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Když před třemi lety přišel
podnikatel Jaroslav Vencl,
emeritní starosta Miro-
slav Brýdl a nakladatel
Ladislav Horáček s nápa-
dem vyhlásit Litomyšl

prvními lázněmi ducha na světě, mnozí
v úspěch tohoto projektu příliš nevěřili.
Díky lázním ducha však byla Litomyšl
vyhlášena nejmagičtějším místem v re-
publice a získala si respekt i skutečných
léčebných lázní. Tato akce jednoduše Li-
tomyšli sluší a my věříme, že se na 3. roč-
ník těšíte. Stejně jako v uplynulých letech
zažijeme spoustu legrace, budeme
svědky řady vynikajících koncertů a diva-
delních představení. Nezastupitelnou roli
hrajete v této „taškařici“ také vy. Zkuste
se spolu s organizátory vrátit na začátek
20. století, přijďte v šatech po babičce či
dědečkovi, s paraplíčky a špacírkami kor-
zovat lázeňskou kolonádou.   
Samotné zahájení lázeňské sezóny je
naplánováno na sobotu 26. dubna ve
14.00 hodin před chrámem Nalezení sv.
Kříže. Hlavním důvodem změny místa
jsou zcela výjimečné události - připome-
neme si 300 let od položení základního
kamene této litomyšlské dominanty, 670
let od založení biskupství litomyšlského
a také to, že tento kostel budeme již brzy
díky provedené revitalizaci moci vrátit do
života našeho města. 
Lázeňské tématiky však bude v našem
městě plno již od středy. V literární ka-
várně Na sklípku se můžete večer zastavit
na Knižním čtvrtku ve středu, který má
nádherné téma: „Litomyšl - lázně slova“.
Ve čtvrtek večer se těšte na první western
pro ženy Butch Cassidy a Sundance kid -
ve Smetanově domě se představí Bára
Poláková, Tomáš Matonoha a Josef Polá-
šek. Pátek bude ve znamení Vraždy v sa-
lónním coupé v podání Divadla Járy
Cimrmana.                                 strana 10 6
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Veřejné jednání o zachování
rychlé lékařské pomoci 
Sál kina Sokol se 1. dubna stal bitevním polem
veřejného jednání na téma Zachování rychlé lé-
kařské pomoci v Litomyšli. Na besedu dorazil ře-
ditel Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje (ZZS PAK) MUDr. Pavel Svo-
boda a vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Pardubického kraje Ing. Miroslav Gregor.
Optimisté možná očekávali uspokojivý výsledek,
oboustrannou shodu nebo příslib návratu lé-
kaře, který na litomyšlské záchrance chybí, toho

se však nedočkali. Jistá naděje v podobě místních
lékařů ochotných alespoň částečně zaplnit ne-
obsazené služby ovšem svitla. Otázkou je, zda
se tuto jiskřičku podaří udržet při životě. 
Rychlá lékařská pomoc v Litomyšli již tři měsíce
funguje bez doktora v pracovní dny v době od 7
hodin ráno do 15.30 hod. Důvodem je odvolání
MUDr. Grygara do Vysokého Mýta, kde má
údajně dočasně „zaskakovat“ za nemocného ko-
legu.                                                         strana 6 6

Valný sněm Junáka v Litomyšli
odhlasoval změnu názvu 

Na 500 zástupců skautů a skautek z celé České
republiky se 28.–30. března sjelo do Litomyšle,
kde se uskutečnil XIV. valný sněm Junáka. Mezi
projednávaná témata patřila otázka členství Ju-
náka ve světové skautské organizaci WAGGGS,
přijetí nových stanov organizace v návaznosti na
zahájení účinnosti nového občanského zákoníku
nebo změna názvu organizace. Ta nakonec byla
odhlasována a Junák – svaz skautů a skautek ČR
se stal Junákem - českým skautem, z.s.
Valný sněm Junáka se schází každé tři roky.
Letos připadlo pořadatelství Litomyšli. „Před
rokem jsme povolili Davidu Zadlerovi, aby nás
přihlásil, že se chceme ucházet o pořadatelství
sněmu. Myslím si, že nikdo z nás nečekal, jak
moc práce to bude,“ prohlásila vedoucí střediska
Liliový kruh Litomyšl Jana Dvořáková. Přes de-
vadesát dobrovolníků z litomyšlského střediska
a skautů z Dolního Újezdu se pak celý rok připra-

vovalo na třídenní maraton. „Není to úplně jed-
noduché,“ přiznala Jana Dvořáková. Vyřešit se
muselo, kde 500 skautů zaparkuje, kde budou
spát… „Jestli vegetariáni mohou vejce nebo ne,
jestli se dají hlasy všech kandidátu spočítat za
pět nebo sedm minut, kolik pytlů na odpadky
potřebujeme, prostě tisíce věcí,“ dodala vedoucí. 

Stěžejní témata valného sněmu
Účastníci sněmu, kteří se sjeli z celé republiky,
rozhodovali hned o několika důležitých bodech.
„Mezi témata patřila mimo jiné strategie do roku
2022, možná změna názvu organizace, diskuze
o členství ve světových skautských organizacích
a přijetí nových stanov v závislosti na schválení
nového občanského zákoníku,“ upřesnil Petr
Vaněk, místostarosta Junáka, a dodal: „Téma no-
vého názvu je tady proto, že název je příliš
dlouhý.     strana 9 6
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM souhlasí se záměrem výstavby kurtu pro

plážový volejbal na pozemcích navazujících na
volejbalový komplex v Líbánkách. Souhlas bude
sloužit jako podklad pro žádost o grant. Žadatel
Volejbalový klub Litomyšl. 

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ul. Polní a ul.
Družstevní v období od 10. 3. do 31. 8. 2014 za
účelem provádění přeložky vodovodní sítě. Ža-
datel Vodovody spol. s.r.o., Litomyšl. 

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ul. Míru, J.
Žižky, Revoluční a T. G. Masaryka v období od 10.
3. do 30. 6. 2014 za účelem provedení rekon-
strukce plynovodu. Žadatel LBtech a.s, Litomyšl. 

 RaM schvaluje uzavření dodatku č. 13 ke
smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
včetně separace a nebezpečného odpadu mezi
městem Litomyšl a LIKO Svitavy, a.s. Dodatkem
se stanovuje roční odměna za provoz systému
odpadového hospodářství na 6 132 240 Kč/rok
vč. DPH a ceny mimořádných svozů plastů na
6,10 Kč/kg bez DPH a papíru na 2,0 Kč/kg bez
DPH. 

 RaM souhlasí s povolením uzavírky části ulice
Jiráskova před objektem České pošty včetně kři-
žovatek s komunikacemi Smetanovo nám., Ha-
vlíčkova a ul. Mariánská v období od 7. 4. do 10.
5. 2014 za účelem provedení předláždění uvede-
ného prostoru. 

 RaM souhlasí se zrušením autobusových za-
stávek MHD Vertex, Lány - U Babky a Lány vo-
dovody a přemístění zastávek v Nedošíně na
druhý břeh řeky Loučné k čp. 33 a 28. Změna
jízdního řádu potrvá do 30. 5. 2014. 

 RaM souhlasí se zrušením autobusové za-
stávky MHD „Smetanovo nám. - u věže" po
dobu, kdy bude Smetanovo náměstí neprů-
jezdné. 

 RaM souhlasí na základě doporučení Komise
pro regeneraci památek s použitím dotace
z Programu regenerace MK ČR ve výši 400
tis. Kč na restaurování sgrafitové výzdoby zá-
padní fasády zámeckého pivovaru v Litomyšli. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z programu vypsaného MPSV „Rozvoj a obnova
materiálně technické základny soc. služeb“ na
projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení v Do-
mově Na Skalce v Litomyšli“. Cílem projektu je

úprava stávajícího dispozičního prostoru sociál-
ního zařízení. 

 RaM ruší výběrové řízení na zhotovitele za-
kázky „Obnova aleje filosofů v Litomyšli" a vypi-
suje nové výběrové řízení. Zadavatel obdržel
pouze jednu nabídku a dle podmínek Operač-
ního programu Životní prostředí (bod č. 5.1.4), ze
kterého má být akce financována je povinen
zrušit výběrové řízení, pokud obdrží méně než
tři nabídky. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu
lávky přes řeku Loučnou Za Vodou fi Chládek
a Tintěra, Pardubice a.s. Cena prací 649 768 Kč
bez DPH. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu
chodníků v ulici P. Bezruče v Litomyšli fi STRA-
BAG a.s., Hradec Králové a pověřuje starostu po-
depsáním smlouvy. Cena prací 626 715 Kč
včetně DPH. 

 Rada souhlasí, že v sezóně 2014/2015 bude
městská sportovní hala v šesti termínech pro-
najata mimolitomyšlským organizacím na uspo-
řádání akcí nadregionálního rozsahu. Půjde
obvykle o maximálně jednu akci měsíčně,
o těchto termínech budou litomyšlské oddíly in-
formovány před zahájením sezóny. U ostatních
termínů bude dodrženo pravidlo přednosti lito-
myšlských sportovních oddílů.

 RaM bere na vědomí zprávu o přípravě roc-
kového koncertu 5. 9. 2014. RaM souhlasí, že
hlavním pořadatelem bude příspěvková organi-
zace Smetanův dům, pověřuje 2. místostarostu
Stříteského koordinací projektu a ukládá odboru
kultury a cestovního ruchu zapojení do příprav
a zajištění PR. 

 RaM vyhlašuje v souladu s Pravidly pro udě-
lování ocenění Rady města Litomyšle termín na
předkládání návrhů na udělení Ceny purkmistra
Laška. Do 31. května 2014 přijímá Městský úřad
Litomyšl písemné návrhy na ocenění osob-
nosti/osobností, které se významnou měrou za-
sloužily o rozvoj Litomyšle, resp. rozvoj
společnosti všeobecně v oblasti kulturní, umě-
lecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy,
charitativní, vědecké nebo ekonomické. Návrh
může předložit kterýkoli občan České republiky
starší osmnácti let, resp. občané partnerských
měst Litomyšle.             

Více na www.litomysl.cz

V Nedošíně se začalo kácet
Město Litomyšl začalo koncem března s káce-
ním zhruba 22 kusů stromů v Nedošíně. Dalších
asi 20 stromů pak porazí Povodí Labe. Důvodem
je výstavba kanalizace, ale i samotný zdravotní
stav některých jedinců. Těžbu radnice konzulto-
vala s Osadním výborem Nedošín. 
Z městských stromů budou vyřezány především
jasany, olše a břízy, a to v lokalitě u kapličky, pod
Hasvelem (pravý břeh řeky při výjezdu na R35)
a po obou březích od točny autobusu k posi-
lovně. Z větší části je důvodem těžby vedení vý-
kopu kanalizace. „Stromům bude odebrána
téměř polovina kořenového systému. Sníží se
tím provozní bezpečnost. Nemůžeme riskovat
pád stromu při prvním větru,“ vysvětlila Martina
Červinková, referentka Odboru místního a silnič-
ního hospodářství Městského úřadu Litomyšl.
Nebezpečné však mohou být i stromy, kolem
kterých kanalizace nepovede. Tím, že nyní ros-
tou ve skupinách, jsou schopné odolávat větru,
což po skácení jejich „sousedů“ možné nebude.
I je tedy čekají pily. Všechny ostatní stromy ur-
čené ke skácení, jsou v majetku státu a spravo-
vané Povodím Labe. Vyřežou se z důvodu již
dříve zamýšlených zdravotních probírek břeho-
vého porostu. 

Pozvánka
na zastupitelstvo
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Litomyšle
se uskuteční v úterý 22. dubna od 16.00 hod.
v malém sále Smetanova domu. Na programu
budou majetkoprávní záležitosti, závěrečný účet
města za rok 2013, změny rozpočtu města na rok
2014 nebo Obecně závazná vyhláška města o zá-
kazu provozování loterií a jiných podobných her na
území města. Jedním z bodů jednání bude také bu-
doucnost nemocnice v Litomyšli, proto by se měl
zasedání zúčastnit Ing. Roman Línek, MBA, první
náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Omezení dopravy
v dolní části
Smetanova náměstí
Necelý milion čtyři sta tisíc korun dá město do
první etapy projektu Bezbariérové křižovatky Jirá-
skova ulice – Smetanovo náměstí. Výslednou po-
dobu prostoru před poštou a posléze i na vjezdu
do náměstí však ocení především vozíčkáři a ma-
minky s kočárky. O něco méně nadšení budou
zřejmě řidiči, kteří od 7. dubna do 10. května ne-
projedou Jiráskovou ulicí včetně křižovatek se
Smetanovým náměstím a ulicí Mariánskou. Uza-
vřen bude i spodní vjezd do náměstí. 
Cílem navrženého řešení, které nese - stejně jako
předzámčí - rukopis architekta Josefa Pleskota, je
nové plošné a prostorové uspořádání křižovatky
na rozhraní Smetanova náměstí a ulic Havlíčkovy
a Jiráskovy a jejich přilehlých částí. Tím by mělo
dojít k celkovému zlepšení dopravní situace
v tomto prostoru, zejména komfortního a bezpeč-
ného pohybu chodců. „Dojde k vyrovnání výškové
úrovně křižovatky Jiráskova a Smetanovo nám.
a celé části před poštou na úroveň současných
chodníků. Zajistí se tím bezbariérovost pohybu
chodců a bude vytvořen zpomalovací prvek,“
uvádí Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a sil-
ničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl
a dodává: „Parkování v Jiráskově ulici bude umož-
něno podélně na parkovacím pruhu vlevo od jed-
nosměrné komunikace, na systému parkování se
tím nic nezmění. Bude časově omezeno.“ Místo-
starosta Litomyšle Radomil Kašpar pak upřesňuje:
„Zvednutím dlažby také vyřešíme zklidnění vjezdu
do náměstí. Měla by zde být drobná obdoba dru-
hého konce Smetanova náměstí.“ V první etapě
prací se předláždí prostor před poštou. Vznikne
dočasný nájezdový práh v Havlíčkově ulici, který
ve druhé fázi stavebních prací nahradí zvýšení vo-
zovky. Celková délka zvýšené křižovatky – komu-
nikace v Jiráskově ulici od hranice náměstí po
sjízdný práh bude 39 metrů. 
Stavební práce si ovšem vyžádají omezení do-
pravy. „Bude zamezen vjezd a výjezd z dolní části
Smetanova náměstí. MHD bude vynechávat za-
stávku v jeho prostoru. Cizí řidiči budou upozor-
něni na změnu úpravou značení na silnici I/35
a II/360 na kruhových objezdech,“ popisuje ome-
zení Pavel Jiráň a pokračuje: „Lze očekávat do-
pravní komplikace především na křižovatce „U
Vágnerů", ucpávání výjezdu z horní části náměstí
a zvýšení intenzity provozu v ulicích Ropkova,
Vodní valy, B. Němcové, M. D. Rettigové, Špitálské
a Šmilovského. V ulici J. Váchala bude již natrvalo
otočen směr výjezdu, t.j. výjezd do prostoru Sme-
tanova nám.“ Radnice se snažila domluvit délku
uzavírky na co nejkratší dobu, některé z prací to
však neumožňují. „Uzavírka by neměla trvat déle
než jeden měsíc. Původně jsme tlačili na to, aby
šly práce rychleji, ale při vjezdu do náměstí, kde je
frekvence dopravy, se bude dlažba pokládat do
betonu. Ten bude zrát minimálně 28 dní,“ vysvět-
luje místostarosta Kašpar.  
Projekt bude realizovat firma Dlažba s.r.o., která
vzešla z výběrového řízení. Na druhou etapu sta-
vební prací město opět vyhlásí soutěž.             -bj-

Schůzka zástupců radnice s předsedou osadního
výboru Ing. Pavlem Kopeckým přímo v Nedošíně.

„Za veškeré pokácené dřeviny bude uložena ná-
hradní výsadba druhů stromů vhodných jako
doprovodná vegetace toku o různých velikos-
tech tak, jak dovolí prostorové podmínky na bře-
zích,“ přislíbil místostarosta Litomyšle Radomil
Kašpar a dodal: „Náhradní výsadba by měla
alespoň částečně zastínit hladinu řeky, aby po-
kácením vzrostlých stromů nedošlo k výrazným
změnám podmínek pro život organismů ve vod-
ním toku.“                         Text a foto Jana Bisová
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Krátce
 Na www.litomysl.cz byl v sekci „Občan/Město

Litomyšl/hospodaření města" zveřejněn po-
drobný rozpočet města Litomyšle na rok 2014 ve
formátu pdf a ve flash verzi ve formě e-booku.

 Půl milionu korun dá město Litomyšl na
úpravu povrchů komunikací v Nedošíně, kde
v současné době probíhají stavební práce na od-
kanalizování této místní části Litomyšle. Sta-
vební firma dává povrchy do pořádku, ale pouze
v místě výkopů, což podle místostarosty Lito-
myšle Radomila Kašpara zřejmě stačit nebude.
Předpokládá se, že město bude silnice v Nedo-
šíně opravovat etapovitě. 

 Dobrou zprávu má radnice pro majitele ne-
movitostí, které se chtějí připojit na kanalizaci.
Jedná se o obyvatele Lánů a Nedošína, neboť
v těchto částech se právě pracuje na projektu
odkanalizování těchto částí Litomyšle. Město
Litomyšl jim nabízí projektové zpracování jed-
notlivých přípojek a to včetně potřebné admini-
strativy, jako je třeba stavební povolení. Toto vše
zaplatí radnice, která na to má vyčle

 Nejperspektivnějším z regionů v nových ze-
mích Evropské unie je podle analýzy časopisu
fDi Magazine, který vydávají The Financial Times,
Pardubický kraj. V kategorii příliv zahraničních
investic skončil třetí. Úspěchu jako Pardubice už
v několika kategoriích dosáhla z České republiky
pouze Plzeň. Za těmito městy zůstaly Praha
nebo Brno. Ocenění by podle ředitele Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje Ro-
mana Sodomky mohlo pomoci i zapadlým regi-
onům, jako je Svitavsko, Moravskotřebovsko
nebo Králicko. Průmyslové zóny jsou připravené,
teď jde jen o to, dostat sem investory. Anketa
pořádaná prestižním ekonomickým časopisem
fDi pod hlavičkou známých novin je srovnáním
budoucích možností evropských měst a regionů
s nadcházejícím oživením ekonomiky.

Oltářní obraz je zpět v kostele
Několik párů rukou, lana a nezbytná opatrnost
byla třeba k navrácení oltářního obrazu Ukřižo-
vání do kostela Nalezení sv. Kříže. Zhruba 250 kg
těžké dílo se do svatostánku po zrestaurování
vrátilo v pondělí 10. března. 
Vybavení kostela utrpělo několika požáry - ze-
jména v letech 1735, 1775 a 1814. Při požáru
v roce 1775 bylo poničeno vnitřní vybavení, vý-
malba kupole, která už nebyla obnovena, a padl
mu za oběť i oltářní obraz Ukřižování. Ten o tři
roky později nahradila kopie profesora vídeňské
akademie V. Fischera. Obraz, který nikdy nebyl
vyjmut z původního rámu a nesl stopy času i po-
žárů, se dostal do rukou restaurátorů před třemi
lety. Ovšem dva roky trvalo, než se našel vhodný
prostor, kde by obrovskému plátnu mohla být
navrácena jeho původní krása. „V loňském roce
se nám podařilo pronajmout halu v Osíku, kde
jsme obraz do června kompletně zrestaurovali
a napnuli. Pak jsme museli halu vyklidit a dílo
bylo uskladněno v prostorách města,“ vysvětlil
restaurátor Jiří Látal. „Obraz byl hodně poško-
zený, protože od té doby, co byl v kostele insta-
lován, zde byly ještě dva požáry, takže byl
poškozen i těmito destrukcemi. Zpevňovali jsme
barevné vrstvy, čistili a prožehlovali jsme
plátno,“ popsal práce Látal, která zároveň uvedl,
že díky prožehlování je nyní obraz těžší. Jeho
váhu odhaduje na 250 kilogramů. „Obraz nikdy
nebyl vyjmut z rámu, takže došlo k tomu, že ta
barevná vrstva byla od podkladu uvolněná. Ne-
došlo ale k rozsáhlým restaurátorským a malíř-

ským zásahům,“ upřesnil. Dílo bylo zrestauro-
váno včetně pomocného rámu, na kterém je na-
žehlené. K překvapení restaurátorů byl tento
rám v dobrém stavu, takže ho pouze ošetřili
proti dřevokaznému hmyzu a plísním. „Jsem pře-
svědčený, že bude funkční dalších 200 let,“ do-
dává restaurátor. 
Hlavní oltářní obraz Ukřižování je signován i da-
tován, tak je přesně známa doba jeho vzniku.
Pravděpodobně byl namalován ve Vídni, poté
navinut na transportní válec a převezen do Lito-
myšle. Tady k němu místní truhlář vyrobil po-
mocný rám, do něhož bylo plátno napnuto. Když
bylo dílo renovováno, jistili restaurátoři, že
malba přesahuje i přes zahnutou část. Na tomto
základě lze usoudit, že definitivní tvar byl obrazu
dán až v litomyšlském kostele. 

