČSH v Litomyšli těší  

Štěpán Klásek, farář

LITOMYŠL – prodej prostorného bytu 2+1 ve vlast-
nictví, v přízemí čtyřpodlažního domu na ul. Dukel-
ská. Podlahová plocha 69 m2. Plastová okna,
zateplený dům, jádro původní.   ENB C/103
Č. 1392 Cena: 1 650 000 Kč
LITOMYŠL – prodej zděného bytu 4+1 (68,68 m2)
v 1.NP v centru. Nová okna a kuchyně, pokoj
s krbem, v koupelně vana i sprcha. Pokoje průchozí.
Možnost užívat část půdy a zahrady. ENB G
Č. 1358 Cena: 1 992 000 Kč
LITOMYŠL – byt 4+kk s lodžií, ve vlastnictví, ve 3.NP
ve zděném domě, celková plocha 123 m2. Světlý, si-
tuovaný k jihu, dispozičně velmi dobře řešený. Ku-
chyňská linka moderní, prostorná, zabudované
spotřebiče. Rok výstavby 2012. Volný dle dohody.
ENB C/92 kWh/(m2.rok).
Č. 1379 Cena: 3 790 000 Kč

Prodáváte nemovitost a potřebujete poradit?
Navštivte naše www.consultvk.cz
Aktuálně  PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
RD v Litomyšli a blízkém okolí   
VENKOVSKÁ STAVENÍ v okolí Litomyšle a Poličky
Zavolejte nebo napište a nabídněte.
Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o. je tu pro Vás.

ZRNĚTÍN – prodej domu 2+1 se zahradami (619 m2

a 418 m2) na okraji obce. Dům je napojen na plyn,
elektřinu a veř. vodovod. Topení lokální na plyn
a tuhá paliva. Bus zastávka cca 5 min. chůze a spo-
jení na trase Litomyšl – Polička. ENB G.
Č. 1388 Cena: 590 000 Kč
LITOMYŠL – Záhraď (Suchá) – prodej slunného po-
zemku 8 161 m2 pro sportovní vyžití na polosamotě.
Elektřina a veř. vodovod na pozemku. Dojezd do Lit.
– cca 3 km, lze i busem.
Č. 1384                   Cena: 1 595 000 Kč 

PRONÁJMY PROSTOR  V LITOMYŠLI:
PRO KANCELÁŘ – 52 m2 ve II. NP na Smetanově nám.
Zajímavé a reprezentativní místo k podnikání. ENB G.
Č. 1357     8 000 Kč + služby 1 400 Kč/měs.
LITOMYŠL – pronájem zděného bytu 3+1,
2.NP. Byt po rekonstrukci, vl. plyn. kotel, nová
koupelna, kuch. linka, okna plastová. Podla-
hová plocha 55 m2. Pokoje jsou průchozí. Volný
ihned. Peněžitá jistota 2 nájmy.  ENB G.
Č. 1390   Cena: 8 000 Kč / měsíc + energie
LITOMYŠL – pronájem nadstandardního mezoneto-
vého bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru
města. Mimo bytový prostor se nachází apartman
(pokoj se soc. zázemím). Topení ústřední na plyn, lo-
kální krbová kamna v obýv. pokoji. Prostorná terasa,
chráněné garáž. stání pro 2 osob. auta. ENB G.  
Č. 1391 Cena:  20 000 Kč/měs. + energie

POZEMKY PRO STAVBU RD
JAROŠOV – 1837 m2, inž. sítě na pozemku.
Č. 1362             Cena: 399 000 Kč
ČISTÁ U LITOMYŠLE – 2 821 m2  k bydlení. 
Č. 1300             Cena k jednání: 200 Kč/m2

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

Celodenní kurz
Venduly Kociánové
Pozvánka na celodenní kurz Venduly Kociánové
– Práce s vnitřním světem / Vnitřní žena, muž,
dítě. Centrum Spontanea 14. dubna  – 10 až 18
hodin.  Jak si zformovat svůj vnitřní svět? Jak
najít lásku v sobě? Jak začít na sobě pracovat
tak, ať to přinese konečně výsledky? Jeden můj
klient řekl při terapii krásnou větu: „Náš svět je
tak dobrý, jak dobrý je náš svět vnitřní.” A to je
přesné. Ráda bych touto cestou naučila co
možná nejvíce lidí, jak si účinně formovat svůj
vnitřní svět, aby nám naše realita přinášela
skvělé a šťastné výsledky. Každý den převářím
s klienty jejich vnitřní světy a u těch, kteří se do
práce zodpovědně ponořili, vidíme okamžité vý-
sledky. Vedou šťastnější a naplněnější život, ne-
jsou závislí na druhých, ví, co od života chtějí
a jak toho dosáhnout. Tyto techniky mají obrov-
ský přesah. Rozhodně však vedou k jednomu. Ke
štěstí, které vychází zevnitř. Více informací na
www.vendulakocianova.cz. Mila Bohunická

POZVÁNKY 

46. ročník lesního běhu na Černé hoře
Přátelé běhání ve spolupráci s at-
letickým oddílem TJ Jiskra připra-
vují další ročník populárního běhu
pro zdraví. V městském lesíku za
autocampinkem budeme běhat
pro svoji kondici, radost z běhání,
ale také i o závod. Znovu se se-
jdeme tradičně při otevírání lázeň-
ské sezóny poslední sobotu
v dubnu – sobota 28. dubna dopo-
ledne. Zavedená elektronická časomíra změří
každému běžci dosažený čas a vytiskne prů-
běžné výsledky. Intervalový start jednotlivců
nebo skupin bude pro účastníky připraven od
9.30 do 11.30 hod. Přihlášky k běhu na trati
dlouhé 1,2 km, 3 km nebo 6 km se přijímají na in-

ternetové adrese: http://champion-
chip.cz/RegSystem/akce/BCH2018
nebo od 9 hod. na místě startu se
zaplacením startovného 30 Kč.
Předem podané přihlášky urychlují
prezentaci s výdejem startovních
čísel a čipů.
Účastníci běhu budou odměněni
diplomem, malým občerstvením
a případně dárky od tradičních

sponzorů. Pořadatelé přejí všem účastníkům bez
rozdílu věku dobrý pocit ze zdravého pohybu
a doufají, že i tento běh je bude dále inspirovat
k pravidelnému kondičnímu tréninku.

Jan Kubíček, foto: archiv pořadatelů

Dioramata, stroječky, hračky…
Zveme vás od 4. května do 16. září na poutavou
výstavu do detailu propracovaných dioramat,
dobových stroječků a hraček tematicky zaměře-
ných na naše národní „osmičky” – události let
1918, 1938 a 1948. Výstava se uskuteční ve spo-
lupráci s Michalem Widenským (Muzeum tech-
nických hraček).
Autor výstavy se pokusí pomocí historických
předmětů a dioramat přiblížit dnešním lidem ob-
dobí první poloviny 20. století. Jeho cílem je při-
pomenout významné osobnosti a hnutí podílející
se na budování Československa hned po jeho
vzniku (prezident T. G. Masaryk, sokolské
a skautské hnutí).
Výstava představí i nápadité a kvalitní mecha-
nické hračky našich předků. K nejzajímavějším

exponátům bude patřit například unikátní histo-
rická hračka vyrobená podle limuzíny Škoda Hi-
spano–Suiza, kterou T. G. Masaryk obdržel 10.
května 1926. Dále historické diorama „T. G. Ma-
saryk v Lánech – květen 1926” či „Železnice skal-
ního města HUSCH–Märklin 1936”. Jedná se
o jedinečné elektrifikované dobové kolejiště slo-
žené výhradně z plechových hraček litvínovské
firmy HUSCH (nejvýznamnější československá
firma vyrábějící hračky v letech 1925–1938) a ně-
mecké firmy Märklin.
Zajímavostí bude i diorama „Litomyšl město bu-
doucnosti 1910”. Je věnováno nejenom vizioná-
řům z Litomyšle se skálopevnou vírou
v neomezené možnosti vědy a techniky, ale i na-
šemu nejznámějšímu průkopníkovi letectví, avi-
atikovi Janu Kašparovi.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3.
května v 17 hodin.                             René Klimeš

