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Oslava narození Bedříška
jako před 190 lety

První březnový víkend se v Litomyšli slavilo.
Důvod? V neděli 2. března tomu bylo přesně 190
let od narození významného českého skladatele
a litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany. A tak
se tančilo, zpívalo, pivo pilo… prostě bylo veselo.
Z připraveného programu, o který se postarala
řada místních organizací ve spolupráci s radnicí,
si vybrali jak dospělí, tak děti.
Díky programu oslav návštěvníci nahlédli do mi-
nulosti a připomněli si hned dvě historické udá-
losti. „V době, kdy se Bedřich Smetana narodil,
tedy 2. března 1824, právě vrcholil masopust. To
byla první věc, kterou jsme se nechali inspirovat.
Druhou událostí bylo, že otec Bedřicha Smetany
František Smetana nechal v den synova naro-
zení vyvalit chase sud piva zdarma. My jsme to
imitovali a nechali jsme pana starostu Kortyše
vyvalit sud piva,“ uvedl Leoš Krejčí, ředitel Sme-
tanova domu, který byl jednou z šesti pořádají-
cích institucí. Zatímco masopustní veselí
v Litomyšli vládlo v sobotu a lidé si mohli vybrat

z maškarního průvodu, maškarních bálů pro děti
a dospělé nebo masopustní dílny, věnované vý-
robě masek a vrkočů, v neděli již teklo pivo
proudem. „Vyvalili jsme sud Bedřichovy jede-
náctky, která se v Litomyšli od listopadu nově
vaří,“ sdělila tisková mluvčí radnice Michaela Se-
verová a dodala: „Nové litomyšlské pivo se sice
nevaří přímo v zámeckém pivovaru jako před
190 lety, ale věříme, že František Smetana by
z něj i tak měl velkou radost. Navíc je pojmeno-
váno po jeho prvorozeném synovi, ze kterého se
stal světově uznávaný hudební skladatel. Bez
nadsázky mohu říct, že již teď je z Bedřichovy je-
denáctky nová turistická atrakce.“ 
O náplň nedělního odpoledne se pak postaraly
dva dokumenty - Život žitý zaživa scenáristky
Šárky Horákové-Maixnerové a režiséra Pavla
P. Riese, ve kterém se autoři snaží formou jed-
noduché symboliky ukázat těžké duševní stavy
hudebního génia v posledních letech života, kdy
zároveň vytvořil svá stěžejní díla.     strana 16 6

Oslavy 100. výročí narození 
Zdeňka Kopala
Přínos Zdeňka Kopala pro astronomii je
srovnáván s přínosem Václava Havla pro
politiku či Bedřicha Smetany pro hudbu.
Město Litomyšl si tohoto významného ro-
dáka velice váží, důkazem toho byly
oslavy před deseti lety a realizace unikát-
ního sochařského díla, dvojhvězdy, které
připomíná Kopalovu práci přímo v místě
jeho rodného domu. Samozřejmě že
i oslavy stého výročí narození tohoto nej-
významnějšího českého astronoma 20.
století budou stát za to. Sérii akcí, které
budou rozděleny na dvě části, jarní a pod-
zimní, připravovalo město Litomyšl s od-
bornou veřejností několik let.   

4. duben 2014
Přímo v den stých narozenin Zdeňka Ko-
pala se uskuteční pietní shromáždění
k uctění památky profesora Kopala u jeho
hrobu, který se nachází na vyšehradském
hřbitově Slavín v Praze. Tentýž den od 18
hodin budeme vzpomínat na našeho vý-
znamného rodáka také v Litomyšli, a to
přímo v místě jeho rodného domu,
u plastiky dvojhvězdy - nejvýznamnějšího
symbolu Kopalova díla. Zde bude před-
stavena nová kniha s názvem Zdeněk
Kopal - Můj život, která vznikla díky peč-
livé badatelské práci doktora Milana Skři-
vánka. Na slavnosti promluví také žák
Zdeňka Kopala, známý propagátor astro-
nomie, doktor Jiří Grygar a navíc připravu-
jeme „malé překvapení”. Po skončení této
akce nás v Klášterních zahradách čeká
v případě jasného počasí pozorování
noční oblohy (od 19 do 21 hodin). V tuto
dobu bude opět potemněna část Lito-
myšle tak, aby světelný smog nebránil vý-
hledu na hvězdnou oblohu. Dočasná
hvězdárna může být v našem městě ote-
vřena pouze díky vstřícnosti Astrono-
mické společnosti Hradec Králové,
Hvězdárny a planetária Hradec Králové
a Astronomické společnosti Pardubice.
"Pozorování bude zaměřeno hlavně na
pozorovaní planety Jupiter a Měsíce, který
bude několik dní po novu a bude se blížit
do první čtvrti," uvádí Martin Cholasta
z Hvězdárny a planetária Hradec Králové
a dodává:" Dále budeme moci pozorovat
objekty zimní a jarní oblohy jako například
mlhovinu v souhvězdí Orionu dále pak
otevřené hvězdokupy v souhvězdí Vosky,
Blíženců, nebo v Rakovi. Budeme si také
moci prohlédnout například galaxie
v souhvězdí Lva."    strana 3 6Dětský maškarní bál na téma „Smetana aneb vše, 

co se Smetanou spojeno jest”, se konal v revita-
lizovaném zámeckém pivovaru.           

Starosta 
Michal 
Kortyš 
v roli sládka
Františka
Smetany
naráží sud
Bedřichovy
jedenáctky,
aby se
chasa rado-
vala z naro-
zení jeho 
prvního
syna. 
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM vzala na vědomí návrh Smetanovy Lito-

myšle o.p.s. na uspořádání konference při příle-
žitosti 20. výročí setkání sedmi středoevropských
prezidentů v Litomyšli a souhlasí s uspořádáním
konference dne 12. 4. 2014.

 RaM souhlasí s umístěním plenérových děl
Karla Malicha na veřejných prostranstvích města
v období červen až srpen 2014 v rámci X. ročníku
Smetanovy výtvarné Litomyšle. RaM požaduje
předložit plánek s konkrétním umístěním soch. 

 RaM schvaluje ceník minimálních prodejních
cen dřeva a maximálních výkupních cen dřeva,
ceník ubytování v ubytovacích zařízeních Há-
jenka Strakov a Hájenka Kozlov a ceník samový-
rob a drobného prodeje. 

 RaM jmenuje členy Komise pro kulturu, ces-

tovní ruch a spolkový život ředitele Smetanova
domu MgA. Leoše Krejčího, ředitelku Městské
galerie Litomyšl Mgr. Danu Schlaichertovou
a kastelánku Státního zámku Litomyšl
Mgr. Zdeňku Kalovou. 

 RaM schvaluje Výroční zprávu za rok 2013 o po-
skytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

 RaM pověřuje organizací voleb do Evrop-
ského parlamentu ve dnech 23.-24. 5. 2014 ta-
jemníka MěÚ Ing. Pulgreta, vedoucí správního
odboru M. Holasovou a vedoucího majetkopráv-
ního oddělení Ing. Chadimu.

 RaM souhlasí s poskytnutím Smetanova domu
na předvolební setkání zástupců zaregistrova-
ných volebních stran a hnutí pro volby do Evrop-
ského parlamentu s voliči a to za 1 000 Kč/akce
u velkého sálu a 500 Kč/akce u malého sálu.

 RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha

v Osické ulici byla bezplatně k dispozici zaregi-
strovaným volebním stranám a hnutím pro výlep
volebních materiálů před volbami do Evrop-
ského parlamentu po dobu volební kampaně.
Plocha bude rozdělena na stejně velké části
podle počtu zaregistrovaných volebních stran
a hnutí a tyto části budou označeny čísly, které
si tyto strany a hnutí vylosují. Na jiné plakátovací
plochy v Litomyšli nebudou smět být volební
materiály vylepovány.

 RaM souhlasí, aby občané Litomyšle starší
sedmdesáti let měli možnost zakoupení celo-
roční jízdenky za cenu 200 Kč pro městskou do-
pravu v Litomyšli.

 RaM vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci za rok 2013, kterou předložil vedoucí Ob-
vodního oddělení Policie ČR Litomyšl Ing. Flídr
a velitel Městské policie Litomyšl p. Rajman.

Více na www.litomysl.cz

Zprávy ze Zastupitelstva města Litomyšle
V úterý 25. února se uskutečnilo první jednání
Zastupitelstva města Litomyšle v tomto roce.
Hlavním bodem zasedání byl rozpočet města na
rok 2014, ale diskutovalo se také o zákazu ha-
zardu, rychlé lékařské pomoci či fúzi nemocnic.  

Nová tvář mezi zastu-
piteli
Na uvolněnou židli po za-
stupiteli Zdeňku Zitkovi
(SsČR) usedla Věra Cha-
loupková (VV). Podpisem
potvrdila složení slibu
a zapojila se tak do jed-
nání zastupitelstva. 
Rozpočet schválen
Rozpočet města Lito-
myšle na rok 2014 byl

schválen. Než však zastupitelé tento důležitý
dokument odhlasovali, diskutovalo se o někte-
rých jeho položkách. Zastupitele za SNK Patriot
Radka Pulkrábka například zajímala položka na
dotování provozu krytého bazénu, částka na
provoz Smetanova domu, zámecké návrší, fi-
nance určené lokální televizi nebo položka pro
čističku odpadních vod. „Reagoval bych na
částku, která je vydávaná na čistírnu odpadních
vod. Je to kolem 38 milionů korun. Tady si po-
stesknu, že vedení města nedokázalo donutit
v jednáních Saint-Gobain Adfors k větší spolu-
účasti,“ uvedl Radek Pulkrábek a starosta Lito-
myšle Michal Kortyš (ODS) vysvětlil:
„Saint-Gobain si začal dělat vlastní předčistírnu
vedle naší na svém pozemku. V komisi už byla je-
jich žádost. Spočítali si, že se jim vyplatí investo-
vat do svého. Přečištěnou vodu použijí pro sebe
jako technickou, budou ji točit dokola a šetřit tak
prostředky.“ K lokální televizi se vyjádřil zastupitel
za SsČR Jaromír Odstrčil, který již v minulosti na
toto téma nešetřil kritikou. „V době, kdy bychom
měli šetřit, tak vyhazovat 1 milion za 15 minut
toho, co nám předvádí kabelová televize, je luxus.
Umím si představit, že by nám to studenti udělali
za 10 % ceny. Za částku za kabelovku bychom
dali do pořádku 5 dětských hřišť ročně,“ uvedl Od-
strčil, ale zároveň dodal: „Rozpočet se mi líbí. Je
dobře sestavený a konzervativní.“
O rozpočtu jsme informovali v únorovém vydání
Lilie. Zopakujme tedy jen, že celkový objem vý-
dajů je ve výši 325 milionů korun. Oproti tomu
by mělo do kasy města přijít 305 milionů korun.
Rozdíl výdajů a příjmů bude financován ze zů-
statků z minulých období. Peníze půjdou napří-
klad do zámeckého návrší, komunikací
a chodníků, cyklostezky, křižovatky u pošty nebo
do úspor energií. 
Rozpočet byl zastupiteli schválen 20 hlasy, proti
byl 1 a 2 se hlasování zdrželi. Zveřejněn bude na
www.litomysl.cz

Konec heren v Litomyšli?
Zastupitelé uložili radě města, aby připravila
k vydání obecně závaznou vyhlášku města Li-
tomyšle, kterou se stanoví zákaz provozování
loterií a jiných podobných her na celém území
města Litomyšle. Tento návrh by měl být za-
stupitelům předložen na dubnovém jednání.
„Jsem si dobře vědom, že je to téma kontro-
verzní, že na straně přijetí takové vyhlášky jsou
ti, kteří jednoznačně považují gamblerství za
zlo a jsou pro to, aby taková vyhláška byla při-
jata. Na druhou stranu si uvědomuji i argu-
menty těch skupin, které nejsou bezvýhradně
pro přijetí a poukazují na to, že výherní auto-
maty jsou podnikání jako každé druhé a že by
je město nemělo omezovat. Další poukazují na
to, že majitelé a provozovatelé těchto auto-
matů dávají i velké peníze na charitativní pro-
jekty, do nemocnic apod., a proto, že jsem si
vědom této různosti názorů, nepředkládám
přímo znění vyhlášky,“ vysvětlil návrh usnesení
2. místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský
(TOP 09 – FOL). „Tvrdě podporuji zrušení heren
nejen v Litomyšli, ale i v celé republice,“ reago-
val Jaromír Odstrčil a Vít Heblt (KDU-ČSL) byl
podobného názoru: „Nemůžeme podporovat
lidi v jejich nemocech, musíme naopak jasně
deklarovat, že v Litomyšli by se to dít nemělo.
Jednoznačně podporuji zákaz.“ Radomil Ka-
špar, 1. místostarosta Litomyšle (KDU-ČSL), na-
vrhl úpravu usnesení ve smyslu pouhého
omezení provozování loterií a jiných podob-
ných her na území města. Jeho návrh nebyl za-
stupiteli přijat.  
V Litomyšli je v současné době povoleno celkem
8 heren, z toho 7 vyvíjí činnost. Povolených je 79
přístrojů, z toho 74 je v provozu. V roce 2011 byly
příjmy města z loterií 2 756 000 Kč, o rok později
4 618 000 Kč a vloni to bylo 6 259 000 Kč. Úplný
zákaz automatů platí třeba v Lanškrouně nebo
Vysokém Mýtě.
K rychlé lékařské pomoci a fúzi nemocnic po-
žadují zastupitelé jednání u kulatého stolu
Do závěrečné diskuze přispěl starosta Lito-
myšle příspěvkem o Rychlé lékařské pomoci
(RLP) v Litomyšli. Toto téma překvapivě vyvo-
lalo všeobecnou shodu mezi všemi zastupiteli.
„Navštívil jsem ředitele Zdravotní záchranné
služby Pardubického kraje doktora Svobodu.
Chtěl jsem pochopit, proč k RLP v Litomyšli
takto přistupuje. Dostal jsem přednášku, byl
jsem na dispečinku, vysvětloval mi své myš-
lenky, jak by to chtěl,“ sdělil Michal Kortyš, který
zároveň uvedl, že kromě Pavla Svobody pozval
do Litomyšle na veřejné jednání u kulatého
stolu hejtmana Pardubického kraje Martina Ne-
tolického, a jeho náměstka zodpovědného za
zdravotnictví Romana Línka. Zároveň starosta

vyzval zastupitele, kteří se v dané problematice
orientují, aby na pozvané vyvinuli tlak. Panuje
totiž jistá disharmonie v prohlášeních hejtmana
kraje a činy ředitele záchranky. Podle rozhod-
nutí Pardubického kraje má být v Litomyšli sta-
noviště rychlé lékařské pomoci, ale doktor zde
chybí. Ředitel Svoboda totiž dočasně přesunul
lékaře z Litomyšle do Vysokého Mýta, aby „za-
skočil“ za nemocného kolegu. Ovšem tato do-
časnost trvá již dva měsíce. „Ani na březen se
nepočítá, že od 7 do 15.30 hod. bude přítomen
lékař. Jsou pokryty služby od 15.30 do 7 hod.
ráno. Doktor Gregar zůstává ve Vysokém Mýtě.
Panu doktorovi, který je v pracovní neschop-
nosti, není umožněno nastoupit do pracovního
poměru. Ze strany doktora Svobody jsem neza-
znamenala žádnou snahu,“ uvedla zastupitelka
za TOP 09 – FOL Renata Rothscheinová. „Poža-
duji veřejné jednání všech kompetentních lidí.
Chápu, že doktor Svoboda musí zajistit celý kraj,
ale mě to zajímá tady. Zajímají nás životy našich
blízkých. Že je tady v noci zajištěna RLP, je sice
fajn, ale je to nedostačující,“ reagovala Petra
Benešová (SNK Generace 89). K tématu se vy-
jádřil lékař Vít Heblt, který uvedl, že má osobní
zkušenosti s prací na záchrance: „Musíme si
uvědomit, že jsme tady jako zastupitelé. V první
řadě máme povinnost se starat o občany města
a zajistit jim komfort. Dojezdový čas se změnil
z 15 na 20 minut, problém je ale v tom, že nyní
k vám bude dojíždět řidič a sestra. Někdy se
dojet v uvedeném čase dá, ale někdy ne. Pokud
pan doktor Svoboda odmítá lékaře, kteří se sem
hlásí a chtějí tady sloužit… Pokud rozváže
poměr s lékařem, který chce jezdit RLP a má
k tomu erudici… Pokud říká, že se zvýšil počet
výjezdů a přitom chce rušit RLP… Bylo by dobré,
aby se všichni zasadili o RLP a v dostatečné
míře i o nemocnici.“ Jako příklad byla uváděna
Budislav, kdy do 20 minut na místo dorazí řidič
a sestra. Pokud je třeba zásahu lékaře, může
být další časová prodleva pro pacienta nebez-
pečná. 
Debata se od RLP nakonec dostala k Litomyšl-
ské nemocnici, a.s., a připravované fúzi kraj-
ských nemocnic. Zastupitelé se shodli, že
z některých informací je zjevná nepřipravenost
tohoto spojení. „Jednal jsem s několika lékaři.
Nevím, co je na tom pravdy, ale fúze tak, jak je,
není připravená,“ sdělil Vítězslav Hanzl (KSČM)
a Vít Heblt dodal: „Měli bychom udělat vše pro
to, aby naši krajští zástupci nezvedli ruku pro
nepřipravenou fúzi. My se musíme nějakým
způsobem postarat o to, aby Litomyšl měla
svoji nemocnici v určitém rozsahu. Až bude
jasné, co kde zůstane, co kde bude zrušeno, pak
teprve fúzovat.“

Text a foto Jana Bisová
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Ze zastupitelstva
 ZaM schvaluje rozpočet města Litomyšl na

rok 2014 takto (údaje v tis. Kč): 
celkové příjmy 304 618,60
z toho předpokládané úvěry 7 600,00
schválené úvěry 0,00
financování ze zdrojů roku 2013 20 468,50
Celkové zdroje 325 087,10
běžné výdaje 169 325,10
kapitálové výdaje 144 703,00
splátky úvěrů 11 059,00
Celkové výdaje 325 087,10

 ZaM ukládá RaM, aby na základě ustanovení
zákona o loteriích a jiných podobných hrách při-
pravila k vydání obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl, kterou se stanoví zákaz provo-
zování loterií a jiných podobných her na celém
území města Litomyšl, a navržené znění vyhlá-
šky předložila na nejbližším ZaM ke schválení.

 ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 1336/4
a p.p.č. 1336/5 v katastrálním území Litomyšl za
účelem výstavby bytových domů B2 a B3 dle
projektu zpracovaného Ateliérem Krátký a spo-
lečností KIP spol. s. r.o. Litomyšl se společností
CZ stavební holding. U projektu bude možné při
zachování vnějšího vzhledu budovy upravit
vnitřní uspořádání a případně zvýšit počet byto-
vých jednotek. Kupní smlouvy budou uzavřeny
vždy po kolaudaci společných částí bytového
domu a minimálně 5 bytových jednotek v domě,
kupní cena 2 240 000 Kč plus DPH. 

 ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/14
a p.p.č. 2312/30  v katastrálním území Litomyšl

za účelem výstavby administrativní budovy
a prodejního skladu. Kupující STYLE PLUS s.r.o.
Kupní cena 500 Kč/m2 plus DPH, tj. celkem 1 846
500 Kč plus DPH. Stavba bude provedena
a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30
měsíců od podpisu kupní smlouvy.

 ZaM souhlasí s prodejem 1266/12 v katastrál-
ním území Litomyšl za účelem výstavby výrobní
haly na zpracování železa, kovoobráběčství, vý-
robu ocelových konstrukcí a zámečnictví. Kupu-
jící KOVO Litomyšl s.r.o. Kupní cena 350 Kč/m2
plus DPH, tj. celkem 1 275 400 Kč plus DPH.
Stavba bude provedena a bude povoleno užívání
stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní
smlouvy. 

 ZaM souhlasí se zapojením správního území
města Litomyšl do území působnosti MAS Lito-
myšlsko o.p.s. na období 2014-2020, se zahrnu-
tím správního území města Litomyšl do
strategie rozvoje území působnosti MAS Lito-
myšlsko o.p.s. pro období 2014-2020 a s násled-
nou realizací strategie ve správním území
města.                              Více na www.litomysl.cz
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Soutěž Kopalova sazka 
V dubnu bude vyhlášena pro žáky základních
a středních škol vědomostní soutěž s názvem
Kopalova sazka. Soutěž organizuje Dům dětí
a mládeže ve spolupráci s Gymnáziem Litomyšl.
Záštitu převzal starosta Litomyšle Michal Kortyš
a čestný předseda České astronomické společ-
nosti doktor Jiří Grygar. Vítězové se mohou těšit
nejen na knihy o vesmíru, ale i speciální vstu-
penky umožňující volný vstup na hvězdárny
v celé České republice.

Dobrá zpráva pro filatelisty 
Oslavy Mezi hvězdami udělají radost nejen as-
tronomům a matematikům, ale také filatelistům.
Ve středu 26. března 2014 bude vydána v ediční
řadě Osobnosti poštovní známka v hodnotě
21 Kč s portrétem Zdeňka Kopala, grafickým
ztvárněním dvojhvězdy a letopočtem 1914-1993.
Sběratelé mohou využít i tzv. obálku prvního
dne vydání.    

Mezi hvězdami i pod hvězdami také na podzim 
Nejzásadnější částí podzimních oslav bude me-
zinárodní vědecká konference Living Together:
Planets, Host Stars and Binaries, která se bude
konat od 8. do 12. září 2014 v zámeckém pivo-
varu v Litomyšli. Konferenci pořádá Masarykova
univerzita ve spolupráci s Univerzitou Karlovou

a Astronomickým ústavem ČR. Od 12. do 14. září
přivítá Litomyšl také konferenci České astrono-
mické společnosti o výzkumu proměnných
hvězd, jejíž součástí bude i veřejná přednáška
doktora Jiřího Grygara s názvem Kopalova cesta
z Litomyšle na Měsíc. V nově rekonstruovaném
regionálním muzeu budou k vidění zajímavosti
z pozůstalosti Zdeňka Kopala i slavný Krteček,
který ví, jak vypadá stav beztíže. Chybět nebude
ani pozorování denní i noční oblohy, nejrůznější
akce pro školy apod. Pokud všechno dobře do-
padne, měly by mít svoji premiéru i nově rekon-
struované varhany v kostele Nalezení sv. Kříže.            

Zdeněk Kopal - život a dílo
„Nastupující generaci mladých hvězdářů v Če-
skoslovensku bych rád vzkázal, aby nedali na to,
co jim říkají staří (často již životem zklamaní);
z nich totiž život mnohokrát již vyprchal vzdor
místům, která mohou ještě zastávat ze setrvač-
nosti; a dále, aby řídili svůj směr tam, kde cítí, že
svým talentem dokáží naší vědě co nejlépe pro-
spět. Nestarejte se příliš o budoucnost - která je
stále ještě neextrapolovatelná - nýbrž nastavte
svůj navigační kurs na hvězdy, nikoliv na poziční
světla okolních lodí." (Z. K., 1989)
Profesor Zdeněk Kopal se narodil 4. dubna 1914
v Litomyšli. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu
UK v Praze a absolvoval postgraduální studia ve
Velké Británii, kde ho zastihla II. světová válka.
Během války působil na Harvardově univerzitě
a M. I. T. v Cambridgi a počítalo se s tím, že po
skončení války převezme katedru astronomie
Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Vinou komu-
nistického převratu v únoru 1948 k tomu však
nedošlo a profesor Kopal přijal nabídku na zalo-
žení katedry astronomie Univerzity v Manches-
teru ve Velké Británii, na které působil až do své
smrti v roce 1993. Kdykoli to však bylo možné,
navštěvoval rodnou zemi a udržoval těsné kon-
takty s našimi astronomy i za svízelných podmí-

Oslavy 100. výročí narození Zdeňka KopalaMezi hvězdami
nek komunistické cenzury. Po převratu v roce
1989 navštívil také rodnou Litomyšl a převzal
zde čestné občanství města. Byl rovněž zvolen
čestným členem České astronomické společ-
nosti a je po něm pojmenována planetka číslo
2628. V anketě českých astronomů o nejvý-
znamnějším českém astronomovi XX. století
s velkou převahou zaujal první místo. Proslavil
se svými pracemi v oboru výzkumu těsných
dvojhvězd, výzkumu Měsíce (příprava americ-
kého programu Apollo) a v numerické matema-
tice. Napsal velkou řadu monografií a spoustu
vynikajících vědeckých prací. Založil a řídil me-
zinárodní vědecké astronomické časopisy a vy-
choval řadu doktorů nejenom V USA a Velké
Británii, ale také v zemích třetího světa. 

Michaela Severová,
tisková mluvčí města Litomyšl 

V březnu se na dva
dny uzavře matrika
Ve dnech 27. a 28. 3. 2014 (čtvrtek a pátek) bude
z provozních důvodů uzavřena matrika. Vaše zá-
ležitosti budou vyřízeny následující pracovní
den, tj. 31. 3. 2014 (pondělí). 

Milena Holasová

Městský úřad bude
den bez proudu
Městský úřad Litomyšl oznamuje, že ve středu
19. 3. 2014 budou hodiny určené pro veřejnost
zkráceny do 14.00 hod. Důvodem je ČEZem nap-
lánované přerušení dodávky elektřiny. Hlavní
budova městského úřadu na ulici Bří Šťastných
1000 bude kompletně 8.00 hodin bez proudu,
což ovšem ovlivní činnost úředníků také na dal-
ších dvou objektech úřadu na ulici J. E. Purkyně
918 (odbory dopravy, životního prostředí, škol-
ství a sociální péče, výstavby a územního pláno-
vání, živnostenský úřad) a na ulici Bří Šťastných
597 (odbor správní, přestupky, krizové řízení). Na
těchto dvou budovách nepůjdou počítače a te-
lefonní linky. Občané samozřejmě mohou
v tento den do 14.00 hod. učinit podání na všech
odborech radnice, ale nebude možné provést
úřední výkon. 
ČEZ Distribuce, a.s., přeruší 19. března dodávku
elektřiny také na T. G. Masaryka čp. 653-776 a 9.
května čp. 785. Důvodem jsou nezbytné práce
na zařízení distribuční soustavy.                    -bj-

Občané Litomyšle a integrovaných obcí starší 70
let si mohou od 1. března zakoupit permanentku
na městskou hromadnou dopravu. Za zvýhod-
něnou cenu 200 Kč si ji po předložení dokladu
prokazujícího věk pořídí na obou pokladnách
městského úřadu (na ul. Bří Šťastných a J. E. Pur-
kyně). Permanentka platí do konce kalendářního
roku a je nepřenosná.                                       -bj-

Permanentka na MHD
pro starší občany

Plastika v místě již neexistujícího rodného domu
Zdeňka Kopala je světovým unikátem i díky po-
užité technologii a materiálu, ze kterého je vyro-
bena. Kapkovité hvězdy jsou navíjeny z uhlíkového
vlákna, které se používá především na výrobu
komponentů vesmírných lodí. Plastika symbolizuje
Kopalovo ústřední téma: dvě nekulové kapkovité
hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště
těsné dvojhvězdy.                       Foto Pavel Vopálka
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Úloha opozičního zastupitele v (nejen) ko-
munální politice
S příchodem nového roku připomenu a zdůvod-
ním různým šťouralům, co to znamená být opo-
zičním zastupitelem. Předně, opozice není
subjekt, který třímá moc v rukou moc, není
řádně zvoleným hospodářem (stranou či ko-
alicí, jež zvítězila v řádných volbách), který se
má vzorně starat o město ve svěřeném období.
Opoziční zastupitel je ten, kdo upozorňuje na
chyby, neduhy a slabosti vedení města.
Zkrátka, pokud hospodář selhává při správě
svěřeného panství, přichází opozice, aby upo-
zornila veřejnost na nejrůznější levárny, prů-
švihy a následné kamufláže, které se
(ne)správní hospodáři a jejich pohunci snaží
ututlat, zatajit, přikrýt nebo jinak zamést pod
koberec. Jinou moc opoziční zastupitel nemá.
Pokud objeví nějaký nesoulad v hospodaření
města, jde mu o to, aby věc byla dána do po-
řádku, a v neposlední řadě také usiluje o to, aby
se vrchní představitelé města veřejně vyjádřili,

pokud udělají v hospodaření města přehmat,
který může vytáhnout zbytečné peníze z roz-
počtu města, což se v posledních projektech
stává nebo ještě stane. Opoziční zastupitel, na
rozdíl od těch, kterým byla svěřena moc a vy-
konávají svoji práci v (ne)prospěch města za
řádnou mzdu, vše činí bez nároku na výplatu
a zjištěné problémy a nedostatky, kterých je
v Litomyšli požehnaně, řeší výhradně ve svém
volném čase. Opoziční zastupitel může oslovo-
vat regionální média, ale jejich věrohodnost
a někdy i servilnost hraničící až s bezhlavou
touhou zavrtat se do správného otvoru, s ohle-
dem na možný budoucí profit, práci akorát ztě-
žuje a komplikuje. Prsty jsou pořád dlouhé, ale
vše přeci jenom dlí v dočasnosti. Holt v minu-
losti se vedení, s dnes už pouze úsměv budícím
čarovným dědečkem v čele, postaralo o to, aby
vazby na různých místech přetrvaly. To není
zoufání, pouze konstatování reality, jejíž ne-
blahý obraz však nutí (nejednoho) opozičního
zastupitele, aby ještě více usiloval o prolomení

hráze. Přeci jenom staré, páchnoucí, hnilobné,
stojaté vody by měly nebo ještě lépe musí
časem odtéct, aby se prostor mohl skutečně
obnovit a nastala vpravdě účelná revitalizace
a regenerace. Občas se najde člověk či skupina
lidí, kteří ještě nepochopili úlohu opozice v Li-
tomyšli. Má stejné principy v každém městě
a kultivované demokracii - zejména těmto
opozdilcům, kteří si mohou sedět na očích,
uších a lecčem jiném, je určeno mé sdělení. Na-
posledy: Opozice kritizuje (kritizovat ve smyslu
PŘEHODNOCOVAT) kroky vedení města a snaží
se sdělit veřejnosti, kde je hospodaření na ne-
valné úrovni. Jak už to bývá, na opozici reagují
zejména lidé z tradičních rodin s mafiánskými
sklony. Pijavice, napojené na dostupné peně-
zovody. Sají z dostupných prostředků a pouští
(finanční) žilou, aby mohly ještě více bobtnat.
Klany (spřízněné volbou z minulosti) se musí
bránit. Jak ještě dlouho? Je to na Vás, občané?!?

Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

Přejmenovat, nebo ne? Ke kauze přejmenování
části ul. A. Jiráska na náměstí Václava Havla bych
chtěl uvést některá fakta. 1. Jedná se o umělé
rozdělení současné Jiráskovy ulice, která začíná
u pošty a končí u náměstí A. Jiráska. (park a při-
lehlé ulice před Buřvalkou). Vznikem náměstí
V. Havla by se Jiráskova ul. rozpůlila, což považuji
za zmatečné. 2. Zabydlenost „ náměstí“ je skoro
nulová. Nejsou zde obchody, služby, nebydlí zde
občané s trvalým pobytem. 3. Nová podoba
části Jiráskovy ulice se občanům podle prvních
reakcí nelíbí. Byla zlikvidována zeleň a stromy.
Vzniknul strohý vydlážděný prostor, který bude
sloužit především jako parkoviště pro sousední
zámek a festival Smetanova Litomyšl. 4. K místu
má silnější vztah A. Jirásek a pro V. Havla by se
lépe hodilo nově vybudované místo. Řeč v za-
stupitelstvu byla o náměstíčku v plánované vý-
stavbě na Lánech. K uzavření tématu si dovolím
jednu úvahu. Prostor bude sloužit především
jako parkoviště, proto by ho měli iniciátoři pře-

jmenování spíše pojmenovat jako Parkoviště
Václava Havla. Nakonec Letiště Václava Havla
i přes jeho odpor k létání již máme, tak proč
nemít po něm pojmenované parkoviště. Prosím
neberte to jako ironickou poznámku, ale i prezi-
denti 7 zemí přijeli na jednání do Litomyšle auty
a museli zde parkovat. Možná bychom byli první
na světě, kdo by tak učinil, a zase by se bylo čím
chlubit. Autorství svého nápadu rád přenechám
iniciátorům současné snahy o přejmenování Ji-
ráskovy ul. k tomu, aby v nadcházející komunální
volební kampani ukázali občanům, jak byli pro
město užiteční. Nový systém parkování fun-
guje, nebo nefunguje? Protože neexistují data
o parkování podle starého systému (tím myslím
obsazenost parkovišť v daných časech), je
vcelku složité hodnotit, zda se něco zlepšilo. Po-
rovnávat loňský prosinec (obchodní špička roku)
s lednem a únorem je od našich radních dosti
účelové. Nyní jsou obraty v obchodech poloviční,
ale i třetinové. Tím pádem je i výrazně menší po-

třeba parkování. Připomeňme si jenom, že pů-
vodní snaha radních byla snížit počet aut na ná-
městí, a nyní, když se prodalo značné množství
parkovacích známek (za 300,- Kč na parkování
zdarma), se naši radní chválí tím, jak zvedli ob-
rátkovost aut. Když k tomu přičteme nové vy-
tvoření výjimek pro parkování úředníků před
MěÚ (1/2parkoviště) a pro obyvatele v Jiráskově
ulici a na Vodních Valech, je patrné, že se zase
tak moc nezměnilo. Nakonec se jedno změnilo.
Část úředníků parkuje a blokuje místa reziden-
tům v ulicích kolem gymnázia. Parkoviště u Al-
bertu, Billy a pod zámkem jsou od rána naplněna
auty a my se společně s radními můžeme dívat
na volná parkovací místa před úřadem a po
16:00 hod. na regulované poloprázdné náměstí.
Nemocnice ve zkratce - nevzkvétá!!! Politici
a ředitel slibovali a my občané jsme se radovali.
Když odstoupí nebo časem povýší a přijdou
nové kádry, budou jejich sliby platit?  