Text a foto Jana Bisová

Začala obnova Aleje filozofů

případů se jednalo o duté základní kmeny
v různých výškových úrovních. Dutiny se však
nacházely i v silnějších kosterních větvích
v místech větvení. Právě zde bylo riziko havárie
nejvyšší. Rozhodnutí o provedení obnovy aleje
odsouhlasené zastupitelstvem města se jeví
jako správné, neboť pouhá redukce koruny by
zřejmě provozní bezpečnost dřevin neřešila,“
doplnil vedoucí Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl Pavel
Jiráň.
Původní kaštany budou nahrazeny novou vý-
sadbou. Své místo by na zámeckém návrší měl
najít jírovec červený. „Nové výsadby budou pro-
vedeny následně po kácení. Kromě stromů se
budou ještě zakládat trávníky,“ upřesnil Pavel
Jiráň. K výsadbě listnatých stromů alejového
tvaru jsou navrženy odrostlé školkařské vý-
pěstky se zemním balem, obvodem kmínku
18/20, zapěstovanou korunou v min. výšce
210 cm a průběžným terminálním výhonem
s vrcholovým pupenem. Vzhledem k tomu, že
se jedná o výsadbu stromů na mírném svahu, je
pro snadnější závlahu navržena instalace zavla-
žovací a provzdušňovací sondy do výsadbové

Ve středu 26. března se Jiráskovou ulicí roze-
zněly motorové pily. Začalo kácení tzv. Aleje fi-
lozofů. Za pokácené kaštany budou vysazeny
stromy nové. Radnice přislíbila osazení vzro-
stlejšími jedinci jírovce červeného. Předpoklá-
daný termín dokončení všech prací je 30. června. 
Kácení aleje přihlížel také pamětník Oldřich
Jasan. „Každý k aleji máme nějaký vztah. Já tady
chodím od 6 let, co jsem začal chodit do školy,“
říká starší pán a dodává: „Je škoda, že se kácí. Je
to rozhodnutí odborníků a já jim musím věřit.
Líto mi to ale je. Patřilo to sem a já už se nedoč-
kám vzrostlých stromů. Za tři až pět let, co tady
třeba budu, už moc nepovyrostou.“ Tomogra-
fické zkoušky stavu jírovců byly odborníky pro-
vedeny v září roku 2012. U všech stromů byly
zjištěny dutiny v jejich kmenech a napadení hni-
lobou. Výsledky uvádí, že nesplňují požadavky
na provozní bezpečnost.
„Dendrologický průzkum s kvalitativním hod-
nocením jírovců prokázal zhoršení zdravotního
stavu exemplářů. Dřeviny se dostávaly do fáze
stagnace růstu a postupného odumírání. Vznik
dutin v kosterních větvích s postupujícím roz-
kladem dřevní hmoty, který zasahoval až do
kmenů, výrazně narušil vnitřní stabilitu stromů
a zvýšil riziko jejich destrukce,“ uvedla ve své
technické zprávě architektka Ing. Eva Vízková
z Atelieru zahradní architektury, která zpraco-
vala projektovou dokumentaci na obnovu aleje.
„Z důvodu provozní bezpečnosti bylo tedy při-
stoupeno k obnově Aleje filosofů jako celku. Ani
postupná dosadba nových jedinců mezi
vzrostlé stromy by nebyla perspektivním řeše-
ním. Mladé výpěstky v zápoji neprosperují a po-
stupnou obnovou by se nikdy nedocílilo
založení velikostně a tvarově vyrovnaného
stromořadí,“ dodala architektka. „Stavy poká-
cených kmenů jírovců potvrdily závěry tomo-
grafického vyšetření těchto dřevin. Ve většině

jámy. Vždy dvě vertikální sondy budou umístěny
co nejdále od balu tak, aby všechny tvořily linii
rovnoběžnou s obrubníkem cesty. Jako ochrana
proti výparu bude kmen opatřen dvojitým ráko-
sovým obalem. Báze kmene bude chráněna
plastovou manžetou proti nešetrnému vyžínání
strunovou sekačkou. 
Na obnovu aleje zažádalo město Litomyšl o do-
taci ze Státního fondu životního prostředí. „Akce
splňuje dotační podmínky, žádost o dotaci byla
podána,“ potvrdil vedoucí odboru místního a sil-
ničního hospodářství a upřesnil: „Smlouva však
ještě není.“                        Text a foto Jana Bisová

Návrhy na ocenění
můžete předkládat
do konce května
Rada města Litomyšle vyhlašuje v souladu
s Pravidly pro udělování ocenění Rady města Li-
tomyšle termín na předkládání návrhů na udě-
lení Ceny purkmistra Laška. Do 31. května 2014
přijímá Městský úřad Litomyšl písemné návrhy
na ocenění osobnosti/osobností, které se vý-
znamnou měrou zasloužili o rozvoj Litomyšle,
resp. rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kul-
turní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné
správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. 
Písemné návrhy zasílejte na adresu: Městský
úřad Litomyšl, odbor kanceláře vedení měst-
ského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Lito-
myšl. Návrh může předložit kterýkoli občan
(jednotlivec, nikoli kolektiv) České republiky
starší osmnáct let, resp. občané partnerských
měst Litomyšle.                                                -red-
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Potřebují občané Litomyšle kabelovou
televizi?
Dne 28. 2. 2000 uzavřel tehdejší starosta s Pe-
trem Horákem ze Svitav „ SMLOUVU na výrobu
lokálního televizního programu“. Chtěl bych se-
známit spoluobčany s několika základními daty
této (ne)veřejné smlouvy:
Smluvní délka vysílaných spotů: 60 minut/měsíc
Cena za výrobu + vysílání: 973.937,- Kč/rok
(včetně DPH)
Cena za 1 minutu vyrobeného spotu: 1354 Kč
Doposud jsme zaplatili 2000-2013: 13,6 mili-
onů Kč
Vážení spoluobčané, položme si společně
otázky: Dostáváme za tuto cenu adekvátní
službu? Kolik procent lidí službu dostává? Je po-
třeba v době recese tak významně plýtvat na-
šimi penězi? Je potřeba v době vyspělých

informačních technologií si vůbec platit tuto
službu? Neporušuje rada města a zastupitelé,
kteří schválí tuto položku, povinnosti při správě
cizího majetku? Nešly by zbytečně vyplacené
prostředky použít rozumnějším způsobem, na
opravy dětských hřišť, laviček, osvětlení, chod-
níků a dalších věcí - jistě byste přišli na další
vhodné použití.
Ano, výše uvedené otázky mě přinutily, že jsem
se zdržel schválení jinak konzervativního a so-
lidně sestaveného rozpočtu města na rok 2013.
Nabízím jedno možné řešení (třeba přijdete na
daleko lepší):
-    za grantové peníze (tedy bezplatně pro
město) lze nakoupit stacionární kamery a zaří-
zení, které bude v přímém přenosu snímat každé
zasedání zastupitelstva a každý občan se může
podívat bez cenzury na cokoliv, kohokoliv a kdy-

koliv, v mnoha městech to jede úspěšně řadu let
a plně se to osvědčilo
-   ve spolupráci se našimi středními se vytvoří
program pro začínající filmaře a milovníky natá-
čení a podle jasného systému nám budou stu-
denti točit „srdcem“ kulturní, sportovní a jiné
spoty a město to bude dávat bezplatně na své
stránky užitím YOU TUBE. I NA TUTO ČINNOST JE
MOŽNÉ ZÍSKAT GRANTY
-   pokud bychom dali na činnost studentů
240.000,- ročně, ušetříme 733.937,- korun ročně
a za tuto částku např. za rok opravíme velmi
kvalitně 3-4 dětská hřiště.
Co vy na to, občané města a přidružených ves-
nic, (kde ani „kabelovku“ nemáte)? Někdy
opravdu stačí jen kupecké počty. Ale musí se
chtít.

Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

V únorovém čísle Lilie jsme se mohli dočíst o žá-
dosti piaristů o navrácení kostela Nalezení sv.
Kříže. Celá záležitost je podle nás občanům vy-
kládána dosti jednostranně a veřejnost je sta-
věna před hotovou věc. Velmi zkreslené je pak
vyjádření týkající se zbavení majetku řádu.
Především je nutno říci, že piaristický řád nebyl
v příliš dobré kondici a neměl prostředky po-
třebné ke správě svých budov. Sám rektor za-
psal roku 1945 do kroniky řádu – zahrada
zanedbaná, kolej zpustlá a bída na všech stra-
nách. Řád byl ve finanční krizi, měl vysokou
půjčku u Spořitelny v Litomyšli a nejnutnější
opravy budov řešil svépomocí nebo veřejnými
sbírkami. Vzhledem k velmi špatnému stavu

kostela i koleje nemohly tyto prostředky posta-
čovat, takže byla na většinu prací poskytnuta
podpora ze státních prostředků (1948-1950).
Kolej přestala sloužit řeholním účelům a na po-
čátku 50. let byla adaptována na internát a pře-
vedena do vlastnictví ministerstva školství.
V případě kostela je situace složitější a piaris-
tický řád bude asi těžko hledat skutečnosti ve-
doucí k majetkovým křivdám. Stát totiž kostel
nevyvlastnil ani nezestátnil, ale vyhověl pouze
žádosti administrátora římskokatolické farnosti
Vladimíra Tobiáše, který nabídl roku 1972 kostel
Nalezení sv. Kříže k bezplatnému převodu do
vlastnictví československého státu. Otázkou je,
zda k tomu byl oprávněn. Podle písemností ve-

dených církevním referátem ONV Litomyšl
zřejmě ano, neboť měla římskokatolická farnost
v Litomyšli piaristický kostel nejen ve správě, ale
byl veden i jako její majetek. Od té doby kostel
spravovali památkáři (tehdy Krajské středisko
památkové péče a ochrany přírody Východoče-
ského kraje v Pardubicích). V této souvislosti od-
mítáme tvrzení, že se jednalo o neoprávněný
zásah státních orgánů nebo akci Státní bezpeč-
nosti.
Pro stávající vedení města je z praktických dů-
vodů přijatelnější varianta, kdy by opravený kos-
tel patřil piaristickému řádu - na jeho využití se
město snáze domluví s řádem než s památkáři.

Max Olšan, místopředseda ZO KSČM Litomyšl

Komunistická strana Čech a Moravy

Co hrozí městu? 
Jedna z nejhorších věcí, co může potkat město,
je ztráta důvěry ve spravedlivé rozhodování.
Došlo k tomu při prodeji městských pozemků
pro bytovou výstavbu u nemocnice? Nejdříve se
nabízely za 5 mil., potom za 2,9 mil., potom za
1,9 mil. (v tento moment se prodal sousední po-
zemek za 1,6 mil. firmě z Pardubic). Cena nepro-
daných pozemků se snížila na 1,5 mil. Kč. Pro
firmu z Pardubic byly asi drahé, a tak je za 1,9
mil. nekoupila. Město tedy zveřejnilo opětovný
záměr „soutěž“ za sníženou cenu za 1,5 mil. Kč.
Došlo k tomu, že se přihlásila nová firma a v za-
lepené obálce předala 10 minut před uzávěrkou
soutěže svoji nabídku 1,9 mil. U toho byl její zá-
stupce informován, že zatím nikdo jiný nabídku
nepředložil. Světe div se, během posledních 10
minut předložila pardubická firma nabídku,
a přestože pro ně byla dříve cena 1,9 vysoká,
nyní nabídli 2,2 mil. Kč. V momentě, kdy k to-
muto jednání radních není zápis o otevírání obá-
lek a u této „soutěže“ o městský majetek

v řádech mil. Kč není žádný zástupce opozice,
vyvstává velké podezření z možného korupč-
ního jednání. Korunu všemu nasadil pan sta-
rosta, který, ač je v zápisu RaM uvedený jako
účastník jednání a rozhodování, mně na ZaM
řekl, že u výběrového řízení nebyl. Vedoucí ma-
jetkoprávního oddělení se snažil věc bagatelizo-
vat tím, že k porovnání dvou částek, která je
vyšší a která je nižší, není přeci potřeba 10členná
komise. To určitě ne, ale k dohledu nad tím, kdy
a jaké obálky se přijímají a otevírají, je komise se
zástupci opozice zcela na místě. Takto akorát
víme, že se u nás rozlepují obálky za zavřenými
dveřmi. Na co v rozpočtu máme a na co NE?
Z rozpočtu města pro rok 2014 víme, že opět
máme dostatek peněz. Pro poskytnutí dotace
Music Clubu Kotelna 400 tis. Kč, pro soukromou
kabelovou TV pana Horáka 930 tis. Kč, na pro-
jektovou dokumentaci nové kašny na náměstí
200 tis. Kč a počítá se také s částkou na slav-
nostní otevření revitalizovaného zámeckého ná-
vrší. Je to správné? Z veřejných peněz dotujeme

soukromý klub! Dáváme dotaci „hospodě“ a při
tom nevíme, kolik koncertů bylo ztrátových
a kolik výdělečných? Dlouhodobě navrhuji dávat
dotace na konkrétní kulturní pořady s řádným
vyúčtováním dotace dle ekonomického výsledku
akce. Jednoduše dotovat to, co dotaci skutečně
potřebuje. Skoro 1 mil. Kč na TV, kterou vlastně
ani většina občanů nesleduje, je vyhazování
peněz oknem. Z pracovních důvodů reportáže
sleduji a je to taková permanentní volební kam-
paň vedení města. Samé pozitivní reportáže, jak
se v Litomyšli pěkně žije, a občas něco sestříha-
ného z jednání ZaM, vylepšené o záběry: jak
okusuji fix, jak si máchám čaj a že si na ZaM
nosím tatranky. Má to zajisté, společně s ko-
mentáři „opět promluvil pan Pulkrábek“, svůj cíl,
ale to si mohou členové koalice platit ze svého.
Závěrem, na co v rozpočtu nezbylo, se nikde ne-
zveřejňuje a je to škoda. Porovnání s tím, na co
je, by mohlo být docela zajímavé.

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Nejkratší cesta od farmáře na váš stůl - mapa surovin
Informujeme občany o nově vzniklém projektu
na podporu malých ekologických zemědělců, lo-
kálních potravin a místních výrobků. Pěstitelé
a chovatelé informují na stránkách www.suro-
viny.info o přebytcích a jsou vyhledávány těmi,
kterým se nedostává v sezóně např. červeného
rybízu na šťávy, bylinek či hub.  Máte na zahradě
strom jablek nebo švestek, který nemá kdo oče-
sat? Chováte husy, kachny, králíky? A zároveň

byste si chtěli přivydělat za vaše výpěstky? Na-
bídka zahraničního ovoce a zeleniny v marke-
tech pro vás není lákavá?
Přidat svoji nabídku na výše uvedené stránky
může po bezplatné rychlé registraci kdokoliv. Na-
bízející bude mít na stránkách svůj profil, který má
možnost kdykoliv aktualizovat. Konzumenti si
mohou přidat své prodejce do oblíbených. Zadáte
místo svého bydliště a poté se zobrazí nabídky ve

vašem okolí. Na horní liště si vyberete komoditu,
tzn. zeleninu, ovoce, vejce, byliny. 
Cílem je, aby se přidali malí producenti, každý,
kdo má přebytky, které by rád nabídl. Informujte
ve svém okolí drobné pěstitele a chovatele.
Stránky se nabízejí zcela zdarma. 
Pojďme zaplnit mapu právě v našem okolí!

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství 
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Březen za kamna vlezem...
praví stará pranostika a přiznám se, že čas od
času mám pocit, že by to bylo to nejlepší, co by
mě mohlo potkat. Nevím, jestli za ta kamna bych
nejraději vlezl proto, že je naše práce na radnici
pod neustálou palbou tzv. „zaručené opoziční
kritiky“, která v některých případech hraničí až
s naším účelovým kriminalizováním, anebo je to
více spojeno s mou předjarní únavou či únavou
související s mým přibývajícím věkem! Kdoví? 
Rád bych se ale v tuto chvíli s vámi podělil o dva
velmi pozitivní zážitky, které mě v tomto měsíci
potkaly. Tím prvním byla návštěva dobového
plesu organizovaného klubem veteránů. Stará
auta u vchodu Smetanova domu, kytička pro
manželku u vstupu, uvedení na místo četníkem

z první republiky, přivítání a úsměv od členky
Sboru paní a dívek, to vše nás uvedlo do abso-
lutně jiného světa. Dámy v dobových kostý-
mech, nadýchaná boa a sál plný lidí, kteří se na
sebe usmívali a zjevně se dobře bavili, byly pro
mě absolutním pookřáním. Ples, který měl
z mého pohledu vysokou úroveň a zároveň svůj
výnos věnoval nikoliv sobě, ale potřebným
v Ruce pro život neboli lidem, kteří potřebují
pomoc druhých, mě přivádí ke konstatování:
„Chvála občanské společnosti." Druhý záži-
tek byl úplně z jiného ranku, a sice ze sportov-
ního. Kluci z druhé základky se probojovali ve
florbalu do finále soutěže školních sportovních
klubů České republiky. Odjížděli na dva dny do
Plzně ukázat, že to s míčkem a hokejkou v Lito-

myšli umí. První den vyhráli oba zápasy, a tak
bylo jasné, že budou hrát o vítězství. V pátek od-
poledne nastoupili proti Táboru a hned v první
třetině to pěkně rozjeli. 4:0 bylo jasným přísli-
bem úspěchu. Ale jak to tak bývá, naši soupeři
se rozehráli a nám se už tak nedařilo. Přiznám
se, že až do úplného konce to byly pěkné nervy.
Výsledkem 5:4 ale kluci dokázali, že jsou v tomto
státě ve své kategorii ti nejlepší. Při vyhlašování
jsem byl na kluky a jejich trenéry Filipa Holuba
a Vítězslava Vícha, zkrátka na naše „Litomyš-
láky", opravdu hrdý. A tak doufám, že i tento
měsíc, myslím tím duben, do kterého vstupu-
jeme, něčím překvapí a nenaplní se pokračování
úvodní pranostiky …duben ještě tam budem.

Radomil Kašpar, místostarosta

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Veřejné zakázky a výběrová řízení z pohledu
občana
Trocha teorie: Občané mají právo určité činnosti,
které by jen s obtížemi prováděli samostatně,
delegovat na politiky zvolené pro tento účel.
Těmto zvoleným zástupcům zákonné normy ur-
čují pravidla, která mají jako politici při své čin-
nosti dodržovat. Občané jim za jejich služby platí
náhradu, na kterou dávají prostředky ze svých
daní. Pravidla stanovená v zákonech jsou však
limitovaná tím, že se do nich nikdy nevtěsná
pestrost života. Proto existuje i řada pravidel
nebo zásad nepsaných, jakými jsou Poctivost,
Slušnost, Mravnost. Jejich nedodržování je pak
základní příčinou krizových jevů v lidské společ-
nosti. V tomto smyslu vyniká osobnost T. G. Ma-
saryka, z jehož díla si dovolím volně citovat: „Bez

všeobecného uznání mravních základů státu
a politiky nelze spravovat žádný stát ani žádné
město. Stát a zákon čerpají svou autoritu z vše-
obecného uznání mravních zásad. Demokracie
je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam,
kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají
pravdu. Demokracie – to je hovor mezi rovnými,
přemýšlení svobodných občanů před celou ve-
řejností. V republice, v demokracii, nesmí být
možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali
své spoluobčany. V demokracii člověk člověku
nesmí být prostředkem. Demokracie potřebuje
vůdců, ne pánů. Demokracii dělají demokrati
a lepší demokracii lepší demokrati. Žaluje se na
korupci – dobrá, jen do ní. Je dost korupce tiché
– toho šikovného obcházení zákonů – korupce
skoro legální. Té nestačí čelit negativně, ale po-

zitivně. Víc úcty k zákonům státu. Ano, myslím
občanskou morálku.“ Nevím jak vám, ale mě při-
padají tyto výroky až mrazivě aktuální. I v oblasti
veřejných zakázek a výběrových řízení platí, že
zadavatel je povinen při postupu podle tohoto
zákona dodržovat zásady transparentnosti, rov-
ného zacházení a zákazu diskriminace. Politikův
zájem by měl směřovat k občanovi také v tom,
aby si tento mohl ověřit a následně kdykoliv
zkontrolovat, co a jakým způsobem za jeho pe-
níze a jeho jménem vedení města jako zadavatel
pořizuje, a to i za cenu stanovení zdánlivě pří-
snějších kritérií. Zavedení jasných, srozumitel-
ných a kontrolovatelných pravidel v této oblasti
v Litomyšli je trvalou součástí programu naší
činnosti ve městě. 

Ing. František Pechanec

Česká strana sociálně demokratická

Jsme pro částečnou regulaci hazardu 
na území Litomyšle 
Současná podoba obecně závazné vyhlášky
města již zakazuje provoz výherních hracích
přístrojů (VHP) ve vybraných lokalitách
(areál autobusového nádraží, areál státního
zámku, zimního stadiónu, Klášterních za-
hrad,…). Provoz výherních hracích přístrojů
povoluje příslušný odbor městského úřadu,
provoz videoloterijních terminálů (VLT) po-
voluje ministerstvo financí. Výše odvodů
z provozu výherních hracích přístrojů a lote-

rijních terminálů je dána loterijním zákonem.
Nejsme pro omezování svobody podnikání ani
nechceme diktovat podmínky, za jakých je
možné provozovat živnost na území města. Nic-
méně nejsme lhostejní k tomu, aby většinu oby-
vatel města provoz těchto zařízení jakýmkoli
způsobem negativně ovlivňoval. Domníváme
se, že je potřebné regulovat a upravovat provoz
stávajících provozoven VHP a omezit vznik no-
vých provozoven. Jednou z možností je zákaz
provozu VHP v restauračních zařízeních a ome-
zení provozu v místech primárně určených pro

provoz VHP (upravení otevírací doby, zrušení
světelných poutačů na fasádách, maximální
počet přístrojů…).
V případě plošného zákazu bude docházet
k přesunu hráčů k provozovatelům VLT a do vir-
tuálního prostředí webu. Objem finančních pro-
středků utopených v VHP, VLT je a bude neustále
rostoucí. Plošný zákaz VHP na území města nic
neřeší a nikoho od hry neodradí.

František Májek

Občanská demokratická strana

Nové zóny nezpoplatněného časově omezeného stání
V městě Litomyšli došlo a ještě dojde
během roku 2014 k zavedení časově ome-
zeného parkování v těchto nezpoplatně-
ných lokalitách:
- ulice Jiráskova, od budovy České pošty
po vjezd do objektu mateřské školy, par-
kování je omezeno na dobu 1 hodiny, úče-
lem je zajištění obrátkovosti vozidel při
obsluze budovy České pošty a přilehlých provo-
zoven a mateřské školy
- ulice Vodní valy, od budovy služebny PČR po bu-
dovu pedagogické školy, parkování je omezeno na
dobu 2 hodin, účelem je řešení stížností obyvatel
lokality na trvalé odstavování vozidel v tomto pro-
storu a snaha o zlepšení průjezdnosti komunikací

- ulice Bří Šťastných, parkoviště před bu-
dovami polikliniky a městského úřadu,
parkování je omezeno na dobu 2 hodin,
účelem je zajištění volných parkovacích
míst pro návštěvníky zdravotnického za-
řízení a městského úřadu.
- části parkovišť před supermarkety AL-
BERT a BILLA, parkování bude omezeno

na dobu 1 hod. v době od 8,00 do 19,00 hod.,
účelem je zajištění volných parkovacích míst pro
nakupující v uvedených provozovnách 
Zmíněné parkovací plochy budou označeny do-
pravní značkou IP 13b (viz obrázek). Na dodat-
kové tabulce je uvedena maximálně povolená
doba parkování a omezení platnosti značky

(např. pracovní dny od 8 do 17 hod.). Řidič musí
po příjezdu a zaparkování na těchto místech uží-
vat parkovací kotouče, nastavit na nich čas pří-
jezdu a umístit je viditelně ve vozidle. Rozdíl
proti systému zpoplatněného parkování je tedy
v tom, že na těchto plochách nemusí mít řidič
zakoupenu parkovací známku ani mít zaplacený
poplatek v parkovacím automatu. Parkovací ko-
touč je zdarma k vyzvednutí v informačním cen-
tru, v budově MěÚ a na služebně Městské
policie. Po označení parkovišť před supermar-
kety budou dány k dispozici i vedení těchto pro-
vozoven k volné distribuci svým zákazníkům.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství
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Informace o systému
školního stravování
Scolarest - zařízení školního stravování spol.
s r.o, která v Litomyšli provozuje školní jídelny
U Školek a na Zámecké ulici připravuje pro
strávníky několik novinek. Studentům třeba na-
bízí možnost dotovaného minutkového jídla.
Pokud hostům jídlo nechutná, garantuje výměnu
jídla zdarma. 
Denně Scolarest nabízí menu za 52 Kč, polévku
za 8 Kč, výběr z několika druhů hlavních jídel,
dvě polévky bez nutností předchozího objed-
nání, denně čerstvé zeleninové a ovocné saláty.
Vaří čerstvou a vyváženou stravu z kvalitních
a prověřených surovin. Speciálně pro školní
stravování Scolarest vyvinul produkty se sníže-
ným obsahem soli a bez přidaných konzervač-
ních látek. 
Co nabízí komunikační portál www.skoly@sco-
larest.cz?
Po obdržení autorizačního kódu, který si můžete
vyzvednout u vedoucí školní jídelny nebo poslat
email se žádosti na email zr.6540@scolarest.cz
nebo na zr.6550@scolarest.cz, se zaregistrujete
na portálu www.skoly@scolarest.cz. Poté pak
můžete jednoduše zjistit například finanční stav
na účtu svého dítěte, získat přehled o tom, jaké
si dítě odebralo jídlo nebo kolik peněz utratilo za

nákup snídaně, svačin nebo doplňkového pro-
dej. Jste správcem svého účtu a můžete si jídlo
zarezervovat. 
Zdravé stravování
Aktivity společnosti Scolarest ve školním stra-
vování přináší různá ocenění. V roce 2009 získal
významné profesní ocenění – Bronzovou pla-
ketu Jaroslava Vašaty za úspěšný gastronomický
koncept ve školním stravování „Jíme s Barvož-
routem“. Tato prestižní cena, kterou v desátém
ročníku udělil gastronomický časopis Food Se-
rvice – minutka, je v oboru gastronomie pova-
žována za záruku vysoké kvality a odbornosti.
Scolarest zavádí nové, atraktivní a inovativní
programy školního stravování. Hlavním cílem je
spokojenost hostů.
V České republice využívá služeb Scolarestu
36 000 žáků a studentů z více než 175 škol. Při
své činnosti se společnost řídí vyhláškou
č. 107/2008 Sb. Ministerstva školství ČR. Do-
držuje veškerou legislativu spojenou se školním
stravováním. Je zaregistrována v síti školských
zařízení.                           

Lucie Zapletalová, 
Oblastní ředitel provozu Scolarest 

- zařízení školního stravování spol. s r.o

Jaké úvěry má město?
V dubnovém čísle Lilie odpovídá v rubrice Zeptali
jsme se za vás vedoucí Finančního odboru Měst-
ského úřadu Litomyšl Jitka Valentová. Tématem
jsou tentokrát úvěry města. 
Jitka Valentová: Město Litomyšl v současné
době splácí 11 úvěrů s celkovým zůstatkem k 1. 1.
2014 ve výši 119 milionů 476 tisíc Kč a na splát-
kách letos zaplatí 16 milionů 188 tisíc Kč.
Z těchto úvěrů jich pět bylo použito na výstavbu
bytových domů v lokalitě u nemocnice (ulice
Z. Kopala). Úvěry na bytové domy čp. 1155, 1161,
1162 a 1180 jsou z let 2000 až 2004, dva úvěry
na bytový dům čp. 1249 město přijalo v letech
2011 a 2012. Aktuální zůstatek úvěrů na bytovou
výstavbu činí 50 milionů 213 tisíc Kč, poslední
z nich bude splacen v roce 2024. Byty v těchto
domech město pronajímá.
Ve výčtu úvěrů následují ty, které budou v nej-
bližších letech zcela splaceny. V příštím roce
bude splacen úvěr na odstranění kondenzace na
zimním stadionu s aktuálním zůstatkem 1 milion
444 tisíc Kč. V roce 2016 město doplatí úvěr na
inženýrské sítě v lokalitě u nemocnice s nyněj-
ším zůstatkem 2 miliony 454 tisíc Kč a v letech
2017 a 2018 zaplatí poslední splátky úvěrů na re-
konstrukci budovy základní umělecké školy a na
úpravnu vody v místní části Nedošín se zůstatky
4 miliony 500 tisíc Kč a 3 miliony 299 tisíc Kč. 
Zbývá zmínit dva největší úvěry, na krytý bazén
a na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Úvěr
na krytý bazén město přijalo v roce 2009. Zů-
statek činí 54 milionů 167 tisíc Kč, bude splacen
do roku 2029. Akce Rekonstrukce čistírny od-
padních vod a odkanalizování místních částí Ne-
došín a Lány byla zahájena v roce 2013 a z úvěru
bylo vyčerpáno 3 miliony 399 tisíc Kč. V letošním
roce má být úvěr dočerpán až do schválené výše
48 milionů Kč. Celý úvěr bude splacen do roku
2023. V souvislosti s přijetím tohoto úvěru bylo
od července 2013 v Litomyšli zvýšeno stočné,
což bylo promítnuto do zvýšení nájemného,
které město inkasuje za pronájem vodovodní
a kanalizační sítě. Splátky úvěru včetně úroků
budou pokryty tímto navýšením příjmů města.
V rozpočtu na letošní rok je počítáno s čerpáním
úvěru ve výši 7 milionů 600 tisíc Kč na zainves-
tování zóny pro výstavbu rodinných domů v lo-
kalitě Na Prokopu – Lidická.
Město jako veřejný zadavatel musí i v případě
obstarání úvěrů respektovat zákon o veřejných
zakázkách. Každý úvěr je výsledkem transpa-
rentního výběrového řízení, kde se mezi sebou
utkávají banky se svými nabídkami a vyhrává ta
pro město nejvýhodnější. 
Objem úvěrů je obecně limitován ekonomickými
ukazateli, které hodnotí schopnost úvěry splá-
cet. V našem městě navíc zastupitelé rozhodli,
že objem úvěrů čerpaných od roku 2009 a splat-
ných do konce roku 2029 nepřekročí 170 mili-
onů Kč. A je vhodné zdůraznit, že podle zákona
každá smlouva o přijetí úvěru vždy podléhá
schválení zastupitelstvem města.
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V Litomyšli jsou tak služby v této době lékařsky
nepokryté. „Jeden lékař dlouhodobě onemocněl,
a tak si s tím musel pan ředitel poradit tak, aby
fungoval celokrajský systém. Snažil se najít ná-
hradu, ale musel se nějak rozhodnout,“ zdůvod-
nil postup ředitele ZZS PAK Pavla Svobody
Miroslav Gregor. Lidé však řediteli Svobodovi za-
zlívají, že záskok vzal právě z Litomyšle. „Převe-
lení je plně v mé kompetenci. Mám jediný úkol,
udržet záchranku na kolech přes všechny ne-
přízně,“ reagoval Pavel Svoboda. Podle jeho slov
oslovil i lékaře ze zrušených oddělení Litomyšl-
ské nemocnice, ovšem bez úspěchu. „Přichází
mi ročně pouze tolik zájemců, aby pokryli úbytek
lékařů ze záchranky. Je to věc na koncepční ře-
šení. Dříve jsme to řešili formou přesčasů,“ řekl
Svoboda. Česku s posledním dnem loňského
roku ovšem skončila výjimka o počtu přesčaso-
vých hodin a podle evropské směrnice může mít
lékař nově za rok 416 hodin přesčasů. Dosud měl
v průměru 1 090 hodin. „Ač se snaží záchranka
lékaře získávat, tak se to nedaří. Není až tolik
atestovaných lékařů, kteří chtějí na záchrance
pracovat. Spíše je tendence udržovat stavy.
Proti tomu jde i další fakt, že počet výjezdů
stoupá,“ řekl Gregor. Litomyšlští lékaři mají ale
jiný názor. Doktoři sloužit na záchrance chtějí,
ale prý jim to není umožněno. „Měla jsem do-
mluveno, že od února budu v úterý od sedmi do
půl čtvrté sloužit, že zaberu alespoň ten jeden
den. Dva dny před únorem jsem měla telefonát,
že se to ruší. Není zájem obnovit sloužení od 7
do 15.30 hod.,“ sdělila MUDr. Dřímalová a MUDr.
Marie Hušková pokračovala: „Byla jsem vypsána
do služeb a pak z nich vyškrtána. Nikdo se mi
neozval.“ Doktorka Hušková byla požádána, aby
vypracovala rozpis služeb na tři měsíce dopředu.
Za ten je však kritizována. „Sehnali jsme 4 nové
lékaře, nikdo z nich nebyl osloven. V tom rozpisu
jsou všechny služby obsazené a z těch z pěti
dnů, protože se jedná i o pracovní dobu od 7 do
15.30 hod., je pokryto 3,5 dne. Kdybyste sem na
1,5 dne pustil doktora Grygara, tak my 3,5 dne
obsadíme,“ vyzvala lékařka ředitele Svobodu a
dodala: „Jsou tam noví lékaři, jako je doktorka
Kolářová, doktorka Dřímalová… Lékařky, které

jsou ochotné si zvednout úvazek, ale pro Lito-
myšl. Pokud město za vámi přijde, máme tady
lékaře, ale pro Litomyšl, budete je zase tlačit,
aby sloužili jinde?“ Lékařka však má podle Miro-
slava Grygara pravdu jen z části. „Jsou tady dvě
tvrzení proti sobě. Nechtěl jsem se dostat do si-
tuace, kdy se mi tady přihlásí lékař a řekne, hlásil
jsem se, nevzali mě. Tuto věc si ověřím. Zjistím
si, jaká faktická věc byla. Trvám ale na tom, že
ten rozpis tak, jak byl udělaný, nebyl udělaný
správně, protože pana doktorka Grygara stavěl
na 7 čtyřiadvacítek za měsíc,“ řekl Miroslav Gre-
gor. „Může tady být také aspekt, že když se vám
přihlásí člověk na jednu službu v měsíci, tak na
tom nemůžete založit fungování celé odpolední
směny. Vy potřebujete pokrýt celý měsíc. Ope-
rační se na středisku z toho zblázní. Bude pře-
mýšlet, teď tam mám doktora, teď tam nemám
doktora,“ upřesnil vedoucí odboru zdravotnictví.
„Pokud budete chtít u nás sloužit, já budu po-
slední, kdo vám bude bránit. Na druhou stranu,
my jsme složka Integrovaného záchranného sy-
stému (IZS), a když vy budete mít 6 týdnů dovo-
lené, tak koho za vás seženu. Musím brát ohled
i na ostatní složky IZS. Nemůžu být ale odkázán
na paní doktorku, která si vezme pondělí, úterý
a středa tady doktor nebude, čtvrtek ano,“ pro-
hlásil ředitel Svoboda. Navíc dodal, že peníze ur-
čené původně pro 14 lékařů jsou nyní rozděleny
mezi lékařů jedenáct, aby byli motivováni na zá-
chrance zůstat.  
V podstatě se jednání dostalo do patové situace.
Jsou zde 3 lékaři, kteří neslouží na jiné zá-
chrance. Ti však nepokryjí celý týden. Doktor
Grygar odvolaný do Vysokého Mýta se zřejmě
nevrátí a v současné době je v Litomyšli vypsán
na jednu, maximálně dvě služby měsíčně. Pokud
by v Litomyšli sloužil více, nepokryté by zůstalo
Vysoké Mýto. „Hejtman Martin Netolický přislíbil,
že se vyjádří k výsledkům této diskuze. Tzn., že
oslovím pana hejtmana a zjistím, jaký to bude
mít další vývoj,“ uzavřel veřejné jednání starosta
Litomyšle Michal Kortyš. Zároveň veřejnost po-
zval na zasedání zastupitelstva ve Smetanově
domě 22. dubna od 16.00 hod., kde by se mělo
probírat téma Litomyšlská nemocnice, a.s., za
účasti náměstka hejtmana Romana Línka.   -bj-

Víte, kam směřovat
své příspěvky? 
Prosíme přispěvatele, aby své příspěvky (články či
inzeráty) předávali přímo redakci Zpravodaje
města Litomyšle Lilie. Příspěvky je možné zaslat
e-mailem: lilie@litomysl.cz či přinést osobně
v úředních hodinách: Út 9.00-12.00 a St 13.00-
17.00. Na telefonních číslech: 461 653 307 nebo
724 917 054 vám rádi pomůžeme v případě nejas-
ností. Příspěvky nepředávejte prostřednictvím in-
formačního centra. V případě, že chcete zařadit
akci do „Kam v Litomyšli”, pak kontaktujte infor-
mační centrum: ic@litomysl.cz nebo 461 618 121.
Do kalendáře akcí však zasílejte pouze ty, které
jsou určeny pro širší veřejnost. Nezapomeňte při-
pojit časy začátků akcí. Děkujeme.   redakce Lilie
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Petice za zachování rychlé 
lékařské pomoci v Litomyšli
Začátkem března se na stránkách e-petice.cz
objevila Petice za zachování rychlé lékařské po-
moci v Litomyšli. „To, čeho se mnozí z nás obá-
vali, se stalo skutečností. Naše rychlá lékařská
pomoc je stále častěji pouze záchrankou, neboť
není dostatek lékařů, kteří by byli schopni s ní
jezdit,“ uvádí se v ní.
Počet podpisů pod tímto dokumentem naskako-
val každým dnem. Litomyšlanům, ale i lidem
z okolí či různých koutů republiky není osud
rychlé lékařské pomoci lhostejný. „Pokud
s něčím nesouhlasíte, tak není správné jen ne-
činně přihlížet, ale je potřeba dát svůj názor na-
jevo. Jelikož se mi nelíbí, že je tu pacient

v současné době až na posledním místě, pode-
psal jsem petici za zachování posádky lékaře na
RLP v Litomyšli," reagoval signatář Jiří Hudec. 
Otázkou však zůstává, zda tato aktivita něco
zmůže. Vždyť pod peticí za zachování gynekolo-
gicko-porodnického oddělení a dětského oddě-
lení Litomyšlské nemocnice bylo 5 502 podpisů.
A všichni dobře víme, jak to dopadlo. Vyslyší
někdo alespoň toto volání? Minimálně by to měl
udělat ředitel záchranky MUDr. Pavel Svoboda,
kterému je petice určena. 
Ke konci března bylo pod peticí přes osm set po-
tvrzených jmen.                                                -bj-