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
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Kuděj, voni nás v Litomyšli nenuděj!
Aneb vzkříšení českého spisova-
tele, bohéma, tuláka Zdeňka Ma-
těje Kuděje  v Litomyšli. Tak by se
dala nazvat nenudná oslava,
která se uskuteční o prvním
květnovém víkendu. Čtení, uve-
dení nové knihy, divadlo, vý-
stava, koncert, muzika, potulka
i průvod ke hrobu – to vše je na
programu neokázalého setkání,
jehož centrem bude litomyšl-
ský hostinec U Černého orla
a ústředním protagonistou podi-
vuhodná a svérázná postava
české literatury: Zdeněk Matěj
Kuděj (1881–1955), jehož finále
života je spojeno právě s Lito-
myšlí. 
Tulák, pijan, kumpán Haškův a Panuškův, povíd-
kář, veršotepec, herec bramborového divadla,
překladatel Dickense, Scotta a Burroughsova
Tarzana, redaktor, ale také houbař, lékárenský
praktikant, kamelot, natěrač, čistič střev na jat-
kách, myč nádobí v New Yorku, farmář v Kanadě,
vězeň carské policie v Kyjevě. Celoživotní mimo-
běžec a outsider, který se do čítanek nemohl
vejít.
Nezávislý podmelechovský spolek, který sídlí na
Vysočině, se Kudějově osobnosti věnuje sou-
stavně. Nejenže připravil divadelní představení,
sestavené z Kudějových textů, ale v těchto
dnech vydává také jedinečnou knihu sestavenou
z dosud neznámých a nepublikovaných Kudějo-

vých textů s názvem „Neklidný
zadek mě pálí”. A právě v Lito-
myšli bude kniha slavnostně uve-
dena.
Editoru knihy se podařilo ve stát-
ních i soukromých  archivech
dohledat řadu Kudějových nezná-
mých rukopisů a sestavit z nich
čtivý celek. Jeho součástí jsou
vtipné veršované říkanky, věno-
vané různým osobnostem Hum-
polce, Polné, Ledče i Litomyšle;
dále povídky, jejichž děj se ode-
hrává na Vysočině, i Kudějovy
dosud nezveřejněné vzpomínky
na Jaroslava Haška. A součástí
knihy bude také několik vzpomín-
kových fragmentů na Z. M. Kuděje

z pera jeho přátel, mezi jinými i těch litomyšl-
ských – Jaromíra Metyše a Anny Soukupové.  Vý-
razným doprovodem knihy bude cyklus
celostránkových ilustrací českého výtvarníka
a sochaře Jakuba Grece (asistenta sochaře Ol-
brama Zoubka), které také v onen májový víkend
představí na samostatné výstavě.
Součástí sobotního programu bude také potulka
po Kudějových litomyšlských šlépějích pod ve-
dením historika Martina Boštíka a podvečerní di-
vadelní představení a koncert kapely Tygroo.
Vydání knihy podpořilo město Litomyšl, za což
ctihodným představitelům patří vřelý dík.

Miloš Doležal, foto: archiv

POZVÁNKY 

Orloj v Napísku

V letošním roce se u nás v Lesním klubu pro děti
Napísek budou každý měsíc střídat nikoliv svatí,
ale odborníci–mistři. Děti se důvěrně seznámí se
starodávnou prací tesařů, budou odchytávat
a určovat hmyz s entomologem, vyzkouší si
proutěné řemeslo, stavbu pece na chleba, … Díky
těmto zážitkům tzv. transformálního učení si
děti rozšíří obzory o tom, jak bohatý je svět
kolem nás a co všechno je možné si vyrobit z pří-
rodních materiálů. Protože s odborníky budeme
pracovat i v rámci Klubíku pro rodiče s dětmi do
čtyř let, srdečně vás zveme každý čtvrtek dub-
nem počínaje k návštěvě! Sledujte náš Facebook
Lesní klub pro děti Napísek. Projekt je podpořen
ze státního rozpočtu Ministerstva životního pro-
středí. Zveme vás na besedu o našich aktivitách
12.  4. od 17:00 v Centru Spontanea. 

Adéla Hronová Hamplová 

přijme:
Zahradníky/ce, 
zahradní realizátory
Náplň práce: 
řez ovocných stromů, údržby 
realizace zahrad, sekání veřejných
ploch.

Požadavky: 
zahradnické vzdělání nebo praxe
v oboru vhodné i pro absolventy.
Nabízíme: zaměstnání v příjemném
kolektivu na čerstvém vzduchu,

Mzda: 18 000 Kč – 23 000 Kč, 
nebo spolupráce na živ. list – mzda
dle dohody.

Nástup dle dohody.

Kontakt: 
Tomáš Marousek, 
tel: 732 906 291, 
tomas.marousek@seznam.cz,   

www.zahradaales.cz
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Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 28. 4. 2018  od 8.00 do 15.00

Cena:  38,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 42,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.

Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 919 442, 777 006 433

DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

ASTROVÍKEND
Litomyšl – zámek • 14. a 15. 4. 2018 

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

alternativní medicína, SRT,
automatická kresba, měření aury atd.
• Richard Pachman – komorní koncert

• Slavnosti bylinek – výroba škapulířů, čajů.
• Estela Orbito – filipínské léčení s požehnáním.

• Shaman Spirit – práce šamanů Peru a Mongolsko
Mexická Santerie – Sonia Guerrera

Hosté: Z. Blechová, kartář Láďa, I. Grimová, 
M.Němcová a další věštci z TV. 

Přednášky. MEDITACE. Workshopy.

www.astrovikend.cz

www.facebook.com/astrovikend
Saint–Gobain Adfors CZ plánuje
v Litomyšli další investice

Noc s Andersenem

Adfors, člen skupiny Saint–Gobain a největší vý-
robce skelných vláken a výrobků ze skelného
vlákna, investuje v roce 2018 více než 380 mili-
onů Kč do rozšíření kapacity a zavádění nových
technologií. V souvislosti s tím bude také nabírat
nové pracovníky. Jako jeden z největších regi-
onálních zaměstnavatelů s více než 1350 za-
městnanci pracujících v litomyšlském závodě jim
bude mít co nabídnout. 
Adfors bude zavádět a rozšiřovat inovativní
a ojedinělé technologie na zpracování skelného
vlákna v obou svých závodech působících v ČR.
V Litomyšli bude nadále rozšiřovat výrobu skel-
ných tkanin, tzv. perlinek, určených pro staveb-
nictví, a dalších výrobků pro stavební průmysl,

které vyváží do celého světa a řadí se v tomto
segmentu k největším výrobcům na světě.
„V závodě Adfors v Litomyšli se nachází primární
výroba skelného vlákna, které tvoří základ na-
šich výrobků, je tedy pochopitelné, že nové tech-
nologie, které skelné vlákno využívají pro výrobu
finálních produktů, umísťujeme přímo do tohoto
závodu,” vysvětluje generální ředitel Saint–
Gobain Adfors CZ Miloš Pavliš.
Rozšíření výroby s sebou přinese potřebu ná-
boru nových zaměstnanců, bude se jednat řá-
dově o desítky lidí. V Litomyšli bude závod
doplňovat stavy zaměstnanců v průběhu celého
roku. Zuzana Zítková

V litomyšlské knihovně se letos odehrálo 17. no-
cování pořádané u příležitosti výročí narození H.
CH. Andersena. Program pro 23 dětí, paní uči-
telku a čtyři knihovnice začal jako obvykle v 18
hodin přípitkem rychlými špunty a pozdravem,
kterého se letos ujal p. místostarosta ing. J. Ja-
neček. Pak následovalo seznamování účastníků
noci a první úkoly. Protože letos si připomeneme
8O. let od vydání prvních příběhů Rychlých šípů,
většina ze zadání se týkala spisovatele Jaroslava
Foglara, jeho literárního díla a skautingu. Poté,
co si účastníci Noci vytvořil y skupinky, ve kte-
rých dál soutěžili, přišel na řadu úkol vytvořit si
vlastní vlajku a navrhnout název oddílu a heslo.
Nakonec tedy soutěžily: Rychlé mouchy, Kaktus,
Klukovský oddíl, Knihomolové a Orbitky. I s dal-
šími úkoly si poradili dobře, a pak už přišla první
návštěva- dva vedoucí skautských družin, kteří
nás všechny odvedli do své klubovny na místní
faře. Tam jsme se dozvěděli víc o tom, jak fun-
guje skauting u nás v Česku, kdo byl zakladate-
lem tohoto hnutí, z čeho se skládá skautský kroj
a jak se liší pro kluky a děvčata. Taky už víme,

kdo to jsou roveři. Pak přišla na řadu morseovka
a ukázalo se, že nějaké základy měl skoro každý
z našich nocležníků, protože všechny zprávy
rychle rozšifrovali. A pak už byl čas poděkovat
a rozloučit se. V knihovně nás čekala večeře –
párky nám jako každoročně věnovalo ZD Sloup-
nice. Ale to nebylo všechno, snad každá ma-
minka připravila malé sladké nebo slané
pohoštění. Když už jsme zaplnili prázdná bříška,
přišla na řadu tolik očekávaná „bojovka”. Vyba-
veni baterkami, papírem a tužkou jsme opět ve
skupinách vyrazili ven. Úkolem bylo na šesti sta-
novištích nalézt zprávu v obálce, jejíž barvu si
vedoucí skupin vylosovali a vyluštit zašifrovaný
text. Zprávy byly rozluštěny a úkoly splněny,
a tak se jednotlivé skupiny opět přibližně za ho-
dinu od startu sešly v knihovně. Všem přišel
k chuti teplý čaj a napečené dobroty, a pak se
začaly plnit bobříky. Děti si mohly vybrat, kte-
rého bobříka chtějí ulovit. Začalo nové kolo her,
soutěží a kvízů, jen bobříka mlčení se podařilo
některým čtenářům ulovit až k ránu. Děti než us-
nuly, si ještě zahrály na schovávanou ve spacá-

www.facebook.com/litomysl.lilie

cích a šlo se spát, vstávání nedělalo nikomu po-
tíže, snídaně v knihovně má své sladké kouzlo,
díky kulinářskému nadání našich maminek
a sponzorů z cukráren a pekáren. Děkujeme
našim malým čtenářům za jejich nadšení pro
knížky a za rok zase na viděnou… 

J. Kroulíková, R. Dubjáková, MěK Litomyšl

Litomyšl 1259–2009
město kultury a vzdělávání

Druhé vydání knihy rozšířené o události po roce 2009
můžete zakoupit v infocentru, v městské galerii, 
v regionálním muzeu a v litomyšlských knihkupectvích.

Rozsáhlé dějiny našeho města od nejstarších dob pochází 
z pera Milana Skřivánka, graficky se na nich podílel Jiří Lammel 
a fotografie pořídil Pavel  Vopálka. První vydání knihy získalo 
prestižní Cenu ministra kultury a Památníku národního písemnictví
v Praze – byla vyhlášena nejkrásnější knihou v kategorii vědecká 
a odborná literatura. 
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Pálení staré trávy
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvis-
lých plochách je zákonem o požární ochraně
zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na
jiný objekt nebo plochu podobnou té spalo-
vané, a to po povrchu suché vegetace, zanese-
ním ohně větrem a v neposlední řadě
přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí
je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách,
kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový
oheň může „doputovat” na vzdálenost desítek
metrů a objevit se i po několika dnech. Jsou
známé případy, např. vzplanutí lesa po dvou
týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů
od původního místa pálení. Bohužel jsou kaž-
doročně zaznamenávány i případy udušení lidí
v kouři a v neposlední řadě i uhoření při ne-
zvládnutém, původně jen malém kousku vypa-
lované plochy.
V jarních a podzimních měsících hasiči vyjíždějí
k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také
vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně
zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba

nesmí provádět plošné vypalování porostů,
a i přesto je u nás vypalování trávy neustále ob-
líbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům za-
hrad nebo remízků vyplatit.
Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit” svou za-
hradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou
pokutu. Při plošném vypalování porostů se do-
pouští přestupku dle zákona o požární ochraně,
za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické
osoby mohou provádět kontrolované spalování
hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na
hromadě. 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spa-
lování hořlavých látek na volném prostranství
jsou navíc povinny, stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Podnikající fyzické osoby
a právnické osoby se při plošném vypalování
porostů dopouští přestupku dle zákona o PO,
za který jim hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná
pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále jsou
povinni spalování předem oznámit příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje. Navíc
dle zákona o PO pro fyzické osoby, právnické

a podnikající fyzické osoby je povinnost bezod-
kladně oznamovat každý vzniklý požár přísluš-
nému hasičskému záchrannému sboru kraje. 
Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí
být vždy postupováno v souladu s dalšími zá-
kony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o le-
sích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami
obcí. 

Pálení lze již šest let hlásit elektronicky
Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být
v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bli-
žnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto
prosíme, nahlaste vaše pálení biologického od-
padu třeba přes webové stránky hasičů na ope-
rační středisko! 
Hasiči Pardubického kraje již před šesti lety
spustili speciální službu pro občany, firmy
a právnické osoby, která by jim měla šetřit čas
a finanční náklady. Pálení klestí v Pardubickém
kraji lze hlásit elektronicky.
Elektronický formulář občané najdou na webo-
vých stránkách HZS Pardubického kraje –
https://paleni.izscr.cz/ .
Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské
operační a informační středisko HZS Pardubic-
kého kraje tel. 950 570 110. Při ohlášení je třeba
uvést jméno, telefonické spojení na osobu,
která bude spalování provádět, přesná identifi-
kace místa, kde bude spalování probíhat,
datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude
spalování probíhat, případě další údaje, které
bude požadovat příslušník hasičského záchran-
ného sboru. 
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek
tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé
pomoci postiženým. 
Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům
hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, od-
padu atd. a také přesným udáním místa zajis-
títe, že pomoc hasičů bude přesnější a tím
i rychlejší.                 Vendula Horáková, HZS PAK

Výběr dodavatele
oddaluje zahájení
stavby D35
Hejtman Martin Netolický jednal s krajským ře-
ditelem Ředitelství silnic a dálnic Bohumilem Ve-
brem o harmonogramu výstavby dálnice D35.
V souvislosti s probíhajícím tendrem na výběr
firmy, která bude stavět klíčovou dálnici D35, se
zahájení této stavby nadále protahuje. 
„Vzhledem k množství přihlášených subjektů,
mezi kterými jsou i zahraniční firmy, a nároč-
nosti celé stavby, se protahuje tendr na výběr
dodavatele. Bohužel se tím oddaluje zahájení
samotné stavby, která je pro náš kraj nesmírně
důležitá. Stále věřím, že se v letošním roce po-
daří stavbu v prvních úsecích zahájit. Od konce
loňského roku probíhají archeologické průzkumy
a po technické stránce zahájení stavby nic ne-
brání,” uvedl hejtman. -red-

tradiční zájezd
do Polska – Kudowa Zdroj
se uskuteční 

v sobotu 21. 4. 2018.
Odjezd v 7.00 hod. od drogerie
DM na náměstí, návrat kolem 15. hodiny.
Závazné přihlášky do 13. 4. 2018
– tel. 775 913 400. Cena 160,-

Jarní nákupy
s Jiskrou
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Po bezmála pěti měsících dospěla jednání
o nové kolektivní smlouvě v Nemocnici Pardu-
bického kraje ke zdárnému konci. Vedení společ-
nosti při dalším kole kolektivního vyjednání
během úterního odpoledne dospělo ke shodě
i se zástupci třinácté odborové organizace
ohledně dalšího navýšení mzdových tarifů o 5
procent pro nezdravotnické pracovníky od 1. čer-
vence 2018, čímž se otevřela cesta k podpisu
dokumentu, k němuž dojde během několika dnů.
„Letošní kolektivní jednání nebylo vůbec jedno-
duché. Přestože jsme jasně deklarovali, že stejně
jako v předchozích dvou letech do navýšení
mezd dáme všechny finanční prostředky, které
nám přináší navýšení úhradové vyhlášky, zpo-
čátku se stanoviska obou stran rozcházela. Kvůli
výpovědím z dohod o pracovní činnosti hrozilo
na přechodnou dobu i částečné omezení pro-
vozu nemocnic. Jsem rád, že se postoje po-
stupně sbližovaly, že péče o pacienty, kteří musí
být vždy na první místě našeho zájmu, nijak ne-
omezila a že jsme nakonec našli celkovou
shodu,” prohlásil generální ředitel Nemocnice
Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
Dohodu uvítal i hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický: „Po celou dobu jsme byli vede-
ním nemocnice informování o průběhu vyjedná-
vání a jsem rád, že jsme nakonec dospěli
k dohodě, která znamená uklidnění celé situace.
Byla tentokrát vyhrocenější než, tomu bylo v mi-
nulých letech. Přesto myslím, že vyhrává zdravý
rozum i to, že dohoda tak, jak je nastavená, ne-
ohrozí dlouhodobě ekonomiku našich nemoc-
nic.”
Důležitý krok v klíčové oblasti odměňování se
podařilo dohodnout již v polovině ledna. Přes-
tože chyběl souhlas jedné ze třinácti odboro-
vých organizací, mzdové tarify lékařů
a nelékařských zdravotnických pracovníků byly
navýšeny o 10 procent a nezdravotníků o 5 pro-
cent s platností od 1. února 2018. Zároveň došlo
k diferenciovanému nárůstu sazeb u dohod
o pracovní činnosti, jejichž prostřednictvím jsou
zajišťovány ústavní pohotovostní služby, o 10
a více procent s platností od 1. ledna 2018.
V rámci benefitů zůstalo zachováno čerpání pla-
ceného studijního volna po přesčasové práci

a bylo přidáno pojištění zaměstnanců pro právní
ochranu.
„Okamžitě po uzavření této předběžné dohody,
jsme ji začali plnit. V červenci nebo v srpnu se
k jednání ještě vrátíme, jak jsme slíbili. S ohle-
dem na hospodářský výsledek společnosti za
první pololetí bude projednána možnost finanční
kompenzace pro nelékařské zdravotnické pra-
covníky za leden,” připomněl generální ředitel
Gottvald. „Vnímáme, že zdravotníci musí dostat
přidáno, ostatně je to obecný závazek. Proto
jsem byl rád, že v našem kraji tento stav nastal
počínaje prvním únorem. Personální situace ve
zdravotnictví je taková, že si musíme uvědomit
především to, aby v našem kraji byl stabilní per-
sonál. Máme výhodu oproti jiným krajům, pro-
tože v těch se na některých místech zavírají
oddělení právě pro nedostatek lékařů i nelékařů.
To naštěstí v našem kraji nehrozí,” dodal hejtman
Netolický.
Po dalších dvou měsících padla i poslední pře-
kážka bránící uzavření nové kolektivní smlouvy.
Na úterním jednání mezi zaměstnavatelem
a odbory bylo dohodnuto další přidání pro ne-
zdravotnické pracovníky. Od 1. července se jim
mzdové tarify zvýší o dalších 5 procent. S tímto
návrhem vyjádřilo souhlas již všech třináct od-
borových organizací.
„Pokračujeme v trendu mzdových nárůstů
z uplynulých let. V období let 2015 až 2017 došlo
v naší společnosti k navýšení mezd v celkovém
objemu o více než 22 procent, tedy o téměř půl
miliardy korun,” uvedl generální ředitel Gottvald.
Na základě konečné dohody v oblasti odměňo-
vání a mzdových tarifů dojde během několika
dnů k podpisu kolektivní smlouvy. Bude platná
do 31. prosince 2020.
„Jsem rád, že se vedení nemocnic a odborovým
organizacím podařilo shodnout. Pro nás všechny
je to velmi důležitá a jasná informace, že situace
kolem nových mzdových požadavků personálu
našich nemocnic má své oboustranně přijatelné
řešení, které se pacientů vůbec nijak nedotkne
a dosavadní péče bude nadále zajištěna v plném
rozsahu,” doplnil krajský radní pro zdravotnictví
Ladislav Valtr.

Dušan Korel, oddělení komunikace NPK

Vstoupit do nemocničního areálu, rychle se
v často neznámém prostředí zorientovat a s co
nejmenším prodlením dorazit na správné oddě-
lení. Tak by měla vypadat ideální cesta na oše-
tření nebo na návštěvu blízkého. Nemocnice
Pardubického kraje udělala významný krok k je-
jímu splnění. Ve všech pěti nemocnicích jsou in-
stalovány jednotné vnější orientační systémy.
Dokončena byla druhá etapa tohoto projektu,
která zahrnovala nové značení v Ústí nad Orlicí,
v Litomyšli a ve Svitavách.
„Některé naše areály jsou spletité. Navíc díky
řadě stavebních investic v posledních letech
mění svou tvář. Mohou tak být složitější na ori-
entaci i pro lidi, kteří do dané nemocnice dochá-
zejí dlouhodobě. A nesmíme zapomenout ani na
to, že k nám přichází řada seniorů nebo pacientů
v horším psychickém rozpoložení kvůli jejich
zdravotnímu stavu. Potřebují se dobře zoriento-
vat,” řekl generální ředitel Nemocnice Pardubic-
kého kraje Tomáš Gottvald.
Již tři roky funguje projekt Přátelská nemocnice.
Jedním z jeho cílů je i vytvoření co nejpříjemněj-
šího prostředí pro nemocné, jejich blízké a ve-
řejnost v pěti krajských nemocnicích. „Ke
vstřícnosti pochopitelně patří i dobrá orientace

Nemocnice mají v areálech nové 
a sjednocené orientační systémy 

v našich areálech. Nechceme, aby v nich lidé
bloudili,” pronesl generální ředitel Gottvald.
V tomto směru nastal výrazný posun. Před
časem se vnější značení proměnilo v Pardubické
a v Chrudimské nemocnici. Na přelomu loňského
a letošního roku došlo ke změně i ve zbývajících
třech nemocnicích ve východní části regionu.
Byly v nich instalovány nové orientační plány
areálů, směrové ukazatele na sloupcích, ozna-
čení budov a tabule s názvy pracovišť u vchodů
do jednotlivých pavilonů za bezmála 1,3 milionu

korun. „Kladli jsme důraz především na to, aby
značení bylo dobře čitelné, srozumitelné a pře-
hledné pro naše pacienty,” uvedla Markéta Ne-
mšovská, vedoucí oddělení řízení kvality
Nemocnice Pardubického kraje a zároveň ve-
doucí projektu Přátelská nemocnice.
Novinkou je i to, že vnější orientační značení je
nyní zcela shodné ve všech pěti krajských ne-
mocnicích. Pokud pacient navštíví například
areály v Pardubicích nebo v Ústí nad Orlicí, bude
se orientovat podle graficky stejných plánů, uka-
zatelů a tabulí.
„V některých oblastech zatím není firemní kul-
tura v našich nemocnicích jednotná. Je určitě
správné mít shodné orientační systémy ve všech
areálech. Věřím, že přispějí ke spokojenosti na-
šich pacientů a veřejnosti,” řekl generální ředitel
Gottvald a dodal: „Nové vnější značení beze-
sporu přispěje k lepší orientaci, ale ještě nás
v této oblasti čeká druhá část. Chceme sjednotit
rovněž orientační systémy a značení uvnitř pa-
vilonů a na jednotlivých odděleních. Tento úkol
je zatím před námi.“

Dušan Korel, oddělení komunikace NPK

Vedení Nemocnice Pardubického kraje
se dohodlo na nové kolektivní smlouvě

Rada Pardubického kraje v pozici valné hromady
společnosti Nemocnice Pardubického kraje
(NPk) a.s. na svém setkání projednala předběžné
výsledky hospodaření společnosti v roce 2017
a finanční plán na rok 2018. Z výsledků hospo-
daření plyne, že NPk hospodařila v loňském roce
se ziskem čtyř milionů korun. Celkové výnosy za
loňský rok dosáhly 4,15 miliardy korun, čímž je
celkový plán výnosů splněn na 103,5 procent.
„Zatímco finanční plán pro rok 2017 byl ve ztrátě
36 milionů korun, i díky větším tržbám od zdra-
votních pojišťoven, tržbám v lékárnách či úspo-
rám energií se nám podařilo dostat na plus čtyři
miliony korun. Naším úkolem není na zdravot-
nictví vydělávat jako soukromé subjekty. Úkolem
vedení nemocnice je přibližovat hospodaření
nule, což je ostatně také zadání pro vedení ne-
mocnic pro rok 2018,” dodal hejtman Martin Ne-
tolický. „Pryč jsou doby, kdy bylo krajské
zdravotnictví ve ztrátě a bylo nutné jej dotovat
z krajského rozpočtu. Poté, co se nám podařilo
pět samostatných nemocnic fúzovat do jedné
akciové společnosti, držíme hospodaření největ-
šího zaměstnavatele v regionu na kladné nule.
S odstupem času se tak ukazuje, že tato změna,
od které nás mnozí odrazovali, nese svoje ovoce.
Ze ztrátových nemocnic se závazky po splat-
nosti za stovky milionů korun a zpožděním pla-
teb až o více jak 180 dnů jsme se dostali do fáze
vyrovnaného hospodaření s vlastní investiční
činností v řádech stovek milionů korun,” uvedl
hejtman Martin Netolický.
Investice za stovky milionů
Krajští radní projednávali také investiční činnost
nemocnic v loňském a letošním roce. „Z vlastních
zdrojů investovala nemocnice v roce 2017 celkově
112 milionů korun. Dalších téměř 42 milionů korun
bylo investováno v rámci 16 stavebních projektů
Pardubického kraje včetně prostředků EU. Ne-
mocnice podala v loňském roce čtyři žádosti o fi-
nanční podporu v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu v celkové
hodnotě 483 milionů korun. Majoritní podíl tvoří
výstavba nového pavilonu psychiatrie v Pardu-
bické nemocnici za 260 milionů korun,” uvedl
radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Investiční činnost bude pokračovat i v letošním
roce. „Vlastní zdroje nemocnice počítají v letoš-
ním roce s částkou 140 milionů korun včetně
spolufinancování projektů z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. Celkový předpo-
kládaný objem investic v letošním roce pak činí
339 milionů korun,” uvedl generální ředitel spo-
lečnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš
Gottvald. -red-

Krajské nemocnice
jsou v plusu



Výstava výtvarných prací
litomyšlských studentů ve Francii
Studenti 2. a 3. ročníku nového uměleckého
oboru Scénická a výstavní tvorba na Střední
škole zahradnické a technické v Litomyšli budou
mít v letošním roce již podruhé možnost prezen-
tovat se na zámcích v údolí řeky Loiry ve Francii.
V rámci 12denních stáží budou vytvářet výtvarná
díla v interiérech i v zahradách vybraných krá-
lovských zámků. Jejich díla pak budou vystavena
po dobu prázdnin přímo na jednotlivých zá-
mcích, kde také proběhne jejich hodnocení
všemi návštěvníky. Pro vybrané exponáty pak
začátkem školního roku bude uspořádána ve
Francii samostatná výstava. 
V březnu nás naopak navštívil zajímavý host –
italský učitel, botanik a malíř pan Giancarlo Fan-
tini, prezident italského svazu výtvarných
umělců severní Itálie, který vedl teoretické

i praktické hodiny s našimi studenty uměleckého
oboru Scénická a výstavní tvorba. 
A poslední novinka z chovu exotických zvířat
v naší škole. Rodince vzácně chovaných kos-
manů běločelých se poprvé narodila mláďátka.
Každý první odchov je pro rodiče mimořádně ná-
ročný a šance na úspěšný odchov je poměrně
nízká. O mládě se totiž stará výhradně tatínek,
teprve v případě úspěšného odchovu péči
o nové sourozence částečně přebírají jejich
starší sestry a bratři. Držte palce, ať se to hned
napoprvé kosmanům podaří. 
V Lysé nad Labem se konala při výstavě Jarní
zemědělec  2018 soutěž družstev studentů za-
hradnických škol v květinovém aranžmá. Náš
tým ve složení Denisa Levová a Ivana Vetešní-
ková se nechal inspirovat filmem Švadlenka a zí-
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skal 2. místo, k tomuto úspěchu jim blahopře-
jeme. Na závěr přijměte naše pozvání na jarní
návštěvu Klášterních zahrad v Litomyšli, kde po-
kvetou cibuloviny, vysázené našimi studenty na
podzim loňského roku. Jaro je tak barevné a vo-
ňavé! Hana Honzíková

Řádková inzerce
Máte problém uložit kloudnou hlínu? Umožním
uložení zdarma. Tel. 737 777 845 

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
Strážníci svou asistencí zajišťovali klidný

a bezpečný průběh play–off zápasů místního
hokejového klubu.  

V březnu strážníci vyřešili šest přestupků krá-
deži zboží v obchodním domě, přestupcům ulo-
žili pokuty v příkazním řízení na místě.

Společně s policisty dopadli strážníci Městské
policie Litomyšl dva pachatele, kteří neopráv-
něně užívali cizí obytný prostor.

V uplynulém měsíci se na strážníky obrátila
s žádosti o pomoc pracovnice městské knihovny
s tím, že jeden občan nereaguje na výzvy k vrá-
cení asi 9 devíti vypůjčených knih. Strážníci
muže vyhledali, celou věc mu vysvětlili a on ná-
sledně vypůjčené knihy vrátil.

Hlídka Městské policie Litomyšl v uplynulých
týdnech vyřešila přestupek proti obecně zá-
vazné vyhlášce, která zakazuje požívání alkoho-
lických nápojů na veřejných prostranstvích,
přestupci strážníci uložili pokutu v příkazním ří-
zení na místě.

Strážníci pomohli vyzvednout doporučenou
zásilku na poště občanovi, který následkem pro-
dělané nemoci velmi špatně mluvil.

Minulý měsíc městská policie vyřešila tři pře-
stupky proti obecně závazné vyhlášce o pravid-
lech pohybů psů na veřejném prostranství,
přestupcům strážníci uložili pokuty v příkazním
řízení na místě.

V březnu spatřila hlídka strážníků hořící od-
padkový koš. V blízké restauraci si strážníci za-
jistili vodu a koš ihned uhasili.

Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl

Trstěnická 932
Litomyšl
Areál firmy DUKOR

Nabízíme
• nové pneu a protektory
• plechové a hliníkové disky
• kvalitní opravy, montáže, demontáže
• vyvažování osobních a nákladních kol
• prodej všech typů a rozměrů pneu

za internetové ceny
Osobní, nákladní, argo, stavební,
moto, speciální

L.Nádvorník, tel.603 205 832
pneulit@seznam.cz

3. 4.2018 OTEVÍRÁME

NOVÝ PNEUSERVIS



Posádka Orionu vybojovala v MČR motoskiöringu stříbro 
Dvacátý ročník mistrovství ČR v motoskijöringu
ORION – SHIVA KTM 2018 je již minulostí a na
trati v Dobřanech (Orlické hory) se rozdávaly 24.
února poháry těm nejúspěšnějším dvojicím. Ju-
bilejnímu ročníku matka příroda moc nepřála,
neboť z šesti vypsaných termínů šampionátu se
nakonec odjely pouze dva. První závod v seve-
romoravském Horním Městě u Rýmařova jasně
ovládla posádka jezdců z Orionu Racing – Lukáš
Mohapt s výborným lyžařem Václavem Hoto-
vým. Naopak při druhém dějství na trati v Rud-
níku u Trutnova (Podkrkonoší) se velice zadařilo
zkušené bratrské dvojici Patrik a Miroslav Šrole-
rové (SMK Klášterec), kteří zde nenašli přemoži-
tele. Mohaupt se svým parťákem měli během
finálové jízdy několik pádů a cílem (po stíhačce)
projeli až jako osmí. To nakonec rozhodlo o tom,
že již popáté (ve své historii) se z titulu radují
bratři Šrolerové a stávají se tak historicky vůbec

nejlepší dvojici v MČR motoskijöringu! Na koneč-
ném vyhlášení seriálu v dobřanském „DŘE-
VÁKU” tak zlaté poháry převzali právě bratři
Šrolerové, stříbrné obdrželi – Mohaupt s Hoto-

vým a třetí pozici zaujali jezdci z týmu Mňuk Ra-
cing – Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv stáje

Potápěčský kurz
v plaveckém bazénu
Na své si přijdou zájemci o základní kurz příst-
rojového potápění.
Kurz s přístrojem bude zahájen na krytém ba-
zénu v Litomyšli dne 14. 4. 2018 v 10:30 hod.
Cílem kurzu je výuka základů přístrojového po-
tápění se získáním celosvětově a celoživotně
platné certifikace, která opravňuje k potápění do
18 metrů. Budete se tak moci potápět od če-
ských lomů až po lokality na druhé straně světa.
Podmínky absolvování kurzu jsou: minimální věk
12 let (se souhlasem zákonného zástupce),
dobrý zdravotní stav, základní plavecké doved-
nosti.
Rozsah a průběh kurzu: 5 teoretických lekcí, 5
praktických lekcí v bazénu, 4 ponory na volné
vodě.
Potápění vás zavede do tajemného podvodního
světa, který zaujme především svojí barevností
a rozmanitostí. Díky potápění se stanete nedíl-
nou součástí tohoto pestrého světa, který si žije
svým vlastním životem, mimo všední starosti. Je
to především klid a beztížný stav, který dělá
z potápění skutečný relaxační zážitek. Naopak
příznivci adrenalinu, historie a techniky si přijdou
na své na vrakových či jeskynních lokalitách. Po-
tápění je totiž skutečně pro každého. 
V případě zájmu je potřeba se objednat telefo-
nicky: 776887543 nebo emailem: pisces@pdw.cz

Josef Pisca

Litomyšlští fotbalisté rozehráli jarní část bojů
v krajském přeboru. Svými podzimními výsledky
si vybudovali docela solidní výchozí pozici, nic-
méně vzhledem k extrémní vyrovnanosti všech
mužstev si jsou dobře vědomi, že je čekají těžké
boje o to, aby si udrželi příslušnost k soutěži
i pro příští sezonu. V zimní přípravě se týmu vý-
sledkově dařilo, porazil mimo jiné i divizní Sobě-
slav, ovšem hned úvodní jarní kola hráčům
ukázala, jak obtížně se získávají mistrovské
body. Proti Holicím dokázali dvěma brankami
v posledních pěti minutách vyrovnat na 3:3
a následně vyhráli penaltový rozstřel, týden nato

v České Třebové však v koncovce zklamali, tre-
fovali pouze brankovou konstrukci a výsledkem
byla porážka 0:3. "Sportovně je naší prioritou sa-
mozřejmě záchrana. Postupně s e posouváme
ke kvalitnější hře celého kolektivu. Věřím, že bu-
deme pokračovat v trénování a tím i zlepšování
tak, jak tomu bylo v zimní přípravě," uvedl trenér
Ivo Svoboda, který v kádru přivítal nadějné do-
rostence Josefa Jirečka, Vojtěcha Foltu a Lukáše
Tomšů, naopak z důvodu zahraničního pobytu
se fanoušci v dresu Jiskry na jaře nesetkají s Pa-
vlem Urbanem.

Radek Halva

Fotbalisté vkročili do jara,
jejich cílem je záchrana

25



26

Hokejová sezona, kterou poznamenaly změny
Při pohledu u okna už málokdo přemýšlí o zimních
sportech. Většina milovníků sportu vyhlíží spíše
počasí na kolo nebo běh. Pojďme se však ohléd-
nout za hokejovou sezonou v Litomyšli, kterou po-
znamenaly změny, které začaly nést ovoce. 
Po několikaletém úsilí se nám podařilo klubu za-
pojit do celorepublikového projektu „Trenér do
malých klubů ČSLH”, organizovaného Českým
svazem ledního hokeje. „Díky tomuto projektu
jsme získali, historicky  poprvé v Litomyšli,  profe-
sionálního trenéra mládeže, kterým se stal Stani-
slav Mečiar, s trenérskou licencí „A”. Vedení klubu
si od projektu slibuje celkové zkvalitnění práce
s mládeží,” připomenul předseda oddílu Petr Fila.
Tato novinka přinesla pozitivní ohlasy po prvních
pár měsících. „Zlepšila se organizace a kvalita tré-
ninkových jednotek a práce trenérů,” dodal Petr
Fila. Jeho slova potvrzuje i Stanislav Mečiar, který
je mimo jiné trojnásobný mistr nejvyšší české ho-
kejové soutěže: „Kluci se od začátku snažili. Je
vidět velká změna. Výsledky byly horší i lepší, ale
sezonu lze hodnotit pozitivně. Příští rok to bude
lepší a ti, co půjdou hrát vyšší soutěž, jsou na ni
připraveni. Když budeme makat, tak se můžeme
těšit na dobré výsledky.” 

Další novinkou byla změna v dorosteneckých sou-
těžích, která znamenala její zkvalitnění. Družstvo
staršího dorostu tak mělo možnost potkat se díky
postupu do nadstavbové části s velmi kvalitními
celky. „Sezonní cíl jsme splnili, i když jsme mohli
skončit lépe, ale to bylo dáno i tím, že kluci pomá-
hali A týmu. Musím však říci, že všichni získali zku-
šenosti a mohou z toho těžit. Hlavně v konfrontaci
s týmy z jiných krajů, kde se potkali s hráči, kteří
nastupovali i v extralize,” zhodnotil sezonu Bohu-
mil Jakube, trenér staršího dorostu. O kvalitně
odehraných zápasech svědčí i fakt, že se mladé
naděje dočkaly pochvaly i od soupeřů zvučných
jmen. 
Samostatnou kapitolou jsou pak celky dospělých.
Litomyšlský B tým se probojoval v okresní soutěži
až do finále, kde podlehl celku Moravská Třebová
B. Svým výkonem potvrdili, že ve své soutěži patří
mezi elitní celky. 
Nejvíce pozornosti přitahuje zpravidla A tým a ani
v Litomyšli tomu není výjimkou. Nutno říci, že fa-
noušci zažili výkyvy, které byly mnohdy velkou zá-
těží pro jejich nervovou soustavu. Mladý tým
doplněný o dorostence nezačal oslnivě, a tak
body za vítězství přibývaly do tabulky velmi po-

malu. „Loňskou sezonu bylo v týmu málo hráčů,
a tak jsme rozšířili kádr. Ne všechny posily se však
povedly. Letní příprava začala později. Na druhou
stranu přípravná utkání a tréninky na ledě vypa-
daly dobře,” připomenul start do sezony Jan Sva-
toš, trenér A týmu. Hledat pozitiva nebylo zkraje
jednoduché. „Zejména herní disciplína nebyla
dobrá, což nás doprovázelo do konce sezony.
Hráči nezachytili změnu trenéra a někteří vyne-
chávali tréninky více, než bylo obvyklé vzhledem
k pracovní vytíženosti hráčů,” dodal Jan Svatoš.
O úspěchu rozhoduje v hokeji úspěch v play off.
Ten však nebylo jednoduché vybojovat. V tabulce
chyběly body, které se podařilo ztratit s nejhor-
šími celky soutěže. Nakonec se však tým vzepjal
k výkonu, který přinesl radost, kterou málokdo
čekal. Postup z osmého místa znamenal souboj
s nejlepším celkem základní části soutěže, kterým
byla suverénní Chrudim. „Hráči podali proti favo-
ritovi neskutečně obětavý výkon, který mnohdy
v sezoně chyběl, a navíc skvěle zachytal gólman,”
označil dva nejdůležitější faktory úspěchu trenér.
Nutno dodat, že i on přispěl velkou měrou k po-
stupu, neboť na soupeře dokázal svůj tým takticky
připravit. V následném souboji s Českou Třebovou
byl favorit nad síly litomyšlských hráčů. Kvalita to-
hoto celku zejména v útoku byla neoddiskutova-
telná. V závěrečném souboji o třetí místo
s Hlinskem se taktéž radoval soupeř. „Měli větší
chuť poprat se o vítězství a navíc měli zkušený
tým, který doma hrál skvěle, celou sezonu hrál
o špici,” poznamenal trenér. Na závěr přidal cel-
kové hodnocení. „Pro mě byla sezona výsledkově
špatná, pokud pominu celkové umístění. Plusem
je, že se pět až šest mladých hráčů ukázalo v dob-
rém světle a mají na to hrát v A týmu,” dodal Jan
Svatoš. 
Cíl sezony se podařilo nakonec dosaženým čtvr-
tým místem splnit. „Je potřeba říci, že soutěž jako
taková byla velice kvalitní, neboť se do ní zapojili
i bývalí hráči z extraligy. Jako úspěch vidím ze-
jména zapojení mladých hráčů do kádru, kteří se
nám za naši důvěru odvděčili svými výkony, a je
vidět, že srdce týmu z vlastních odchovanců je to,
co si přeje nejen vedení klubu, ale i fanoušci. Velký
dík si zaslouží samozřejmě trenér Jan Svatoš,
který neměl mnohdy lehké rozhodování při sta-
vění týmu do zápasu,” přidal své hodnocení
místopředseda hokejového oddílu Martin Vandas. 
„Na závěr bych chtěl poděkovat jménem vedení
oddílu všem trenérům, hráčům a rodičům za spo-
lupráci, fanouškům za fandění a přízeň. Dále všem
sponzorům za podporu a pomoc. Velké díky patří
městu  Litomyšl, dlouhodobému hlavnímu part-
nerovi mládežnického hokeje. Dík patří také Měst-
ským službám a ledařům za jejich práci,” dodal
na úplný závěr Petr Fila. Martin Vandas
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Pohár ve Stiga hokeji
V sobotu 24. 2. se v Plzni konalo 6. kolo Českého po-
háru 2017/2018 ve Stiga hokeji (54 účastníků), kde
barvy klubu Stiga HC Benátky hájilo 5 hráčů. Vý-
tečně si vedl 10. Michal Boštík, který v osmifinále
play–off vypadl s Michalem Kobrlem (THC Stiga Eli-
tes). Ve finále Béčka 26. Robert Jež podlehl Jiřímu
Váchovi (SHC Cheb), za ním skončil 30. Tomáš
Bucek, 37. Zdeněk Lopaur a 43. Radek Bidlo – vítěz
C–skupiny. Letos prvně zvítězil Zdeněk Matoušek
(HCS Žabka Praha) před Michalem a Leošem Hviž-
ďovými (THC Stiga–Game Příbram). Průběžné po-
řadí ČP 2017/2018: 1. M. Hvižď, 2. Matoušek, 3. L.
Hvižď, 9. Boštík, 17. Bucek (6. veterán), 18. Jež, 29. Lo-
paur, 44. Bidlo, Benátky si na 6. místě nepolepšily. 
V DDM Litomyšl se 10. 3. za účasti 7 hráčů konalo
3. kolo Litomyšlského poháru 2018. Základní část
vůbec nevyšla borcům z Mohelnice, kteří se ne-
dostali do semifinále, celý turnaj pak Bidlovi, který
se nevzpamatoval ani ve skupině o 5. místo. Na-
opak Jindřichu Petrovi se překvapivě dařilo, když
za Lopaurem zaostal jen o gól ze vzájemných zá-
pasů, sebral 1 zápas Boštíkovi v semifinále
a hlavně otočil sérii o 3. místo s Lopaurem, získal
svůj 7. bronz v seriálu a dost možná si taky polep-
šil WR – už dost dlouho jen padal:-( Ve stínu to-
hoto překvapení zůstaly další souboje: Jež
přetlačil Lopaura v semifinále díky 3 vyhraným
prodloužením a pak si trochu překvapivě poradil
s Boštíkem, když hodil za hlavu 2 vysoké porážky

a díky maximální koncentraci v posledním zápase
vybojoval cenné vítězství! Zatím vede Lopaur 82b.
před Ježem 80b. a Dvořáčkem 65b.
Po 2 měsících Litomyšlské Stiga–ligy 2018, která
se hraje každý úterní podvečer od 17.30 hod. na
stejném místě, vede Lopaur 75b. před Ježem 62b.
a Petrem 61b. Naše turnaje jsou otevřené všem
zájemcům – více se dozvíte na www.shcbenatky.
estranky.cz/. Text a foto: Jindřich Petr

Pardubický 
plavecký pohár
v Litomyšli
Připomínáme, že již tento měsíc v Litomyšli pro-
běhne první bazénové plavání v rámci PPP. Dále
budou navazovat další 2 bazény (HK, Pardubice)
a od 31. 5. se plave venku na písníku Jezero Sté-
blová. Série plavání potrvá až do 8. 9., kdy bude
zakončena nebodovaným plaváním na Mělicích,
zpestřením bude i noční plavání. Příjemné sou-
těžení přivítají pravděpodobně především plavci,
triatlonisté a další nadšení sportovci, ale nene-
chte se mýlit. PPP je plavání pro potěšení určené
široké veřejnosti, výhrou je i dobrý pocit z pla-
vání a setkávání se s podobně laděnými lidmi
kolem vody. Celá akce je velmi zajímavá, včetně
řady hodnotných cen od sponzorů a organizá-
torů, více na www.pppohar.cz. Nezapomeňte
tedy – Městský bazén Litomyšl, ve čtvrtek 19. 4.
cca od 18.40 h ve vestibulu registrace a poplatek
50,- Kč. Plave se od 19 h ve dvou vyhrazených
dráhách 500 m na čas. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Další úspěch
tenisového klubu
Dne 3. 3. 2018 se konal ve Svitavách tenisový
turnaj mladších žáků. Turnaje se zúčastnili čle-
nové našeho klubu Alex Havran a Jakub Lně-
nička. Společně ve čtyřhře vybojovali bronzové
medaile.
Koncem dubna začínají jarní soutěže družstev
babytenisu, mladších a starších žáků. Tyto zá-
pasy budou probíhat o sobotách a nedělích
v areálu Sportcentra.
Nábory všech věkových kategorií nadále pokra-
čují a v termínu 13. – 17. srpna 2018 proběhne
příměstský tenisový kemp. Informace ke kempu
podá Nikola Ondráčková, tel. 721 590 442. 

Text a foto: Miloslav Slavík, jednatel klubu

AUTOOPRAVY 
LITOMYŠL

Provádíme:
- opravy motorových vozidel
- drobné opravy motocyklů
- autoelektroopravy
- příprava na STK
- STK
- diagnostika
- autoporadenství
Kontakt: 770 144 000, 604 955 498
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Atletické okénko
Konečně začali závodit i ti nejmladší a to díky
tomu, že atletický oddíl využil novou svitavskou
krytou halu, připomínající cirkusové šapito,
a čtyřicítce žáků a žákyň od nejmladších přípra-
vek umožnil soutěžit v bězích na 60 a 150 metrů
a ve skoku dalekém. Početný doprovod rodičů
i prarodičů i dostatečný počet rozhodčích přispěl
k příjemnému zážitku z prvních halových závodů
pro většinu soutěžících. S jakou radostí děti bě-
haly poprvé po kryté hale a vyrovnávaly se sta-
tečně s jejím klopením i nezvyklou šířkou
a povrchem. Vyjmenovat všechny soutěžící a je-
jich výkony není důležité, ale určitě byly závody
skvělou motivací pro hlavní sezonu.  
Ti zkušenější závodili na mistrovstvích republiky.
Žákyně J. Brýdlová v Ostravě obsadila 7. místo
ve skoku vysokém (157 cm), do dálky skočila
489 cm. Veterán Strnad se stal v Praze přebor-
níkem ve skoku o tyči (345 cm) a svou formu ladí
nyní na halu do Madridu. Vrhači závodili v hodu
břemenem na Velké ceně Pardubic a junior M.
Vilček hodil 14kilovým nářadím 15,72 m a obsadil
3. místo.
Sportovní výkony minulého roku byly oceněny
na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubického
kraje v Pardubicích. Mezi veterány byl oceněn
mistr světa Ivo Strnad a pro zajímavost mezi no-
minovanými byl i náš atlet M. Lidmila, ten ale
jako medailista mistrovství světa v požárním
sportu v tureckém Izmiru.

Petr Jonáš

Basketbalisté pojedou na MČR
obhajovat stříbrné medaile
Družstvo minižáků U13 basketbalového klubu
ADFORS Basket Litomyšl si potřetí za sebou vy-
bojovalo účast na Národním šampionátu
chlapců ročníku 2005 a mladších. O postupu
jsme rozhodli březnovými výhrami na palubovce
Hradce Králové 67:34 a 72:29 a v Pardubicích
75:34 a 43:37. Bez porážky jsme ovládli výcho-
dočeskou kvalifikační skupinu, a můžeme tak vy-
hlížet ke květnovému Národnímu finále, které
tentokrát hostí Praha.
Po předloňském 4. a loňském 2. místě stojí před
týmem nelehký úkol v podobě obhajoby stříbr-
ných medailí. Však se neříká pro nic za nic, že
obhájit pozice je těžší než je poprvé získat. I když
si uvědomujeme, že na republice
bude dalších 11 týmů, které budou
chtít také bojovat o cenné kovy,
rozhodně neskládáme zbraně pře-
dem a popereme se o co nejlepší
umístění.
Finální přípravu před mistrovstvím
nám však komplikují zranění,
během března si trojice hráčů zá-
kladní sestavy došla do nemocnice
pro sádru, a tak se nám zatím ne-
daří trénovat ani hrát v kompletním
složení. Snad jsme si absence vy-
brali už teď a do Prahy pojede
úplný kádr. Určitým limitem by se

Ivo Strnad je vícemistrem Evropy 
v atletice veteránů
Třiatřicet cenných kovů vybojovali čeští atletičtí
veteráni na halovém evropském šampionátu,
který na konci března skončil ve španělském
Madridu. Dvě z nich tam získal závodník litomyšl-
ské Jiskry Ivo Strnad a navázal tak na svoje úspě-
chy z minulých sezon. Ve skoku o tyči předvedl
standardní výkon 340 centimetrů a bral stříbro.

V nabité konkurenci na krátkých překážkách po-
stupoval Ivo Strnad ze semifinále čtvrtým
časem, ve finále se zlepšil o více než půl sekundy
a bylo z toho třetí místo. „Před mistrovstvím
jsem říkal, že budu rád za jakoukoli medaili. Mám
dvě, takže jsem naprosto spokojen,” konstatoval
litomyšlský atlet. Radek Halva

S ledem se rozloučili turnajem
Závěr sezony patřil nejmenším hokejistům, pro
které si oddíl připravil turnaj. V neděli 25.
března se na ledě utkalo sedm týmů systémem
každý s každým. Skvělá organizace a početné
publikum znamenaly, že loučení se sezonou
bylo úspěšné. Více než osmdesát děti si užilo
turnajovou atmosféru se vším všudy. Navíc
o celkovém pořadí rozhodl až poslední zápas,
takže o napětí bylo postaráno do konce. Domácí
hráči se nenechali zahanbit a získali bronzové

medaile. Vítězství si odvezl celek z Pardubic.
Všechny týmy však získaly odměnu, a to i díky
firmě BTTO z Litomyšle, která převzala nad tur-
najem záštitu. Udíleny byly i individuální ceny.
Předávat poháry a medaile pomohl i starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar. Nejlepším hráčem tur-
naje byl oceněn Oliver Klusoň z domácího týmu.
Poděkování za organizaci turnaje si zaslouží ho-
kejový klub, sponzoři, obsluha bufetu a také šé-
ftrenér mládeže Stanislav Mečiar, který zápolení

dětí zhodnotil: „Turnaj se povedl.
Radost měli děti i rodiče. Jsem moc
rád, že se nikdo nezranil. Chtěli by-
chom, aby se tato akce stala tra-
dicí.”
Pořadí: Pardubice, Choceň, Lito-

myšl, Chrudim, Rychnov nad Kně-
žnou, Česká Třebová, Lanškroun.
Soutěž o nejrychlejší hráče vyhrál
Max Píša (Pardubice). Nejlepší hráč:
Oliver Klusoň (Litomyšl)
Nejlepší brankář: Šimon Matoušek
(Choceň)

Martin Vandas, foto: Petr Šilar

mohla zdát naše průměrná výška, neboť naši
hráči se budou často setkávat s vyššími soupeři.
Co nám však chybí ve velikosti fyzické, to kluci,
doufejme, nahradí velikostí psychickou a naváží
na loňský šampionát, kde jsme stříbrné medaile
získali i díky obrovské bojovnosti a nasazení.
V těchto zápasech často nerozhodují pouze ba-
sketbalové dovednosti a fyzické předpoklady, ale
právě odhodlání, bojovnost, vůle a týmový duch.
Věřím, že to budou naše hlavní zbraně a že na
šampionátu předvedeme náš nejlepší možný
výkon. A na jaké umístění bude stačit? To ukážou
až zápasy od 5. do 7. května. Držte nám palce.

Martin Šorf, předseda klubu, foto: archiv

Litomyšlanka Eliška Skřivanová je členkou repre-
zentačního A kádru a žákyní I. základní školy Zá-
mecká Litomyšl. Sportovní sezóna 2017 byla pro
Elišku a její klisnu Velvet úspěšná. Na meziná-
rodních závodech CDI v Brně obsadila třikrát
první místo. Na Mistrovství České republiky
(MČR) s minimálním odstupem skončily druhé.
V srpnu se zúčastnila ME drezury v holandském
Roosendaalu, kde obsadila ve velké konkurenci
krásné 21. místo. Díky svým stabilním výsledkům
se v konečném bodování dostala na 24. místo ve
světovém žebříčku FEI. Eliška byla rovněž vyhlá-
šena Českou jezdeckou federací (ČJF) nejlepší
drezurní jezdkyní ve své kategorii pro rok 2017.
Od podzimu Eliška Skřivanová trénuje se svou
novou posilou valachem Farewellem. Absolvo-
vali spolu již několik závodů v Rakousku a Polsku
na juniorské úrovni a splnili kvalifikaci na
Mistrovství Evropy 2018 ve francouzském Fon-
tainebleau. –mv–

Eliška Skřivanová
21. v Evropě, 24. ve
světovém žebříčku 