Radek Pulkrábek, Patriot SNK 

SNK Patriot

Metoda EPC má městu 
ušetřit na energiích
EPC neboli Energy Performance Contracting je
moderní princip poskytování energetických slu-
žeb. Objednavatel si vybere firmu, která za své
peníze provede zejména technologická opa-
tření, díky nimž se sníží náklady za energie. Této
firmě bude investici splácet z dosažených
a smluvně zaručených úspor. Právě metodu
EPC zvolila litomyšlská radnice a hodlá s její po-
mocí uspořit na sedmi městských objektech
a veřejném osvětlení, aniž by zatížila městský
rozpočet. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 19.
února. Nabídky je možné podávat do konce
března. 
Předmětem výběrového řízení jsou všechny tři
základní školy, městská sportovní hala, objekty
městského úřadu na ulicích J. E. Purkyně a Bří
Šťastných, 2. mateřská škola a veřejné osvět-

lení. V rámci zakázky dodavatelská firma vypra-
cuje návrh energeticky úsporných opatření,
která zrealizuje a zajistí jejich financování. Opa-
tření se budou týkat obnovy, rekonstrukce či
úprav energetických technologických zařízení.
„Uchazeči o zakázku dostanou popis všech
budova a osvětlení, aby mohli předložit své
nabídky,“ uvedl Miroslav Šafařík, ředitel společ-
nosti Porsenna o.p.s., která Litomyšli poskytuje
poradenství v případě metody EPC. Investice se
dodavatelské firmě vrátí zpět formou splátek,
které jí Litomyšl bude zasílat po dobu maxi-
málně 10 let. Dodavatel poskytovaných energe-
tických služeb se smluvně zaručí za dodržení
sjednaného objemu úspor. „Na městu je zajistit
si stálou roční platbu. Pokud by firma nedo-
sáhla určité úspory, jde to na její vrub,“ upřes-

nil Jiří Mazáček, vedoucí střediska úspor energií
společnosti PORSENNA. Pokud úspory přesáh-
nou garantovanou hladinu (tedy uspořilo by se
výrazně více), rozdělí se dodavatelská firma
o tuto „nadúsporu“ s městem. „Metoda EPC
znamená, že vybíráme někoho, kdo bude garan-
tovat úspory energie po dobu trvání kontraktu.
Je to nejjednodušší forma úspor, aniž by to neslo
nároky na rozpočet,“ sdělil Miroslav Šafařík. 
„Výběrové řízení je nastaveno tak, aby se kvalita
technologického řešení vyrovnala úsporám
peněz. V rámci projektu EPC město také zvažuje
pořízení vzduchotechniky do kuchyně 2. zá-
kladní školy U Školek, výměnu trubek topení na
2. mateřské škole a řešení přehřívání městské
haly,“ uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš.
Pokud půjde vše podle harmonogramu zpraco-
vaného společností Porsenna, uzavře se
smlouva s vítěznou firmou letos v červnu. První
technologická opatření by pak mohla být reali-
zována zřejmě ještě během prázdnin. Předpo-
kládaný objem zakázky je 15 milionů korun.

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

Navrhujeme zákaz hazardu
Říká se, že není nic staršího než včerejší noviny.
Přestože by to v případě tohoto materiálu mohlo
platit dvojnásob, považujeme za důležité sezná-
mit vás s ním. Již ve volební kampani v roce 2010
jsme avizovali, že se pokusíme vyhláškou zaká-
zat či významně omezit videoloterijní terminály
i výherní hrací přístroje, a vymýtit tak z města
hazard. Dlouho to vypadalo, že napříč politickým
spektrem našeho zastupitelstva nenajdeme pro
tento krok většinovou oporu. Ale ku prospěchu
záměru se mění legislativa a dalo by se říci, že
ve změně názorů některých zastupitelů své se-
hrála i skutečnost, že v hotelu Dalibor má nově
vzniknout kasino. Proto podám na veřejném za-
sedání 25. února návrh, aby zastupitelstvo ulo-
žilo městské radě připravit k vydání obecně
závaznou vyhlášku, kterou se stanoví zákaz pro-
vozování loterií a jiných podobných her na celém
území města Litomyšl. Velmi dobře si uvědo-

muji, že pokud bude taková vyhláška přijata,
bude to pro naše město znamenat citelnou fi-
nanční újmu. Vždyť pokud měla Litomyšl v roce
2011 příjem z hazardu bezmála „jen“ 3 milióny
korun, o rok později to bylo již čtyři a půl miliónu
a vloni rekordních 6 259 000 Kč! Z toho více než
90 % činily příjmy za automaty (tzv. „bedny“)
a jen necelých 10 % příjmy z ostatních her (lote-
rie, losy, sportka ap.). A přesto se já i řada ob-
čanů a mých politických kolegyň a kolegů
domníváme, že vymýtit hazard či jej významně
omezit je správná věc. A zdaleka nejsme jediní,
kteří se o to snažíme – v republice ani v regionu:
úplné zákazy již přijali např. v Lanškrouně a ve
Vysokém Mýtě, omezující vyhláška platí ve Svi-
tavách, Moravské Třebové a Chrudimi. Na nega-
tivní finanční dopad máme čas se připravit.
Pokud vyhlášku přijmeme a Ministerstvo financí
ji potvrdí, nebude stávajících osmdesát litomyšl-
ských automatů v osmi povolených provozov-

nách zakázáno okamžitě, ale postupně dle data
povolení, tj. průběžně v letech 2014–2019, kdy
končí ta poslední vydaná. Předem dokážeme
spočítat každoroční finanční výpadek a úspěšně
jej vyrovnat. Jistě – někde budeme muset sáh-
nout na výdaje, jinde ušetříme. Ale nebudou to
takové oběti, které trvale zaznamenáváme
v souvislosti s gamblerstvím a všemi negativ-
ními jevy, které jsou s ním spojené: trestná čin-
nost (zejména majetková), drogy, alkohol,
rozvrácené celé rodiny... A z rozhovorů s před-
staviteli zdejšího oddělení Policie ČR víme, co
stále častěji slýchají u výslechů pachatelů krá-
deží a loupeží – „to abych měl na bedny...“. 
Vzhledem k uzávěrce Lilie a tohoto příspěvku
nevím, jak jsme s návrhem uspěli. Vím ale jistě,
že je to návrh správný, a když ne teď, bude pro-
sazen někdy v blízké budoucnosti.

Vojtěch Stříteský, 2. místostarosta 
(TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle)

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle

Ulic a náměstí přejmenování provedení!
Přejmenovávat ulice či náměstí patří k naší ná-
rodní tradici. Změna režimu si žádá aktualizaci.
I Max Brod psal o tom, že Čechové v roce osm-
náctém považovali změnu názvů ulic a náměstí
za to nejdůležitější. Revoluční doba si změny
žádá, ale proč přejmenovávat jen tak a z roz-
maru? Smetanovo rodiště už nemá porodnici
a dětské oddělení, ale bude mít novou ulici, ná-
městí nebo jen návrší! Příležitost pro slavení

s patřičným rautem. A automobily hlav pomaza-
ných budou pěkně seřazeny na nově vydláždě-
ném zámeckém pahorku... Zatím bez hlaholů
zvonů...
V různých hlavách se rodí různé nápady, které
se, bohužel, někdy podaří uskutečnit. Těm, které
inspiroval jeden významný režisér a chtějí pro-
stranství před piaristickou kolejí pojmenovat po
panu prezidentu Havlovi, bych rád připomenul,
že jistý Jindřich Zdík, biskup olomoucký, v roce

1141 „Strahovskému klášteru dal jméno Sion,
a Litomyšlský klášter, poněvadž ten kopec, na
němž stál, hoře Olivetské podobným shledal,
horau Olivetskau nazval." (Jelínek, 1836)
A pro poučení výčet názvů jedné ulice v Praze:
Říčanská do roku 1873, Černokostelecká, Jung-
mannova do roku 1920, poté Fochova, 1940-45
Schwerinova, 1946 opět Fochova, 1947 Stali-
nova, od roku 1962 Vinohradská, snad na věky
věkův!                                              Otakar Karlík

Česká strana sociálně demokratická

Rada města Litomyšle přijala doporučení do-
pravní komise na provedení níže uvedených
podstatnějších změn v dopravním značení
města, na které bychom chtěli předem upozor-
nit.
Parkoviště před markety Albert a BILLA
Na poslední řadě oboustranného parkování před
marketem Albert a na části parkoviště u auto-
busového nádraží, která jsou dlouhodobě pro-
najata společnosti BILLA (cca polovina
parkovacích stání), dojde k časovému omezení
parkování na dobu 1 hod. v době od 8.00 do
19.00 hod. pomocí dopravní značky IP 13b (par-
kování s parkovacím kotoučem). Parkování na
těchto místech bude tedy i nadále bezplatné, ři-
diči však budou muset ve vozidle viditelně umís-
tit parkovací kotouč s nastavením začátku
parkování. Důvodem je zajištění obrátkovosti
vozidel a tím umožnit krátkodobé parkování zá-
kazníkům supermarketů.
Ulice Vodní valy
Do části jednosměrné komunikace v ulici
Vodní valy od vjezdu do ulice Nerudova po vý-
jezd do prostoru Komenského náměstí dojde
k rozšíření obytné zóny z ulice Ropkova. Hlav-
ními důvody jsou další požadavky obyvatel lo-
kality na zklidňování provozu a zvyšování jeho
bezpečnosti v místech smíšeného pohybu
chodců, cyklistů a vozidel. Zmíněná část ko-
munikace leží na trase příchodu návštěvníků
centra města, v bezprostřední blízkosti dět-
ských hřišť a restauračních zařízení a na
mnoha místech nejsou k dispozici dostatečně

široké chodníky. Vozidla tak budou povinna
dodržovat rychlost jízdy 20 km/hod., chodci
smějí používat ke svému pohybu celé části ko-
munikace, ale zároveň musí umožnit jízdu vo-
zidel. Lépe tak bude regulováno i parkování,
které bude nově umožněno pouze na místech
označených jako parkoviště příslušnou do-
pravní značkou. Od začátku příštího roku na-
vrhuje dopravní komise instalovat parkovací
automat a přiřadit uvedenou lokalitu ke zpo-
platněné zóně centra města. Doba parkování
potom již bude časově omezena pouze v rámci
zpoplatnění. Na křižovatce ulic Vodní valy -
Ropkova a příjezdu na most přes řeku Louč-
nou dojde tímto ke změně přednosti v jízdě vo-
zidel přijíždějících zprava (křižovatka bude již
uvnitř obytné zóny).
Ulice J. Váchala
Na jaře letošního roku dojde k dalšímu krátko-
dobému uzavření ulice Jiráskova v rámci pře-
dláždění její části před budovou pošty. V rámci
toho dojde k opětovné změně jízdního směru
jednosměrné komunikace mezi Smetanovým
náměstím a ul. Mariánská. Protože se v rámci
předchozích uzavírek toto opatření jevilo pro do-
pravu v centru jako výhodnější, bude tato změna
zavedena trvale. Ulice J. Váchala se tak stane
jednosměrně průjezdnou ve směru od ulice Ma-
riánská do prostoru Smetanova nám. Podle ná-
zoru dopravní komise to bude výhodnější hlavně
pro potřeby opakujících se uzavírek v rámci ve-
řejných akcí v centru města i pořádání operního
festivalu.

Ulice Hrnčířská
V části komunikace ulice Hrnčířská mezi křižo-
vatkami s ul. Kornická a komunikací vedoucí ke
kostelu církve evangelické dojde na základě žá-
dosti zástupců této církve k zavedení obousměr-
ného provozu. Dostatečná přehlednost a hustota
provozu v tomto poměrně krátkém úseku nutně
nevyžaduje podle názorů komise ponechání jed-
nosměrné komunikace, bude však záležet na
vzájemné ohleduplnosti účastníků provozu.
Vnitřní část Komenského náměstí
Dopravní komise řešila připomínky obyvatel Ko-
menského náměstí k zaplnění parkoviště uvnitř
tohoto sídliště zřejmě vlivem přesunu trvale par-
kujících vozidel ze zpoplatněných zón a ulice
Vodní valy. Komise doporučila odsunout řešení
problému na polovinu letošního roku, t.j. po do-
statečném zmapování situace. Uvedené období
bude také věnováno snaze o zajištění přesmě-
rování těchto vozidel na dostatečně kapacitní
a dostatečně vzdálené parkoviště na ulici T. G.
Masaryka pod objekty základních škol, kde se
podařilo vymístit parkující kamiony a v dohledné
době bude zřízeno označení parkovacích stání.
To by celou situaci dostatečně řešilo bez nut-
nosti dalšího omezování nebo rozšiřování zpo-
platnění.
Pokud čtenáře zpravodaje LILIE tato problema-
tika zajímá podrobněji, odkazujeme na stejný
text na www.litomysl.cz – zprávy z MěÚ, kde
můžete najít vizualizace jednotlivých řešení.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

Další změny v dopravním značení města
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První únorový den byla
spuštěna veřejná sbírka
města Litomyšle na tři
zvony do kostela Nale-
zení sv. Kříže. Bližší in-

formace se objevily třeba v médiích nebo na
plakátech, nově radnice zprovoznila na svých
webových stránkách samostatný modul s ná-
zvem Sbírka na živé zvony. Naleznete ho na
www.litomysl.cz: O městě / Aktivity / Sbírka na
živé zvony. „Je zde možné průběžně sledovat
transparentní sbírkový účet, ale i jiné infor-
mace, jako jména dárců, je tam návod, jak
mohou zájemci pomoci, krátká historie zvonů,
které už v kostele nejsou,“ popisuje novinku ti-
sková mluvčí litomyšlské radnice Michaela Se-
verová.  
Zopakujme, že přispět je možné hned několika
způsoby: 
- vhozením do některé z pokladniček, které

jsou zatím v infocentrech na Smetanově ná-
městí a na zámku a ve vestibulu hlavní bu-
dovy městského úřadu na ul. Bří Šťastných

- složením do pokladny městského úřadu na ul.
Bří Šťastných a J. E. Purkyně (v hotovosti nebo
kartou)

- převodem nebo složením na účet: 
107-6430890207/0100

Město Litomyšl rozšířilo počet míst s poklad-
ničkami, takže nyní je najdete v infocentru na
náměstí, v infocentru na zámku, na hlavní bu-
dově městského úřadu na Bří Šťastných 1000
a ve vile vedle hlavní budovy na Bří Šťastných
597 (kancelář občanských průkazů). V jednání
je umístění pokladničky v BILLE. Po měsíci
sbírky je na bankovním účtu 22 100 Kč.
„Dárce si může požádat o vystavení potvrzení
pro uplatnění odpočtu daru od základu daně
z příjmů, a to na pokladně, kde skládal hotovost
nebo použil kartu, nebo na účtárně, jestliže pří-
spěvek směřoval na účet a z výpisu bude
patrné jméno dárce,“ říká vedoucí Finančního
odboru Městského úřadu Litomyšl Jitka Valen-
tová a dodává: „Pokud bude dárce potřebovat
potvrzení pro daňové účely, doporučujeme při
platbách na účet uvádět do kolonky Zpráva pro
příjemce příslušnou informaci, a to včetně
adresy, kam máme potvrzení poslat.“ Dárce
také může chtít darovací smlouvu. S tímto po-
žadavkem je vhodné se obrátit na Jitku Valen-
tovou, vedoucí finančního odboru (tel. 461 653
320, 775 653 320) nebo Markétu Macků z od-
dělení rozpočtu (tel. 461 653 325), případně na
sekretariát starosty a místostarostů. Darovací
smlouva se obvykle využívá u větších částek,
nebo když dar poskytuje právnická osoba.
Dárcům, kteří přispějí částkou 10 tisíc korun
a vyšší, radnice garantuje prezentaci ve výčtu
mecenášů přímo v prostorách chrámu Nalezení
sv. Kříže. „Jsme potěšeni, že přispívají nejen
podnikatelé a soukromé osoby, ale i spolky,“ re-
agovala Michaela Severová. „Na pořízení po-
sledních zvonů byla v minulosti také vyhlášena
sbírka, takže v podstatě pokračujeme v tradici
sbírání finančních prostředků na tuto důležitou
součást chrámu,“ dodala.                              -bj-

Jménem města Litomyšle přijměte, prosím, mé
poděkovaní za účast ve veřejné sbírce na poří-
zení zvonů do piaristického kostela a poskyt-
nutý finanční dar. Věřím, že společně s dalšími
dary a příspěvky napomůžete naše zvony roze-
znít a v jejich zvuku také budoucí generace
uslyší poselství o kulturním a duchovním ob-
razu Litomyšle.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Aktuálně ze zámeckého návrší
Na zámeckém návrší se pomalu ale jistě blíží
ke svému závěru projekt revitalizace. Částečně
v provozu je již zámecký pivovar a zámecká jíz-
dárna. Před dokončením jsou práce na rekon-
strukci piaristického kostela Nalezení sv. Kříže
a zámecké kočárovny.  Na své uvedení do ži-
vota čekají také projekty pro nejmenší návštěv-
níky návrší - Dětský program a expozice
Andělé na návrší. Projekt Škola na zámku má
již za sebou dokonce testovací provoz, během
něhož litomyšlské školy vyzkoušely první pro-
gramy z programové nabídky, která se ne-
ustále rozšiřuje. Dění okolo tohoto projektu
budete moci již brzy sledovat prostřednictvím
nových webových stránek a také na sociální
síti Facebook. 
Zámecké návrší se tak postupně opět začle-
ňuje do kulturního života města. Nově zrekon-
struovaných prostor je v letošním roce využito
hned k několika významným akcím. 1. a 2.
března jsme si přímo v sálech zámeckého pi-
vovaru, v zámecké jízdárně a na I. zámeckém
nádvoří připomněli výročí 190 let od narození
Bedřicha Smetany. Zámecké návrší jako jeden
z pramenů ducha samozřejmě nemůže chybět
také u otevření 3. litomyšlské lázeňské sezóny.
V rámci letošního ročníku Lázní ducha budou
moci návštěvníci absolvovat architektonické
prohlídky po revitalizovaných památkách
a pestrý kulturní program.
Zámecké návrší je otevřené také celé řadě dal-
ších občanských a kulturních aktivit. Příspěv-
ková organizace Zámecké návrší spravuje
několik reprezentativních prostor vhodných

pro kulturní a společenské akce. Zájemci tak
mohou využít multifunkční sál v zámecké jíz-
dárně, společenské sály v zámeckém pivovaru
s kompletním zázemím pro gastronomické
služby nebo například učebny vhodné pro
vzdělávací akce, školení a workshopy. Novin-
kou na zámeckém návrší je také veřejné inter-
netové pokrytí. Návštěvníci se tak mohou
bezplatně připojit k wifi síti Zámecké návrší. Do
budoucna bude síť pokrývat všechny revitali-
zované prostory, které jsou pod správou pří-
spěvkové organizace Zámecké návrší. 
Nabídku pronájmů těchto prostor a aktuality
z dění na zámeckém návrší můžete sledovat
na internetových stránkách www.zamecke-na-
vrsi.cz/organizace nebo na www.facebook.
com/zámecké návrší. 

Petra Jiráňová, Zámecké návrší p.o.,
foto archiv Zámeckého návrší p. o. 

Co pro diváky chystá festival 
Smetanova Litomyšl

Letošní 56. ročník Mezinárod-
ního operního festivalu Smeta-
nova Litomyšl se uskuteční od
13. června do 6. července a pro
diváky je připraveno 34 pořadů.
Oproti předešlému ročníku jde
o třetinu větší program, s čímž
je spojen také navýšený počet

vstupenek. Pořadatelé jich mají připraveno 27
tisíc. O sedm milionů korun se zvedly i náklady,
které dosáhly k 30 milionům korun. Kromě pro-
dloužení festivalu však organizátoři sáhli třeba
k novému sloganu Festival s kouzlem místa,
pořadech o pořadu nebo k velkolepému finále.
S končící revitalizací zámeckého návrší se
Smetanova Litomyšl rozhodla „rozehrát“ fes-
tival na všech možných místech Olivetské
hory. „Chceme rozehrát celé zámecké návrší.
Nějaké promenádní koncerty pořádáme mimo
program i v zámeckém amfiteátru. Chceme,
aby se na zámku stále něco dělo. Umístíme na-
příklad klavír na ulici, což má velký úspěch
v zahraničních metropolích. Chceme opět za-
vést prohlídky zákulisí s kostýmy,“ rozpovídal
se ředitel Smetanovy Litomyšle, o.p.s., Jan
Pikna a pokračoval: „Připravujeme tzv. ouver-
tury, lektorské úvody, které budou před někte-
rými pořady v zámecké jízdárně. Lidé se tam
budou moci seznámit s dílem, na které mají
vstupenky, seznámit se s autorem, v některém
případě tam bude projekce. Jde o takový pořad
o pořadu.“ 
Třešničkou na festivalovém dortu se má však
od letoška stát závěrečný koncert. „Závěrečný
koncert, který by měl být už natrvalo zařazen

jako velké finále, chceme letos poprvé přená-
šet do Klášterních zahrad. Na nádvoří budou
moci pořad sledovat lidé v černých motýlcích
a róbách, zatímco v Klášterních zahradách
mohou bezplatně sledovat pořad na plátně
třeba baťůřkáři,“ vysvětlil Jan Pikna. „A protože
se k tomu připojil litomyšlský podnik Saint-Go-
bain Adfors, tak to bude celé v rámci dne
s touto firmou. Už odpoledne bude v Klášter-
ních zahradách program pro děti i dospělé a po
skončení večerního přenosu se u soch a bro-
didla uskuteční malebně-ohňostrojné předsta-
vení Oheň a sochy. Bude to tečka za festivalem
pro širokou veřejnost,“ dodal ředitel festivalu.
Podle slov dramaturga Smetanovy Litomyšle
Vojtěch Stříteského je v tomto závěru možné
poznat inspiraci v Last Night na BBC Proms.
„My se tím nijak netajíme. Dokonce ambice je
mnohem větší, aby se za pár let Smetanova Li-
tomyšl promítala v jiných městech kraje, a vzá-
jemně jsme se propojovali,“ řekl dramaturg. 
O finále se postará Radek Baborák s rezidenč-
ním orchestrem Česká symfonieta, která bude
hrát absolutní klasiku, např. Smetanovu Vltavu
a Dvořákovu Novosvětskou, ale zazní také svě-
tová premiéra skladby Na cestě z Litomyšle.
„Tu na naši objednávku píše hudební skladatel
Lukáš Hurník. Je to na základě motivu, který si
Smetana poznamenal, když jel vlakem z Lito-
myšle do Chocně v roce 1867. Smetana nikdy
ten polkový motiv dále nerozvíjel,“ vysvětlil
Vojtěch Stříteský. 
Více informací o programu i předprodeji nale-
znete na www.smetanovalitomysl.cz.

-bj-

Informace 
o sbírce na zvony
také na webu
města Litomyšle

Škola na zámku
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Podaří se omezit jízdu kamionů
od České Třebové na Litomyšl?
V České Třebové již rok funguje velký terminál
kombinované dopravy METRANS. Pro Litomyšl,
ale také třeba pro Němčice to znamená velký
počet nákladních automobilů, které přes ně pro-
jíždějí. O problému koncem ledna diskutovali zá-
stupci České Třebové, Litomyšle, Němčic
i Pardubického kraje. Řešením má být omezení
jízdy kamionů směrem na Litomyšl pomocí do-
pravního značení. 
Dopravní značení i oprava silnice
„Dne 5. listopadu bylo na kameře na světelné kři-
žovatce zaznamenáno 67 nákladních vozidel od-
bočujících na Českou Třebovou ze všech směrů.
Koncem listopadu jsme na kameře u zámku na-
počítali 62 vozidel na Českou Třebovou a 42 vozi-
del od České Třebové,“ uvedl velitel Městské
policie Litomyšl Karel Rajman. O dunících kami-
onech v Zámecké ulici ví své i Jarmila Horáčková,
která již před rokem napsala do Starostovy odpo-
vědny: „Za poslední měsíc vzrostl nárůst náklad-
ních automobilů během celého dne, které jezdí na
zřízené kontejnerové překladiště v České Třebové.
Nejhorší situace je ve večerních hodinách, kdy vo-
zidla překračují povolenou rychlost.“ Litomyšlská
radnice také dostala podnět od majitelů nemovi-
tosti přiléhajících  k silnici na Českou Třebovou,
kteří projevili obavy o svůj dům. „Snahou česko-
třebovské radnice je směřovat kamiony po silnici
I. třídy. Na společném jednání jsme probírali  jak
označit komunikace, aby k nám nemohla nákladní
vozidla jezdit,“ reagoval starosta Litomyšle Michal
Kortyš. „Byla přijata dohoda obou měst na zame-
zení tranzitní kamionové dopravy mezi oběma
městy po silnici II/358. Příslušné odbory měst-
ských úřadů koncem února dopracovaly návrh
dopravního značení, které zakazuje průjezd všech
vozidel nad 10 m délky mezi oběma městy - svě-
telnými křižovatkami na silnicích I. třídy,“ upřesnil
vedoucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. Do-
pravní obsluha obcí Němčice a Svinná bude
možná z obou směrů. Do částí Litomyšle a České
Třebové se dostane dopravní obsluha pouze ze
směru od silnic I. třídy. „Pro části Litomyšle bude
umožněn pouze příjezd od světelné křižovatky na
silnici I/35. Pro integrované obce Suchá a Pazu-
cha byl již koncem roku 2013 přijat ještě vyšší stu-
peň omezení těžké dopravy. Tranzit mezi oběma
městy bude nucen užívat objezd přes křižovatku
u obce Lačnov,“ doplnil Pavel Jiráň.
Odbory obou měst nyní projednají samostatně
návrh s příslušnými dopravními inspektoráty Svi-
tavy a Ústí nad Orlicí. Poté bude společná žádost
zaslána na Správu a údržbu silnic Pardubického
kraje, krajský úřad a Krajský dopravní inspektorát
v Pardubicích. „Přijetí opatření tedy není v plné
a bezvýhradné kompetenci dotčených měst
a jejich městských úřadů. Město Litomyšl však
udělá vše pro to, aby příslušné dopravní značení
bylo osazeno v co možná nejkratší době,“ uvedl

místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský.
Situaci se snaží řešit i Pardubický kraj. Ten se za-
bývá směrem k Semanínu. „Stávající silnice není
stavěna na takový objem těžké nákladní dopravy,
kterou produkuje významný regionální zaměstna-
vatel společnost Metrans. Proto se konstrukce vo-
zovky musí zesílit, v projektu počítáme také
s rozšířením vozovky až k vjezdu do kontejnero-
vého překladiště. Máme již zpracovaný investiční
záměr a projektanti připravují dokumentaci pro
stavební povolení a územní řízení,“ informoval
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
o vývoji příprav investice, která má odvést kami-
onovou dopravu na silnici I. třídy I/14. „Část inves-
tice k viaduktu bude řešit Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC) a na to naváže krajská in-
vestice směrem na obec Semanín,“ připomněl
Martin Netolický dohodu s generálním ředitelem
SŽDC Jiřím Kolářem.
Problém s kamionovou dopravou souvisí také
s plánovanou R 35 
Rovněž koncem ledna se ve Vysokém Mýtě sešli
poslanci zvolení za Pardubický kraj, aby se sezná-
mili s aktuálním stavem příprav dostavby rych-
lostní komunikace R 35. Zároveň se od zástupců
ŘSD chtěli dozvědět, jaké jsou největší problémy
této stavby a jak by mohli pomoci s jejich řešením.
Na základě tohoto jednání a v souvislosti s kami-
ony, které míří z České Třebové na Litomyšl, se
radnice rozhodla zapojit do debaty o podobě R 35
kolem Smetanova rodiště. „Trváme stále na tom,
aby jeden přivaděč byl u Řídkého a druhý u Ja-
nova. Mimoúrovňovou křižovatku, která je vyzna-
čena za Kornicemi, s odbočkou k nám do
Litomyšle odmítáme, a pokud ji bude požadovat
Česká Třebová, tak jen jako slepou ve tvaru T,“
uvedl Michal Kortyš. Podle jeho slov nechce rad-
nice další silnici do Litomyšle, přesněji na Lány.
Komunikace by oddělila Kornice a zamezila roz-
voji města tímto směrem. 
V současnosti společnost Metrans jedná s Českou
Třebovou a se Správou železniční dopravní cesty
o potenciálním zvětšení překladiště. Některá roz-
šíření se již pomalu realizují, například administra-
tivní centrum, jež zajistí všechny obchodní služby.
Terminál nejspíš přitáhne i další investory. Spo-
lečnost Wakestone Development plánuje v loka-
litě Borek postavit ve dvou etapách logistický
areál se skladovou halou. Zastupitelé města již
schválili prodej pozemků. Do Třebové je přiváženo
zboží z německých přístavů nebo Rotterdamu
a dál se překládá na vlaky do Dunajské Stredy, Že-
lechovic na Zlínsku nebo Šenova na Ostravsku.
A naopak míří zpět do zahraničních přístavů
a potom do celého světa. Z celkového množství
překládaného zboží sice pouze jedna sedmina pu-
tuje na kamiony (zbytek tvoří překládka z vlaku na
vlak), přesto znamená pro tranzitní města, mezi
něž aktuálně patří i Litomyšl, obrovskou zátěž.    

-bj-

Autobusový spoj 21 linky 813 pojede nově o 45
minut později, tedy v 10.00 hod. z Vysokého
Mýta, čímž vhodně vyplní mezeru mezi vlaky.
Také odpolední spoj 33 téže linky nově pojede až
v 17.15 hod. z Vysokého Mýta. Umožní tak do-
pravu zaměstnanců s koncem pracovní doby v 17
hodin a zároveň bude zajištěn přípoj od spoje
linky 800 z Hradce Králové.
Nové spojení na 7. hodinu z Budislavi do Li-
tomyšle
Připomínky vedly i k prodloužení spojů 7 a 14
linky 680826. Ty jedou z Litomyšle do Poříčí
a budou prodlouženy do Budislavi. Spoj 14 bude
vypraven o pět minut později, aby se časově při-
blížil spoji 18.                                                   -red-

Začaly platit změny jízdních řádů
V neděli 2. března začaly platit první změny jízd-
ního řádu autobusové dopravy pro období
2013/2014. „Nejvíce změn doznaly jízdní řády na
Hlinecku a Poličsku. Pracovníci oddělení do-
pravní obslužnosti krajského úřadu, kteří změny
jízdních řádů připravili, vycházeli především
z podnětů od obcí a občanů,“ uvedl novinky v re-
gionální dopravě v kraji Jaromír Dušek, náměstek
hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a do-
pravní obslužnost. 
Z Vysokého Mýta do Litomyšle dopoledne
každou hodinu
Mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí bude lépe roz-
ložena nabídka dopoledních spojů. Osobní vlaky
odjíždějí z Vysokého Mýta v 8.58 a 11.03 hod.

Uzavírky Na Lánech
i v Nedošíně, změny MHD
Z důvodu stavebních prací na kanalizační síti Na
Lánech a v Nedošíně dojde k uzavírkám komu-
nikací a omezení městské hromadné dopravy
(MHD). Cestující MHD se s přesunutím či uzavře-
ním zastávek setkají už 30. března. Samotné
uzavírky silnic jsou naplánované od 1. dubna do
30. května, ale je třeba s nimi počítat i o letních
prázdninách.
Uzavírky komunikací
V lokalitě Na Lánech se počítá s uzavírkou ulice
Na Lánech v úseku od křižovatky s ulicí Lánská
po křižovatku se silnicí III/36016 ulice Sokolov-
ská, a to v termínu od 1. dubna do 30. května.
Dále se uzavírka týká silnice III/36016 v úseku
od křižovatky s ulicí Na Lánech cca 300 m ve
směru jízdy na Kornice. Na dopravní omezení ři-
diči narazí o letních prázdninách. V případě Ne-
došína bude docházet od 1. dubna k úplným
uzavírkám místních komunikací, které jsou do-
tčeny stavebními pracemi spojenými s ukládá-
ním kanalizace vždy o délce cca 30 m. Doprava
bude omezována v návaznosti na postupu sta-
vebních prací.
Omezení městské hromadné dopravy
a změna jízdního řádu
V souvislosti s plánovanou uzavírkou ulice Na Lá-
nech budou zrušeny zastávky Lány - U Babky
a Lány vodovody. V Nedošíně bude po dobu sta-
vebních prací na kanalizaci zrušena autobusová
zastávka Vertex, zastávky přímo v Nedošíně se
přemístí na druhý břeh řeky Loučné k čp. 33 a 28. 
Městské hromadné dopravy se však týká ještě
změna jízdního řádu, která sice s výstavbou ka-
nalizace nesouvisí, ale začne platit ve stejné
době, tedy 30. března. Spoj č. 4 bude uspíšen na
odjezd z autobusového nádraží v 6:05 z důvodu
návaznosti na veřejnou linkovou dopravu
a okruh C tohoto spoje bude zrušen. Tato úprava
jízdního řádu je trvalá a děje se na přání občanů
Kornic. 
Město Litomyšl se omlouvá za komplikace způ-
sobené stavbou kanalizace a děkuje za pocho-
pení.                                                                  -red-

Těžba stromů mezi
Nedošínem a Tržkem
Město Litomyšl, odbor městské lesy bude na
přelomu února a března kácet vzrostlé stromy
na břehu řeky Loučné za Nedošínem. Jedná se
o tzv. „mýtní úmyslnou těžbu“, kterou je podle
lesního hospodářského plánu možné provést
v období jeho platnosti, tedy v rozmezí let 2007
až 2016. Provedení této plánované těžby právě
v tomto termínu má částečnou souvislost s vý-
stavbou cyklostezky mezi Nedošínem a Tržkem.
Po jejím vybudování by se totiž výrazně ztížilo
vyklízení vytěžené dřevní hmoty a mohlo by dojít
k jejímu poškození. Vzniklá holina bude na jaře
opět zalesněna stanovištně vhodnými dřevi-
nami.

Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů

Nezapomněli jste
zažádat o koncesi
na prodej lihu?
Přesto, že již uplynuly 2/3 ze lhůty pro podání žá-
dosti o koncesi na prodej lihu, dosud tak učinila
pouze necelá třetina potencionálních prodejců.
Po uplynutí lhůty budou žadatelé muset nejen
zaplatit správní poplatek 500 Kč, ale neoprávně-
ným prodejem se vystavují možnosti uložení
sankce s horní hranicí 1 000 000 Kč. Více infor-
mací na tel. 461 653 410, 412, 413 nebo na www.li-
tomysl.cz - Prodej lihu a lihovin. Petr Šmíd, 

vedoucí odboru živnostenského úřadu
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z dopisů čtenářů

Špatná kvalita života v městě L?
Musím reagovat na některé články v Lilii
č. 12/2013 a 2/2014. Podle jednoho z těch
článků patřím ke garnituře, která rozpoutala
v našem kraji a městě gigantické investice,
které se týkaly hlavně nemocnic. Nikde se již
neuvádí, v jakém zbědovaném stavu byla ne-
mocnice v Litomyšli v roce 1989, kam se za to-
tality neinvestovalo, protože litomyšlská
nemocnice byla na indexu. Právě proto jsme
s Ing. Josefem Janečkem a tehdejším poslan-
cem V. Nájemníkem usilovali o investice na mo-
dernizace nemocnice v Litomyšli ve výši cca
500 mil. Kč, což se podařilo. Na to jsem hrdý,
protože pokud by nemocnice zůstala ve stavu,
v jakém byla v roce 1989, tak by již neexistovala
v této současné formě. Další tvrzení, že byl
mnou vyhozen z funkce ředitel nemocnice pan
Kasal, je nepravdivé. Pan J. Kasal byl odvolán
zřizovatelem nemocnice OÚ Svitavy panem Ol-
bertem, který také instaloval do funkce ředitele
nemocnice pana Vylíčila, kterého jsem v té
době vůbec neznal. Jedním z dalších neustále
omílaných a zpochybňovaných témat je „zá-
mecké návrší“. Investovat evropské peníze do

muzea v Litomyšli navrhoval Pardubický kraj
v době, kdy jsem měl na starosti kulturu a pa-
mátky Pardubického kraje. Tento projekt prošel
všemi schvalovacími procesy a nyní je realizo-
ván. Těžkosti, které vyplývají při realizaci zá-
meckého návrší, jsou díky složitým a stále se
měnícím předpisům, paradoxně výběrem doda-
vatele za nejnižší cenu (to ohrožuje kvalitu díla
a hlavně subdodavatele stavby), ale také díky
kverulantským stížnostem některých občanů
našeho města. Jsem rád, že starosta Kortyš je
schopen odolávat všem tlakům, které jsou na
něj vyvíjeny při této pro Litomyšl tak významné
investici. Pokud jsou nějaké nedostatky, jsou to
věci spíše okrajové. Nemá cenu vyvracet jed-
notlivé nesmysly, které se objevují v Lilii, po-
tažmo na mou osobu. Kdo chce vidět - vidí, kdo
nechce vidět – škodí a pomlouvá. Útěchou je
mně, že úspěšný purkmistr Litomyšle Lašek byl
také za první republiky malován s oslíma ušima.
Již tehdy, stejně jako dnes, bylo v Litomyšli
„dost dobrých duší“, které chtěly „taky pomoci“
městu L, a práce za nimi nebyla žádná. Poslední
věc, o které se chci zmínit, je, jak se popisuje

v Lilii, že se na lukrativních postech mihnou
elektrikáři, hudebníci nebo čímani, kteří se zuby
nehty drží v politice. V jiném článku jsou zase
jiní lidé nazýváni lokaji. Takto na úrovni bulváru
se vyjadřovali komunisté za totality. Závěrem
chci říci, že někteří škarohlídové a také spolu-
občané vidí město L jako město mnoha špat-
ností, moderních staveb, které se nepovedly…
Pak jsou lidé z okolí, kteří oceňují vysokou kva-
litu života v Litomyšli a chtějí se sem přestěho-
vat. A jsou také občané našeho města, ale i cizí
návštěvníci, kteří Litomyšl obdivují, v ní staro-
bylou architekturu, moderní stavby, ale i občan-
skou angažovanost jednotlivců, spolků
a úspěšných podnikatelů. Zkrátka příjemné
město, kde se slušně žije. A to, jak to každý
hodnotí, musí si vybrat sám. Záleží na úrovni
poznání a znalostí každého z nás. 

Miroslav Brýdl, 
bývalý starosta Litomyšle

Zamyšlení nad komunálními volbami 
Nezávislí kandidáti jsou nejúspěšnější v každých
komunálních volbách, a to bez ohledu na to,
jestli jsou na kandidátkách politických stran,
nebo na kandidátkách nestranických. Je to při-
rozený jev. Volitelných členů je v té či oné straně
v konkrétním městě zpravidla méně, než je
počet kandidátů na kandidátní listině. U nezá-
vislých kandidátů na kandidátkách politických
stran je však přece jen pro voliče jistota, že se
budou v případě svého zvolení řídit určitými zá-
sadami a cíli, které jsou typické pro danou
stranu, protože před vstupem na kandidátku
strany zpravidla dochází ke vzájemnému tříbení
názorů mezi nezávislými a straníky při přípravě
a konkretizaci volebního programu. U kandidá-
tek sestavených účelově mimo tradiční strany
nejsou jejich cíle zřejmé a volič může pouze
podle některých známých osobností zvažovat,
jak se po svém zvolení kandidáti zachovají a v čí
prospěch budou v případě volebního úspěchu
řídit město. Ve městech velikosti Litomyšle mají
občané města možnost ovlivnit budoucí dění ve
městě na základě dlouholeté, zpravidla osobní
znalosti jednotlivých kandidátů. Je obrovskou
škodou tuto možnost nevyužít. Rezignace
a slova „to nemá smysl, stejně nezměníme za-
vedené pořádky“ apod. nemají v komunálních
volbách místo. Do podzimu je zdánlivě ještě dost
času. Již teď je nejvyšší čas začít pozorovat dění
kolem sebe a hodnotit je bez klapek na očích.
Nenechat se zaslepit megalomanskými projekty
a pozlátkem, ale sledovat to, co každému z nás
přinášeli kompetentní v průběhu běžného roku,
čím zlepšili běžný, každodenní život atd. Nako-

nec, každý z nás má kritéria i potřeby různé a to
je dobře. Jsou totiž situace, kdy se nemá pama-
tovat jen na to dobré, ale má se hodnotit celek
i s nedostatky, které život přináší. Všichni ob-
čané města mají tedy ještě dostatek času si při-
pomenout, jak se chovali jejich zástupci v radě,
vedení města, při řešení jejich problémů a sta-
rostí. Měli by zvážit, jestli se jejich zástupci jimi
zvolení do vedení města neřídili zásadou, že
opatření, která přinášejí voličům prospěch ještě
před volbami, ale jejichž náklady se dostaví až
po volbách, jim dávají lepší vyhlídky na znovu-
zvolení. Jestli nepreferovali politiku s efektem
krátkozrakosti – v jejich zájmu, bez ohledu na
potřeby města a jeho občanů. To platí i pro ob-
last veřejných zakázek a výběrových řízení a je-
jich vyhodnocení. Měli by si důsledněji všímat,
jestli při zviditelňování se před komunálními vol-
bami někteří kandidáti či jejich sdružení nezneu-
žívají pro svoji propagaci veřejných prostředků,
tedy prostředků z našich přerozdělených daní
(to by bylo důkazem jejich pravděpodobného
jednání po jejich zvolení). Věřím, že ačkoliv vět-
šina občanů politikům příliš nevěří, v rámci své
obce či města je tomu jinak. Občané mohou dát
šanci lidem, které znají a ke kterým mají důvěru,
kteří jsou schopni (ne schopni všeho) a jsou
ochotni hájit zájmy obyvatel města. Na politické
orientaci kandidátů už pak záleží méně. Při volbě
by mělo být pro občana – voliče hlavní to, co se
v posledních časech nenosí. Poctivost, slušnost
a schopnosti kandidátů a to vše současně, ruku
v ruce.           

František Pechanec

Zamyšlení nad 
stavem chodníků 
v našem městě
Je to zhruba 1,5 roku, co jsem se s rodinou pře-
stěhoval do Litomyšle z hlavního města. Tam
vždy, pokud chtěl člověk přejít z bodu A do
bodu B, kličkoval mezi psími exkrementy, zane-
chanými jejich páníčky na chodnících i trávě
podél cest, takže člověk vlastně neměl moc
šancí projít bez úhony. Úřady byly z uvedeného
stavu natolik zoufalé, že ke zvyšování poplatků
za psa začala i městská policie vybírat od pro-
vinilců pokuty a začala vybízet veřejnost k fo-
cení a vyvěšování provinilců či jejich psů na
webové stránky a do časopisu vydávaného úřa-
dem městské části. Při přistěhování se sem,
mezi vás, jsem musel konstatovat, že situace
zde bohužel není příliš odlišná.   
Co mne ale zaráží, Litomyšl je přeci malé
město, takže každý by měl teoreticky znát kaž-
dého, na rozdíl od ohromných sídlišť, kde je za-
ručená jistá anonymita. Například v neděli 16.
února okolo 10.00 hod. jsem potkal muže s pl-
novousem zhruba tak 175 cm vysokého na pro-
cházce se psem neidentifikované rasy (něco
mezi oříškem a jezevčíkem na dlouhých no-
hách), pes se vykálel na chodníku za Máchad-
lem. Oslovil jsem tedy milého pána, když tento
zmizel za roh, i když musel naprosto jasně
vidět, co jeho pes udělal, zda by byl tak laskav
a uklidil to, co jeho pes na chodníku zanechal.
Onen muž mi však odpověděl, že rozhodně ne.
Následovalo ještě pár vět z mé strany, po nichž
milý pán zmizel i se psem v podsíních.
Dokud budou po ulicích chodit takoví neslušní
a netolerantní lidé, asi nikdy se nedočkáme
krásně čistého prostředí okolo sebe. Existuje
pár cest, jak docílit změn:
- restriktivní – zvýšené poplatky za psa, aby
město mělo na zaplacení speciálního uklízeče,
a zvýšení počtu stojanů se sáčky, pokutování
provinilců městskou policií
- výchovná - učit občany a jejich děti, jak velmi
je důležité chovat se tolerantně ke svému okolí.
Ne však jen ze strany úřadů, nýbrž i ze strany
rodičů.
Jakou cestu si k uvedenému cíli zvolit nechám
na každém z nás. Chtěl bych ale rozhodně po-
děkovat uvedenému pánovi, jenž mne donutil
napsat tyto řádky. Doufám, že přeci jen něco
změní, i když on sám si to zřejmě nepřeje a je
mu srdečně jedno, v jakém prostředí se pohy-
buje on a možná i jeho děti či vnuci. 

Ladislav Sýkora

Nemohu zapomenout na krásný přístup
Chtěla bych reagovat na článek v Lilii č. 2, článek
pí. Rašnerové a p. Pechance. Ležela jsem na gy-
nekologickém oddělení v listopadu 2013 a ne-
mohu zapomenout na krásný přístup jak od
pana primáře, lékařů a celého personálu. Na chi-
rurgickém i ostatních odděleních jsou kvalitní lé-
kaři i sestry. Píši, protože se divím, když jsou
kladné reference, že se oddělení pomalu zavírají.
Každá nemocnice by si vážila kvalitních lékařů
a sester. V litomyšlské nemocnici se to děje na-

opak. Nechá se odejít kvalitní lékař, který po-
zvedl porodnici, ale i gynekologii. Chtěla bych
poděkovat za kvalitní péči manželům Čadílko-
vým. Mrzí mě, že se najdou lidé, kteří jim podrá-
žejí nohy. Jenom bych chtěla říct, že doufám, že
je to neodradí v jejich práci. Přeji jim, aby se ob-
rnili proti těmto lidem a pokračovali ve své práci.
Jen tak dál, holt budeme jezdit za panem primá-
řem trochu dál. Děkuji za vaši práci a úžasný pří-
stup k pacientům.                               Lea Gilgová
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z dopisů čtenářů

Neuspokojivý stav našeho města,
které značně chátrá
Vážení zastupitelé, 
dovolte mi, abych reagovala na dopis manželů
Kohúcikových ze Slovenska, týkající se Klášter-
ních zahrad. Musím říci, že se s nimi plně ztoto-
žňuji, neboť i já jsem v průběhu minulého roku
byla často rozhodnuta upozornit na to, jak je pe-
čováno, „lépe řečeno nepečováno“, o zeleň
v našem městě. 
Vždyť i mně, dlouholeté zahrádkářce (v osadě Lí-
bánky 50 r.),  je velice smutno, když vidím osá-
zené záhonky pěknými trvalkami, které bohužel
utiskují plevele – pampelišky, bodláky aj. Ne-
chápu, proč město investuje do výsadby nemalé
prostředky, když je dál ponechají osudu bez pra-
videlné údržby. Pro příklad nemusím chodit da-
leko. Bydlíme na Komenského náměstí, kde jsme
v minulém roce požádali o odstranění starých
proschlých stromů (zakrslý stříbrný smrk), které
byly vysázeny po r. 1977, a doporučili zatravnění.
Bohužel, komise životního prostředí byla jiného
názoru, a tak došlo k výsadbě poléhavými trval-
kami, jeden druh se vcelku dobře rozrostl,
ovšem druhý je nevhodný, připomíná malý bla-
touch, vyloženě vodomilná rostlina. Během roku
listy zcela zčernaly. Navíc byla použita dřevěná
drť, kterou kosáci rozmetají po chodníku.
Ještě bych chtěla říci, že to není jen zeleň, ale
celkový úklid na Komenského nám. Je v zoufa-
lém stavu. Těsně pod chodníkem je plno listí,
nikdo neuklízí. Doporučila bych zastupitelům
města, aby si během sezony prošli pěšky celé
město, on ten plevel je z auta těžko vidět. A dál
se ptám: „To jsme na tom tak špatně, že si
město nemůže dovolit přijmout alespoň 2 pra-
covníky na údržbu zeleně?“ A pokud ne, pak by
bylo rozumné místo trvalek vše osít travou,
vždyť sekání není tak časově náročné.
Ráda bych vás přiměla k zamyšlení nad neuspo-
kojivým stavem našeho města, které i se sou-
hlasem mých přátel značně chátrá.

S pozdravem  Anna Žabková

O městskou zeleň a úklid Litomyšle se starají
Městské služby Litomyšl (MSL) s.r.o. V obou pří-
padech mají na tyto práce zpracovaný plán. Jako
správci fungují bývalé technické služby také
v Klášterních zahradách. Jak však připouští ředi-
tel MSL Karel Kalousek, ploch je mnoho a za-
městnanců málo. Výsledkem pak může být
nepořádek nebo zaplevelené záhony. Ovšem je
třeba říci, že o „pozdravy“ v ulicích města se
mnohdy postarají obyvatelé a návštěvníci Sme-
tanova rodiště. 

Klášterní zahrady
Areál Klášterních zahrad má rozlohu přes jeden
hektar. Kromě plochy trávníků zde návštěvník
najde i květinové záhony. K posezení slouží la-
vičky – kovové i dřevěné. Vše má však svoji ži-
votnost, rostliny i lavičky. „Již v loňském roce
jsme vyčlenili finanční prostředky na obnovu
mobiliáře Klášterních zahrad, a to na dřevěné la-
vičky. V letošním roce pokračujeme na obnově
kovového mobiliáře. Kovové lavičky a odpad-
kové koše jsou již v současné době demonto-
vány a probíhá poptávkové řízení na jejich
znovuobnovení,“ sdělil starosta Litomyšle Mi-
chal Kortyš. „Do letní sezóny by měla být většina
po opravě a instalována na své místo. Dřevěné
sedáky na lavičkách již byly opraveny a částečně
vyměněny,“ upřesňuje starosta. Spáry v dlažbě
(především na parkovišti) jsou zčásti zarostlé
mechem, což však město nepovažuje za tako-
vou estetickou závadu, aby muselo být ve vět-
ším rozsahu použito chemické ošetření. „Přesto
bude správce objektu vyzván k větší aktivitě,“
reagoval starosta. O údržbu Klášterních zahrad

se starají městské služby. Jejich ředitel Ing. Karel
Kalousek k tomu řekl: „Na jaro máme připrave-
nou obnovu záhonů po dohodě s Odborem mí-
stního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl. Údržbu záhonů provádíme ale
celoročně. Vloni se uskutečnila velká rekon-
strukce trávníků.“ 

Zeleň ve městě
Městské služby Litomyšl se však nestarají jen
o Klášterní zahrady, ale i o veškerou městskou
zeleň. Pracují v součinnosti s Odborem místního
a silničního hospodářství Městského úřadu Lito-
myšl. „Dosazování zeleně do stávajících porostů
zajišťují MSL většinou ve spolupráci se správou
veřejné zeleně,“ potvrzuje Martina Červinková
z odboru místního a silničního hospodářství
a upřesňuje: „Rekonstrukce stávajících ploch
apod. řídí odbor po konzultaci a schválení zá-
měru investiční komisí a komisí pro životní pro-
středí.“ Podněty k výsadbám dávají zřídka
občané, převažuje spíše povinnost města Lito-
myšle jako vlastníka pozemků. Velkou roli samo-
zřejmě hrají náklady na údržbu zeleně. 
Podle Martiny Červinkové jde v příspěvku paní
Anny Žabkové přesně o ten případ, kdy obyva-
telé prostřednictvím správce domu žádali o od-
stranění stávajících jehličnanů a zároveň
nechtěli malé travnaté plochy s keři osázet, ale
pouze zatravnit. Komise pro životní prostředí
a investiční komise však jako náhradu za
vzniklou újmu (odstranění jehličnanů) schválila
výsadbu rostlin - používaných jako náhrada
trávníku (hluchavka a kopytník). „Po zvážení celé
situace jsme dospěli k názoru, že část osáze-
ného záhonu zatravníme a rostliny kopytníku
vysadíme pod keře nebo jimi doplníme menší
záhon s tisy. Záhon, kde dobře prosperuje po-
rost hluchavky, budeme zhotoviteli reklamovat
s tím, že dojde k nápravě usazení mulčovací tex-
tilie a výšky mulče v podobě dřevitých štěpků.“ 
V případě městských služeb jsou na údržbu ze-

leně, tedy na plení a osazování, vyčleněny dvě
pracovnice – zahradnice a příležitostně vypomo-
hou brigádníci. „Samozřejmě na údržbě zeleně
pracují i muži – zahradníci, ale ti mají na starosti
těžší práce,“ vysvětlil Karel Kalousek, proč může
někde být plevel nebo odumřelé rostliny. Podle
jeho slov zaměstnanci provádí údržbu zeleně
podle jasně stanoveného a schváleného plánu,
ale v daném počtu nemohou být všude. Na ur-
čité místo se tak vrací až po dokončení celého
„kolečka“. „Neprovádíme ale jen údržbu. Dva
měsíce denní práce, pokud neprší, věnujeme
také postřiku proti plevelům. V létě máme dva
lidi, kteří dělají jen zálivky - závěsné květináče,
veškerou zeleň na městských plochách,“ upřes-
nil ředitel MSL. 

Úklid ve městě
Úklid města opět spadá do popisu práce Měst-
ských služeb Litomyšl, které nepořádek odklízejí
především strojově, i když pracovníci sáhnou
i po košťatech. „Úklid opět provádíme podle sta-
noveného plánu. Denně vyjíždějí dva zametací
stroje. Často nám však v úklidu brání špatně za-
parkovaná auta. Řidiči nerespektují oznámení
o strojním čištění,“ sdělil ředitel Kalousek
a dodal: „Samozřejmě se snažíme provést úklid
i přes zaparkovaná auta. Přijdou na řadu chlapi
s košťaty a vymetou nečistoty i pod vozidly.“ To
je i případ Komenského náměstí, které ve svém
příspěvku zmiňuje paní Anna Žabková. 
O úklid města se městské služby dělí s pracov-
níky v režimu veřejně prospěšných prací. Co se
nepodaří uklidit strojům, měly by zvládnout lid-
ské ruce. „Naši zaměstnanci ručně uklízí (zame-
tají, okopávají, sbírají sběrači) určené úseky ve
městě. Ty jsou stanovené tři - Smetanovo ná-
městí s přilehlými uličkami; podkostelí a Olivet-
skou horu (od pošty přes ul. Mariánskou, ul. B.
Němcové, Toulovcovo náměstí, Šantovo ná-
městí až k Braunerovu náměstí) a dále celé
autobusové nádraží s propojovací trasou na
Smetanovo náměstí,“ informuje koordinátor ve-
řejné služby Václav Černý, který na tyto pracov-
níky dohlíží. Tři hlavní úseky uklízejí každý
pracovní den. Trasy prochází několikrát. 

-bj-

Započetí diskuse o možnosti výstavby nového
supermarketu na okraji města je pro litomyšlské
obyvatele dobrou zprávou. Dotkla se totiž
i bodů, které téma samotné přesahují. 
Zaprvé: Mnozí z nás to považujeme za samozřej-
most, ale málokde tomu tak je. Supermarkety
jsou v Litomyšli buď relativně citlivě začleněny
do rázu svého okolí (Penny, Kubík), nebo nahra-
dily starší nevzhledné budovy (Albert, Billa).
Srovnejme situaci s jinými městy a budeme
vděční, že na nákup můžeme dojít „uvnitř
města“ a že se nemuselo stavět „na zelené
louce“. I zarytý odpůrce „velkých krabic“ uzná,
že se u nás v tomto ohledu dosud postupovalo
chytře. Přejme si, ať to tak zůstane.
Zadruhé: Strach, že se přesunem maloobchodu
na periferii města vylidní centrum, jež je svým
charakterem předurčené k setkávání občanů. Na
zastupitelstvu dokonce padl návrh na uspořá-
dání referenda. Nechť lid rozhodne. Avšak refe-
rendum na toto téma probíhá na náměstí každý
večer i víkend. Kolik Litomyšlanů korzuje po pod-
síni v šest večer či v neděli po obědě? A kolik jich
má v tento čas doma zapnutou televizi? Obava,
že nás nový supermarket v polích za městem
připraví o špacíry po podloubí, je tak lichá jako
naděje, že s ním kvalita našeho života poroste. 

A do třetice: Téma se otevřelo na prosincovém
jednání zastupitelstva (viz lednová Lilie) a ještě
v únorové Lilii – informačním kanálu „radnice-
občan“ – není ze strany vedení města žádné vy-
světlení či vyjádření (Proč se o tématu mluví
právě nyní? Může stát supermarket kdekoliv?
K čemu přesně se má vyjadřovat veřejnost? Proč
se má čekat rok?...). Naneštěstí pro celou kulturu
občanské diskuse v Litomyšli jasné stanovisko
rady města je opět předstiženo příspěvky různé
úrovně v prostoru určeném volebním subjek-
tům. Je jistě potěšující, že v Lilii mají tyto hlasy
možnost se vyjádřit, a díky za ně. Ale tuto mož-
nost, ba přímo povinnost má i Rada. Lze se
potom divit „mediálním přestřelkám a poplaš-
ným zprávám“, na které si právě v únorovém
čísle jeden z místostarostů stěžuje? 
Je opravdu nutné, aby byl občan odkázán v pří-
padě palčivých témat (v minulosti např. vodo-
vody, cenzura v městském zpravodaji,
nemocnice) na celostátní a oblastní periodika či
vzkazy nahněvaných opozičních stran? 
Přejme si, aby vydavatel Lilie využíval veškeré
prostředky k tomu, aby se tento list na dobře na-
startované cestě od pofiderního radničního
chvastouna k moderní informační službě pro ob-
čany nezastavil v půli.              Jan Vavřín, učitel

Mluvit o novém supermarketu
je super, ale…
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Architekti pracují na studii řešení
nábřeží Loučné
Autoři vítězného návrhu na obnovu Vodních valů
a parku u Smetanova domu v Litomyšli Martin
Rusina a Martin Frei připravili podrobné rozpra-
cování studie dotčeného území. Zohlednili při-
tom významné podněty z listopadového setkání
s občany. Pro další veřejnou prezentaci zbývá
dořešit otázku herních prvků.
Právě řešení hřiště v prostoru nábřeží, které by
splňovalo nároky na využití ze strany různých
věkových skupin uživatelů, bylo jedním z nejdi-
skutovanějších témat podzimního veřejného
projednání návrhu. Architekti se dále věnovali
terénním úpravám, které mají zajistit bezpeč-
nost především nejmenších dětí vzhledem k při-
lehlé ulici Vodní valy. Velká pozornost se
zaměřuje i na samotné řešení herních prvků,
v nichž by výtvarníci Pavla Sceranková a Dušan
Záhoranský vzhledem k blízkosti Smetanova
domu rádi uplatnili hudební motivy. S podrob-
ným návrhem dětského hřiště se budete moci
seznámit během plánované veřejné prezentace,
která se však kvůli dalšímu rozpracování, po-
třebným konzultacím s certifikátory a návazným
úpravám trochu zpozdí oproti původně uvažo-
vanému únorovému termínu. Přesné datum
představení návrhu bude zveřejněno na webo-

vých stránkách města Litomyšl, Nadace Pro-
měny, v elektronických a tištěných pozvánkách.
Prostor nábřeží by měl fungovat jako volně prů-
chozí pěší zóna s venkovním posezením i jako
hřiště pro menší děti či místo setkávání pro stu-
denty z blízkých škol. Se stavbou se má začít
letos na podzim.
Projekt obnovy nábřeží řeky Loučné je podpořen
z grantu Nadace Proměny. S jeho dokončením
se počítá v průběhu příštího roku.

Jana Říhová,
vizualizace Martin Rusina a Martin Frei

Alej filozofů by měla být na jaře obnovena
Po odkladech by letos na jaře mělo dojít k ob-
nově Aleje filozofů. O jejím osudu rozhodli za-
stupitelé již na prosincovém jednání roku 2012.
Ve svém usnesení vzali na vědomí výsledky pro-
vedených zkoušek stavu a provozní bezpečnosti
stromořadí jírovců vedle zámecké zdi v Jiráskově
ulici a zároveň souhlasili s podáním žádosti
o pokácení. Padne tedy celá alej kaštanů, které
nahradí stromy nové. Na základě jednání s Ná-
rodním památkovým ústavem a odborníky přes
zeleň byl určen jírovec červený. O výsledku vy-
hlášeného výběrového řízení na tento projekt
bude rozhodnuto začátkem března. 
Kácení i obnovu aleje by mohly zaplatit do-
tační peníze
Pily by se měly podle pracovníků městského
úřadu rozeznít návrším na jaře. Kácení vychází
z Rozhodnutí Pardubického kraje a výsadby z kli-
matických podmínek. V povolení ke kácení se mů-
žeme dočíst ještě konkrétnější termín, a to od 15.
března do 10. dubna běžného roku. „Bude se
100% kácet,“ potvrdil starosta Litomyšle Michal
Kortyš a upřesnil: „ Alej by měla být znovu osa-
zena již vzrostlejšími stromy, které v tuto chvíli
sháníme na evropském trhu.“ Vloni město zažá-
dalo na obnovu aleje o dotaci z Operačního pro-
gramu Životního prostředí Ministerstva životního
prostředí. Výše státní podpory, kterou ale zatím
nemá Litomyšl jistou, může dosáhnout až 85 %
ze způsobilých výdajů projektu. V případě, že by
dotační peníze město nezískalo, je radnice připra-
vena kácení i následnou obnovu uhradit ze své
kasy. Celkové náklady akce dosahují tři sta deva-
desát tisíc korun plus projektová příprava. 

Výběrové řízení vyhlášeno
V polovině února radnice vyhlásila výběrové ří-
zení na provedení této zakázky, otvírání obálek
se uskuteční začátkem března. Pokud vše půjde
podle plánu, začne se v nejbližším možném ter-
mínu s obnovou aleje. Vítězná firma provede ká-
cení stromů, odstranění pařezů a výsadbu všech
navržených dřevin, které jsou uvedeny v projek-
tové dokumentaci. Veškeré práce by měly být
dokončeny do konce června 2014. V případě, že
z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele ne-
bude možné dodržet termín zahájení plnění,
může být posunut na jinou dobu. 
Ze dvou variant zvítězila ta radikálnější
Na www.litomysl.cz ve starších zprávách z měst-

ského úřadu najdeme výsledky zkoušek jírovců
a možné varianty řešení. Z dokumentů vyplynulo,
že stromy jsou ve velmi špatném stavu, proto byly
nakonec nastíněny jen dvě varianty dalšího po-
stupu: buď stromořadí pokácet a nahradit novou
výsadbou, nebo přistoupit k redukci koruny o cca
5 m. Ořezání představovalo částku zhruba 100
tisíc korun a perspektiva zachování stromů byla
odhadována na max. 10 let. Komise pro životní
prostředí doporučila na základě provedených
zkoušek provést redukci jírovců v několika eta-
pách a stromy zachovat. Stanovisko komise tlu-
močila zastupitelům její předsedkyně Jarmila
Chladová. Nakonec se zastupitelé přiklonili k ra-
dikálnějšímu, ale bezpečnějšímu kroku. -bj-

Výstavba obchodních center je záležitostí
územního plánu 

V březnovém vydání Lilie jsme si pro rubriku
Zeptali jsme se za vás „vypůjčili“ téma Jana Va-
vřína (více v rubrice Z dopisů čtenářů) týkající se
výstavby obchodních center v Litomyšli. Náš
dotaz jsme ale nesměřovali na radní města, jak
píše pan Vavřín, ale na vedoucího Odboru vý-
stavby a územního plánování Městského úřadu
Litomyšl Josefa Filipiho. Jeho odbor má v kom-
petenci územní plán (ÚP), který je pro otázku vý-
stavby obchodních center klíčový, respektive
změna územního plánu č. 2, která je v současné
době diskutována a otevřela zmiňovanou prob-
lematiku výstavby obchodních center. Součástí
změny č. 2 jsou totiž i plochy pro výrobu a skla-
dování, na nichž je nyní možné markety postavit. 
Josef Filipi: V současné době pracujeme na
změně územního plánu číslo dvě. Její součástí je
také usnesení Zastupitelstva města Litomyšle
z prosince 2013, kterým zastupitelé požadují
upravit územní plán Litomyšle tak, aby vytvářel
předpoklady pro posilování stávajícího centra
města Litomyšl (Smetanovo náměstí a jeho

zeptali jsme se za vás okolí) jako tradičního místa pro obchod, služby
a setkávání lidí. V částech města Kornice, Pazu-
cha, Pohodlí, Nová Ves u Litomyšle, Nedošín,
Lány vytvářet předpoklady pro posilování jejich
lokálních center úměrně velikosti těchto částí.
To znamená, že avizovaná analýza výstavby ob-
chodních center na plochách VS (výroba a skla-
dování), kterou má provést zpracovatel
územního plánu a o níž se hovořilo na prosinco-
vém zastupitelstvu, proběhne v rámci pořizování
právě změny č. 2 územního plánu a její výsledek
bude do této změny zapracován. V současné
době územní plán Litomyšle umožňuje posta-
vení velkých obchodních center v plochách VS -
výroba a skladování (šedé plochy v územním
plánu - přístupný na adrese www.litomysl.cz
nebo k nahlédnutí na Odboru výstavby a územ-
ního plánování Městského úřadu Litomyšl). 
Proces změny územního plánu má tři etapy. Město
Litomyšl má za sebou etapu první. Protože se pro-
ces pořizování každé změny územního plánu řídí
zejména stavebním zákonem a správním řádem,
bude po výběru projektanta a fyzickém zpracování
návrhu změny následovat projednání v rámci tzv.
společného jednání (určeno zejména pro dotčené

orgány a sousední obce) a tzv. veřejného projed-
nání (určeno zejména pro veřejnost). Každý občan
Litomyšle může v rámci obou zbývajících etap
uplatnit své připomínky, případně námitky. Na
závěr potom Zastupitelstvo města Litomyšl
změnu územního plánu schvaluje.
Změny územního plánu se provádějí na základě
návrhů na jeho úpravu. Například může jít o ná-
vrhy občanů na stavbu rodinných domů v mís-
tech, kde to územní plán neumožňuje apod.
Změna č. 2 je jasná z jeho zadání, které je ve-
řejně přístupné na adrese www.litomysl.cz nebo
k nahlédnutí na Odboru výstavby a územního
plánování Městského úřadu Litomyšl. Konkrétně
se v tomto případě jedná o vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch, návrh obnovy
nábřeží řeky Loučné, studii Třešňovka, vymezení
ploch pro bydlení a ploch výroba a skladování
(VS) Svitavská (firma Story Design podala jeden
z návrhů na změnu ÚP).  
Je nutné upozornit na skutečnost, že pořízení
každé změny územního plánu je časově náročné
(vzhledem ke lhůtám stanoveným právními
předpisy trvá minimálně 10 měsíců, ale v případě
problémů může trvat i několik let).
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Doktor Vylíčil se vzdal funkce ředitele nemocnice
Nejdříve se vzdal mandátu zastupitele, nyní od-
stoupil z funkce ředitele Litomyšlské nemocnice,
a. s..  Liboru Vylíčilovi je zazlíváno, že se mu ne-
podařilo udržet dětské oddělení a porodnici, vy-
týkány jsou mu ale až 12 let staré události. 
V pondělí 10. února předal Libor Vylíčil na perso-
nální oddělení písemné odstoupení z funkce
ředitele. Zároveň rezignoval na funkci člena
představenstva Litomyšlské nemocnice. Od 1.
března ho v nemocnici najdeme již jen jako ve-
doucího lékaře gynekologického oddělení. „Dva-
náct let ve funkci je dlouhá doba. Cítím se
vyhořelý a už nemám sílu být tak aktivní jako
okolní ředitelé. Cítím, že už to dál nejde, už
nemám ten drive ani sílu čelit útokům,“ řekl
Libor Vylíčil. „Poprvé k tomu došlo v minulém
roce. Loňský rok byl pro Litomyšlskou nemocnici
propadový v rámci příjmů, tím pádem se vyhro-
tila ekonomická situace a objevily se osobní
útoky na moji osobu hlavně v Litomyšli a potom
kolovaly po internetu. Bylo mi vyčítáno, že jsem
nezabezpečil lékaře na dětské oddělení a díky
tomu bylo oddělení uzavřeno a následně porod-
nice. Druhá část útoků se objevila se zachová-
ním gynekologického oddělení. Když jsem si dal
na váhy pro a proti, tak jsem zjistil, že mi to za
to nestojí,“ zdůvodnil Vylíčil na setkání s novináři
rezignaci. Podle jeho slov se těžko vyvrací polo-
pravdy a lži. „Nemyslím si, že bych měl chodit
kanály, můžu se dívat lidem přímo do očí. Žádný
kostlivec ve skříni by být neměl,“ dodal lékař.  
Gynekologické oddělení jede dál
Gynekologické oddělení se stalo středem pozor-
nosti po výpovědi primáře Haralda Čadílka. Pa-
novaly obavy, že po uzavření dětského oddělení
a porodnice bude gynekologie další na řadě.
„Bojujeme o to, aby gynekologické oddělení zů-
stalo zachováno. Tzn., abychom prováděli ope-
rativu, jednodenní gynekologickou chirurgii,
hospitalizace, i konzervativní, minimálně do
doby, než se spojená nemocnice rozhodne, jak
se bude dál řešit zdravotní péče ve všech pěti
nemocnicích,“ uvedl lékař. „Máme domluveno

s pojišťovnou, že pokud nemocnice prokáže per-
sonální vybavení gynekologického oddělení, tak
nebude odsmlouvána lůžková péče. Každo-
pádně personálně vybavujeme pro jednodenní
gynekologickou chirurgii, vyhovujeme pro am-
bulantní péči. V tom počtu, v jakém jsme, jsme
schopni zabezpečit, i když se zaťatými zuby,
chod gynekologického dvacetilůžkového oddě-
lení. Jednou týdně operujeme velké zákroky.
Rozsah výkonů zůstal zachován,“ upřesnil Libor
Vylíčil.
Ideový záměr má zefektivnit chod nemoc-
nice 
Ještě za ředitelování Libora Vylíčila byl Předsta-
venstvu nemocnic i hejtmanovi Pardubického
kraje předložen dokument - ideový záměr Lito-
myšlské nemocnice. Sám hejtman se k němu
nestavěl zamítavě. „Nemocnice nemůže čekat
na fúzi se založenými rukama. Ve vedení nemoc-
nice jsme proto zvažovali, jakým způsobem ze-
fektivnit chod nemocnice, aby se dostala
z ekonomických problémů. Naší snahou je zcen-
tralizovat veškerou lůžkovou péči do areálu ne-
mocnice,“ uvedl doktor Vylíčil a pokračoval:
„Dětské nám bohužel odsmlouvali, porodnici
také, a tak nám zůstalo vakuum na monobloku.
Uvažujeme o tzv. propojení akutních jipových
lůžek – ARA a chirurgické jednotky intenzivní
péče do monobloku za mírných stavebních
úprav. Vybavení personální i přístrojové mít bu-
deme. Tím pádem by se nám uvolnilo jedno po-
schodí na monobloku, takže bychom interní
oddělení, které je ve špatných prostorách, pře-
sunuli tam a místo interny, opět za menších sta-
vebních úprav, přesunuli LDNku.“ Objekt Kláry,
jehož okna a střecha jsou v havarijním stavu, by
se podle Vylíčila mohl prodat a peníze využít na
opravu uvedených míst v areálu nemocnice. 
Finanční injekce z ROPu
Litomyšlské nemocnici se zřejmě podaří získat
peníze z ROPu na dovybavení ARA a interní jed-
notky intenzivní péče. „Pokud dojde k tomu, že
úhrady od pojišťoven tento rok budou pro naši

nemocnici podstatně lepší než minulý rok, mohli
bychom se přiblížit k ekonomické nule. Nemoc-
nice navíc v současné době prochází přístro-
jovou obměnou, kterou v některých případech
hradí dotace. „Personálně většina oddělení od-
povídá. Objeví-li se lékař, tak jej bereme, doplňu-
jeme počty, vychováváme si nové lékaře,“
upřesnil Vylíčil, kterého v křesle ředitele zřejmě
vystřídá ekonom nemocnice Věroslav Valenta.
Toho sám lékař navrhl a s největší pravděpodob-
ností bude jeho doporučení akceptováno. Věro-
slav Valenta by měl nemocnici vést do 30.
června 2014. O den později má totiž dojít k fúzi
všech pěti nemoc kraje a s tím je spojeno i jme-
nování nového představenstva a ředitelů. Ku-
mulovaná ztráta nemocnice je nyní 37,5 milionů
korun, loňský rok skončil ve ztrátě 14 milionů
korun.                                                                 -bj-

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 8. 3. MUDr. Sláma
Ne 9. 3. MUDr. Sláma
So 15. 3. MUDr. Sláma
Ne 16. 3. MUDr. Sláma
So 22. 3. MUDr. Fenclová
Ne 23. 3. MUDr. Tišlerová
So 29. 3. MUDr. Mikulecká
Ne 30. 3. MUDr. Jindrová
So 5. 4. MUDr. Paseková
Ne 6. 4. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského oddě-
lení, tel. 461 655 269
So 8. 3. MUDr. Filová
Ne 9. 3. MUDr. Filová
So 15. 3. MUDr. Švábová
Ne 16. 3. MUDr. Hájková
So 22. 3. MUDr. Papoušková
Ne 23. 3. MUDr. Pecinová
So 29. 3. MUDr. Beňová
Ne 30. 3. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 3. lékárna U Slunce 461 612 678
Ne 9. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 15. 3. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 16. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 22. 3. Na Špitálku 461 615 034
Ne 23. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 29. 3. U Nemocnice 461 615 617
Ne 30. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 5. 4. lékárna U Slunce 461 612 678
Ne 6. 4. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8. - 9. 3. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
15. - 16. 3. MUDr. Adamcová Marketa
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
22. - 23. 3. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 56, tel.: 461 725 987
29. - 30. 3. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
5. - 6. 4. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel.: 465 549 236

Rozpis služeb

O fúzi nemocnic je rozhodnuto
Očekávaným bodem jednání Zastupitelstva Par-
dubického kraje 27. února bylo schválení dalšího
postupu při transformaci pěti nemocnic akutní
péče. Ten byl v loňském roce odložen o půl roku,
aby mohly být vyčísleny konkrétní dopady hos-
podaření nemocnic za rok 2013 a dopady úhra-
dové vyhlášky. Zastupitelé po dvouhodinové
diskuzi rozhodli o fúzi nemocnic k 1. červenci
2014. Pro hlasovalo 32 členů zastupitelstva, dva
byli proti a 8 se zdrželo. 
„Naše snaha zefektivnit fungování pěti nemocnic
pod jedním vlastníkem, Pardubickým krajem,
trvá už od roku 2011, kdy jsem převzal funkci
krajského radního pro zdravotnictví. Už samotná
spolupráce nemocnic při vyjednávání se zdravot-
ními pojišťovnami přinesla prokazatelné vý-
sledky. Spojení nemocnic je logickým
vyvrcholením tohoto procesu. Jsme si vědomi
toho, že uspějí jen silní,“ připomenul hejtman
Martin Netolický. Podle něj bude všech pět ne-
mocnic fungovat tak jako dosud i po fúzi. „Paci-
enti budou chodit i po 1. červenci do stejné
spádové nemocnice a na oddělení, na která jsou
zvyklí. To platí i pro stávající zaměstnance. Přinos
spojení bude spočívat v jednodušším řízení ne-
mocnic. Každá nemocnice si dosud žila svým ži-
votem, měli jsme tu například tři účetní systémy
v pěti nemocnicích, což nebylo efektivní,“ doplnil
Netolický. Názory na fúzi nemocnic však nejsou
jednotné. „S navrhovanou fúzí nesouhlasím
a myslím si, že je to past pro nemocnice našeho
typu. Když se zkoncentruje veškerá moc nad lůž-
kovou péči do Pardubic, zruší se spousta pro-
spěšných provozů a procesů v Litomyšlské

nemocnici, protože všechno se bude centralizovat
do Pardubic, vznikne kolos s 3,5miliardovým ob-
ratem, tak se v podstatě ztratí dohled volených
zastupitelů. My si tady dobrovolně předáme část
kompetencí onomu managementu, o kterém
nikdo nic vědět nebude, ztratíme schopnost po-
rovnání, jestli Litomyšlská nemocnice je dobrá
nebo špatná, protože v tom velkém objemu se to
všechno ztratí,“ prohlásil zastupitel Litomyšle
i Pardubického kraje Josef Janeček na litomyšl-
ském zastupitelstvu 25. února. „Navrhoval jsem
odsunout fúzi do doby, než budou na stole jasná
čísla. Zatím je ekonomika nejslabším článkem
celé plánované koncepce. Nikdo dosud nedoložil,
proč musíme mít sjednocený subjekt, když
všechny úspory se dají udělat už dnes,“ dodal
Janeček. 
Krajští zastupitelé podpořili i navýšení základ-
ního kapitálu budoucího právního subjektu
o 240 milionů ve dvou ročních splátkách v letech
2014 a 2015. Pokud se zásadně nezhorší vnější
podmínky, nepočítá kraj s další mimořádnou vy-
rovnávací platbou nad rámec schváleného roz-
počtu a to jak v roce 2014, tak i v dalších letech.
Zároveň také rozhodli o navýšení základního ka-
pitálu Chrudimské nemocnice, a.s., o 10 milionů
korun, aby odvrátili hrozbu insolvence. „Bude
ještě pár měsíců trvat, než dopracujeme detaily,
samotná transformace nemocnic pak potrvá dva
tři roky. Přistupujeme k tomuto procesu s veške-
rou vážností a pokorou a určitě bude přitom
naslouchat i odborné veřejnosti,“ upřesnil na
závěr Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Par-
dubického kraje.                                             -red-
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Po stopách let minulých - díl 27.
Sokolovská ulice

seriál

Pohled na nový strojírenský závod Juranovy zá-
vody, později Auto-motive.

Závod rozšířil svůj provoz i na bývalém pozemku
dobytčího trhu u řeky.

Tato ulice je nejvíce zatíženou částí automobilo-
vého průtahu.

Na místě textilního závodu vznikl market Penny.

Také příjezd do garáží autobusů je složitý.Ulice je také sídlem několika rodinných domů,
které dopravním provozem trpí.

Kde bylo dlouhá léta sportovní hřiště, je dnes pro-
dej stavebnin.

Bývalé sportovní hřiště bylo na tomto místě až do
60. let. Konaly se zde fotbalové zápasy, sokolská
cvičení, sportovní utkání, ale také různé velké slav-
nosti, jako cvičení sletová. Také se zde vytvořila
běžecká dráha a v zimě se tady bruslilo. Po válce
zde byla prvomájová setkání. 

V místech bývalého rybníku u Perštýna jsou dnes
rybářské sádky a Rybářství Litomyšl.

Dnes je začátek ulice u nového mostu, kde je kru-
hová křižovatka.

Na starém snímku je textilní továrna. Sklad potravin (kdysi VDP) byl zbourán, protože
vadil provozu.

Sokolovská ulice byla dříve menší ulicí vedoucí
k Nedošínu. Byla okrajovou částí města a dá se
říci, že byla první větší průmyslovou ulicí. Na po-

čátku za železným mostem byla textilní továrna,
která od války byla převedena na strojírenskou
výrobu. Po druhé světové válce zde byly zřízeny

autobusové garáže a nakonec byla ulice vybrána
pro objízdnou trasu silnice č. 35. Tak vypadá tato
ulice dodnes. Připravil Miroslav Škrdla

JÍDELNA OROL NABÍZÍ

ROZVOZ OBĚDŮ
Denně 4 hlavní jídla + polévka

Cena i s dovozem 56 Kč
Tel. 461 532 413, 606 819 440

najdete nás i na facebooku
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Kleypas Lisa - Duhová ulice, Boo Katherine -
Krásné zítřky, Peterová - Proč pláčeš, duše?,
Ludlum Robert - Bourneův záměr, Probst - Man-
želská past, Spencer-Wendel - Než řeknu sbo-
hem, Robertson - Ostrov kostí, Lindsey - Vášnivý
vztah, Mead Richelle - Pokrevní pouta. Ohnivé,
Potter - Co je nového, kotě?, Ashford Jane -
Čestný muž, Simons - Letní zahrada, Christie -
Lord Edgware umírá, Benzoni - Příběhy fran-
couzských…, Robertson - Anatomie vraždy,
Stone Tamara - Čas mezi námi, Neal Mary C. -
Do nebe a zpátky, Crichton – Mikro, Kibler Julie -
Odveď mě domů, Sparks – Svatba, Reichs Kathy
– Šifra, Hedström - Úkryt ve Villette, Beran - Ura-
žený hrobník Florián a…, Cílek Roman - Chraň se
před polibky, Hoffman Paul - Tlukot křídel smrti,
Lorentz Iny - Dcery hříchu, Watson Mark –
Pouto, Spielman Lori - Seznam tajných přání, Gi-
ordano – Tělo, Cross Ethan - Pastýř smrti, McE-
wan Ian – Mlsoun, Follett Ken - Na věky věků,
Harper Tom - Tajemství mrtvých, Gibbs CC -
Všechny jeho touhy, Pearse Emma – Sophie, Fal-
cones - Bosá královna, DeMille - Hra se lvem,
Strnadová - Její strašně krásný život, Rollins

James - Krvavé evangelium, Pawlowská - Pravda
o mém muži, Tremayne - Sedmá polnice, Ja-
nouch – Sesterstvo, Austen Jane – Watsonovi,
Laurens - Ideální nevěsta, Picoult Jodi - Vlk sa-
motář, Ruiz Zafón - Kníže z mlhy, Léon - Osudná
jízda, Sniegoski Tom - Padlí andělé, Higgins
Wendy - Svůdné zlo,  Gillerová-Brezn - Záhada
zadního pokoje, Stránský Jiří - Balada o pilotovi,
Nesbo Jo – Levhart, Adler-Olsen – Zabijáci, So-
rensen - Tajemství Elly a Michaela, Parks Adele
- Život té druhé, Morar Tamara - Moje vítězství
nad…, Janáčková - Muži chtějí potvory, Kovaří-
ková - Příběhy domů slavných, Grimmichová -
Výtvarný rok, Město Litomyšl - Současnost
a perspektiva…, Rak Jiří - Zachovej nám, Hospo-
dine, Zídek Petr - Češi v srdci temnoty, František
- Papež František, Pomezí Čech, Moravy a…, Mo-
orjani - Musela jsem zemřít, Harden Blaine -
Útěk z Tábora 14, Burianec - Rudolf Beran, oběť,
Pohunek Jan - Kam do podzemí, Taussig Pavel -
Neznámí hrdinové, Mandys Pavel - 2x 101 knih
pro děti a…, Přibyl Lukáš - Zapomenuté trans-
porty, Vokáč Čmolík - Trhák aneb 21 kapitol o…,
Kopal Zdeněk - Můj život 

březen 2014
kalendárium Litomyšle

V Roce české hudby si v březnu připomínáme
tato kulatá výročí mnoha skladatelů, hudebníků
a pěvců: Mirko Očadlík (*110), Bedřich Smetana
(*190), Karel Kryl (*70), Karel Velebný (+25),  Ru-
dolf Piskáček (*130 ), Oskar Nedbal (*140)
190 let - 2. 3. 1824 se v Litomyšli narodil Be-
dřich SMETANA, nejvýznamnější rodák našeho
města, zakladatel české národní hudby. Každo-
ročně se k jeho oslavě konají hudební slavnosti
Smetanova Litomyšl, k návštěvám je určen
rodný byt, město žije jeho odkazem.
185 let - 20. 3. 1829 se narodil ve Skutči Josef
KUČERA. Studoval gymnázium v Litomyšli a stal
se významným chemikem, odborníkem v ce-
mentářském průmyslu.
165 let - 27. 3. 1849 se narodil v Dobrušce Fran-
tišek Adolf ŠUBERT, ředitel Národního divadla
v Praze, novinář a dramatik. Byl slavnostním
řečníkem při otevření Smetanova domu v Lito-
myšli roku 1905.
160 let - 11. 3. 1854 se narodil Josef Karel PA-
ĎOUR, řídící škol v Kozlově, ve Svinné a v dalších
místech. Zakládal hasičské sbory a organizace
Sokol v okolních obcích. Byl též náčelníkem
okresní hasičské jednoty.
125 let - 1. 3. 1889 se narodila v Litomyšli Josefa
SOBOTKOVÁ, učitelka v Dolním Újezdě, Jaro-
šově a v Litomyšli. Byla učitelkou cvičné školy,
jednatelkou Okresní péče o mládež, činná v řadě
dalších spolků.
110 let - 29. 3. 1904 se narodil v Nových Sídlech
Josef KVAPIL, literární historik, kritik a překla-
datel. Učil na středních školách a je autorem
slovníků spisovatelů Francie, Belgie i ČR.
110 let - 7. 3. 1904 se narodil ve Zbyšově u Brna
Josef SKUTIL, historik a vlastivědný pracovník.
Vydal studii z minulosti Litomyšlska.
90 let - 9. 3. 1919 zemřel v Praze František
URBAN, autor slavnostní opony ve Smetanově
domě v Litomyšli a v divadle v Pardubicích.
75 let - 23. 3. 1939 zemřel v Sadské Tobiáš Eliáš
TISOVSKÝ, vlastním jménem Tobiáš Eliáš. Stu-
doval v Litomyšli na gymnáziu, byl chemikem
cukrovaru a redaktorem sborníku Jiráskova Lito-
myšl.
55 let - 26. 3. 1959 zemřel v Litomyšli Felix
VLACH, důstojník čs. armády, za II. světové
války okresní náčelník Obrany národa a politický
vězeň.
5 let - 24. 3. 2009 zemřel Miloslav KOHOUT
(79), místostarosta a člen rady našeho města v
letech 1990–1994. Jako zapálený skaut se vždy
ve svém životě snažil uplatňovat ušlechtilé zá-
sady Junáka. Roku 1948 vystoupil coby student
reálného gymnázia proti násilným změnám v Li-
tomyšli a dění v republice. V roce 1950 byl spolu
s 23 dalšími studenty, skauty a věřícími souzen
ve vykonstruovaných politických procesech v Li-
tomyšli. Jako plnoletému „vlastizrádci“ mu podle
tehdejších zákonů hrozil trest nejvyšší – trest
smrti. Ten mu byl nakonec „zmírněn“ na 20 let.
V roce 1968 stál u založení klubu K 231, který
sdružoval lidi odsouzené podle zákona na
ochranu republiky č. 231. Klub byl po vpádu vojsk
Varšavské smlouvy rozpuštěn. Po revoluci 1989
se aktivně zapojil do politického dění ve městě.
Působil nejprve v Občanském fóru a později v
ODS až do doby, kdy jeho aktivitu začal ovlivňo-
vat zdravotní stav.
125 let - Roku 1889 byl v Litomyšli přítomen a
ubytován císař a král František Josef I. Byl přít-
omen na velkých vojenských cvičeních v okolí.
120 let - V roce 1894 byl na místním hřbitově od-
halen pomník na počest spisovatele A. V. Šmi-
lovského. V Litomyšli se konala okresní
národopisná a průmyslová výstava.
110 let - Roku 1904 bylo zavedeno v Litomyšli
elektrické osvětlení města. 

Připravil Vladimír Šauer

Národní týden trénování paměti 
V týdnu od 10. do 18. 3. 2014 probíhá celosvě-
tový „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awa-
reness Week). V rámci této akce Česká
společnost pro trénování paměti a mozkový jog-
ging vyhlašuje celorepublikový „Národní týden
trénování paměti“ (NTTP). Městská knihovna Li-
tomyšl se do této akce zapojuje už poosmé.
Na svou paměť si stěžujeme téměř všichni, ale
pokud se nic neděje, také ji téměř všichni zaned-
báváme. Už v mládí bychom si měli začít vytvá-
řet určitou rezervu a s její pomocí úpadek
duševní svěžesti kompenzovat. Neustálé vzdě-
lávání, mentální a fyzická aktivita a společenské
kontakty jsou nezbytné k jejímu vytvoření.

Pro buňky našeho mozku platí to samé, co pro
buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně na-
máháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme-li je
používat, zakrní a časem zaniknou, stejně tak
jako atrofují naše svaly, když je přiměřeně nena-
máháme.
Knihovna připravila na tento týden dvě akce.
V pondělí 10. 3. si v 15.30 hod. můžete přijít pro-
cvičit svoji hlavu do Domu s pečovatelskou služ-
bou – prostory Ruky pro život o. p. s. Trénovat
budeme společně s královnou detektivek Aga-
thou Christie.
V úterý 11. 3. se v 16 hodin sejdeme přímo v kni-
hovně. Tady bude hlavním tématem našeho cvi-
čení krásné město, ve kterém žijeme – Litomyšl.

Iva Pekníková

Pro ty, kteří se nedostanou ani na jednu z akcí –
malý zeměpisný rébus: O které přístavní město
v Africe se jedná? Je to také součást Atlantského
oceánu. Řešení najdete od 10. 3. na webových
stránkách knihovny: www.litomysl.cz/knihovna/

NÁVRH A CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA!
720 134 827 • jobotruhlarstvi@seznam.cz

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ JoBo

"poctivá práce z masivu"
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Profesor Zdeněk Kopal očima Jiřího Grygara
Letos 4. dubna si připomínáme 100. výročí od na-
rození významného českého astronoma a astro-
fyzika, který však proslul i v oblasti numerické
matematiky, balistiky a aerodynamiky, litomyšl-
ského rodáka prof. RNDr. Zdeňka Kopala, DrSc.
Jeho nejdůležitější vědecké práce se týkají zákry-
tových proměnných dvojhvězd, výzkumu Měsíce
a terestrických planet. O profesoru Kopalovi
jsme si povídali s Jiřím Grygarem, českým astro-
nomem a astrofyzikem, který přiblížil Kopalův
život, zavzpomínal na setkání s ním a prozradil
i něco málo k chystaným oslavám: 

 Kdo byl Zdeněk Kopal? Jaký byl jeho život?
Astronomii se začínal věnovat jednak tady
v Litomyšli, ale hlavní jeho působiště bylo
během studií na Karlově univerzitě a předtím
ještě na gymnáziu v Praze. V době gymnazi-
álního studia, ve věku pouhých
16 roků, se stal předsedou
sekce proměnných hvězd
České astronomické
společnosti. Už jako
středoškolák publiko-
val vědecká pozoro-
vání v mezinárodních
časopisech a zahraniční
odborníci si většinou my-
sleli, že je to mladý český
astronom, který je po vysoké
škole. Tak se k němu i chovali, ale on měl takto
nízký věk a jeho zájem byl opravdu hluboký. Jed-
nak měl dobré základy matematiky, která je v as-
tronomii hodně potřebná, ale měl i fyzikální cit.
Právě proto začal dělat dvojhvězdy.
V roce 1938 odpromoval na Karlově univerzitě,
a protože promoval s vyznamenáním, tak dostal
velice rychle mezinárodní stipendium a odešel
studovat do Velké Británie. Tam ho zastihly mni-
chovské události a to byl důvod, proč se pocho-
pitelně nevracel. Nakonec odjel do Spojených
států. Pochopitelně tehdejší generace našich as-
tronomů o něm věděla, ale kontakty během
války byly znemožněné. Profesor Kopal ale ne-
zapomněl na své kořeny a hned v roce 1945 se
setkal s tehdejším rektorem Karlovy univerzity,
který za ním přijel do Spojených států, kde Kopal
pracoval na Harwardově univerzitě. Lákal ho, aby
převzal katedru astronomie v Praze na Karlově
univerzitě, což by se bylo bývalo stalo. Kopal měl
velký zájem a byl pochopitelně potěšen tím, že
se bude moci vrátit domů, ale přišel do toho tzv.

Vítězný únor a ten to znemožnil. Kopal měl už
americké občanství, takže to nepřipadalo
v úvahu. Zůstal tedy v exilu. Pochopitelně se
o něm téměř nesmělo mluvit, ale navzdory tomu
celá řada lidí byla dost odvážných, takže určité
kontakty tady byly. Zejména s doktorem Bečvá-
řem, tehdejším tvůrcem astronomických atlasů,
a také s doktorem Sloukou, který byl vydavate-
lem astronomického časopisu Říše hvězd. Ten

tam potom psal třeba, že
Kopal byl jmenovaný

prvním profesorem na
univerzitě v Man-

chesteru ve Velké
Británii. Tam za-
kládal astrono-
mickou katedru,
takže to, co by byl
dělal u nás, kde už

katedra byla, tak
tam musel začít na

zelené louce. Velice
brzy si vybudoval mezi-

národní tým, takže na té
univerzitě pak studovali lidé z celého světa. 

Kopal byl nejenom astronom, měl široký základ
už tím, že jeho tatínek byl humanisticky založen.
Kopal se vyznal v nejrůznějších věcech, to jsem
byl překvapený. On si v mládí udělal herbář, tak
se vyznal třeba v rostlinách… Byla to bytost na-
prosto mimořádná. Takhle si já představuju, že
má vypadat univerzitní profesor. 

 Jeho působení v Manchesteru je však spojeno
s jednou významnou spoluprací, a to s americ-
kou NASA…
Američané začali uvažovat, že poletí na Měsíc.
To byl rok 1961, kdy prezident Kennedy vyhlásil
tento projekt. Ukázalo se ale, že astronomové už
dlouho Měsíc nesledují, protože všechno bylo
známo. Tou klasickou astronomií se tam nic moc
dalšího nedalo objevit. Pro ten program ale mu-
seli vědět, kde mají přistát. Měsíc je hornatý, jsou
tam různé prolákliny, jeskyně a trhliny a ta kos-
mická kabina nemůže přistát jen tak někde.
Kopal si uvědomil, že tady je obrovská příležitost,
a tak se nabídl NASA, že se postará o to, aby byly
vytvořeny nové, přesnější mapy povrchu Měsíce,
které by speciálně hledaly místa, která jsou plo-
chá, bez kamení. Američané na to přistoupili
a Kopal na to dostal obrovský balík peněz, takže
to zařídil perfektně. Ve Francii byl v Pyrenejích ve

velké nadmořské výšce velký dalekohled, který
měl vynikající optiku a vynikající zobrazení, pro-
tože tam je hodně jasných nocí. Tam se dělaly
snímky, letecky se vozily do Manchesteru a tam
je Kopal se svými studenty proměřoval. Výsledky
posílal do NASA, takže se velmi zasloužil o ame-
rický program. Když potom Američané přistávali
na Měsíci, tak NASA jednak udělila Kopalovi vy-
znamenání, ale to hlavní je, že dostal měsíční
prach, což je lepší odměna než peníze. A před-
stavte si, co Kopal s tím prachem udělal. On sám
mi říkal, že to hlavní, co ho přimělo začít se zají-
mat o astronomii, byly knihy J. Verna. Jules Verne
správně předpověděl, že první loď se bude jme-
novat Columbie a startovat se bude z Floridy, což
je neuvěřitelné. Sice vystřelené dělem, ale prostě
tohle vymyslel. A tak Kopal jel jednou do Francie,
dostal se na hřbitov, kde je Verne pochován,
a ten měsíční prach zahrabal do hlíny na jeho
hrobě. 

 Vy jste se s profesorem Kopalem několikrát
setkal. Jaké jsou vaše vzpomínky na tyto chvíle?
Poprvé jsem se s ním setkal hned při jeho první
návštěvě Prahy po 2. světové válce. On sem po-
měrně dlouho nesměl pro složitá omezení pro
americké občany, takže to bylo přibližně v polo-
vině 50. let. To jsem studoval na Karlově univer-
zitě v Praze. Kopal sem poprvé přijel navštívit své
rodiče, kteří v té době ještě žili v Praze. Dobře si
vzpomínám, jak jsme s mým šéfem pro něj byli
na letišti a vezli jsme ho na jedno předměstí
Prahy, kde měli jeho rodiče domek. Já jako nej-
mladší jsem se vydal z auta napřed, že odemknu
a připravím vstup pana profesora. Pan profesor
říká: „Jirko, to je zbytečné, já mám klíče.“ On si
s sebou vzal klíče do Spojených států. Počítal, že
válka skončí za půl roku a bude moct přijet
domů. Další setkání bylo neméně pěkné. On za
námi přijel do Astronomického ústavu Akademie
věd v Ondřejově. To už jsem měl po vysoké škole,
byl jsem zaměstnaný jako vědecký aspirant. On
přišel za mým šéfem, se kterým se znal pocho-
pitelně daleko lépe. Měl s ním rozdělané nějaké
spolupráce. Byl to tehdy ještě doktor Plavec.
Doktor Plavec musel někam služebně odejít a já
jsem najednou zůstal s velkolepým profesorem
Kopalem sám. Ve mně byla malá dušička, co mu
mám říct. A on začal jako pravý anglický gentle-
man o počasí. To bylo na rozběhnutí debaty
a pak se mě zeptal: „A co vy tady vlastně děláte?“
„Pane profesore, já jsem tady aspirant.“ „Jo, a to
budete dělat něco s dvojhvězdami?“ „Ano,
budu.“ „Už máte nějaké téma?“ „Ne, ještě ne.
Ještě musím udělat zkoušky. Na to přijde až
potom.“ „Já bych jedno téma měl.“ Než se doktor
Plavec vrátil, tak jsem měl téma na svou disertaci
a v podstatě už jsem potom dělal, co mi pan pro-
fesor Kopal nabídl. Byla to věc, kterou sám začal,
ale měl spoustu jiných zástojů. Dokonce mi dal
své sešity, kde měl poznámky. Ty poznámky byly
půvabné, protože byly psány napůl česky a napůl
anglicky. Viděl jsem, jak byl pořádný. Všechno si
psal do linkovaných sešitů. Měl to velmi pře-
hledné, takže se to dobře četlo a také velice dbal
na český jazyk. Například když publikoval ve Spo-
jených státech, tak to přirozeně bylo v anglických
časopisech. On byl křestním jménem Zdeněk,
a tak trval na tom, že nad tím e musí být háček,
což v angličtině neznají. Zřetelně je vidět, že ty-
pografové háček museli ručně dosázet. On na
tom 100% trval. Ten vztah k češtině mi impono-
val. Pak jsme se hodně spřátelili. 
Ve dnech 4. a 5. dubna se v Litomyšli uskuteční
oslavy 100. výročí narození Zdeňka Kopala. Těšit
se můžete třeba na pozorování oblohy nebo
novou knihu, o níž se zasloužil PhDr. Milan Skři-
vánek. Podrobnosti se dočtete v samostatném
článku.                                    

Ptala se Jana Bisová
Foto: archiv RML a Jana Bisová

Lázeňské víkendové pobyty 
premiérově na veletrhu Holiday World
Litomyšl byla v loňském roce díky lá-
zním ducha vyhlášena nejmagičtěj-
ším místem v České republice.
A protože jsme si jistí, že heslo „na
duši je Litomyšl“ platí celoročně, po-
žádali jsme ubytovatele a další pod-
nikatelské subjekty o sestavení
lázeňských víkendových balíčků. 
Výsledkem je leták s celkem jede-
nácti víkendovými pobyty v Lito-
myšli. Velké díky všem, kteří jste si
dali práci a vymýšleli ty nejzajíma-
vější bonusy, lázeňská lákadla
a další překvapení. Díky tomu je na-
bídka pobytů velmi pestrá a zá-
bavná. Nechybějí klasické masáže,
wellness služby, cvičení s trené-
rem, nejrůznější překvapení, ale
ani návštěva památkových ob-
jektů či kulturních zařízení. Přesně to, co po-
tenciálnímu návštěvníkovi může pomoci
s léčbou duše a naplní ho novou energií. Po-
suďte sami, nelákaly by vás balíčky s těmito
názvy? Lázeňský „župánkový víkend“ pro dámy,

Odpočinek pod střechou památky
UNESCO, Na tři dny farmářem,
I prezidenti u nás relaxovali, Lázeň-
ský zážitek nejen z koňského hř-
betu, Voda šumí u Merkuru, Masáž
až z Havaje, zábaly z lázní, Roman-
tika jak za doby Váchalovy nebo
snad Za rybolovem a na střelnici do
Litomyšle? Velmi důležité je pro po-
tenciální návštěvníky i uvedení ceny
balíčků, které jsou garantovány až do
konce tohoto roku.
Zlatou tečkou celého letáku je osobní
doporučení moderátora Václava
Žmolíka: „Litomyšl jsem si zamiloval
už v 90. letech, a to nejen díky jejím
památkám, ale i díky lidem. Ti totiž vy-
tvářejí atmosféru toho kterého místa.
A Litomyšl má velké štěstí na své Lito-
myšlské. A jejich nejnovější nápad udě-

lat z tohoto města lázně ducha považuji za
opravdu výjimečný.“

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Jiří Grygar

Zdeněk
Kopal 
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Ovoce Božího Ducha: pokoj

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání.“ List Galatským 5,22-23
Pokoj – to slovo má v češtině vlastně dvojí vý-
znam. Jednak je označením prostoru, místnosti,
ale zároveň také klidu a míru. Stojí-li ve výčtu
ovoce Božího Ducha hned vedle lásky 
a radosti, pak je zřejmé, že zde jde o pokoj v tom
druhém smyslu. Ale ani zde není pokoj jako
pokoj. Hebrejský výraz pro pokoj - „šálom“ zna-
mená totiž víc než jen klid, ale skutečnou plnost
Božího požehnání, plnost všech dobrých darů.
Na druhé straně v českých větách: „Dej mi s tím
už pokoj!“ nebo „Nechte mě na pokoji!“ apod.
můžeme slyšet nejen oprávněnou touhu po
klidu, ale podle souvislosti někdy také i ozvěnu
a výraz jisté sobecké uzavřenosti, lenosti či po-
hodlí. To souvisí s další věcí, totiž s tím, že někdy
dělíme pokoj na vnější – ve světě, v práci, v ro-
dině – a vnitřní, v srdci. Jsou chvíle, kdy se lidé
nacházejí v nepokojném světě, třeba pronásle-
dováni nebo vězněni, a přece jsou uvnitř napl-
něni pokojem. A jsou 
i opačné situace, kdy lidé navenek žijí v pokoji,
ba v přepychu a blahobytu, a přece je jejich

nitro naplněno nepokojem, úzkostí a strachem.
Ježíš Kristus blahoslaví ty, kteří působí pokoj,
a když jako vzkříšený přichází mezi své ustra-
šené učedníky, zdraví je opakovaně slovy: „Pokoj
vám.“ K tomuto pozdravu ale také hned připo-
juje poslání: „Jako mne poslal Otec, tak já posí-
lám vás.“ Je tedy zřejmé, že Kristův pokoj nejen
proměňuje naše srdce – v Janově evangeliu
v souvislosti se zaslíbením Ducha svatého Ježíš
říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám
dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se
vaše srdce nechvěje a neděsí!“ - ale také má
z našeho srdce skrze náš život 
a naši službu mířit ven k našim bližním. Pokoj,
který je ovocem Božího Ducha, tedy není mrtvol-
ným klidem, ale naopak plností života. Je darem,
a přece zároveň i úkolem a posláním. Krásně to
ve své modlitbě přeložené J. Hrdličkou a zhudeb-
něné P. Ebenem vyjádřil František 
z Assisi: „Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím,
ať zářím tvým pokojem. Ať pokoj přináším, kde
zuří hádky, ať klidnou důvěrou přemáhám
zmatky, kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.“ 
A tak i my nejen prosme o pokoj pro sebe a své
blízké, ale buďme těmi, kteří ho působí, kteří ho
svým životem vyzařují!                 Štěpán Klásek,

Církev československá husitská 

zamyšlení

 Začátkem března oslaví paní MUDr. Eliška
Leichterová významné životní jubileum. Přišla
k nám do Litomyšle v roce 1980. Od té doby na
obvodě je „naše paní doktorka". Pro její přátel-
ský přístup k pacientům je velmi oblíbená. Za její
odbornost a zkušenosti jsme jí vděčni a má při
léčení naši důvěru. Přejeme jí do budoucna
hodně dobré pohody a nejen od starodůchodců
splnění našeho přání: Zůstaňte s námi (jak to
zpívá Josef Zíma s dechovkou) na věčné časy.
Nebo alespoň co nejdéle.

Za všechny pacienty František Šauer
 V minulém roce bylo uspořádáno několik sbírek

a akcí na pomoc při léčbě našeho 16měsíčního
syna Matýska Loučky, který před 13 měsíci vážně
onemocněl vzácnou kojeneckou leukemií. 
Osm měsíců jsme byli prakticky nepřetržitě hos-
pitalizovaní na Klinice dětské onkologie v Brně,
kde syn podstupoval náročné chemoterapie.
Vzhledem k agresivní a v naší republice ne moc
známé formě nemoci musel Matěj co nejdříve
podstoupit transplantaci kostní dřeně. V červnu
jsme nastoupili v Motole na Kliniku hematoonko-
logie a transplantační JIP, kde se uskutečnila
transplantace. Následovala tříměsíční etapa ve
sterilním prostředí. Režim po transplantaci je pří-
sný, nízkobakteriální strava a další opatření.
Akutní léčba bude probíhat ještě dlouho a je velmi
náročná.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
na této pomoci podíleli. Nadi Eliášové za uspo-
řádání dvou koncertů v Kotelně, Lucce Jandíkové
za uspořádání akce V dubnu cvičíme pro Matý-
ska, Hance Honzíkové za uspořádání benefič-
ního koncertu X̌ilt pro Matýska, Gymnáziu
A. Jiráska Litomyšl za uspořádání charitativního
dne pro Matýska a dalším nejmenovaným lidem,
kteří se na pomoci a podpoře naší rodiny podí-
leli.                              Z celého srdce všem děkují 

Markéta a Jiří Loučkovi
 Rádi bychom touto cestou pogratulovali

dvěma lékařkám -  MUDr. Elišce Leichterové
a MUDr. Haně Coufalové -  k jejich životnímu jubi-
leu. Za nás i kolegy vám oběma přejeme hodně
zdraví a energie do dalších let. Jako lékaři oceňu-
jeme velmi dobrou spolupráci, která vždy s vámi
byla, a jménem jistě mnoha pacientů za ta dlouhá
léta vaší odborné praxe v Litomyšli bychom vám
rádi poděkovali. Bylo nám vždy ctí s vámi spolu-
pracovat. Harald a Radmila Čadílkovi 

 Dne 1. března oslavila 75 let
naše milá maminka a babička
paní Věra Havranová z Litomyšle.
Do dalších let jí přejeme hodně
zdraví, lásky, spokojenosti a ži-
votního optimismu.

Dcera Věra s manželem, 
vnučka Tereza s manželem 

a vnuk Ondřej

Do dalších let Ti přejeme dobré
zdraví a radost z každého dne
Milý Jiří,
v únoru ses dožil významného životního jubilea.
Snad nám promineš, že se ohlížíme zpět a do-
volujeme si připomenout Ti události Tvého ži-
vota, které jsou spojeny s naší školou.
Učil jsi na středním odborném učilišti zahradnic-
kém a posléze převzal funkci ředitele. Stál jsi
u zrodu nově vznikajících zahradnických oborů
– byla založena dvouletá maturitní nástavba, ze
které vzniklo dnešní čtyřleté středoškolské stu-
dium. V těchto letech jsi zastával post zástupce
ředitele.
V době, kdy člověk odchází do důchodu, jsi po-
máhal se svými kolegy budovat zahradnické
školství a z původního tříletého učiliště vyrostla
největší střední zahradnická škola v České re-
publice. Pro zvýšení úrovně výuky jsi organizoval
besedy s významnými spisovateli, inicioval
mnoho kulturních akcí ve škole a založil krásnou
tradici vánočních výstav, které se staly nedílnou

součástí dění města. Ochotně jsi vždy poskyto-
val dobré rady mladším kantorům při řešení ne-
jednoho pedagogického problému. Svým
vlídným a moudrým jednáním ses pro mnohé
mladší kolegy stal vzorem. Vzpomínáme také na
prima debaty s Tebou – ať se týkaly politiky, či
kulturního dění. 
Ve školství jsi působil déle než půl století. A když
jsi posléze odešel na zasloužilý odpočinek, kon-
takt se školou jsi neztratil. Rád docházíš mezi
nás a živě se zajímáš o vše, čím Tvoje poslední
učitelské působiště žije. A my si toho vážíme
a na setkání s Tebou se vždy těšíme. 
Jirko, vážený pane PhDr. Podařile, děkujeme za
dlouholetou práci pro litomyšlskou zahradnic-
kou školu. Dík i za Tvé vzácné přátelství. 
Do dalších let Ti přejeme dobré zdraví a radost
z každého dne.
Za pedagogický sbor a bývalé spolupracovníky

SŠZaT Litomyšl Ivo Jiránek, ředitel školy

Slova moudrých: Důkazem vysokého vzdě-
lání je schopnost mluvit o největších vě-
cech nejjednodušším způsobem.

D. Hume

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Faltysová, Jiří Podařil 
85 let – Paulína Skácelová, Marie Vejry-
chová, Pohodlí, Jana Jirušová, Josef Radi-
mecký, Jaroslav Daňsa
90 let – Břetislav Kladiva
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Josef Kladivo, Dolní Újezd – Jana Háně-
lová, Litomyšl, Miroslav Bakaráč, Veselí
n. Mor. – Monika Ondrušková, Čistá, Jan Svo-
boda, Praha – Dušana Hudecová, Praha
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Františkem Škrancem (83 let) Nová Ves,
Libuší Vaňáskovou (84 let), Marií Macko-
vou (87 let), Dagmarou Kalíkovou (48 let),
Ladislavem Lněničkou (79 let), Josefem
Vackem (74 let), Annou Glänznerovou (84
let), Ing. Vladimírem Darebníkem (80 let),
Miroslavem Hanykem (61 let) 
Vzpomínáme.          Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Setkání dialogu vědy a víry
Na 4. duben letošního roku připadá 100. výročí
narození ve světě nejznámějšího českého as-
tronoma 20. století – litomyšlského rodáka
Zdeňka Kopala. Jeho osobnost a vědeckou práci
nám přiblíží v rámci setkání dialogu vědy a víry,
které se bude konat v Husově sboru na Toulov-
cově náměstí v sobotu 5. dubna od 10.00 hod.,
Karel Bejček z královéhradecké hvězdárny.
Vedle vzpomínky na Zdeňka Kopala se v podání
tohoto popularizátora astronomie můžeme

těšit i na novinky ze současného výzkumu ves-
míru a kosmonautiky. Při odpolední volné be-
sedě pak bude prostor pro rozhovor o objevech
v dalších přírodovědných oborech a jejich du-
chovních souvislostech. Na setkání jsou sr-
dečně zváni všichni zájemci o přírodní vědy
v jejich vzájemném i širším duchovním a spole-
čenském propojení. 

Za náboženskou obec CČSH
Štěpán Klásek, farář
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Z kousků látek se rodí umělecká díla
Členky litomyšlského spolku patchworku doká-
žou z kousků látek vytvořit umělecká díla. Pře-
svědčit se o tom nyní mohou návštěvníci na
výstavě v domě U Rytířů. V městské galerii pří-
chozí uvidí průřez patchworkovým světem, jsou
tady k vidění moderní art quilty, klasický patch-
work, tzv. tradiční, jsou tu ruční práce, hračky,
v podstatě všechno, co se dá z patchworku vy-
tvořit. Zájemcům dokonce spolek nabízí v bře-
znu speciální kurzy. 
Patchwork se v Litomyšli šije již 9 let
Patchworkový spolek byl v Litomyšli založen
v roce 2005 a první uskutečněná výstava
v muzeu se jmenovala Kouzelný krasohled.
„Úplně první cesty patchworku do Litomyšle
byly podniknuty ve větší míře v roce 2001, kdy
začalo partnerství Litomyšle s holandským Ro-
denem. A tamní skupina žen poprvé přivezla
patchwork sem na výstavu, která proběhla
v domě U Rytířů. Tak začalo to první oťukávání
s patchworkem v Litomyšli,“ přibližuje začátky
zajímavé šicí techniky Renata Kmošková z lito-
myšlského spolku. 
Řady patchworkářek se postupně rozrostly
a dnes se nad kousky látek schází na třicet žen
nejen z města, ale i širokého okolí. „Jezdí za
námi dokonce ženy až z Brna. Takže Brno, Par-
dubice, Choceň, Vysoké Mýto. Jsou to dlouho-
leté členky a mají trpělivost dojíždět za námi tak
daleko,“ uvedla Klára Beránková, předsedkyně
spolku.
Vše se mění, tedy i patchwork
Patchwork se ale stále vyvíjí a mění. Stále je co
objevovat a tvořit nové věci. „Velká proměna je
převážně v nákupu materiálů. Když jsme začí-
naly, tak ty látky tady nebyly. Používaly se věci
z truhlic po babičkách a co se dalo sehnat. Teď
používáme věci ze zahraničí, látky, materiál, po-
můcky, všechno, co seženeme a už je to běžně
dostupné v Čechách,“ vysvětluje Klára Berán-
ková. Klasický patchwork je šitý z přírodních ma-
teriálů jako bavlna nebo len a udržuje se
kombinace kostičkovaných vzorů, kytičkované
drobné vzory a drží se i zavedené vzory medvědí
tlapky, sruby. „Moderní quilt se posunul v mate-
riálech, kdy se používají umělé, lesklé, metalické

nitě, látky a volí se i různé druhy prošití. Materi-
ály se kombinují tak, že už to není ten klasický
patchwork. Už se to šije pro oko a ne pro užitnou
hodnotu, pro kterou se to dříve šilo,“ říká patch-
workářka Renata Kmošková. 
Patchworkářky spolupracují s holandskými
přáteli
Litomyšlské patchworkářky v roce 2012 navští-
vily partnerský Roden, kde od svých holand-
ských kolegyň dostaly na rozloučenou klubko
ozdobné příze. Tu musí všít do bloků, ze kterých
tak vzniká přátelský quilt. Jeho podoba, kterou
je možné vidět na výstavě, se však může časem
změnit. „Na přátelském quiltu zatím pracovalo
čtrnáct členek spolku, v podstatě ty, které se
chtěly zapojit do společného díla s našimi ho-
landskými partnerkami. Předpokládáme, že na
oplátku je požádáme, až v dubnu přijedou, aby
se zapojily také, abychom dílo mohly rozšiřovat.
Jediné, co se musí dodržet, je rozměr a použití
té stužky, která symbolizuje přátelství,“ prozra-
dila předsedkyně spolku. 
Členky spolku se ale shodují, že holandské ženy
asi jen tak neovlivní. „U nich je to záležitost čty-
řiceti nebo padesáti let. Jsou to staré dámy.
Spíše přivážejí inspiraci ony nám, ale zároveň
ocení, jak jsme pokročily,“ tvrdí Klára Beránková.
Co dámy z Holandska opravdu překvapuje, je
umění improvizace. „Jsou stále zvyklé dodržovat
všechny způsoby předepsané k jednotlivým
technikám a my české ženy, které jsme několik
let neměly takové možnosti a byly nuceny si vy-

pomáhat jinak, jsme schopny improvizovat,“ do-
dává Klára Beránková. 
Členky litomyšlského spolku si chtějí šití přede-
vším užívat, šít pro radost a nehnat se za něja-
kými vrcholnými cíli. 
Zajímá vás technika patchworku? Ženy z lito-
myšlského spolku se rozhodly, že zájemce do
díla trochu zasvětí. 
V sobotu 8. března se můžete naučit techniku
Tarantella a v sobotu 22. března si budete moci
ušít aplikaci Vitráž. Kurzy budou začínat v 9
hodin a jejich předpokládaný konec je plánovaný
na 16. hodinu, cena jednoho kurzu je 200 korun.
Na kurzy se můžete přihlásit v domě U Rytířů
nebo na e-mailu: tomanova@galerie.litomysl.cz.

-red-, foto Jana Bisová

Smetana a Vlastimil
Naše město opět vzpomíná výročí narození
B. Smetany. Pěvecký sbor Vlastimil je patrně
nejstarším pamětníkem našeho slavného ro-
dáka a jeho dlouhodobá činnost je úzce spjata
s tímto hudebním skladatelem. 
Ještě za Smetanova života Vlastimil provedl
jeho nejpopulárnější operu Prodaná nevěsta
(1876). Ve dnech 18.-20. 9. 1880 Smetana nav-
štívil Litomyšl, stal se čestným členem Vlasti-
milu, zúčastnil se odhalení jeho první pamětní
desky (tenkrát ještě na náměstí) a poseděl se
svými příznivci v restauraci U Hroznu. Koncem
19. století Vlastimil ještě nastudoval operu Hu-
bička (1882) a na řadě koncertů zpíval jeho
sbory – Česká píseň, Věno, Tři jezdci, Píseň na
moři, ženské sbory, ale i části dalších Smetano-
vých oper.
Roku 1905 Vlastimil provedl Dalibora při slav-
nostním otevření Smetanova domu a v jeho
prostorách následně zkoušel v letech 1919-
1962. Roku 1909 bylo nastudováno Tajemství,
Vlastimil propagoval Smetanovu hudbu v okolí
při Smetanovských koncertech (Hrušová,
Sloupnice, Dolní Újezd, Němčice, Morašice, Svi-
tavy). V roce 1924 nemohl Vlastimil chybět při
odhalení Smetanova pomníku na náměstí
a otevření rodné světničky. Vlastimil se zúčast-
nil i odhalení Smetanových pomníků v Poličce
(1924) a N. Městě nad Metují (1954).
Sbormistr Jaromír Metyš byl zaníceným propa-

gátorem Smetanova díla a jeho hudbu nejen
nacvičoval, ale také o ní přednášel. Byla prove-
dena Hubička (34), Dvě vdovy (38), Prodaná ne-
věsta (40), Dalibor (42). Vlastimil vydal
Smetanovy dopisy v bibliofilské úpravě, výstava
B. Smetana v zámku se stala základem praž-
ského Smetanova muzea. Tradicí se staly holdy
zpěváků u pomníku nebo u rodné světničky,
později i v rámci Mladé Smetanovy Litomyšle. 
Období počátků festivalu Smetanova Litomyšl je
spjato s vystoupením pěveckých sborů, kde
Vlastimil hrál důležitou roli pořadatele. Tyto kon-
certy v rámci SL se uskutečnily v letech 1949,
1954, 1967, 1974, 1978, 1984. Vlastimil účinkoval
i na Smetanově Litomyšli (1995). 
V novodobé historii Vlastimil propaguje Smeta-
novu hudbu i v zahraničí (Německo, Francie, Ho-
landsko, Slovensko), připomněl Smetanu i sedmi
středoevropským prezidentům (1994) i svojí
účastí na 1. ročníku sborového festivalu B. Sme-
tany v Litomyšli (1994). V roce 2012 Vlastimil
účinkoval při odebírání prsti v zámecké zahradě
do nově upraveného Smetanova hrobu na Vy-
šehradě. 
Dnešní mladí sbormistři již dávají přednost jiným
autorům, městské oslavy k 190. výročí se také
asi obešly bez Smetanovy hudby, doufejme, že
Smetanova Litomyšl nebude nikdy úplně bez
hudby našeho nejznámějšího rodáka. 

Petr Jonáš

Ve dnech 10. až 15. února se v Táboře uskuteč-
nily již 24. reprezentační slavnosti piva. Jedná se
o největší degustační soutěž v rámci České re-
publiky. Bylo přihlášeno více než 700 vzorků ze
154 pivovarů z 18 států.
Degustace probíhaly v průběhu celých slavností
za účasti odborníků v oblasti pivovarnictví, po-
travinářství a certifikace kvality. Poprvé se zde
představilo i litomyšlské pivo „Bedřichova jede-
náctka“. 
Do kategorie „Světlý ležák z minipivovaru“ bylo
přihlášeno 62 vzorků. Do této kategorie jsou za-
hrnuty jedenácti a dvanáctistupňová piva. Pivo
z Minipivovaru Veselka se dostalo mezi 23 nej-
lepších vzorků v kategorii. Do semifinále mezi
dvanáct nejlepších se již neprobojovalo. I tak je
tento výsledek považován za úspěch vzhledem
k tomu, že pivo je nově vařeno v Litomyšli od
října loňského roku a jeho chuťové vlastnosti se
stále ještě zdokonalují.               Lenka Seklová

Oslava narození
Bedříška jako
před 190 lety
strana 1 >
V případě druhého dokumentu mnohé prozra-
zuje již sám jeho název Zvelebení hrobu Bedři-
cha Smetany.  „Po promítání se uskutečnila
beseda s iniciátorkou obnovení náhrobku Bedři-
cha Smetany Marií Hakenovou a režisérem Pa-
vlem P. Riesem,“ řekl Leoš Krejčí. 
Na úplný závěr, jako zajímavá tečka, byla na zá-
meckém návrší k dispozici gratulační kniha Vivat
Smetana. „Je to kniha osobních vzkazů lidí, kteří
mají nějaký vztah k hudbě Bedřicha Smetany.
Není však určena jen hudebníkům, ale také ši-
roké veřejnosti,“ vysvětlila smysl jakéhosi „pa-
mátníčku“ Renata Kmošková z Regionálního
muzea Litomyšl. Po oslavách byla kniha uložena
do rodného bytu Bedřicha Smetany a tam zů-
stane zřejmě do dalšího jubilea. „Zase se vy-
táhne třeba za 5 let při dalším výročí, a pak tak
dlouho než ji popíšeme,“ upřesnila Renata Kmo-
šková. 
Oslavy narození Bedřicha Smetany se v Lito-
myšli nekonaly poprvé. Již před deseti lety se
uskutečnila podobná akce a i tehdy starosta
města vyvalil sud piva. Stopětaosmdesáté vý-
ročí narození hudebního skladatele pak Litomyšl
oslavila masopustní veselicí se zabíjačkovými
specialitami a pivem.                        Jana Bisová, 

foto František Renza a Jana Bisová

Bedřichova jedenáctka
na slavnostech piva
v Táboře
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Projekt meziobecní spolupráce
„Obce sobě“
Již v minulém roce zahájil Svaz měst a obcí
České republiky realizaci projektu, jehož cílem je
vytvoření podmínek pro dlouhodobý rozvoj me-
ziobecní spolupráce. Projekt s podtitulem „Obce
sobě“ vychází ze zahraničních zkušeností, které
jednoznačně prokazují, že prohloubení spolu-
práce umožňuje zkvalitnit a zefektivnit veřejné
služby, a tím získat pro obce a města další fi-
nanční prostředky pro jejich rozvoj. Na sklonku
minulého a počátkem letošního roku se k pro-
jektu postupně připojila valná většina správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, které po-
krývají takřka celé území České republiky. Stra-
nou nezůstala ani Litomyšl, v jejímž správním
obvodu se nachází celkem třicet pět obcí. Reali-
zace lokální části projektu, která byla svěřena
dobrovolnému svazku obcí Českomoravské po-
mezí, zde byla zahájena na začátku ledna.
Cílem projektu je zmapování situace v území
jednotlivých správních obvodů a vytvoření ana-
lytických materiálů ve třech předem vytipova-
ných oblastech, kterými jsou předškolní výchova
a základní školství, sociální služby a odpadové
hospodářství. V konkrétním správním obvodu
bude dále zvoleno čtvrté téma, jehož výběr zá-
visí zcela na rozhodnutí starostů příslušných
obcí.

Vytvořené analýzy se stanou podkladem pro di-
skusi zástupců obcí ohledně řešení dostupnosti
základních škol nebo sociálních služeb v území,
možností společného postupu v oblasti odpado-
vého hospodářství, ale také například dopravní
obslužnosti či nákupu energií nebo jiných slu-
žeb.                                                  Jiří Zámečník

Krátce
 Česko-americká televizní stanice Czech Ame-

rican TV odvysílala další pořad o Pardubickém
kraji. Pořad je možné zhlédnout na www.ca-
tvusa.com v sekci Video Archives – Complete
Broadcasts po dobu následujících šesti měsíců.
Patnáctiminutový pořad představuje turistické
atraktivity všech pěti turistických oblastí regi-
onu: Pardubice, Králickou pevnostní oblast, Li-
tomyšl, Veselý Kopec, Holice, Chrudim, sečskou
přehradu a Moravskou Třebovou.

 V letošním roce plánuje kraj zateplení něko-
lika nemocničních budov, a to v LDN v Rybitví,
v Chrudimské nemocnici to bude budova s ope-
račními sály, v Litomyšlské nemocnici interna,
pediatrie a laboratoře, v Orlickoústecké nemoc-
nici pavilony A, B a D, ve Svitavské nemocnici
budova akutní medicíny a v Pardubické krajské
nemocnici budovy laboratoří. Tím postupně
dojde k ekonomickým úsporám na provozu a ze-
jména energiích. Investice v hodnotě necelých
60 milionů korun půjdou do následné a rehabi-
litační péče. Půjde o rekonstrukce budov, ku-
chyně, nákup přístrojů, nákup nebo obnovu
nemocničních IT systémů.

 Před tím než zámecké interiéry přivítají první
příchozí návštěvnické sezóny 2014, projdou his-
torické prostory od 3. do 19. března 2014 pečli-
vým ošetřením a úklidem - od křišťálových
lustrů až po klasicistní parketové podlahy. V této
době nebude zámek přístupný veřejnosti.

 Zámek v Litomyšli otevře šlechtickou ka-
várnu: Litomyšlský zámek připravil pro letošní
turistickou sezonu speciální projekt. Otevře
šlechtickou kavárnu, kde hosté ochutnají nápoje
a zákusky, na kterých si kdysi pochutnávala aris-
tokracie. Rozdíl bude například ve sladidlech
a koření. „Chceme návštěvníkům ukázat, jak se
dřív stolovalo. Samozřejmě budeme mít v na-
bídce i kávu a další nápoje, na které jsou hosté
z kaváren zvyklí dnes," řekla kastelánka Zdeňka
Kalová. V nové kavárně, která by se měla otevřít
už v dubnu, hosté ochutnají cukroví, které se
kdysi peklo na hradech a zámcích — například
ořechový chlebíček, tedy sušenky z bílé mouky,
bílků a ořechů. V nabídce se objeví nejspíš také
perníčky a linecké cukroví.

 Na litomyšlský zámek dorazily další dva ob-
razy, které doplní portrétní galerii, která vzala za
své v polovině 19. století. Jedná se o portréty
nadmíru důležitých osob, Františka Josefa Wald-
stein Wartenberga a jeho ženy Marie Františky
Josefy Trauttmansdorff Waldsteinové. Jejich po-
dobizny nebudou připomínat jen nástup doby
plesů, oslav a divadla za waldsteinských maji-
telů, ale také jeden z krásných milostných pří-
běhů spojených se zámkem v Litomyšli.

 O pořady Dobrého divadla je velký zájem,
proto zavádí rezervační systém na emailu sou-
kupova@dobredivadlo.cz Každý prostor má
omezený počet vstupenek, rezervaci drží do
19.00 hod. Rezervace se dají zrušit v ten samý
den na čísle 730 330 375.

 Lístky do kina kupujte přes internet. Digitali-
zované kino v Litomyšli má již půl roku vlastní
webové stránky. Zde najdou lidé nejen veškeré
informace k filmům, které kino promítá, ale
i jednu novinku. „Především je na našem webu
k dispozici rezervační systém. Diváci si mohou
rezervovat svá oblíbená místa v kině a hlavně si
zakoupit vstupenky z pohodlí domova. Vyhnou
se tak frontám u pokladny před promítáním,“
sdělil Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu, pod
který kino spadá. Více informací: www.kinolito-
mysl.cz

 Letos uplyne 20 let od doby, kdy Litomyšl
navštívilo 7 evropských prezidentů. Smetanova
Litomyšl, o.p.s., plánuje při té příležitosti uspo-
řádat výstavu fotografií a dokumentů a prosí ve-
řejnost o pomoc. Kdo má tedy doma fotografie
či nějaké dokumenty z této události a je ochotný
je zapůjčit, nechť kontaktuje Smetanovu Lito-
myšl. 

www.umedveda.cz

NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
VYLEPŠENÉ RECEPTURY VAŠICH OBLÍBENÝCH POKRMŮ A NOVINKY

CAFÉ U MEDVĚDA
SPORTOVNÍ PŘENOSY PO CELÝ DEN V ,,CAFÉČKU´´

Pivnice - Bar Každý den od 15.00 v Caféčku
Pilsner Urquell - 35,- • Nepasterizovaný Gambrinus - 24,-

Černý kozel - Řezané

Nejširší nabídka poledního menu včetně víkendů!
Každý den výběr ze 3 polévek a 12 hlavních chodů Po – Pá

V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a min. 4 hlavních chodů
- možno i s sebou

Možnost zasílání menu či akcí na mail: hanc.martin@centrum.cz
Restaurace a Café U Medvěda

ROZVOZ OBĚDŮ
PRO FIRMY A ZAMĚSTNANCE

PŘI ODBĚRU PO CELÝ MĚSÍC OBDRŽÍTE  DÁRKOVÝ POUKAZ 
DO RESTAURACE A CAFÉ U MEDVĚDA V HODNOTĚ 200,-

Každý den PO-PÁ výběr ze 3 polévek a 8 hlavních chodů
Poctivé porce domácích jídel bez chemie

Žádné polotovary, vývary pouze z masa a kostí
Více informací na tel: 724 228 797

popř. na mail: hanc.martin@centrum.cz

SNÍDANĚ S KÁVOU ZA 10,- – možno i s sebou
Po- Pá 7.00 – 10.30 v Café U Medvěda

Možnost pořádání firemních akcí, svateb, pohřbů, rodiných oslav
- až 60 osob (info na tel: 724 228797)

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.
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Děti nemusí být samy doma: Jarní prázdniny
letos vyšly na 10. až 14. února. Pro mnohé zaměst-
nané rodiče to nebývá důvod k radosti. Dovolenou
si vzít nemohou a prarodiče nepohlídají. „Překva-
pilo mne, když jsem z rozhovorů se spolužáky
mého syna zjistila, kolik dětí bývá v týdnu samo
doma. Přijdou z družiny ve čtyři hodiny a třeba až
do šesti s nimi doma nikdo není. Sedí u počítače,
hrají hry, dívají se na televizi,“ říká Martina Souku-
pová z litomyšlského Domu Naděje. „V Litomyšli
být děti samy doma přes jarní prázdniny naštěstí
nemusely. V Domě dětí a mládeže nebo u nás,
v Domě Naděje, kde pracuji, jsme pro ně připravili
zajímavý program. K nám do NADĚJE se děti navíc
nemusely hlásit předem. Dopolední program se
nesl ve znamení pohádek; nechyběly ukázky his-
torického šermu a loutková divadla. Loutky si
navíc děti samy vyráběly, bavilo je to,“ uzavírá
Soukupová.                              Jitka Nádvorníková,

foto Martina Soukupová 

Události ve fotografiích

Prodejem dresů pomůžou oplotit hřiště:
V loňském roce nabídla společnost SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ svým zaměstnancům možnost získat
cyklistický dres navržený ve firemních barvách
a s logem zaměstnavatele za takřka symbolickou
cenu 100 Kč, která byla určena na dobročinné
účely. Zaměstnanci ADFORS CZ v Litomyšli tak při-
spěli celkovou částku 57 626 Kč na oplocení dět-
ského hřiště v příměstské části Nedošín.
Symbolický šek i hotovost převzal dne 30. ledna
2014 z rukou zástupců zaměstnanců (Lucie Vejač-
kové a Pavla Semiráda) 1. místostarosta města Li-
tomyšl pan Radomil Kašpar a předseda Osadního
výboru Nedošín pan Pavel Kopecký. Pokládá-li si
někdo otázku, proč není darovaná částka dělitelná
100, pak máme jednoduchou odpověď. Jeden ze
zaměstnanců chtěl přispět na dobrou věc celou
pořizovací hodnotou dresu.

Jana Kalášková, foto archiv SG Adfors CZ

Místo ryb tahali z vody své kolegy: Městský
rybník ve Višňárech nevyužívají jen rybáři. Ve čtvr-
tek 6. února posloužil třeba hasičům. Ti zde nacvi-
čovali záchranu osob propadlých pod led. 

S Divadelní společností Jožina Janouška na
besídku: Jedno představení ze série Mikulášských
besídek odehrála Divadelní společnost Jožina Ja-
nouška v pátek 7. února v Lidovém domě. Kusy
jako Hospoda Na Mýtince nebo Mrazík byly záru-
kou dobré zábavy. 

Holiday World 2014: Koncem února se v Praze
konal 23. ročník veletrhu Holiday World. Velkému
zájmu se těšila společná expozice Českého dědic-
tví UNESCO a České inspirace. Úspěch zazname-
naly kalendáře obou sdružení, svoji premiéru zde
měly brožury Českomoravského pomezí. Bezmála
32 tisíc návštěvníků veletrhu si mohlo prohlédnout
661 expozic ze 46 zemí světa.  Foto Pavel Vopálka

Doktor Podařil oslavil osmdesátku. Blaho-
přejeme: PhDr. Jiří Podařil oslavil v únoru vý-
znamné životní jubileum. Do řady gratulantů se
připojili i zástupci města Litomyšle - místostaros-
tové Radomil Kašpar a Vojtěch Stříteský. 

Malí kosmonauti v DDM: Od 10. do 13. února le-
těli malí účastníci příměstského tábora v domě
dětí a mládeže do vesmíru. Planety, hvězdy či mi-
mozemšťané byli totiž tématem vesmírných jar-
ních prázdnin. Dopoledne děti zapojily ruce
a tvořily předměty potřebné k přežití v kosmu, od-
poledne je čekaly hry a soutěže.  

Budoucí prvňáčci zavítali k zápisu: Budoucí
prvňáčci se 6. února sešli na litomyšlských základ-
ních školách, aby absolvovali zápis do prvních tříd.
1. základní škola Zámecká přijala 67 dětí, na 2. zá-
kladní škole U Školek bylo úspěšných 36 předško-
láků a 3. základní škola T. G. Masaryka zapsala 42
budoucích prvňáčků. „Zapsalo se nám 42 dětí, což
by měly být dvě třídy po 21 dětech, počty z hlediska
pedagogické práce ideální, z hlediska ekonomic-
kého udržitelné. Samozřejmě budou všechny děti
přijaty, nyní jenom doufáme, že nedojde z něja-
kých důvodů ke změnám, ty by mohly velmi zkom-
plikovat situaci,“ uvedl ředitel 3. ZŠ Pavel Jirsa
a dodal: „Po sérii akcí, které vyvrcholily zápisem
nanečisto a zápisem naostro, nyní nastane zklid-
nění, škola se bude věnovat své práci a rodiče bu-
doucích prvňáčků budou pozváni počátkem
června na informativní schůzku. Do té doby si
mohou užívat posledních relativně bezstarostných
měsíců.“ Společné setkání na červen plánuje také
2. ZŠ. Fotografie je ze zápisu na 2. základní školu
U Školek. 

Dětský karneval na III. MŠ: Ve čtvrtek 6. 2. 2014
vypukl v restauraci Veselka maškarní rej, na který
paní učitelky III. MŠ – alias indiánské ženy a kov-
bojové – pozvaly Honzu Krejčíka. Odpoledne plné
veselých písniček, soutěží, tancování a cvičení
uteklo v dobré náladě a nikomu se nechtělo domů.
Děti převlečené do krásných masek dostaly
spoustu dárečků a dobrot. 
Velký dík, paní učitelky, za šťastná rozzářená dět-
ská očička a radost ze společně prožitého odpo-
ledne.                                           Za spokojené rodiče 

text a foto Martina Mrkvičková

PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY– ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ, KOBERCŮ, MYTÍ PODLAH
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz
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Horolezec Radek Jaroš navštívil
žáky ze Základní školy U Školek
Myslíte si, že je možné těšit se po prázdninách
do školy? Pokud tam za vámi přijede tak vzácný
host, jakým je horolezec Radek Jaroš, je možné
všechno. A právě to se stalo 17. února 2014
žákům ZŠ U Školek. Náš nejslavnější horolezec
Radek Jaroš přijel za dětmi, aby si s nimi popo-
vídal o horolezectví, o svých dětských začátcích,
o současných úspěších i o svých dalších plánech
a expedicích.
Také jim promítl a okomentoval svůj film o ho-
rolezectví. Po projekci měly děti možnost zeptat
se na všechno, co je zajímalo. A otázky to byly
opravdu různorodé a zajímavé. Od těch o horo-
lezectví přes školu, rodinu až po takové, které
např. zjišťovaly, jak si horolezci při svých vyso-
kohorských výstupech čistí zuby. Pan Jaroš
dětem na vše ochotně a trpělivě odpovídal. Při-
vezl dětem ukázat také knihy, které o svých ex-
pedicích vydává, a několik jich dětem věnoval do
školní knihovny. Děti mu na oplátku popřály
mnoho úspěchů na další expedici, kterou chystá
na letní měsíce, a nebude to expedice ledajaká.

Připravím na maturitu
z německého jazyka
a přijímací zkoušky

na SŠ z matematiky.
Tel. 777 962 537

RESTAURACE POD KLÁŠTEREM

Přijďte přivítat jaro 
do restaurace 
Pod Klášterem
V sobotu 22. 3. 2014 v 19 hodin

K tanci a poslechu vám zahraje
cimbálovka „BESKYD“.
My dodáme dobré jídlo a vínečko,
vy si s sebou vezměte dobrou 
náladu. Vstupné volné
Rezervace na tel: 
461 615 901, 602 712 703

Město Litomyšl vyhlašuje
konkursní řízení
na pracovní místa Slavný horolezec se chystá zdolat svou poslední

„osmitisícovku“, proslulou K2.
Součástí besedy ve škole byla i autogramiáda
a samozřejmě došlo i na fotografování a rozhovor
pro školní televizi, který můžete zhlédnout na we-
bových stránkách školy www.litomysl.cz/2zs ve
Školních televizních novinách č. 26.

Text a foto Ludmila Drobná

V březnu letošního roku uplyne
sedmdesát let od útěku spojenec-
kých leteckých důstojníků tune-
lem „Harry“ z nacistického
zajateckého tábora Stalag Luft III
v Saganu u Zhořelce. Jedním
z účastníků tohoto útěku byl též
československý letec plukovník in
memoriam Bedřich Dvořák (nar.
1912, zemř. 1973). 
Bedřich Dvořák, rodák z nedale-
kého Chotěnova, sloužil v česko-
slovenském letectvu již před
druhou světovou válkou. Po oku-
paci Československa nacistickým Německem
odešel nejprve do Polska a odtud do Francie, kde
se jakožto velitel stíhacího roje 5. Escadrilly
Groupe de Chase III/7 zúčastnil leteckých bojů
s Luftwaffe. Při jednom ze vzdušných soubojů
byl nad Saarbrückenem zasažen a raněn a jako
jeden z prvních Čechoslováků obdržel francouz-
ský válečný kříž (Croix de Guerre). Po kapitulaci
Francie v červnu 1940 se dostal do Velké Britá-
nie, kde létal u 312. československé stíhací pe-
rutě Royal Air Force. 3. června 1942 byl při
letecké operaci nad Cherbourgem sestřelen
a zajat. Po vyléčení zranění byl internován v za-
jateckém táboře Stalag Luft III v Saganu u Zho-
řelce. Zde téměř rok razilo na 600 zajatých
spojeneckých leteckých důstojníků podzemní
tunel zvaný „Harry“, který jim měl přinést svo-
bodu. V noci z 24. na 25. března 1944 uprchlo
tímto tunelem 76 spojeneckých letců (původně
jich mělo být 200, útěk však byl prozrazen). Od-

70 let od útěku spojeneckých letců 
ze zajateckého tábora  Stalag Luft III

veta nacistických bezpečnostních
složek byla brutální. Na přímý roz-
kaz Adolfa Hitlera bylo při útěku
nebo bezprostředně po zadržení
zavražděno a zpopelněno padesát
spojeneckých letců, mezi nimi i Če-
choslovák F/O Arnošt Valenta. Ze
tří uprchlých československých le-
teckých důstojníků běsnění na-
cistů se štěstím přežili jak F/Lt
Bedřich Dvořák, tak F/O Ivo Ton-
der, kteří byli po dopadení uvěz-
něni v pevnosti Colditz, kde se 16.
dubna 1945 dočkali osvobození

útvary 1. americké armády. Dlužno dodat, že
útěk spojeneckých letců tunelem „Harry“ byl ně-
kolikrát literárně i filmově zpracován; vedle ně-
kolika publikací P. Brickhilla (přímého účastníka
útěku), knihy Z. Bidla a J. Pelnáře Útěk ze Saganu
z roku 1968 je možné upozornit alespoň na ame-
rický velkofilm The Great Escape (Velký útěk)
z roku 1963. Po druhé světové válce zastával
major Bedřich Dvořák vysoké funkce na štábu
československého letectva, posledně pak funkci
velitele Letecké základny 5 v Pardubicích. Po
únorovém převratu v roce 1948 byl perzeku-
ován. Rehabilitován byl až v roce 1991 povýše-
ním do hodnosti plukovníka in memoriam.  

Oldřich Pakosta, foto archiv
V úterý 8. dubna se v Městské knihovně v Lito-
myšli uskuteční beseda s Mgr. Oldřichem Pakos-
tou. Tématem setkání je československý letec
Bedřich Dvořák. 

-red-, foto rodinný archiv Stanislava Dvořáka

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Podívejte se například na:
• Výcvik kosmonautů a vesmírní lidé
• Digitalizaci kina lidé ocenili návštěvností
• Jiří Grygar o oslavách výročí Zd. Kopala
• Cesty patchworku vedou do městské galerie
• Tisková konference únor 2014
• Rekonstrukce regionálního muzea se blíží do

finále
• Zahájena sbírka na ŽIVÉ zvony
• Sebeobranu učí profesionální voják

litomyšlská TV na internetu
Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Kraj Smetany a Mar-
tinů: obec Pomezí se představuje • Městská kni-
hovna a památkáři uspořádali komentovanou
prohlídku piaristického kostela • Stanislav Wag-
ner v městské knihovně • Víte, či nevíte… aneb zá-
hada dne • Vypalujete starou trávu? • Sdružení
obrany spotřebitelů rozšiřuje služby do Pardubic-
kého kraje • Seminář k zákoníku práce a NOZ ve
Svitavách • Svitavská „zdravka“ se těší na nové
studenty • Tým Stiga HC Benátky zamířil do Plzně

co se do Lilie nevešlo 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2014
Přihlášky zasílejte do 10. 4. 2014 na adresu:
Město Litomyšl, Bří Št’astných 1000,
570 20 Litomyšl  

Podrobnosti na www.litomysl.cz 
nebo na úřední desce.

ředitele/ředitelky I. MŠ 
ředitele/ředitelky II. MŠ
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Novinky ze střední školy zahradnické a technické 
Sadovnické úpravy na Velvyslanectví Fran-
couzské republiky
Poslední lednový den se v Praze uskutečnila sou-
těž mladých „architektů“ o nejlepší návrh sadov-
nických úprav zahrad francouzské ambasády na
Malé Straně. Soutěže se zúčastnili studenti
Střední školy zahradnické a technické Litomyšl.
„Z prací našich studentů postoupilo do finále de-
vatenáct. Vybrali jsme společně také čtyři práce,
které budou v červnu při přehlídce oceněny,“
uvedl ředitel školy Ing. Ivo Jiránek a dodal: „Pan
velvyslanec s námi prošel celou zahradu, takže
jsme se domluvili, že v březnu uděláme jeden fi-
nální projekt s využitím jeho přání, nápadů
a tužeb.“ Na realizaci by se měla podílet jak lito-
myšlská škola, tak její partnerská škola Horticole
et Forestier de Beaune - la – Rolande. 
Spolupráce s francouzskou ambasádou není
ojedinělá. V loňském roce se mladí zahradníci

z Litomyšle postarali o víkendovou výzdobu
francouzské ambasády pro módní přehlídku
a osloveni byli i letos. 
Nový obor vzdělávání
Závěrečnou fází prochází příprava nového oboru
vzdělávání na Střední škole zahradnické a tech-
nické v Litomyšli. Jako první veřejná škola
v České republice se chystá otevřít umělecký
obor zaměřený na floristické výstavnictví a flo-
ristický design a na zahradnické výstavnictví
a zahradní design. Do nového oboru by škola
chtěla začít žáky vybírat od začátku školního
roku 2014/2015. „Počítáme, že využijeme i část
technického zázemí, protože pokud by měli
chlapci zájem, bude součástí oboru i umělecké
kovářství. Samozřejmě budeme využívat nové
floristické dílny, které jsme otevřeli v prosinci
loňského roku,“ upřesnil ředitel školy Ing. Ivo Ji-
ránek. K otevření nového oboru bylo třeba sou-

hlasu Pardubického kraje z důvodu financování
a Asociací krajů ČR. Podmínkou také bylo zru-
šení některého stávajícího oboru školy. „To není
problém, protože máme dobíhající obor Provoz
a ekonomika dopravy,“ řekl závěrem ředitel. 
Technologie využívané v kosmu 
Nová 3D tiskárna je zařízením, které podle počí-
tačových projektů dovede vyrobit jakoukoliv po-
třebnou součástku přímo na místě. Účelem
vyvinutí nové technologie bylo odstranit závi-
slost na dopravě náhradních dílů ze Země. Tato
technologie byla v současné době v rámci pro-
jektu EU nainstalována v Technickém centru
Střední školy zahradnické a technické Litomyšl.
„Z 3D tiskárny mají asi největší radost technici.
Přístroj naprogramujeme a on vytvoří jakýkoli
náhradní díl. Dělá to nástřikem speciální směsi.
Je to velice moderní technologie,“ sdělil ředitel
školy Ing. Ivo Jiránek.                                       -red-

Stovky skautů z celé republiky
se sejdou v Litomyšli
Poslední březnový víkend se to bude v Lito-
myšli jen hemžit skauty. Naše město bylo totiž
vybráno jako místo konání již 14. valného
sněmu Junáka, tedy nejvyššího orgánu této ce-
lostátní organizace. Pro místní skautské stře-
disko Liliový kruh to znamená velkou poctu, ale
zároveň velkou odpovědnost a náročné pří-
pravy.
V pátek 28. března organizátoři přivítají více než
450 skautských delegátů, kteří v průběhu celého
víkendu budou v nově zrekonstruovaných pro-
storách zámeckého návrší projednávat další
směřování organizace, strategii do roku 2022
a volit členy ústředních orgánů. Významným

Mezinárodní výměnné pobyty studentů
Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli

V rámci evropské aktivity Comenius je gymná-
zium zapojeno do projektu s názvem „Peace for
Everyone“ spolu se šesti zahraničními středními
školami. Studenti a učitelé mají v rámci tohoto
programu mnoho příležitostí k získávání cen-
ných zahraničních zkušeností.
Po úvodním setkání týmů v turecké Konyi jsme
na konci dubna mohli přivítat naše partnery
u nás v Litomyšli. Přijelo 19 pedagogů a 23 stu-
dentů, z nichž většina byla ubytována v hostitel-
ských rodinách.
Počasí nám přálo, a tak delegace z Polska, Ma-
ďarska, Turecka, Španělska, Řecka a Itálie strá-
vily v Litomyšli tři slunečné dny a kromě
společné projektové práce jsme se poznávali
během výletů a volnočasových aktivit. Celkově
prostřednictvím tohoto projektu v minulém roce
vycestovalo dvanáct studentů do Polska, Ma-
ďarska a Itálie. Letos ještě šest studentů může
vycestovat do Španělska a Řecka.
Nejbližší zahraniční zemí, kam již tradičně jez-

díme, je Nizozemsko. Výměna se uskutečňuje
v městě Roden, partnerském městě Litomyšle.
I zde je většina studentů v rámci výměnného po-
bytu ubytována v rodinách nizozemských kama-
rádů.
Již šest let úspěšně probíhají reciproční návštěvy
na Taiwan. Za šest let spolupráce vycestovalo
čtrnáct studentů našeho gymnázia na střední
školu Kaohsiung Municipal Jhong Jheng High
School a naši školu navštívilo 23 studentů a 5
pedagogů z této školy.
Zatímco naši studenti rádi navštěvují v daleké
exotické zemi kurzy bojových umění či tradiční
čínské kaligrafie, přijíždějící studenti s oblibou
navštěvují hodiny hudební výchovy, výtvarné
výchovy a pracují spolu s českými spolužáky na
společných projektech v laboratořích. Velmi
úspěšné jsou hodiny vaření tradičních českých
jídel, jako je česká bramboračka, vánoční per-
níčky či palačinky. 
Na Gymnáziu Aloise Jiráska se již osm let vy-
učuje japonština a zájemci o tento jazyk mají
možnost uskutečnit část studia na partnerské
Fukashi High School Matsumoto. Jedna stu-
dentka pobývala v Japonsku celý minulý školní
rok. O velmi slušné úrovni výuky tohoto jazyka
na gymnáziu svědčí i skutečnost, že naše absol-
ventka pokračuje ve studiu japonštiny i na vy-
soké škole. Spolupráce s Fukashi High School
Matsumoto byla také předmětem jednání dele-
gace města v Japonsku na podzim 2013 a lze
tedy očekávat, že partnerství se bude v příštích
letech dále rozvíjet.

M. Dosedělová, RNDr. Klusoňová, 
Mgr. Novotná, foto Jakub Šmolík

bodem bude úprava stanov a samotného názvu
organizace, a to podle podmínek daných novým
občanským zákoníkem.  
Skauting byl v českých zemích založen A. B.
Svojsíkem v roce 1911. I Litomyšl má dlouhou
skautskou historii – místní středisko bylo zalo-
ženo již v roce 1919. Prostředí našeho zámec-
kého návrší má potenciál přispět svojí
atmosférou k tomu, aby tento důležitý sněm
skautského hnutí nejenom splnil své cíle, ale
také dokázal udržet harmonii skautingu mezi
historií a současností, mezi tradičním a moder-
ním.                                         Za pořadatelský tým

Jana Harušťáková

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

Lezník u Poličky – prodej RD 4+1 s větší garáží, nava-
zující zemědělskou částí a zahradou, napojeno na
obecní vodovod, elektřinu, topení ústřední na tuhá pa-
liva. Č.975. Cena: 990 000,- Kč
Čistá – prodej dvougeneračního rodinného domu,
v přízemí 2+1 se zimní zahradou, v patře 3+1, částečně
podsklepeno, vytápění ústřední plynem i tuhými pa-
livy, na zahradě krb, skleník a zahradní domek.
Č.980. Cena: 1 900 000,- Kč
Semanín – prodej menšího rod. domu 2+1 se zahra-
dou o výměře 3597 m2, s chlévy, stodolou a vlastní
studnou v klidné části obce. Napojeno na obecní vo-
dovod a elektřinu. Č.971. Cena: 600 000,- Kč
Česká Třebová – prodej zavedené restaurace a vi-
nárny se společenským sálem, letní terasou s dětským
koutkem vč. vybavení, na frekventovaném místě, re-
konstrukce 2010. Č.957. Cena: 7 900 000,- Kč
Strakov – prodej staršího RD 3+1 v původním stavu,
s garáží, zahradou o výměře 1953 m2 a vlastní stud-
nou, v klidné části obce. Vhodné k trvalému bydlení
i rekreaci. Č.954. SLEVA! 675 000,- Kč
Litomyšl – prodej panelového bytu 3+1 (66 m2) ve
2.patře, po kompletní rekonstrukci – nová kuchyně,
koupelna, plovoucí podlahy, plast.okna, zasklená lod-
žie.  Č.977. Cena: 1 370 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 2+1 (56 m2+sklep) v přízemí ve
zděném domě, vytápění vlastním plyn. kotlem, starší
koupelna, okna dřevěná. Klidná lokalita.
Č.961. Cena: 1 250 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaného pozemku pro
rodinný dům v okrajové části města o výměře 500 m2.
Pozemek je oplocený a inž.sítě jsou kompletně zain-
vestované. Č.936.  SLEVA! Cena: 750 000,- Kč
Dolní Újezd – prodej novostavby přízemního RD 3+1
ve vyhledávané klidné lokalitě, nízké náklady na byd-
lení, vytápění ústřední plynové a krbovými kamny,
plastová okna, plovoucí podlahy, kolaudace 2010.
Č.932.  Výrazná sleva!  Cena: 2 700 000,- Kč
Bystré u Poličky – prodej rodinného domu 6+2 v do-
brém stavu s garáží a menší upravenou zahradou. ÚT
plynové, připojen na vodovod, kanalizaci, elektro.
Č.908. Cena: 1 050 000,- Kč
Dolní Libchavy – prodej zrekonstruovaného rod.
domu 6+1 s garáží a zahradou cca 2 km od Ústí nad
Orlicí. Nadstandart. kuch. linka, plyn. kotel i krb.
kamna.  Č.895. Výrazná sleva!. Cena: 3 050 000,- Kč
Rybník u ČT – prodej rod. domu 4+1 s menší zahradou,
garáží a terasou. Rekonstrukce domu v roce 2006.
Nádherný výhled do krajiny, klidné místo blízko
města. Č.886. Cena: 2 000 000,- Kč
Újezdec – prodej haly v blízkosti areálu JZD, vjezd
z hlavní silnice, možnost napojit vodu i elektro.
Vhodné pro menší výrobnu, skladovací prostory, popř.
jiný menší provoz.
Č.872.  SLEVA!. Cena: 1 150 000,- Kč
Němčice u ČT – prodej rod. domu se 2 byty 2+1
a zahradou mírně ve svahu u domu. Každý byt má
samostatný vchod. Klidná lokalita, příjemné soukromí
v obci 5 km od Litomyšle.
Č.853.  SLEVA! 750 000,- Kč
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pozvánky 

Přednáška meteo-
rologa Jana Bednáře
Česká křesťanská akademie v Litomyšli vás zve
na přednášku Jana Bednáře na téma Přírodní
věda, víra, zázraky. Přednáška se uskuteční ve
čtvrtek 6. března 2014 v 19 hod. v aule Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli. 
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., je český meteoro-
log, klimatolog a vysokoškolský učitel, jenž pů-
sobí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy. Jeho oborem je především fyzika atmo-
sféry. Je činný v přírodovědecké a technické
sekci České křesťanské akademie a publikuje
také články týkající se vztahu mezi přírodními
vědami a vírou.                                                 -red-

Večer mladé krve
Rockové skupiny The Shookies a Citizen37 ode-
hrají koncert 22. března od 19.30 hod. v klenu-
tém sále zámeckého pivovaru. Kapela The
Shookies v posluchačích vyvolá příjemný zážitek
svým akustickým folk-rockem.  
V průběhu koncertu si diváci vychutnají chytlavé,
autorské písně, jejichž melodie si budou spoko-
jeně broukat cestou domů. V březnu skupinu čeká
křest debutového alba. Na jaké koncerty se fa-
noušci mohou v budoucnu těšit? Otázku zodpo-
věděl člen kapely Ludvík Kalibán: „Plánujeme
koncerty hlavně v okolí Olomouce, kde teď větší
část kapely momentálně pobývá.“ 
Citizen37 se ve svých písních nechali inspirovat
Grunge rockem devadesátých let. Jejich zpěvačka
ohromuje svým hlasovým rejstříkem a celá sku-
pina působí na pódiu nadšeně a energicky. 
Vstupenky stojí 100 Kč. Hudební večer je bene-
fičním programem. Pořadatel Dobré divadlo
vloží výtěžek ze vstupného do pohádek pro děti
v Hradci Králové a v Litomyšli. Občerstvení je za-
jištěno.                                               Jan Zlobický

Jedna z nejvýrazněj-
ších osobností če-
ského popu a rocku,
rodačka z Pohořelic
u Brna – Věra Špina-
rová – vystoupí ve
čtvrtek 3. dubna 2014
od 19.30 hodin ve
velkém sále Smeta-
nova domu v Lito-
myšli s doprovodnou
skupinou Adam Pa-
vlík Band.
Pro svůj nenapodobi-
telný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vy-
stupování na koncertech patří Věra Špinarová již
mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v České
a Slovenské republice. Disponuje nezaměnitel-

Věra Špinarová ve Smetanově domě
ným altem, proto se jí občas přezdívá česká
Janis Joplin či Tina Turner. 
Na svém kontě má celou řadu krásných hitů, na-
příklad Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 250,
Raketou na Mars, Valentino, To máme mládež,
Andromeda, Fernando, Být sluncem na tvých
víčkách, Kouzlo bílejch čar nebo Měj mě rád. Nej-
větším hitem se však stala píseň Jednoho dne se
vrátíš, jejíž melodie je z filmu Tenkrát na západě.
Prestižní záležitostí v roce 2007 bylo pozvání na
koncert Joe Cockera, který nemá nikdy na svých
koncertech hosty ani předskokany, přesto Věra
Špinarová byla pozvána jako host na jeho os-
travský koncert. 
Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých a pla-
tinových desek patří mezi prvních pět nejprodá-
vanějších českých interpretek za posledních
deset let.                  Leoš Krejčí, foto promo foto

Koncert Shadow Quartetu
Srdečně vás zveme na koncert Shadow Quar-
tetu, který se bude konat v pondělí 31. března
2014 v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Lito-
myšli v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Členy Shadow Quartetu jsou: Štěpán Švestka – vi-
oloncello, Michal Franta – kontrabas, Ondřej Plhal
– housle, Marek Švestka – tahací harmonika.

Tato naprosto jedinečná formace hudebníků
vznikla ke konci 90. let jako reakce na stávající
tvář klasické hudby. Záměrem tohoto seskupení
je tedy interpretace klasické hudby v netradič-
ních úpravách. V širokém repertoáru této kapely
dále nechybí hudba filmová, muzikálová a popu-
lární.
Za posledních pět let působení Shadow Quar-
tetu na hudební scéně jsou nepřehlédnutelná
vystoupení s umělci jako např. Zuzana Norisová,
Jiří Korn, Janek Ledecký, Lenka Filipová a další.
Asi k největším úspěchům těchto vynalézavých
hudebníků patří zápis do Guinessovy knihy re-
kordů skladby N. A. Rimského-Korsakova „Let
čmeláka“. Uměleckým vedoucím souboru je vi-
oloncellista Štěpán Švestka. 

Jiřina Macháčková

Concertino Lenky Filipové v reprezen-
tačních prostorech zámeckého návrší 
Letos nás již počtvrté čeká nezapomenutelný
večer s výbornou muzikou a skvělou gastrono-
mií. Sérii těchto koncertů zahájila v roce 2011
Radka Fišarová, pokračovala Yvonne Sanchez,
Pavel Šporcl a Romano Stilo a letos se můžeme
těšit na Lenku Filipovou.       
Oblíbená zpěvačka a kytaristka se nám před-
staví v projektu Concertino. Čeká nás průřez
původní kytarovou tvorbou přes transkripce
Vivaldiho, Bacha, Dowlanda až po současné
skladatele. Také příznivci podmanivého Len-
čina hlasu si přijdou na své. Lenka Filipová
koncertovala ve všech zemích Evropy, Japon-
sku, USA a Kanadě, získala Grand Prix na kyta-
rovém festivalu v Nizozemských Antilách,
v roce 1997 českou Cenu Grammy a podnikla
dvě koncertní turné s Francisem Cabrelem.
Koncert, na kterém se pravděpodobně představí

i dcera Lena, se bude konat v sobotu 24. května
od 18.30 hodin v reprezentačních prostorech zá-
meckého návrší. 
Neopakovatelnou atmosféru koncertu ještě
umocní romantické prostředí zámeckého areálu
– památky UNESCO, ale také slibované pohoš-
tění. Samozřejmostí je welcome drink a malý
snack na začátek večera. O přestávce čeká náv-
štěvníky občerstvení a po koncertu je připraven
ještě závěrečný snack.
Tuto akci organizuje firma MEGA PROMOTION,
s.r.o., ve spolupráci s Hotelem Aplaus a příspěv-
kovou organizací Zámecké návrší. Jde o příklad-
nou spolupráci, která může mít za cíl to, že se
návštěvník v našem městě zdrží přes noc, bude
Litomyšl chválit a v ideálním případě se sem
často vracet.                                                    -ms-

ZUŠ B. Smetany
a Trubači Zábřeh zvou!

Již podruhé zavítají do Litomyšle Trubači Zábřeh.
Tento soubor hraje výhradně na lovecké rohy.
Repertoár Trubačů je velmi pestrý. Zahrnuje jak
skladby loveckého charakteru, tak i skladby sta-
rých mistrů či současných skladatelů. Trubači
mezi sebou tentokrát přivítají i vzácného hosta,
nadějného hudebního skladatele Petra Jiříčka,
který v rámci koncertu uvede svoji novou
skladbu pro klavír a lesní roh. 
Těšíme se na vás. Koncert, který proběhne 27. 3.
2014 v novém sálu ZUŠ od 18 hodin, bude ne-
všedním zážitkem!                   Za Trubače Zábřeh

Jan Kratochvíl, foto Tereza Krobotová

Maškarní ples
na Žabárně
V sobotu 29. března jste od 19.00 hod. srdečně
zváni na 1. ročník Maškarního plesu, který se
uskuteční na Žabárně v Nedošíně. Nebude chy-
bět tombola a vyhlášení nejhezčí masky (jednot-
livce a skupiny). Vstupné je 60 Kč v případě, že
přijdete v masce, bez masky 100 Kč. Vstupenky
je také možné zakoupit v předprodeji na Ža-
bárně v Nedošíně nebo u pana Peterky.  Akci po-
řádají Žabárenští štamgasti pod vedením „J. M.“
a pod záštitou osadního výboru Nedošín.  -red-

S vychovaným
psem prožijete
šťastnější život
Pořídíte si psa s vidinou oddaného společníka,
který vám má zpestřovat každodenní stereotyp.
Jenže po pár měsících se roztomilé štěňátko
promění v nezbedného uličníka, který vás pře-
stává respektovat, táhne na vodítku a setkání
s cizími psy se stává soubojem. I přes velkou
osvětu v mediích slýcháme o tzv. „problémo-
vých” psech. Mnozí „psí psychologové” nabízejí
zaručený návod, jak v takovýchto případech po-
stupovat. Často jsou však rady vytrženy z kon-
textu a laikovi tím pádem chybí ucelený soubor
informací.
Proto Kynologický klub Litomyšl opět nabízí pra-
videlné poradenství ohledně výchovy štěňat
i nápravy starších psů. V příjemném oploceném
areálu cvičiště vás naučíme správně pochopit
chování a potřeby vašeho miláčka. Vysvětlíme
základní povely jako např. „Ke mně”, „Lehni”,
„Zůstaň” a ukážeme řešení konfliktních situací.
Jsme tu pro vás každou neděli od 8.30 do 9.30
hod. Rádi vás uvidíme a budeme se vám indivi-
duálně věnovat. Více informací na http://zkolito-
mysl.webzdarma.cz/

Václav Rambousek, člen ZKO Litomyšl 
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Srdcem pro život
Přivítat jaro v příjemném prostředí u výborné
kávy s ovocným košíčkem a zároveň pomoci?
Víme jak, kdy a kde!
V sobotu 8. března 2014 od 9.00 do 19.00 hodin
se v Bobo café v Litomyšli uskuteční výjimečná
akce pod názvem Srdcem pro život, na kterou
jste všichni srdečně zváni. Čeká vás bohatý pro-
gram, seznámíte se s českým punčochovým
zbožím, kosmetikou, přírodními produkty pro
zdraví, uvidíte krásné interiérové svíčky ruční vý-
roby, zajímavou suchou vazbu a v neposlední
řadě nabídku konopného a přírodního oblečení
z režných materiálů. Den nám zpříjemní v dopro-
vodném programu Dětský pěvecký sbor Kvítek při
ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli. Sbor nám za-
zpívá v 11.00 a 15.00 hodin. Těšit se můžete na
módní přehlídku v 15:30 hodin. Vstupné je dobro-
volné, celý výtěžek věnujeme na pomoc rodině
malého Matýska Loučky, který stále bojuje s těž-
kou nemocí. Těšíme se na setkání s vámi. 

Za organizační tým
Jana Javůrková a Hana Honzíková

Bazárek potřeb pro rodiny 
s dětmi už v březnu!
Letošní jarní dobročinný bazárek potřeb pro ro-
diny s dětmi se bude konat v Novém kostele od
24. do 28. března 2014. V pondělí a úterý pro-
bíhá příjem zboží od 9 do 18 hod., středa 26.
března a čtvrtek 27. března jsou prodejními dny
pro celou širokou veřejnost, a to vždy od 9 do 18
hodin. Díky vstřícným partnerům této akce,
která má opět charitativní přesah, bude v na-
bídce také pestrý sortiment nového zboží za
nízké ceny pro všechny členy vaší rodiny. 
Pravidla správného značení zboží, které byste
rádi prodali, a veškeré další informace najdete
na www.novykostel.cz nebo u Jany Kašické (tel.
737 236 653 nebo email: janakasicka@seznam.cz).
Nepotřebné, avšak stále pěkné a funkční věci je
možné do prodeje také věnovat. Pomůžete nám
navýšit finanční výtěžek, který je letos určen li-
tomyšlskému nízkoprahovému zařízení pro děti

a mládež Naděje. Akci pořádají maminky z Církve
bratrské v Litomyšli.  

Text a foto Martina Soukupová 

Jak pečovat o staré knihy a grafiky 
se dozvíte na workshopu
Zdědili jste staré knihy a nevíte, jak je správně
uložit a ošetřovat? Chtěli byste se dozvědět víc
o restaurování knih, grafických listů, map nebo
plánů? Pro velký úspěch jsme pro vás připravili
opakování workshopu Jak pečovat o staré knihy
a grafiky, který se uskuteční v sobotu 22. března
2014 od 9.00 do 15.00 hod. v Ateliéru restauro-
vání a konzervace papíru, knižní vazby a doku-
mentů (piaristická kolej, Jiráskova ul. 8).
Workshop povede Mgr. et BcA. Radomír Slovik. 
Zájemcům bude představena problematika re-
staurování knihy potažmo knižní vazby. Sami si

budou moci odzkoušet dolévání strat papírové
podložky papírovou suspenzí. V neposlední řadě
budou mít účastníci jedinečnou možnost na-
hlédnout do ateliéru v nově zrekonstruovaných
prostorách piaristické koleje. 
Účast pro všechny zájemce zcela zdarma! Svoji
účast prosím potvrďte na eva.novotna@upce.cz
nebo na telefon: 737 111 507. Akce je realizovaná
v rámci udržitelnosti projektu ARS REGIO CIVI-
TAS – Občanské vzdělávání pro kulturu, region
a demokracii (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0217). 

Mgr. Eva Novotná

Aktuální nabídka z TJ Jiskra Litomyšl

Tradiční zájezd 
do Polska (Kudowa Zdroj)
se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014.
Odjezd v 7 hod., návrat kolem 15 hod., 
cena 150,-, přihlášky do 18. dubna 2014

Letní dětský tábor 
s Jiskrou 
5. – 15. 8. 2014 
ubytovna TJ Jiskra Litomyšl ve Vranicích.
Ubytování ve 3 – 8 lůžkových pokojích ve zděné bu-
dově ubytovny, pestrý program plný menší či větší
turistiky a sportování, tvoření a zábavy v krásném
prostředí lesů, skal a skalních útvarů.
Celodenní stravování v jídelně budovy, cena 3 500,-

V předem dohodnutém termínu
možnost pronájmu tělocvičny, 
herny stolního tenisu, klubovny a hřiště 
s umělou trávou.

Nábor dětí do přípravky a žákovských
mužstev fotbalového oddílu 
ročníky 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 a starší
Bližší informace v kanceláři TJ Jiskra Litomyšl, 
tel. 775913400, dana.kmoskova@centrum.cz

DDM vás zve

Dětský karneval v Lidovém domě
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče do
Lidového domu, kde se v neděli 23. března 2014
od 14.30 hod. uskuteční velký dětský karneval.
Ten naváže na loňský úspěšný premiérový roč-
ník basketbalového karnevalu, který zcela vy-
prodal sál na Veselce. Bohatý program nabídne
mnoho soutěží a her o ceny, taneční vystoupení,
písničky nejen pro děti, ale i pro rodiče a praro-
diče. Chybět nebude samozřejmě ani tombola,
odměny pro nejhezčí masky a občerstvení. Na
závěr karnevalu proběhne diskotéka pro
všechny malé i velké účastníky. Na organizaci
celé akce se společně podílí DDM Litomyšl, ba-
sketbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl a Farní charita
Litomyšl. 
Vstupné je 50 Kč na osobu, děti do 2 let zdarma.
Předprodej vstupenek probíhá od 3. března
v DDM, v informačním centru na náměstí a na
trénincích basketbalového oddílu.       

Josef Štef (stefl@ddm.litomysl.cz), 
foto Marie Lněničková

Tvoření s moosgummi
V pondělí 24. března se od 15.00 do 17.00 hod.
uskuteční akce, která procvičí vaši zručnost, tvo-
řivost a nápaditost. Každý z nás určitě zažil tvorbu
razítek z brambor a setkal se s různými úskalími
této primitivní metody tvorby tištěných motivů.
Výsledek nebyl vždy podle našeho očekávání. To
je však již historie. V současnosti se využívají
zcela nové materiály. Zveme vás na výrobu vlast-
ních originálních razítek z kouzelné pěnové gumy
- moosgummi. Vaše tvoření bude daleko čistší
a příjemnější záležitost. Akce je zdarma, všechny
potřebné pomůcky a materiál dostanete!

Petr Janda (janda@ddm.litomysl.cz)

Vás srdečně zve na:

STEAKOVÉ
HODY

konané ve dnech
14. –16. března 2014

Rezervace na tel. 461 615 338

Mladá architektka 
koupí starší rodinný dům 

k rekonstrukci. Tel: 734 255 150

Jarní kreativní
dílny v Naději
Svou letošní pomlázku si přijďte uplést do Naděje
první dubnovou sobotu 5. 4. 2014. A nejen to.
V době od 9 do 13 hodin na vás a vaše děti čeká
řezbářská dílna, zdobení trik za použití foukacích
fix a oblíbené korálkování (náramky a náušnice).
Na dílny není nutné se předem hlásit; veškerý ma-
teriál včetně triček dostanete na místě. Dílny
budou zpoplatněny pouze minimálními částkami
v závislosti na náročnosti materiálu (5 - 50 Kč).
Více informací na litomysl@nadeje.cz nebo tel.
775 868 275, 775 868 101. Pořádá Naděje, po-
bočka Litomyšl.                   Martina Soukupová
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Egyptský večer 
v Husově sboru
Egypt je letos pořadatelskou zemí Světového
dne modliteb a egyptské křesťanky pro tuto pří-
ležitost připravily program, jehož hlavním téma-
tem je VODA. V úterý 11. března v 17.00 hod. mezi
nás do Husova sboru v Litomyšli zavítá
Mgr. Alena Naimanová, která se i na meziná-
rodní úrovni věnovala programové přípravě Svě-
tového dne modliteb, a prostřednictvím slova
i promítání nám přiblíží Egypt zase z trochu jiné
perspektivy, než jak tomu bylo při poslední před-
nášce Jiřího Kmoška ml., který učil řemeslu
mladé egyptské kováře. Zvláštní pozornost bude
věnována postavení egyptských žen a již zmí-
něné vodě. Vstupné na přednášku je dobrovolné.
To, co se vybere, bude věnováno na podporu bu-
dování studní v Africe. K účasti vás zve a na se-
tkání se těší              Za náboženskou obec CČSH

Štěpán Klásek, farář

Jak šlo vejce
na vandr
Zveme vás i vaše děti a vnoučata do Husova
sboru na Toulovcově náměstí na pohádku pro
celou rodinu a diváky všech generací. Ve zpra-
cování a provedení divadelní společnosti
Koňmo se můžete těšit na veselé divadlo
s loutkami netradičních rozměrů, s loupežníky
v životní velikosti, se živou dramatickou hudbou
i vtipnými texty písniček. Pohádka o tom, jak
vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout
René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam
a zase zpátky, bude k vidění v Husově sboru
v úterý 25. března nejprve dopoledne v 10.00
hod. především pro děti ze školek a z mateř-
ského centra a navečer v 17.00 hod. pro
všechny ostatní, to znamená i pro rodiče, kteří
dopoledne nemohou. Vstupné na ni je dobro-
volné. Za náboženskou obec CČSH

Štěpán Klásek, farář

Divadelní jaro ve Smetanově domě: 
Cimrmani, Hrdý Budžes i western z Bohnic
Divadelní jaro roku 2014 vstoupí na jeviště
Smetanova domu první dubnový týden. Divá-
kům nabídne čtveřici představení, konaných
v rámci abonentního cyklu, i pásmo pohádek
pro děti s názvem Pohádkové neděle. Kromě
toho Litomyšl přivítá Žižkovské divadlo Járy Ci-
mrmana, které tentokrát přijede s legendárním
kusem Vražda v salónním coupé. Představení
Divadla Járy Cimrmana není jako jediné sou-
částí abonentní řady.
Vztahy na úrovni
Hru Edwarda Taylora Vztahy na úrovni uvede
Divadelní společnost Háta Praha, a to již v pon-
dělí 7. dubna. Moderní komedii ze zákulisí vy-
soké politiky režíroval Antonín Procházka. Hrají:
Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Martin Zounar
a další.
Butch Cassidy a Sundance Kid
S představením Butch Cassidy a Sundance Kid
(western z Bohnic) přijede do Litomyšle ve čtvr-
tek 24. dubna Komediograf Brno. Příběh o le-
gendární dvojici pistolníků, kterou ve slavném
filmu hráli Robert Redford a Paul Newman, za-
sadil autor a režisér jeho nové verze Luboš
Balák do kulis dneška. Tomu odpovídají i cha-
raktery obou hrdinů; hrají: Tomáš Matonoha,
Josef Polášek a Barbora Poláková.
Vražda v salónním coupé
Legendární detektivní hru génia českého dra-
matu Járy Cimrmana Vražda v salónním coupé
uvede Žižkovské divadlo Járy Cimrmana v úterý
25. dubna. „V luxusně zařízeném salonním

coupé mezinárodního rychlíku cestují tři pasa-
žéři: slavný český policejní inspektor Václav
Trachta, průmyslník Meyer a továrník Bierhan-
zel, výrobce masti pro houstnutí vlasů..." Hrají:
Zdeněk Svěrák nebo Miloň Čepelka, Petr Bruk-
ner, Jaroslav Weigel ad. Režie: Ladislav Smoljak,
vstupné: 1. pořadí 380 Kč / 2. pořadí 340 Kč.
Představení není součástí abonentní řady.
Baronky
Drama Baronky kanadského autora Michaela
Mackenzieho přiveze do Litomyšle pražské Di-
vadlo Kalich v úterý 27. května. Silný příběh na-
pínavě stopuje kruté jednání baronky k oddané
a zanedbané služce a dává jedinečnou příleži-
tost Evě Holubové a Zuzaně Bydžovské, aby ro-
zehrály svůj herecký koncert...
Hrdý Budžes
Komedii Hrdý Budžes zahraje ve středu 4.
června ve Smetanově domě soubor Divadla
A. Dvořáka Příbram. Dramatizace stejnojmenné
prózy Ireny Douskové vypráví příběh devítileté
žákyně Helenky Součkové, která zkoumavým
i naivním pohledem osmiletého dítěte suges-
tivně provází tragikomickými roky husákovské
normalizace. V představení, které mělo již více
než pět set repríz, exceluje výtečná Bára Hrzá-
nová (cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský
jevištní výkon za roli Helenky Součkové.) Režie:
Jiří Schmiedt.
Začátky představení vždy v 19.30 hod. Vstupné
280 Kč / 240 Kč - volné vstupenky v předpro-
deji týden před akcí v Infocentru na Smetanově

náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161) nebo v po-
kladně Smetanova domu hodinu před předsta-
vením v den konání. 
Prodej jarního divadelního abonmá bude zahá-
jen v budově Smetanova domu Litomyšl 11.
března 2014 pro stávající abonenty, od 18.
března 2014 budou v prodeji nevyzvednuté
a nové divadelní abonentky. Cena divadelního
abonmá JARO 2014: 1. pořadí 680 Kč/ 2. pořadí
640 Kč.                                         Prokop Souček, 

Foto z www.divadlopribram.eu

Hrdý Budžes

Rozkvetlé kamélie ozdobí
litomyšlský zámek 
Návštěvnickou sezónu 2014 na zámku v Lito-
myšli otevře květinová výstava Kamélie, zimní
královna květin, která bude otevřena od čtvrtka
20. března do neděle 23. března 2014, vždy od
10 do 17 hodin. Interiéry reprezentačních pokojů
západního křídla a zámeckou kapli vyzdobí až
50leté keře kamélií, zapůjčené ze zámeckého
zahradnictví v Rájci nad Svitavou, a doplní je
aranžmá nejen z kaméliových květů, ale také
z dalších živých květin. 
Návštěvníci se během prohlídky zámku mohou
seznámit s historií této zajímavé rostliny, s její
poutí světem a Evropou až do zámeckých skle-
níků nebo s jejím pěstováním. Součástí výstavy
jsou v sobotu 22. března i ukázky aranžování
nebo přednášky o kaméliích. Přímo na litomyšl-
ském zámku budou mít návštěvníci také mož-
nost jedinečné druhy kaméliových keříků ze
zámeckých skleníků zakoupit.  
Kamélie ze zámku
Ve sklenících Státního zámku Rájec nad Svita-
vou se v minulosti pěstovaly rostliny především

pro výzdobu zámku a parku. Skleníky sloužily
zejména jako prostory pro přezimování rostlin,
zvláště různých druhů palem, ale také pro ci-
trusy, vavříny, myrty, orchideje. Na konci sedm-
desátých let minulého století byla ve sklenících
umístěna velká sbírka subtropických rostlin i ci-
trusů. Když se v roce 1973 naskytla příležitost zí-
skat sbírku kamélií z Výzkumného ústavu
okrasného zahradnictví v Průhonicích u Prahy,
padlo rozhodnutí umístit část těchto rostlin
v Rájci. Pěstované rostliny bylo nutné převést na
jiné zámky a část skleníků připravit pro kamélie.
Získané rostliny byly rozděleny na dvě části -
polovina rostlin byla vysazena v oranžerii zámku
ve Slavkově (později byly zbytky této části pře-
vezeny do zahrady zámku v Buchlovicích), druhá
část sbírky zůstala v zahradě rájeckého zámku.
V současnosti obsahuje zdejší sbírka kamélií pů-
vodní rostliny a menší náhradní rostliny různého
stáří. Tyto rostliny tvoří hlavní součást výstavy
Kamélie – zimní královna květin, která v březnu
2014 otevře litomyšlský zámek. 
Také ve sklenících zámeckých zahrad v Litomyšli
opatrovali zahradníci několik rostlinek kamélií.
Když v roce 1910 Max Švabinský hledal živou
předlohu pro vyobrazení kamélie na jedné ze
svých grafik, uspěl právě u správce litomyšl-
ského zámku. Kvetoucí bílá kamélie mu byla ze
zámeckých skleníků zapůjčena a jeho grafický
list s názvem Bílá kamélie je dodnes nejen do-
kladem pěstování tropických kamélií na tehdej-
ším panství Thurn Taxisů, ale také existence
dnes již zaniklých, zámeckých skleníků. 
Více na www.zamek-litomysl.cz. 
Těšíme se na vás v návštěvnické sezóně roku
2014.                          Text a foto Zdeňka Kalová



25

pozvánky 

Mother’s Angels pokřtí Boj
Kapela Mother’s Angels pokřtí 14. března v lito-
myšlském klubu Kotelna svou novou desku Boj.
O vznik v pořadí již 3. studiového alba se zaslou-
žili značným dílem především fanoušci, a to
prostřednictvím crowfundingového portálu HIT-
HIT.cz. Právě díky jejich podpoře se nová deska
dočkala zpracování v plné kvalitě. Producentský
dohled si vzal na bedra Milan Roller, jenž se
stane čestným kmotrem. Dalším z patronů pak
bude Franta Černý z Čechomoru, který si do-
konce s kapelou jednu píseň zahraje a zazpívá.
Mother’s Angels jsou známí svou zvukovou ná-
ročností, nová deska se tak natáčela hned ve
třech studiích. Velký díl připadá studiu Sou-
ndWave v Lanškrouně, dále se nahrávalo v Do-
mažlicích ve studiu Franz Kavkaz a také
v jednom z nejvěhlasnějších českých studií  -
SONO. 
Většinu písní z desky již Mother´s Angels naživo
hráli v minulé sezóně, takže je bude spousta lidí
znát. Oficiálně jde ale kapela do boje s Bojem až
letos. V Kotelně mimo nových skladeb zahrají
Mother’s Angels i oblíbené písně ze starších alb
a hit Pyžamo, který je nejen fanouškům známý
z televizních identů stanice Prima. Posluchače
čeká neopakovatelná zvuková i světelná show,
kterou kapela vyhlašuje Boj o svou pozici na če-
ském hudebním poli. Navíc dojde k „vyplácení“
fanoušků, kteří přispěli na desku prostřednic-
tvím portálu Hithit.cz. Po koncertě všem alba,
trika, plakáty a případné vlastní upomínkové
předměty či části členové kapely rádi podepíší.
Na jaře kluky čekají kluby ve velkých městech –
namátkou Brno, Olomouc, Ostrava, Opava či
Hradec Králové. Na 19. dubna je naplánovaný
velký křest v Paláci Akropolis v Praze za účasti
známých osobností. Potom už nastanou majá-

lesy a festivaly a na podzim chce kapela vyjet na
velké ucelené turné. Všechny informace lze najít
na webu www.mothersangels.cz nebo facebo-
okovém profilu.
Ačkoli byl loňský rok ve znamení práce na
novém albu, stačili se Mother´s Angels vydat na
koncertní štaci po České republice. Jako každý
rok odehráli spoustu festivalů, městských akcí,
zúčastnili se projektu E-kompilace a na podzim
jeli turné s kapelami UDG, Wohnout a Rybičky
48. „S Wohnoutama to bylo specifické, protože
jsme s nimi hostovali na jejich akustickém turné,
takže jsme si do kapely přizvali smyčcovou po-
silu – Janu Věnečkovou na housle a Honzu Do-
stála ze Žamberka na cello. Takto jsme odehráli
koncerty v Kutné hoře a Děčíně s Wohnoutama
a také vánoční speciální koncert na Malé scéně
v Ústí nad Orlicí. Byla to pro nás určitě zajímavá
zkušenost a setkávali jsme se s velice kladnými
reakcemi, takže v této akustické odnoži hodláme
pokračovat i nadále,“ uzavírá Petr Lenoch.

Jana Bisová, foto promo foto

Pohádkové neděle 
Po tři vybrané jarní neděle bude patřit velký sál
Smetanova domu dětem a pohádkám.
O dvanácti měsíčkách
Pohádku O dvanácti měsíčkách uvede v neděli
27. dubna soubor Mladé scény MLS Ústí nad
Labem. Na motivy klasického příběhu Boženy
Němcové napsala Kristina Herzinová. Inscenace
plná písniček, kouzel a světelných i zvukových
efektů okouzlí nejen malé diváky. V režii Pavla
Trdly hrají Tereza Volejníková/Eliška Nemetová,
Petr Svoboda, Kristina Herzinová.
O kocouru Mikešovi
Pohádku O kocouru Mikešovi na motivy Josefa
Lady zahraje v neděli 25. května Divadlo SCÉNA
Zlín. Text upravil Jakub Šafránek. Účinkují: Dali-
bor Dufek, Lukáš Borik, Petr Vaněk, Jan Janča
a Hana Mrázková. Režie: Zdeněk Lambor.
Křemílek a Vochomůrka
Pohádky z mechu a kapradí od Václava Čtvrtka
představí v neděli 22. června Divadlo ANFAS
Praha. Pohádka Křemílek a Vochomůrka je

vhodná pro děti od tří let. Hrají: Martina Venige-
rová, Veronika Bajerová a Petr Mikeska. Režie:
Petr Mikeska. 
Začátky představení vždy od 15.00 hodin,
vstupné 80 Kč, délka představení 60 min. 

Prokop Souček, foto z anfasdivadlo.cz

DVACET KOHOUTŮ STÁČENÝCH VÍN
- DEVATENÁCT ODRŮD RÉVY VINNÉ
- NOVINKA – VÍNO Z ČERNÉHO RYBÍZU
SHERRY, FRANCOUZSKÉ KOŇAKY,  PRAVÁ PORTSKÁ VÍNA, STÁČENÁ MEDOVINA
AKČNÍ NABÍDKA MORAVSKÝCH LAHVOVÝCH VÍN NA www.tasner.cz
SOMMELIERSKÉ POTŘEBY, DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

Vinotéka, penzion*** Tašner

PENZION UL. LIDICKÁ •  VINOTÉKA UL. RŮŽOVÁ www.tasner.cz 

Jak dětem vysvětlit
kouzlo zrození?
Divadlo PIKI zahraje pohádku O devíti měsíčkách
23. března od 14.00 hod. v klenutém sále zá-
meckého pivovaru. Umělkyně dětem prozradí,
jak přišly na svět. Vrána i čáp mají svá mláďata,
ale miminka se rodí maminkám. Herečka s dětmi
prochází každým měsícem vývoje miminka.
Herečka používá loutku miminka, které si v mat-
čině lůně vytvořilo útulný pokoj s postelí a vo-
dovodem. Děti se poučí a pobaví zároveň,
protože herečka má komediantství v krvi. 
Vstupenka stojí 50 Kč a majitelé rodinných pasů
mají lístky zdarma. Pohádka je vhodná pro děti
od tří let. Občerstvení zajištěno.

Květuše Soukupová

Maškarní diskotéka
na Pohodlí
Pomalu se blížíme ke konci plesové sezony. Zá-
roveň však začíná doba maškarních bálů, proto
nemusíte zoufat. Krásné šaty, taneční roby
a společenské oděvy vystřídají zajímavé kre-
ativní masky, na které bude též radost se podí-
vat. A proto bych vás tímto chtěl pozvat jménem
SDH Pohodlí na naši Maškarní diskotéku, která
se bude konat 8. března 2014 od 20.00 hod.
v Kulturním domě na Pohodlí. O hudbu se nám
bude starat DJ Pytlák, takže je určitě o zábavu
postaráno. U baru vás přivítají naši usměvaví ha-
siči, a jak jinak než s cenami, které nám trochu
zaspaly dobu. 
Vstupné 60 Kč, masky mají vstup za 40 Kč. Ob-
čerstvení zajištěno. Abych to shrnul, určitě při-
jďte, litovat nebudete.                           Jan Řehák

Česko-japonský
koncert
Bývá zvykem, že se každoročně v březnu v Lito-
myšli konají slavnosti týkající se Japonska – ike-
bana (aranžování květin), bojová umění, čajový
obřad, japonské filmy nebo akce s hudební te-
matikou. Letos se uskuteční koncert známého
hudebního tělesa World Youth Orchestra/Choir
ve spolupráci s litomyšlským sborem KOS, a to
30. března v 19.00 hod. ve Smetanově domě.
Představí se nám členové orchestru z Japonska,
dalších asijských zemí a Česka. Na programu
bude duet z opery Don Giovanni, Vltava – Má
vlast, Dvořákova symfonie č. 9 atd. Po přestávce
zazní společné vystoupení sboru World Youth
Orchestra a sboru KOS ve skladbách Halleluja
(Händel) a Vivaldiho Gloria.
Přijďte podpořit představení našich asijských
přátel. Vstup zdarma.

Veronika Stránská a Kazutami Andó, 
foto archiv 
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Plesy a karnevaly:
So 8. 3. 20.00  Maškarní diskotéková zábava - občerstvení zajištěno, masky vítány / Kulturní dům, Pohodlí u Litomyšle
So 15. 3. 13.30  Dětský karneval / Kulturní dům, Telecí
      20.00 Maškarní ples - hraje Vepřo knedlo s Dádou / Kulturní dům, Němčice
      20.00  Babský bál - hraje Vepřo knedlo zelo / Kulturní dům, Čistá
So 22. 3. 13.30  Dětský karneval / Sokolovna, Jedlová
Ostatní:
St 5. 3. 9.00  Výlet vláčkem do Poličky na výstavu „Lidové veselí od zimy do jara" - odjezd v 8:02 z nádraží ČD ve Svitavách
So 8. 3. 18.00  Světáci - divadelní komedie v podání ochotnického spolku Vířina z Víru / Sokolovna, Bystré
St 12. 3. 9.00  Den v přírodě pro děti: Tam v korunách II. - co dělají stromy v zimě a předjaří / Lesní klub pro děti Brlenka
Pá 14. 3. 18.00  Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke knize - přednáška s botanikem RNDr. V. Větvičkou / Komunitní sál MFD, Bystré
So 15. 3. 13.00  Člověče nezlob se - turnaj / Sebranice
Pá 18. 4. Zákoník práce a další pracovně právní předpisy v roce 2014 - seminář, přednáší JUDr. J. Zrutský • Fabrika Svitavy • více na www.khkpce.cz
St 19. 3. 9.00  Den v přírodě pro děti: Vyhlížíme jarní den - hry a výtvarné hrátky, oheň / Lesní klub pro děti Brlenka
So 22. 3. 19.00  Josefovská estráda - Divadelní společnost Jožina Janouška, taneční zábava se skupinou Mix / Sokolovna, Dolní Újezd
St 26. 3. 9.00  Den v přírodě pro děti: Dobrodružství veverky Zrzečky - čtení a hraní si / Lesní klub pro děti Brlenka

KAM DO OKOLÍ

si budete moci prohlédnout, jak finišuje rekon-
strukce této litomyšlské dominanty. 
Právě z těchto důvodů se organizátoři rozhodli
ceremoniál slavnostního zahájení 3. litomyšlské
lázeňské sezóny situovat před chrám Nalezení
sv. Kříže nebo chcete-li před piaristický kostel.

Výzva pro návštěvníky 
zahájení lázeňské sezóny 
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat po lázeňské promenádě. Vítané jsou slu-
nečníky, vějíře, vycházkové hole, pochopitelně
nezbytná je zásoba nezávazných 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 pro-
menáda, která vede od Máchadla až na Braune-
rovo náměstí bude v sobotu 26. dubna 2014
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 můžete nahlásit na mailové adrese
lazneducha@litomysl.cz.

Výzva pro výrobce produktů 
Pokud vyrábíte nebo nabízíte sortiment vhodný
pro lázeňské hosty, můžete jej celou sobotu 26.

4. nabízet návštěvníkům lázeňské kolonády. Ví-
tané jsou regionální produkty, ruční výrobky -
ozdoby a suvenýry, drobné občerstvení, lázeň-
ské oplatky… Na kolonádě není možno stavět
stánky, prodej musí probíhat u stolečku třeba
pod slunečníkem. Zájemci o prodej se přihlásí
panu Jaroslavu Venclovi na mailové adrese
ewes@volny.cz. Pořadatelé si však ponechávají
právo výběru prodejců a nemusí zájemce při-
jmout.

Soutěž Lázeňské prameny 
V uplynulých dvou ročnících zahájení sezóny
probíhala celodenní soutěž, která spočívala
v konzumaci lázeňských pramenů. V loňském
roce jsme měli rekordních 16 pramenů - např.
Zdeňka Kopala, Terézy Novákové, Julia Mařáka,
Boženy Němcové či Josefa Váchala. Pokud máte
zájem zařadit opět svůj speciální nápoj do této
soutěže, napište nám na adresu lazneducha@li-
tomysl.cz co nejdříve.   

Samolepky „Podporujeme myšlenku Lázní
ducha“ provozovatelů služeb
I když nebude vaše provozovna přímo lázeň-
ským pramenem, podporovat myšlenku lázní
ducha můžete. Například tím, že hosta přivítáte
v lázeňském městě, nabídnete mu informace
o lázních, propagační materiály a zejména jej
obsloužíte tak, aby se cítil opravdu dobře „ope-
čován“. Od začátku dubna si můžete zdarma vy-
zvednout v Infocentru na Smetanově náměstí
samolepku s logem a textem Podporujeme myš-
lenku lázní ducha. Pokud máte v nabídce něco
speciálního, čím konkrétně myšlenku lázní
ducha podporujete, nahlaste to také v infocen-
tru a stane se to lákadlem do vašeho podniku. 

Pár třešniček z programu 
Zahájení třetí litomyšlské lázeňské sezóny bude
probíhat od čtvrtku 24. do neděle 27. dubna
2014. Opět po roce ožije lázeňská promenáda
slavnostním průvodem, hudební i divadelní pro-
dukcí. Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské
prameny, lázeňské lavičky, výstava historických
vozidel, přivítáme i spolek českých kolařů ces-
tovatelů a další lahůdky na kolonádě. Účast na
akci přislíbila slavná divadla Continuo a Járy Ci-
mrmana, Mladá scéna Ústí nad Labem, Říše lou-
tek Praha, dále YoYo band, Zdeněk Svěrák, Vojta
Kotek, Jiří Schmitzer, Jan Smigmator, Petr Ša-
bach, Classic Jazz Memorial, Ukulele band
a další. Nově bude program rozšířen i do Kláš-
terních zahrad. Celým sobotním programem,
jehož součástí můžete být i vy, bude provázet
vynikající moderátor Václav Žmolík. 

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl  

O tom, že na duši je Litomyšl
se snažíme přesvědčovat
potenciální návštěvníky již
třetím rokem. Letos k tomu
máme i další důvody. V rámci
hvězdného roku 2014 si při-
pomínáme hned několik vý-
znamných událostí, které

jsou spojeny se záležitostmi duchovními.
Ve středu 30. dubna tomu bude na den přesně
300 let od položení základního kamene kostela
Nalezení sv. Kříže. V knize Dějiny vyššího gym-
nasia v Litomyšli z roku 1884 čteme: „Dne 30.
dubna t. r. položil rektor, p. David Blodig, v rohu
u fortny, kde nyní vypíná se pravá věž, za zvuku
hudby a bubnů první kámen základní k novému
chrámu.“ Pro kolej, chrám a školy si místo na
hoře Olivetské vyhlídla Frebonie z Pernštejna.
Z odkazu Vratislava vznikla v pozdějších letech
také známá chlebíčková nadace. Její podstatou
bylo každotýdenní podarování chudých stu-
dentů celkem 85 bochníky chleba. Tento histo-
rický příběh si připomeneme při slavnostním
zahájení 3. litomyšlské lázeňské sezóny. 
Příliš známý není ani fakt, že naše město bylo od
30. dubna 1344 součástí biskupství litomyšl-
ského. Pouze díky zřízení tohoto biskupství
mohlo být pražské biskupství povýšeno na arci-
biskupství.  
A do třetice výjimečná událost, kterou dosta-
tečně ocení pravděpodobně až generace bu-
doucí - díky evropské dotaci se podařilo
piaristický kostel vrátit do života. Na vlastní oči

Lázeňská sezóna bude zahájena
před piaristickým chrámem
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Výrobní strojírenská společnost
se sídlem v Litomyšli 

přijme do pracovního poměru 

vedoucího
oddělení nákupu.
Požadujeme zkušenosti 
v problematice nákupu, 
orientaci v ocelových profilech, 
organizační schopnosti, 
velmi dobrou znalost práce s PC. 

Předností je znalost cizího jazyka
a výpočetního systému ABRA. 
Nástup ihned, platové ohodnocení
cca 22 tis. Kč/měs. 

Kontakt: pí. Rejsová, tel. 724 557 761,
rejsova@automotive.cz

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:  • opravy motorových vozidel

• měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG 
• příprava na STK, odvoz na STK
• roční prohlídky - diagnostika
• renovace zažloutlých světlometů

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Charitní pečovatelská služba
nabízí svoji pomoc 

Středisko charitní pečovatelské služby (dále
CHPS), které je jedním z několika středisek Farní
charity Litomyšl, přináší již 5. rokem pomoc ob-
čanům, kteří si nemohou vzhledem ke svému
věku, zdravotnímu omezení nebo postižení sami
zajistit péči o vlastní osobu či domácnost. 
CHPS je služba terénní, což znamená, že pracov-
níci zajišťují podporu přímo v domácnosti ob-
čanů. Pokud nás občan osloví s požadavkem
zajištění hygieny, ale podmínky v jeho domác-

nosti jsou nevyhovující, lze sprchování zajistit
v koupelně charitního zařízení Respitní péče
Jindra v Litomyšli.
Občané se na nás mohou obracet také v přípa-
dech, kdy nejsou schopni se sami ustrojit, při-
pravit si snídani nebo ohřát oběd, zajít na nákup.
Pomůžeme rovněž s úklidem domácnosti, s vy-
zvednutím receptu a následně donáškou léků
z lékárny. Pokud se občan sám nedostane na
poštu nebo na úřad, naše pečovatelka požada-
vek zařídí formou běžné pochůzky.
Nedílnou podporou ze strany CHPS je kontakt se
společenským prostředím, v rámci kterého za-
jistíme např. doprovod k lékaři, do obchodu a na
další instituce.
Naše služba nabízí mnohem více úkonů, které
vedou k soběstačnosti občana, a tak mu umož-
ňuje důstojný a plnohodnotný život v domácím
prostředí. 
Pokud vás naše nabídka zaujala, volejte na číslo
605 156 882, na kterém vám rádi podáme po-
drobnější informace a odpovědi na dotazy.

Irena Hudcová, CHPS Litomyšl, 
foto Gabriela Dvořáková

Kvůli výstavbě R35 vznikla 
Východočeská skupina 
Na prioritě výstavby R 35 se v únoru shodli radní
Pardubického kraje spolu se senátory a poslanci
zvolenými v regionu na prvním společném jednání
na krajském úřadu. Dohodli se proto na vytvoření
Východočeské skupiny složené zejména ze zá-
stupců Pardubického i Královéhradeckého kraje
a zákonodárců z obou regionů. Společně chtějí
tlačit na změnu legislativy v oblasti výkupu po-
zemků, neboť stávající pravidla výkupy prakticky
zastavila a celou stavbu tím zásadně brzdí. 
„Upozornili jsme poslance a senátory na stále
platné memorandum o výstavbě R 35, které kraj
uzavřel s vládou již v roce 2006,“ shrnul hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický některé
z hlavních závěrů jednání. Dřívějšímu dokončení
R 35 hraje do karet také skutečnost, že se pěta-
třicítka dostala do koaliční dohody, ale i progra-
mového prohlášení nové vlády. 
Východočeská skupina, která by se měla poprvé
sejít na jaře letošního roku, má jasný cíl v po-

době aktivního prosazování R 35 jako investiční
priority státu. Je třeba také úzké spolupráce
s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky.
„Naše představa je taková, že bychom čtvrtletně
pořádali kontrolní dny, abychom všichni měli

jednoznačnou zpětnou vazbu, kam jsme se
v jednotlivých krocích posunuli,“ sdělil hejtman
Martin Netolický. 

Jakub Rychtecký, 
tiskový mluvčí Pardubického kraje
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Dotace na kompostery
V měsíci březnu 2014 město Litomyšl opako-
vaně poskytne občanům, kteří třídí bioodpad,
dotace v hodnotě 800 Kč na zakoupený za-
hradní komposter. V důsledku třídění bioodpadu
v domácnostech předcházíme vzniku odpadu.
Dosavadní provedené analýzy prokázaly přínos
těchto dotací, a proto byly k tomuto účelu v roz-
počtu města na rok 2014 vyčleněny další pro-
středky v celkovém objemu 20 tis. Kč.
Komu bude poskytnuta dotace:
- občanům s trvalým pobytem nebo obyvatelům
integrovaných obcí města Litomyšl
- občanům rozhodnutým trvale třídit bioodpad
- dotace bude poskytnuta po zakoupení kom-
posteru o objemu nádoby min. 390 l. Po předlo-
žení dokladu bude částka poslána na účet
žadatele, max. výše příspěvku 800 Kč.
- komposter bude umístěn na oploceném po-
zemku ve vlastnictví žadatele na území Lito-
myšle a integrovaných obcí
- občanům, kteří o dotaci dosud nežádali.
Dohoda o poskytnutí dotace bude obsahovat
několik ustanovení o umístění komposteru, po-
zemkovém čísle parcely, o možnosti provedení
kontroly zaměstnancem MěÚ do 2 let od pode-
psání smlouvy o poskytnutí dotace. V případě
nedodržení těchto podmínek bude dotace vrá-
cena včetně zákonného penále. 
Tiskopisy žádosti o dotaci na komposter jsou
k dispozici na podatelně MěÚ Litomyšl, Bří Šťa-
stných 1000 nebo na odboru místního a silnič-
ního hospodářství. V případě dotazů volejte na
tel. 461 653 364. Žádat mohou pouze občané,
kteří do této doby dotaci nezískali. 
Kompostem obohatíme půdu na zahradě, při-
hnojíme ovocné stromy, zeleninu, květiny, tráv-

ník, okrasné stromy a keře, balkónové rostliny
v truhlících nebo závěsných nádobách. Kompost
bychom měli aplikovat během vegetační 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 rozha-
zujeme na povrch půdy nebo mělce zapravu-
jeme např. hráběmi. Takto přihnojujeme trávníky
a doplňujeme živiny, které trávník neustálým se-
káním trávy z půdy odčerpává. Doporučená
dávka 2 l na 1 m².
Při výsadbě ovocných stromů a keřů přimí-
cháme několik lopat kompostu do vrchní vrstvy
půdy k zahrnutí jámy. 
Při pěstování zeleniny kompost aplikujeme na
celou plochu záhonu a mělce ho zapravíme do
půdy v dávce 4-8 l na 1 m² dle náročnosti zele-
niny na živiny.
Pro rostliny v květináčích a truhlících smícháme
z jedné poloviny kompost se zeminou nebo pí-
skem.
Do kompostu patří z domácnosti: zbytky ovoce
a zeleniny, kávové a čajové zbytky, skořápky
z vajíček a ořechů, novinový papír, papírové ka-
pesníky, ubrousky, podestýlka domácích býlo-
žravých zvířat, zvadlé květiny. Ze ze zahrady:
posekaná tráva, naštěpkované větve, listí (mimo
ořešáku, akátu), plevele, zbytky zeleniny, piliny,
hobliny, kůra, popel ze dřeva.
Materiály nevhodné ke kompostování: rostliny
napadené chorobami (mozaika tabáku, spála rů-
žovitých, šárka slivoní, nádorovitost košťálovin,
rez fazolová), odkvetlé plevele, popel z uhlí.

Jana Foltová, referent odboru 
místního a silničního hospodářství

Výše poplatku za komunální
odpad pro rok 2014
Pro rok 2014 je podle nové obecně závazné vy-
hlášky města ponechána výše místního po-
platku za komunální odpad ve výši 528
Kč/rok/poplatníka. Je to umožněno tím, že spo-
lečnost LIKO Svitavy a.s. nezvyšuje pro tento rok
fakturační částku, ale také díky tomu, že se ve
městě daří udržet vysokou intenzitu třídění.
Roční příjmy za vytříděné složky dosahují výše
cca 2 mil. Kč 
Díky vysoké intenzitě třídění mají tedy občané
levnější platby poplatku než v okolí, ale také cel-

ková finanční bilance odpadového hospodářství
města je přibližně vyrovnaná. Příjem za vytří-
děné složky na každého občana Litomyšle je
tedy 200 Kč, což je cca 38 % stanoveného po-
platku. Uvedená částka patří určitě k těm vyšším
v celorepublikovém srovnání, za což patří oby-
vatelům velký dík. Na druhou stranu se ale také
dá konstatovat, že čtyřčlenná domácnost třídě-
ním odpadu průměrně ušetří ročně 800 Kč ze
svého rozpočtu.
Město Litomyšl se v tomto občanům snaží vy-
cházet vstříc tím, že je na jeho území provozo-
váno cca 50 míst se sběrnými nádobami,
zajišťuje vícenásobné týdenní svozové termíny
a provozní doba sběrného dvora byla rozšířena
na 6 dní v týdnu. 
Podle vyjádření provozovatele systému firmy
LIKO Svitavy se v poslední době poněkud zvýšila
i kvalita vytříděných složek. Co se však stále ne-
daří je udržet pořádek na jednotlivých stanoviš-
tích. Vytříděné složky jsou často odkládány
mimo sběrné nádoby, a to i v případě jejich ne
zcela plného zaplnění. Na sběrná místa je také
odkládán odpad, který se do kontejneru nevejde
nebo ho do něho nelze vložit, a měl by být od-
vezen na sběrný dvůr v ulici Mařákova, kde je
provozovatelem přijímán také bezplatně (mimo
např. stavební odpad). 
Ještě upozorňujeme, že na www.litomysl.cz –
v sekci zprávy z MěÚ – odbor místního a silnič-
ního hospodářství naleznete informační materi-
ály o odpadovém hospodářství města Litomyšl
pro rok 2014. Uvedené tištěné materiály je
možno získat také na MěÚ Litomyšl, odboru mí-
stního a silničního hospodářství, odboru život-
ního prostředí a podatelně MěÚ.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

• Elektroinstalační práce
• Revize el. zařízení
• Plastová okna a dveře
• Žaluzie, parapety, sítě  

Ropkova 51, Litomyšl, 570 01
Tel. 702 510 280, 702 560 430

GIGA House s.r.o.
Obchodně-stavební firma

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 18. března od 19.30 / kino Vesmír
Přenos koncertu Eltona Johna - jediný den, kdy se
záznam koncertu E. Johna bude vysílat na celém světě!
• 28. března od 20.00 / klub Tyjátr
UDG - koncert. Jako hosté vystoupí Lola běží a VOXEL

POLIČKA
• 6. března od 19.00 / Tylův dům
Michal Horáček – Mezi námi - recitál, jedna z nejvý-
raznějších osobností české scény se představí spolu
se svými hosty L. Novou, F. Segradem a O. Rumlem 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 3. března od 19.00 / kinosál muzea
Eric Assous: Herci jsou unaveni - komedie s pově-
stným francouzským humorem. Hrají: V. Vydra /
J. Čenský, S. Skopal, N. Konvalinková / J. Boušková
• 22. března od 19.00 / dvorana muzea
Vlasta Horváth s kapelou - koncert

VYSOKÉ MÝTO
• do 11. května / regionální muzeum
Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Vysoko-
mýtsku - výstava odkrývající tajemství vaření piva.
Více na www.muzeum-myto.cz
• 22. března 2014 od 20.00 / Klubová scéna
Krausberry - koncert legendární kapely
• 26. března od 19.30 / Šemberovo divadlo
Petr Spálený & Miluška Voborníková a skupina
New Apollo - koncert.

Českomoravské
pomezí zve
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Atletické okénko
Nejpilnější z atletů v minulém měsíci byl náš nej-
lepší Pavel Baar, který se připravoval na
vrcholné závody v halovém sedmiboji. Dne 18.
ledna testoval v Olomouci 60 př. 8,49, dálku 632,
výšku 183 a první únorový den na přeboru
Ústeckého kraje: 60 př. 8,33, dálku 697. Ve
dnech 25. a 26. ledna reprezentoval ČR v brit-
ském Sheffieldu ve víceutkání s Velkou Británií,
Nizozemskem, Francií a Španělskem (3. místo
ČR). Pavlovy výsledky: 60 7,34, dálka 627, koule
19,95, 60 př. 8,45, tyč 440, výška 185.
Forma se ale dostavila až 8. – 9. února na
mistrovství ČR v Praze – Stromovce, kde Pavel
dosáhl lepších výkonů než v Anglii a obsadil 2.
místo součtem 5582 (1. Lukáš – Dukla Praha, 2.
Baar – Litomyšl, 3. Čásenský – Slavia Praha).

Dílčí výkony: 60 7,12, dálka 704, koule 13,75,
výška 190, 60 př. 8,28, tyč 470, 1 km 2:50,50.
Dne 2. února se uskutečnily přebory Pardubic-
kého kraje v Jablonci nad Nisou - 60 m: Lašek
7,62, Maršálková 8,24; 200 m: 4.-5. Lašek 24,55,
3. Maršálková 27,12; 3 km: 4. Kovář 8:55 (mezi
muži); dálka: 5. Lašek 601.
Na AC Pardubice zajel 25. ledna závodit Petr Do-
seděl ml. se svými žákovskými nadějemi –
výška: Doseděl 184, žáci 60 m: Heger 7,5, Po-
korný 8,2, Hildebrand 8,5; žáci výška: Pokorný
156; žáci dálka: Heger 503, Pokorný 418.
V Praze na Strahově závodili 24. ledna i veteráni.
Pozoruhodného výkonu dosáhl Ivo Strnad (roč.
1951) ve výšce 150 cm.

Petr Jonáš

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 14.-15. března / Kongresové centrum Aldis 
Veletrh cestovního ruchu Infotour a cykloturis-
tika - celé rodiny budou mít možnost při veletrhu
získat námět na výlet, prodloužený víkend nebo na
dovolenou. Představí se cestovní kanceláře, regiony,
města, jednotlivé kulturní památky, lázně a další
subjekty.

CHEB
• 1. března / 14.00-17.00 
Masopustní průvod – tradiční masopustní průvod
v maskách městem Cheb. Můžete se těšit na soutěž
o masku průvodu, pohádku ve Valdštejnské obra-
zárně a bohaté hodování.

JINDŘICHŮV HRADEC
• 2. března
Masopustní průvod městem - procesí maškar, di-
vadelníci, muzikanti, doprovodný program, kulturní
vystoupení, soutěž v pojídání jitrnic, místem konání
je centrum města.

KUTNÁ HORA
• 20. března / 17.00
Rovnodennost v Sedlecké katedrále - první jarní
večer nabízí nevšední zážitek, a to sledování ojedi-
nělého putování paprsku zapadajícího slunce stře-
dem katedrály, opakujícího se pouze ve dnech jarní
a podzimní rovnodennosti. Tentokrát za doprovodu
hudební skupiny OBOROH.

POLIČKA
• do 21. dubna / Centrum Bohuslava Martinů v Po-
ličce – Třída B. Martinů
Lidové veselí od zimy do jara anebo od Maso-
pustu k Velikonocům - výstava se zimní a jarní té-
matikou tentokrát zaměřená na lidové zábavy
našich předků v období od Masopustu do Velikonoc…

TELČ
• 4.–28. března
Choroše – duchové lesa - výstava fotografií
Ing. Jarmily Včelové ve vstupní síni radnice. Vernisáž
výstavy v úterý 4. 3. v 16.00 hod.

TŘEBOŇ
• 8. března / 10.00 / Masarykovo náměstí
Třeboňský masopust - průvod masek, šavlová ko-
leda, zabijačkové speciality a masopustní hody. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Inspirace
z České inspirace 

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

23 let se vám věnujeme na 100 % a máme dobré výsledky

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

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

Vítězství žáků 2. ZŠ ve florbalu
Napětí, vzrušení a radost ze hry prožívali starší
žáci ze ZŠ U Školek při soutěži ve florbalu v Brně.
Zde se v úterý dne 4. 2. 2014 konala kvalifikace
na republikové finále ve florbalu. Bylo to tvrdě

vybojované vítězství nad silnými družstvy škol.
Naši žáci nechali za sebou školy z Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje. 
Kluci florbal hrát umí. Nejlepší a nejproduktivnější
výkon podali Patrik Petr, Jiří Žák, Jan Kašpar, Pavel
Tmej, Pavel Kovář, Vojtěch Havlík, Dominik Voří-
šek a Vojtěch Toman za přispění našeho silného
brankáře Pavla Zvěřiny. Klukům tentokrát fandili
ve hře jejich kamarádi a kamarádky z deváté
třídy, kteří s nimi jeli do Brna, aby je podpořili.
Hoši předvedli „florbalový koncert“, obdivovali je
i ostatní učitelé, rozhodčí a diváci na turnaji. Úro-
veň byla velmi vysoká. Naši vítězové postupují do
celostátního kola, které se uskuteční dne 13. a 14.
března 2014 v Plzni. Zde změří své florbalové do-
vednosti s nejlepšími soupeři z České republiky.
Přejeme jim hodně úspěchů a další vítězství.

Text a foto Vítězslav Vích, učitel tělesné 
výchovy a sportu, Základní škola U Školek
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Seminář Pro DEFENCE v Litomyšli
Již potřetí zavítal do Litomyšle legionář Stanislav
Gazdík, bývalý člen a instruktor speciální jed-
notky 2 REP cizinecké legie. V legii působil 15 let,
z toho 9 let právě u speciální jednotky jako in-
struktor pro boj z blízka. Zúčastnil se celkem 11
bojových misí. Nyní Stanislav Gazdík předává
své bohaté zkušenosti nejen policii a speciálním
jednotkám či bezpečnostním agenturám, ale
i běžným lidem, kteří se chtějí umět bránit. K to-
muto účelu vytvořil systém sebeobrany PRO DE-
FENCE, který se opírá právě o jeho zkušenosti
získané v cizinecké legii. Do Litomyšle přijel na
pozvání oddílu Karate při TJ Jiskra.
V sobotu ráno se sešlo celkem 15 cvičenců, pře-
vážně členů oddílu karate. Cvičení začalo tradič-
ním otužováním těla i mysli, oční gymnastikou
a krátkým zopakování základů - pohyb a před-
vídání nebezpečí. Dozvěděli jsme se co dělat,
abychom se do nebezpečné situace vůbec ne-
dostali, ale také jak v nebezpečné situaci jednat
a kdy použít jakou sílu. Není možné na někoho
menšího a lehčího ihned použít maximální silu.
To by mohlo vézt k vážnému zranění a poté
třeba i k nepříjemným trestně právním důsled-
kům. V tom je systém PRO DEFENCE výjimečný.
Zabývá se totiž nejen prevencí, ale myslí také na
možné právní následky sebeobrany.

Tento seminář byl zaměřen na pokročilejší cvi-
čence. Procvičili jsme si techniky proti různým
způsobům škrcení a obranu proti noži. Na závěr
čekalo účastníky překvapení, když si mohli svoje
dovednosti vyzkoušet v praxi. Stanův asistent
Lukáš na sebe vzal vyztužený oblek (Red men)
speciálně určený pro nácvik sebeobrany. Na
něm si účastníci mohli vyzkoušet sílu svých
úderů a kopů, aniž by se museli bát, že ho ná-
hodou zraní. Každý na vlastní kůži poznal, jak je
těžké se bránit člověku, který má snížený práh
bolestivosti, jak tomu bývá u opilých či zdrogo-
vaných agresorů. Stano každému řekl svůj za-

svěcený názor na to, jakým způsobem se bránil
proti útokům agresora ve vyztuženém obleku.
Tím opět dokázal, že je to skutečný profesionál,
který těží ze své praxe. Pro mne osobně je se-
tkání se Stanem Gazdíkem velmi inspirující. A to
nejen po stránce cvičení, ale i osobní. Je to be-
zesporu jedinečný člověk.
Z tělocvičny jsme odcházeli s novými dojmy
a zkušenostmi. Je teď na každém, aby nabyté
dojmy vstřebal a techniky si na pravidelných
čtvrtečních trénincích procvičil. V poslední době
se mě lidé ptají, jestli se neobávám, že někdo
zneužije své znalosti sebeobrany nebo i karate.
Toho se nebojím. Samozřejmě, zneužít se dá co-
koliv, třeba i obyčejný kuchyňský nůž. Každý je
ale zodpovědný za svoje chování. Na trénincích
sebeobrany i karate dáváme důraz nejenom na
zvládnutí techniky, ale také na rozvoj osobnosti.
Věřím, že nikdo z našich cvičenců by své znalosti
nezneužil. Navíc výhoda systému sebeobrany
PRO DEFENCE spočívá v tom, že obrana musí
být přiměřená útoku.       Text a foto Jiří Smékal

Inzerce
Prodám málo používaný rozkládací gauč, čalou-
něný s úložným prostorem. Cena: dohodou. Tel.:
732 688 037. • Prodám Peugeot 308 SW kombi,
diesel 1,6 HDI, 36 tis. km, do provozu 31. 12. 2010,
koupený jako ojetý u Peugeot Domanský, se-
rvisní kniha, tmavá šedá metalíza, ABS, 4x air-
bag, klima, počítač, originál rádio/CD/MP3
s ovládáním pod volantem, elektro přední okna
a zrcátka, malý šrám na PZ blatníku, jinak stav
nového vozu. Tel.: 777 341 883. • Prodám spoleh-
livý a zachovalý plynový kotel Destila 31. Cena
dohodou. Více info na telefonu 604 533 844. •
Prodám 3 ks skříní z masivu světle lesklé barvy-
imitace buk. Rozměry výška 178 cm, šířka 120 cm
a hloubka 58 cm. Jedná se o 2 ks šatní skříně
a 1 ks skříně se šuplíky na prádlo. Cena 2 500Kč.
Telefon 604 533 844. • Prodám dětské trekové
kolo Author Limit, pravidelně servisované, veli-
kost asi 15" (děti od 7-12 let), cena 990 Kč, email:
ok1@email.cz • Prodám dětské boby řízené, mo-
derní sáňky + opěrátko pro dítě, nosič + dětské
sedátko na kolo, 100 tašek Bramac Alpská – na
vše pošlu fotky, email: ok1@email.cz • Prodám
hudební skříň Humoreska - rádio, gramofon, cep
z r. 1940, starožitný plyšový koberec s modrými
květy, mušelínový přehoz přes manž. postele,
bílé kvalitní nepoužité damaškové povlečení +
bavl. prostěradla, dřevěné žebříky, kruhadlo na
zelí, umyvadlo bílé - délka 40cm + sifon, páková
nerez baterie - rozteč 10 cm + šroubení, moto-
rovou řetězovou pilu Oleo-Mac 935 X,
zn. Mountfield velmi zachovalá, 2 moždíře s pa-
ličkou z mosazi výška 10,5 cm, 9,5 cm, kratinu,
cihly cca 200 ks, asfaltovou lepenku – bitagit.
Tel. č. 607 744 568. • Prodám koženku šíře 140
cm, různou, 1 m/50 Kč a folii s tkanou kostrou,
velice pevnou, 1 m/30 Kč. Tel.: 736 275 567.

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
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011
Plavecká škola Ráček:
• Po dopoledne - plavání batolátek (D. Stránská)
• Po 17.00 - cvičení pro těhotné (S. Neugebauerová)
• Út 16.00 - plavání rodičů s dětmi (3-5 let)
plavání pro děti 5-7 let bez rodičů
plavání pro děti 8-10 let - začátečníci
plavání pro děti 8-10 let - pokročilí
• Út 17.15 - zdokonalovací kurz dospělých a starších dětí
a mládeže
• Út 18.45 - Aqua Fitness (D. Marková)
• Čt 11.30 - plavání a cvičení pro seniory
Více informací najdete na www.bazen-litomysl.cz, pří-
padně na tel. 606 051 995 nebo 461 315 011.
Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl:
• Po, St 15.00 - plavecká přípravka, 16.00 - zdokonalovací
plavání, 17.00 - sportovní plavání
Info na www.sportsteam.cz nebo info@sportsteam.cz
a na tel. +420 731 434 758.
• Ádečko - nové kurzy plavání kojenců, batolat a malých
dětí (6 měsíců až 4 roky) začínají v sobotu 15. 2.2014
v dopoledních hodinách.
Bližší informace a přihlášky na www.adecko.cz. face-
book.com/adecko.cz.

 Sportcentrum, tel. 732 908 499
Tenis, squash, bowling, badminton
Po-Ne 10.00-22.00
• více na www.sportcentrum-lit.cz

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00 - Spin Flex, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 - 120 minut
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz

 FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ"
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING 
• MIX PRO ŽENY • FLOWIN 
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
Út 17.30-21.30 společná
St 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 společná
Čt 16.00-19.00 ženy, 19.00- 22.00 společná
Pá 16.00-18.30 muži, 18.30- 22.00 společná
Ne 16.00-21.00 společná

 AE-ZU free dance + posilování
Tělocvična Gymnázia A. Jiráska (vchod zezadu)
St 18.00-19.00 
Adriana Vítková, adrianavit@seznam.cz

 Cvičební sál Veselka, Samurai klub bojových
umění a sportů, tel. 776 88 77 19
• Karate: Po 17.00-18.00, St 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30
(Jiří Kohák, tel. 775 99 88 69)
• Fitbox: Po, Čt 18.00-19.00 (L. Seklová, tel. 776 88 77 19)
• Jóga: Út čas bude upřesněn (P. Bálská, tel. 608 834 129)
• Pilates: Út 17.00-18.00 (tel. 737 744 550)
• Kickbox: Čt 19.00, Ne 16.00 (P. Gregor, tel. 732 338 093)
• Zumba: Po 19.00 (R. Kopecká, tel. 737 514 923)
• Vasrmánek - cvičení s dětmi (tel. 777 113 173):
- malé děti: Út nebo St dopoledne (bude upřesněno) 
- starší děti: Út 16.00
• Taneční studio Scarlett: Pá 13.00-16.00 (Šárka Hnátová,
tel. 732 608 654) 

 ZUŠ - budova „TUNEL"
Orientální (břišní) tanec - nezáleží na věku, váze či po-
stavě. Tanec je pro vaše zdraví a pohodu. 
Přihlášky do kurzu Orientálního tance a bližší informace
získáte na: 728 684 634, A. Moravkova@quick,cz,
www.amor-orient.com. 

 II. ZŠ Litomyšl - U Školek
do 13. 3. 2014 každý čtvrtek od 17.45-18.45 - Pilates s Jar-
kou Voleskou - cvičení na protažení celého těla (info na
tel. 777 118 220)  

 II. ZŠ Litomyšl - U Školek
Tai-či - Jozef Ruffer, tel. 608 860 255 a najdete nás i na
facebooku: Taj-či v Litomyšli

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
- veřejné bruslení každou sobotu a neděli 13.30-15.30.
Info na tel. 774 432 169 

 Dům dětí a mládeže, tel. 461 615 270
Út 17.30 - Litomyšlská Stiga-liga

 III. ZŠ Litomyšl - T. G. Masaryka - aula
Cvičení pilates - Po a St 19.30-20.30
Tel. 724 731 366 - pí. Hájková

Sport, cvičení

Florbalového turnaje Dona Boska
s týmem Peaksportu Litomyšl
Ve dnech 31. ledna a 1. února se v Lubné usku-
tečnil již 11. ročník florbalového turnaje Dona
Boska, konaný pod záštitou prvního náměstka
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.
Tradičně je turnaj pořádaný v období jarních
prázdnin, kvůli narůstajícímu zájmu o účast
týmů z jiných okresů byl přesunut na prodlou-
žený víkend o pololetních prázdninách. Tato
změna se v nejmenším neprojevila na typické
gradující atmosféře i množství diváků a fanou-
šků při rozhodujících zápasech.

Peaksport Litomyšl

2. místo Machine, 3. místo In XP Cvrčci
Starší žáci: 1. místo Peaksport Litomyšl, 2. místo
Rychlá rota, 3. místo Mamka vzala baterky
V sobotu se proti sobě utkali družstva mužů. Pro
velký zájem byl počet týmů z časových důvodů
omezen na šestnáct. O bronzovou medaili se
utkalo domácí družstvo Bratři Sokolové proti po-
ličským Warriors. Po velice vyrovnaném zápase
plném zvratů ve skóre se z třetího místa nako-
nec radoval tým Warriors. O zlatý kov se bojo-
valo mezi FBC Oujeee a Pošťák tým. Po

napínavém zápase si titul vítěze odvezl tým FBC
Oujeee, který přepsal historické tabulky tím,
když dokázal obhájit prvenství ve dvou ročnících
po sobě.
Turnaj Dona Boska, to je pořádná porce kvalit-
ního, dvoudenního florbalu s každoroční účastí
přibližně tří stovek hráčů, kde se sehraje téměř
sedmdesát dramatických komentovaných
utkání. Turnaj by se neuskutečnil bez obětavé
práce všech pořadatelů a nestranného rozhodo-
vání profesionálních rozhodčích. Zápasy mají
tradičně skvělou diváckou kulisu a atmosféru, na
kterou se mohou hráči těšit i příští rok opět
v Lubné.   
Fotografie z turnaje naleznete na adrese
www.florbaldb.cz

Tereza Košňarová, foto Marek Zerzán

Hokejisté
úspěšně

Je úspěch litomyšlského hokeje bojovat v závěru
o titul krajského přeborníka Pardubického kraje.
Po nepříliš zdařené základní části krajské ligy
nastává nevídaný obrat. Litomyšl poráží samot-
nou Choceň, která byla jasným favoritem
a skončila jako 1. v základní části. Tím se lito-
myšlští hokejisté probojovali až do semifinále
soutěže, které právě probíhá. Takže, nejhůře
mohou skončit jen na 4. místě krajské ligy. Což
je jistě úspěch. 

Text a foto Zdeněk Mikulecký

Hvězdou 1. velikosti se v posledních zápasech
stává už pravidelně litomyšlský brankář T. Kalou-
sek, kterého vidíte při jednom z mnoha zdařilých
zákroků.

Při slavnostním zahájení prvního hracího dne
účastníky přivítali a namotivovali k férové hře
starosta obce Josef Chadima, předseda TJ Lubná
Jaroslav Flídr, ředitelka ZŠ Lubná Mgr. Jirka Ku-
čerová a místostarosta města Litomyšle a člen
zastupitelstva Pardubického kraje Radomil Ka-
špar. K nabuzení příjemné atmosféry přispěla
vlídná slova otce P. Hertla ze salesiánského stře-
diska mládeže Sebranice.
První části turnaje v pátek se zúčastnilo 5 týmů
mladších žáků a 10 týmů starších žáků. V kate-
gorii mladších žáků zvítězilo družstvo FBK Hra-
dec Králové. Nejcennější kov za starší žáky si
odvezl tým Peaksport Litomyšl.
Výsledky jednotlivých kategorií:
Mladší žáci: 1. místo FBK Hradec Králové,
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So 8. 3. 14.00 Litomyšlský pohár 2014 ve Stiga hokeji - 3. kolo • dům dětí a mládeže
      17.00 Malý turnaj losovaných dvojic ve stolním fotbálku • Cafebar Underground tel. 725 846 248
Ne 9. 3. 9.00 Skokové soustředění s Jiřím Skřivanem - SCM • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
      9.00 a 11.00 Litomyšl x Žamberk - OP kadetek U16 v basketbalu • hala TJ Jiskry Litomyšl
So 15. 3. 9.00 a 10.30 Litomyšl x Svitavy - OP nejml. minižactva U11 v basketbalu • hala TJ Jiskry Litomyšl
      13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
Ne 16. 3. 9.00 a 11.00 Litomyšl x Studánka Pardubice - OP žactva U14 v basketbalu • hala TJ Jiskry Litomyšl
Út 25. 3. 19.00 Šachový turnaj • Cafebar Underground tel. 725 846 248
Ne 30. 3. 9.30 a 11.30 Litomyšl x Havlíčkův Brod - OP kadetek U16 v basketbalu • hala TJ Jiskry Litomyšl
So 5. 4. 14.00 Litomyšlský pohár 2014 ve Stiga hokeji - 4. kolo • dům dětí a mládeže
Po 7. 4. 17.30 Slavoj Ahoj x Sokol Tokyjo / AC Dárečci x T&Trade - 10. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.10 Rest. U Kolji x SK Litomyšl / VH Tržek x Gambrinus - 10. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.50 Sedliště x Taurus Trans / SK Slavia x Sokol Palermo - - 10. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem

KAM ZA SPORTEM

Potápění pro všechny
V neděli 30. března 2014 od 9.00 hod. odstartují
v Litomyšli kurzy potápění. Městský bazén při-
praví ve spolupráci s potápěčskou školou Pisces
Diving World hned dvě varianty kurzů, a to zá-
kladní kurz přístrojového potápění (OWD) a fre-
edivingu (nádechové potápění). Vůbec ničeho se
nemusíte obávat, protože po celou dobu u vás
bude vyškolený instruktor, který má zkušenosti
s tím, jak překonat počáteční obavy. Pro oba
typy kurzů bude zdarma k zapůjčení veškeré vy-
bavení. Vám budou stačit „jen plavky a ručník“.
Potápěčským kurzem OWD (základní kurz s pří-
strojem) získáte celoživotně a celosvětově
platnou certifikaci, která vás opravňuje k rekre-
ačnímu potápění do 21 metrů, a hlavně získáte
vědomosti a dovednosti, které dělají z potápění
bezpečný koníček. V ceně kurzu jsou také stu-
dijní materiály a zapůjčení výstroje po celou
dobu kurzu. Podmínky absolvování kurzu jsou
minimální věk 12 let (se souhlasem zákonného
zástupce), dobrý zdravotní stav, základní pla-
vecké dovednosti.  Obsahem kurzu je 5 teoretic-
kých lekcí, 5 praktických lekcí v bazénu, 4 ponory

na volné vodě. Volnou vodu je možno dodělat
například na Lomu – Leštinka (dvoudenní akce),
v Chorvatsku (pobytový týden), Egyptě (týden
na lodi) atd.
Pokud se chcete potápět bez přístrojů, pak vám
vysvětlíme základy potápění na nádech neboli
freediving ve stejnojmenném kurzu, což mů-
žete využít mj. kdekoliv při šnorchlování ke zvý-
šení prožitků z podvodního světa. Tento
dvoudenní intenzivní kurz je určen všem zájem-
cům, kteří chtějí blíže poznat svět nádechového
potápění, sami sebe a prodloužit si pobyt pod
vodní hladinou, a to vše s minimálním vybave-
ním. Podmínky absolvování kurzu jsou mini-
mální věk 8 let (se souhlasem zákonného
zástupce), dobrý zdravotní stav, základní pla-
vecké dovednosti.
Těm, kteří zatím z různých důvodů váhají, nabízí
potápěčská škola Pisces Diving World exkurzi –
ponor na zkoušku, kde je možno vyzkoušet dý-
chání pod vodou a stát se na chvíli potápěčem.
Tuto exkurzi mají možnost absolvovat občané
města Litomyšl v průběhu celého roku (po před-

běžné telefonní domluvě na tel. 776 887 543)
v plaveckém bazénu v Olomouci. Uvidíte, jaký je
svět pod vodou, vyzkoušíte si, jak „chutná“ stla-
čený vzduch anebo jaké to je být oblečen v „po-
tápěčském“. Mimo jiné okusíte, kolik celá výstroj
váží a taky jak moc voda nadnáší.
Více informací včetně cen získáte na
www.pdw.cz nebo na tel. čísle 776 887 543. Na
kurzy je nutné se nahlásit nejpozději do
21.3.2014 na email: pisces@pdw.cz nebo na tel.
776 887 543.

Josef Pisca, foto archiv PDW

Motoskijöringu nepřeje počasí. Odjel se pouze jeden závod
Letošní paní zima příliš nepřeje milovníkům zim-
ních sportů. Bohužel se o tom přesvědčují i po-
řadatelé MČR v motoskijöringu. Dne 2. února se
díky obětavým pořadatelům Enduro Martinice
konečně podařilo uspořádat letos 1. mistrovský
závod, i když měl být podle kalendáře už v po-
řadí jako 5. Martiničtí pořadatelé v čele s Rober-
tem Vanclem vlastně dokázali nemožné. I když
na závodní dráze příliš sněhu neměli, dokázali
ho navozit na trať snad z celého širokého dale-
kého okolí. 
V kategorii MČR „Orion – Shiva KTM Cup 2014
přijelo do Martinic celkem 14 posádek.
Mistrovský titul obhajovali Josef Mňuk s Filipem
Venclem. Závodu se bohužel nemohli zúčastnit
v pořadí 2. a 3. jezdci ze seriálu 2013. Josef Slá-
dek s Petrem Čížkem sice na závodišti byli, ale
pouze v roli diváků, protože koleno Petra Čížka
prostě nedovolilo závodit. V Martinicích byl i Pa-
trik Šroler, ale také závodům jen přihlížel, pro-
tože ještě není úplně zdravotně fit po loňské
sezóně.
V prvních 2 kvalifikačních jízdách doslova zářil
Pavel Kunc z Orionu – mistr ČR z roku 2002.  Se
svým lyžařem Romanem Prossem suverénně
vyhráli 2 jízdy. Jízda 3 se jim už úplně  tak nepo-
vedla, a tak do finálové jízdy postupovali z 2. po-
zice, když se před ně nakonec dostali o jeden
jediný bod Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým.
Už velkou bitvou bylo finále „B“, kde jeli méně

úspěšní jezdci z kvalifikace o 2 postupová místa
do hlavního finále „A“. Dlouho vedli Víťa Marek
se Zdeňkem Langerem, ale nakonec podlehli
v posledním kole soustředěnému tlaku Jaromíra
Romančíka s Vítem Limrem. Účast Jaromíra Ro-
mančíka byla vůbec příjemným překvapením zá-
vodu. Motoskijöring jel úplně poprvé. Zlepšoval
se jízdu od jízdy a dokázal, že i špičkový moto-
krosař z MMČR dokáže dobře zajet motoskijörin-
gový závod. Skvěle zajel i Josef Sládek st. s Jiřím
Klejchem. Sládek st. se vrátil do mistrovského
motoskijöringu po 7 letech a jeho 15letý lyžař vý-
razně snižoval věkový průměr této posádky. Slá-
dek s Klejchem celé B-finále dýchali na paty
prvním 2 posádkám a moc nechybělo k tomu,
aby se dostali do hlavního finále „A“. 

Vyvrcholením dne bylo finále „A“. Tradičně per-
fektně odstartovali Kunc s Prossem z Orionu
a celá 2 kola byli na špici jezdeckého pole. Pak
ale Pavel Kunc upadl, na čelo se dostali Lukáš
Mohaupt s Václavem Hotovým z SMS motokrosu
Střední Čechy. A těm se podařilo odolávat stup-
ňujícímu tlaku obhájců titulu Mňuka s Langerem
z Mňuk Motokros Teamu Vysoké Mýto a závod
nakonec zaslouženě vyhrát. Na stupně vítězů je
doprovodili Fogl se Sabotou z BV Racing, pro
které to byl prozatím největší motoskijöringový
úspěch. 
Po loňské úspěšné premiéře Orlického poháru
pro začínající a hobby jezdce je stejný závod vy-
pisován i u MČR. Pořadatele překvapil enormní
jezdecký zájem. Asi díky tomu, že se kvůli počasí
nedaří nikde v republice pořádat motoskijöringy,
přijelo do Martinic neuvěřitelných 29 dvojic
v podstatě z celé ČR.
Po kvalifikaci a finále „B“ tak nastoupilo nejlep-
ších 10 dvojic do finále „A“. Tam si nakonec vedl
nejlépe Tomáš Krejsa (SMK Klášterec nad Orlicí),
který v minulosti úspěšně jezdil i MČR. S Jarosla-
vem Brůnou vyhráli dramatické finále, i když se
na čelo dostali až v posledních 2 kolech. Druhý
skončil Miroslav Škaloud s Davidem Faistaverem
z AK Krakonoš Jilemnice a třetí dojeli David Mü-
hlfait a Jaroslav Faistaver z Enduroklub Semily.

Josef Vašíček, 
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