Problematika hazardu není černobílá
V současné době je v Litomyšli povoleno 8
heren, z nichž 7 vyvíjí činnost. Další souhlas je
vydán na kasino v hotelu Dalibor. Za rok 2013
bylo v Litomyšli za loterie odvedeno 452 500 Kč
(částka z loterií bude dále do rozpočtu města
přicházet) a za výherní přístroje 5 milionů 807
tisíc Kč (připravovaná vyhláška se týká této
sumy). Pro ilustraci je to podobná částka, jakou
město vynakládá za celoroční provoz bazénu
včetně splátek úvěru. Problematika hazardu
však není jen černobílá. Je třeba se na ni dívat
z více pohledů. Některá stanoviska zazněla
třeba na posledním jednání zastupitelstva, kde
2. místostarosta Vojtěch Stříteský předložil svůj
návrh na vypracování vyhlášky zakazující herny
na území města.
„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 přijata.
Na druhou stranu si uvědomuji i argumenty těch
skupin, které nejsou bezvýhradně pro přijetí
a poukazují na to, že výherní automaty jsou pod-
nikání jako každé druhé a že by je město nemělo
omezovat,“ uvedl Vojtěch Stříteský a dále řekl:
„Nebudu vypočítávat všechny jevy, které gam-
bling přináší, ať už je to zvýšená, zejména ma-
jetková, trestná činnost, alkohol, drogy,
rozvrácené rodiny, osobnosti a podobně. Myslím
si, a to je důležité říci, že v případě, že takovou
vyhlášku připravíme a přijmeme, neprojeví se
minus 5 milionů 800 tisíc okamžitě v dalším roz-
počtu města. Musíme si uvědomit, že legislativa
je tak mírná, že když přijmeme takovou vyhlá-
šku, během 15 dnů ji odešle náš živnostenský
odbor na ministerstvo. Tam se zaregistruje a od
té doby poběží lhůta pro postupné ukončování
činnosti automatů a videoloterijních terminálů.
V našem případě je to největší úbytek v letech
2017, ale vůbec až v letech 2018 a 2019. Domní-
vám se, že je dost času se na tento finanční pro-
pad připravit.“ Na podporu návrhu vystoupil
také zastupitel Radek Pulkrábek, který mimo jiné
sdělil: „Jezdil jsem do Prahy a poslouchal jsem,
co na to odborníci. Ti gambling srovnávají se zá-
vislostí na pervitinu. Další věcí je trestná činnost:
vystupoval tam jeden policista, který říkal, že za
poslední rok kontroloval osoby a zkontroloval
jen dvě, které neměly záznam v rejstříku. To, že
se do heren stahují občané, kteří mají nějaký de-
likt, je prostě fakt. Ptal jsem se také na ilegální
hráčství. To je nejvíce v hernách, které jsou po-
voleny, a to proto, že tam hrají neplnoleté osoby.
Ilegální herna není láhev alkoholu za prohibice,
to je budova, kam musí chodit větší množství lidí
a my tady máme policisty, celníky, finanční
úřady - armádu lidí, která tohle dokáže odhalit.
Dalším argumentem je, že se nám gambling pře-
sune na internet. Osmdesát procent peněz pro-
hraných v automatech jsou peníze, které tam
hodí lidé, kteří jsou závislí. Oni nemají svobod-
nou volbu, oni jsou závislí. Abyste mohli sázet na
internetu, musíte mít funkční počítač, interne-
tové připojení, bankovní účet. Většina gamblerů
je v exekuci, oni nemají možnost se na internet
dostat.“ 
Zazněly však také názory, které se přikláněly
spíše k omezení, nikoli ke striktnímu zákazu.
„Hazard není nic dobrého, je to podobně jako
kouření, alkohol. Z těch statí, které jsem si pře-
četl, jsem byl šokován. Je to obrovský byznys.
Netušil jsem, že je to byznys v řádu 135 miliard
korun proházených těmito mašinami. Je to glo-
bální problém a tím nemyslím jen Českou repu-
bliku, ale celosvětový problém. Nejsem příliš
příznivcem striktních zákazů a příkazů, myslím
si ale, že to není jen černobílé. Měli jsme setkání
s šéfy jak státní, tak městské policie a ti řekli, že
se to objevuje v majetkové trestné činnosti, že
se krade proto, aby se to mohlo házet do těch
mašin. V diskuzi však oba náčelníci nebyli tak ra-

zantní. Překvapilo mě ale, když říkali, že problém
je nonstop provoz těchto podniků. Když se za-
vřou hospody v okolních vesnicích, tak se nám
to sjede do Litomyšle. Nejen mladí, ale i starší
ročníky. Nonstop je problém a já bych předložil
mírnější návrh usnesení, které by nám umožnilo
připravit vyhlášku nějakým způsobem regulující.
Můžeme regulovat tři věci: provozní dobu, re-
klamu a místa,“ prohlásil 1. místostarosta Rado-
mil Kašpar. Jeho názor podpořil zastupitel Josef
Štefl: „Já se poměrně dlouhou dobu pohybuji ve
společnosti dětí, které jsou ohroženy různými
negativními prvky. Myslím si, že protinávrh pana
místostarosty Kašpara je o tom, že budeme hle-
dat cesty. U těch nezletilých, kterých se to do-
týká, bychom se měli bavit také o účinné
prevenci. Proč k tomu dochází nebo jakým způ-
sobem jim pomoci. V tom já vidím alternativu,
protože z vlastních zkušeností vím, že když se
něco úplně zakáže, tak se tomu nepomůže.“
Co člověk, to názor. Jiné nazírání na věc budou
mít jistě lidé s podnikatelským zájmem na pro-
vozování heren. V reportáži CMS-TV se například
vyjádřují Josef Furár, jednatel společnosti Kon-
gresové služby Litomyšl v hotelu Dalibor, kde by
mělo být kasino a Jan Faulhammer, provozovatel
herny u kina (reportáž na www.cms-tv.cz). Další
pohled můžeme očekávat od sportovců, na je-
jichž činnosti peníze z automatů jdou. Další po-
hled mají odborníci a i u těch se můžeme dočkat
odlišné interpretace problematiky. Mgr. Miroslav
Charvát, Ph.D., z katedry psychologie Univerzity
Palackého v Olomouci například soudí: „Obecně
se doporučuje herny úplně nezakazovat, pro-
tože je zde obava z přesunutí problému do ile-
gální roviny, čímž byste přišli jak o peníze, tak
o možnost na problém nějak dohlížet a mít ho
pod kontrolou. Navíc lidé z Litomyšle mohou
hrát i v jiných obcích například cestou z práce či
do práce. Doporučuje se ale přísné omezování
typu: zákaz venkovních poutačů s částkami
jackpotů, omezení otevírací doby (nejhorší jsou
herny nonstop), vymezení bezpečných zón
v okolí škol, kostelů a jiných veřejných budov
tak, aby člověk mohl jít klidně z domu přes cen-

trum do školy či na nádraží a nepotkal přitom 5
heren. Dále jde o časté kontroly policie či měst-
ské policie, zda v hernách nehrají děti a mladiství
či podnapilé osoby, zákaz automatů v restaura-
cích apod. Důležitá je i kvalitní dlouhodobá a sy-
stematická prevence ve školách, ne jen
jednorázové akce.“ Podle jeho slov se lidé z Par-
dubického kraje často léčí až v Bohnicích nebo
v Opavě, protože v kraji není specializovaná lé-
čebna. Ambulantní poradenské služby jsou až
v Pardubicích a provozuje je sdružení LAXUS. Je
složité vypočítávat náklady, když nejsou
všechny vynakládány. „Určitě by se hodila ně-
jaká poradna či smluvní psycholog pro tyto pří-
pady a dostat tento kontakt do povědomí
občanů. Podobně to funguje např. ve Svitavách.
Nejčastěji se budou obracet rodinní příslušníci,
kteří objeví problém,“ míní Miroslav Charvát. Pri-
mář mužského oddělení závislostí Psychiatrické
léčebny Bohnice MUDr. Karel Nešpor, CSc.
k problematice hazardu pak uvádí: „Hazard
a s ním často sousedící zastavárny mění charak-
ter celých městských částí. Podstatně klesá fak-
tická cena nemovitostí v těsném sousedství
hazardu. Málokdo chce bydlet vedle hazardní
provozovny, být rušen opilými a zoufalými hráči
a najít ráno vykradené auto. Rizika hazardu pro
obec jsou enormní. Kromě kriminality (krádeže,
zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání) sem
patří i bezdomovectví, další sociální problémy
a horší kvalita života obyvatel. Kriminalita sou-
visející s hazardem negativně působí na ces-
tovní ruch a obchod. Navíc klesá kupní síla
obyvatelstva. Tím trpí podnikatelé a obchodníci
(zdroj: Nešpor K, Csémy L. Hazard a obec. Čes-
slo Pediat 2013; 68(4):278-280 in www.drne-
spor.eu/).
Pro konečné rozhodnutí je třeba nahlížet na
problematiku hazardu ze všech stran. Jak lito-
myšlští zastupitelé zváží všechna pro a proti, se
dozvíme na jejich jednání 22. dubna od 16.00
hod. ve Smetanově domě. K definitivnímu ver-
diktu by jim měl pomoci seminář zastupitelstva
za účasti odborníků. 

-bj-

Litomyšl přátelská rodině
Nabízíte služby či aktivity pro rodiny? Je vašim
cílem, aby se u vás cítil zákazník – rodina dobře?
Chcete získat uznání „Místo přátelské rodině“? 
Město Litomyšl vyhlašuje kampaň „Litomyšl
přátelská rodině“, jejímž cílem je ocenit firmy
a organizace nabízející služby a aktivity pro ro-
diny. Přihlásit se mohou restaurace, kavárny,
cukrárny, ubytovací, kulturní či sportovní zaří-
zení, organizace poskytující služby pro rodiny,
které chtějí, aby se u nich celá rodina cítila dobře
a ráda se k nim vracela. Vyplněním stručné při-
hlášky a dotazníčku a odevzdáním do Informač-
ního centra Litomyšl či na podatelně městského

úřadu se můžete přihlásit od 15. dubna 2014 do
15. května 2014. 
Společně s městem Litomyšl se na kampani po-
dílí Komise pro rodinu, mládež a komunitní plá-
nování, 1. základní škola Litomyšl, Informační
centrum Litomyšl a Rodinné centrum Litomyšl.
Na webu těchto organizací se dozvíte podrobné
informace, naleznete zde přihlášku i dotazníček.
Případné doplňující informace poskytne Petra
Benešová, tel.: 607 605 720.
V druhé polovině května proběhne vyhodnocení
a následně předání ocenění.

Petra Benešová
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Odborná sekce pro dopravu se sešla v Litomyšli
V úterý 4. března se na litomyšlské radnici sešla
Odborná sekce pro rozvoj dopravy Krajské hospo-
dářské komory Pardubického kraje. Tématy jed-
nání byly mimo jiné rychlostní komunikace R 35,
plán modernizace a oprav silnic II. a III. třídy nebo
dopravní obslužnost Pardubického kraje. Setkání
se zúčastnil třeba náměstek hejtmana Pardubic-
kého kraje a krajský radní zodpovědný za dopravu
a dopravní obslužnost Jaromír Dušek, ředitel Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), správy Par-
dubice Bohumil Vebr, ředitel Správy a údržby
silnic Pardubického kraje Miroslav Němec nebo
Roman Sodomka, ředitel Krajské hospodářské ko-
mory Pardubického kraje. Nechyběli zástupci do-
pravních společností či samosprávy. 
Problém s výkupem pozemků může zdržet vý-
stavbu R 35
Tak dlouho stát váhal se změnou výkupu po-
zemků, až je zřejmě pozdě. Problém se ovšem týká
také rychlostní silnice R 35, na kterou především
Litomyšl a Vysoké Mýto, díky houstnoucí dopravě
v těchto městech, čekají jako na dar z nebes. Vý-
kupy pozemků se však mohou zastavit a napláno-
vaná výstavba se tím zdrží. „Vloni jsme se snažili
přesvědčit minulé vedení ministerstva dopravy,
aby něco udělalo s výkupy pozemků. Bylo nám ře-
čeno, že to budou řešit, až problém nastane. Tak
on nastal, ale nyní máme rok skluz, i když jsme to
mohli mít už vyřešené,“ sdělil na litomyšlském jed-
nání ředitel ŘSD ČR, správy Pardubice Bohumil
Vebr. Problém s výkupem, kdy jsou za pozemky
nabízené směšné částky, se nyní řeší s novou sně-
movnou. Nejjednodušší cesta by podle Vebra byla
změna výměru ministerstva financí tak, aby mini-
mální ceny byly platné při výkupech. Druhá vari-
anta, novela zákona, by mohla stavební přípravy
zdržet o půl roku. Zřejmě by totiž došlo k zastavení
výkupu pozemků. ŘSD má v této chvíli na pláno-
vané trase R 35 připraveno na 500 kupních smluv,
řadu jich již rozeslalo. V desítkách případů se
zřejmě bude vyvlastňovat, a pokud se majitelé po-

zemků proti vyvlastnění odvolají a případy se do-
stanou nejen na krajský úřad, ale i k soudu, pak se
stavba může zdržet o několik let. „Když se bude
novelizovat zákon, zastavíme výkupy pozemků,
ale nezastavíme projektovou část. Dotáhneme
projekty pro stavební povolení (mají být hotové
v sedmém měsíci tohoto roku). Na to mají oka-
mžitě navázat dokumentace pro zadání stavby.
Počítalo se s tím, že do konce roku bude stavební
povolení,“ dává naději Bohumil Vebr, ale dalšími
slovy ji bere: „Pokud nebudou získány pozemky,
tak těžko budeme mít stavební povolení.“ Napří-
klad úsek od Opatovic k Zámrsku je připraven
a měl se začít stavět v příštím roce. Ovšem nejsou
vykoupené pozemky. 
R 35 od Zámrsku po Moravskou Třebovou
v šesti kouscích
Ředitelství silnic a dálnic ČR před časem přislíbilo,
že trasu R 35 od Ostrova po hranici kraje rozčlení
na 6 úseků. „Tyto úseky jsme rozdělili tak, aby
byly naplánované samostatné obchvaty Lito-
myšle a Vysokého Mýta,“ potvrdil Bohumil Vebr.
ŘSD teď ale bude muset tento postup přehodno-
tit, protože se nepočítalo s křižovatkou, která je
v plánech zakreslena uprostřed obchvatu Vyso-
kého Mýta. Překvapivě má přivádět dopravu do-
prostřed města. „Vždy u všech obchvatů říkáme,
nenechte si uprostřed udělat jakoukoli křižovat.
Dovedete dopravu tam, kde nikdy nebyla. Prosa-
zujeme křižovatky na začátku a na konci,“ sdělil
Vebr. S tímto názorem souhlasí i Litomyšl. Do-
prava by se z této křižovatky do města dostala
přes Lány. „S odbočkou k nám nesouhlasíme.
Pokud tato křižovatka vznikne, pak bychom byli
rádi, kdyby se jednalo o křižovatku téčkovou,“ re-
agoval starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal:
„Na Lánech máme rozvojové plochy. Navíc tyto
sjezdy jsou hojně využívány různými logistickými
centry a markety. Chceme zachovat genia loci
města.“ Podle slov ředitele ŘSD však křižovatka
v plánech zůstává i přesto, že nikdo neví, kdo ji

vlastně požaduje. Dále prohlásil, že pokud se po-
daří postavit R 35 za Litomyšl, je vlastně vyhráno.
Od Janova až do Mohelnice je již silnice vedena
mimo sídelní celky (s výjimkou části Moravské
Třebové). „Nejlepší by bylo budovat všech šest
úseků za sebou průběžně, ale pokud by nebyly fi-
nanční prostředky, tak vyčlenit obchvat Litomyšle
a Vysokého Mýta, aby byly postaveny v před-
stihu,“ dodal ředitel ŘSD.  
Kamiony značky nezastaví
Litomyšl se již přes rok potýká s kamiony jedou-
cími do nebo z překladiště Metransu v České Tře-
bové. „Řešíme 100 aut denně,“ prohlásil starosta
Kortyš. „Před třemi lety bylo dohodnuto, že se
bude jezdit po jedničkách, ale skutečnost je jiná.
Snažíme se s Českou Třebovou prosadit dopravní
značky, které by omezily jízdu kamionů směrem
na Litomyšl. Najdeme podporu na kraji?“ snažil se
intervenovat na náměstka hejtmana Pardubic-
kého kraje Jaromíra Duška starosta Litomyšle.
„Žádná značka řidiče kamionů nezastaví. Ani po-
licisty tam nemůžete držet 24 hodin denně,“ re-
agoval Jaromír Dušek, který je na kraji zodpovědný
za dopravu a dopravní obslužnost. „Přiznám se,
že moc řešení na to není, protože ti, co toužili více
po překladišti, vzájemně slibovali věci, které ani
my nejsme schopni splnit. Snažíme se urychlit pří-
pravu stavby, která by měla navazovat na termi-
nál, tzn. rozšířit podjezd pod železnicí. Jsou tam
totiž tři omezující podjezdy za sebou v délce ně-
kolika set metrů. Nyní je tam prakticky možnost
jednosměrného projetí, protože tam se dva kami-
ony nepotkají. Proto raději volí jinou cestu,“ vy-
světlil Jaromír Dušek, který zároveň prohlásil, že
si neumí představit, co bude dál, pokud se zvedne
počet vlaků v překladišti. Snahou tedy je vyvolat
diskuzi s Metransem a hledat řešení. „Příští sezení
bude v logistickém centru v České Třebové,“ při-
slíbil ředitel Krajské hospodářské komory Pardu-
bického kraje Ing. Roman Sodomka.                            

Jana Bisová

Před necelým rokem začaly práce na projektu
Inovace studijních programů podmíněná moder-
nizací prostor Základní umělecké školy (ZUŠ) Be-
dřicha Smetany v Litomyšli. Vše je zdárně
hotovo a škola se nyní může pochlubit novými
vzdělávacími programy, koncertním sálem nebo
dalšími učebnami. Nechybí ani nahrávací studio
s vybavením. Náklady ve výši 10 milionů korun
byly financovány z Regionálního operačního
programu NUTSII Severovýchod se spoluúčastí
města Litomyšle. Nové prostory slavnostně ote-
vře koncert 15. dubna od 18.00 hod. 
ZUŠ zve na prohlídku nových prostor
V úterý 15. dubna bude mít veřejnost možnost
zhodnotit, jak se modernizace budovy ZUŠ po-
vedla. Ještě před večerním koncertem jste zváni
na Den otevřených dveří od 13.00 do 17.00 hod.
„V tomto časovém rozmezí si budou moci zá-
jemci prohlédnout staré i nové prostory školy.
V nové multimediální učebně hudební nauky
bude připravena prezentace jednotlivých oborů
školy a fotografií z průběhu stavby,“ prozrazuje
Markéta Hegrová, ředitelka Základní umělecké
školy Bedřicha Smetany v Litomyšli, a pokračuje:
„V atriu chceme nainstalovat výstavu prací žáků
výtvarného oboru a dle počasí zde bude probí-
hat ukázková živá výuka některých hudebních
nástrojů, které v naší ZUŠ vyučujeme. Od 17.30
hodin bude příchozím na slavnostní otevření
zpříjemňovat čekání klarinetové komorní trio
pod vedením Libora Kazdy.“ Večerní program
pak začne přestřižením pásky, následovat bude
prohlídka upravených půdních prostorů a za-
končí jej krátký koncert v novém sále školy.  
Stavební úpravy rozšířily kapacitu školy i její
možnosti

Půdní prostory budovy v ulici Rektora Stříteského
našly své využití. Jejich stavebními úpravami
škola získala sál s kapacitou osmdesát míst a tři
nové učebny. V té, která přiléhá k sálu, je dokonce
nahrávací studio. „Díky realizaci projektu má
škola konečně dostačující a zároveň moderní pro-
story pro výuku hudebního oboru. Ve dvou no-
vých učebnách bude výuka dechových
a elektronických nástrojů. Z původního sálku na
hlavní budově jsme vytvořili „multimediální
učebnu hudební nauky", která je vybavena
audio/video technikou, interaktivní tabulí s mag-
netickým popisovatelným povrchem a 10 žákov-
skými pracovišti, vybavenými počítači
s výukovými programy pro nácvik rytmu, into-
nace, sluchu, hudební teorie, psaní not a hudeb-
ních nástrojů. Nový způsob výuky se bude odvíjet
od propojení klasických výukových metod s vy-
užitím počítačů a ostatní elektrotechniky,“ vy-
světluje Markéta Hegrová. Modernizace budovy
však pomůže také dětskému pěveckému sboru,

který má vynikající výsledky a prvotřídně repre-
zentuje školu na českých soutěžních přehlídkách,
ale v současné době nemá vlastní zkušebnu s po-
žadovaným vybavením. „Díky rekonstrukci hlavní
budovy výuka sboru nebude nijak časově ani pro-
storově omezena a budeme moci do praxe kromě
klasické formy výuky, která je nezbytná u začína-
jících sborů, uvést také nejrůznějších formy me-
zioborových projektů,“ upřesňuje ředitelka. 
Stavební úpravy ovšem byly jen částí projektu.
„Škola chce umělecké předměty přiblížit poža-
davkům současného žáka a na základě toho při-
pravila novou koncepci modernizace forem
výuky elektronických nástrojů, hudební nauky
a dětského pěveckého sboru," přibližuje dřívější
ředitel ZUŠ a současný místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar a Markéta Hegrová dodává:
„Inovace a modernizace výuky se dotkne oblasti
nahrávání zvuku a výuky hudební nauky. V rámci
výuky EKN nabízíme předmět „Záznam a zpra-
cování zvuku", který chceme postupně integro-
vat i do výuky jiných nástrojů a do budoucna
osamostatnit jako samostatné studijní zamě-
ření. Výuka tohoto předmětu samozřejmě bude
probíhat v novém nahrávacím studiu.“ 
Podle ředitelky se rekonstrukcí budovy a moder-
nizací výuky zvýší prestiž školy a zatraktivní
vzdělávací nabídka tak, aby se zvýšil zájem dětí
o studium uměleckých předmětů vyučovaných
v ZUŠ. Věří, že škola obstojí mezi konkurenčními
vzdělávacími nabídkami jiných zájmových insti-
tucí. Základní uměleckou školu Bedřicha Sme-
tany navštěvuje v současnosti okolo 600 žáků
z Litomyšle, okolních obcí ale i z Poličky či Vyso-
kého Mýta. Po stavebních úpravách by se počet
žáků mohl ještě zvýšit.       -bj-, foto archív ZUŠ

Modernizace ZUŠ Bedřicha Smetany dokončena
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Mobilní svoz nebezpečného odpadu se v Lito-
myšli a integrovaných obcích uskuteční od 9. do
10. dubna 2014. Odebírány budou akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené
oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spo-
třební chemie z domácností, vyřazené léky, zne-
čištěné textilie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, te-
levizory, rádia, zářivky, pneumatiky.
Harmonogram svozu:
Středa 9. 4.:
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
Čtvrtek 10. 4.:
15.00-15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila).

J. Gestinger

Svoz nebezpečného
odpadu

Likvidace 
biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 4. do 18. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze
odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva,
odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel
(může to být i zástupce skupiny občanů) potom
osobně předá vytříděný biologický odpad do při-
staveného kontejneru v předem stanovenou
dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl
s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela
zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na
uvedeném místě přistavení kontejneru nena-
cházely jiné druhy komunálního odpadu nebo
odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn
dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl
s.r.o.. Kontaktními pracovníky pro objednávky
odvozu biologického odpadu jsou Josef Čejka,
Emil Vávra, Michal Konečný, Jana Vybíralová,
Lenka Hladíková (všichni tel. 461 613 491). 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

Úspora za elektřinu a plyn
Litomyšlany příliš „netáhla“
V loňském roce zprostředkovalo město Litomyšl
občanům možnost ušetřit za elektřinu a plyn po-
mocí elektronických aukcí. Zájem však projevilo
pouze 15 domácností, těm se ovšem za dva roky
podaří ušetřit téměř 143 tisíc korun. Do dalších
e-aukcí se z Litomyšle již nikdo nepřihlásil. Dvě
domácnosti se zúčastní elektronické aukce na
elektřinu až v letošním roce z důvodu trvání sou-
časné dodavatelské smlouvy. Možnost zvolit
tuto formu úspor však stále trvá. 
Za elektřinu chtělo v e-aukci uspořit 9 domác-
ností. Ty také s novými dodavateli začaly od 1. 4.
2014 šetřit a za dva roky jim v domácím roz-
počtu zůstane 33 tisíc korun. Za plyn od 1. dubna
ušetří 7 domácností, dalších pět pak změní do-
davatele v jiných termínech letošních roku. Oče-
kávaná úspora za tuto komoditu je 109 tisíc
korun. „Je pravdou, že počet zájemců o úspory
byl v Litomyšli ve srovnání s dalšími městy, kde
jsme tuto aktivitu realizovali, výrazně nižší,“
uvedl Ing. Petr Dobeš, manažer pro klíčové zá-
kazníky společnosti eCENTRE, a.s., která tuto
formu úspor energií Litomyšlanům zprostředko-
vala. Podle jeho slov jsou ale elektronické aukce
na dodávky elektřiny i zemního realizovány kon-
cem každého kalendářního měsíce. Je tedy

možné ve městech či obcích průběžně shromaž-
ďovat na dohodnutém místě podklady a v do-
hodnutých intervalech je předávat ke zpracování
pro e-aukci. „S nabídkou pokračování bezplat-
ného výběru dodavatelů energií pro domácnosti,
podnikatele i subjekty veřejných zadavatelů bu-
deme v nejbližších dnech oslovovat města
a obce, kde jsme sběr dat i informační aktivity
realizovali, tedy i v Litomyšli,“ upřesnil Petr
Dobeš. 
V jiných městech je naopak o e-aukce velký
zájem. „V Třebíči si vedení města po zjištění
úspěšného výsledku první e-aukce přálo, aby-
chom pro další zájemce o úspory (domácnosti
i podnikatelské subjekty) připravili na podzim
loňského roku druhou etapu sběru jejich pod-
kladů pro zařazení do e-aukce,“ potvrdil pracov-
ník eCENTRE a dodal: „V současné době na přání
vedení města Havlíčkův Brod připravujeme dru-
hou etapu sběru podkladů od dalších domác-
ností a podnikatelů.“ 
Celý proces výběru dodavatele energií je pro do-
mácnosti i podnikatelské subjekty i nadále bez-
platný s garancí toho, že ke změně dodavatele
nedojde, pokud by nebyly v e-aukci dosaženy nižší
ceny, než má klientův současný dodavatel.     -bj-

Sezona svateb je tady
Počasí nám již hlásí nástup jara a s ním přichází
i další svatební sezona. Pokud jste se rozhodli pro-
měnit váš dosavadní partnerský vztah ve vztah
manželský, matrika Městského úřadu Litomyšl
vám nabízí uzavření manželství v obřadní síni ve
Smetanově domě, na Státním zámku v Litomyšli
a dále pak na jiných vhodných místech dle přání
snoubenců a organizačních možností matriky. 

Pokud své ano chcete vyslovit před knězem,
i tak oslovte matriku, která vám připraví po-
třebné dokumenty. 
Neváhejte tedy a volejte na tel. 461 653 331,
volné termíny ubývají. Pracovní dobu matriky
naleznete na www.litomysl.cz. Těšíme se na vaši
návštěvu.

Irena Štochlová, referent správního odboru

Valný sněm Junáka v Litomyšli
odhlasoval změnu názvu 
strana 1  6
Někdy se nevejde do kolonek, někdy lidé nevědí,
jestli jsme junáci nebo skauti, přestože je to
jedno a to samé. Poslední sněm před třemi lety
navíc dal za úkol vedení organizace zamýšlet se
nad tím a předložit na nový sněm návrh pří-
padné změny názvu.“ Do hry se dostalo několik
variant, které vzešly ze stanovených podmínek.
Nový název měl být kratší, snadno zapamatova-
telný, obsahovat slovo skaut a měla být odstra-
něna dualita skaut/junák. Nakonec 335
účastníků zvedlo ruku pro „Junák – český skaut
z.s.“. Organizace se tak vrátila k pojmenování,
s nímž v roce 1914 začínala. Mnohdy matoucí du-
alita tedy nezmizela.
V případě setrvání ve světové skautské organizaci
WAGGGS valný sněm rozhodl ve prospěch člen-
ství. Pro vystoupení hlasovalo pouze 83 účast-
níků. Předběžné hlasování pouze delegátek
k organizaci WOSM dopadlo tak, že valná většina
žen si přála vstup do tohoto sdružení. Následné
hlasování celého sněmu to jen potvrdilo. V usne-
sení se tak uvádí: Valný sněm Junáka se při vě-
domí nákladů s tím spojených usnáší, že Junák
zaregistruje všechny své členy i členky ve WOSM.
Junák zároveň zaregistruje své členky ve WAGGGS
jako výraz podpory celosvětového úsilí WAGGGS
o rozvoj dívek a žen. „Existují dvě obrovské celo-
světové organizace, jedna je dívčí, druhá je dívčí
i chlapecká. My jsme členy obou dvou,“ vysvětlila
Jana Dvořáková. Účastníkům byla rovněž předsta-
vena vize směřování Junáku do roku 2022. Petr
Vaněk to vysvětlil slovy: „Jsme organizace s nej-
větší tradicí a potřebujeme dobře směřovat, aby-

chom oslovovali co nejvíce mladých, aby věděli,
co skauting je. Abychom oslovovali ty správné do-
spělé dobrovolníky. Abychom měli dobré vzdělá-
vací systémy pro naše vedoucí. Chceme
poskytovat ten nejlepší skauting, to nejlepší dob-
rodružství, které umíme.“ Třeba Nikola Girčáková,
skautka ze střediska Liliový kruh Litomyšl, se do
Junáka dostala v devíti letech. „Měla jsem takové
roky, kdy jsem nechtěla chodit. Nakonec jsem to
překonala a jsem ráda. Byla jsem na pár skaut-
ských kurzech a to mě namotivovalo,“ potvrdila
Vaňkova slova mladá skautka a pokračovala:
„Lidé ve skautu uznávají určité hodnoty a to se mi
hodně líbilo. Jedna z hodnot je např. hledání
pravdy. Jít tou cestou spravedlnosti.“ 
Valný sněm je nejvyšším orgánem Junáka, je svo-
láván jednou za tři roky a delegáti jednotlivých
jednotek po celé republice na něm volí celostátní
vedení organizace. To pak v jejím čele pracuje
v mezidobí sněmů na základě zadání vzešlého
právě ze sněmu. Od roku 2006 setrvale roste
počet skautek a skautů, zvyšuje se počet dětí,
které vstupují do oddílů, a více z nich u skautingu
dlouhodobě zůstává. „Letošní překročení hranice
50 tisíc registrovaných členů je toho důkazem,“
míní Josef Výprachtický, starosta Junáka. Skau-
ting učí zodpovědnosti a samostatnosti. Tomu, že
si často můžeme za to, jaký náš život je, a mů-
žeme ovlivnit to, co se kolem nás děje. Skauting
učí i tomu, že lhostejnost není dobrá volba. Učí,
jak žít v kolektivu kamarádů, jak rozvíjet svoje
schopnosti, jak pracovat s tím, co umíme. Každý
může přispět k tomu, aby se lidé kolem měli lépe. 

Text a foto Jana Bisová

• Jedná se o vyhlášce zakazující hazard
• Florbalisté ZŠ U Školek mistry republiky
• Obrovský oltářní obraz zpět v chrámu piaristů
• Odstavné parkoviště ulehčí centru
• Florbal PeakSport Litomyšl míří na republiku
• Šicí dílna patchworku v městské galerii
• Klub amatérských astronomů Zdeňka Kopala
• Koncert ILLE v Kotelně, klubu s 20letou tradicí
• 34 téměř vyprodaných pořadů za několik minut
• Tisková konference města      www.cms-tv.cz

litomyšlská TV na internetu

Občané jiného členského státu Evropské unie,
kteří chtějí hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu (EP), mohou požádat o zápis či pře-
nesení údajů do seznamu voličů na Odboru správ-
ním Městského úřadu Litomyšl (ul. Bří Šťastných
597 – tzv. vila). Pracovníci odboru budou pro tyto
úkony mimořádně k dispozici také v neděli 13.
dubna 2014 od 8.00 do 16.00 hod. Ve čtvrtek 8.
května od 8.00 do 16.00 hod. budou mít voliči na-
posledy možnost na základě písemné žádosti po-
žádat na stejném odboru radnice o vydání
voličského průkazu pro volby do EP.
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
23. a 24. května 2014.

Volby do Evropského
parlamentu
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Zahajujeme 3. litomyšlskou lázeňskou sezónu 
strana 1 6
Kolonáda ožívá
Kolonáda ožije v sobotu úderem desáté
hodiny. Prohlédnout si budete moci expo-
náty z Veterán klubu Litomyšl, chybět ne-
bude Spolek českých kolařů cestovatelů,
navštíví nás Spolek panstva z tvrze Žíže-
leves, dorazí krajta Ernestýna, hrát a zpívat budou
různí pouliční umělci, mimo jiné Classic Jazz Me-
morial, harmonikář Pepíček Čečil, Dudlajdá fago-
tiky, Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto,
několikrát vystoupí Sbor paní a dívek i Mužský pě-
vecký sbor, na bezpečnost bude dohlížet Četnická
pátrací stanice z Pardubic. Těšit se můžete na vý-
tvarné dílny restaurátorské školy, ve stánku info-
centra si budete moci vyrobit mejdýlko, přibude
několik nových lázeňských laviček a samozřej-
mostí je i oblíbená soutěž Lázeňské prameny.
V 11.00 hodin proběhne v zámeckém pivovaru ver-
nisáž výstavy Šikovní Divadla Járy Cimrmana, ve
13.00 hodin nás čeká vernisáž Anny Mackové
v Portmoneu - Museu Josefa Váchala.
Ve 14.00 hodin se sejdeme před kostelem Nale-
zení sv. Kříže, abychom spolu se Zdeňkem Svě-
rákem, Vojtou Kotkem, Václavem Žmolíkem
a Frebónií z Pernštejna slavnostně zahájili le-
tošní lázeňskou sezónu. Po tomto úvodním aktu
nás průvod zavede na lázeňskou kolonádu, kde
se bude hrát a zpívat až do večera. Program na
hlavním pódiu na Toulovcově náměstí zahájí
skvělý Jan Smigmator se svým Swinging Quar-
tetem. Honzu vystřídá Pražský Ukulele Band,
poté se představí Vojta Kotek se skupinou The
Zevláky a Marimba Live Drums. Představovat
další pecky programu je téměř zbytečné - večer
bude pódium patřit Jiřímu Schmitzerovi, kterého
vystřídá YoYo band. Zlatým hřebem večera bude
jakýsi divadelní experiment - pokus o dramatur-
gii v přímém přenosu, ve kterém se představí Di-

vadlo Continuo. V hlavní roli pohyb, fy-
zické herectví, tanec, zpěv… 

Letošní horké novinky 
O změně místa na slavnostní zahájení
jsme již informovali. Svůj prezentační stá-
nek bude mít na Toulovcově náměstí nově

také Sdružení lázeňských míst - přijďte si vybrat
výlet do lázní, kde léčí tělo. Velkou novinkou je
rozšíření lázeňských aktivit do Klášterních zahrad.
Již od 11 hodin můžete nosit svoje dílka do tzv. Ga-
lerie na kolíčkách. Pokud rádi malujete, kreslíte,
fotografujete či vyrábíte koláže, přineste svoje vý-
tvory do Klášterních zahrad - bude zde natažena
prádelní šňůra, na kterou můžete právě ten svůj
obrázek pověsit tak, aby si ho v rámci zahájení se-
zóny mohli všichni prohlédnout. Další novinkou
bude malé pódium, které bude otevřené od 15 do
21 hodin pro všechny zájemce, kteří budou chtít
ukázat, co umí. Projekt „Lázeňské zahrady - pra-
men vaší tvorby aneb představ se“ zahájí některý
z našich milých lázeňských hostů - zda to bude
Petr Šabach, Zdeněk Šlupka Svěrák či někdo z Di-
vadla Járy Cimrmana se nechte překvapit. V kaž-
dém případě počítejte s tím, že se poslední
dubnovou sobotu Klášterní zahrady změní v za-
hrady lázeňské a budou čekat na vaše vystoupení
- zda půjde o hudbu, divadlo, výtvarno, poezii,
tanec či herectví je jen a jen na vás.     

Lázeňský program nejen na kolonádě  
Zahájení třetí litomyšlské lázeňské sezóny po-
řádá JOMTOV s. r. o. - vlastník literární kavárny
Na sklípku a provozovatel Pensionu Paseka. Zá-
štitu převzal starosta Michal Kortyš a krajský
radní zodpovědný za oblast cestovního ruchu
René Živný. Mezi spolupořadatele se hrdě hlásí
Smetanův dům, Evropské školicí centrum, Zá-
mecké návrší, Městská galerie Litomyšl, Regi-

onální muzeum v Litomyšli a město Litomyšl.
Velký dík patří sponzorům a dalším organizacím,
které přispívají se svým programem. Přidává se
nejen Smetanův dům s divadelními představe-
ními pro děti i dospělé, ale i večerem sestave-
ným ze slavných melodií z operet a muzikálů -
hraje Komorní lázeňský orchestr Petra Macka.
V Lidovém domě se ponese nedělní odpoledne
ve znamení Lázeňských odpoledních čajů pro
dříve narozené - hrát bude taneční orchestr
MTO. Zlatou tečku letošnímu zahájení lázeňské
sezóny udělá koncert sboru Kos a jeho hostů,
který bude v nově revitalizovaném chrámu Na-
lezení sv. Kříže v neděli od 17. hodin. Litomyšlské
sbory tak symbolicky pogratulují k výročí 300.
let od položení základního kamene a to téměř
v předvečer výročí - základní kámen chrámu byl
položen přesně 30. dubna roku 1714.

Prameny ducha
Tradiční lázně jsou zaměřeny na léčbu a rekonva-
lescenci těla, Litomyšl je však místem, kde lze ob-
novit síly duševní. K lázním patří neodmyslitelně
i léčivé prameny. Takovým pramenem však ne-
musí být jenom voda z termálního zdroje, duši léčí
především pozitivní energie, zklidnění, pozapo-
menutí na starosti a dobrá nálada, někdy pomůže
i dobré jídlo a pití. Celoroční nabídkou pro náv-
štěvníky města proto bude seznam míst v Lito-
myšli a okolí - pramenů, kde stačí jen být a do
člověka „natéká“ čistá duchovní síla. V rámci za-
hájení lázeňské sezóny se však zaměříme zvláště
na gastronomickou část, zájemci budou moci po-
dobně jako vloni navštěvovat restaurace v blíz-
kosti pramenů a za konzumaci speciálně pro
lázně připravených nápojů sbírat razítka do své
soutěžní kartičky. Vítězové budou odměněni hod-
notnými cenami, jak jinak, především lázeňskými. 

Najdi – přečti – předej
Součástí Lázní ducha bude i letos projekt Najdi –
přečti – předej. Pokud máte doma knížku, kterou
již podruhé nehodláte číst, přineste ji s sebou na
kolonádu. Opatříme ji v lázeňském infostánku sa-
molepkou s pokyny a dáme možnost přečíst si ji
i dalším zájemcům. Na oplátku si můžete vybrat
jakékoli jiné knížky z naší nabídky zdarma.   
Podrobnosti o programu na www.lazneducha.cz
a na facebooku.                   Michaela Severová,

foto Jana Bisová

Po letech okouzlení mezinárodní kuchyní se ga-
stronomie v České republice stále častěji vrací
k tradičním českým pokrmům. Legendou české
kuchyně je bezesporu Magdalena Dobromila
Rettigová, která v obrozeneckých letech pový-
šila vaření nad rámec kulinářského díla jako
výraz osobnosti a národní hrdosti.
Co jiného je typičtější pro českou kuchyni než
guláš? V rámci slavností M. D. Rettigové se v so-
botu 24. května uskuteční na Toulovcově ná-
městí již třetí ročník klání ve vaření kotlíkových
gulášů. Soutěž je otevřena široké veřejnosti. Za-
číná se v 10.00 hod. slavnostním nástupem sou-

těžních týmů. Kulinářským dnem nás bude pro-
vázet country kapela Modrý Den. Budete moci
ochutnávat uvařené výtvory, rozhodovat v di-
vácké soutěži a soutěžit o hodnotné ceny.
Nemusíte zůstat pouze na druhé straně jako di-
váci a ochutnavači. Víte-li, že právě váš guláš je
ten nejlepší, a máte kolem sebe tým, který vám
pomůže s přípravami, přihlaste se do soutěže.
Nebo se prostě přijďte pobavit a uvařit si s přá-
teli guláš tak, jak ho máte nejraději. Bližší infor-
mace k účasti v soutěži získáte na e-mailové
adrese veselka@lit.cz či na tel. 775 99 88 69.

Lenka Seklová

Věcnou cenou bude odměněna nejhezčí,
nejchutnější a celkově nejlepší bábovka,
každý účastník soutěže obdrží roční
předplatné novin. Letošní gastroslav-
nosti nabídnou bohatý program, mo-
derovaný Janem Rosákem. Tématem

ročníku jsou „Rozličné ryby a vodní žou-
žel“, na hlavním pódiu budou šéfkuchaři
litomyšlských restaurací připravovat
pstruha z Vackova chovu a soutěžit o po-

stup do celostátního kola mistrovského kuchař-
ského klání Food Cup Czech Specials 2014.
Předběžný program slavností je již nyní na
stránkách www.gastroslavnosti.cz.     

Jan Pikna

Také letos bude součástí Gastronomic-
kých slavností M. D. Rettigové soutěž
o nejlepší domácí bábovku. Hlavní pro-
gram gastroslavností na Smetanově
náměstí sice proběhne až v sobotu 24.
května, ale trénovat a zdokonalovat re-
cept je již nejvyšší čas. Minulé dva roč-
níky totiž ukázaly, že i tak tradiční
výrobek, jakým je česká bábovka, je
možno stále inovovat. Koneckonců sama
Magdalena Dobromila Rettigová vedla hospo-
dyňky k tomu, aby nepodléhaly stereotypu a ex-
perimentovaly, proto porotci, kterými i letos
budou známí „Kluci v akci“ Filip Sajler a Ondřej
Slanina, přihlížejí také k originalitě a nápaditosti.

Guláš stokrát jinak?
Který je ten nejlepší?

Chystejte recepty, blíží se 
gastroslavnosti!

Nová fotosoutěž
„Veselo na zámku“
Státní zámek Litomyšl v březnu vyhlásil novou
fotografickou soutěž pro návštěvníky na téma
Veselo na zámku. K účasti stačí do 28. 10. 2014
poslat vtipnou fotografii z návštěvy litomyšl-
ského zámku a zámeckého areálu. Hrajeme
o rodinné volňásky na zámek na rok 2015, knihy
z produkce Národního památkového ústavu,
které mapují denní život aristokracie, publikace
o českých hradech a zámcích, drobné upomín-
kové předměty z Litomyšle, ale hlavně o zážit-
kovou cenu pro odvážné a vtipné návštěvníky:
o možnost zažít den na zámku jako jeho za-
městnanec. Vítězové si budou moct zkusit
v kostýmech doprovázet průvodce a skupiny
návštěvníků, podívají se do míst, kam se běžně
návštěvník nedostane, nebo budou večer zavírat
zámecké pokoje. Pokud se umíte bavit a jste pro
každou legraci, zkuste si zasoutěžit o možnost
stát se na den naším zámeckým kolegou.
Jeden soutěžící může do soutěže poslat maxi-
málně 3 fotografie. Fotografie přijaté do soutěže
musí být odeslány do 28. 10. 2013 do 23:59 hod.
na e-mail soutěže veselonazamku@seznam.cz.
Podrobné podmínky fotosoutěže najdete na
www.zamek-litomysl.cz. 
Těšíme se na vás v návštěvnické sezóně roku
2014.                                             Zdeňka Kalová

LITOMYŠL
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Litomyšlský kruh - připomenutí setkání sedmi
středoevropských prezidentů po dvaceti letech

Před dvaceti lety, 15. a 16. dubna 1994, se v Lito-
myšli uskutečnila schůzka sedmi středoevrop-
ských prezidentů, první svého druhu. Český
prezident Václav Havel pozval své kolegy, slo-
venského Michala Kováče, slovinského Milana
Kučana, maďarského Arpáda Gőncze, němec-
kého Richarda von Weizsackera, rakouského
Thomase Klestila a polského Lecha Walesu, aby
po skončení studené války znovu nastartoval
přátelské vztahy mezi zeměmi ve střední Ev-
ropě. Po počáteční euforii se totiž začaly vy-
ostřovat problémy, a Havel si právě proto vybral
malou východočeskou Litomyšl k navození vol-
nější atmosféry a možnosti jednat s ostatními

prezidenty i jinde než u oficiálního jednacího
stolu. Na programu setkání tak byly hlavně ne-
formální schůzky a na závěr společná televizní
debata všech prezidentů o střední Evropě. Do-
mácí, pohostinné prostředí se podařilo navodit
dokonale, úspěch jednání překonal očekávání
a setkávání prezidentů se poté stalo pravidelnou
tradicí. Dnes se jich schází sedmnáct, stále se
však počáteční skupina označuje za „litomyšlský
kruh“. Pro Litomyšl bylo setkání velmi význam-
nou událostí, široká vnitrostátní i mezinárodní
publicita tehdy ukázala město právě se probou-
zející z totalitní šedivosti a nastartovala mnohé
přeměny. Letošní oslavy tak mohou po dvaceti
letech představit město opravené a kvetoucí,
které získanou příležitost plně využilo. Ostatně
význam setkání pro Litomyšl bude jedním
z témat konference, pořádané při příležitosti
dvacátého výročí městem Litomyšl ve spolu-
práci s obecně prospěšnou společností Smeta-
nova Litomyšl, příspěvkovou organizací
Zámecké návrší, Smetanovým domem a Stát-
ním zámkem Litomyšl v sobotu 12. dubna. Dal-
šími tématy bude význam setkání pro střední
Evropu a hodnocení Václava Havla jako vizi-
onáře v politice. Nad konferencí převzal záštitu
ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, spolupořádá
ji Knihovna Václava Havla a mezi diskutujícími

budou skutečné politologické a filosofické kapa-
city. S oslavami bude spojeno i odhalení voskové
plastiky Srdce pro Václava Havla autorů Lukáše
Gavlovského a Romana Švejdy, již natrvalo umís-
těné v zámeckém sklepení. Tam bude také znovu
otevřena nově instalovaná expozice soch Ol-
brama Zoubka. V kongresovém centru zámku si
Litomyšlané připomenou „setkání“ na výstavě fo-
tografií ze soukromých sbírek, doplněných umě-
leckým dílem Daniela Pešty Genetické kódy – Můj
deník s V. H. Večer pak bude možno navštívit hru
Václava Havla Zahradní slavnost v podání legen-
dárního Divadla Na tahu Andreje Kroba.     

Program:
• 10.00 - kongresový sál zámku:
tisková konference a slavnostní
otevření výstav:
- Srdce pro Václava Havla

(zámecké sklepení)
- obnovená expozice soch

Olbrama Zoubka (zámecké sklepení)
- výstava fotografií a dokumentů 

ze „Setkání sedmi prezidentů" 
(kongresový sál zámku)

- Daniel Pešta: Genetické kódy – Můj
deník s V. H. (kongresový sál zámku)

- Petr Hájek: Trojúhelník
(zámecká jízdárna)

Vstup na výstavy volný, 10.00–18.00 hod. 
• 11.00–13.00 - zámecký pivovar:
Panel I: Kulatý stůl - Sedm prezidentů -
Začátek fenoménu „Litomyšl“?
Hlavní diskutující: Zdeněk Lukeš, Marta
Smolíková, David Vávra, Jiří Kuděla, Jiří
Brýdl, Jakub Skalník, Miroslav Brýdl, Mi-
chal Kortyš - moderuje Pavlína Kvapilová
• 14.00–15.30 - kongresový sál zámku:
Panel II: Václav Havel, vizionář v politice
Karel Schwarzenberg, Jacques Rupnik,
Jindřich Šídlo, Josef Pleskot, Jan Macháček
- moderuje Pavlína Kvapilová, registrace
na recepce@smetanovalitomysl.cz
• 16.30–18.00 - kongresový sál zámku:
Panel III: Význam setkání sedmi prezi-
dentů pro střední Evropu
Miroslav Kunštát, Petr Drulák, Jacques
Rupnik, Luboš Dobrovský – moderuje
Pavlína Kvapilová, registrace na re-
cepce@smetanovalitomysl.cz
• 19.00 - klenutý sál pivovaru:
Václav Havel: Zahradní slavnost 
Divadlo Na tahu, vstupné 150 Kč

Srdce pro Václava Havla 
zůstane v Litomyšli
Srdce vytvořili Lukáš Gavlovský a Roman Švejda
ze zbytků svíček zapalovaných po smrti Václava
Havla na pietních místech po celé České repub-
lice. Cítili, že do tohoto materiálu je vloženo příliš
mnoho na to, aby se stal pouhým odpadem. Tato
„hmota“ vstřebala všechny myšlenky, pro které
byly svíčky zapáleny, jsou v ní nainvestovány
představy lidí o slušné společnosti, je do ní za-
modlena naděje, že je možné jednat podle svě-
domí a netratit na tom. Voskový objekt ve tvaru
otevřeného srdce, do kterého je možno vstoupit,
byl poprvé vystaven na piazzetě pražského Ná-
rodního divadla. Jeho hned druhou zastávkou
byla Litomyšl. Umístění na dvorku zámeckého
pivovaru v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle
2012 ukázalo choulostivost a pomíjivost díla –
v tropických teplotách vosk měknul a výstava
musela být předčasně ukončena. Zbytek léta
Srdce strávilo v chladu sklepení hradu Grabštejn,
přes zimu bylo ozdobou brněnského divadla

Praktická doporučení pro účastníky celodenního programu: Výstavy budou volně přístupné od 10 do 18 hodin, u jednotlivých expozic budou
organizovány komentované autorské prohlídky. Budete-li mít zájem účastnit se jednotlivých panelových diskusí jako diváci, raději se zaregistrujte,
pak budete mít svá místa v sále zajištěna. Navíc získáte složku s tištěnými materiály. Registraci lze provést emailem: recepce@smetanovalitomysl.cz,
telefonicky 461 612 575, osobně v Informačním centru. Vstupenky na divadelní představení Zahradní slavnost lze zakoupit v předprodeji v informačním
centru od pondělí 31. března v ceně 150 Kč. V zámeckém pivovaru bude možnost zakoupení obědů, večeří i malého občerstvení během celého dne.

Husa na provázku, jaro 2013 je zastihlo ve Zlíně
a v létě těšilo návštěvníky sklepení zámku Uher-
ský Ostroh. Časté stěhování však zanechalo na
uměleckém díle řadu šrámů, po jejich restauro-
vání se proto autoři rozhodli Srdce umístit na-
stálo a putování raději přenechat na
návštěvnících. „Poutním“ místem zvolili Lito-
myšl, město, kde cítili přirozenou blízkost Havlo-
vým myšlenkám – velkorysost, vizionářství,
spontánně fungující občanskou společnost.
Navíc bude Srdce pro Václava Havla v zámec-
kém sklepení spolu se sochami Olbrama
Zoubka, autora velmi blízkého prvnímu českému
prezidentovi.  

Sochy Olbrama
Zoubka se vracejí
Od listopadu 2013 bylo sklepení litomyšlského
zámku nebývale prázdné. Téměř všechna díla
stálé expozice soch Olbrama Zoubka se totiž vy-
dala na cestu do Prahy. V Jízdárně Pražského
hradu se konala „životní“ výstava tohoto autora,
představující rozsáhlou tvorbu od úplných po-
čátků až do současnosti. Setkala se s obrovským
ohlasem, a pro velký zájem musela být dokonce
o měsíc prodloužena. Nyní se však díla do Lito-
myšle vracejí a v obnovené instalaci, která bude
mít premiéru při příležitosti oslav dvacetiletí od
setkání sedmi prezidentů, budou opět jedním
z velkých lákadel pro návštěvníky zámku. 

Autorem textů je Jan Pikna, foto archiv
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Umístění biskupství v určité loka-
litě mělo z hlediska církevně
správního a kulturního vždy mi-
mořádný význam. Do diecézního
správního centra soustředilo
vzdělanostní, hospodářské, urba-
nistické i další zázemí a zapojilo je
do evropské hierarchické církevní
struktury. Platí to pochopitelně
i o jednom z nejmladších středo-
věkých biskupství střední a stře-
dovýchodní Evropy, o biskupství
litomyšlském, od jehož založení
uplyne letos v dubnu 670 let.
Povýšení pražské diecéze na arci-
diecézi bulou papeže Klimenta VI. z 30. dubna
1344 (Ex superne providencia majestatis) a zá-
roveň zřízení nové litomyšlské diecéze bylo vel-
kým úspěchem cílevědomé, obratné politiky
obou lucemburských panovníků, tj. krále Jana
a jeho syna, moravského markraběte Karla (poz-
ději krále a císaře Karla IV.). Jejich zásluhou se
tehdy dotvářel rozsáhlý, po několik dalších sto-
letí trvající český stát. Bezpodmínečnou nutností
stabilního velmocenského postavení zemí Ko-
runy české bylo církevní osamostatnění a vyvá-
zání se z původní závislosti na metropoli
v Mohuči. Církevní nezávislost Čech a Moravy
měla být též počátkem širších záměrů, z nichž
se však nakonec uskutečnil jen nepatrný zlomek.
Umístěním centra nové diecéze do Litomyšle
(vedle již existující starší diecéze v Olomouci)
totiž oba Lucemburkové sledovali záměr připojit
slezská knížectví k českému státu, což se však
nezdařilo. Přesto to byl nakonec právě vratislav-
ský biskup Přeclav z Pogorelly, který byl pověřen
papežem Klimentem VI. – na základě žádosti

obou Lucemburků – organizová-
ním litomyšlského biskupství a na-
rovnáním sporů mezi
litomyšlským biskupem a členy bi-
skupské kapituly. Dlužno dodat, že
litomyšlská diecéze byla vytvo-
řena ze šesti děkanátů. Z pražské
arcidiecéze se jednalo o děkanát
chrudimský, vysokomýtský, lan-
škrounský a poličský, z olomoucké
diecéze pak o děkanát šumperský
a o část děkanátu úsovského;
celek byl posléze rozdělen do 151
farností. A právě území litomyšl-
ské diecéze se stalo později zákla-

dem panství světských držitelů bývalého
biskupského zboží – litomyšlského panství
Kostků z Postupic a dalších šlechtických rodů. Li-
tomyšlská diecéze neměla však dlouhého trvání.
Roku 1421 po velkém tažení husitských vojsk do
východních Čech uprchl poslední sídelní lito-
myšlský biskup Aleš z Březí na Moravu a Lito-
myšl se dostala do držení husitských hejtmanů
a posléze světských vrchností. Titul litomyšl-
ského biskupa – nikoli biskupství – ovšem neza-
nikl a po mnoha staletích byl znovu použit, když
papež Jan Pavel II. vysvětil 6. ledna 1983 msgre.
ThDr. Jaroslava Škarvadu litomyšlským titulárním
biskupem pro pastoraci Čechů a Slováků žijících
v zahraničí. Úřad titulárního biskupa vykonával
až do své smrti 14. června 2010.
670. výročí založení litomyšlské diecéze připo-
menul v letošním roce medailér Vladimír Mareš
vytvořením pamětních medailí, jež byly vyraženy
v počtu pouhých 20 kusů, a jsou tak sběratelsky
mimořádně cenným a žádaným artefaktem. 

Text a foto Oldřich Pakosta

Zámek bezbariérový
Litomyšlský zámek disponuje speciálním schode-
lezem, díky kterému se hendikepovaní návštěvníci
dostanou do expozic v prvním patře. Zámek se
tak po zhruba 450 letech stal jako jeden z mála
v republice bezbariérovým. Na koupi schodolezu
poskytlo třetinu ze 115 tisíc korun město Litomyšl
prostřednictvím dotace, 40 tisíc korun darovali
soukromí dárci a firmy, zbytek částky zaplatil Ná-
rodní památkový ústav. 
„Jde o speciální výrobek pro nerovnoměrné povr-
chy, a tak je schopný vyvézt návštěvníka do 1.
patra,“ potvrdila kastelánka zámku Zdeňka Kalová
a dodala: „Firma nám k němu přidala i speciální
vozík s bílými pneumatikami, aby nepoškozovaly
historické podlahy nebo nezanechávaly čmouhy
na historických pískovcích.“ Zakoupený schodolez
má pro místa, jako je litomyšlský zámek, dvě dů-
ležité vlastnosti. Je mobilní, nebylo tedy třeba žád-
ných stavebních úprav, a pásový. Na pásový
„podvozek“ se připevní invalidní vozík a hendike-
povaného návštěvníka schodolez vyveze na pro-
hlídku zámku. „Návštěvník nemusí přesednout. Je
to děláno speciálně na tradičný rozměr vozíků.
Pokud ale návštěvník chce, může použít vozík
náš,“ uvedla kastelánka. K dopravě do prvního
patra pomůže návštěvníkovi obsluha schodolezu,
která pomáhá nejenom při jízdě po schodech, ale
také při upevnění invalidního vozíku. Po krátkém
zaškolení však může mobilní schodišťovou plo-
šinu obsluhovat téměř kdokoliv, třeba i doprovod
hendikepovaného.
„Byla by škoda, aby hendikepovaní návštěvníci
byli nadále nedůstojně přenášeni po jezdeckých
schodech za pomoci asistenta. Teď jim umožňu-
jeme důstojnou návštěvu památky,“ řekla na
závěr Zdeňka Kalová. Pracovníci renesanční pa-
mátky však hendikepovaným návštěvníkům do-
poručují, aby se na prohlídku zámku objednali
předem, protože cesta do patra bude trvat déle.

Text a foto Jana Bisová

O zámeckém návrší s architektem Josefem Pleskotem
Rukopis architekta Josefa Ple-
skota nalézáme na několika mís-
tech v Litomyšli. Nejvýrazněji se
ovšem zapsal do podoby zámec-
kého návrší, kde již před lety začal
rekonstrukcí pivovaru. V rámci
projektu Revitalizace zámeckého
návrší byly v posledních letech re-
alizovány jeho návrhy dalších
úprav pivovaru, prvního zámec-
kého nádvoří a předzámčí. Rovněž
rekonstrukce budovy regionálního
muzea je z jeho ateliéru. Jak se
tedy architekt Pleskot dívá na
současnou podobu návrší? Jaké záměry sledo-
val, když zpracovával návrhy na jednotlivé
úpravy? Na tyto a další otázky se ho redakce
Lilie zeptala: 

 Mohl byste přiblížit záměr, který jste sledoval,
když jste zpracovával návrhy pro projekt Revita-
lizace zámeckého návrší? Jaké byly vaše vize
u jednotlivých architektonických návrhů?
Litomyšlské zámecké návrší je místem, které pře-
sahuje hranici regionu. Architektura jeho staveb je
výjimečná. Tomu neodpovídalo řešení a členění ve-
řejného prostoru mezi nimi. Veřejný prostor zde byl
dost provinční. Myslím, že bylo dobré jej změnit,
více jej otevřít a pro jednotlivé výjimečné stavby
udělat velkorysejší podložku. Stala se velká změna,
kterou v celé šíři ocení až ti, kteří nebudou mít
v hlavě vrytou jeho minulou poněkud pitoreskní
podobu. Není na tom nic divného, že veřejný pro-
stor se řekněme jednou za století upravuje. 
Na obnově jednotlivých objektů, které tvoří sou-
bor staveb zámeckého návrší, pracuje více ar-
chitektů. Ti jsou zodpovědní za svá díla. Všem
dohromady nám ale jde o to, abychom vytvořili
nově stmelený celek, a to novou energií. 

Přiblížil byste také vstupní ob-
jekt regionálního muzea, aby lidé
pochopili třeba jehlancovitou stře-
chu? Proč právě takto zvolená
stavba v těsné blízkosti historic-
kého objektu?
Vstupní objekt regionálního muzea
bude všemi lépe pochopen až
z jeho vnitřku. Forma složité stře-
chy zde na tomto místě byla dříve
než barokní masa piaristické školy.
Archeologické nálezy pozdně stře-
dověkého města to jasně doklá-
dají. Proměny města se v čase

prostě dějí. Pyramidální střecha znamená nový
vstup do muzea. Kdo je dobrým pozorovatelem
všech souvislostí místa, ten to snadno pochopí.

 Měla by se podle vás Alej filozofů vykácet
a nově osadit, nebo byste zachoval staré stromy,
i když s určitým zásahem do korun? Nebo byste
tuto problematiku řešil jinak?
Jednoznačně jsem pro vykácení a pro náhradu
kvalitními novými stromy. Kdy jindy to udělat
než právě nyní. Bolí to, ale jednou za sto až dvě
stě let je povinností dobrého správce takovou
věc udělat. Nejenom že je to rozumné, je to
i ekologické. Alej kaštanů je velmi znetvořená
špatnými řezy z uplynulých let. 

 Na zámeckém návrší před piaristickým kos-
telem a muzeem vzniklo náměstíčko, které by
někteří rádi pojmenovali. Myslíte si, že by mělo
dostat nové jméno (návrhem je např. náměstí
Václava Havla)?
Já bych jej také rád pojmenoval, ale když to
nejde od srdce, ať raději zůstane při starém.
Pokud by to nemělo být náměstí Václava Havla,
ať je to Jiráskova ulice. Forma toho prostoru již
ale není uliční, stal se náměstím. Z toho pocitu

myšlenka vyšla. Byl jsem rád, že mnozí změnu
kvality prostoru předzámčí spatřili.

 Projekt Revitalizace zámeckého návrší má
samozřejmě i své odpůrce. Myslíte si, že to byl
od města krok správným směrem? 
Bylo by divné, kdyby odpůrci nebyli. Vždy je
hodně lidí, kteří nikdy nechtějí žádnou změnu.
Bylo to tak vždy v historii. Odvahu udělat změnu
tvůrčím činem má dnes stále méně politiků.
Jsem přesvědčený, že Litomyšl udělala dobře, že
do revitalizace zámeckého návrší šla. Jednou by
ji mrzelo, že promarnila šanci.

 Jak se vy jako architekt díváte na architekturu
v Litomyšli?
Sdílím názor prof. Rostislava Šváchy, že se jedná
o výjimečnou věc. Řečeno jeho slovy: „Jde o li-
tomyšlský zázrak.“ 
Architekt Josef Pleskot v Litomyšli kromě pivo-
varu, prvního zámeckého nádvoří, předzámčí
a regionálního muzea navrhl také některé by-
tové domy u nemocnice nebo úpravu nábřeží
řeky Loučné v prostoru Komenského náměstí.
Z nezrealizovaných projektů jde o zámek a za-
střešení jeho nádvoří nebo francouzské zahrady. 

Ptala se Jana Bisová

Pamětní medaile vytvo-
řené Vladimírem Marešem
k 670. výročí založení lito-
myšlského biskupství.

670 let od založení 
litomyšlského biskupství
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Paralelní příběh dvou
mimořádných barokních památek
Ve čtvrtek 26. června se na Smetanově Lito-
myšli prolnou pohnuté příběhy dvou význam-
ných barokních památek. Obnoveným
piaristickým chrámem Nalezení sv. Kříže se ro-
zezní v české premiéře hudba Lukášových pa-
šijí, která obloukem tří staletí spojuje skladatele
Johanna Sebastiana Bacha, Carla Orffa a Jana
Jiráska. Je zajímavé sledovat,
jak jsou si oba příběhy po-
dobné. 
V roce 1714, přesně před 300
lety, byla řádem piaristů zahá-
jena stavba monumentálního
barokního kostela Nalezení sv.
Kříže v Litomyšli. Dominantní
výzdobou byly obří sochy čtyř
evangelistů, Marka, Matouše,
Lukáše a Jana, z dílny Matyáše
Brauna. Piaristický kostel byl
dokončen a vysvěcen 26.
srpna 1722. V roce 1722 získal
barokní skladatel Johann Se-
bastian Bach místo městského
hudebního ředitele v Lipsku.
Jedním z jeho úkolů byla pří-
prava skladeb pro slavné mše
zdejších kostelů. Kromě množ-
ství kantát Bach složil pašije
podle všech čtyř evangelistů,
Lukášovy měly premiéru na
Velký pátek 7. dubna 1730. Za
Bachova života byly tiskem vy-
dány pouze Matoušovy pašije,
ostatní se šířily opisováním,
a tak není ani zcela jisté plné
autorství. Lukášovy pašije se
dochovaly jen v nepoužitelném
torze. Piaristický kostel v roce

1775 vyhořel a zbylo z něj také jen torzo. Byl však
obnoven a navrácen duchovnímu životu. Luká-
šovy pašije znovu „vzkřísil“ německý skladatel
Carl Orff, když je nově orchestroval a autorsky
doplnil. Při bombardování Berlína za druhé svě-
tové války Orffovy partitury shořely a zůstal jen
koncept s autorovými poznámkami. Také piaris-

tický kostel opět zničil požár,
opraven byl jen provizorně
a v době totality po roce 1948
chátral až do zcela havarijního
stavu, kdy se uvažovalo do-
konce o jeho demolici.
V roce 1995 byl český skladatel
Jan Jirásek osloven Bavorským
rozhlasem, aby zrekonstruoval
Lukášovy pašije. Podle Ba-
chova rukopisu a konceptu
Orffa složil skladbu, která měla
světovou premiéru v Mni-
chově. Piaristický kostel se
v devadesátých letech dočkal
obnovy střech a vnějšího
pláště a v roce 2010 se díky
evropské dotaci konečně začal
opravovat také interiér. Re-
konstrukce bude v roce 2014
dokončena a kostel bude
v rámci 56. ročníku Smetanovy
Litomyšle znovu vysvěcen. Če-
skou premiérou Lukášových
pašijí budou obě památky sou-
časně vzkříšeny, společně se
probudí k dalšímu životu…

Jan Pikna, 
ředitel Smetanovy Litomyšle,

foto Getty Images 
a Jana Bisová

Zámecké návrší
již brzy přivítá
první školáky

V průběhu měsíce dubna od-
startuje projekt Škola na zámku.
Na webových stránkách
www.skolanazamku.cz již zá-

jemci naleznou kompletní informace o projektu,
aktuální programovou nabídku, formulář pro
online rezervace jednotlivých programů a na-
bídku vícedenních vzdělávacích pobytů. 
Škola na zámku je jedinečným projektem pro-
pojujícím zážitkovou pedagogiku a genia loci
města Litomyšle. Využívá potenciál vazby na
dobové reálie, památky kulturního dědictví
a významné osobnosti, které ve městě pobý-
valy. V aktuální nabídce jsou převážně dvouho-
dinové programy zaměřené na hudbu, výtvarné
umění, architekturu, historii, tvůrčí psaní, pre-
ventivní zážitkové programy pro kolektivy nebo
enviromentální výchovu. Programová nabídka
tak nabízí možnost krátkodobých programů
i vícedenních pobytů. Zájemci zde dále nale-
znou například programy šité na míru nebo
pronájem prostor určených k individuální
výuce.
Projekt se i nadále rozvíjí. Aktuálně připravu-
jeme do nabídky nové programy v modulu di-
vadelním, literárním, historickém, výtvarném
i hudebním. Spolu se znovuotevřením Regi-
onálního muzea v Litomyšli přibude například
program muzejní a řemeslný. Všechny nové
programy opět projdou nejprve zkušebním pro-
vozem. Možnost vyzkoušet si nové programy
bude nabídnuta zdarma primárně školám z Li-
tomyšle a nejbližšího okolí. Do budoucna by
měly nabídku Školy na zámku obohatit také ví-
cedenní adaptační pobyty pro základní
a střední školy a vzdělávací kurzy pro pedago-
gické pracovníky.
V nejbližších měsících bude probíhat marketin-
gová kampaň propagující Školu na zámku ze-
jména v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji. Postupně by se měla působnost projektu
rozšířit na celou ČR. Aktivity Školy na zámku
budou přínosem také pro Litomyšl. Díky více-
denním pobytům by mohlo dojít ke zvýšení vý-
těžnosti ubytovacích a stravovacích zařízení
i mimo hlavní turistickou sezónu. Vzhledem
k tomu, že je projekt tak úzce navázán na kul-
turní a historické bohatství Litomyšle, bude zá-
roveň i novou atraktivní formou propagace
města. Pevně věříme, že o vzdělávací programy
Školy na zámku bude velký zájem a již brzy při-
vítáme na zámeckém návrší první nadšené
školáky.                                        Petra Jiráňová

Kopalova sazka
Astronomická soutěž pro žáky
2. stupně základních škol, odpo-
vídajících ročníků gymnázia
a studenty středních škol je vy-
hlášena ve třech kategoriích (6.-

7. roč., 8.-9. roč. ZŠ a 1.-3. roč. SŠ). Samotné
soutěži bude předcházet motivační zadání
s okruhy otázek, které školy dostanou v dubnu,
a účastníci tak budou mít možnost nastudovat
informace a připravit se na pondělí 26. května,
kdy se sazka v odpoledních hodinách v DDM
uskuteční. Záštitu nad soutěží převzal starosta
Litomyšle Michal Kortyš a čestný předseda
České astronomické společnosti doktor Jiří Gry-
gar. Odbornou část přípravy a vyhodnocení sou-
těže koordinuje RNDr. Jan Šlégr z Gymnázia
Litomyšl. Vítězové jednotlivých kategorií se
mohou těšit nejen na hodnotné odměny, ale i na
jejich slavnostní předání, které proběhne v rámci
odborné konference v září.

Mgr. Josef Štefl, ředitel DDM 

V březnu se začaly prodávat 
vstupenky na Smetanovu Litomyšl

První březnovou středu mají
v kalendářích poznačenou
především milovníci vážné
hudby. Každý rok v tento den
zahajuje Smetanova Litomyšl
předprodej vstupenek. Nejinak
tomu bylo i letos. Ve středu 5.
března úderem 10. hodiny se

začal „boj“ o lístky nejen na internetu, ale také
v prodejních místech v Litomyšli. 
Během prvních deseti minut navštívilo on-line
prodejnu 7 214 kupujících, kteří vstoupili do „hle-
dišť“ celkem 51 881krát. Systém to zvládl bez ja-
kéhokoli zpomalení, a tak vstupenky rychle
mizely. K předprodejním místům pak dorazili lidé
již brzy ráno. „První zájemce čekal před litomyšl-
skou předprodejní kanceláří již od půl čtvrté
ráno, v šest ale bylo čekajících jen dvacet,
jednoznačně tedy fronty známé z minulosti us-
toupily a většina zájemců řeší nákup prostřed-

nictvím internetu,“ prozradila Barbora Krejčí ze
Smetanovy Litomyšle, o.p.s. K brzkému vstávání
se rozhodl třeba Jaroslav Jiráček. „Jsem spoko-
jený, bylo to rychlé. Sice jsem už nesehnal lístky
do piaristického kostela, ale to nevadí. Půjdeme
se tam podívat jindy,“ řekl s balíčkem vstupenek
v ruce Litomyšlan. Během prvních minut byla
vyprodána Mozartova Figarova svatba, vzápětí
dva Večery v Nových Hradech, následovány za-
hajovacím koncertem České operní gala. „Odpo-
ledne již nebyla k dispozici místa také na dětský
pořad Zpívejte, lidičky, ty české písničky…, svi-
tavský externí koncert Gypsy baroque a straus-
sovský koncert Na krásném modrém Dunaji.
Vydány byly také všechny místenky na Koruno-
vační mši celebrovanou kardinálem Miloslavem
Vlkem,“ upřesnila Krejčí. Naopak hodně míst
zůstává na monumentální Mahlerovo Vzkříšení,
atraktivní Planety Gustava Holsta, zařazované
i do populárních BBC Proms, a překvapivě i na
netradiční pořad Klasika je cool. 
Diváci však nemusí zoufat, že na některé pořady
vstupenky nesehnali. Většina míst je pouze za-
rezervována a nevyzvednuté rezervace se často
vracejí zpět do prodeje. Neuspokojení zájemci
mohou využít další letošní novinku, pořadníku
na uvolněné rezervace. Pokud si v online sy-
stému nastaví „hlídacího psa“, bude jim uvol-
něná rezervace automaticky nabídnuta. 
A ti co chtěli mít jistotu, že se do festivalového
hlediště dostanou, využili tzv. víkendových ba-
líčků, zahrnujících vstupenky vždy na tři večerní
pořady každého víkendu. Tyto balíčky byly v pro-
deji od 1. do 4. března. Ze 470 se jich prodalo 430.

Text a foto Jana Bisová
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Připojte se ke slevovému programu
Českomoravského pomezí
Českomoravské pomezí (svazek měst Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto) nabízí opět všem poskytovatelům služeb
působícím na území stejnojmenné turistické ob-
lasti možnost zapojit se do slevového programu
Bonus pas.

Projekt, jehož cílem je podpora cestovního ruchu
v regionu, nabízí návštěvníkům možnost využít
zvýhodněných cen, zapojeným subjektům pak
předpoklad zvýšeného zájmu zákazníků o jejich
služby.
Pokud se chcete stát součástí projektu nebo
máte jakýkoliv dotaz, pište na e-mailovou
adresu bonus@ceskomoravskepomezi.cz.
Další informace a podmínky pro zapojení se do
projektu najdete na portálu www.ceskomorav-
skepomezi.cz.                                   Jiří Zámečník, 

marketingový manažer cestovního ruchu

Užijte si Litomyšl i v roce 2014
Informační centrum i v letošní turistické sezóně
pokračuje v projektu „Užijte si Litomyšl". Ve spo-
lupráci s množstvím litomyšlských podnikatelů
a dalších subjektů láká turisty na více než 60
různých slev a výhod prostřednictvím turistické
slevové knížky „Užijte si Litomyšl“. Cílem pro-
jektu je turisty do Litomyšle nejen přilákat, ale
také je ve městě udržet více než jeden den. 
Uživatelé této slevové knížky mohou slevy či vý-
hody čerpat až do konce roku 2014. Knížka ob-
sahuje slevy seřazené do kategorií: ubytování,
stravování, kavárny, sport a wellness, speciali-
zované prodejny a služby, muzea, galerie a vý-
stavy. Zájemci o slevovou knížku naleznou slevy
na vstupy do památek, jako je litomyšlský
zámek, Červená věž, Portmoneum, muzeum pa-
nenek a další. Z ostatních kategorií se mohou
návštěvníci města těšit na slevy v restauracích,
hotelech a penzionech, zvýhodněný vstup do
bazénu, fitcentra, výhody v kavárnách, vinár-

nách a různých místních obchodech a obchůd-
cích se suvenýry a specializovaným zbožím. 
Na rozdíl od jiných podobných slevových akcí
není brožurka rozdávána zdarma, ale je pro-
dejná. Turista si ji koupí za třicet korun v někte-
rém z prodejních míst a poté může začít slevy
čerpat. Sleva je vyčerpána ve chvíli, kdy provo-
zovatel zařízení, které slevu nabízí, z knížky vy-
trhne příslušný kupón.
„Užijte si Litomyšl" si klade za cíl především
podpořit cestovní ruch ve městě, místní podni-
katele a další subjekty, zvýšit návštěvnost
města a také zvýšit spokojenost návštěvníků,
kteří kromě návštěvy krásných litomyšlských
památek získají výhody u místních ubytovatelů,
v restauracích, kavárnách a v dalších obcho-
dech.
Více o slevové knížce na www.ticlitomysl.cz

Blanka Brýdlová, 
Informační centrum Litomyšl

Orlicko –
Třebovský bike
resort startuje
Jednáním starostů měst České Třebové, Ústí nad
Orlicí, Litomyšle a starostů okolních obcí 10.
března 2014 startuje projekt Orlicko – Třebov-
ského bike resortu, jednoho z největších projektů
tohoto druhu v České republice. Starostové se
společně dohodli na pořízení úvodní podrobné
studie v letošním roce, kterou zastřeší svazek
obcí Region Orlicko – Třebovsko. 
Nápad vybudovat v krásné zalesněné krajině hř-
betu mezi městy Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
a Litomyšl síť propojených terénních stezek pro
kola (tzv. singltrailů) vznikl již před dvěma lety
a dostal se do regionální cyklokoncepce. Záměr
počítá se čtyřmi lokalitami a nástupními místy,
ze kterých budou vycházet okruhy různé obtíž-
nosti. Nejlehčí trasy zvládnou i rodiny s malými
dětmi, na nejtěžších trasách s překážkami si užijí
i ti nejnáročnější bikeři a vyznavači adrenalinu.
Terénními stezkami se rozumí upravené jednos-
topé cesty, budované z přírodního materiálu,
jako je zaválcovaný štěrkopísek, lokálně i kámen
nebo dřevo. Výchozími místy se zázemím, jako
je parkování, restaurace, ubytování, servis
s myčkou kol a informační servis, budou Ústí
nad Orlicí - Andrlův chlum, Peklák v České Tře-
bové, Kozlov a Rybník. První tři budou stezkami
vzájemně propojené. Celková délka tras je od-
hadnuta na 140 km a celkové náklady projektu
na 60 mil. Kč. Výhodou sítě je snadná dostup-
nost pro téměř 100 tisíc zde žijících obyvatel
i pro přijíždějící z dálky po hlavním železničním
tahu nebo po silnici. 
„Náš bike resort nebude mít vlastně konkurenci.
Nejbližší singltraily jsou dnes v hůře dostupném
příhraničí Jizerských a Rychlebských hor. My
navíc nabídneme hned čtyři propojené areály,
jeden zajímavější než druhý, v krásné přírodě, ke
které se snadno přiblížíte. A se všemi službami,
již dnes víme, kdo se jich chopí. V našem regionu
si přijde na své každý. Může jet terénem nebo si
vzít in-line brusle a vydat se na cyklostezky, re-
laxovat může v moderních bazénech a koupališ-
tích našich měst. Ta kombinace a rozsah nabídky
je prostě unikátní. Bude to skvělé pro místní i pro
návštěvníky. Považujeme tento regionální pro-
jekt za stěžejní pro další léta a prostě jej chceme
zrealizovat. Dohodli jsme se na tom všichni sta-
rostové na pondělním jednání. Podporu máme
i z Pardubického kraje, který nám na studii při-
spěje,“ řekl Jaroslav Zedník, starosta města
Česká Třebová a leader projektu za samosprávu.  
A co na projekt Orlicko – Třebovského bike re-
sortu říkají místní bikeři? Michal Boušek: „Jsem
rád, že bude u nás. Já s klukama sjedu všechno,
ale pro normální lidi bude fajn, když se budou
moci dobře projet na kole v lese." Petr Morávek:
„Jezdím tu roky a znám spoustu lesních cest. Nej-
víc uvítám, že to bude všechno propojené a že
opravdu nebudu muset vůbec na silnici. Zvláště
se těším na náročnější singltraily.“ Petr Pospíšil:
„Jako biker znám spoustu drsných cest, ale s ma-
lými dětmi musíme spíš po asfaltu, a to je škoda.
Cesta po lese je bude strašně bavit, na to se
těším. Už aby to bylo." 

Renata Šedová, manažerka projektu

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Zimní královna na
zámku • Kraj Smetany a Martinů: Obec Sebra-
nice se představuje • Exhibicionista polapen •
Velikonoční výstava v Častolovicích • SOS: Varo-
vání před podvodnou firmou • SOS: Vymáhání
dluhů podle nového Občanského zákoníku • Za-
městnávat znevýhodněné se firmám vyplatí •
Březen začal 7. kolem Českého poháru • Den
Pardubického kraje

co se do Lilie nevešlo 



15

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 12. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 13. 4. MUDr. Mikulecká
So 19. 4. MUDr. Sláma
Ne 20. 4. MUDr. Sláma
Po 21. 4. MUDr. Sláma
So 26. 4. MUDr. Sláma
Ne 27. 4. MUDr. Jindrová
Čt 1. 5. MUDr. Sláma
So 3. 5. MUDr. Sláma
Ne 4. 5. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského 
oddělení, tel. 461 655 269
So 12. 4. MUDr. Beňová
Ne 13. 4. MUDr. Hájková
So 19. 4. MUDr. Kopecká
Ne 20. 4. MUDr. Jung
Po 21. 4. MUDr. Pecinová
So 26. 4. MUDr. Filová
Ne 27. 4. MUDr. Filová
Čt 1. 5. MUDr. Kopecká
So 3. 5. MUDr. Pešková
Ne 4. 5. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 12. 4. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 13. 4. Ústavní lékárna 461 655 530
So 19. 4. Na Špitálku 461 615 034
Ne 20. 4. Ústavní lékárna 461 655 530
Po 21. 4. Na Špitálku 461 615 034
So 26. 4. U Nemocnice461 615 617
Ne 27. 4. Ústavní lékárna461 655 530
Čt 1. 5. Sanatio 461 311 909
So 3. 5. U Slunce461 612 678
Ne 4. 5. Ústavní lékárna461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
12.-13. 4. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
19.-20. 4. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
21. 4. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel. 775 724 524
26.-27. 4. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
1. 5. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
3.-4. 5. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369

Rozpis služeb

Velikonoční bohoslužby
Církev československá husitská
(Husův sbor, Toulovcovo nám.):
• 13. 4. od 9.00 - Květná neděle - Bohoslužba
s připomínkou Kristova vjezdu do Jeruzaléma 
• 17. 4. od 18.00 - Zelený čtvrtek - Pesachová po-
božnost s připomínkou poslední večeře Páně
• 18. 4. od 17.00 - Velký pátek - Pobožnost se čte-
ním pašijí a svátostí pokání
• 19. 4. od 20.00 - Bílá sobota - Velikonoční vigilie
s křestní obnovou
• 20. 4. od 9.00 - Hod Boží velikonoční - Sváteční
bohoslužba s oslavou Kristova vzkříšení
• 21. 4. od 9.00 - Velikonoční pondělí - Veliko-
noční bohoslužba
Církev římskokatolická 
(kostel Povýšení sv. Kříže):
• 13. 4. od 7.35; 10.15; 17.45 - Květná neděle         

• 17. 4. od 18.00 - Zelený čtvrtek         
• 18. 4. od 18.00 - Velký pátek              
• 19. 4. od 19.00 - Bílá sobota               
• 20. 4. od 7.35; 10.15; 17.45 - Velikonoční neděle  
Českobratrská církev evangelická
(kostel na ul. A. Tomíčka 69):
• 18. 4. od 9.00 - Velký pátek - bohoslužby s ve-
čeří Páně
• 20. 4. od 9.00 - Boží hod velikonoční - bohos-
lužby s večeří Páně
• 21. 4. od 9.00 - Pondělí velikonoční - bohos-
lužby
Církev bratrská (Nový kostel):
• 18. 4. od 10.00 - Velký pátek – bohoslužba
• 20. 4. od 9.30 - Boží hod velikonoční - bohos-
lužba

Benefiční dobový ples letos opět
splnil svůj účel
V sobotu 8. března se konal druhý Benefiční do-
bový ples pořádaný Sborem paní a dívek a Ve-
terán klubem Litomyšl. Celý večer ve Smetanově
domě byl naplněn atmosférou 30. až 70. let mi-
nulého století. Již při vstupu do foyer si mohl
každý návštěvník prohlédnout výstavu vzácných
motocyklů s připojenými postranními vozíky,
krásný vůz Aero i stojany čerpacích stanic zapůj-
čených z řad organizátorů. Každá dívka či žena
obdržela růži. Na stolech v obou sálech byla při-
pravena výzdoba a pohoštění. Pořadatelé přiví-
tali svého hlavního hosta, pana Alfreda Strejčka,
který zasvěceně hovořil a představoval hudbu
nejen jeho srdci blízkou. Na plese zahrály
orchestry Základní umělecké školy; Bigband
a Dechovka, dobové skladby doplnily kapely Re-
flex, Status quo revival a šramlová kapela z Mo-
ravy. Zazpíval Sbor paní a dívek a zatančila
dvojice děvčat z Čisté. Hosté se pobavili i při
vtipném půlnočním překvapení. 
A jak je vidět spolupráce organizátorů se opět
osvědčila. Výtěžek Benefičního plesu činí 56 340
Kč, předání neziskové organizaci Ruka pro život
a Speciální škole proběhlo v pátek 21. března.
Velký podíl na této úspěšné akci mají samotní

účastníci plesu, kteří přišli v hojném počtu, v do-
bovém oblečení a s dobrou náladou, která se
nesla celým večerem.
Poděkování patří hlavním partnerům plesu:
městu Litomyšl, Tiskárně H.R.G. spol. s r.o. a re-
stauraci Karlov. Bez jejich přispění by ples ne-
mohl být uskutečněn. Velký dík patří všem
sponzorům a dárcům cen do tomboly, bez které
by ples nebyl plesem.

Jindřiška Kubíčková a Vojtěch Vomočil, 
foto Petr Šilar, Deník

ASTROVÍKEND
10. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 26. a 27. dubna
So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h.

Porady s léčiteli, astrology, diagnostika
zdravotního stavu, aut. kresba, 

irisdiagnostika, výklad z ruky a karet, 
byliny atd.

Přednášky. Informace 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.cz
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Slova moudrých: I dobrá paměť patří
k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba. 

K. Čapek

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Martin Šplíchal, Jolana Sedláčková, Patrik
Fila, Tobiáš Novotný, Lukáš Viktořík, Jiří
Peleška, Simona Dajčová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Eva Benešová
85 let – Marie Štanclová, Josef Bočan,
Emilie Jílková
90 let – Marie Melichárková
91 let – Jaroslav Theimer
92 let – Josef Kaisrlík
93 let – Věra Drahošová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Štěpán Prudil, Horní Poříčí – Veronika No-
váková, Česká Třebová, Tomáš Bartoš, Li-
tomyšl – Jiřina Exlerová, Jablonné n. Orl.,
Jiří Filip, Řečice – Ilona Rejsová, Němčice,
Michal Matějíček, Dolní Újezd – Andrea
Knettigová, Litomyšl, Roman Kadidlo,
Nová Sídla – Lenka Sommernitzová, Sudi-
slav n. Orl., Jiří Trunec, Vysoké Mýto –
Lenka Chadimová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného do-
mova.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Miroslavem Vorlem (80 let), Ladislavem
Částkem (77 let), Ludmilou Vavřínovou (80
let), Miloslavou Grocholovou (78 let), Mi-
luší Královou (73 let), Antonínem Miky-
skou (91 let), Štefanem Vaško (87 let),
Růženou Plchovou (80 let), Karlem Sou-
kupem (84 let) 
Vzpomínáme.         Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

Ovoce Božího Ducha: trpělivost

V cyklu úvah nad pátou kapitolou listu Galat-
ským se dostáváme k tolik potřebné vlastnosti
pro člověka a tou je trpělivost. V jiných překla-
dech najdeme i výraz vlídnost. Tento termín ale
nepoužívá biblická mluva.
Ve známé Velepísni lásky ve 13. kapitole 1. listu
Korintským čteme ve verši čtvrtém: Láska je tr-
pělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá,
není domýšlivá. Působení Ducha nevede k své-
volným snahám, ale přináší „ovoce“. Jde o různé
projevy, jak sloužit v lásce jedni druhým. Sobectví
člověka je překonáno, takže je svobodný pro
druhé. Jako dary tu Pavel uvádí nenápadné způ-
soby jednání, ale ve skutečnosti to jsou takřka
nadlidské síly, které v každém případě přesahují
lidská „tělesná“ měřítka jednání. Podobně jak člo-
věk je uchvácen Duchem, je do krajnosti laskavý,
věrný, tichý a řekli bychom vyšinutý, nenormální.
S někým se např. jedná nespravedlivě. Mohl by se
hájit, ale on mlčí, a dokonce odpustí viníkovi.
„Normálně“ by řekl: „Copak jsem blázen? To si
přece nemusím nechat líbit.“ On se však nechová
„normálně“. Nebo když je někdo nesobecky dobrý

k někomu jinému, když podporuje chudého, aniž
by očekával, že za to něco dostane. Je to „nor-
mální“? A láska, která se daruje, aniž by kladla
podmínky, není snad v očích vypočítavého světa
hloupostí? Všude, kde je láska, trpělivost, tam se
setkáváme s působením Ducha.
Jan Amos Komenský ve svém spise „Vševý-
chova“ vytyčil jako životní zásady desatero
moudrosti. „Nežádej všeho, co vidíš, nevěř
všemu, co slyšíš, neříkej všechno, co víš, nedělej
všechno, co můžeš, a budeš moudrý. Kupředu
se dívej, ne nazad“.
Snad všichni jsme zažili někdy, že naše dobře
míněná slova byla pokroucena a vyložena jako
slova útoku, jako pomluva, jako zesměšnění dru-
hých nebo i jako výmysl a hloupost. Než si sta-
číme uvědomit, že nestojí za to se hájit
a vysvětlovat, jak jsme svá slova mínili – ten, kdo
k nám chová zášť, těžko uzná, že se mýlil. Ne-
zoufejme. Každý signál o tom, že nám druzí ne-
rozumějí, přijímejme jako výzvu, abychom
hledali jasnější vyjádření svých pohledů na svět
a abychom se učili jednat jednoznačně čitelněj-
ším způsobem.
Příkladem obecně platným pro každého je jed-
nání Ježíše Krista.

zamyšlení

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Hodně štěstí, hodně zdraví, narozeniny dne

23. března slaví pan Josef Kaisrlík, náš tatínek
a dědeček. Celá rodina přeje do dalších roků od
všeho potřebného trochu, teď však, milý dědečku,
zvedni s vínem skleničku, jen ať hodně zazvoní:
na Tvé zdraví, to se ví! rodina Kaisrlíkova

 Ráda bych poděkovala paní vedoucí a kolek-
tivu ošetřovatelek Domova Na Skalce za vzornou
péči o mého manžela Miroslava Vorla, o kterého
se zde staraly až do jeho úmrtí. Jiřina Vorlová

 Chtěl bych touto cestou vyslovit poděkování
celému kolektivu sester a lékařů neurologické
JIP Litomyšlské nemocnice za jejich příkladnou
starostlivost a péči o naši milovanou maminku
v jejích posledních dnech života.    Ing. Lumír Král

 Dne 25. 4. 2014 to již bude 50 let, co manželé
Auerovi spolu brázdí svět. Ke zlaté svatbě bla-
hopřejeme, pevné zdraví a pohodu do dalších
společných let jim ze srdce přejeme.

syn Míra, dcera Petra s rodinou
 Upřímně blahopřeji k úžasnému jubileu Bo-

humilu Rejmanovi. Velice jsem si ho vždy vážil
už v dobách litomyšlského skautingu před 2.
světovou válkou i v raných letech po ní, kdy jsme
skautské hnutí obnovovali. Bóďa (Širchán) i Karel
Šplíchal (Key) se bez pochyb obdivuhodně za-
psali do historie Litomyšle. 

František Novotný - Velký Vlk
 Dne 18. dubna 2014 oslaví náš tatínek, děde-

ček a pradědeček pan Josef Karlík z Litomyšle své
krásné 85. narozeniny. Milý dědečku! Přejeme Ti
hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti a životního
elánu. Dcera Milena Linková s rodinou 

a syn Josef Karlík s rodinou
 „Musíme si pomáhat!" - těmito slovy vystihla

ředitelka ZUŠ Litomyšl paní Hegrová smysl cha-
ritativní akce Srdcem pro život, která se konala
v Bobo Cafe ve prospěch malého Matýska
Loučky. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
přispěli na léčbu nemocného Matýska celkovou
částkou 12 978 Kč. 
Děkujeme.        Jana Javůrková a Hana Honzíková

 Moc děkuji lékařkám, sestřičkám i ostatnímu
personálu interního odd. nemocnice Litomyšl za
vzornou a laskavou péči, kterou mi věnovaly po
dobu mého léčení.                         Božena Skálová

 První březnový den byl rovněž prvním dnem
víkendových oslav 190. výročí narození našeho
rodáka Bedřicha Smetany. Rádi bychom ještě
jednou poděkovali vám všem, přátelům a zná-
mým, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě a realizaci letošního Smetanového

karnevalu, resp. dětského bálu. 
Děkujeme za vaši pomoc s přípravou programu,
za napečené dobroty, za zapůjčené rekvizity, za
pomoc při výzdobě sálů, za pomoc s organizací
karnevalu, za účast v programu, za... Bez vašich
ochotných rukou by se tento karneval nemohl
konat. A kolik vás vlastně bylo, kteří jste se spo-
lečně s námi dobrovolně „bez honoráře“ do pří-
prav a realizace karnevalu zapojili – je to až
neuvěřitelný počet cca 50 osob.
Děkujeme rovněž vám všem rodičům, kteří jste
přišli a připravili masky svým dětem, mnoho
z vás i sobě, a to i přes nelehké letošní téma. 
Děkujeme také všem, kdo poskytl jakékoliv před-
měty do tomboly, a také děkujeme za dobro-
volné vstupné, které bylo v plné výši použito na
úhradu části nákladů spojené s karnevalem.
Velké díky tedy vám všem.

Za pořadatele Petr a Petra Kovářovi
Pouze je trochu smutné, že se ztratily zapůjčené
2 hrací trubky, které byly určeny na hraní pro ty
nejmenší v koutku ZUŠ B. S. Pokud by byly nale-
zeny, např. u vašich dětí, prosíme o vrácení do
informačního centra na zámeckém návrší. 

 Děkuji všem za četná blahopřání a dary
k mým šedesátým narozeninám, velmi si vážím
toho, že jste si na mě vzpomněli a přeji všem
pevné zdraví a dobrou pohodu.

MUDr. Eliška Leichterová
 Dne 4. 4. t. r. oslaví moje dcera Libuše Vodeh-

nalová a její manžel Jindra 40 let uzavření man-
želství. K tomuto jejich výročí jim upřímně přeji
všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku
a spokojenost do dalších společných let.
Dále jim přeji, aby v rodinách jejich dvou dcer
vládla dobrá nálada a oni dva mohli míti radost
ze čtyř vnoučátek. Blahopřání posílá

maminka Božena
 Chtěla bych upřímně poděkovat jménem

svým i ostatních spolupacientek za vzornou
péči, které se nám dostalo na chirurgickém od-
dělení Litomyšlské nemocnice pod vedením
pana primáře Serbáka. Nejvíce mě vyvedlo
z míry, že denně probíhalo i pět vizit.
Alena Pohorská

 Co vděkem za lásku a péči
tvou ti můžeme dát, hrst krás-
ných květů a pak jen vzpomínat.
Dne 5. dubna uplyne 7 roků od
úmrtí pana Miloslava Jandery. 

Vzpomínají manželka a děti
s rodinami

V tomto měsíci také prožijeme největší svátky
křesťanů, a to svátky Kristovy smrti a vzkříšení.
I nevěřící člověk si klade otázky. Má moje puto-
vání časem nějaký cíl? Je jeho poslední instancí
definitivní smrt a zánik. Nebo právě toto kaž-
doroční slavení nás vede k životu v plnosti,
který nikdy nekončí?
Odpověď na tyto otázky očekává člověk od sla-
vení svátečních dnů. Ten, kdo je schopen slavit
sváteční dny, neříká „všechno je marné“ nebo
„život nemá žádnou cenu a smysl“. Při slavení
svátečních dnů přichází ke slovu paměť a na-
děje. Paměť nám představuje naše osobní
i společné dějiny jako organický celek a dává
smysl jejich jednotlivým událostem. Naděje pak
otevírá náš pohled na budoucnost a udržuje
v bdělosti naší touhu po plnosti života. Ježíš
říká, že cílem našeho „putování“ není smrt, ale
život.
Přijměte spolu s ostatními bratry v duchovní
službě našeho města pozvání k účasti na sla-
vení Velikonoc v našich kostelích a sborech.

František Beneš, Církev římskokatolická



7. 4. Po 19.30 Vztahy na úrovni - divadelní představení uvádí Divadelní společnost Háta, vstupné 240 Kč • Smetanův dům         tel. 461 613 239
8. 4. Út 10.00 Velikonoční aranžování pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720

14.00 Jarní nadílka - čtení pro děti, čte babička Marcelka • mětská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Letec Bedřich Dvořák - beseda Mgr. O. Pakosty, k 70. výročí útěku letců ze zajateckého tábora v Saganu • Hotel Zlatá Hvězda  tel. 461 612 068

9. 4. St 20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
celý den Prezentace mandal a čakrových karet - Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667

10. 4. Čt 14.00 Jarní zápich do květináče - výtvarná dílna • mětská knihovna tel. 461 612 068
19.30 Společný jarní koncert Dechového orchestru Smetanova domu a Pohoranky - vstupné 80 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Harlej: Limited Unplugged Tour 2014 - koncert, vstupné 250 Kč (předprodej v IC, www.ticketstream.cz) • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
11. 4. Pá 18.00 Koncert písničkářů J. Vedrala a J. Plháka - autorské písně a písně B. Okudžavy a V. Vysockého, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977

20.00 Wohnout unplugged - koncert, afterpárty s dj Magdi-da, vstupné 200 Kč v předprodeji / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Commercial party - taneční hity, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

12. 4. So 10.00 Malá pivní slavnost - setkání domovarníků a ukázky vaření piva, přednáška o pivu, pivní gastronomie • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
10.00-18.00 20 let od Setkání sedmi prezidentů v Litomyšli - konference, výstavy a diskuse u kulatého stolu • zámecký areál tel. 461 612 575

19.00 Václav Havel: Zahradní slavnost - uvádí Divadlo na tahu, vstupné 150 Kč • zámecký pivovar tel. 461 612 575
19.30 Koncert filmové hudby - účinkuje Pražský filmový orchestr, vstupné 250-400 Kč (předprodej p. Koryntová)• Smetanův dům tel. 731 172 038
19.30 Dovolená po česku - hořkosladká komedie divadelního souboru z Kroměříže, vstupné 100 Kč • Hostinec U Černého orla - sál   tel. 730 330 375
21.00 Retropárty 80.–90. let - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Club vibes - taneční hity, djs Mike vs. Dash J., vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

14. 4. Po 9.00-11.30 Já a moje dítě/děti - fotografie, akce se koná ve stejném čase také 16. 4. • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00-18.30 Povídání o látkových plenách a jiných (ne)tradičních způsobech přebalování • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00-21.00 Umí radnice naslouchat? -kulatý stůl v rámci udržitelnosti projektu ARS REGIO CIVITAS •  Hotel Zlatá Hvězda 

15. 4. Út 13.00 Den otevřených dveří ZUŠ • základní umělecká škola tel. 461 612 628
18.00 Otevírací koncert • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628

16. 4. St 8.30-16.00 Velikonoce v knihovně - jarní vazby a dekorace do bytu, zdobení velikonočních perníčků a vajíček • mětská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Absolventský koncert • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
17.30 Ostrost vidění - přednáška Daniel Čépe • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

20.00 Na stojáka live - Ester Kočičková, Pepa Polášek a Petr Vydra, afterparty, vstupné 220 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
17. 4. Čt 14.30 LU3V: Její pastorkyňa včera a dnes - přednáší prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc. • Lidový dům tel. 461 612 068

17.00 Opava a Zámek Hradec nad Moravicí - seznámení s cílem jarního zájezdu • Resturace Slunce - salonek tel. 461 612 068
18. 4. Pá 17.00 Členská výstava Unie výtvarných umělců pardubického regionu - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765

20.00 Sto zvířat - koncert a afterpárty s dj Wolfem, vstupné 200 Kč v předprodeji / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Oldies night - návrat do let minulých, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

19. 4. So 10.00 a 14.00 Kastelánské prohlídky - prohlídka zámeckého divadla s úvodem do dějin zámku a reprezentačních pokojů • zámek tel. 461 615 067
11.00 a 15.00 Archeologické prohlídky - po zámeckém areálu v doprovodu Mgr. Milana Kuchaříka • zámek tel. 461 615 067

13.00 Velikonoční odpoledne nejen pro děti - kulturní vystoupení, dílna malování vajíček, zdobení perníčků aj. • Bobo Café tel. 774 603 007
14.00 Šípková Růženka - animované čtení pohádky • Muzeum domečků, panenek a hraček, Jiráskova ul.  tel. 734 802 946
21.00 Diskotéka 70.–90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Warm Up Kart Arena festival - house párty, djs Tokátko, