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Litomyšl na veletrhu cestovního
ruchu Holiday World 

Zámek zahájí
turistickou sezónu

Nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v České
republice a středoevropském regionu Holiday World se
konal ve dnech 7. – 10. února. Letošní 22. ročník se
uskutečnil v areálu holešovického Výstaviště v Praze
společně se 7. ročníkem gastronomického veletrhu
TOP GASTRO & HOTEL a 18. ročníkem veletrhu GOLF
SHOW. Celkem 894 vystavovatelů přilákalo letos 33
356 návštěvníků. Na trojlístku veletrhů bylo zastoupe-
no 46 zemí vystavujících na ploše 23 400 m2. Nechybě-
la ani Litomyšl, kterou zastupovali vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu a výkonná ředitelka svaz-
ku měst a obcí České dědictví UNESCO Michaela Seve-
rová, zaměstnanci Infocentra Litomyšl a manažer
svazku obcí Českomoravské pomezí Jiří Zámečník. 
Prezentace Litomyšle

Vzhledem k tomu, že je Litomyšl poměrně malé město,
neprezentovala se na veletrhu samostatně, ale hned
v několika rozdílných expozicích. „Prezentaci se sna-
žíme dělat chytře, aby nestála městskou kasu moc

peněz a zároveň, aby měla co největší efekt. Litomyšl
se tedy objevila například v expozici Českého dědictví
UNESCO. Pokud někdo žádal o informace třeba o Čes-
kém Krumlově nebo Praze, přidali jsme mu k tomu
ve všech materiálech také Litomyšl. Další místo, kde
jsme byli vidět, byl stánek agentury CzechTourism –
jedna z největších expozic celého veletrhu, kde Lito-
myšl ani památky UNESCO také nechyběly. Kromě toho
jsme byli také součástí velké expozice Destinační spo-
lečnosti Východní Čechy, kde jsme měli samostatný
rohový pult v rámci Českomoravského pomezí,“ vypo-
čítává Michaela Severová. 
Na veletrhu byla představena programová brožura
Mezinárodního operního festivalu Smetanova Lito-
myšl, který každoročně přivádí do Litomyšle tisíce
návštěvníků. Lidé se dotazovali také na Lázně ducha.
Věděli, že v Litomyšli proběhlo vloni otevření první
lázeňské sezóny a ptali se, zda se akce bude opakovat.
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Tak jako se na Velký pátek ote-
vírají poklady, otevírá své
brány i nejcennější litomyšlská
památka, Státní zámek Lito-
myšl. Ve stejný den, v pátek
29. března, zahájí sezónu také
zbývající památky v Králové-

hradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji,
které nově spadají pod Územní památkovou
správu NPÚ se sídlem na Státním zámku
Sychrov. 
Na novou sezónu chystá litomyšlská kastelánka
Zdeňka Kalová především úpravu interiéru
základní prohlídkové trasy, která představuje
stavebně nejkrásnější prostory zámku: historic-
ké divadlo a reprezentační sály. „Chtěli bychom,
aby reprezentativnímu charakteru místností
odpovídalo i jejich vybavení, především usiluje-
me o vrácení původního mobiliáře a historic-
kých portrétů majitelů… Návštěvníci, kteří
trasou procházejí a slyší o Janu Jiřím z Valdštej-
na nebo Václavu Františkovi Trauttmansdorfovi,
by měli mít možnost podívat se na tvář, díky
které máme barokní pivovar či zámecké diva-
dlo,“ říká kastelánka Zdeňka Kalová. 
Z kmenového mobiliáře toho po dražbě v roce
1855 zůstalo v Litomyšli jen velmi málo.
Ze zámku se staly kanceláře a Thurn - Taxisové
až na výjimku dvou apartmánů objekt nevyuží-
vali. Část původního mobiliáře byla v minulosti
půjčována například do rodného bytu B. Smeta-
ny, do zámku Slatiňany nebo do Kladrub…
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Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2013
V úterý 19. února zastupitelstvo města na svém prv-
ním letošním zasedání projednalo a schválilo rozpočet
města Litomyšle na rok 2013. Tomuto okamžiku před-
cházela celá řada příprav a jednání. Tvorba rozpočtu
začala propočty výdajů nutných pro zabezpečení pro-
vozu města a vyčíslením předpokládaných příjmů.
Volné prostředky byly následně rozplánovány na jed-
notlivé investice. Příjmová stránka rozpočtu je
pro naše město letos příznivější, než tomu bylo v uply-
nulých letech. "V důsledku novely zákona o rozpočto-
vém určení daní získají letos menší města, mezi něž
Litomyšl patří, vyšší podíl z daňových příjmů státu,"
říká vedoucí finančního odboru Jitka Valentová.
Výtah, herní prvky pro dětská hřiště, podpora

sportu

Díky vyšším očekávaným příjmům jsme mohli do roz-
počtu zařadit některé akce, jejichž realizace byla
v uplynulých letech odkládána právě z důvodu nedo-
statečných příjmů městského rozpočtu. Přístup
do hlavní budovy městského úřadu by mohl od letoš-
ního roku občanům usnadnit výtah. 

Byly navýšeny příspěvky integrovaným obcím. Nemoc-
nici jsme přispěli na nákup videokolonoskopu. Počítá-
me se zakoupením herních prvků na hřiště Černá hora,
Lány, Nová Ves a Wembley. "Nezapomínáme na podpo-
ru sportovních a volnočasových aktivit, letos se zamě-
řením především na podporu sportující mládeže. Navíc
je v rozpočtu vyčleněna částka na podporu masového
sportu a na podporu vrcholových sportovců, kteří
svými sportovními úspěchy reprezentují naše město,"
uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.
Revitalizace zámeckého návrší

Bezesporu největší a nejsledovanější investiční akcí
v Litomyšli je v současné době Revitalizace zámeckého
návrší. „V letošním rozpočtu plánujeme výdaje na tuto
akci ve výši 238 milionů korun. Tyto výdaje kryje z 96
% dotace ve výši 229,5 milionů korun. Rozdíl předsta-
vují náklady, které nejsou uznatelné pro čerpání dota-
ce. Neuznatelné náklady ve výši 3,5 mil. Kč byly
kalkulovány již v projektu, další ve výši 5 mil. Kč při-
nesly vícepráce v průběhu stavby,“ říká starosta Lito-
myšle Michal Kortyš.

Podpora výstavby rodinných domů, rekonstrukce

základní umělecké školy

Další velké investiční akce, se kterými letošní rozpočet
počítá: Připravují se pozemky pro stavbu rodinných
domů včetně nezbytných inženýrských sítí v lokalitě
Prokop - Lidická a v lokalitě Lány. Usilujeme o mož-
nost využít dotačních prostředků na úspory energií
v budovách v majetku města, s čímž souvisí energetic-
ký audit těchto budov. Další velkou akcí je čistírna
odpadních vod a kanalizace. Rozpočet počítá i se
zahájením stavby cyklostezky, konkrétně první etapy
Nedošín - Tržek, a to s přispěním dotace ze státního
fondu dopravní infrastruktury. "Významnou letošní
akcí bude rekonstrukce Základní umělecké školy B.
Smetany, na niž se městu podařilo získat dotaci
na úhradu téměř 60 % nákladů. V podkroví objektu
vzniknou nové moderní učebny, nahrávací studio
a koncertní sál," připomíná Radomil Kašpar.
Rozpočet města na rok 2013 bude v měsíci březnu
umístěn na webové stránky města www.litomysl.cz/
v sekci Občan / Hospodaření města.                       -red-
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí se setrváním města Litomyšl ve svaz-

ku obcí "Kraj Smetany a Martinů" a s poskytnutím
příspěvku ve výši 2 Kč/obyvatele. 

RaM schvaluje podání žádosti "Obnova požární
nádrže v Kornicích, zvýšení protipovodňové ochrany
obce a zlepšení vzhledu návsi" o dotaci z MAS o.p.s.,
Fiche č. 3 Veřejná prostranství. Předpokládané celkové
výdaje projektu jsou 670.000 Kč vč. DPH. Výše dotace
bude činit max. 500.000 Kč. Osadní výbor Kornice
uhradí rozdíl mezi finančním příspěvkem a skutečný-
mi náklady na realizaci. 

RaM souhlasí s připojením města k akci "Vlajka
pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky před budovou
městského úřadu dne 10.03.2013.

RaM souhlasí s přijetím daru pro Základní školu
Litomyšl, U Školek 1117, v částce 6.120 Kč od společ-
nosti Up brand activation, s.r.o. za účelem použití
na školství, ochranu a podporu mládeže a na charita-
tivní účely. Jedná se o výtěžek z akce Vánoční kamion. 

RaM bere na vědomí rezignaci Mgr. Zdeňka Zitka
na členství v Komisi pro školství, výchovu a vzdělávání.

RaM souhlasí s tím, že Ing. arch. Zdeňka Vydrová
bude do 31. 12. 2014 nadále provádět konzultační
a poradenské činnosti na úseku rozvoje města a zajiš-
tění architektonické úrovně při povolování staveb.

RaM schvaluje uzavření koordinační dohody mezi
městem Litomyšl a Policií ČR, Krajské ředitelství Par-
dubického kraje, Územní odbor Svitavy za účelem sta-
novení společného postupu při zabezpečování
místních úkolů na úseku veřejného pořádku. 

Ze zastupitelstva
ZaM schvaluje rozpočet Města Litomyšl pro rok

2013 takto (údaje v tis. Kč): 
celkové příjmy 432 050,70
z toho předpokládané úvěry 0,00
schválené úvěry                               4 500,00
financování ze zdrojů roku 2012 12 552,70
Celkové zdroje 449 103,40

běžné výdaje 164 245,40
kapitálové výdaje 274 924,00
splátky úvěrů 9 934,00
Celkové výdaje 449 103,40

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se bude
řídit: 
a) rada města:

- zapojení zdrojů z roku 2012 12.552,70 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků 
a účelových fondů k 31.12.2013 7.048,10 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách a hospodář-
ský výsledek
b) příspěvkové organizace zřízené městem:
Příspěvková organizace Výše příspěvku

(v tis. Kč)
1. Centrum sociální pomoci 2 470
2. Městská galerie 1 738
3. Smetanův dům 4 446
4. Městská knihovna 3 390
5. I. mateřská škola 736
6. II. mateřská škola 754
7. III. mateřská škola 735
8. I. základní škola 2 020
9. II. základní škola 1 584
10.III. základní škola - škola 1 818

III. základní škola - sport. hala 1 026
11.Základní umělecká škola 200
12.Dům dětí a mládeže 400
13.Zámecké návrší 800

ZaM stanovuje kompetenci starosty města k prove-
dení operace bez schválení zastupitelstvem města
v případě úhrady:
- výdajů vzniklých v souvislosti s řešením nepředvída-
telných událostí, např. havárie, živelné pohromy, 
- vynucených výdajů, např. úhrady povolení, pokut,
příp. penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohle-
dů, a to max. do výše 1 mil. Kč. 
ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto
schváleném výdaji na nejbližším zasedání. 

ZaM bere na vědomí výši majetkového podílu Města
Litomyšl ve společnosti LIKO Svitavy a.s. k 31.12.2012
v hodnotě 5.174.000 Kč. 

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Litomyšl-
skou nemocnici a.s. na nákup videokolonoskopu
v částce 500 tis. Kč.

ZaM revokuje usnesení číslo 171/12: ZaM rozhodlo
pojmenovat ulici v části obce Lány jako A. Sautera. 

ZaM rozhodlo pojmenovat ulici v části obce Zahájí
jako "Václava Boštíka". 

Stavba cyklostezky z Nedošína
do Tržku začne zřejmě až příští rok

Stavba části plánované cyklostezky z Nedošína
do obce Tržek, která měla podle předpokladů začít už
na jaře, bude přibližně o jeden rok odložena. 
„V průběhu stavebního řízení uplatnili jeho účastníci
požadavek na mnohem vyšší zatížení komunikace, než
je u cyklostezek obvyklé. Státní fond dopravní infra-
struktury (SFDI) bohužel tento požadavek neakcepto-
val. S uživateli přilehlých nemovitostí bude Město
Litomyšl muset dojednat pro všechny přijatelnou
alternativu, upravit projektovou dokumentaci a požá-
dat o dotaci s odpovídajícím stavebním povolením.
V tuto chvíli však není možné garantovat, že dohody se
všemi zainteresovanými stranami bude dosaženo,“
uvedl starosta města Litomyšle Michal Kortyš.

O dotaci může město požádat nejdříve na podzim
letošního roku, a to pouze v případě, že budou zapra-
covány a schváleny veškeré předložené požadavky
SFDI, které jsou poměrně náročné. 
První etapa cyklostezky Nedošín – Tržek je součástí
společného projektu měst Litomyšl a Vysoké Mýto.
Naše město zajišťuje stavbu cyklostezky mezi Litomyš-
lí a Cerekvicí nad Loučnou. Vysoké Mýto pak úsek
Cerekvice nad Loučnou – Vysoké Mýto. Smyslem
a cílem připravované I. etapy cyklostezky je, aby se
občané různých věkových kategorií mohli bezpečně
dostávat za svým cílem v Litomyšli, ať už do zaměstná-
ní nebo do školy či do nemocnice a nemuseli použít
přetíženou a nebezpečnou silnici I/35.                  -red-

Město získalo příslib získání dotace 
na úpravu zahrady u Jindrovy vily

Téměř po sedmi letech příprav má projekt na obnovu
"Jindrovy zahrady" zelenou. Na začátku února totiž
získalo město od Státního fondu životního prostředí
příslib získání dotace. Cílem projektu je obnovit zahra-
du (5 000 m2) areálu Respitní péče Jindra a zpřístup-
nit tento prostor nejen jejím klientům, ale také široké
veřejnosti. Nejvyšší částkou by na regeneraci zeleně
měla přispět EU, „symbolicky“pak i Státní fond život-
ního prostředí a město společně s římskokatolickou
církví. Jedná se o první etapu realizace tohoto projek-
tu, která je zaměřena na obnovu zeleně. Další etapou
by měla být obnova a doplnění stavebních prvků
zahrady, což je podmíněno získáním dalších dotačních
či jiných finančních zdrojů. 
„Líbí se mi, že se prostor otevře
veřejnosti, protože v této lokalitě
máme až vzadu Wembley a žádný
park s upravenou zelení tu není.
Když se projekt připravoval, rozpa-
čitě se přemýšlelo, jakým způso-
bem skloubit provoz respitní péče
s fungováním zahrady pro veřej-
nost. Nějakým způsobem toto paní
ředitelka charity Věra Dvořáková
a Petr Kovář dali dohromady a mys-
lím, že to bude ku prospěchu.
Nemuselo by být špatné, že se
v místě budou potkávat různé
generace a zahrada bude sloužit
i veřejnosti – to si myslím, že je
pro projekt klíčové,“ hodnotí
záměr místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar.
Návrh vítěze architektonické sou-
těže na obnovu zahrady, architekta
Matouše Jebavého, počítá se
zachováním stávajícího vodního

prvku, vybudováním přírodního jezírka a stylizované-
ho potoka pro podporu rozmnožování obojživelníků,
vážek a jiného hmyzu. Zároveň klade důraz na podpo-
ru a rozvoj původních přirozených floristických prvků
zahrady i podporu původních dřevin zahrady (vzrostlé
javory, duby, tisy). Dojít by mělo i k významnému roz-
šíření skladby zeleně zahrady. „Pan architekt Matouš
Jebavý byl s nejnižší cenou za projekt vybrán ve výbě-
rovém řízení, kde navíc bylo z předložených referencí
zřejmé, že má s historickými zahradami zkušenosti,
a tedy nebude do charakteru zahrady necitlivě zasaho-
vat. Od počátku jsme chtěli zachovat základní myšlen-
ku malých tematických zahrad, které byly v původním

návrhu žehušických architektů
z počátku 30. let, období, kdy
zahrada vznikala,“ říká Petr
Kovář, jeden z autorů záměru
obnovy "Jindrovy zahrady". 
Zahrada je od roku 2003 ve vlast-
nictví římskokatolické církve,
od roku 2004 má v Jindrově vile
sídlo Respitní péče Jindra. Město
Litomyšl, které je nositelem pro-
jektu a usiluje o udělení dotace,
má z těchto důvodů s vlastníkem
zahrady uzavřenou smlouvu
o výpůjčce do svého majetku.
Práce v zahradě by se mohly začít
provádět v letech 2013 - 2014.
„Zda se bude zahrada na noc uza-
vírat, jako je tomu třeba v Kláštěr-
ních zahradách, bude předmětem
jednání vedení města s vlastní-
kem a Respitní péčí Jindra,“ upo-
zorňuje Jaromír Drábek z odboru
místního a silničního hospodář-
ství.                         -ps-

Veřejné projednání
protipovodňových
opatření
V pondělí 18. března od 16.00 hodin se v malém sále
Smetanova domu uskuteční veřejné projednání pro-
jektu Zvýšení protipovodňové ochrany města Litomyš-
le. Veřejné projednání bude probíhat za účasti
zástupců města, zaměstnanců Povodí Labe, s.p., pro-
jektanta a Komise pro životní prostředí Rady města
Litomyšle. Plánovaná opatření se budou týkat řeky
Loučné a Primátorské hráze.                                    -red-

Zasedání zastupitelstva
Další zasedání zastupitelstva města se bude konat v
úterý 19. března v 16.00 hodin v malém sále Smetano-
va domu.
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Pravda o provozování vodovodu a kanalizace
Ceny vody a (ne)výhodnost smlouvy

V minulých dnech obdrželi někteří z vás do schránky
modrý leták od pana zastupitele Ing. Jaromíra Odstrči-
la „Kdo profituje z litomyšlské vody, aneb v jaké žijeme
pohádce“. Chtěl bych vás jednoduchou a čitelnou for-
mou informovat o provozování vodovodu a kanalizace
od historie až po současný stav bez paragrafů, čísel
a zákonů.
Minulost

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod byly
v minulosti provozovány pod hlavičkou „VAK“ - Vodo-
vody a kanalizace, státní podnik Hradec Králové.
V době, kdy mělo dojít k privatizaci tohoto podniku, se
tehdejší starosta města Ing. Brýdl zasadil o převedení
vodovodu, kanalizace a ČOV do majetku města. Byl
vybrán model provozování a provozovatel. Byl prefero-
ván pronájem fyzickou osobou, protože v té době šla
daň z podnikání fyzických osob v plné výši do rozpočtu
města Litomyšle. Dalším důvodem bylo i to, že tehdej-
ší Technické služby jako příspěvková organizace města
nebyly plátcem DPH, tudíž by bylo provozování pro-
střednictvím této organizace pro odběratele minimál-
ně o 15 % dražší. 
V roce 1993 byl na základě výběrového řízení na provo-
zování vybrán pan Ladislav Könyü, který jako zaměst-
nanec tehdejšího „VAKu“ pracoval jako vedoucí
provozu, takže měl dostatek zkušeností v oboru
a podrobně znal celou infrastrukturu. 
Smlouva

V roce 1999 si vyžádala rada města na doporučení kon-
trolního výboru konkurenční nabídku od firmy VHOS
Moravská Třebová. Bylo zjištěno, že stávající provozo-
vatel je mnohem levnější. Od roku 2001 byla provede-
na změna modelu provozování z důvodu vydání nové
legislativy v oblasti vodního hospodářství, vodovodů,
kanalizací a na doporučení daňové poradkyně sepsána
nová smlouva, která je platná dosud. Přílohou smlou-
vy je i obsáhlý seznam činností, které musí nájemce
provádět. Smlouva splňuje veškeré potřebné náleži-
tosti, jsou zde specifikována i potřebná práva a povin-
nosti obou smluvních stran včetně odkazů na platnou
legislativu. Čistírnu odpadních vod (ČOV), která v té
době procházela rekonstrukcí, začala provozovat
firma, tehdejší akciová společnost VERTEX, nyní
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Povinnosti provozovatele

Provozovatel vodovodu a kanalizace zodpovídá
za bezchybný provoz. Zabezpečuje nepřetržitou

dodávku pitné vody a plynulé odvádění odpadních vod
pro všechny domácnosti, instituce i firmy a podniky.
Dohlíží na kvalitu vody a pravidelně ji kontroluje. Drží
pohotovost 24 hodin denně, provádí pravidelnou
údržbu provozovaných objektů a sítí a jejich opravy.
Vyhledává poruchy a havárie tak, aby se co nejvíce sní-
žily úniky vody. Provádí čištění kanalizace a kontrolu-
je stav vypouštěných odpadních vod.
O těchto činnostech vede účetnictví a zahrnuje je
do kalkulačního vzorce. Do něj jsou rovněž započítány
náklady na mzdy, energie, čištění odpadních vod,
zákonné poplatky, nájem a režijní náklady.
Kalkulační vzorec je tedy součet všech shora uvede-
ných nákladů. Když tyto náklady podělíme celkovým
množstvím vyfakturované vody, tak získáme cenu
za 1 m3. Ve výše uvedených vynaložených nákladech
nesmí být zahrnut zisk provozovatele.
Cena vodného a stočného a zisk provozovatele

Cena vodného a stočného je zařazena mezi regulo-
vané ceny. Ze zákona je kontrolovaná její výše opro-
ti skutečně vynaloženým nákladům cenovým
a finančním úřadem a vyúčtování vodného a stočné-
ho jsou každoročně předávány i na příslušný odbor
ministerstva zemědělství. Cena vodného a stočného
patří zde v Litomyšli mezi jednu z nejnižších v ČR!
Provozovatel spolupracuje s příslušnými odbory
městského úřadu, průběžně předává informace
o prováděných činnostech, čerpání nákladů atd.
a předává veškeré předepsané podklady k vyúčtová-
ní vodného a stočného. To vše za roční odměnu
max. 1,5 mil. korun před zdaněním. Je to hodně,
málo, akorát? Je smlouva stará 10 let již poplatná
době? Je potřeba změnit model provozování? Je
vyúčtování nákladů transparentní? Je cena vody
vysoká? Nebo může být ještě lacinější? Toto jsou
otázky, které měl asi předložit kontrolní výbor.
Závěrem si troufám říct, že si pozorný čtenář udělá
svůj úsudek, zda město vybralo správný model
a provozovatele.
Budoucnost

Již od roku 2005 chystá město Litomyšl projekt
na rekonstrukci ČOV včetně odkanalizování zbývající-
ho úseku části Lány a celého Nedošína za přispění
dotačních peněž z Evropské unie. V případě jejich čer-
pání je jednou z podmínek Státního fondu životního
prostředí ČR i ukončení smluv se stávajícími provozo-
vateli do konce roku 2015 a vypsání nového výběrové-

ho řízení na provozování vodovodu, kanalizace a ČOV.
Firma VODOVODY spol. s r.o. i firma SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ s.r.o podepsaly v tomto smyslu dohodu
o ukončení už 9.11.2011. 
Vážení občané, mohu vás ujistit, že rada města před-
loží a navrhne takový model provozování a takový
způsob financování, který bude i nadále garantovat
přiměřené investice na udržování a obnovu vodo-
hospodářského provozu. I nadále bude zajištěn sto-
procentní vliv města jako vlastníka vodovodu
a kanalizace i ČOV na tvorbu ceny vodného a stočné-
ho. Dotační peníze jsou drahé a zavazující. Proto
v tuto chvíli zvažujeme i provedení investice bez při-
spění prostředků z Evropské unie. Při využití dotace
by nás čekalo mnoho příkazů, zákazů, určování
limitů, strach z vrácení dotace kvůli špatně vyplně-
né kolonce a hlavně možného diktování výše ceny,
která by měla podle doporučení EU během 10 let
stoupnout ze současných 22,94 Kč/m3 stočného až
na 49,07 Kč/m3 bez DPH! Každá alternativa má svá
pro i proti. Pro tento zásadní krok budeme předklá-
dat zastupitelstvu města jednotlivé alternativy
k posouzení, aby rozhodlo, kterou cestu zvolit. Sou-
časně budou předloženy i návrhy formy dalšího pro-
vozování vodovodu, kanalizace a ČOV.
Otázka provozování vodovodu a kanalizace se bude
dále projednávat na mimořádném jednání zastupitel-
stva, jehož termín je předběžně stanoven na 19. břez-
na 2013.                      Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Ceny vodného a stočného v regionu pro rok 2013

(ceny vč. DPH)

Město vodné stočné celkem Kč
Chrudim 41,38 34,01 75,39 + 2000 ročně
Mor. Třebová 37,80 46,40 84,20
Pardubice 35,20 44,80 80,00
Polička 29,50 46,11 75,61
Hlinsko 41,38 34,01 75,39
Jablonné n.O. 33,35 39,10 72,45
Ústí n. O. 28,95 40,35 69,30
Svitavy 31,85 35,19 67,05
Havlíčkův Brod 35,66 31,21 66,87
Vysoké Mýto 32,32 33,43 65,75
Česká Třebová 28,75 27,14 55,89
Litomyšl 26,38 26,38 52,76
Žamberk 20,70 25,30 46,00

Změna projektu vstupního objektu muzea
zároveň vyslovili proti pokračování výzkumu v mís-
tech středověkého hřbitova v horní třetině zamýšle-
ného objektu (směrem k fortně). Dne 30. ledna 2013
proběhlo klíčové jednání všech zainteresovaných
stran včetně zástupců archeologů a památkové péče,
na němž byly dohodnuty hlavní zásady nového řešení
dle návrhu arch. Josefa Pleskota. Z původně plánova-
ného vstupního objektu budou ve změněné podobě
zbudovány zhruba dvě třetiny. Většina tohoto nové-
ho objektu bude sloužit k ochraně a prezentaci nej-
důležitějších archeologicky odkrytých stavebních

Před historickou budovou muzea (směrem k Jiráskově
ulici, v místech původního trávníku) měl vzniknout
nový suterénní integrovaný vstupní objekt. Archeolo-
gický výzkum, který je zde od listopadu minulého
roku prováděn, odhalil větší množství stavebních kon-
strukcí, které náležejí tzv. novému městu ze 16. stole-
tí. Jedná se o pozůstatky především městských domů
včetně několika sklepů a také patrně příjezdové cesty
a snad i brány z „dolního“ na „horní“ město. 
Většinu z těchto významných nálezů je nutné zacho-
vat, což si vyžádalo změnu projektu. Archeologové se

konstrukcí, které se stanou součástí muzejní expozi-
ce. Prostor bude přístupný z interiéru muzea. Nový
vstupní objekt bude zbudován u severozápadní stra-
ny historické budovy (dvorek, bývalá zahrádka čajov-
ny). Objekt, zastřešený jehlancovitou střechou,
do parku otevřený velkým ateliérovým oknem, bude
mít dva vchody – historický vchod na původní dvorek
z Jiráskovy ulice a nový vchod od ulice B. Němcové.
Termín dokončení stavebních prací zůstává nezmě-
něn, tj. konec letošního roku.

René Klimeš, ředitel RML

Nová varianta vstupního objektu na dvorečku muzea. 

Archeologický průzkum

V lednu 2013 byla celá plocha archeologického výzkumu před budovou muzea zastřešena. Prostor je temperován
a uměle osvětlen. Důvodem byla nutnost pokračování výzkumu i v zimním období.
Vzhledem k výše uvedeným změnám ve vstupním objektu dochází k úpravám koncepce archeologického výzku-
mu. Byl utlumen výzkum v horní třetině plochy (směrem k fortně), kde archeologové došli k horním vrstvám stře-
dověkého hřbitova. Hřbitov zůstane nadále nedotčen. Nový archeologický výzkum začne na ploše nově
zamýšleného vstupního objektu (na dvorku). Cenné nálezy zde nejsou předpokládány. Zde se jedná téměř jistě
o novodobé navážky vzniklé v souvislosti se stavbou budovy piaristických škol počátkem 18. století. Navíc se
na této ploše nacházel dřevěný přístavek toalet pro stovky žáků a i kdyby zde byl historický terén, byl by septiky
toalet prakticky zlikvidován.

Stavební práce

V historické budově muzea probíhají stále především přípravné stavební práce jako probourávání nových prostu-
pů a odkryv podlah a zásypů kleneb. Začínají první stavební práce, např. budování výtahové šachty.
Stavba bude dokončena v prosinci 2013. Muzeum se znovu otevře veřejnosti v jarních měsících roku 2014.
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Prostor pro názory volebních subjektů v  

Patriot SNK
Poděkování radním a starostovi Města

Tím že naši radní zamezili v minulé Lilii vytištění
článku zastupitele Jaromíra Odstrčila o činnosti kon-
trolního výboru při kontrole smluvních vztahů s pro-
nájemcem naší litomyšlské vodovodní sítě firmou
Vodovody spol., s.r.o., udělali toto téma pro občany
zajímavé. Sice při tom radní porušili statut městské-
ho zpravodaje, zato všem občanům jasně ukázali jak
je Lilie pod jejich politickým vlivem. Za takovou
medializaci jim patří dík, protože získat si pozornost
občanů pro práci politiků je dosti obtížný úkol. Obz-
vláště pokud se jedná o opoziční zastupitele, kteří
nemají takové šikovné pomocníky, jako je tisková
mluvčí Města ing. Severová, pořádající pravidelné tis-
kové konference, kde se šíří PR a informace daleko
snadněji. Velký dík také patří našemu panu starosto-
vi Michalovi Kortyšovi. Přestože kontrolní výbor pod-
léhá pouze zastupitelstvu města, stejně jako on sám,
nelenil a po „úspěšném“ neotištění článku zastupite-

le Odstrčila napsal předsedovi kontrolního výboru
panu Lubomíru Sršňovi pěkný domlouvací dopis,
ve kterém ho žádal o zrušení usnesení kontrolního
výboru ke kontrole s Vodovody spol., s.r.o. Za to si
opravdu pane starosto, zasloužíte velké díky, protože
pokud jste chtěl znevěrohodnit svoji nestrannost
k závěrům kontrolního výboru, povedlo se vám to
ve vrchovaté míře. Za odměnu mám pro Vás právní
rozbor odboru kontroly ministerstva vnitra, který
podrobně rozebírá vaše nesprávné chování vůči kon-
trolnímu výboru a nejenom to? Také se vněm píše, že
kontrola proběhla zcela v souladu se zákonem. Závě-
rem ještě vyjádřím obdiv k politické odpovědnosti
některých představitelů volebních uskupení v Lito-
myšli. Jako nováček v zastupitelstvu jsem byl pře-
svědčen, že za chod a hospodaření Města odpovídají
všichni zastupitelé a především naši radní a pánové
místostarostové se starostou. Při debatě na disku-
sním fóru jsem se od člena koalice, místopředsedy

místní organizace TOP09 Miroslava Nádvorníka,
dozvěděl, že za největší investiční projekt v historii
města, revitalizaci zámeckého návrší za 400 mil. Kč,
nenese odpovědnost jeho politický souputník Vojtěch
Stříteský FOL, protože to není v jeho kompetenci.
Opět musím poděkovat panu starostovi za to, jak se
sám stará o to, aby se vše na zámeckém návrší dotáh-
lo do zdárného konce. Již chápu, proč si na odbornou
poradenskou činnost pro restaurování musí za veřej-
né peníze najímat společnost Centrum pro restauro-
vání a péči o.p.s. , ve které je členem, společně
s panem Brýdlem, Piknou, paní Prokešovou atd..
Dnes je uzávěrka pro politické příspěvky. Napsal bych
toho více, ale zítra je 19.2 a čeká mně veřejné jedná-
ní zastupitelstva. Ještě si musím přečíst materiály,
které přišly z MěÚ dnes v poledne. Často se stává, že
se vedení města nechce o takových materiálech bavit
a vyřadí je z programu jednání. Tedy alespoň v mém
případě se to tak stává, tak uvidíme?

S pozdravem Šiřte dál dobrou mysl
Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Mám za to, že je normální nelhat a nepřekrucovat

fakta!

Když jsme se v Radě města usnesli, že chceme Lilii
otevřít i jiným názorům, než jenom "zprávám z radni-
ce", věřili jsme, že se tato nová "politická dvoustra-
na" stane prostorem pro tříbení našich názorů.
Bohužel mám ale v poslední době pocit, že je snaha
prostor pro polemiku používat spíše k manipulování,
k překrucování faktů, a tak přesvědčit budoucího voli-
če, "že ti současní vládnoucí to dělají blbě a že to jsou
vlastně darebáci". V minulém čísle jsem si například
přečetl, že dostatečně nenasloucháme závěrům
finančního výboru! Není to pravda! Výbor nás napří-
klad vyzval k narovnání nájmů! To jsme učinili, ale
zatím jsme se neshodli, na zdražení na "tržní nájem-

né", tak jak navrhuje pan Karlík za sdružení Patriot.
Také jsme museli pro porušení pravidel vyřadit článek
pana kolegy Odstrčila. Někteří opoziční zastupitelé
nelenili a nechali roznést tento článek do schránek
domácností. Nic proti tomu. Je ale potřeba Vám všem
říci, že článek na letáku, není totožný s článkem, který
měl být otištěn v Lilii!!!  Byla v něm změněna pravda
jenom jedna věta, ale právě ta, která podle názoru
Redakční rady porušovala pravidla a byla tzv. "žalova-
telná“. Navíc se hodila více k jadrnému než jadernému
inženýrovi."  Mimochodem v článku je také uváděna
celá řada zavádějících skutečností.  Kdyby byl součas-
ný vztah s "panem správcem" tak nevýhodný, myslíte,
že bychom měli nejlevnější vodu v republice? Ptám se -
proč se toto vše děje? Jde dotyčným tzv. "o věc",

anebo jim jde pouze o své zviditelnění, či o jakési své
zájmy, či o otrávení atmosféry, kterou pak využijí
ve svůj prospěch?
Vážení spoluobčané, velmi mne mrzí, že se i u nás
doma v Litomyšli prosazuje tato agresivní a neseriózní
politika. Mám za to, že ve slušné společnosti je nor-
mální nelhat a nepřekrucovat fakta! Rád bych Vám
tedy závěrem sdělil,že pokud bychom se v budoucnos-
ti měli v našich vzájemných polemikách snížit až
na úroveň bulváru, pak my zastupitelé za KDU-ČSL se
této diskuse účastnit nebudeme.

Klidné dny a rozum na pravém místě Vám za
zastupitele KDU-ČSL přeje Radek Kašpar

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Nestraníci pro Litomyšl
Zastupitelům města Litomyšle 

a občanům města Litomyšle

Musím reagovat na leták, který byl zaslán p. Odstrči-
lem občanům města, kde uvádí, že nebyl otisknut jeho
příspěvek do Lilie, protože tam je něco urážlivého. To
urážlivé se ve zmíněném článku týkalo mé osoby, že
„takovou smlouvu musel podepsat buď mentálně
retardovaný člověk nebo ten, který velmi dobře ví, co
dělá“. Ve zmíněném letáku jsou tato slova nahrazena,
že „takovou smlouvu musel podepsat člověk s malými
manažerskými schopnostmi …“. Děkuji redakční radě,
že se zastala mé osoby, asi naznala, že nejsem mentál-
ně retardovaný. Ještě jedna věc se nepřímo týká mé
osoby. A to neustálé opakování přirovnání k dinosau-

rům. Takto mě napadl p. Odstrčil za stranu Věci veřej-
né již v předvolebním letáku roku 2010, který byl plný
polopravd a lží o mé osobě, a to jsem tehdy přešel
mlčením. Nakonec jsem nebyl zvolen do zastupitelstva
města, což mě tehdy mrzelo. Nyní jsem rád. V atmosfé-
ře, která nyní panuje ze strany některých zastupitelů,
rádoby opozičních, v těch jejich vystoupeních vidím
spíše zlobu, zášť až nenávist a nic pozitivního. To se
špatně spolupracuje. Je to hlavně boj proti současné-
mu vedení města a ještě u někoho zůstal atavismus
nenávisti vůči mé osobě. Myslím, že občané posoudí
sami, kdo pro rozvoj města něco udělal nebo dělá.
Kverulantství oněch zastupitelů město poškozuje.
Nyní k tzv. kauze, jak je to v Litomyšli s vodou. Když

se vrátím do historie, tak v roce 1992 se městu vracel
historický majetek vodovodů. Majetek, který vybu-
doval stát za socialismu, v našem případě VčVaK
Moravská Třebová (nyní VHOS), se převáděl na tyto
společnosti.  Bylo to moje úsilí, že mnohými jednání-
mi na ministerstvu privatizace se tento majetek jako
několika málo městům v republice podařilo převést
přímo na města, a to v našem případě v hodnotě
několika desítek miliónů korun. To vytvořilo také
základ našeho rozhodování, jak dále postupovat při
správě vodovodů v Litomyšli, jak to věcně popisuje
p. Jiráň ve vyjádření k zápisu z kontroly. Četl jsem
zprávu p. Odstrčila a paní Zavoralové pro kontrolní
výbor, která je z mého hlediska v některých částech
nepravdivá a plná demagogie. Nechápu, že tuto zprá-
vu mohl kontrolní výbor schválit, aniž by si ověřil
správnost faktů tam uvedených. Vyčítání zisku firmě
Vodovody spol. s r.o. uvádím citací z MF Dnes dne
13.02.2013: „Průměrný zisk vodáren v Česku dosahu-
je 10%, v některých extrémech i 40%. Co je přiměře-
ný zisk, není podle českých zákonů jasné.“ Zisk
našeho provozovatele firmy Vodovody spol. s r.o. je
ve výši 4,3%, nájemné odvedené městu za 10 let je
110 mil. Kč, na rok 2013 je plánováno ve výši 16
mil. Kč. Přitom veškerou zodpovědnost za kvalitu
vody má firma, ne město. Cílem bylo, aby byla vodo-
vodní síť v Litomyšli dobře spravovaná a přitom voda
zůstala levná. Cena vody v Litomyšli patří k nejlevněj-
ším v celé České republice. Smlouva s firmou Vodovo-
dy spol. s r.o. z roku 2002 schválena radou města
a potvrzena mým podpisem byla správná. 

Miroslav Brýdl, starosta v letech 1990 – 2002
Odsouhlaseno zastupiteli - MUDr. Libor Vylíčil,

MUDr. David Večeřa

V období od 21. 1. – 1. 2. 2013 předkládali žadatelé
žádosti o dotaci v rámci 6. výzvy MAS Litomyšlsko.
Na MAS Litomyšlsko bylo předloženo nakonec 27 žádo-
stí o dotaci.  Žadatelé žádali do všech pěti fichí: 1.
Diverzifikace zemědělství, 2. Centra komunitního
života a sportoviště, 3. Veřejná prostranství, 4. Krajina
přístupná a prostupná, 5. Zakládání a rozvoj mikro-

podniků. Celkem bylo vybráno k finanční podpoře 15
žádostí o dotaci. Seznam k nahlédnutí na webových
stránkách www.mas-lit.cz.
Celkem bude rozděleno 4.945.014,- Kč. Nyní budou
vybrané žádosti o dotaci registrované na RO SZIF Hra-
dec Králové. 

6. výzva MAS Litomyšlsko ukončena 
Podpořeno bude 15 projektů v celkové výši 4.945.014,- Kč
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TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
Vážení spoluobčané.

Zástupcem TOP 09 - FOL ve Finančním výboru je
ing. Josef Osecký. Jeho prostřednictvím vás chceme
informovat o práci Finančního výboru našeho města.
Ten doporučil na svém jednání 11. února 2013 zastupi-
telstvu města schválit návrh rozpočtu na letošní rok.
Celkové výdaje letošního roku jsou plánovány ve výši
449 mln. Kč, rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Nej-
vyššími položkami jak na straně příjmů, tak i výdajů, je
rozpočet zámeckého návrší, příjmy z dotací 229 mil.
Kč, výdaje 238 mil. Kč. Město zaplatí z vlastních zdro-
jů letos cca 9 mil Kč.

Úhrada nákladů na archeologický průzkum bylo horké
téma. Starosta města Michal Kortyš tvrdí, že práce
budou hrazeny z peněz EU, a že tato úhrada bude
uhrazena nad rámec schválené dotace a město ji nebu-
de muset hradit z vlastních zdrojů.
Z rozpočtu ostatních kapitol bych rád zdůraznil rozpo-
čty tří příspěvkových organizací města –  Smetanova
domu včetně kina, knihovny a městské galerie. Celko-
vá plánovaná výše příspěvku města těmto třem organi-
zacím je 9,5 mil. Kč. I přes personální změny není vidět
žádný výrazný posun v hospodaření těchto příspěvko-
vých organizací, což je na první pohled zklamáním.

Rozpočet Městských služeb obsahuje položku Bazén,
ten hospodaří podle plánu a jeho návštěvnost stoupla
v minulém roce ze 76 na 91 tisíc návštěvníků! 
Rozpočet města na letošní rok finančně podporuje
veškeré aktivity jako v letech minulých, počítá s výda-
ji na inženýrské sítě ve městě včetně průmyslové zony,
s výdaji na výstavbu cyklostezek i výdaji na kulturu
a sport.
Na závěr nám dovolte abychom Vám ještě jednou podě-
kovali za podporu Karla Schwarzenberga v prezident-
ské volbě. Je pro nás příjemné pomyšlení že je
v Litomyšli více než tři tisíce takto smýšlejících obča-
nů ... 

Ing. Miroslav Nádvorník

TOP 09 - FOL

Česká strana sociálně demokratická
ČSSD pomáhá Litomyšlské nemocnici

Současná situace ve zdravotnictví v krajích není
dobrá. Ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotní-
mi pojišťovnami předvádí tragédii vedoucí k možné-
mu zániku malých a středních nemocnic, soukromých
odborných ambulancí, případně vytváří prostor
pro jejich převzetí do rukou privátních subjektů
a obchodníků se zdravím jako je například společnost
Agel miliardáře Chrenka. Pardubický kraj musel tuto
situaci řešit, přičemž zvolil způsob dohody se Všeo-
becnou zdravotní pojišťovnou a v základních oborech
smluvně zajistil péči na čtyři roky se všemi pěti
nemocnicemi. Rozdíl tu však je. Zatímco problémová
Pardubická krajská nemocnice dostala k oddlužení
obrovské peníze, Litomyšlská nemocnice jen pár mili-
onů, takže se začíná mluvit o propouštění a rozdělení
zbylých mzdových prostředků mezi méně personálu
nebo o snížení platů až o šest procent při stávajícím

počtu personálu. Ministr Heger podepsal před dvěma
lety Memorandum ukončující déletrvající stávku
lékařů, ale podmínky tohoto memoranda nedodržel.
Od Ministerstva zdravotnictví ostatně nelze očekávat
vstřícnost k malým a středním nemocnicím několik
posledních let! Nyní při zvýšené DPH, inflaci a sníže-
ní platů poklesne reálný příjem všech zdravotníků. To
je jedna strana mince. Druhou je pak zhoršení péče
o pacienty v případě snižování personálu již nyní
značně vytíženému. Místní organizace ČSSD v Lito-
myšli tyto problémy sleduje s nevolí a jedná s hejt-
manem Pardubického kraje, s radním Línkem
zodpovědným za zdravotnictví a s předsedou zdravot-
ního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje
MUDr. Lánou ve snaze pomoci Litomyšlské nemocnici.
Možnost ovlivnit centrální rozdělení financí bohužel
nemáme, můžeme však v rámci zdravotního výboru,
jehož jsem členem, uplatnit podněty ve prospěch Lito-

myšlské nemocnice. Chceme napomoci především
tomu, aby v areálu nemocnice byly vybudovány
pro naše seniory kvalitní lůžka následné péče (LDN).
Staré prostory jsou již dlouhou dobu nevyhovující
a dostupnost lékařské péče je navíc dána dojížděním
z nemocnice či ordinací praktických lékařů. V případě
úpravy stávajících prostor po kožním oddělení by se
mohla LDN přesunout do těchto prostorů. Nemocnice
navíc potřebuje vybudovat centrum pro léčbu pacien-
tů po cévní mozkové příhodě a kvalitní rehabilitační
lůžka, pro které by se zde jistě prostory našly také.
Koexistence rehabilitace a LDN je možná, avšak musí-
me jednat s krajskými představiteli a pomoci tak
nemocnici i městu v získání finančních prostředků.
V tomto chceme být konstruktivní opozicí, která slou-
ží Litomyšli a okolí bez ohledu na stranickou přísluš-
nost.   

MUDr. Vítězslav Podivínský

člen zdravotního výboru 
Zastupitelstva Pardubického kraje

www.cssd-litomysl.cz

Strana soukromníků ČR
Kdo porušuje pravidla???

V roce 2012 jsme si jako zástupci opozice prosadili
možnost psát politické články do Lilie bez jakékoliv
cenzury. Pravidlo je jediné:„ Za obsah článku zodpoví-
dá autor“. V lednu 2013 jsem napsal článek „Komu
slouží voda v Litomyšli aneb v jaké žijeme pohádce.“
Článek byl opět zakázán.
Přemýšlel jsem,  kolikrát v životě se mi něco podobné-
ho stalo. Čtyřikrát. 
1. příhoda: Jako student gymnázia jsem založil stu-
dentský časopis ECCE LUMEN (Ejhle světlo). Tři roky
jsem byl jeho šéfredaktorem. Neměli jsme žádné ome-
zení. Jednoho dne jsme byli já, můj třídní a ředitel

školy předvoláni na kobereček k vedoucímu tajemní-
kovi OV KSČ a byl nám vytknut nevinný kvíz ,kde se
můj kolega a spolužák věnoval otázce alkoholiz-
mu…………. a někomu ze soudruhů holt vyšlo  „alko-
holik maximalista“. Šlo ale o opatření ex post. Kvízy
jsme dál nepsali, alkoholismu jsme se vyhýbali a kupo-
divu dvojsmyslné úvahy soudruhům nevadily.
2. příhoda: Je mi 25 let a jako mladý jaderný inženýr
pracuji na JE Dukovany. Posuzuji plánovanou dodáv-
ku velmi drahých přístrojů ze SSSR. Přístroje jsou
nefunkční, špatné, což jsem si ověřil i na elektrárnách
v JE Bohunice (SR) a JE Paks ( MR). Tehdejší výrobní
a pozdější GČ  mi zakázal tuto zprávu šířit, že jde

o dodávku ze SSSR atd………… Po revoluci jsem hla-
soval jako zástupce OF pro jeho odvolání z funkce, což
se taky stalo. Odvolán byl ne pro jeho odborné kvality
(byl ihned zaměstnán firmou WESTINGHOUSE za 10 x
vyšší plat), ale proto, že porušil kodex odborníka.
3. příhoda: V roce 2006 vítám zvolení nového starosty
Michala Kortyše zcela nevinným článkem „Soumrak
šibalů“, kde vyjadřuji naději a víru, že se poměry
v Litomyšli změní. Článek je zakázán.
4. příhoda: V lednu 2013 jsem napsal článek „Komu
slouží voda v Litomyšli aneb v jaké žijeme pohádce“.
Tento článek byl opět zakázán.
Musím konstatovat, že „Soumrak šibalů” v Litomyšli
dosud nenastal.

Jaromír Odstrčil, zastupitel

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

Občanská demokratická strana

Michal Kortyš

ODS Litomyšl

Hezký začátek jara

všem Litomyšlanům!
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Na duševní bázně v Litomyšli lázně - výzva
Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu
a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za místo,
kde můžete obnovit své síly duševní. Tento fakt si
pravděpodobně více uvědomují návštěvníci našeho
města. My domácí trpíme občas jakousi provozní sle-
potou. 
Ale přesto, pojďme to společně vyzkoušet. Poslední
víkend v dubnu bude opět ve znamení otvírání Lito-
myšlské lázeňské sezóny, tentokrát bychom se však
chtěli více zaměřit na celoroční náplň Lázní ducha.
Zahájení je hodnotný kulturní zážitek s velkou dávkou
recese, má však být především propagací nabídky
pro návštěvníky. Jde o to, aby těm, kteří si k nám
opravdu přijedou odpočinout, bylo v Litomyšli dobře. 
Výzva pro návštěvníky zahájení lázeňské sezóny 27.

dubna

Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte korzovat
po lázeňské promenádě. Vítané jsou slunečníky, vějí-
ře, vycházkové hole, pochopitelně nezbytná je zásoba
nezávazných společenských témat pro zastávky
s ostatními měšťany.      
Výzva pro účinkující 

Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak bavit
lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií, světel a dalších
divadelních propriet? Výborně – tato výzva je určena
právě vám! Naše lázeňská promenáda, která vede
od Máchadla až na Braunerovo náměstí bude v sobotu
27. dubna 2013 otevřena již od 10.00 hodin i pro vás.
Zaplatit vám sice neumíme, ale můžete vybírat do klo-
bouku, futrálu od houslí či jiných „pokladniček“.
Staňte se součástí projektu, o kterém se mluví! 
Svoji účast prosím nahlaste na mailové adrese
recepce@smetanovalitomysl.cz.

Výzva pro výrobce produktů 

Pokud vyrábíte nebo nabízíte sortiment
vhodný pro lázeňské hosty, můžete jej celou
sobotu 27. 4. nabízet návštěvníkům lázeňské
kolonády. Vítané jsou regionální produkty,
ruční výrobky - ozdoby a suvenýry, drobné
občerstvení, lázeňské oplatky… Na kolonádě
není možno stavět stánky, prodej musí probíhat u sto-
lečku třeba pod slunečníkem. Zájemci o prodej se při-
hlásí paní Ivě Voříškové, tel. 725 981 646,
recepce@smetanovalitzomysl.cz. Pořadatelé si však
ponechávají právo výběru prodejců a nemusí zájemce
přijmout.
Výzva pro hoteliéry a další podnikavé osoby

Vytvořte konkrétní lázeňské víkendové pobytové
balíčky a do konce března je zašlete na adresu recep-
ce@smetanovalitomysl.cz. Balíček by měl mít lákavý
název, krátký emotivní úvod na cca 200 znaků a v hes-
lech popsanou náplň pobytu. Důležitá je samozřejmě
také cena za balíček – garantovaná minimálně
do konce kalendářního roku, ideálně však do otevření
další lázeňské sezóny. Věříme, že takto dáme dohro-
mady několik konkrétních balíčků, které zaplní leták
Litomyšl – lázeňské víkendové pobyty. Nabídky budou
také součástí webu Lázní ducha. Za tuto propagaci
budeme vybírat jen příspěvek na tiskové náklady
ve výši 1.000 Kč na jeden balíček. Distribuce letáku
bude zahájena dnem otevření druhé litomyšlské
lázeňské sezóny. 
Lázeňské prameny – inspirativní a gurmánské

Že k pravým lázním patří neodmyslitelně i lázeňské
prameny? Ano, to je pravda. Léčivým pramenem však
nemusí být jenom voda z termálního zdroje, duši léčí
především pozitivní energie a dobrá nálada, kterou

může podpořit i gurmánský zážitek. Proto
mají Litomyšlské lázně pramenů hned něko-
lik skupin. Jednak jsou to prameny inspira-
tivní v místech, kde stačí jen být
a do člověka „natéká“ čistá duchovní ener-
gie – místa s nezaměnitelným geniem loci,
se stopami historie a generací buditelů,

s uměleckými díly a kvalitní architekturou. Měli
bychom však nabídnout také prameny gurmánské
a potěšit návštěvníky sklenkou dobrého nápoje či
pokrmu. Výzva proto míří na provozovatele hospod,
barů, restaurací. K Lázním ducha se můžete připojit
tím, že do jídelního či nápojového lístku zařadíte
speciální nápoj či pokrm, který ponese „lázeňský“
název a bude nabízen po celou lázeňskou sezónu.
Chcete-li, přihlaste svůj návrh pramenu na recep-
ce@smetanovalitomysl.cz a možná bude vybrán.
Nezapomeňte – v lázních lidé neobrací každou koru-
nu a počáteční námaha se vám jistě několikanásobně
vrátí…       
Samolepky „Podporujeme myšlenku Lázní ducha“

provozovatelů služeb

I když nebude vaše provozovna přímo lázeňským pra-
menem, podporovat myšlenku Lázní ducha můžete.
Například tím, že hosta přivítáte v lázeňském městě,
nabídnete mu informace o lázních, propagační materi-
ály a zejména jej obsloužíte tak, aby se cítil opravdu
dobře „opečován“. Od začátku dubna si můžete zdar-
ma vyzvednout v Infocentru na Smetanově náměstí
samolepku s logem Lázní ducha. Pokud máte v nabíd-
ce něco speciálního, čím konkrétně myšlenku Lázní
ducha podporujete, nahlaste to také v Infocentru
a stane se to lákadlem do vašeho podniku.

Michaela Severová a Jan Pikna

Úspěšná prezentace 
Českomoravského pomezí v Brně 

Již tradičně se začátkem roku uskutečnily v Brně
a v Praze dva nejvýznamnější veletrhy cestovního
ruchu v České republice. Obou akcí se zúčastnili také
zástupci turistické oblasti Českomoravské pomezí,
která v letošním roce připravila pro návštěvníky spou-
stu zajímavých novinek.
První z nich byly představeny na lednovém veletrhu
Regiontour v Brně, kde se oblast vymezená městy
Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké
Mýto prezentovala v samostatné expozici. Hned
v úvodní den veletrhu byly slavnostně pokřtěny první
tři animované filmy ze série „Známé i neznámé osob-
nosti Českomoravského pomezí“. Tyto vtipné snímky
s notnou dávkou nadsázky i kontroverze přibližují více
či méně pravdivé příběhy několika osobností spoje-
ných s Českomoravským pomezím. Návštěvníci brněn-
ského veletrhu mohli zhlédnout film o svitavském
rodákovi Oskaru Schindlerovi či věhlasném designéro-
vi automobilových karosérií Josefu Sodomkovi z Vyso-
kého Mýta. V dalším snímku se diváci setkali se

Animované filmy, určené zejména pro využití na inter-
netu a sociálních sítích, doprovodí řada dalších výstu-
pů v podobě omalovánek, krátkých komiksů,
rozhlasových spotů a pohlednic. Zajímavým výstupem
bude nová geolokační hra pro uživatele tzv. chytrých
telefonů, jejíž spuštění je plánováno na květen letoš-
ního roku. 
Představeny byly také tiskoviny Českomoravského
pomezí. Oblíbený kalendář nejvýznamnějších akcí
v regionu pro rok 2013 doplnila zcela nová brožura
s pobytovými programy pro rodiny s dětmi nazvaná
„Pojďte s námi do pohádky“. Poprvé byl v Praze i Brně
prezentován slevový program Bonus pas Českomorav-
ského pomezí. Knížka s více než padesátkou slev
a bonusů na hradech, zámcích, v muzeích a galeriích,
ale i ve sportovních a ubytovacích zařízeních, restau-
racích, kavárnách nebo informačních centrech
i v letošním roce umožní návštěvu mnoha zajímavých
míst za atraktivní cenu.

Jiří Zámečník, marketingový manažer 

stavitelem poličských hradeb Zdislavem a nechyběl
ani odkaz na hudebního skladatele Bohuslava Marti-
nů.
Jen o pár týdnů později pokračovala prezentace ani-
movaných filmů Českomoravského pomezí na praž-
ském veletrhu Holiday World. Za účasti vedení měst,
zástupců médií i návštěvníků veletrhu byly představe-
ny snímky o egyptské princezně Hereret, jejíž mumie
je součástí atraktivní expozice městského muzea
v Moravské Třebové, a o Magdaleně Dobromile Retti-
gové, asi nejznámější české kuchařce a autorce knih
o vaření, která strávila část svého života v Litomyšli. 

Zámek zahájí turistickou sezónu
> strana 1
Velikonoční překvapení a prohlídkové trasy
Hlavní prohlídkové trasy zůstávají zachovány. „Pro
milovníky historie, kteří se nechtějí rozhodovat mezi
první a druhou prohlídkovou trasou a mají na zámek
třeba hodinu a půl času, je připravena prohlídka celé-
ho zámku – velká trasa za zvýhodněné vstupné. Ta
zahrnuje kromě reprezentačních sálů, zámeckého
divadla také zámeckou kapli a hostinské pokoje,“ upo-
zorňuje kastelánka a pokračuje: „Pro návštěvníky,
kteří k nám přijdou v prvních dnech sezóny, především
pak v sobotu 30. března, jsme nachystali velikonoční

překvapení – prohlídky pro všechny, kteří se během
návštěvy zámku nebojí zasmát a berou historii
a zámek samotný trošičku s nadhledem“. Ty budou mít
vypsány speciální časy, vedle toho klasické prohlídky
budou probíhat podle počtu návštěvníků cca v půlho-
dinových intervalech. 
Speciální prohlídková trasa „Labyrintem podzemních
chodeb“ bude z bezpečnostních důvodů pravděpodob-
ně zpřístupněna až po skončení prací v okolí zámku.
Obnovena nebude zatím ani trasa „Komu straší ve věži“.
„Věž si necháme jako lahůdku – postupně ji zařadíme
třeba do speciálních prohlídek o stavební historii.

Právě prohlídky „Za příběhem zámku“, které zavedou
návštěvníky v doprovodu památkové garantky archi-
tektky Elišky Rackové z NPÚ Pardubice mj. do krovů
zámku Litomyšl, budou při výjimečných příležitostech,
prodloužených víkendech a svátcích pokračovat.
Vstupné pro skupiny z mateřských a základních
škol a změny v provozu zámku
Novinkou je speciální vstupné pro skupiny z mateř-
ských a základních škol, které činí 40 korun za dět-
skou vstupenku. Pedagogický dozor má vstup zdarma.
Drobnými změnami prochází i provoz zámku. Otevírací
doba objektu je stanovena na 10.00 hodinu. „Pokud
zde bude min. pět zájemců, vyjde v 10.00 první pro-
hlídka. Areál zahrady se otevírá již v 7.00. Půl hodiny
před první prohlídkou se odemykají dveře zámku
samotného," uvádí kastelánka Zdeňka Kalová.     -ps-



7

Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
Všichni gratulujeme!

Dne 31. ledna 2013 oslavil své významné životní jubi-
leum pan Vladimír Šauer, nezaměnitelná osobnost
kulturního a společenského dění v Litomyšli. Při této
příležitosti mu přejeme pevné zdraví, mnoho nezlom-
né síly, stále optimistický pohled na svět a spoustu
životního elánu. Rádi bychom mu poděkovali za pocti-
vě odvedenou práci s dětmi, za humor, který šíří kolem
sebe, i za originální nápady, jimiž zpestřuje život
na naší škole. 

Za kolektiv zaměstnanců Základní školy U Školek 
Miroslava Jirečková, foto Vítězslav Vích

Rád bych touto cestou poděkoval celému personá-
lu interního oddělení pod vedením pana primáře
MUDr. Milana Dunaje za vzornou a obětavou péči
v době mých hospitalizací.                          Jan Štrumfa

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému zdra-
votnímu personálu LDN v Litomyšli za vzornou a laska-
vou péči o moji neteř Lidunku Kalibánovou, která
často na tomto oddělení pobývala.
Ještě jednou moc děkuji a vám všem přeji hodně zdra-
ví a sil při vaší obětavé a náročné práci.

Anna Nádvorníková, Horní Újezd
Chci tímto veřejně poděkovat za ochotu,profesio-

nální přístup, osobní snahu ze strany příslušníků Poli-
cie ČR, městské policie i Hasičského sboru v Litomyšli,
kdy došlo k situaci, že jsme předpokládaly nějaké
neštěstí u naší přítelkyně, starší paní S. v Litomyšli,
kterou jsme dlouho hledaly a měly o ni skutečnou
obavu. Přestože naštěstí nedošlo k mimořádné situaci,
osobní přístup k celé věci, tedy reakce, taktnost, rych-
lost a celkový přístup svědčí o profesionalitě i morální
kvalitě příslušníků obou sborů.  
Z jejich jednání jsem nabyla přesvědčení, že zde v Lito-
myšli pracují profesionálové a prostředky vynaložené
na jejich práci nejsou zbytečně vyhozené peníze.
Ještě jednou jim děkuji. 

Zdena Hánová a spol. z náměstí
Chtěli bychom poděkovat celému personálu inter-

ního oddělení Nemocnice Litomyšl za citlivý a lidský
přístup při poslední péči o pana inženýra Jaroslava
Klusoně. Velký dík patří též jeho obvodnímu lékaři
MUDr. Davidu Večeřovi.                               Manželka a děti

25. března 2013 to bude dvacet let, co nás navždy
opustil milovaný tatínek,dědeček a pradědeček pan
Jaroslav Mlejnek. Vzpomínáme. 
Manželka, dcery Alena, Dáša a syn Jaroslav s rodinami.

Slova moudrých: Člověk nemá nic vzácnějšího
a cennějšího, než je čas.  Ludwig van Beethoven

Své významné jubileum oslavili naši spolu-

občané:

80 let – Olga Dlouhá, Anna Vencovská, Alenka
Martinková
85 let – Jarmila Bartošová, Stanislava Bártová
90 let – Miluše Rolečková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Karel Letý, Svitavy – Pavlína Andresová, Svita-
vy, Miroslav Jirmásek, Čistá – Radka Dočkalo-
vá, Čistá, Deniel Hörl, Svitavy – Pavlína
Kovářová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova. 

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Eva a Ladislav Jelínkovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví
a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Stanislavem Boštíkem (81 let)
Růženou Voříškovou (84 let)
Blaženou Jouklovou (94 let)
Miladou Stárkovou (86 let)
Annou Zavoralovou (73 let) 
Boženou Švandovou (91 let)

Vzpomínáme.                    Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvadí SPOZ pouze jména
osob, které daly ke zveřejnění písemný souhlas.
Pokud si nejste jisti, zda se jméno vašich příbuz-
ných v rubrice „Společenská kronika“ objeví,
kontaktujte předsedkyni komise SPOZ Danu
Kmoškovou na tel. 775 913 400.

Společenská
kronika

Velikonoce trochu jinak

Poselství Velkého Pátku je nám přijatelné. Nebylo
přece možné, aby Ježíš zůstal mezi námi a činil si
nárok na náš život. To, co učinili farizeové a zákonici
ve jménu Božím s Ježíšem po té, když se cílevědomě
rozhodli, že jej odklidí ze světa – to je vlastně všelid-
ský počin. Jinými slovy: TAK TO V NAŠEM SVĚTĚ
CHODÍ! Jakkoli se nám to nezdá, Ježíš byl ukřižován
demokraticky, přeci si to většina přála, všichni křičeli:
UKŘÍŽUJ! Nemůžeme přece strpět, aby základem
a měřítkem života zůstala Ježíšova cesta lásky, sebe-
zapření i bezmezné trpělivosti. Muselo se ukázat, že
nakonec rozhoduje to, co je člověku odpradávna sro-
zumitelné, samozřejmé a to je: pýcha, sobectví, hrdý
vzdor i ta samospravedlivá jistota.
Ježíšova pokora bez násilí, jeho odpouštějící milosr-
denství, muselo být postaveno do pravého světla.
Nemohlo to jinak dopadnout – musel zemřít! A měl
zůstat jednou pro vždy pohřben. Jeho voláním, jeho

výzvám: „Pojď za mnou!“ chtěl člověk popravou
na kříži učinit neodvolatelnou tečku. K hrobu přivalili
veliký kámen!... Takto, jsou Velikonoce světu pochopi-
telné. Jak si však máme vysvětlit zvěst o VZKŘÍŠENÍ? … 
Někdo se domnívá, že Ježíšova památka je vzkříšení.
Že Ježíš zůstal věčně živ v nadšení svých učedníků,
kteří po jeho smrti přece jen na něho nezapomněli. Že
vstal z mrtvých v jejich víře, ve víře v trpícího Boha!
NENÍ TOMU TAK! To je pokřivené evangelium. To, co se
stalo na velikonoční ráno se neodehrávalo v lidských
srdcích, či v naší víře. Tato velikonoční událost zcela
přesahuje člověka, celý svět i náš vnitřní život. Evan-
gelista Matouš píše, že celý příběh vzkříšení započal
velkým zemětřesením. To není obrazná či pohádková
řeč. To se sám Bůh staví proti falešným základům naše-
ho života, které jsme ochotni potvrzovat i svou faleš-
nou vírou. Otřásá našimi jistotami a trhá lidské pečeti
na Ježíšově hrobě. Bůh rozrazil začarovaný kruh,
do něhož se člověk uzavřel. Kámen, který měl být
navždy tečkou za Božím Synem, je ODVALEN. Přestože
člověk chtěl proti Ježíšovi použít toho nejzazšího pro-

středku – smrti na kříži, aby ukázal, že Ježíšova cesta
je lidsky cestou zápornou a marnou, přesto se Bůh sám
v Ježíši Kristu ukazuje silnější než ta největší a nej-
hroznější moc zla, kterou má člověk po ruce. Odvale-
ným kamenem Bůh ukazuje jednou pro vždy a navždy
Ježíšovu cestu lásky a smíření s Bohem, jako: 
- JEDINÝ ZÁKLAD ŽIVOTA,
- jedinou vskutku kladnou lidskou hodnotu.
My jsme si ovšem již zvykli na jiné jistoty, na to, co
podle našeho rozumu možné je i na to, co možné není.
Již dávno jsme srozuměni s tím, že vše musí zůstat při
starém – smrt je pro nás přece tou poslední neodvola-
telnou skutečností i mocí, kterou my sami můžeme
zničit vše, co je nám nepříjemné a kterou budeme sami
také zničeni. Nic silnějšího neznáme, zdá se nám, že
nic jiného není přece možné. 
Poselství Velikonoc ale ukazuje jinou moc, moc vzkří-
šení, která je tou POSLEDNÍ a nejvyšší mocí, mocí,
které neodolá ani lidská zloba ani sama smrt. Zásah
této Boží moci se nám, zajatcům smrti, může zdát
nemožný. V tom je však evangelium evangeliem, totiž
zprávou o jediném dobrém pro člověka, když nám uka-
zuje na Boží dílo záchrany i z našich posledních jistot
a hodnot, totiž záchrany z moci zla a smrti. 

Věra Říhová, farářka CČSH

k zamyšlení...

Hodně štěstí, hodně zdraví,
narozeniny dne 23. března slaví
pan Josef Kaisrlík, náš tatínek a dědeček.
Tak tiše jako sen přišel jeho 91. narozenin den.
Přeje celá rodina:
žij si blaze v plném zdraví a užívej toho, co Tě baví,
ať Tvůj úsměv na tváři každičký den se rozzáří.                

Miluše Kaisrlíková

V minulé Společenské kronice jsme v seznamu jubilan-
tů chybně uvedli místo jména Danuška Kynclová
jméno D. Kanclová. Paní Kynclové se za chybu omlou-
váme a k jejím osmdesátým narozeninám dodatečně
blahopřejeme.                                                redakce Lilie

OmluvaNová otevírací doba na poště
Česká pošta, s. p. mění od 1. dubna 2013 otevírací
dobu na poště  570 01 Litomyšl, Smetanovo nám. 15:
Po - Pá: 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
So: 8.00 – 11.00
Tel. 461 654 371

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
tiše postát a vzpomínat...
5. března 2013 tomu bude jeden rok,
co od nás navždy odešla
paní Marta Jirková z Litomyšle.

S láskou a úctou stále vzpomíná syn
Petr, dcery Hana a Eva s rodinami.

Změny jízdních řádů
od 3. března 2013
Upozorňujeme občany, že od 3. března 2013 dochá-
zí ke změnám jízdních řádů na území Pardubického
a Královehradeckého kraje. Aktuální informace
naleznete na webových stránkách www.oredo.cz,
www.jizdnirady.cz či www.portal.idos.cz. Cestující,
kteří využívají systém IREDO, si od stejného data
připlatí v průměru o 5 % navíc. 
Pro dotazy veřejnosti bude ve dnech 1.3. - 4.3. 2013
od 8 do 18 hod v provozu informační linka na telefo-
nu 466 030 708.

Jaromír Drábek

odbor místního a silničního hospodářství
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Neviditelná věž architekta Zdeňka Fránka zamířila
z Litomyšle do Letohradu. Umělecké dílo by mělo stát
u renesanční Tvrze Orlice celé tři roky. Na tuto dobu si
jej pronajal majitel Muzea řemesel.

Piaristický chrám v Litomyšli by měl získat netra-
diční vybavení z dílny výtvarníka Václava Ciglera.
Kromě původního mobiliáře má v kostele najít své
místo například oltářní stůl v podobě kvádru, který by
měl být naplněn světlem různé intenzity, či světelný
kříž. O nové podobě interiéru jedná litomyšlská radni-
ce nejen s autorem návrhů, ale i s památkáři. 

Učitel občanské výchovy a dějepisu Základní školy
Zámecká Litomyšl Stanislav Švejcar postoupil do semi-
finále ankety Zlatý Ámos. Semifinále se uskuteční 7.
března v Praze, vítěze se pak dozvíme 22. března. Zlatý
Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele České
republiky, která si klade za cíl popularizaci pedagogů,
jež podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně
přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky
a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími.

Ve dnech 1. - 13. února putovala Českou republikou
socha Dona Bosca s jeho ostatky. Litomyšl patřila mezi
11 míst, kam Salesiáni ostatky svého zakladatele
dovezli. Cesta byla součástí  tříletých příprav na 200.
výročí jeho narození. 

I přes finanční náročnost se chce Pardubický kraj
zanedlouho zabývat rozšířením dopravy na železniční
trati Choceň – Litomyšl. Uvedl to náměstek hejtmana
Jaromír Dušek, který dále sdělil, že Kraj uvažuje
i o tom, jakým způsobem znovu zastavovat osobní
vlaky na zastávkách.

Rada Pardubického kraje schválila návrh na změnu
rozpočtu Pardubického kraje na rok 2013 v kapitole
zdravotnictví a navýšila ho o 170 tisíc korun pro před-
financování projektu Litomyšlské nemocnice, kon-
krétně pro přístrojové vybavení iktového centra. To
patří ke dvěma specializovaným pracovištím v Pardu-
bickém kraji, která se zabývají cévními mozkovými pří-
hodami. Celkově tak z rozpočtu Pardubického kraje
bude putovat na tuto záležitost téměř 3,3 milionu
korun.

Jeden z patnácti multimediálních informačních
kiosků nechal Pardubický kraj umístit u věže na Sme-
tanově náměstí v Litomyšli. Vstupní obrazovka je
vybavena osmi tlačítky, která fungují jako odkazy
na turistický portál kraje, portály turistických oblas-
tí, měst a obcí, ale i webových atraktivit v okolí či
stránky věnované samosprávě. Užitečné jistě budou
i jízdní řády. Kiosky mají sloužit především cestující
veřejnosti.

Krátce

Litomyšl na veletrhu cestovního
ruchu Holiday World 

strana 1 > 

„Zazněly i dotazy na Gastronomické slavnosti M. D.
Rettigové – možná i v souvislosti s uvedením nového
virálního spotu, který představuje Rettigovou jako
kuchařku v sérii spotů Známé i neznámé osobnosti
Českomoravského pomezí,“ doplňuje Jiří Zámečník. 
Domácí turisty lákají především výlety na kole a pro-
gramy pro rodiny s dětmi. Právě děti totiž často určují,
kam se rodina o víkendu nebo prázdninách vypraví.
Speciálně pro tuto skupinu byla na veletrhu předsta-
vena brožura svazku obcí Česká inspirace „Inspirace
pro rodiny s dětmi“. Další prezentovaná brožura toho-
to svazku obcí, který láká návštěvníky na živou kultu-
ru, nese název „Inspirace pro milovníky umění“. Právě
umění a architektura oslovuje stále větší skupinu
návštěvníků. To potvrdil překvapivě velký zájem o pro-
pagační materiál s názvem Litomyšl – moderní archi-
tektura. 
Proč se vlastně Litomyšl neprezentuje samostatně?

„Nechci, aby to vyznělo tak, že Litomyšli málo věří-
me, ale naše město leží ve středu malé republiky
vedle daleko známějších turistických destinací –
Český Krumlov, Lednicko-valtický areál, Telč… To
nám při společné propagaci může pomoci. Litomyšl
má problém s dopravní dostupností – od hranic
i z Prahy je k nám relativně daleko. Není to výlet tzv.
„na otočku“. Na druhou stranu třeba Kutná Hora
ze své polohy neprofituje – lidé tam málo nocují,
málo navštěvují restaurace… S trochou nadsázky
lze říct, že už když do Litomyšle někdo dorazí, zde
musí přespat. Rádi říkáme, že do Litomyšle je to
stejně daleko z Vídně jako z Prahy,“uvádí Michaela
Severová. 
Boj o turistu

I přes intenzivní propagaci je Litomyšl v současné době
vděčna za každého turistu. Pořád totiž máme velké
rezervy v počtu návštěvníků všech objektů – od zámku
až po muzea… Kvůli stavebním pracím na návrší klesl
počet zájemců o prohlídky zámku. Naopak stoupl
počet prodaných vstupenek do expozice soch Olbrama
Zoubka v zámeckém sklepení, kterou navštívilo

v minulém roce 8000 lidí. „Lepší přijít o pár turistů,
než získat pověst města, které vodí návštěvníky
po staveništi. Třeba ruská nebo japonská klientela
toto vůbec nepřijímá, je známa tím, že potřebuje kom-
fort, za který je ochotna zaplatit,“ uvažuje Michaela
Severová. 
Hodně institucí začíná jít turistům takzvaně naproti.
K vlaku do České Třebové si pro své klienty jezdí mik-
robusem například Evropské školicí centrum. 
Další veletrhy

Holiday World je pro Litomyšl v současné době nejdů-
ležitější veletrh cestovního ruchu. Navštěvuje jej velké
množství profesionálů v oblasti cestovního ruchu –
zástupci cestovních kanceláří, novináři píšící o cílo-
vých destinacích, touroperátoři. 
V polovině března se Litomyšl s Českou inspirací před-
staví dále na veletrhu Infotour v Hradci Králové,
potom na veletrhu v Českých Budějovicích. Následovat
budou regionální veletrhy, které jsou důležité zejména
pro domácí cestovní ruch.      -ps-  foto František Renza

Slovenský výtvarník, pedagog ZUŠ Levoča,
zastupitel města Levoča a držitel Státního
ocenění Francouzské republiky od Akade-
mie umění v Paříži za výtvarnou tvorbu
a pedagogickou činnost – to je Ľubo Repas-
ký. Tento muž již 12 let organizuje levočský
plenér Mistra Pavla, kterého se každoročně
účastní i výtvarníci z Litomyšle. Na přelo-
mu ledna a února se v Městské galerii Lito-
myšl, domě U Rytířů konala výstava tohoto
umělce. Expozice představila tři rozdílné části Repas-
kého díla: Levočské imprese, kolekci Sedm dní stvoře-
ní světa a cyklus 12 obrazů Barvy života. 
Repaský v Litomyšli vystavoval poprvé - na rozdíl
od svého kolegy, fotografa Petera Župníka, který má
za sebou již nejednu výstavu v našem městě. 
Nabídku ředitelky Městské galerie Litomyšl Dany

Schlaichertové k výstavě jste přivítal... 

Věděl jsem, že tu máte galerii, za což v Levoči také
bojuji. My v Levoči Městskou galerii nemáme. Pokud
město jako je Litomyšl nebo Levoča nemá takovou
instituci, je to jako by cikán neměl kola (slovenské
rčení, pozn. red.) Pro galerii máme prostor, musíme ale
hodně lobovat, aby se nám podařilo získat peníze,
které putují do fotbalu a dalších aktivit. Vy máte dům
U Rytířů – u nás je to třicet trojka vedle pošty. V Levo-

či nemáme kde vystavovat, což je škoda –
jsou tam amatérští výtvarníci, patchwork,
hromada studentů - spousta výtvarníků,
kteří tvoří. To nemluvím o hromadě kolegů
z Prešova, kteří by přišli vystavovat
do Levoče i zadarmo… To, co nám chybí, je
hlavně tradice. Lidé musí mít v sobě zakó-
dováno, že mít galerii je normální.
A co přináší partnerství Levoča - Litomyšl

panu Repaskému?

To je velmi dobrá otázka. Měl jsem mož-
nost získat vztah k jiným partnerským měs-
tům. Myslím, že by města měla mít víc
partnerů, a to především na kulturní bázi.
Máme vás a pak ještě tři polská města. Když
to porovnám, tak jsou v absolutně bezpřed-
mětném vztahu – samozřejmě, že s nimi
udržujeme vztahy – tato města si ale neza-
slouží takový obdiv jako Litomyšl a to pře-
devším po kulturní stránce. Třeba v partnerském
městě Lansut je zámek, kde je nevětší sbírka kočárů
v rámci Evropy, a to je všechno… Litomyšl a Levoča
jsou jako dvě sestry. Jak zjišťuji v rámci své kultur-
ního působení a spolupráce s paní ředitelkou
Schlaichertovou, nejvíce aktivit se dělá právě ve
spolupráci s Litomyšlí. 
Máte mezi litomyšlskými výtvarníky nějaké přáte-

le?

Ano. Třeba Zdena Olivová, Milan Dvořák, Morávko-
vi jsou neskutečně fajn. S některými se vzájemně nav-
štěvujeme – kdyby naše města byla blíž, sejdeme se
i mimo plenér.

Vážení čtenáři, přispěvatelé a inzerenti,
zima pomalu ztrácí vládu nad krajem a s jarem se
do redakce Lilie vrací z roční mateřské „dovolené“
redaktorka Jana Bisová. 
Rád bych na tomto místě poděkoval zejména vám,
Litomyšlanům, kteří svými příspěvky vytváříte již
po mnoho let charakter našeho zpravodaje. Jsem pře-
svědčen, že právě váš aktivní přístup a obrovská dávka
zdravého patriotismu je přesně tím, co z Lilie činí
městské periodikum, které je v mnoha ohledech výji-
mečné. Zcela výjimečná je podle mne míra zapojení
veřejnosti do tvorby zpravodaje a výjimečné je také
množství inzerce, jež je vždy přímo úměrné zájmu čte-
nářů. Ať žije Lilie! 

Hezký začátek jara přeje Prokop Souček, redakce

Z Lilie odchází
zastupující redaktor

Na stránkách jsem se dočetl, že jste držitelem Stát-

ního ocenění Francouzské republiky od Akademie

umění v Paříži za výtvarnou tvorbu a pedagogickou

činnost. Za co jste cenu získal?

To bylo zajímavé i pro mne – člověk neví, jak je svět
malý... V Levoči jsou kolem kostela takové dětské
malby na plechové ohradě. Když jsem přišel do Levoče,
hrozně mně ty děsivé plechy iritovaly. Na městě jsem
neuspěl, a tak našel jsem sponzora – stavení firmu

a pomalovali jsme to. Jednou k nám do Levo-
če přijel ředitel italského festivalu a hned
zjišťoval, kdo to namaloval. Na základě této
události už 12 let jezdíme do Itálie, kde dělá-
me se 40 dětmi ze ZUŠ ve věku 8-17 let plenér.
Malujeme na stěny, velké fasády a děláme
mozaiku. To Italové vůbec nechápou a kouka-
jí na to jak puky. Nemohou uvěřit, jak je
nápad perfektní a že i děti vůbec dokážou
mozaiku udělat. Chci dokázat, že Italové jsou

stejně šikovní jako naše děti a opravdu to není jen
o sezení u počítače. Na festivalu se pohybují různí
lidé, jeden z nich byl francouzský profesor (člen fran-
couzské akademie). Profesor, kamarád ředitele toho
italského festivalu měl právo navrhnout nějaké osob-
nosti na cenu akademie. Navrhl mne a oni to schválili!
Od počátku říkal něco o Francii a Paříži.  Celou dobu
jsem si myslel, že tam jedu tvořit s dětmi. Pak mi přišly
papíry a já jsem pochopil, že to není o dětech, ale že
dostanu rouru. Akce se uskutečnila v národní opeře
a hotelu RITZ. Bylo to velmi slavnostní. Je to vlastně
bronzová medaile za výtvarnou tvorbu a pedagogickou
činnost.                                   Text a foto Prokop Souček

Litomyšl a Levoča jsou jako dvě sestry
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Dárek Smetanovy 
Litomyšle čtenářům Lilie
Každý rok zařazujeme do programu Smetanovy Lito-
myšle pořady pro děti a radujeme se z jejich návštěvy.
Rádi bychom usnadnili přístup na představení zejmé-
na malým Litomyšlanům, neboť jejich láska k festivalu
bude rozhodovat o jeho trvání v budoucnu. Nabízíme
proto jako dárek čtenářům Lilie poukaz na 100% slevu
při nákupu jedné vstupenky na nejznámější operu
Bedřicha Smetany v originálním provedení Dětské
opery Praha.                                   Příjemný zážitek přeje

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Poukaz na nákup 1 ks
dětské vstupenky
se 100% slevou na představení

BEDŘICH SMETANA:
(VY)PRODANÁ NEVĚSTA
II. nádvoří zámku Litomyšl
24. června 2013, 18.00 hodin

POUKAZ 100%
SLEVA

Státní zámek Litomyšl zahájí návštěvnickou sezónu 2013
na Velký pátek 29. března. Již nyní probíhá příprava a úklid
historických prostor – od lustrů až po barokní parketové
podlahy.                                                       foto Zdeňka Kalová

Události ve fotografiích

Vodní valy v centru dění
Vodní valy při nábřeží řeky Loučné jsou spolu s Parkem
u Smetanova domu hlavním zájmovým územím, které
má být obnoveno v rámci společného projektu Města
Litomyšl a Nadace Proměny. Prostor Vodních valů se
proto v nadcházejících měsících stane významným
dějištěm řady akcí a aktivit určených především
dětem. Ale nejen jim. 
Vyfoťte Vodní valy! Zapojte se do proměn!

Do 22. dubna mohou soutěžící ve věku od šesti do 100
let zasílat přihlášky do soutěže Vodní valy pohledem
fotografické čočky.  Fotografie Vodních valů, zachycu-
jící atmosféru místa, různá zákoutí či život jeho
návštěvníků je pak potřeba doručit do 22. 5. na adresu
Hana Plíhalová Šafaříková, Dům dětí a mládeže Lito-
myšl, ulice 17. listopadu 905, 570 01 Litomyšl, nebo
na email plihalova@ddm.litomysl.cz,
kmoskova@ddm.litomysl.cz.
Ti kdo raději výtvarně tvoří, se mohou „Zapojit do pro-
měn“, což je výtvarná soutěž, kde se děti mají možnost
vžít do role architekta a navrhnout hřiště, lavičku
nebo místo pro setkávání s kamarády v parku na Vod-
ních valech a u Smetanova domu. Nejzdařilejší návrhy
se pak mohou stát skutečnou inspirací pro budoucí
úpravu nábřeží. Uzávěrka výtvarné soutěže je 31.
května. Výtvarné návrhy je možné odevzdat osobně
na podatelně Městského úřadu nebo zaslat poštou
na adresu MÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01
Litomyšl.
Fotografická i výtvarná soutěž vyvrcholí v červnu, kdy
se ve Smetanově domě uskuteční vernisáž soutěžních
prací a následně budou vyhlášeni autoři nejlepších
děl. Podrobné podmínky obou soutěží naleznete
v sekci Proměna nábřeží řeky Loučné jak na stránkách
města www.litomysl.cz a Domu dětí a mládeže
www.litomysl.cz/ddm, tak na stránkách Nadace Pro-
měny www.nadace-promeny.cz.
Den Země na Vodních valech

Bohatý program pro nejmenší děti, školáky i širší

veřejnost u příležitosti Dne Země bude na Vodních
valech, a nejen tam, připraven od 15. do 28. dubna.
V těchto dnech organizuje Dům dětí a mládeže v Lito-
myšli ve spolupráci s městem řadu aktivit pro děti
z místních mateřských, základních i středních škol.
Program vyvrcholí 25. dubna jarmarkem ke Dni Země
na Smetanově náměstí, který doplní řada dílen a sou-
těží uspořádaných na Vodních valech. 
Z programu na Vodních valech

•22. 4. Den Země pro středoškoláky (zahradnická
a technická škola)

•23. 4. Den Země pro ZŠ a MŠ 
•25. 4. Jarmark (Smetanovo náměstí), dílny a sou-

těže (Vodní valy)
Aktivity pořádané na Vodních valech mají mimo jiné
za cíl přitáhnout pozornost občanů Litomyšle právě
k projektu obnovy nábřeží řeky Loučné. Společný pro-
jektový záměr Města a Nadace Proměny je zpřístupnit
řeku a vytvořit příjemný městský prostor pro trávení
volného času všem obyvatelům Litomyšle bez ohledu
na věk. Své názory na proměnu zmíněného prostoru
měli místní lidé možnost prezentovat v rámci nedáv-
ného sociologického průzkumu. Ke konkrétní archi-
tektonické studii se budou moci znovu vyjádřit
v rámci veřejného projednání plánovaného na podzim
letošního roku. 
Společný projekt Města Litomyšl a Nadace Proměny
na obnovu nábřeží kolem Vodních valů a Smetanova
domu odstartoval v lednu 2012. 20. února letošního
roku byla vyhlášena architektonická soutěž, Cena

Nadace Proměny 2013. Vyhlášení výsledků soutěže
a navazující výstava architektonických návrhů jsou
plánovány koncem tohoto léta a začátkem podzimu.
Dokončení projektu se předpokládá v roce 2015.

Jana Říhová, Nadace Proměny
Hana Plíhalová Šafaříková, 
Dům dětí a mládeže Litomyšl

Tradiční masopustní průvod pořádaný rodinným centrem
a 1. Mateřskou školou Zámecká vyrazil 12. února 2013
ze zahrady školky na Smetanovo náměstí. 

foto Miroslav Škrdla

Nový multižánrový koncertní cyklus Smetanova domu
s názvem ROCK&ALL zahájil 18. února Jazz Q Martina Krato-
chvíla. Na snímku před mikrofonem zpěvák a básník Oskar
Petr, za bicími Láďa „Vajco“ Deczi a vedle něj basista Přemy-
sl „Drát“ Faukner. Koncertní cyklus bude pokračovat 21.
března, kdy ve Smetanově domě vystoupí kladenští
The Beatles Revival.                                          foto P. Souček

V piaristickém kostele byla na konci února instalována
lávka spojující východní emporu s oratoří. Propojením těch-
to dvou prostor vzniká souvislá komunikační linie, která
bude sloužit k umístění expozice arcidiecézního muzea.
Lávka je jedinečnou prostorovou kovovou konstrukcí s pod-
lahou z dubových fošen a zábradlím tvořeným diagonálními
lamelami.                                               foto Antonín Dokoupil

v budově č.p. 534 na Dukelské ulici v Lito-
myšli. Vhodné pro zřízení ordinací, kanceláří
a obchodu v centru města v blízkosti autobu-
sového nádraží. 

Bližší informace je možné získat na majetko-
právním oddělení Městského úřadu v Litomyšli,
úřední tabuli nebo www.litomysl.cz.

Město Litomyšl nabízí:
pronájem
nebytových prostor

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup
a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek

z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový
a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 

Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,
porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,

staré pohledy, hračky, hodiny,
dětské proutěné kočárky, staré motorky,

hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zajištěno. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579.



10

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 9.3. MUDr. Jungová
Ne 10.3. MUDr. Cacek
So 16.3. MUDr. Fenclová
Ne 17.3. MUDr. Sláma
So 23.3. MUDr. Mikulecká
Ne 24.3. MUDr. Jindrová
So 30.3. MUDr. Hrouzek
Ne 31.3. MUDr. Hrouzek
Po 1.4. MUDr. Cacek

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 9.3. MUDr. Filová
Ne 10.3. MUDr. Filová
So 16.3. MUDr. Švábová
Ne 17.3. MUDr. Pilařová
So 23.3. MUDr. Papoušková
Ne 24.3. MUDr. Hájková
So 30.3. MUDr. Mareš
Ne 31.3. MUDr. Jung
Po 1.4. MUDr. Reifová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)

So 9.3.  lékárna Na Špitálku, tel.: 461 615 034
Ne 10.3. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 16.3. lékárna U Nemocnice, tel.: 461 615 617
Ne 17.3. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 23.3. lékárna U Slunce , tel.: 461 612 678
Ne 24.3. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
So 30.3. lékárna U Anděla strážce 
tel.: 461 615 457
Ne 31.3. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530
Po 1.4. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
9. - 10. 3. Dr. Moyseyenko Iryna, 
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
16. - 17. 3. MDDr. Novák Peter

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
23. - 24. 3. MUDr. Oliva Vladimír 

Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
30. - 31. 3. MDDr. Orgonášová Lenka

Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
1.4. MUDr. Pokorná Jana

Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414

Rozpis služeb

Tento poukaz může být vyměněn za platnou
vstupenku pro děti do 15let a studenty

v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle 
v informačním centru na zámku.

Nevyměněný kupón neopravňuje ke vstupu do hlediště!
Stoprocentní sleva se vztahuje pouze 

na vystřižený kupón z tištěné verze Lilie.
Kupón nezaručuje přednostní nákup,

počet vstupenek je omezen kapacitou hlediště,
do něhož jsou prodávány v došlém pořadí nakupujících.

Doporučujeme proto nákup neodkládat,
případně si místa předem rezervovat on-line na 

www.festival.smetanovalitomysl.cz/objednavka-vstupenek/
nebo telefonicky (461 616 070).                

Další anketa spokojenosti pacientů 
v krajských nemocnicích

„Anketa je anonymní a pacienti se nemusí bát napsat
své zkušenosti. Vyhodnocení se uskuteční vždy mimo
danou nemocnici, a to nezávislými osobami,“ připomí-
ná Eva Havlíková, která se na přípravě ankety ve spo-
lupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity
Pardubice podílela. V současné anketě jsou oproti té
minulé některé otázky zjednodušeny a upraveny.
V prvním kole se ankety zúčastnilo 2300 pacientů. Při
známkování hospitalizační péče dalo nemocnicím jed-
ničku a dvojku 95 procent dotázaných, u porodnic 91
procent. Celkové výsledky byly tedy velmi dobré, ale
pacienti poukázali na některé nedostatky například
v úklidu, v režimu buzení, v kvalitě stravování, v pří-
stupu k informování pacientů či k jejich důstojnosti.

Novou anketu najdete i na stránkách Pardubického
kraje na: http://www.pardubickykraj.cz/anketa-
pro-pacienty/                                      Zuzana Nováková

Po loňské zkušební anketě spokojenosti pacientů
ve čtyřech nemocnicích kraje odstartovalo na začátku
února další kolo, tentokrát už ve všech pěti nemocni-
cích akutní péče. Pacienti nemocnic v Pardubicích,
Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách mohou
nyní hodnotit svou spokojenost s hospitalizací,
s ambulantní péčí a s porodnicí na tištěných dotazní-
cích nebo on line na webu nemocnic či na webu Pardu-
bického kraje.
„Chceme, aby nemocnice byly  bezpečné a u jejich kli-
entů, tedy pacientů, převažovala jednoznačně spoko-
jenost. Z minulé ankety se nám sešla celá řada
podnětů a nemocnice na nich nyní pracují,“ říká první
náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný
za zdravotnictví. „Do budoucna bychom chtěli
do těchto anket zapojit také rodiče dětí a samotné děti
od 12 let a také příbuzné pacientů, kteří sami nejsou
schopni odpovídat,“ prozrazuje další strategii Línek. 

Životní podmínky 2013 - výběrové
šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 výbě-
rové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice, které navazuje na předchozí roč-
níky tohoto šetření. Šetření „Životní podmínky
2013“ probíhá v době od 23. února do 12. května
2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazate-
lů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v 10 127
domácnostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření
již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly
do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru
počítačem.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je zís-
kat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je
ve spojení s občanským průkazem opravňují k provede-
ní šetření „Životní podmínky 2013“ a které jim vydá
Krajská správa Českého statistického úřadu, nebo prů-
kazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků
zákona o státní statistické službě a podle zákona
o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastně-
ní na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smys-
lu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ
zodpoví Ing. Dagmar Páblová, pracovnice Krajské
správy ČSŮ pověřená řízením šetření „Životní podmín-
ky 2013“, a to na telefonním čísle 495 762 325, 737
280 439.     -red-

Na základě novely zákona o hospodaření energií
vznikla některým majitelům nemovitostí povinnost
nechat si vystavit tzv. průkaz energetické náročnosti
budovy. Tato povinnost se však vztahuje pouze na pro-
nájem či prodej objektu, a i v těchto případech narazí-
me na výjimky.  
Prodej či pronájem budovy jedině s energetickým

průkazem

Energetický průkaz si musí nechat vypracovat vlast-
ník rodinného domu zapsaného na listu vlastnictví
jako objekt k bydlení nad 50 m2, dále vlastník
komerční a administrativní budovy a povinnost se
vztahuje rovněž na bytové celky nad 50 m2, které
jsou předmětem prodeje. V případě pronájmu jde
o objekty určené k bydlení – ucelená část budovy
s rozlohou větší než 50 m2, komerční budovy, admi-
nistrativní budovy (celé budovy, které se pronajíma-
jí jako např. obchodní prostory, kanceláře)
a administrativní budovy státní správy s plochou
větší jak 500 m2 (od 1. 7. 2013). Výjimka se vztahuje
na rekreační objekty, chaty, chalupy a nemovitosti
podle listu vlastnictví užívané pouze pro rekreaci.
Energetický průkaz se dále netýká památek a budov
pro náboženské účely.
Kdo smí průkaz vystavit?

Energetický průkaz smí vystavovat pouze certifiko-
vaný energetický auditor a autorizovaná osoba,
která je vedena v seznamu ministerstva průmyslu
a obchodu. Ministerstvo již registruje kolem jede-

nácti set osob s oprávněním energetické štítky
vystavit a další budou pravděpodobně přibývat.
Informace o energetické náročnosti

Energetický průkaz obsahuje informace o energetic-
ké náročnosti budovy vypočtené podle metody stano-
vené prováděcím právním předpisem. Energetická
náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové
roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, vět-
rání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody
a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň
od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického prů-
kazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy, neboli
energetický štítek.

-red-

Nová povinnost pro majitele objektů:
Energetické průkazy a štítky

NEMÁTE DÍKY SVÉMU PRACOVNÍMU VYTÍŽENÍ
DOSTATEK ČASU NA SVOJI DOMÁCNOST?
NABÍZÍM KOMPLETNÍ – PERFEKTNÍ ÚKLID

DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ ZAHRADNÍ a OSTATNÍ
DOMÁCÍ PRÁCE.

Žena 38 let – vdaná, z Litomyšle, kontakt: 608 742 505

Prodám/pronajmu byt 3+1
s garáží v klidné lokalitě.

Tel. 736 772 721.
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Nápad zapojit posluchače čtvrtých ročníků Střední
zahradnické a technické školy v Litomyšli do přetváře-
ní ploch v našem městě vznikl nejméně před 10 lety.
V průběhu tohoto období se podařilo pod vedením teh-
dejšího učitele Ing. Radka Dastycha na základě zadá-
vacích podmínek Města Litomyšl zpracovat několik
návrhů na úpravu plochy např. u budovy Regionálního
muzea Litomyšl nebo v sídlištním komplexu.
Záměrem bylo také převést vše, co bylo "na papíře"v
samotnou realizaci, kterou provedli opět studenti
bývalé zahradnické školy v rámci praxe. To se podařilo
v případě plochy pod muzeem, která bohužel letos
prochází přestavbou…
V roce 2012-2013 navázal na tuto spolupráci nový uči-
tel sadovnické tvorby na Střední zahradnické a tech-
nické škole Litomyšl Ing. Aleš Papáček společně se
správou veřejné zeleně Města Litomyšle. Na základě
zadávacích podmínek předsedů osadních výborů
a města Litomyšle vypracovali studenti 4. ročníků cca
12 návrhů na úpravu veřejného prostranství hřišť
v Suché u Litomyšle a na cca 17 návrhů pro úpravu

Studenti Střední zahradnické a technické školy soutěžili
o nejvhodnější návrh úpravy veřejného prostranství

veřejného prostranství u vodních ploch v obci Pazucha
u Litomyšle. Studentské návrhy vzniklé na základě
vlastního geodetického zaměření, terénního průzku-
mu byly předloženy osadním výborům, které si upřes-
nily některé podmínky a vybraly návrh, jenž jim
vyhovoval. Každý ze studentů své nápady pak prezen-
toval pomocí powerpointové prezentace a obhajoval
své dílo před zástupci osadního výboru, správce veřej-
né zeleně a zástupci školy. Na závěr byla vybrána nej-
zdařilejší díla, která lze převést do praxe. Úspěšné
studentky Alexandra Machová (Suchá) a Romana Ond-
ráčková (Pazucha) byly oceněny drobnými upomínko-
vými předměty Města Litomyšl.
Po drobných úpravách v návrzích za účasti obou stu-
dentek budou dle finančních možností akce realizová-
ny ve skutečných prostorách.
Žáci specializace Zahradní architektura Střední školy
zahradnické a technické v Litomyšli od prvního roční-
ku vytváří projekty zeleně pro budoucí přípravu
na výkon povolání. Jejich vrcholem je návrh reálného
prvku zeleně.

Spolupráce školy a města je počinem, který je výhodný
pro obě strany. Pro město je zdrojem cenných rad
a zdrojem námětů, studentům pak poskytuje cennou
praxi včetně možnosti obhajovat své návrhy před
zástupci samosprávy.

Martina Červinková, foto Aleš Papáček

Dobré divadlo
vypisuje výběrové řízení na pozici 

výkonná ředitelka / ředitel.
Zájemci ať posílají živitopisy

na e-mail info@dobredivadlo.cz

Rezervace na tel. 461 616 726
www.umedveda.cz

Přijďte ochutnat pečená kolena, grilovaná žebírka, steaky,
jehněčí a zabijačkové vepřové pochoutky

…a k tomu pouze „U Medvěda“ nefiltrovaný ležák Gambrinus!!!

Nejširší nabídka poledního menu včetně víkendů!
Každý den výběr ze 2 polévek a 8 hlavních chodů Po - Pá.
V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a 4 hlavních chodů.

Přijďte okusit atmosféru večera 
v naší hospůdce při světlech svíček

každé úterý a čtvrtek od 18.00
Při nákupu poukazu v hodnotě 1000,- a rezervace na úterý či čtvrtek, 

budou připraveny pro Vaši vyvolenou květiny na stole zdarma…
(Prodej stylových dárkových poukazů do „Restaurace“ či „Café“ u obsluhy na baru.)

Nově také „Medvědí“ SNÍDANĚ s kávou zdarma
Pondělí - Pátek 7.00 – 10.30 v „Café U Medvěda“

Možnost pořádání firemních akcí, svateb, pohřbů, 
rodinných oslav. (info na tel. 724 228 797)

V nově otevřeném „Café U Medvěda“ (hned vedle)

KOMINICTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ

Doležal Zdeněk, Dolní Újezd
tel. 737 027 632

vymetání komínů, povinné kontroly, vložkování,
prohlídky kamerou, výroba komínových napoleónů

www.klempirstvi-kominictvi.cz

PRONAJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY

V CENTRU MĚSTA
(Vodní valy čp. 162)

Tel. 774 851 756

Pronajmu byt 3+1
s vlastním plynovým topením, prostřední 
(nízká spotřeba plynu) ve zděném domě 

v ul. U Školek v Litomyšli. 
Nájem 6 tis. + energie. Tel. 773 908 093



12

Po stopách let minulých
díl 3. Hospody a restaurace – druhá část

seriál

Připravil a částečně fotografoval Miroslav Škrdla

Lidový dům – u řeky Loučné U Syvaltrů – konec Havlíčkovy ul. – zbouránoU Kábrtů – Havlíčkova ulice – zbouráno

Na Růžku – světelná křižovatka – zbouráno Na Žabárně – NedošínNa Vedralce – u řeky, začátek Benátek - zbourána

Na Tvrzi – Zahájská ulice – zanikla Na Hluchandě – Tyršova ulice – zaniklaNa Buřvalce – Jiráskovo náměstí – zanikla

Na Hrádku – u nádraží ČD - zanikla Na Černé hoře – cesta ke Strakovu - zaniklaMordovna – Tyršova ulice – zbourána

Na Karlově – před postavením Smet. domu –zbouráno V Ráji – u Loučné vedle schodů – zanikla Na Zavadilce – za statkem  Vlkov – zanikla
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březen 2013

kalendárium Litomyšle

Národní týden trénování paměti

170 let - 1. 3. 1843 se narodil FRANTIŠEK METYŠ,
kameník. Autor pamětní desky Bedřicha Smetany
na pivovaru v zámku, plastik na domech čp. 70 - 71.
Vytvořil řadu náhrobků na místním hřbitově.
105 let - 19. 3. 1908 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK

ZÖRNICH, biolog, botanik a entomolog. Ovládal více
hudebních nástrojů a byl proto ředitelem kůru a sbor-
mistrem pěveckého spolku Vlastimil. Byl učitelem
dívčí školy v Litomyšli.
100 let - 21. 3. 1913 se narodil ve Stříteži JOSEF

DASTYCH, učitel a amatérský malíř. Učil na školách
v Jarošově, v Osíku i v dalších místech. Ve svých obrazech
zachytil atmosféru přírody Litomyšlska a Vysočiny.
95 let - 10. 3. 1918 padl v bitvě u Bachmače
FERDINAND FIKEJZ, ruský legionář. Byl litomyšlským
krejčím.
90 let - 13. 1. 1923 se narodila ve Sloupnici u Litomyš-
le MARIE SEDLÁČKOVÁ, abiturientka litomyšlského
gymnázia. Účastnila se protifašistického odboje, zra-
dou byla zajata, vězněna a umučena v koncentračním
táboře.
90 let - 4. 3. 1923 se narodil ve Vysokém Mýtě MILAN

ZAHÁLKA, pracovník exportních podniků. Autor řady
článků z regionu. Psal o Boženě Němcové, M. Klácelo-
vi, Teréze Novákové, o jejich vztahu k Litomyšli. Zem-
řel v Litomyšli.
50 let - 12. 3. 1963 zemřel v Litomyšli JAROSLAV

BIDMAN, kopytář. Byl náčelníkem Sokola v Litomyšli.
Kopytárna stála na bývalých Bělidlech.
45 let - 1. 3. 1968 zemřel KAREL HOLEC, akademický
malíř. Studoval v letech 1929 – 1932 krajinářskou
školu u Aloise Kalvody. Maloval Litomyšl a krajinu
Vysočiny. Pracoval a zemřel v Litomyšli.

510 let - Roku 1503 vznikla v Litomyšli bratrská tis-

kárna pod vedením Pavla Meziříčského.
445 let - Základní kámen ke stavbě renesančního
zámku byl položen v roce 1568. Stavební práce vedl J.
B. Avostalis de Sala.
260 let - Litomyšlský zámek připadl dědictvím
pánům z Valdštejna - Vartemberka. Stalo se tak
v roce 1753.
90 let- C. k. privilegovaný sbor ostrostřelců ukončil

v roce 1923 po 87 letech činnosti střílení do terče své
působení v Litomyšli.

Nové knižní tituly v městské knihovně
Franczyk - Jak si žije Austrálie, Silný Milan - Každý
kopec se zvedá, Mak Geert - V Evropě, Pomezí Čech,
Moravy a Slezska, Gade Heike - Rozhovory s duší, Šau-
erová - Speciální pedagogika…, Toulavá kamera,
Zavadil - Nebyli jsme svatí, Tři svíce za budoucnost,
Kitz Volker - Jak žít podle vlastních…, Šimánek Leoš -
Z Nového Zélandu přes…., Plch Milan - Kam za vlaky
a vláčky, Pafko Pavel - Šlo to skoro samo, Bryant Chad
- Praha v černém, Ballantyne - Kdo je bez viny, Denko-
vá - Markéta Přemyslovna, Bradford - Mosty osudu,
Cubeca Karel - Pravá tvář anděla, Patterson - Soukro-
mé hry, Clark Mary - Za bílého dne, L'Amour Louis -

Železná spravedlnost, Garlock - Úsvit lásky, Yallop -
A bůh se odmlčel, Welsh Louise - Abeceda kostí, Češka
- Mnohomluvná smrt, Robertson - Nástroje temnoty,
Carlyle Liz – Prostopášník, Pastoreková - Příběh jedné
lásky, Cain Tom – Atentátník, Hearne Kevin – Proklatý,
Robb J. D. - Smrtící zrození, Casey Jane - Beze stopy,
Vajda Miklós - Matčin portrét…, Sniegoski Tom - Padlí
andělé, Clark Aubrey - Tajný kruh, Crombie - Zmizela
beze stopy, James E. L. - Fifty shades darker, Sparks -
Bezpečný přístav, Smilevski - Freudova sestra, Lau-
rens - Hříšný úsvit, Vigan Delphine - Noc nic nezadrží,
Brown Eleanor - Sestry sudičky.

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 576 600 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: levné pečící kameny, panelové hrobky,

plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

V týdnu od 11. do 17. března 2013 probíhá celosvětový
„Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week).
V rámci této akce Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging vyhlašuje celorepublikový
„Národní týden trénování paměti“ (NTTP). 
Cílem této akce je, abychom si uvědomili, že je nutné
udržovat v dobré kondici nejen naše tělo, ale i hlavu.
Pro buňky našeho mozku platí to samé, co pro buňky
našich svalů. Čím více je přiměřeně namáháme, tím se
jim daří lépe. Nebudeme-li je přiměřeně zatěžovat
zakrní a časem zaniknou, stejně tak, jako atrofují naše
svaly, když je nepoužíváme.
Městská knihovna Litomyšl se do této akce zapojuje už
po sedmé. V rámci NTTP se v úterý 12. března v 15.00
hodin uskuteční v přednáškovém sálku naší knihovny
ukázková hodina trénování paměti – Paměť je slovo,
které láká. Další akce „Mnemotechnika – pomocník
naší paměti“, která je věnovaná především seniorům
proběhne v DPS (J. E. Purkyně 1150) v prostorách
občanského sdružení Ruka pro život (denní stacionář

pro seniory) a to ve středu 13. března v 15.30. Dozvíte
se zde, že zapamatovat si lze téměř cokoliv, když víte
jak na to.
Pro ty, kdo se nemohou zúčastnit akcí v knihovně ani
ve stacionáři – malá ochutnávka – 2x ze zeměpisu naší
republiky.
1. O jaké město se jedná? >

2. Slovo navíc
Zaškrtněte slovo, které
nemá stejnou vlastnost jako
ta ostatní. Vetřelce najdete,
když zjistíte, z jaké oblastí
jsou pojmy skryté ve slo-
vech:
LAMŽELEZO  MODRAVOST  POHŘEB  OSLABENÍ
TERMOSTAT  BOLŠEVIK

Řešení bude uveřejněno v dubnovém čísle Lilie.
Iva Pekníková

Prodám rekonstruovaný 
sam. stojící dům v Litomyšli

Klidná lokalita, 5 min. od centra, 
nádherný výhled na město.

Cena 3,7 mil. Kč • tel.776 295 277
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Založen Veterán klub Litomyšl, o.s.
Již několik let je v Litomyšli silná a agilní veteránská
komunita. Kdekdo si mohl všimnout pravidelných
nedělních srazů historických motocyklů a automobilů
na náměstí u morového sloupu. V posledních letech
náš klub spolupracoval s jinými organizacemi na pořá-
dání historicky zaměřených akcí v Litomyšli a okolí.
Letos chceme vedle spolupráce na těchto akcích ještě
pořádat několik vlastních. Proto byla klubu přidělena
právní podoba; vzniklo občanské sdružení Veterán
klub Litomyšl se sídlem na Vodních valech. Mezi pláno-
vané akce patří Benefiční dobový ples, pořádaný spo-

lečně se Sborem paní a dívek 9. března; výstava vete-
ránů a divácká soutěž auto-moto Elegance
do r. v. 1945 dne 27. dubna při příležitosti zahájení
druhé sezóny Lázní ducha; výstava veteránů na Hasič-
ském dni v Osíku 18. května; účast veteránů na pod-
zimní akci Putování za tradicemi 1. republiky,
pořádané občanským sdružením Memoria populi
a mnoho dalších. Zároveň nabízíme možnost účasti
veteránů na vámi pořádaných akcí. Navštivte naše
internetové stránky www.veteranklublitomysl.cz
a kontaktujte nás.                                                 Jiří Flídr

Hotel Zlatá Hvězda Vás zve na

SLOVENSKÉ 
HODY

ve dnech 14. – 17. března 2013

Slovenské národní pokrmy
dle originálních receptur

pro Vás připraví naši kuchaři.

Rezervace na telefonním čísle
461 615 338.

Srdečně zve personál hotelu.

STYLOVÉ PORADENSTVÍ 
osobní a profesionální styl ženy a muže, body
rovnováhy, formování postavy střihem oděvů,
proporcionální testy, firemní přednášky

BAREVNÁ TYPOLOGIE
individuální barevná analýza, symbolika barev

LÍČENÍ
speciální líčení pro nevěsty (asistence svateb)
kurzy líčení, autolíčení, fotomake-up
CAMOUFLAGE – krycí líčení jizev, popálenin, ...

AUTORSKÁ TVORBA
energetické obrazy, automatická kresba 
a diagnostika, meditace

Jana Kateřina Kastnerová
vizážistka, stylistka, výtvarnice

adresa K-studia VISAGE: budova SBN / 1.patro,
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto
(nově otevřeno od března 2013)

tel.: +420 720 478 309
e-mail: kacenkabrno@seznam.cz
web: www.obrazyenergeticke.cz

kadeřnický a nehtový salon
Tyršova 236 (vedle Trading centra), Litomyšl

Nabízíme veškeré kadeřnické služby 
a modeláž nehtů na rukou a nohou
JARNÍ AKCE: 50% SLEVA NA NOVÉ NEHTY
Přijmeme kadeřnici a nehtovou designérku 
s vlastním živnostenským listem i na částečný úvazek.

kontakt: Jana Dosedělová, 603 453 794
www.maximo-salon.cz

VÝPRODEJ KOBERCŮ a PVC
Přijďte si vybrat krytinu se slevou 15% 
nebo vám podlahu položíme zdarma.
Akce platí: březen a duben

Komenského nám. 1077
Litomyšl 
tel. 461 615 743
mob. 606 743 591

Ve Vysokém Mýtě vzniklo Infocentrum R35
Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve středu
13. února otevřelo v prostorách Vyšší odborné školy
stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě
Infocentrum R35 a dalších dopravních staveb v Pardu-
bickém kraji. 
„Infocentrum se nachází v budově, která patří Pardu-
bickému kraji. Věřím, že pomůže k šíření informací
a přípravě stavby této potřebné páteřní komunikace.
Využijí ho i žáci školy, kde se učí dopravní stavitel-
ství,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje
Roman Línek, který se otevření infocentra zúčastnil.

Organizátoři představili i harmonogram postupu
jednotlivých úseků staveb. „Na přelomu let
2014/2015 by se mohly začít stavět dva úseky R35
od Opatovic k Vysokému Mýtu. Jedná se celkem o 26
kilometrů. Já bych byl ale rád, kdyby se do indika-
tivního seznamu Operačního programu Doprava
na období 2014 – 2020 dostaly i další úseky, se kte-
rými by pak ministerstvo už počítalo,“ uvedl Roman
Línek. Jsou mezi nimi například obchvaty Litomyš-
le a Vysokého Mýta. 

-red-

Chvilky pro povzbuzení 
Ještě před pěti či šesti lety jsme kolem sebe často slý-
chali, že žijeme do té doby v nevídaném klidu, pokoji
a dostatku. Mír ve střední Evropě po neuvěřitelných 60
letech spolu s hospodářským růstem nechal mnohé
z nás zapomenout na skutečnosti, které se nenechají
lidmi změnit.
Pouze lidé se nechali oklamat.
Církev adventistů sedmého dne nabízí na svých před-
náškách se zapojením příchozích obnovu témat, která
jsou skutečnou hodnotou života. Nemusíme být ten
a ten zaškatulkovaný křesťan, abychom uznali základ-
ní pravdy existence jedince, rodiny a společnosti, bez
kterých směřujeme k bankrotu života, korupci
a nemorálnosti, chaosu a zmatku. Chcete se přestat
bát proroctví, jako bylo to poslední na 21. prosince
2012? Odevzdáváte stále ještě svou budoucnost politi-
kům, nebo ji chcete mít ve své moci? Necháváte se
masírovat nedělními publicistickými a diskusními
pořady, které vám hned po obědě zkazí chuť do další-
ho týdne?
Přijďte  každé úterý od půl sedmé večer do kaple lito-
myšlské nemocnice otevírat otázky a společně hledat
odpovědi. Témata jsou k nahlédnutí v kalendáři akcí
Lilie na březen 2013.

Diskuze je provázena promítáním prezentací, hudbou
a přátelskou atmosférou. Jsou uváděny prezentace
z vědeckých a sociologických pramenů, dopad světo-
vých událostí na naše životy a jejich možné řešení.
Dějiny tohoto světa se uzavírají; každý z nás vidí
vrcholící a nezvladatelné problémy v přírodě a počasí,
ve světových událostech, chudobě a hladomoru, vál-
kách, lži v médiích i v politice, úplatkářství a nezákon-
nosti.
Mezi témata patří např. Můžeme věřit v existenci
Boha?, Můžeme věřit Bibli – jaká jsou její proroctví
a která se splnila?, Jak se mám vyznat ve světě církví
a jak rozeznat tu pravdivou? Jak se Bůh může dívat
na tento trpící svět? Zajímají Stvořitele mé starosti? 
V nabídce každé přednášky jsou knihy duchovní i zdra-
votní zdarma. Náš cíl je zadarmo pomáhat ve hledání.
Odpovídejme spolu, zda musíme umírat na nemoci
srdce, rakovinu, cukrovku, drogy nebo televizní
a mediální zlo. Hledejme řešení pro nás i naše děti
pro vzájemný vztah úcty a lásky. Hledejme smysl živo-
ta, přemýšlejme spolu o různých názorech na stvoření
světa a nás, lidí. Hledejme vyrovnanost a harmonii
pro svůj život – sílu pro život v dnešní nelehké době.

Jiří Brokeš
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Zdobili jsme Ples v opeře!
V sobotu 2. února 2013 se ve Státní opeře Praha usku-
tečnil Ples v opeře a Střední škola zahradnická a tech-
nická se této akce přímo účastnila. Vzhledem k tomu,
že vedoucí celého projektu Plesu v opeře Zuzana Vin-
cenz pochází z Litomyšle, byla pro výzdobu celého pro-
storu oslovena naše škola. Celá výzdoba se nesla
v duchu opery La traviata od G. Verdiho, který letos
slaví velké výročí. Předlohou pro libreto byl román
Dáma s kaméliemi a v tomto duchu se nesla celá květi-
nová výzdoba. Vzhledem k tomu, že kamélie jsou hrn-
kové rostliny, byly nahrazeny obrovským množstvím
růží. Naším úkolem bylo vytvořit 30 aranžmá na stoly
v hlavním sále, 80 menších dekorací do lóží, vyzdobit
12 hlavních lóží vodopády květin a 2 velké svícny
na hlavní jeviště. Celé akce se zúčastnilo 20 pedagogů
a 15 žákyň, které studují maturitní specializaci floris-
tika. Na výzdobu jsme spotřebovali přes tisíc růží, 200
metrových kal a dalších druhů skleníkových květin
a zeleně. Přestože to byla pro nás zatím největší zakáz-
ka, zvládli jsme ji na výbornou! Celý realizační tým
Plesu v opeře byl s naší prací velmi spokojen (prý před-
čil očekávání) a nás hřeje úžasný pocit, že střední

škola z východních Čech obstojí v obrovské konkuren-
ci v hlavním městě! Pro naše studentky to byla jedi-
nečná příležitost, jak být přímým účastníkem
takovéto prestižní akce a zkusit si své dovednosti
a um přímo „na place“.
Více fotografii najdete na webových stránkách školy
www.szat.cz. Eva Klabanová, foto Jan Gabrhel

Masopustní posezení 
- aneb I senioři se umí bavit

Stalo se již pravidlem, že Ruka pro život – občanské
sdružení pořádá v rámci Sociálně aktivizačních služeb
při různých příležitostech setkání uživatelů. Už v loň-
ském roce mělo velký ohlas Masopustní posezení,
a proto jsme se rozhodli uspořádat podobné setkání
i letos. Společně s našimi uživatelkami jsme napekli
masopustní koláčky a přesně na masopustní úterý 12.
února jsme se sešli v prostorách občanského sdružení

Ruky pro život (J. E. Purkyně 1150) k masopustnímu
veselí. Pozvání na něj přijaly také členky Sboru paní
a dívek, které nám, jako už loni, zazpívaly výběr
ze svého repertoáru. Pro dobrou náladu nám také při-
šli zazpívat a zahrát manželé Vodehnalovi z Osíka. Už
několik týdnů předem jsme při rukodělné dílně v rámci
Sociálně aktivizačních služeb vyráběli masky, a tak
jsme byli zvědaví, zda se některé masky objeví právě
na tomto posezení. A opravdu přišly! Mezi námi se
objevila „opravdová“ Magdalena Dobromila Rettigová,
která v košíčku nesla vlastnoručně upečenou bábov-
ku, přišla také vodnice, gejša i bílá paní. Všechny
masky byly oceněny malým dárkem. Užili jsme si
opravdu krásné odpoledne plné legrace a krásných
písniček a těšíme se na další setkání.
Ti z vás, kteří by se chtěli účastnit našich aktivit, se
mohou blíže seznámit s programem Sociálně aktivizač-
ních služeb pro seniory na našich webových stránkách
www.rukaprozivot.cz nebo na telefonních číslech 461
312 412, 739 963 625. 

Za pracovníky Ruky pro život Ria Slušná

foto Miroslav Škrdla

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Rádi bychom vám představili svazek obcí Kraj Smeta-
ny a Martinů, který byl založen v roce 1998. Svazek
navázal na projekt, který byl realizován v 90. letech
v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl
založen zejména na spolupráci partnerských měst
Poličky – Dwingeloo a Litomyšle Roden. Mezinárodní
projekt se zabýval rozvojem turistiky dané oblasti, kde
byl dán důraz na společné tradice měst a jejich slavné
rodáky – Smetana, Martinů a také na dobrý potenciál
pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto regi-
onu. Po ukončení mezinárodního projektu byl založen
svazek Kraj Smetany a Martinů. Mezi zakladatele patří
města Polička a Litomyšl. 
Účelem svazku je systematická podpora rozvoje turis-
tiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj.
Patří sem např. společná cílená propagace a reklama
v oblasti cestovního ruchu, poskytování informací
s vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům
mikroregionu, příprava a realizace společných propa-
gačních projektů, vzájemná spolupráce při získávání
finančních zdrojů pro aktivity sdružení.
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů –
Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Lito-
myšl, Lubná, Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice, Svo-
janov, Široký Důl a Telecí.
A jaké aktivity patří do činnosti svazku Kraj Smetany
a Martinů? Jmenujme např. vybavení regionu novými

turistickými odpočívadly. Nejnovější odpočívadla byla
pořízena s příspěvkem svazku v roce 2008, a to
v obcích Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Oldřiš, Pomezí
a Svojanov, v roce 2012 byla nová odpočívadla poříze-
na za přispění dotace Pardubického kraje. Vybudová-
na byla nová zastřešená odpočívadla v obci Květná,
Polička (části Modřec, Lezník, Střítež). V obci Sebrani-
ce slouží zastřešené odpočívadlo zároveň jako autobu-
sová zastávka. Město Bystré pořídilo 5 nových
odpočinkových míst. I pro rok 2013 se svazek snaží
získat dotací na dobudování dalších odpočívadel.
U turistů jsou velmi oblíbené i brožury Na kole Krajem
Smetany a Martinů, které svazek vydává. Zájemci
o cyklistiku zde najdou 15 cyklistických tras včetně
map a podrobného popisu trasy. Brožury jsou vydává-
ny v českém, německém, anglickém i holandském
jazyce.
Pro další období svazek například plánuje vydání mapy
Kraje Smetany a Martinů s tipy na výlety, rádi bychom
také pravidelně otiskovali kulturní nabídku členských
obcí v našich zpravodajích. Každá obec by se také měla
postupně představit a nabídnout čtenářům svá „nej“,
která u nich při návštěvě najdou. 
Další zajímavosti z Kraje Smetany a Martinů najdete na
www.regionsm.cz.

Naďa Šauerová

ředitelka svazku obcí Kraj Smetany a Martinů

Chcete mít kancelář přímo v mateřské školce
v Litomyšli a své dítě na dohled? 

Připravujeme novou službu 
BABY OFFICE 

pro maminky-podnikatelky a táty-podnikatele.
Napište si o informace 

na info@dobredivadlo.cz

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

Litomyšl – prodej poz.parcely 6271 m2 - ovocného
sadu se st.parcelou a zahradní chatkou na okraji Lito-
myšle směrem na Osík. Pozemek je nyní veden dle ÚP
jako nestavební. Č.823. Cena: 50,– Kč/m2

Litomyšl – prodej bytu 2+1 ve zděném domě
ve 3.NP. Vlastní plyn.kotel, umakartové jádro. Velké
světlé pokoje, v chodbě vestavěné šatní skříně. 
Č.817. Cena: 1 199 000,– Kč
Čistá – prodej pozemkové parcely – zahrady, vhodné
k výstavbě domu na slunném místě s přístupem
z obecní cesty a možným napojením na plyn, vodu
a elektro v dosahu 50 m od hranice pozemku.
Č.785. Cena: 325 000,– Kč
Litomyšl – prodej zrekonstruovaného bytu 3+1 (66
m2) s lodžií v 1. NP blízko centra města. Plovoucí pod-
lahy, moderní kuch. linka, zasklená lodžie, dům je
zateplený. Č.808. Cena: 1 850 000,– Kč
Litomyšl – Černá Hora – prodej staršího podsklep.
domu (bývalý hostinec) u lesa. Dům vyžaduje větší
opravy, nyní neobydlen. Zajímavé bydlení, příp. pod-
nikání na polosamotě na okraji města.
Č.783. Cena: 980 000,– Kč
Borová – prodej domu 5+1 se zahradou a garáží
v domě. Dům je po částečné rekonstrukci, lze využít
jako 2 byt. jednotky. Plyn. přípojka před domem. 
Č.772. SLEVA! Cena: 1 750 000,– Kč
Opatov – prodej pěkného podsklepeného domu 4+1
se zahradou, altánem a garáží. Nové rozvody topení,
plyn.kotel, el.bojler. Dům se nabízí i s vybavením.
Č.764. SLEVA! Cena: 2 000 000,– Kč
Svitavy – Lačnov – prodej domu 2+1 se dvorem
a větší zahradou v klidné lokalitě. Dům je po částeč-
né rekonstrukci. Č.730. SLEVA! Cena: 1 100 000,– Kč
Vidlatá Seč – starší zachovalá chalupa s uzavřeným
dvorkem a pavlačí. U domu je zahrada a stodola–stání
pro auto. Objekt je podsklepen a napojen na elektro,
vodu a kanalizaci. Č.631. Výrazná sleva! Cena:
480 000,– Kč
Borová – Svatá Kateřina – chcete bydlet v klidu pří-
rody? Nabízíme Vám prostorný dům na slunném
místě s krásným výhledem do přírody. Vhodný k trva-
lému bydlení i k rekreaci. 
Č.632. Výrazná sleva! Cena: 1 620 000,– Kč
Litomyšl – prodej slunného bytu 4+1 ve zděném
bytovém domě, ve III. NP, se dvěma lodžiemi, podl.
plocha 88 m2. Klidné prostředí, pěkný výhled, u domu
parkoviště, hřiště. 
Č.697. Výrazná sleva! Cena: 2 190 000,– Kč
Strakov – prodej dřev. chaty 3+kk po rekonstrukci.
Část nově vyzděna, obložena dřevem, dřevěná okna,
nový komín. Nové rozvody elektro a odpady je potře-
ba dokončit. Č.701. Cena: 310 000,– Kč

PRONÁJMY BYTŮ V LITOMYŠLI:
č.824 byt 1+1 (35 m2) 5 500,– Kč/měs.
č.827 byt 2+1 (62 m2)  6 000,– Kč/měs.
č.787 byt 1+kk (48 m2) 5 200,– Kč/měs.
č.813 byt 3+kk (105 m2) 7 000,– Kč/měs.
č.822 byt 2+kk (66 m2) 6 000,– Kč/měs.
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•13. března od 16 hod., Fabrika – aula 
Beseda s Pavlou Jazairiovou

•27. března od 19 hod. / Fabrika
Koncert: Laďa Kerndl s orchestrem

Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•8. března od 19 hod., Tylův dům
Koncert : Vlasta Redl a přátelé

•11. března od 19 hod., Tylův dům
Jeffrey Hatcher: Dr. Jekyll & Mr. Hyde 

•do 8. března, Centrum B. Martinů
Výstava : Hanin kufřík

Výstava připomíná příběh židovské dívky Hany
Brady, který celosvětové proslavila kniha
Hanin kufřík.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•6. března od 19.30 hod. / kinosál muzea
Divadelní představení: Příbuzné si nevybíráme

Rodinný večírek okoření příchod mladé sekre-
tářky.
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO

•16. března od 20 hod., M-klub, Kubová scéna
Koncert : Vypsaná fixa & Mňága a žďorp

Exkluzivní společný koncert dvou českých klu-
bových stálic
•23. března od 8 hod., nám. Přemysla Otakara II
Jarní kujebácký jarmak

Ukázky řemesel, nabídka zboží nejen s veliko-
noční tématikou, zabíjačkové speciality,
moravská vína, bohatý kulturní program

Českomoravské
pomezí zve Májový večer na zámeckém nádvoří zpříjemní 

Pavel Šporcl a oblíbená cikánská muzika
Již potřetí budeme mít možnost strávit romantický
květnový večer na druhém zámeckém nádvoří. Sérii
těchto nezapomenutelných večerních koncertů zahá-
jila v roce 2011 Radka Fišarová, v loňském roce pokra-
čovala temperamentní Yvonne Sanchez a letos se
můžeme těšit na Pavla Šporcla a Romano Stilo v pořa-
du nazvaném Gipsy Way.       
Představovat Pavla Šporcla, nejvýraznějšího mladého
českého houslistu, a cikánskou kapelu Romano Stilo
v Litomyšli? To je téměř zbytečné. S projektem Gipsy
Way se k nám vrací po třech letech. Tehdy se podařilo
hned několikrát vyprodat v rámci Smetanovy Litomyš-
le plné hlediště. Celý koncert zaznamenávala Česká
televize pro své vysílání a vydáno bylo dokonce DVD
s tímto koncertem. 

Jistě mi dáte za pravdu, že živá muzika je živá muzika.
Nenechte si tedy ujít příležitost vidět a slyšet úžasné
muzikanty naživo. Koncert se bude konat v sobotu 18.
května od 18.30 hodin na druhém zámeckém nádvoří
Státního zámku Litomyšl.  
Věřte, že neopakovatelnou atmosféru koncertu ještě
umocní romantické prostředí renesančního zámku
Litomyšl – památky UNESCO, ale také slibované pohoš-
tění. Samozřejmostí je welcome drink a malý snack
na začátek večera. O přestávce čeká návštěvníky
občerstvení v audienčním sále zámku. Po koncertu je
připraven ještě závěrečný snack.
Podobná akce se v Litomyšli koná potřetí a věříme, že
i tentokrát si najde své publikum.

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

Duke Velikonoce představí novinky
ateliéru i ukázky paličkování

Tradiční jarní dny otevřených dveří v ateliéru Duke
Bohemia a ateliéru sochaře Jiřího Dudychy s názvem
Duke Velikonoce proběhnou ve dnech 22. – 24. března
od 9.00 do 17.00.
V ateliéru u vlakového nádraží si návštěvníci budou
moci prohlédnout nové návrhy sochaře Jiřího Dudy-
chy pro ateliér Duke Bohemia, popovídat si s autorem,
nebo zhlédnout ukázky paličkování v podání Jany
Jonákové z Poličky. 
V zahradě budou k vidění moderní květinové aranže
studentů a studentek Střední zahradnické a technické
školy v Litomyšli. 
Fakt, že svátky jara mají pohanské kořeny, připomene
ve svých nových dílech sochař Jiří Dudycha: „Na jaro
připravuji zahradní kameninové plastiky, něco mezi
zvířetem a člověkem. Budou to takové bizardní bytos-
ti, hodní zahradní a domovní skřítci v moderním pro-
vedení,“ předesílá Jiří Dudycha a pokračuje: „Připadá
mi, že na zeměkouli je čím dál více lidí – proto mám už
dlouho v plánu udělat veký disk posetý otisky lidských
rukou – jak dětských, tak dospělých. Také se mi líbí
večerní velkoměsto se svými světly, stroboskopy dis-
koték. To vše se objeví na těch rukách, použiji lesklý
podklad a kovy: platinu a zlato. Díky tomu dílo dosta-
ne zvláštní pohyb.“ Kromě toho chce sochař vytvořit
větší reliéfy, které budou částečně vystupovat ze zdi
do prostoru.
Na Duke Velikonocích budou prezentovány také nové
návrhy sochaře Jiřího Dudychy pro ateliér Duke Bohe-
mia. Tentokrát to budou hrnky. „Opět koketujeme
s barvou, ne výraznou, ale decentní. Bude to třeba bílý

hrnek na šedém podšálku. Další věc je takovou hříč-
kou – hrneček na kuličkách: na tyčky, ubrousky, kvě-
tiny…,“ říká Jiří K. Dudycha.
Pátek

První den Duke Velikonoc bude patřit zejména školám,
vítána je však také široká veřejnost. Jana Jonáková
předvede výrobu kraslic. „Pokud si děti přinesou
vejdunky, tak je paní Jonáková tradičním metodám
zdobení naučí. Když bude mít někdo zájem, můžeme
v tento den zprostředkovat také debatu se sochařem
Jiřím Dudychou,“ poznamenává Jiří K. Dudycha. 
Sobota a neděle

Víte, co je herdule? Nevíte? Válec na paličkování! Toto
staré řemeslo předvede Jana Jonáková v sobotu
a v neděli, a to vždy od 14.00 do 16.00. 

-ps-, foto P. Souček

pozvánky

Dne 28. ledna na školní zahradě naší mateřské školy
proběhlo zábavné odpoledne a to ne ledajaké. Navští-
vil nás pan Lněnička, muscher z chovatelské stanice
psů „Z měsíčního světla“. Naše vzájemná dlouhodobá
spolupráce učí děti, jak o psy pečovat, chránit je, ale
zároveň umět se bránit v případě napadení. Velkým
zážitkem byla pro děti jízda na saních, tažených psím
spřežením. Toto spřežení má osm čistokrevných esky-
máckých samojedů. Spřežení „vede“ Fram, kterému je
již třináct let. Jsou zde také dva světoví vítězové
z výstav. Odměnou pro pejsky bylo krmení dětskými
piškoty od dětí a neustálé hlazení.
Již nyní se těšíme, až nám pan Lněnička jako každý rok
přiveze ukázat „chundelaté kouličky“ – štěňátka.

Stanislava Kusá, ředitelka III. MŠ Lidická
foto Martina Nováková

Zábavné dopoledne
s muscherem

• ZAHAJUJEME NOVÝ ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY
(přihlášky na baru nebo na tel. 777 65 65 84).

• POLEDNÍ MENU
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00



V LITOMYŠLI V BŘEZNU 2013 

5.3. Út 17.00 275. výročí úmrtí Matyáše Bernarda Brauna - přednáška Petra Kočího • městská knihovna tel. 461 612 068
18.30 Chvilky povzbuzení: Záleží Bohu na tvém životě? - přednáška, knihy zdarma • Nemocniční kaple tel. 774 895 175
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 10. lekce, 2. prodloužená, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

6.3. St 19.00 Wednesday night fever - dj Majestic, středeční relax v doprovodu taneční music, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359
16.00 Grilování a speciál Rohozec 11°• Cafebar Underground  tel. 725 846 248

7.3. Čt 14.30 LU3V: Židovství - přednáší ThDr. P. Damohorská Th.D., v rámci Litomyšlské univerzity třetího věku • Lidový dům tel. 461 612 068
17.00-20.00 Mateřská školka pro 21.století - seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 11.lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
8.3. Pá 8.30 Mezinárodní den žen - dárek pro každou ženu, sleva na vína • Bobo Cafe tel. 774 603 007

19.00 Ples Fakulty restaurování – téma "Večer filmových hvězd", hraje Efekt, vstup 180 Kč vč. guláše • Lidový dům tel. 461 612 565
19.30 Ples Střední škola zahradnická a technická Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 610
20.00 Wohnout + Lety mimo - koncert, after party, vstup 200 Kč v předprodeji a 240 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Commercial party - dj Paul Bulva, nejlepší taneční hudba, vstup 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

9.3. So 9.00 a 11.00 Jarní kreativní dílny pro všechny - pletení košíčků, šperky, věnečky, zdobení perníčků, ház. letadélka • Dům Naděje tel. 461 618 305
9.00-14.00 Jak pečovat o drobné památky z textilu a usně - workshop s M. Ohlídalovou, V. Šulcovou, zdarma • Fakulta restaur. tel. 737 111 507

10.00 Český pohár 2012/2013 ve stolním hokeji Stiga - 7. kolo  • Lidový dům tel. 608 821 605
16.00 Jaroslav Malátek: Obrazy - vernisáž výstavy, úvodní slovo Marie Sikorová • Galerie v Antik hotelu Sofia tel. 461 613 191
19.00 Benefiční dobový ples - orchestry ZUŠ, Status Quo revival a S band. Doprovodný program • Smetanův dům tel. 775 120 478
20.00 Paleťáci - improvizované divadlo, vstup 60 Kč • Nekuřácká restaurace Lidový dům tel. 605 485 818
20.00 Přilož bass pod kotel 5. - dubstep/dnb/bass night, vstup 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Cinda Spring edition - djs Kifli, Peet Sanders, Finidi, Subgate, warm up..., 80 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

10.3. Ne 15.00 "Náš" Zdeněk Nejedlý - beseda o knize. J. Křesťan - autor, P. Čornej a M. Skřivánek • Smetanův dům - malý sál tel. 461 615 287
11.3. Po 16.00-18.00  Keramika pro rodiče s dětmi • rodinné centrum tel. 607 605 720

16.30 Candy bag - tašky ze skládaného papíru, výtvarná dílna s lektorku T. Skřivanovou, 150 Kč • DDM tel. 461 615 270
18.00-21.30 Grantová politika města podporující obč. aktivity a tvorba rozpočtu obce - 3. kulatý stůl, zdarma • Hotel Zlatá Hvězda tel. 773 009 339

12.3. Út 10.00 Světlo a tma - pořad pro účastníky denního stacionáře Ruka pro život • městská knihovna tel. 461 612 068
15.00 Paměť je slovo, které láká - přednáška ing. Pekníkové, v rámci Týdne trénování paměti • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Jak dnes vypadá Pákistán - promítání a beseda s Pavlou Jazirovou • městská knihovna  tel. 461 612 068
18.30 Chvilky povzbuzení: Jaký byl plán pro tvůj život? - přednáška, vstup a knihy zdarma • Nemocniční kaple  tel. 774 895 175
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 12.lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Ochutnávka vín z vinařské oblasti Mosel-Saar-Ruwer • Bobo Café tel. 725 981 646

13.3. St 10.00 Udělej to pro sebe – prevence nádorového onemocnění prsu • rodinné centrum tel. 607 605 720
15.00 Mnemotechnika, pomocník naší paměti - přednáška Ivy Pekníkové • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola tel. 461 612 628
19.00 Wednesday night fever - dj Bobo, středeční relax v doprovodu taneční music, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

14.3. Čt 15.00 Vyhodnocení nejlepších čtenářů z dětského oddělení za rok 2012 • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Věneček kursu tance a společenské výchovy - závěrečná lekce, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

15.3. Pá 16.00 Jack Daniels day• Cafebar Underground  tel. 725 846 248
16.00 Velikonoční aranžování • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Ples Střední škola zahradnická a technická Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 610
20.00 Charlie Straight - koncert, after party • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Oldies párty - dj Rodrigo, největší hity 80.-90. let, vstup 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

16.3. So 14.00 Svátek Svatého Patrika - irské jídlo a pití, možná přijde i ...kapela • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
14.00 Koncert manželů Vašíčkových na housle a trombón • Bobo Cafe tel. 774 603 007
20.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstup 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Mafia Crew párty - djs Leemac, Styx, Casey, Johny Jobs, house noc, 50 Kč ženy, 100 Kč muži • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

17.3. Ne 18.00 St. Patrick day, irská whisky a irská hudba • Cafebar Underground  tel. 725 846 248
17.00 Hrnečku vař a O Palečkovi - pohádky pro děti zahraje Jarka Holasová z Jaroměře, 50 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

18.3. Po 16.00 Protipovodňová opatření řeky Loučné na území Litomyšle - veřejné představení chystaných opatření • Smetanův dům tel. 461 653 333
19.3. Út 10.00 Dětské velikonoční aranžování • rodinné centrum tel. 607 605 720

14.00 Turnaj v piškvorkách pro děti od 8 do 15 let - piškvorky papírové i 3D, drobné odměny pro nejlepší, zdarma • DDM tel. 461 615 270
17.00 Italské Dolomity, aneb, Růžovou zahradou pěšky i po Via Ferrata - promítání a přednáška S. Bulvy • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00-19.30 O vlivu rodinné výchovy na zdravý vývoj dítěte - přednáška Petry Polokové • Miniškolka Litomyšl tel. 607 605 720
18.30 Chvilky povzbuzení: Most ke spokojenému životu - přednáška, vstup a knihy zdarma • Nemocniční kaple tel. 774 895 175

20.3. St 8.30-16.00 Velikonoce v knihovně - prodej jarních vazeb a dekor., zdobení velik. perníčků a vajíček, dílna pro děti • městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Kávový den - italská káva a kávové speciály za zvýhodněné ceny• Cafebar Underground  tel. 725 846 248

8.00 - 16.00 Světový den vody na ČOV v Litomyšli - Nedošíně,  vstup volný, skupiny větší než 5 osob hlaste předem tel. 461 653 361
9.00 Výklady karet - po celý den, Emilie Didi-Bertová (Brno) • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

12.00-16.00 Soutěž v poznávání přírodnin - pro žáky 3.-4. tříd • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
19.30 519.LHV: Zemlinského kvarteto - koncert, na programu Suk, Dvořák, Beethoven, 100 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Na stojáka live - Karel Hynek, Lukáš Pavlásek, Jakub Žáček v oblíbené Stand up comedy, 200 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

21.3. Čt 14.30 LU3V: Buddhismus - přednáší Marek Zemánek, v rámci Litomyšlské univerzity třetího věku • Lidový dům tel. 461 612 068
17.00 Dětské velikonoční aranžování • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 KJČ: Historie vydávání sborníku Od Trstenické stezky II. - přednáška M. Škrdly • Restaurace Slunce - salonek tel. 461 612 068
17.00 Čtení z kiny Elena - autorské čtení spisovatele Jiřího Pešauta • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.30 ROCK&ALL: The Beatles Revival - koncert, stolová úprava sálu, občerstvení, vstup 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

22.3. Pá 20.00 Visací zámek + The Fialky - koncert, after party • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
20.00-24.00 II. ples ZUŠ B. Smetany - Dechový orchestr a Big Band ZUŠ, předtančení - žáci tanečních oborů, 100 Kč • Lidový dům tel. 461 612 628

21.00 Disco trisco - dj Bobo, diskovečer plný současných komerčních hitů, vstup 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359
23.3. So 10.00 Malá pivní slavnost - pivní gastronomie a speciály, setkání domovarníků, ukázky vaření piva • Restaurace Veselka tel. 776 887 719

21.00 Věneband - koncert litomyšlské hudební skupiny, vstup 50 Kč • Nekuřácká restaurace Lidový dům tel. 605 485 818
21.00 Videodiskotéka - dj Jirka Fikeis, videoklipová diskotéka, vstup 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

9.00 Jarní floristický kurz - výroba jarních věnců na dveře, kytic a netradičních aranžmá do interiéru • SŠZT  tel. 461 313 610
9.00-12.00 Jak pečovat o drobné památky ze dřeva - worskhop s restaurátorem J. Věnečkem, zdarma • Fakulta restaurování tel. 737 111 507

24.3. Ne 14.00-18.00 Josefovské odpolední čaje pro dříve narozené - hraje Hudební skupina Z. Škvařila z Chrudimi • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 Jarní koncert pěveckého sboru při ZUŠ Litomyšl Poupata • Bobo Cafe tel. 774 603 007

25.3. Po 10.00 Vysévání řeřichy • rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00-18.00 Keramika pro rodiče s dětmi • rodinné centrum tel. 607 605 720

18.30 Chvilky povzbuzení: Druhá šance pro život - přednáška, vstup a knihy zdarma • Nemocniční kaple tel. 774 895 175
27.3. St 10.00-12.00 Pejskové a kočičky - knihovna pro batolátka a předškoláky • městská knihovna tel. 461 612 068

10.00-17.00 Velikonoční výstava kroužku floristiky - prodej a ukázka velikon.  aranžmá s možností vlastního tvoření • DDM tel. 461 615 270
15.30 Lucemburkové v Čechách - přednáška J. Kroulíkové• Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412

27.3. 18.00 Jamming - kytaru lapni, do didgeridy foukni a brumlu spolkni• Cafebar Underground  tel. 725 846 248
19.00 Wednesday night fever - dj Bobo, středeční relax v doprovodu taneční music, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

28.3. Čt 17.00 Pečeme mazanec • rodinné centrum tel. 607 605 720
29.3. Pá 09.00-13.00 Výtvarná velikonoční dílna pro děti i rodiče - tradiční vosková technika zdobení kraslic aj. • DDM tel. 461 615 270



DIGITÁLNÍ 3D KINO SOKOL Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak) předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce
pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí,
jejichž termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz!

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 21.4. Papež v Litomyšli: výběr prací z let 1983-85 - výstava výtvarníka Jana Papeže / Dům U Rytířů / Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 2.4. Březnová literární výročí - výstava / městská knihovna / ve výpůjční době 
do 30.4. Výstava prací studentů Střední pedagogické školy v Litomyšli / Bobo Cafe
do 27.4. Jiří Hejna: Kosmogenické kompozice - výstava / Galerie Kroupa / Út-So: 10.00-18.00
9.3., 16.3., 23.3., 30.3.Bohoslužby Církve adventistů sedmého dne - biblické přednášky / Nový kostel / soboty 10.00-14.00
10.3. - 7.5. Jaroslav Malátek: Obrazy - výstava akademického malíře k jeho životnímu jubileu / Galerie v Antik hotelu Sofia / denně
10.3., 17.3., 24.3. Čerstvě presované ovocné a zeleninové šťávy pro každého - ochutnávky / Bobo Cafe / 16.00
14.3. - 17.3. Slovenské hody - slovenské národní pokrmy dle originálních receptur / Hotel Zlatá Hvězda / od 11.00
18.3. - 31.3. Prodejní výstava velikonočních vazeb studentů SZaTŠ Litomyšl / Bobo Cafe
22.3.-24.3.  Kurz reflexní terapie - nutnost přihlásit se předem  / rodinné centrum / Pá 17.00 - 20.00, So 8.00 - 17.00, Ne 8.00 - 12.00
30.3. - 1.4. Velikonoce ve sklepení - živá zvířátka, zdobení skleněných kraslic, výstava tradičních skleněných kraslic / Zámecké sklepení  / denně 10.00 - 16.00
30.3. - 28.4. Jarní výstava skleněných kraslic - skleněné kraslice z rodinné firmy OzdobaCZ, tradice / Zámecké sklepení / jen  víkendy 10.00-16.00  
30.3. - 31.3. Velikonoční odpoledne - vystoupí lidový soubor při ZUŠ Heblata, malování perníčků, kraslic a výroba velikonočního patchworku / Bobo Café / 15.00

29.3. Pá 20.00 Totální nasazení + Zakázaný ovoce + ATD + Dilemma in cinema - koncert • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Dance sensation - dj Kozič, párty, na které nezůstane nikdo sedět, vstup 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

30.3. So 10.00 Zahájení návštěvnické sezóny - obohacené prohlídky, doprovodný program • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
20.00 Ples Sokolu Tokyjo - hrají Jam a Pendl • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Steve Walsh Trio - show amerického kytaristy, vstup 150 Kč • Nekuřácká restaurace Lidový dům tel. 605 485 818
21.00 Finále Miss DCUK 2013 - Leoš Mareš, dj Rodrigo, finále soutěže krásy, vstup 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 461 611 359

2.4. Út 18.30 Chvilky povzbuzení: Poznej svou budoucnost - přednáška, vstup a knihy zdarma • Nemocniční kaple tel. 774 895 175
3.4. St 17.00-20.00 Posílení finanční gramotnosti - seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 K. Poláček: Bylo nás pět - Klicperovo divadlo Hradec Králové, vstup 200 a 220 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
4.4. Čt 17.00-20.00   Základní škola pro 21. století - seminář• rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Absolventský koncert J. Věnečkové • Smetanův dům - malý sál tel. 461 613 239
6.4. So 19.30 Prague Film Orchestra - koncert, účinkuje Pražský filmový orchestr • Smetanův dům tel. 461 613 239

21.00 Volnost - folkový večer, vstup 50 Kč • Nekuřácká restaurace Lidový dům tel. 605 485 818

5.3. Út 30 minut po půlnoci. Film USA. vstup 100 Kč, titulky, 157 min. od 15 let 
6.3. St Královský víkend. Film USA. vstup 100 Kč, titulky, 157 min., od 15 let
7.3. Čt Terapie láskou. Film USA získal Zlatý glóbus, osm nominací na Oscara a další filmová ocenění. vstup 100 Kč, titulky, 122 min. od 15 let 
8.3. Pá  Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic. Film USA / Německo. vstup 100 Kč, titulky, 83 min., od 15 let
9.3. So Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic ve 3D. Film USA / Německo. vstup 150 Kč, titulky, 83 min. od 15 let

10., 11.3. Ne, Po. Nepoužitelní. Film Francie. Omar Sy se po velkém úspěchu Nedotknutelných představuje v dalším filmu.vstup 80 Kč, titulky, 96 min., od 12 let 
12.3. Út Hašišbába. Francouzská komedie o bývalé cukrářce Paulette, která si rozhodne si přivydělat prodáváním marihuany. vstup 90 Kč, titulky, 87 min., od 15 let 
13.3. St Avatar ve 3D. Film USA / Velká Británie. Vracíme se k oscarovému filmu Jamese Camerona. vstup 100 Kč, 162 min. 
14.3. Čt Filmový klub: Evangelium Sv. Matouše. Film Itálie. Vstup 80 Kč / držitelé karty FK 50 Kč, titulky, 140 min. 

15., 16., 17., 3. Smrtonosná past: Opět v akci. Film USA. Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí. vstup 120 Kč, titulky, 97 min., od12 let
Pá, So, Ne 

18.3. Po Nespoutaný Django. Film USA. Vskutku hvězdně obsazený oscarový western režiséra Quentina Tarantina. vstup 80 Kč, titulky, 165 min., od 15 let
19., 20.3. Út St  Martin a Venuše. Film ČR Romantická komedie o konfliktu mužského a ženského světa. vstup 100 Kč, 165 min., od 15 let 
21., 22.3. Čt Pá Lincoln. Film USA/Indie. Prezident A. Lincoln musí obratně manévrovat v Kongresu, aby dosáhl cíle. Režie Steven Spielberg. vstup 80 Kč, titulky, 150 min., od 12 let

23.3. So  Mocný vládce Oz ve 3D. Film USA. Fantastické dobrodružství od společnosti Walt Disney. vstup 155 Kč, 150 min. 
24.3. Ne Mocný vládce Oz. Film USA. vstup 120 Kč, 150 min. 

25., 26.3. Po, Út Gambit. Film USA. Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz jednomu boháči... vstup 100 Kč, titulky, 89 min., od 12 let 
27., 28.3. St, Čt Spring Breakers. Film USA. Snímek o čtyřech kamarádkách, které se rozhodnou, že vykradou restauraci... vstup 100 Kč, titulky, 92 min. od 15 let

29.3. Pá   G. I. Joe 2: Odveta ve 3D. Film Kanada / USA. Skupinka agentů bojuje proti svému smrtelnému nepříteli. vstup 150 Kč, titulky, od 12 let
30.3. Pá G. I. Joe 2: Odveta. Film Kanada / USA. vstup 125 Kč, titulky, od 12 let 
31.3. Ne Renoir. Film Francie. Rok 1915 je pro stárnoucího Pierra - Auguste Renoira přelomový... vstup 90 Kč, titulky, 111 min., od 12 let 

2.4. Út Z prezidentské kuchyně. Film Francie. Hortense Laborie je proslulá kuchařka... vstup 90 Kč, titulky, 95 min., od 12 let
3., 4.4.  St, Čt Bez doteku. Film ČR. Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra Matěje Chlupáčka(18). vstup 100 Kč, 95 min., od 15 let 
KINO SOKOL DĚTEM:

9.3. So od 17.00  Čtyřlístek ve službách krále. Film ČR. Legendární komiksové postavičky Fifinka, Pinda, Myšpulín a Bobík budou cestovat do minulosti na dvůr 
10.3. Ne od 15.00 a 17.00 Rudolfa II., kde se pokusí získat panovníkovi zázračný kámen mudrců a zachránit tak království pred zrádným alchymistou. vstup 110 Kč, 90 min.

16., 17.3.  So, Ne od 17.00  Rio ve 3D. Film USA. Animovaný film od tvůrců trilogie Doba ledová. vstup 100 Kč, 92 min. 
23.3. So od 17.00 Mocný vládce Oz ve 3D. Film USA. Fantastické dobrodružství od společnosti Walt Disney. vstup 155 Kč, titulky, 150 min.
24.3. Ne od 17.00  Mocný vládce Oz. Film USA. vstup 120 Kč, titulky, 150 min. 
25.3. Po od 9.30 Omalovánky. Pásmo pohádek pro nejmenší. vstup 30 Kč, 67 min. 

30., 31. 3. So, Ne od 17.00 Croodsovi ve 3D. Film USA. Dobrodružný animovaný příběh první pravěké rodiny na světě. Vstup 150 Kč, 150 min. 
31.3. Ne od 15.00  Croodsovi. Film USA. vstup 125 Kč, 150 min. 

Informační centrum na náměstí otevřeno: 

Po - Pá: 8.30 - 17.00 h, So: 9.00 - 12.00 h 
Nabídka Infocentra:

Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim a Vstupenky.cz
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.
Aktuálně: od 6.3. prodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2013

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS NAUČÍ ŘÍDIT
Provádí výcvik na všechny skupiny řidičského oprávnění

PŘIHLASTE SE VČAS DO JARNÍCH KURZŮ NA SKUPINY:
B – OSOBNÍ AUTOMOBIL, A – MOTOCYKLY

Levná autoškola s dobrými výsledky

Úřední den: čtvrtek 14.00 - 18.30 hod.
Kontakt: tel 602 462 175 • www.autoskolamikulecky.cz

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky
ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo Tel.: 724 22 92
92• Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo pou-
žívaný, s nabíječkou,  ve 100 % stavu, jednoduché
ovládání, velká písmena – vhodný pro seniory, jen
500 Kč. I na dobírku. Tel : 731342476•Prodám 2
nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci
i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. použití
na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení,
290 Kč/ks. I na dob. Tel. : 731342476• Prodám
pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm,
DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kč.
I na dobírku. Dále prodám hvězdářský dalekohled -
teleskop pro začínající astronomy, kompl. souprava
vč. hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. bal.,
jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.:  604961269•Koupím
betonové dlaždice 50 x 50 cm, nebo zatravňovací
dlaždice, Tel. 737 777 845•Koupím Škodu Octavii
rok 2012,kontakt - email:  ok1@email.cz•Prodám
levně rýsovací prkno, kontakt - email:
ok1@email.cz•Hledám pronájem garsonky, nebo
max. 2+1 v centru města Litomyšle, náměstí a okolí
– ne panelový dům, byt raději po rekonstrukci. Tel.:
777 341 883

Inzerce

LICHÝ TÝDEN

Pondělí
Fügnerova, P. Jilemnického, Sluneční, Sadová, Nová,
Jaselská, Svitavská, Průmyslová, J. Metyše, Trstěnic-
ká, Moravská, Strakovská, K Markovu mlýnu, Benát-
ská, Zahájská - bytovky, Nedošín, J. Žižky, J.
Želivského, Revoluční, Zahradní, Míru.
Středa
T. G. Masaryka, 9. května, 17. listopadu, Dukelská,
U Školek, Mařákova, Z. Kopala, J. E. Purkyně, Party-
zánská, Na Řetízku, Fučíkova, Bří Šťastných.
Čtvrtek
Smetanovo nám., Komenského nám., Vodní valy, Tou-
lovcovo nám., Braunerovo nám., Šantovo nám., Šmi-
lovského, B. Němcové, Špitálská, Růžová, M. D.
Retigové, J. Váchala, Mariánská, Ropkova, Rekt. Stří-
teského, Jiráskova, Na Lánech, Lánská, Sokolovská,
Nádražní, Pohodlí, Nová Ves.
Pátek
Osevní, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, J. Matičky,

Zámecká, Lidická, T. Novákové, Jiráskovo nám.,
P. Bezruče, Lomená, Za Brankou, Příčná, Peciny, Port-
manka, Okružní, Za Moštěním, M. Kuděje, Bří Pátů,
Tyršova, Prokešova.

SUDÝ TÝDEN

Pondělí
Suchá, Pazucha, Kornická, Družstevní, Jabloňová,
Formánkova, Jateční, Končinská, U Lomu, Hrnčířská,
Tomíčkova, Zahájská, Polní, Vognerova, M. Švabinské-
ho, bytovky na Moravské.
Středa
T. G. Masaryka, 9. května, Dukelská, U Školek, Mařá-
kova, Z. Kopala, J. E. Purkyně, Na Řetízku, Fučíkova,
Bří Šťastných.
Čtvrtek
Smetanovo nám., Komenského nám., Vodní valy, Tou-
lovcovo nám., B. Němcové, Braunerovo nám., Šantovo
nám., Šmilovského, Špitálská, Růžová, M. D. Retigové,
J.Váchala, Mariánská, Havlíčkova, Jiráskova.

Harmonogram svozu komunálního
odpadu v Litomyšli

Záchrana třešňové aleje
u Nedošínského háje

V roce 2010 se správa zeleně města Litomyšl na zákla-
dě informace z jedné z bakalářských prací posluchače
Mendelovy univerzity Brno dozvěděla o třešni, která
roste u bývalé příjezdové vstupní cesty do Nedošín-
ského háje jako pozůstatek doprovodné třešňové
aleje. Byla zde pravděpodobnost, že se jedná o místní
velmi cennou odrůdu tzv. „Valdštejnky“.
V roce 2011 na podzim pak došlo za pomoci ochotných
a pracovitých dobrovolníků a pracovníků Městských
služeb, s.r.o k částečnému průklestu dřevin a dosadbě
stromů a keřů.
Po uskutečnění identifikace odborníkem v roce 2011
byl vyhodnocen jeden ze stávajících stromů, který

splňoval předpoklady a byl navržen předběžný postup
prací pro zachování dnes již třešňového sadu bez
cesty, kde jsou stromy ve střední části asi 100 let staré
a především třešně vytipované jako „Valdštejnka“.
Díky příznivým klimatickým podmínkám jsme společ-
ně s Ing. Truhlářem ze Školek Litomyšl, spol. s r. o. 12.
ledna 2012 odebrali rouby z předpokládané "Vald-
štejnské" třešně z dané lokality. V březnu pak byly
naroubovány na podnože a na podzim 2012 vysazeny
v počtu sedm kusů na opukovou stráň u Nedošínského
háje. Výsadbu a další práce spojené se sekáním, výře-
zem náletových dřevin s ponecháním torz starých třeš-
ní, zpracováním vzniklé dřevní hmoty hradil Krajský
úřad pardubického kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství. 
V současné době je potřeba řešit udržitelnost vzniklé-
ho stavu. Doplňovat uhynulé dřeviny, sledovat
a monitorovat faunu a flóru. Jako údržbu. Zvažujeme
extenzivní způsob, jako je např. pasení ovcí nebo
kosení.
Vlivem provedených zásahů dojde ke zlepšení světel-
ných poměrů heliofilních rostlin a výrazně se zlepší
možnost následné údržby pozemků. Zároveň dojde
k posílení ekologicko - stabilizační funkce a ekologic-
ké hodnoty lokality v návaznosti na přírodní památku.
Za jakékoliv náměty, připomínky poznatky a doporu-
čení k uvedené problematice budeme jen rádi.

Martina Červinková, foto Prokop Souček
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Střední škola zahradnic-
ká a technická Litomyšl
v tomto školním roce
opět připravuje floristic-
ké kurzy pro veřejnost.
Tyto kurzy jsou určeny
pro všechny zájemce,
kteří se chtějí naučit
vázat a aranžovat květi-
ny. Nenechte si proto
ujít jarní pracovní f loristický kurz a připravte se
na Velikonoce. Na kurzu si vyrobíte jarní vítací věnec
na dveře, uvážete si kulatou jarní kytici a netradiční
jarní aranžmá do interiéru. Přihlášku na kurz
a podrobnější informace o kurzu najdete na webových
stránkách školy (www.szat.cz) nebo u Ing. Evy Klaba-
nové na adrese eva.k@tiscali.cz. Těšíme se na vás
v budově bývalé Zahradnické školy, T. G. Masaryka 527
v sobotu 23. března 2013 v 9.00.          Eva KlabanováPozvánka na netradiční umělecké

kurzy pro děti od 7 do 15 let
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Bedřicha
Smetany v Litomyšli bychom vás rády pozvaly
na zábavné umělecké kurzy pro děti, které budou
probíhat formou příměstského táboru, a to během
prázdninových měsíců v prostorách internátu Střední
zahradnické a technické školy v Litomyšli. Kurzy
budou celkem čtyři a jejich cílem je přiblížit dětem
uměleckou činnost netradičním způsobem. Nechce-
me, aby se o prázdninách učily, ale aby se především
bavily, zapojily do kolektivu a poznaly, že hudba,
výtvarná výchova, fotografie či ruční výroba může
být vskutku netradičním zážitkem. Kurzy budou pro-

bíhat v pracovní dny, 8 hodin denně a pro děti je
zajištěno jak občerstvení, tak samotná výuka, dopro-
vodný herní program či pronájem prostorů a potřebný
materiál. Vítáni jsou všichni, kteří se chtějí pobavit,
spřátelit, naučit se něco nového. Návštěvníci kurzů
nemusí znát výtvarné techniky ani hudební praxi
a teorii. Na závěr každého kurzu proběhne vystoupe-
ní, kde děti představí svoji práci. 
Každý, kdo má chuť, nechť se přihlásí. Budeme se
těšit! Bližší informace na www.kurzylitomysl.cz.

Ludmila Janoušková a Michaela Jungrová

Zámecké sklepení v Litomyšli otevře své podzemní sály
návštěvníkům v letošním roce poprvé o velikonočním
víkendu. Slavnostní ráz tradiční expozici soch Olbra-
ma Zoubka dodá velikonoční výzdoba a rodiny s dětmi
se i letos mohou těšit na živá zvířátka a workshop –
zdobení skleněných kraslic.
Těšíme se na vás v sobotu 30. března, v neděli 31. břez-
na a v pondělí 1. dubna 2013. Otevřeno máme od 10.00
do 16.00 hodin.                                          Iva Voříšková

Velikonoce 
v Zámeckém sklepení

Jarní floristický kurz

Krajská hospodářská komora, Oblastní kancelář Svita-
vy, zve všechny zájemce na seminář Energetické psy-
chologie EFT, zaměřený na stres při kontaktu s lidmi
i obchodními partnery. Seminář se uskuteční dne 22.
března ve Svitavách v prostorách multifunkčního
centra FABRIKA ve spolupráci s certifikovanou terape-
utkou. Pozvánku s přihláškou naleznete
na www.khkpce.cz a bližší informace získáte na adrese
svitavy@khkpce.cz, tel. 724 613 968.    Lenka Báčová

Seminář: stres v běžném
i pracovním životě 

Papež bude v Litomyšli až do 21. dubna
Výstava kreseb a grafik Jiřího Papeže s názvem „Papež
v Litomyšli - výběr prací z let 1983–85“ je od 21. února
k vidění v Městské galerii Litomyšl, domě U Rytířů.
Architektem výstavy je Jiří Příhoda, který je zároveň
autorem záměru vystavit v Litomyšli dílo Jiřího Papeže.
Příhoda se rozhodl prezentovat a strukturovat soubory
Papežových prací tak, aby co nejlépe symbolicky popsa-
ly celkovou atmosféru kreslířových životních období.
Na zdech galerie U Rytířů se tedy objevují soubory prací
s různou tématikou - portréty členů rodiny a nejbližších
přátel, práce z venkova nebo krajiny moře a hor.
„Nadevšechny pochybnosti je výstava hned v několika
směrech jedinečná. Je to výstava, kterou Jiří Příhoda
vytvořil přímo na míru tohoto galerijního prostoru
a jako taková je zcela nepřenosná. Jiří Příhoda svým
způsobem instalace sledoval jakýsi myšlenkový kon-
cept, a aby jej mohl naplnit, potřeboval tento prostor
proměnit a učinil tak na jednu stranu razantně
a na druhou stranu citlivě. Úprava směřovala k očiště-
ní galerijního prostoru a jeho zbavení rušivých prvků,“
uvedla na vernisáži kurátorka výstavy Ludmila Mare-
šová – Kesselgruberová. 
Jiří Příhoda během jednoho týdne skutečně změnil
prostor galerie k nepoznání. Za pomoci hliníkových
profilů a sádrokartonových příček zakryl zábradlí
a přepažil sál s renesančním stropem. Z výstavních
sálů vytvořil komorní prostory, které umožňují
návštěvníkovi navázat intimnější vztah k prezentova-
ným dílům. Navíc tímto zásahem mnohonásobně zvět-
šil výstavní plochu galerie. 
„Jako ředitelka galerie, která v Litomyšli působí více
než rok, jsem měla takové sny, že galerie v domě

U Rytířů bude prestižním prostorem. Lidé budou více
znát dům U Rytířů jako galerii, a ne jenom jako krás-
nou renesanční památku. Celý loňský rok jsem se sna-
žila o to, abychom výstavní prostory zabezpečili
natolik, že nám i Národní galerie půjčí obrazy a bude-
me tu moc prezentovat kvalitní umění vysokých hod-
not. To se nám podařilo v loňském roce u výstavy Julia
Mařáka. Dalším významným krokem je, že se tento
nádherný dům stává oficiálně galerií. Není to už
o tom, že jsou to historické objekty, které jsou
vyprázdněné, ale my na jejich stěny věšíme obrazy.
Díky této paneláži máme galerijní prostor, kde může-
me prezentovat výtvarné umění mnohem více, než
jsme mohli předtím,“ uvedla ředitelka Městské galerie
Litomyšl Dana Schlaichertová, která bude usilovat
o to, aby větší část paneláže zůstala v galerii natrvalo. 
„Takto velkolepé zahájení s tolika lidmi a projevy jsem
zažil naposledy v Jižní Koreji, kde to berou hodně poc-
tivě. V Praze to každý odflákne a už ani nic neříká. To
mne velice ctí a doufám, že se vám to všechno bude
líbit,“ nechal se slyšet architekt Jiří Příhoda. 
Výstava je otevřena do 21. dubna denně mimo pondě-
lí v časech 10.00-12.00 / 13.00-17.00. Vstupné 40,- /
20,-. Expozici Papež v Litomyšli - výběr prací z let
1983–85 podpořily firmy HRG a Story design.
V příštím čísle Lilie přineseme rozhovor s Jiřím Přího-
dou, který je mj. uznávaným všestranným umělcem,
prorektorem AVU, držitelem Ceny Jindřicha Chalupec-
kého za rok 1997, žákem Stanislava Kolíbala a Aleše
Veselého. Více informací o osobě a tvorbě Jiřího Přího-
dy naleznete na www.jiriprihoda.cz

Prokop Souček 
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Pohádky Hrnečku vař a O Palečkovi zahraje ve Smeta-
nově domě v Litomyšli loutkoherečka Jarka Holasová
v neděli 17. března od 17.00 hodin. Jarka Holasová
dokáže do hry zapojit i malé děti. Pro ty je představe-
ní opravdovým zážitkem, protože se prokousávají kaší
nebo ořou pole jako Paleček. Pohádky Karla Jaromíra
Erbena a Boženy Němcové loutkoherečka nepřetváří.
Ctí originál.
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem
programu. Občerstvení je zajištěno. Více informací je
na www.dobredivadlo.cz. Dětský pořad organizuje
nezisková organizace Dobré divadlo z Litomyšle
ve spolupráci se Smetanovým domem. 
Po skončení pořadu vezme rytíř Toulovec děti a rodiče
na dobrodružnou procházku městem a do čokoládo-
vny. Na prohlídku je nutné se objednat telefonicky
nebo e-mailem. 777 637 888, www.dobredivadlo.cz,
info@dobredivadlo.cz -red-

V Litomyšli poteče kaše
z oken Smetanova domu

Vynikající newyorský kytarista
Stewe Walsh zahraje v Lidovém domě Candy bag, piškvorky,

výstava - přijďte do DDM

Kulatý stůl: Grantová politika města podporující
občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce

Občanské sdružení Generace 89 vás srdečně zve
na akci projektu ARS REGIO CIVITAS – občanské vzdě-
lání pro kulturu, region a demokracii - otevřené dis-
kusní setkání na téma grantová politika města
podporující občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce.
Akce se bude konat v pondělí 11. března v 18.00
(konec max. ve 21.30) v salónku hotelu Zlatá Hvězda
na Smetanově náměstí v Litomyšli. 
Účast přislíbili: starosta města Litomyšl Michal Kortyš
a místostarosta Radomil Kašpar, emeritní starosta
města Svitavy Jiří Brýdl, starosta obce Javorník Zde-
něk Bouška, dlouholetá vedoucí finančního odboru
MěÚ Litomyšl Dagmar Jůzová, tajemník MěÚ Litomyšl
Bohuslav Pulgret, vedoucí odboru školství a kultury
MěÚ Svitavy Jiří Petr, vedoucí Právní poradny Transpa-
rency International o.p.s. Vladan Brož, oddělení kon-

troly odboru dozoru a veřejné správy Ministerstva
vnitra Daniela Horníčková a oddělení dozoru Pardubi-
ce Šárka Lipertová.
Zajímá vás, jak se dělá rozpočet? Které oblasti jsou
v něm nejdůležitější? Proč v něm některé informace
chybí? Může do něj občan zasáhnout? Co znamená
obyčejové právo a jak souvisí s udělováním dotací?
Polovinu z vydělaných peněz běžnému člověku v dneš-
ní době odebere stát. Nestojí tedy za to investovat tro-
chu energie do toho, aby člověk věděl, co se s onou
polovinou děje? 
Tato akce je podpořena Evropským sociálním fondem -
účast je zcela zdarma!                          Těšíme se na vás!

Marcela Boštíková, koordinátorka projektu ARC
Generace 89, o. s., www.generace89.cz

www.facebook.com/arsregiocivitas 

Newyorský kytarista Steve Walsh vystoupí se svým triem 30. března od 21.00 hodin
v Nekuřácké restauraci Lidového domu. Walshe doprovodí dva slovenští spoluhráči -
na bicí Dano Šoltis a na kontrabas Rasťo Uhrík. 
Výbušné trio hraje převážně skladby ze společného autorského Walshova alba Daily
Specials (Animal Music) či méně známe kusy Dukea Ellingtona, Charlese Lloyda nebo
vynikajících kytaristů Howarda Robertse či Melvina Sparkse. Během vystoupení
kapela mistrně balancuje mezi jazzem a blues, ale zabrousí i do rocku či americké
country. Stewe Walsh vystřídal Billa Frisella v kapele Viktora Krausse. S jeho sesku-
pením Brooklyn Boogaloo Blowout zpívala v minulosti například slavná zpěvačka
Norah Jones.                                                                                                                    -red-

Srdečně vás zveme na koncert Zemlinského kvarteta,
který se bude konat ve středu 20. března 2013 v 19.30
hodin ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci Lito-
myšlských hudebních večerů. Kvarteto hraje ve slože-
ní: František Souček – housle, Petr Střížek – housle,
Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello.
Zemlinského kvarteto již od svého založení v roce
1994 navazuje na bohatou tradici české kvartetní
školy. Zvítězilo na mezinárodní soutěži smyčcových
kvartet v Bordeaux (2010), je laureátem Pražského
jara a mezinárodních soutěží smyčcových kvartet
v kanadském Banffu a v Londýně, kde zároveň získalo
Cenu publika. Zvítězilo i na dalších kvartetních soutě-
žích (Beethovenův Hradec, New Talent Bratislava,
soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce 2005 byla sou-
boru udělena cena Českého spolku pro komorní hudbu
a v roce 2009 cena Nadace Alexandra Zemlinského
ve Vídni. Kvarteto vystoupilo v rámci svých turné již
na čtyřech kontinentech. Jeho repertoár zahrnuje více
než 180 děl předních českých i světových skladatelů.
Po úspěchu prvních dvou CD s českou hudbou podepsa-
lo Zemlinského kvarteto exkluzivní nahrávací kontrakt
s francouzskou firmou Praga Digitals. Pro ni natočilo již
sedm titulů včetně sady čtyř CD s ranou kvartetní tvor-
bou A. Dvořáka, která získala prestižní francouzské
ocenění „Diapason d´Or“. Soubor také vytvořil množ-
ství nahrávek pro Český rozhlas.
Během studií na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze
soubor vedli členové renomovaných českých komorních
těles. V současné době jsou členové Zemlinského kvar-
teta asistenty na Musikakademie Basel (Švýcarsko),

Koncert Zemlinského kvarteta

Třetí schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2013 se koná
ve čtvrtek 21. března od 17. 00 v salónku restaurace U
Slunce. Na programu je přednáška p. Miroslava Škrdly
„Historie vydávání sborníku Od Trstenické stezky“,
druhá část. Srdečně zveme i případné hosty.

Jana Kroulíková

Z Kroužku Jihočechů

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • www.profi-servis.cz

• 11. března se od 16.30 hod. uskuteční tvořivá dílna
Candy bag- tašky ze skládaného papíru. Cena 150Kč.
• 19. března zveme děti od 8 let na turnaj v piškvorkách,
který se uskuteční od 14.00 hod. pro kategorii 8 - 12 let
a od 16.00 hod. pro kategorii 13 - 15 let. Připraveny jsou
piškvorky tradiční - papírové, ale i novinky - 3D provede-
ní. Nejlepší hráči obdrží drobné odměny, vstup zdarma. 
• 27. března se můžete od 12 – 17 hod. přijít podívat
na prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVU kroužku floristiky.
Od 12.00 do 15.00 hod. ukázka velikonočních aranžmá
s možností vlastního tvoření (cena dle použitého mate-
riálu od 20,-Kč) - hodí se pro školní třídy i jednotlivce.
• 29. března od 9 - 13 hod. výtvarná velikonoční dílna
pro děti i rodiče. Možnost vyzkoušení tradiční voskové
techniky zdobení kraslic a další velikonoční tvoření.
V průběhu bude možné zhlédnout prodejní velikonoč-
ní výstavu.
Všechny akce se uskuteční v budově DDM. 
• 11. a 12. března okresní kolo recitační soutěže
ve Svitavách.                        Více na www.litomysl.cz/ddm

Josef Štefl, ředitel DDM

pedagogicky i organizačně působí na Mezinárodní
hudební akademii v Plzni a v rámci svých turné vyučují
na mistrovských kursech pro studenty všech věkových
kategorií. František Souček je od roku 2009 také profe-
sorem na Pražské konzervatoři.
Na koncertě v Litomyšli zazní skladby Josefa Suka,
Antonína Dvořáka a Ludwiga van Beethovena.

Jiřina Macháčková
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Ráda bych všechny tvořivé lidi pozvala touto cestou
na jarní výstavu, kde budou vystavovat svoje díla
i dílka členky Spolku patchworku Litomyšl. 
V historickém objektu Špejchar a v Sokolovně v Praze
10 - Dubči ( východní předměstí) se vám ve dnech 5. -
7. dubna 2013 představí z oblasti kreativní tvorby
na třicet významných prodejců a dovozců. Výstava je
zaměřena na tvoření všeho druhu: patchwork, korál-
kování, enkaustiku, pletení,malování na sklo
i na keramiku, smaltování, peding, fusing, mozaiky,
scrapbooking, batikování a další spoustu kreativního
tvoření.
Ve stejném termínu se v Praze 9 ve Welness hotelu
STEP uskuteční mezinárodní výstava patchworku 7th
international Prague Patchwork Meeting. Zhlédnout
zde můžete kolekce z celého světa,  nejlepší práce čes-
kých tradičních i moderních autorek, díla z meziná-
rodní  soutěže Povrchy zdobené korálky, nakoupit
potřeby pro patchwork a navštívit kurzy lektorů z celé-
ho světa. I zde budou vystavovat naše členky. Jste
srdečně zváni.   Text a foto Monika Rambousková, SPL

Kreativci, 
pojeďte do Prahy

Chcete se zúčastnit výzkumu vesmíru? 
autoritu, byl před několika lety založen tým, který
tuto skutečnost reflektuje a v oboru dobrovolných
výpočtů pro vědu reprezentuje jeho rodné město pod
názvem „LITOMYSL Boinc Team Czech Republic“. Chce-
te-li tedy dále podpořit odkaz Zdeňka Kopala touto
aktivitou, připojte se. Kromě tohoto ryze českého
výzkumného programu se můžete účastnit i jiných
výzkumů v oboru astronomie, biologie, matematiky,
výzkumu Země, částicové fyziky, kryptografie a další.
Tyto výpočty lze samozřejmě kdykoliv opustit odinsta-
lováním řídícího programu v případě, že k tomuto roz-
hodnutí dospějete. Lze také nastavit míru a způsob
vytížení počítače. V případě jakýchkoli potíží lze vyu-
žít i české návody na stránkách www.czechnationalte-
am.cz, kde jsou uvedeny podrobné návody i diskusní
fórum. Mezi časté poznámky patří obava o bezpečnost
na síti. Za celých osm let fungování tohoto dobrovol-
ného systému nedošlo k žádné známé situaci ohrožení
počítače nebo jeho účastníka ze světové sítě. Nový
projekt bývá do systému zařazen až po řádné prověrce
jeho fungování a bezpečnosti. Jiné otázky se týkají
odměny účastníků. Zde je třeba si uvědomit, že jde
o pomoc dobrovolnou a neziskovou. Odměnou je tak
dobrý pocit, že pomáháme posunout lidské poznání
o kus dále, a pak také prezentace osobní účasti v data-
bázi projektů. Výpočtů se účastní jak jednotlivci, tak
i firmy či instituce a jejich účast je dobrou prezentací
pro ně, podobně jako u jiných sponzorských aktivit či
charitativních projektů.  

Úspěšný start do světa dobrovolných výpočtů přeje
Jiří Kovář

Chcete se zúčastnit výzkumu vesmíru ve spolupráci
s Českou astronomickou společností a Astronomickým
ústavem Karlovy univerzity? Mgr. Josef Ďurech,
vedoucí astronomického ústavu University Karlovy,
který se zabývá výzkumem asteroidů, a jeho spolupra-
covníci vyvinuli speciální software na výpočet tvaru
planetek z fotometrických dat. Vzhledem k tomu, že
doposud známých planetek je několik set tisíc a kaž-
dým dnem přibývají další a také s ohledem na nízký
rozpočet nelze zadat výpočet jejich tvarů speciálnímu
superpočítači. Proto jsou výpočty rozděleny na menší
části a rozesílány prostřednictvím internetu dobrovol-
ným počtářům z celého světa. - K výzkumu se může
připojit každý, kdo vlastní běžný osobní počítač s ope-
račním systémem Windows nebo Linux. Poté již stačí
navštívit stránky projektu:
http://asteroidsathome.net/boinc a postupovat
podle instrukcí.  Zájemce si přečte „Pravidla a zásady“,
které je nutno dodržovat v plné míře, poté stáhne řídí-
cí program „BOINC“. Po instalaci a spuštění je zájemce
vyzván k připojení k projektu, do adresného řádku
napíše adresu výše uvedeného projektu. Po připojení
napíše svůj e-mail, pod kterým bude evidován v data-
bázi projektu a heslo. Po odkliknutí se otevře webová
stránka projektu, kde doplní svoje jméno nebo pře-
zdívku, pod kterou chce pomáhat s výpočty. Pokud
chce dále podpořit výpočetní výkon naší země, vybere
„Czech Republic“ a případně některý z českých týmů,
které mezi sebou soutěží. Jde o týmy národní, středo-
školské, univerzitní, firemní i jiné. Protože Litomyšl
má v osobě astronoma Zdeňka Kopala velkou světovou

BOBO CAFE – kavárna trochu jinak
Chtěla bych poděkovat všem našim zákazníkům
za pozitivní ohlasy na pořádané akce v naší kavárně.
Náš záměr propojit kavárnu s kulturními akcemi jako
byly adventní koncerty, folkové odpoledne, koncert
manželů Vašíčkových, prodejní výstava obrazů paní
Ireny Lenochové, výstava keramiky pana Michala Plí-
hala, povídání o čaji nebo i populární promítání pana
Sedláčka o jeho výstupu na Kilimandžaro, se nám
zatím daří. A i v měsíci březnu máme několik napláno-
vaných akcí. Pro všechny ženy je nachystán 8. března
dárek k svátku, 16. března od 14.00 vystoupí pro velký
zájem opět manželé Vašíčkovi s trombónem a housle-
mi, 30. března a 31. března bude pro velké i malé při-
pravené Velikonoční odpoledne s ukázkou výroby
kraslic, zdobení perníčků, šití patchworku (možnost
vlastního nazdobení perníčku nebo kraslice). V tyto

dny vystoupí i dětský lidový soubor Heblata s jejich
programem lidovek z východních Čech. Hodně se také
těšíme na spolupráci se SZTŠ, která v druhé polovině
března vyzdobí kavárnu velikonočními vazbami, které
budou nabídnuty od 30. března také k prodeji široké
veřejnosti. Nesmíme opomenout výstavu prací Střední
pedagogické školy v Litomyšli, která bude instalována
v měsíci březnu. Podrobné informace o připravova-
ných pořadech najdete na Facebooku BOBO CAFE.  
V březnu také startujeme projekt Čerstvé ovocné
a zeleninové šťávy pro každého. Přijďte ochutnat
nejen Meinl kávu, výborné zákusky, čerstvé šťávy,
polední polévku nebo zdravé sendviče, ale přijďte se
nabažit i kulturně. 

Hana Jirmásková,
provozní BOBO CAFE

pozvánky

Maškarní zábava 
v Pohodlí
Sdružení dobrovolných hasičů Pohodlí vás srdečně zve
na maškarní zábavu do KD Pohodlí v sobotu 23. břez-
na ve 20.00 hodin. Rádi vás uvítáme v maskách. Těší-
me se na vás společně se skupinou Hit.

Za Hasiče Pohodlí Jan Lněnička

PLACENÁ INZERCE

„Náš“ Zdeněk Nejedlý. 
Beseda o nové knize Jiřího Křesťana

V neděli 10. března v 15.00 hodin se v malém sále Sme-
tanova domu uskuteční diskuse nad knihou
PhDr. Jiřího Křesťana, CSc., pojednávající o jedné
z nejkontroverznějších postav našich novodobých
dějin. Mezi diskutujícími hosty zasednou vedle autora
také profesor Karlovy univerzity Petr Čornej a místní
vědecká kapacita PhDr. Milan Skřivánek. Debatu, její-
miž organizátory jsou spolu s Regionálním muzeem
v Litomyšli také nakladatelství Paseka, pražský Národ-
ní archiv a Městský úřad Litomyšl, bude moderovat
místostarosta Litomyšle pan Vojtěch Stříteský.
Nebude to první litomyšlská veřejná diskuse o Nejed-
lém. Po jeho čtyřicetiletém bezvýhradném uctívání se
o něm kritická debata rozhořela sérií článků na strán-
kách Lilie již v roce 1991. Pokračovala o dva roky
později, kdy o tomto místním rodákovi pronesl
na gymnáziu přednášku právě Petr Čornej. Následova-
la dlouhá odmlka, a to až do roku 2004, kdy se v sou-
vislosti s vydáním knihy o monstrprocesu s rektorem

Stříteským rozvířila nová diskuse – zejména o opráv-
něnosti ministrova pomníku před jednou z místních
základních škol – do níž se aktivně zapojila i místní
pobočka Konfederace politických vězňů, jež přednesla
vedení města návrh na odstranění této sochy, který
následně podpořili i čtyři z pěti představitelů litomyšl-
ských církví. Do debaty vstoupila řada lidí na strán-
kách Mladé fronty, Práva a Lidových novin, kde se
objevil článek hudebního teoretika Jiřího Černého
podporující dosavadní stav. Posledním, kdo se k této
problematice vyjádřil a označil existenci Nejedlého
pomníku za „veřejnou hanbu“, byl v roce 2008 v časo-
pisu Reflex historik Jan P. Kučera. Jednalo se v mnoha
případech o diskuse vyhrocené a mnoho jejich aktérů,
zvlášť z řad politických vězňů a jejich potomků, si
z nich odneslo četné šrámy na duši.
Doufáme, že chystaná debata přinese mnoho nových
impulsů a reflexí, které přispějí k náhledu na tuto pro-
blematiku z dalšího úhlu. Jeden takový před nás klade

Zdeněk Nejedlý při své první poválečné návštěvě Litomyšle 
v červnu 1945

v úvodu ke knize její autor – „některá témata musí být
zlehčena, nahlédnuta z ironického nadhledu, aby
mohla být pochopena (...) možná toto je cesta, jak se
vyrovnat s některými traumaty z minulosti.“ K setkání
zveme vedle emocionálně nezainteresované veřejnosti
také politické vězně, kteří mají k Nejedlému odpor,
protože v době, kdy zastával nejvyšší stranické a vlád-
ní funkce, byli krutě perzekvováni, ale i zastánce poli-
tiky komunistické strany, kteří jej jsou schopni ústy
Maxe Olšana blahoslavit za „ozdravění“ našeho škol-
ství (viz Lilie z 6. listopadu 2012, s. 4). Přeji nám všem,
aby naše diskuse nebyla marná.

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli
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práci všech kateder a ateliérů Fakulty restaurování. Své
práce zde vystaví více než padesát studentů fakulty.
Prezentované práce vznikly v rámci výtvarné přípravy
a specializované výtvarné přípravy v jednotlivých ateli-
érech. Návštěvníci tak mohou zhlédnout příklady kres-
by, grafických listů, tušové a kvašové malby. Vystaveny
budou makety historických knižních vazeb či kopie
středověké knižní malby. Mezi plastikami bude instalo-
ván akt dívky v životní velikosti nebo sekaná kopie por-
trétu Sv. Václava. Další zajímavostí bude například
cvičný panel se sgrafitem a mozaikou. 
Součástí výstavy bude i představení konkrétních res-
taurátorských prací, na nichž se studenti v rámci stu-
dia podíleli pod vedením pedagogů fakulty. Za zmínku
stojí především prezentace restaurování gotické
kamenné kašny v Kutné Hoře, zařazené na seznam
památek Světového dědictví UNESCO, nebo konzerva-
ce části gotických nástěnných maleb na východní
stěně presbytáře farního kostela sv. Martina v obci
Sankt Martin v Dolním Rakousku. Tuto unikátní výsta-
vu budou doprovázet workshopy lektorované studen-
ty a pedagogy Fakulty restaurování. Více informací
naleznete na www.upce.cz/fr/index.html nebo
na http://pater.cz/vcg/.                           Tomáš Kupka

proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice,

tel. 466 036 589; tomas.kupka@upce.cz

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v roce 2013
organizuje oslavy 20 let výuky restaurování v Litomyš-
li. První akcí, na které představí své umělecké a vědec-
ké aktivity, bude výstava nazvaná Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice - 20 let výuky res-
taurování v Litomyšli. Díky spolupráci s Východočes-
kou galerií se výstava uskuteční v exkluzivních
prostorách Domu U Jonáše v Pardubicích od 5. března
do 28. dubna 2013.    
Výstava prezentuje Fakultu restaurování Univerzity
Pardubice, její krátkou historii i přehled současného
dění na fakultě. Klade si za cíl představit a přiblížit

Oslavy 20 let výuky restaurování 
v Litomyšli začínají

Křehká krása, něžné symboly jara a nového života, tak
začíná sezóna v Zámeckém sklepení. Mezi sochami
Olbrama Zoubka se totiž objeví velikonoční kraslice
vytvořené speciální technikou ze skla. Výzdobu při-
pravili majitelé firmy Ozdoba CZ, kteří pokračují
v mnohaleté rodinné tradici výroby skleněných veliko-
nočních a vánočních ozdob. 
Výstava bude otevřena ve dnech 30. března - 28.
dubna o víkendech od 10.00 do 16.00, ve všední dny
pro předem ohlášené zájemce a školy.

Iva Voříšková

Jarní výstava 
skleněných kraslic 

Hledáme nové jméno
Zúčastněte se ankety s DDM Litomyšl.
Hledáme jméno, které by nejlépe při-
blížilo naši činnost a bylo přátelské
pro malé, velké i dospělé. Takové, aby
se vám dobře pamatovalo, hezky říka-
lo a stalo se součástí vašeho slovníku
pro volný čas. Jsme zařízení, které je
otevřeno všem. Můžete u nás sporto-
vat, pohrát si, bavit se, vyrábět, mode-
lovat, něco se naučit, dozvědět se

a najít si nové kamarády. To vše v příjemném a bezpeč-
ném prostředí. 
Vaše nápady na jméno pro DDM Litomyšl můžete psát
na adresu plihalova@ddm.litomysl.cz do konce března.
Autor jména, které zvítězí v naší anketě, obdrží tričko
s novým jménem a logem a věcnou odměnu. 

Hana Plíhalová Šafaříková

pozvánky

Makety gotické knižní vazby

Březnové aktivity projektu
ARC – Ars Regio Civitas

Sobota 9. března od 9.00 do 14.00 hod. budova Fakulty
restaurování v Litomyšli 
5. jednodenní workshop s názvem „Jak pečovat

o drobné památky z textilu a usně“

Účastníci workshopu se pod vedením Ing. Martiny
Ohlídalové, Ph.D a Bc. Veroniky Šulcové seznámí s pro-
blematikou základní péče o drobné předměty z textilu
a usně a také s nejběžnějšími způsoby jejich poškoze-
ní, s vhodným způsobem zacházení, ošetření a ulože-
ní. Na vybraných příkladech jako je lidový historický
oděv, bytový textil a oděvní doplňky budou prezento-
vány jednotlivé restaurátorské postupy pro useň a tex-
til. Vybrané dílčí úkony, jako např. čištění či tukování,
si zájemci sami vyzkouší.
Účast pro všechny zájemce zcela zdarma! Svou účast,
prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. 737 111 507
Pondělí 11. března od 18.00 hod. salónek hotelu Zlatá
Hvězda na Smetanově náměstí v Litomyšli (Vstup volný!)
Kulatý stůl: Grantová politika města podporující

občanské aktivity a tvorba rozpočtu obce

Zajímá vás, jak se dělá rozpočet? Které oblasti jsou
v něm nejdůležitější? Proč v něm některé informace
chybí? Jak do něj může občan zasáhnout? Co zname-
ná obyčejové právo a jak souvisí s udělováním dotací? 
Sobota 23. března od 9.00 do 12.00 hod. budova Fakul-
ty restaurování v Litomyšli
6. praktický workshop s názvem „Jak pečovat

o drobné památky ze dřeva“

Workshop, který povede zkušený restaurátor Jiří
Věneček, seznámí návštěvníky s problematikou
základní péče o drobné předměty ze dřeva. Dozví se,
jak s nimi zacházet a jak o ně pečovat. V druhé části se
zájemci mohou těšit na praktické ukázky různých res-
taurátorských postupů a bude prostor i na doplňující
dotazy. 
Účast pro všechny zájemce zcela zdarma! Svou účast,
prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. 737 111 507

Mgr. Eva Novotná

koordinátorka projetku ARC - ARS REGIO CIVITAS

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: 
• Den otevřených dveří v MŠ Sedliště 
• Manželé Vašíčkovi v Bobo Cafe 
• LDT Domašov u Jeseníku 
• 10. ročník florbalového turnaje Dona Boska 
• Hráči klubu Stiga HC Benátky pokračují 

v tažení Českým i Litomyšlským pohárem
• Otužilci litomyšlského krytého bazénu 

co se do Lilie nevešlo
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Polyfunkční dům s knihovnou situoval na Bělidla student
Jakub Jirman. 

Vojtěch Malina vizualizoval svou “knihovnu u vody”, kterou
umístil mezi pedagogickou školu a Smetanův dům. 

Studentské
návrhy

Martin Duba navrhl rozhlednu originální konstrukce a usa-
dil ji v těsném sousedství Židovského kopce v Litomyšli. 

Architektonické návrhy, které máte právě před sebou,
nebudou pravděpodobně nikdy realizovány. Projekty
vypracovali v roce 2011 studenti ateliéru profesora
Zdeňka Fránka na liberecké Fakultě umění a architek-
tury. „Architekt Fránek nabídl městu, že by studenti
mohli v rámci seminárních prací vypracovat nějaké
studie a pomoci tak osvětlit problematiku několika
míst ve městě. Společně se starostou jsme pak vytipo-
vali lokality a některé problematiky. Stavby však
nemusely být vázány na konkrétní místa – řešili jsme
novou knihovnu, domov pro seniory… Naším záměrem
bylo, aby se studenti na město podívali nezávislýma
očima,“ vysvětlil Antonín Dokoupil z odboru rozvoje
a investic městského úřadu.
Pokud vás práce studentů zaujaly, vzpomeňte si na ně,
až půjdete do hlavní budovy městského úřadu.
Na schodišti mezi druhým a třetím patrem je až
do konce března instalována malá výstava student-
ských projektů. 

V současné době jsou již připraveny nové litomyšlské
návrhy, které vytvořili studenti ateliéru architekta
Antonína Nováka z liberecké fakulty.  „Tentokrát jsem
navrhl studentům řešit problematiku sociálního byd-
lení, dvě funkce: sociální bydlení pro nepřizpůsobivé

a sociální bydlení pro nízkopříjmové. Opět jsem vyti-
povali nějaká místa. Před měsícem jsem byl v Liberci
na jedné oponentuře  - výsledky by měly být brzy zve-
řejněny,“ prozrazuje Dokoupil. 

-red-
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Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý.
Politik a vědec v osamění, 
Minulý měsíc se dostala na pulty našich knihkupectví obsáhlá biografie jednoho z nejuc-
tívanějších, ale také nejnenáviděnějších Litomyšlanů všech dob. Je výsledkem více něž
dvacetileté práce, během které autor sesbíral k danému tématu až neuvěřitelné množství
materiálu, a to i za hranicemi naší země – podnikl dokonce dvě několikatýdenní cesty
do Moskvy, kde v různých archivech hledal stopy po Nejedlého válečném pobytu. Podo-
tkněme, že nikoli marně. Jde o obdivuhodné dílo napsané velice čtivým stylem, v němž
autor nešetřil vtipem, jímž své vyprávění oživuje – například uvádí, že matka pozdějšího
ministra se jmenovala za svobodna Bubáková, tudíž „náš hrdina byl tedy polovičním
Bubákem.“ Jiří Křesťan před námi sleduje všechny možné záhyby Nejedlého života,
v prvé řadě však konstatuje fakta a vyhýbá se zjednodušujícímu vidění.
Vyprávění počíná líčením idylického dětství, v němž zaujme zejména sebevědomí malé-
ho Zdeňka, který již v tomto věku dával svým vrstevníkům najevo, že pro něho jsou jejich
cíle příliš nízké, a byl přesvědčen o svém výjimečném poslání. Neochvějné vědomí vlast-
ní výlučnosti se nakonec stalo trvalým rysem Nejedlého povahy. S ním kráčel životem,
pouštěl se do ostrých polemik (spor o Dvořáka, Sukova aféra apod.) a s ním došel až
do pozice servilního schvalovatele vražd páchaných na vlastním národě. Vynikajícím
způsobem jsou podány partie pojednávající o činnosti pozdějšího ministra v moskev-
ském exilu (sám sebe natolik přeceňoval, že si v tamní československé kolonii vysloužil
mnoho úšklebků) a jeho poválečném působení, kdy na počátku 50. let přebíjel svoji neji-
stotu a strach z reality, jíž pomáhal nastolit halasnými útoky na odsuzované a popravo-
vané. Jak praví autor: „Jedněmi z nejhrůznějších intelektuálních výkonů 20. století
u nás jsou projevy, jež pronesl v rozhlase po odsouzení Rudolfa Slánského a spoluobvi-
něných.“ Na druhou stranu je naprosto fascinující Nejedlého pracovní nasazení a rozsah
jeho vědeckého díla, na jehož vytvoření by běžný smrtelník musel mít bez nadsázky
několik životů.    
Pokud si můžeme vypůjčit slova profesora Petra Čorneje, jednoho z lektorů publikace, je
Křesťanovo dílo „nejpodrobnější, nejobsáhlejší, faktograficky nejspolehlivější a nepo-
chybně nejlepší biografií Zdeňka Nejedlého.“ Podle jeho dobrozdání je v rámci české his-
toriografie Křesťanova kniha bez nadsázky událostí.

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli

Inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz

Úspěšná baletka Anna M. Mařáková
Nadějná litomyšlská baletka Anna Marie Mařáková se
o víkendu 16. – 17. února zúčastnila v německém
Selbu kvalifikace na mistrovství světa - soutěže World
Dance Cup 2013. V konkurenci více než 250 taneční-
ků a tanečnic se tato desetiletá baletka umístila
v první desítce celkového pořadí. Za první tanec si
vysloužila 6. místo a za druhý 7. místo.
„Myslím, že ve sportu je toto umístění velkou
výzvou,“ potvrdila maminka malé tanečnice paní
Marie Mařáková.                   -red-, foto Marie Mařáková

Žák ZŠ U Školek nejlepší v kraji!
Žáci naší školy  společně s dalšími žáky základních
škol a víceletých gymnázii Pardubického kraje absol-
vovali testy z matematiky, českého i anglického jazy-
ka a z obecných studijních předpokladů, které
pořádala společnost Scio. Odborníci následně vyhod-
notili nejlepší žáky a společnost Scio jim poslala
osvědčení. Jedno takové přišlo i do Litomyšle. Tohoto
překrásného ocenění se dostalo  žákovi 9. B Janu
Tománkovi. Při slavnostním předání ocenění z rukou
ředitelky školy Mgr. Miroslavy Jirečkové  nechyběla
ani redaktorka Svitavského deníku.
Honzo, upřímně ti všichni  blahopřejeme a máme
radost s tebou. Přejeme ti, abys takto úspěšný byl i při
přijímacích zkouškách a poté i v dalším studiu! 

spolužáci z 9. B a třídní učitelka Ludmila Drobná   

foto L. Drobná

Co?

Seznam se: • s možnostmi prevence nádorového onemocnění prsu • s nároky žen
na preventivní vyšetření • se způsoby zjišťování diagnóz
Nauč se: • rozpoznat tělesné změny při pravidelné kontrole • postupy při samovyšetřování
Získej informace: • o způsobech a vývoji léčby • o metodách zjišťování diagnóz •
o kontaktních místech v našem kraji
To vše se dozvíte v Rodinném centu Litomyšl, Toulovcově náměstí 1163 ve středu 13.
března 2013 od 10.00 hod. na přednášce, která je součástí celorepublikového projektu
prevence nádorového onemocnění prsu. Je jedno jestli vám je 20 nebo 70, důležité je
pečovat o své tělo – „Udělej to pro sebe“ a přijďte.           Srdečně vás zve Petra Benešová, 

Rodinné centrum Litomyšl

Udělej to pro sebe
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Město poskytne občanům
dotace na kompostery

V měsíci březnu 2013 Město Litomyšl poskytne obča-
nům, kteří nezapomínají třídit bioodpad dotace v hod-
notě 800,- Kč na zakoupený zahradní komposter.
Očekáváme snížení nákladů na odpadové hospodář-
ství. Dosavadní provedené kontroly prokázaly přínos
těchto dotací, a proto byly k tomuto účelu v rozpočtu
města na rok 2013 vyčleněny další prostředky v celko-
vém objemu 20 tis. Kč.
Komu bude poskytnuta dotace:

- občanům s trvalým pobytem nebo obyvatelům inte-
grovaných obcí města Litomyšl

- občanům rozhodnutým  trvale třídit bioodpad
- dotace bude poskytnuta po zakoupení komposteru

o objemu nádoby min. 390 l 
- po předložení dokladu bude částka poslána na účet

žadatele, max. výše příspěvku 800,- Kč.
- komposter bude umístěn na oploceném pozemku

ve vlastnictví žadatele na území Litomyšle a integro-
vaných obcí

- občanům, kteří ještě o dotaci dosud nežádali
Dohoda o poskytnutí dotace bude obsahovat několik
ustanovení o umístění komposteru, pozemkovém čísle
parcely, možnost provedení kontroly po dobu min. 2
let od podepsání dohody. V případě nedodržení těchto
podmínek bude dotace vrácena včetně zákonného
penále. 
Tiskopisy žádosti o dotaci na komposter jsou k dispo-
zici na podatelně  MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000
nebo na odboru místního a silničního hospodářství.
Kontaktní osobou je Jana Foltová, tel. 461 653 364.

Žádat mohou pouze občané, kteří dosud dotaci

neobdrželi.

Kompostem na zahradě můžete přihnojit  ovocné stro-
my, zeleninu, květiny, trávník,  okrasné stromy a keře,
balkónové rostliny v truhlících nebo závěsných nádo-
bách. Kompost bychom měli aplikovat během vege-
tační doby, tzn. od jara do pozdního léta. V období
zimy rostliny nepřihnojujeme, probíhá období vege-
tačního klidu, rostliny téměř nepřijímají živiny
a dochází k jejich vyplavování. Kompost rozhazujeme
ne povrch půdy nebo mělce zapravujeme např. hrábě-
mi. Takto přihnojujeme trávníky a doplňujeme živiny,
které trávník neustálým sekáním trávy z půdy odčer-
pává. Doporučená dávka 2 litry na 1 m.
Při výsadbě ovocných stromů a keřů přimícháme
několik lopat kompostu do vrchní vrstvy půdy k zahr-
nutí jámy. 
Při pěstování zeleniny kompost aplikujeme na celou
plochu záhonu a mělce ho zapravíme do půdy v dávce
4-8l na 1m˛ dle náročnosti zeleniny na živiny.
Pro rostliny v květináčích a truhlících smícháme
z jedné poloviny kompost se zeminou nebo pískem.
Do kompostu patří: 
z domácnosti - zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajo-
vé zbytky, skořápky z vajíček a ořechů, novinový papír,
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, podestýlka
domácích býložravých zvířat, zvadlé květiny
ze zahrady - posekaná tráva, naštěpkované větve, listí
(mimo ořešáku, akátu), plevele, zbytky zeleniny, pili-
ny, hobliny, kůra, popel ze dřeva.             Jana Foltová

VODA –TOPENÍ – PLYN

David Vomočil
Nedošín 129
570 01
tel. 722 278 029
vomocil@profitop.eu

Miloslav Ryšan 
Dolní Újezd 83
569 61 
tel. 739 076 485
rysan@profitop.eu       

ProfiTop – servis, prodej, montáže
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Hoření, hašení,
přenosné hasicí přístroje
Je to jednoduché – když máme v krbu připraveny třís-
ky na podpal a zásobu polen, stačí nám přiložit hořící
zápalku ke starým novinám, které jsou pod nimi.
Za chvíli budou v krbu vesele tančit červené plamínky
a pokojem se rozlije příjemné teplo. Možná nás napad-
ne myšlenka, co to hoření vlastně je a za jakých pod-
mínek k němu dochází. Pokusíme se vám tedy na ni
odpovědět v následujících řádkách. 
Vezmeme si na pomoc učebnici chemie a tam najdeme
tuto definici: Hoření je fyzikálně – chemická reakce,
při které se látka zahřátá na svoji zápalnou teplotu,
slučuje s kyslíkem za silného vývoje tepla, světla
a zplodin hoření. To jsou tři důležité faktory. Prvním je
bezesporu hořlavá látka. Výběr je rozmanitý ve všech
skupenstvích hmoty. Druhý faktor – kyslík, obsahuje
ho i vzduch a jako okysličovadlo postačí i kyslík váza-
ný v chemických sloučeninách. K hořlavé látce s kyslí-
kem postačí přidat zápalný zdroj a oheň je tady.
Zápalným zdrojem nemusí být jenom otevřený plamen,
ale i žhnoucí uhlík, nedopalek cigarety, jiskry odletu-
jící od brusky nebo jiskření mezi kontakty vypínače.
Jestliže odstraníme některou z uvedených složek,
nemůže proces hoření probíhat. Víme tedy, že bude-
me-li někdy hasit, budeme bránit přístupu vzduchu,
ochlazovat hořící látky nebo je zcela odstraňovat.
V praxi to znamená: například vypnout neprodleně
přívod plynu, pokrýt hořící materiály pěnou nebo
třeba ochladit rozpálené dřevo vodou. Při hašení
vodou je však nezbytné mít na mysli, že pokud se
jedná o požár elektrického zařízení nebo je elektrické
zařízení bez příslušného krytí v blízkosti místa požá-
ru, musíme nejprve vypnout elektrický proud. 
Podstatně účinnější jsou přenosné hasicí přístroje.
K běžným hasicím přístrojům patří vodní a pěnový. Zde
si musíme také dát pozor a nepoužívat je pro hašení
elektrického zařízení pod proudem. Na elektriku je
vhodný sněhový hasicí přístroj (CO2) a v dnešní době
je nejrozšířenější práškový hasicí přístroj. V poslední
době se i u nás objevila nová hasiva, například Pyroco-
ol. Oblíbený v domácnostech se stal zejména hasicí
sprej od této firmy.
Oheň v krbu i oheň na střeše je jeden a tentýž a je
pouze na nás, představí-li se jako dobrý sluha nebo zlý
pán.                                                                  Karel Zeman

Pitná voda a její zvlněná hladina
Rozhodl jsem se zveřejnit některé údaje o vodním
zdroji pitné vody z Benátek. Vzhledem k různým „akti-
vitám“, diskuzím i zprávám z webových stránek chci
upozornit na některé zajímavé údaje. Z toho důvodu
chci prezentovat svůj názor na to, který dodavatel by
měl vodu dodávat i účtovat. Tento názor sdílí naše
rodiny i rodiny mnohých našich známých a spoluobča-
nů. 
1. Mnoho lidí si myslí, že pitná voda z Benátek je nám
dodávána přímo z vodojemů u silnice Litomyšl – Janov
na pravé straně. To jsou ale „pouze“ vodojemy. Voda je
čerpána z údolí po pravé straně této silnice. V roce
1936 se město Litomyšl rozhodlo, že malé vodárničky
již nestačí a bude zbudována velká vodárna. Byla
schválena částka na vrt do 100 metrů. Voda nevytrysk-
la. Vrt byl uskutečněn v hluboké opukové skále,
podobné té, jaká je k vidění v lomech v Benátkách.
Rada města tehdy uvolnila částku na vrtání do dalších
30 metrů. Až v hloubce 125 metrů vytryskl silný pra-
men – 127 vteřinových litrů kvalitní vody. Byla zbudo-
vána vodárna a u silnice dva vodojemy. Díky silné
vrstvě opuky byla voda v hodnotě okolo 15 miligramů

dusičnanů na litr. Po dlouhá léta jsme pili kojeneckou
vodu. 
2. Něco o současné situaci: Platíme minimální částku
vodného stočného! Pro ilustraci: Žamberk 46 Kč, Hra-
dec Králové 82 Kč, Litomyšl 52 Kč za m3. Jako odstra-
šující uvádím příklad Moravské Třebové. Firma VHOS
a.s. se začlenil do skupiny ENERGIE AG Öberösterreich
a občané platí 84,20 Kč za m3. A ještě 1000 korun ročně
za vodoměr!?
3. Děkujeme, že nám je voda dodávána a účtována fir-
mou VODOVODY spol. s.r.o. Na Lánech 3, Litomyšl.
A vodoměr nám neúčtují. Je jistě zajímavé, že z webo-
vých stránek je možno zjistit, kolik firma za rok vydě-
lá. Je to 4,30 % zisku ročně. A pokud je mi známo ještě
z dob podnikání a informací z finančního úřadu, je
zisk do 10 % adekvátní. 
Co říci na závěr? V době kdy mnoho našich domácnos-
tí obdrželo modré letáky, se o této situaci moc a moc
diskutovalo. Domnívám se, že většina občanů v našem
městě chce, aby byl současný dodavatel vody zacho-
ván. A tedy ještě jednou: je to VODOVODY spol. s.r.o.
Na Lánech 3, Litomyšl.                            Jaroslav Jiráček

z dopisů čtenářů

Chtěl bych reagovat na příspěvek pana Daniela Brýdla
v Lilii 2/2013 týkajícího se dodržování tržního řádu
a nečinnosti městské policie při jeho kontrole. Chtěl
bych uvést, že městská policie kontrolovala dodržová-
ní tržního řádu v minulém roce zcela pravidelně. Něko-
lik nepatrných porušení bylo vyřešeno s obchodníky
přímo na místě nápravou stavu, větší či opakovaná
porušení byla řešena blokovými pokutami. Bylo ulože-
no 22 blokových pokut za porušení tržního řádu v cel-
kové výši 15 tis. Kč. Dalších 5 případů opakovaného
porušení bylo postoupeno z důvodu možnosti většího
postihu do správního řízení přestupkové komisi měst-
ského úřadu. 
Největší procento přestupků tvořilo nedodržení stano-
veného průchodu 1,5 metru příčným směrem, tj.

obloukem podloubí z podsíně do náměstí. Asi po dvou
případech se jednalo o přestupky nedodržení prů-
chodnosti podélným směrem podloubím, vystavení
zakázaného zboží a nedovolené zakrytí zboží plach-
tou. Dva přestupky porušení tržního řádu byly vyřeše-
ny blokovou pokutou již i v letošním roce (vystavení
prádla a nepovolený prodej). Mohu konstatovat, že
od srpna 2012 nebyly porušeny stanovené podmínky
průchodnosti dané přílohou k tržnímu řádu. 
Bohužel, co se týče estetické stránky a kulturnosti
prodeje, neexistuje žádná právní norma, která by toto
stanovila a podle které by mohla městská policie
postupovat a eventuelně postihovat.

Karel Rajman, 
velitel Městské policie Litomyšl

Reakce na článek v Lilii č. 2/2013

Seminář „Finanční gramotnost – Aneb jak správně na dluhy“
zaujal pedagogy i starosty obcí regionu MAS Litomyšlsko

Projekt „Finanční gramotnost“
vznikl na základě myšlenky
a zjištění skutečností, že
v dnešní době občané nemají
dostatečné informace jak
nakládat s finančními pro-
středky a jak se vyhnout pří-
padným problémům, které tato nevědomost často
přináší s sebou. Partnerem a realizátorem této myšlen-
ky se stala akciová společnost Partners Financial Sevi-
ces, která poskytuje vzdělávání v rámci propagace
finančního zdraví v celé České republice. 
Pilotním projektem je zavedení vzdělávání dětí 9. roč-
níků základních škol regionu MAS Litomyšlsko. Z oslo-
vených 9 škol se přihlásilo 8 a od února 2013 probíhají
semináře v několika lekcích na přihlášených školách.
V návaznosti na tyto aktivity si sami pedagogové vyžá-
dali možnost vzdělávání v oblasti finanční gramotnos-
ti a získání lepších informací, které mohou následně
předat dětem. 
Dne 26.2.2013 se konal seminář v Kulturním domě
Poříčí u Litomyšle. Cílovou skupinou tohoto semináře
byli v prvém kole právě pedagogové, kteří si vyslechli
nové informace z oblasti finanční gramotnosti, kterou
nyní již vyučují nebo v blízké době plánují vyučovat
na základních školách. Seminář byl interaktivní a ško-
litel pan Ing. Ondřej Matoušek z Partners neustále udr-
žoval aktivní kontakt s účastníky semináře. Přednáška

byla velice zajímavá a poutavá.
Pedagogové poslouchali se
zaujetím nové informace,
dotazovali se na terminologii
a upřesňovali si určité souvis-
losti. V rámci školení byla
nabídnuta i individuální

pomoc od školitele v případě, že pedagog bude potře-
bovat prohloubit svoje znalosti od profesionálního
poradce. 
Seminář je možno hodnotit jako úspěšný už z důvodu,
že časový fond byl přečerpán a pedagogové si vyžádali
možnost dalších lekcí. 
V ten samý den byl připraven seminář pro zástupce
obcí. Je velice obtížné předat tyto informace široké
veřejnosti a tak zástupci MAS Litomyšlsko požádali
zástupce obcí o pomoc, jak tyto informace přiblížit
občanům obcí regionu a snížit tak dopady finanční
nevědomosti. Účastníci semináře si poslechli předná-
šené informace a sami vyhodnotili, zda jsou přínosné
pro občany jejich obcí. Seminář měl podobný průběh
jako s pedagogy a zástupci obcí se dotazovali opět
na doplňující informace, na modelové příklady
a na terminologii. Po ukončení semináře proběhla dis-
kuze se zástupci MAS Litomyšlsko, školitelem Partners
a zástupci obcí, jakým způsobem předat tyto informa-
ce občanům. Tato otázka byla vyřešena. Někteří staro-
stové obcí se dobrovolně přihlásili a s projektem

pomůžou. Pokusí se zacílit na věkovou skupinu 20-30
let, osloví občany v této věkové kategorii a doporučí
účast na dalším semináři. Další velkou pomoc je
od pana starosty Janypky ze Strakova, který přislíbil
pomoc předat důležité informace na Krajský úřad Par-
dubického kraje a MAS Litomyšlsko zkusí navázat spo-
lupráci a rozšířit vzdělávání do středních škol. 
Ačkoliv se zdálo, že projekt finanční gramotnost se
nesetká s velkým pochopením u veřejnosti, je možné,
že se podaří v lidech změnit přemýšlení o financích
a v budoucnu se v regionu vyhneme nepříjemným
následkům špatného rozhodnutí o své finanční
budoucnosti. 

Ivona Svobodová, ředitel MAS Litomyšlsko

PLACENÁ INZERCE
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

•15. - 16. března, Kongresové centrum Aldis
Infotour a cykloturistika

Nabídky cestovních kanceláří, krajů, měst
a regionů a také nabídky pro cykloturistiku. 

CHEB

•do 12. května
Historie stavebnice Merkur

Chebské muzeum - výstava ze sbírky J. Mládka
věnovaná fenoménu stavebnice MERKUR

JINDŘICHŮV HRADEC

•21. března, 19.00, Kulturní dům Střelnice 
Divadelní hra FRANKIE & JOHNNY

Divadlo v Rytířské Praha. V režii Petra Kracíka
hrají Tereza Kostková a Aleš Háma

KUTNÁ HORA

•20. března od 17.00, Sedlecký klášter
Rovnodennost v sedlecké katedrále

Společné pozorování ojedinělého putování
paprsku slunce hlavní lodí katedrály spojené se
zpěvy souboru Byzantion. 

POLIČKA

•do 7. dubna, Centrum B. Martinů v Poličce
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný

- výstava s jarní tématikou zaměřená na lido-
vou stravu našich předků v období od Masopu-
stu do Velikonoc. 

TELČ

•23. března, 14.00, Nám.  Zachariáše z Hradce
Vítání svátků jara

Vystoupení horáckých folklorních souborů,
tradiční řemesla, pletení pomlázky...

TŘEBOŇ

•9. března od 10.00, Divadlo J.K.Tyla
Třeboň poetická

Přehlídka divadel a poezie

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách 

www.ceskainspirace.cz

Inspirace
z České inspirace 

• výcvik všech skupin
AM-A1-A-B-BE-C-CE-D-T

• akreditované školící
centrum řidičů

Autobusová doprava - školní výlety, zájezdy
Pronájem školících prostor.
Žádosti a informace v autoškole nebo na www stránkách.
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

Naučíme Vás řídit i ve velkém městě. 

www.autoskolalitomysl.cz

Prodáme byt 3+1 v Litomyšli
Byt je po rekonstrukci (okna, bytové jádro, 

vestavné skříně). Bližší info na tel. 776 746 760

Firma Swop nabízí volné pozice: 
adm. prac. – data entry, operátor, obchodní zástupce,
skladník, řidič. • personhab@gmail.com, 734755217
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Městský bazén, tel.: 461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01
Info o otevírací době na www.mslit.cz/bazen.php
nebo na tel.: 461 315 011.
Plavecká škola Ráček Litomyšl,
tel. 461 315 011 a 606 051 995
e-mail: plaveckaskola@mslit.cz
• Po 8.30 Kurz „Plavání kojenců a batolat“ do 3 let
e-mail.: batolata@mslit.cz
• Po 17.00 – 18.00 Kurz „Plavání pro těhotné“ 
• Út 16.00-17.00 Kurz „Plavání pro dospělé“
(plavci i poloplavci) - 18 let a více
• Út 17.00-18.00 - Kurz plavání „Rodiče s dětmi“
od 3-5 let
• Út 17.00-18.00 Kurz Ráčci „Plavání hrou“-
kurz pro děti do 6 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka I. -
pro děti 6-8 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka II. -
pro děti 8-10 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka a kon-
diční plavání - pro děti 10-15 let
• Pá 10.00-11.00 Cvičení ve vodě pro seniory - více
info na tel. 606 051 995,
Pravidelná cvičení a kurzy plavání:

•Út 16.00-17.00 Kurzy plavání pro rodiče s dětmi
od 3-6 let - více info na tel. 737389 797,
www.kajmanek.cz
•Út 19.30 Aquarobic s Jarmilou Souškovou - více
info na tel. 606 415 698, www.bazenlitomysl.cz
•Pá 8.00 - 10.00 Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata - objednávky na tel.: 737 389 797, www.kaj-
manek.cz
•So 8.00 – 10.00 Kurzy plavání pro kojence a bato-
lata. tel.: 605 146 642, e-mail:
andrea.dost@seznam.cz

Sport areál s.r.o., tel. 774 741 695
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt 10.00-22.00, Pá 10.00-23.00 
So 8.00-23.00, Ne 8.00-22.00 
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
HODINOVÉ LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá 17.30 - 120 minut, Ne 10.00, 18.00 
•www.stratilek.cz

Jandikova.cz

•BODYLATES – tělocvična II. ZŠ v Litomyšli
St 19.00 (lekce bez rezervací, informace p. Draho-
šová : 608 229 159)

Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
Rozvrh lekcí platný od 1. 1. 2013
FITCENTRUM FILA U PLOVÁRNY 1130
Rezervace a rozpis všech lekcí v rezervačním
systému na www.jandikova.cz
•K2 HIKING
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (dříve narození), 18.00, 19.30
St 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu), 19.30
Čt 16.30, 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30
•BOSU
Út 18.00
Čt 16.30 (sudý týden), 19.30 (lichý týden)
Ne 18.00
•JUMPING
Po 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu)
St 19.30, Pá 18.00
•ZUMBA
Čt 16.30 (lichý týden), 19.30 (sudý týden)
•ZUMBATOMIC – formou kurzu
St 15.15 - 16.00
•MIX PRO ŽENY - St 16.30 
•FLOWIN - Út 19.30, St 18.00

•AEROBIK „OBRÁCENĚ“ - Po 19.30
•JÓGA – bez rezervací - Po 8.30, Čt 18.00
Informace: 608 834 129 (Petra Bálská)
• KRUHOVÝ TRÉNINK – NOVINKA 
Ne 18.00

Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli U Školek
•PILATES - Čt 17.45 - 18.45
ke cvičení je třeba pouze podložka a ručník, cvičí
se bez obuvi
Kontakt: Jana Voleská, tel. 777 118 220

Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
St 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omezení
Čt 16.00-19.00 ženy / 19.00-22.00 bez omezení
Pá 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omezení
Po, Út, So, Ne  individuální rezervace
více info na www.areal-sokolovna.cz
V pátek 29. března bude poslední saunovací den
této sezóny.

Cvičební sál Veselka

Samurai klub bojových umění a sportů 
tel. 776 88 77 19
• Karate Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30  
•Fitbox Po, Čt 18.00-19.00 - tel. 776 887 719
•Zumba Po 19.00-20.00  
•Jóga Út 18.00-19.00 - tel. 608 834 129
•Sportovní příprava pro malé děti - zaměřeno
na bojová umění Po, St 16.00-17.00  
•Aikido St 17.00-18.30  
•Kickbox St 19.00-20.00, Pá 18.30 - 19.30 
Ostatní info na tel. 775 998 869
• každé úterý Vasrmánek - pohyb s dětmi
pro jejich zdraví a pro zábavu Vás, rodičů:
9.00- 9.50  Koumáci (1-2 roky)

10.00-10.50 Likvidátoři (2-3 roky)
16.00-16.50 Puberťáci (3-4 roky) a rozumbradové
(4-5 let)
více na www.vasrmanek.cz, tel. 777 113 173

Krytý zimní stadion,tel. 461 612 179
Veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli od 13.30-15.30.
více na www.hclitomysl.cz

Sokolovna, tel. 608 615 747 a 732 962 686
Pravidelná cvičení 2012/2013:
Po 16.00-17.00 Rodiče a děti
Po 17.30-18.30 Mladší žactvo
Út 18.00-19.00 Zumba
St 17.00-18.00 Predškoláci
St 18.00-19.00 Gymnastika
Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 Aerobik

Rodinném centrum Litomyšl, tel. 721 344 217
Rehabilitační cvičení s prvký jógy
každý čtvrtek 16.00-17.00 

Tělocvična Gymnázia Aloise Jiráska
Zumba+posilování
St 18.00 - 19.15 hod., začínáme 9.1.2013
Adriana Vítková, www.zumbasadrianou.cz

Aula III. ZŠ - T.G. Masaryka

Pilates
Po, St: 19.30 – 20.30
Více informací: L. Hájková, tel.: 724 731 366

Rodinné centrum Litomyšl, tel. 607 605 720
Čt 8.45-9.15  Cvičíme spolu aneb Baby gymnastika
– pro děti od 3 měsíců
Čt 9.30-10.00  Cvičíme spolu aneb Baby gymnasti-
ka – pro děti kolem 8 měsíců
Čt 16.00-17.00  Rehabilitační cvičení s prvky jógy –
tel. 721 344 217

Rodinné centrum Litomyšl, tel. 607 605 720
Čt 8.45-9.15  Cvičíme spolu aneb Baby gymnastika
– pro děti od 3 měsíců
Čt 9.30-10.00  Cvičíme spolu aneb Baby gymnasti-
ka – pro děti kolem 8 měsíců
Čt 16.00-17.00  Rehabilitační cvičení s prvky jógy –
tel. 721 344 217

Sport, cvičení

Jarní nákupy s Jiskrou
TJ Jiskra Litomyšl pořádá

v sobotu 27. 4. 2013
tradiční zájezd do Polska – Kudowa Zdroj.

Závazné přihlášky:
tel. 775 913 400 do 19. 4. 2013

cena: 140,- Kč

MČR v motoskijöringu
skončilo, z titulu se radují
Mňuk s lyžařem Langerem
Letošní mistrovství ČR v motoskijöringu pod názvem
ORION - SHIVA KTM CUP vyvrcholilo na známé dráze
v Dobřanech v Orlických horách. Po čtyřech odjetých
podnicích byli před tímto finálovým kláním na čele
šampionátu Josef Mńuk se svým parťákem Filipem
Langerem z družstva Mňuk motokros Vysoké Mýto
a bylo jasné, že pokud v Dobřanech neudělají nějakou
fatální chybu, můžou slavit první svůj primát v této
zajímavé zimní disciplíně. Ovšem v Dobřanech to
od rána vřelo, protože se ještě také rozhodovalo o dal-
ších místech na stupních vítězů. Ve finálové jízdě jako
raketa se odlepila dvojice jezdců Josef Sládek s Petrem
Čížkem a nasadili takové tempo, že cílem projeli s vel-
kým náskokem. Druzí nakonec dojeli po velkém boji
bratři Šrolerové z Klášterce a bronz bral tandem závod-
níků Vítězslav Marek, Zdeněk Langer z Pardubic.
Z pořádajícího týmu Orion Litomyšl se zde po zranění
ruky ukázal v dobrém světle zkušený matador Pavel
Kunc s lyžařem Romanem Prossem a cílem doslova pro-
létli na pěkném čtvrtém místě, jeho stájový kolega
Michal Roušavý, taktéž po vleklém zranění se do finá-
lové jízdy tentokrát neprobojoval. Velký favorit Pepa
Mňuk si to zde již pohlídal a k titulu mu stačila v poho-
dě sedmá pozice.
Letošní ročník je tedy již minulostí, organizačně se
pořadatelé rozhodně snažili velice dobře, titul je také
po zásluze ve správných rukách. Nyní nám ale pomalu
klepe na dveře motokros a s tím pochopitelně velká
příprava, prostě zabezpečení letošní sezony. Mistrov-
ství začíná v moravské Dlouhé Loučce v dubnu prvním
podnikem a ve žlutomodrých dresech nás budou
reprezentovat zkušený Petr Bartoš a nová akvizice
František Smola.
Celkové výsledky MČR v motoskijöringu 2013 - 1. J.
Mňuk - F. Langer - 95b. 2. J. Sládek - P. Čížek - 89b. 3.
P. Šroler - M. Šroler - 85b. 4. J. Švorc - O. Šlechta - 61b.
5. V. Marek - Z. Langer 54b. 6. L. Mohaupt - V. Hotový
- 51b. ... 11. P. Kunc - R. Pross (Orion) - 21b. ... 18. M.
Roušavý - L. Mareš (Orion) - 2b. 

Za Orion Racing Team Litomyšl Petr Kovář, 
foto P. Kovář

PRONÁJEM PROSTORU
K PODNIKÁNÍ

informace na tel. 602 110 181, M. Samek 
(prostory v bývalém hostinci 

U ZELENÉHO VĚNCE)
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V sobotu 23. března vás zveme na zábavné cvičení
ve vodě pod vedením zkušené instruktorky a rodačky
z Litomyšle Zuzany Vomočilové (více na www.vomoci-
lova.wbs.cz). Akce se bude konat v Městském bazénu
v Litomyšli od 10.30 hod. (vstup do šaten). Jde o hodi-
nové aerobní cvičení vhodné téměř pro každého, má
spoustu blahodárných účinků na náš pohybový aparát
i naši psychiku. Voda nadlehčuje, též dokáže schovat
drobné nedostatky na naší postavě. Aerobik s prvky

zumby vás roztančí a odvede pozornost od každoden-
ních starostí a stresu. Věřte, že se ve vodě budete cítit
prostě úžasně. Přijďte si užít hezké sobotní dopoled-
ne, přijďte k nám přivítat jaro. Vstupenky můžete
zakoupit na recepci krytého bazénu od 1.března do 22.
března za 90,- Kč, na místě v den akce za 100,- Kč.
Rozhodnutí neodkládejte, kapacita omezena. Pánové
– tip na atraktivní dárek pro vaši ženu k MDŽ. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Dámy – sobotní aqua aerobik

Mládež trénoval Václav Jílek ze Sparty
V neděli 20. ledna se na umělém trávníku sportovního
areálu Černá hora uskutečnil modelový trénink pod
vedením Václava Jílka, asistenta hlavního trenéra
týmu AC Sparta Praha Vítězslava Lavičky. 
Václav Jílek pochází z Litomyšle, kde hrál dříve fotbal
a přes Olomouc a různé věkové kategorie se dostal až
do Sparty. Dnes zde dělá asistenta trenéra. „Dříve jsme
spolu hráli, tak mne napadlo, že bychom ho k nám
mohli pozvat,“ říká hlavní trenér mládeže fotbalového
oddílu TJ Jiskra Litomyšl Antonín Zvěřina. Václav Jílek
nabídku přijal. Dvouhodinového, fyzicky náročného
tréninku se zúčastnila přípravka, starší a mladší žáci.
Novým tréninkovým metodám přihlíželi kromě rodičů
malých hráčů také trenéři z Litomyšle, Poličky, Sebra-
nic a dalších okolních vesnic. Odpoledne se přišel
podívat i pan Metyš, který v Litomyšli s fotbalem začí-
nal. 
A jak kluci reagovali na sparťanského trenéra? „Přišel
tam člověk, oblečený do tréninkových sparťanských
věcí – kluci na něj koukali jak na obrázek a hlavně je to
bavilo. Tréninkové metody Václava Jílka mne určitě
obohatily. Udělal takový trénink, jako dělají na Spartě,
i když s menší intenzitou, avšak ve stejné kvalitě –
když se nahraje někde balón, tak aby ho neztratili.
Na každém z šesti stanovišť bylo sedm lidí, kteří se
střídali ve velmi rychlé frekvenci. Nikdo neměl čas
odpočívat, nebo se flákat. Byl to velký zápřah,“ popi-
suje Antonín Zvěřina
Nadstandardní vztahy, které díky osobě litomyšlského
rodáka Václava Jílka panují mezi Jiskrou a Spartou,
dávají naději, že v Litomyšli brzy přivítáme na podob-

ném tréninku i nějakou z hvězd letenského klubu.
Další modelový trénink s Václavem Jílkem se uskuteč-
ní v létě a měly by se do něj zapojit všechny věkové
kategorie. Na tréninku bude prezentována také nová
trenérská metodika pro trenéry, kterým Václav Jílek
ukáže, jak efektivně pracovat s mládeží a dorostem.
„Chtěl jsem, aby trénink pod vedením Václava Jílka
děti znovu nabudil a oni zas začali hrát fotbal. Také
bych chtěl motivovat učitele tělocviku, aby ve svých
svěřencích podporovali zájem o fotbal. Ze společné
fotky z tréninku s Václavem Jílkem by měl vzniknout
nový plakát pro nábor do našeho fotbalového oddílu.
Ještě bych chtěl poděkovat Městskému úřadu Litomyšl
a především firmě MACH drůbež, a.s. za to, že podpo-
ruje mladé fotbalisty,“ uzavírá trenér mládeže Antonín
Zvěřina.                              -ps-, foto Michaela Kortyšová

CYKLOSERVIS „U ČENDY“
Březen – SLEVA 20% 

na veškeré opravy jízdních kol
opravy, stavby kol, prodej dílů

Dalibor Šafařík, U náhonu 263 Litomyšl,
tel. 737 256 977

MASÁŽE - ALENA MISTROVÁ
Krytý plavecký bazén Česká Třebová

Kosmetický Salon Lady
tel. 737 306 148 • mistrova.a@seznam.cz

PAVEL BARTONÍČEK
„ K A M E N Í Č E K “

privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 

• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ

CHCETE JIŽ

OPRAVDU ZHUBNOUT,
TRÁPÍ VÁS ŽALUDEČNÍ POTÍŽE?

Přivezeme vám zdarma celodenní stravu,
se kterou budete hubnout správně a zdravě.

Více na www.dietarozvoz.cz.
Mobil: 775 493 090 od 9 do 19 hod.

JÍTE A PŘITOM HUBNETE!
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Litomyšlský tým mužů má za sebou vítěznou sérii 11
zápasů v řadě, když postupně porazil Moravskou Tře-
bovou, 2x Skuteč, 2x Hlinsko, 2x Lanškroun, 2x Čes-
kou Třebovou a ve čtvrtfinále Play Off také 2x Světlou
nad Sázavou. Právě tyto dva zápasy, které rozhodova-
ly o pověstném úspěchu či neúspěchu v sezóně, byly
velmi vypjaté a rozhodovaly je až poslední vteřiny
zápasů. První zápas na hřišti soupeře ve Světlé n. S.,
který jsme nakonec vyhráli 2:3 rozhodl až gól Ondry
Dospěla 5 vteřin před koncem. Druhý zápas 15. února
v Litomyšli jsme výbornou hrou ve druhé třetině
a polovině třetiny třetí dovedli ke vcelku slušnému
vedení o dva góly, abychom tento náskok ztratili opět
v posledních vteřinách. Sedm vteřin před koncem
Světlá vyrovnala a tím poslala celý zápas do prodlouže-
ní, ve kterém už ani jedno z mužstev nemělo tolik sil,
aby zápas rozhodlo. V penaltovém rozstřelu, kdy se
jela série tří nájezdů, jsme kralovali, nejen díky našim
proměněným penaltám z hole Ondry Dospěla a Vojty
Lustyka, ale díky gólmanu Tomáši Kalouskovi, který se
dvakrát nemýlil. 
Na soupeře do semifinále jsme čekali, až jak dopadnou
ostatní čtvrtfinále, ale nakonec jsme dostali favorita
soutěže – Choceň, v jejíž soupisce figurují bývalí dru-
holigoví a extraligoví hráči a podle toho vypadal
i výsledek prvního zápasu, kdy jsme velmi slušně zača-

Hokejisté bojují o medaili v krajské lize
li, vedli jsme 0:2 a pak 1:3, aby nás soupeř v rozmezí
necelých čtyř minut doslova smetl z ledu čtyřmi góly,
když poté i ve druhé třetině přidal další tři, nebylo co
řešit. Porážka 8:4 nás ale nijak nemusí rmoutit. Čeká
nás odveta v Litomyšli, v níž se pokusíme o satisfakci,
ale případný sázkový kurz by pro nás nebyl nijak licho-
tivý. Až budete číst tyto řádky, bude hokejová sezóna
pomalu u konce a naše mužstvo bude určitě bojovat
o medaili, ale jaká a jestli vůbec bude, lze těžko před-
vídat, sledujte webové stránky www.hclitomysl.cz

Jiří Mlejnek, administrátor webu HC Litomyšl
Foto František Renza

Stiga-hokej - sál DDM

So 9. března od 10.00 7. kolo Českého poháru
2012-13 v Lidovém domě v Litomyšli
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

Každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí
se návštěvníci mohou podívat na lety mnoha
modelářů. Scházíme se obyčejně odpoledne
po 13. hodině. Tato informace platí celoročně
pro víkendy a svátky.
Jízdárna-Hřebčín Suchá

So 16.3., 30.3. od 13.00  Verejný jezdecký tré-
nink a Hobby souteže - pony, 70 - 110 cm (jez-
decká hala)
Ne 3.3. a 24.3. Skokové soustredení s Jiřím
Skřivanem
So 23.3. a 6.4. od 13.00 Drezurní verejný tré-
nink - Z - L + pony (jezdecká hala)
Fotbalový klub TJ Jiskra Litomyšl

So 23.3. od 15.00 Litomyšl (MUŽI A) : Živanice
Ne 31.3. od 9.30 Litomyšl (ST. ŽÁCI) : M. Třebová
Ne 31.3. od 11.15 Litomyšl (ML. ŽÁCI) : M. Třebová
So 6.4. od 16.30 Litomyšl (MUŽI A) : Hlinsko
Ne 7.4. od 13.00 Litomyšl (ST. ŽÁCI) : Hlinsko
Ne 7.4. od 14.45 Litomyšl (ML. ŽÁCI) : Hlinsko 
Ne 7.4. od 16.30 Litomyšl (MUŽI B) : Pomezí

Kam za sportem

Plavání pro těhotné
Městský litomyšlský bazén nabízí budoucím mamin-
kám plavání pro těhotné. Plavání a cvičení ve vodě
vede zkušená porodní asistentka paní Soňa Neuge-
bauerová, DiS. každé pondělí od 17.00 hod. Těhoten-
ské plavání je velmi prospěšné pro udržení organizmu
ženy v dobré fyzické i psychické kondici, uvolnění
svalů pánevního dna, posílení prsních svalů a břišního
lisu, uvolnění kloubů a páteře, posílení zádových
svalů, nácvik dýchání a zvýšení kapacity plic. Plavání
určitě ocení svou spokojeností i vaše miminko. Lekce
jsou dostupné všem těhotným maminkám po souhlasu
odborného lékaře, 1 lekce/ 110 Kč, 5 lekcí/ 500 Kč.
Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Juniorky U19 obhájily titul
Basketbalistky TJ Jiskry Litomyšl do 19 let se po roce
opět radují ze zisku titulu přeborníka východočeské
oblasti. Rozuzlení celé soutěže přineslo až její posled-
ní kolo. Hned trojice týmů měla totiž shodnou bilanci,
a to 14 výher a 4 prohry. O rozdělení medailových pří-
ček mezi Jiskru Litomyšl, Novou Paku a Havlíčkův
Brod tak musel rozhodnout poslední únorový víkend.
Nejprve v sobotu 23. 2. zajížděly naše hráčky na palu-
bovku čtvrtého týmu tabulky, tedy do Jičína. Pokud
jsme chtěli pomýšlet na obhajobu titulu, tak jsme
museli nutně v obou zápasech vyhrát. To se nám

po velice dobrém obranném výkonu podařilo a díky
vítězstvím 48:40 a 68:43 jsme dostali zbývající adepty
na titul pod tlak. 
O den později, v neděli 24. 2., se hrál vzájemný duel
Havlíčkova Brodu a Nové Paky, který měl definitivně
určit vítěze soutěže. Jak byly karty rozdány před tímto
mačem? Vzhledem ke vzájemné zápasové bilanci mezi
Litomyšlí, Novou Pakou a Havlíčkovým Brodem byly
ve hře tyto možnosti: Pokud by alespoň jednou zvítě-
zila novopacká děvčata, mohli jsme se z titulu radovat
my. Naopak v případě výhry Havlíčkova Brodu v obou
kláních by si hráčky z Vysočiny zajistily titul před
naším týmem. Naštěstí pro nás nastala varianta první.
Nové Pace se podařilo zvítězit, čímž si zajistila druhou
příčku, ale především tím pomohla Litomyšli obhájit
loňský titul ve stejné soutěži.
Letošní ročník byl o to náročnější, že náš základní kádr
čítal pouhých devět jmen, a tak si naše děvčata zaslou-
ží velké uznání. Na zisku zlatých medailí se hráčky
podílely takto: Anna Jeřábková – 20,7 bodů na zápas,
Aneta Voříšková – 13,2 b., Barbora Křapová – 12,0 b.,
Kateřina Burešová – 5,9 b., Lucie Jeřábková – 5,5 b.,
Petra Melounová – 3,1 b., Klára Chadimová – 1,7 b.,
Jana Žáková – 1,3 b. a Jana Horáčková – 1,2 b. Holky,
gratulujeme!  Martin Šorf, předseda oddílu basketbalu

foto Jiří Křap

Fotbalisté v přípravě
na jarní sezonu
V sobotu 16. března zahájí fotbalisté Jiskry Litomyšl
jarní část bojů v krajském přeboru, když od 15.00 hodin
nastoupí na hřišti Chocně. O týden později se pak popr-
vé představí domácím příznivcům proti Živanicím (rov-
něž od 15 hodin) a tím se rozjede dlouhý zápasový
maratón, který skončí až v polovině měsíce června.
Vzhledem k tomu, že do mistrovského výkopu schází
tak krátký čas, je nabíledni, že tým finišuje s herní
i fyzickou přípravou na nadcházející obtížné období,
ve kterém si bude chtít co nejdříve zajistit klid a zaže-
hnat případné záchranářské starosti. Připomeňme, že
Jiskra se aktuálně nachází sice na solidní deváté pozi-
ci, ale bodový odstup na závěr tabulky není nijak
výrazný.
Trenér Jiří Valta, jenž mužstvo převzal v průběhu pod-
zimu, nachystal hráčům v přípravě pestrý a náročný
program. V zápasové části se jeho svěřencům výsledko-
vě vcelku dařilo, když si připsali mimo jiné skalpy sil-
ných celků Moravské Třebové (2:1), Ždírce nad
Doubravou (2:0) či Dobříkova (3:2). Ovšem, jak
známo, za výhry v přátelských utkáních se body neu-
dělují a teprve mistrovská sezona ukáže, jak na tom
družstvo skutečně je.
Společně s fotbalisty A týmu se připravují i hráči
béčka, na které čeká jarní snažení o udržení v krajské
I. B třídě. Ten pro ně započne 24. března v Ústí nad
Orlicí. Oba žákovské celky zahájí jarní pokračování
krajského přeboru poslední březnovou neděli proti
Moravské Třebové a přípravky se do krajské miniligy
zapojí v půlce dubna.
Litomyšlský fotbalový oddíl zaznamenal výraznou
změnu už v závěru minulého roku, kdy si jeho členové
zvolili na valné hromadě obměněný a posílený výbor.
Novým předsedou se stal Zdeněk Chalupník, který
nahradil dlouholetého předsedu oddílu Jiřího Coufala.  

Radek Halva

Pro adrenalinové nadšence a nejen pro ně jsme při-
pravili podvečerní potápění v ceně vstupného.
Každý návštěvník, který projeví zájem a dostatek
odvahy si dne 18. března od 18.00 hod do 20.00 hod
může zcela zdarma vyzkoušet a zapůjčit potápěčské
vybavení. 
Zájemci budou vedeni velmi zkušenými potápěči
a budou tak mít zajištěn odborný dohled. Přijďte si
vyzkoušet tento neobvyklý sport a zjistěte, jaké to je
dýchat pod vodou. Pro mnohé to jistě bude nezapo-
menutelný zážitek. 

Lukáš Kmošek, Městský bazén Litomyšl

Zveme vás na 
podvečerní potápění


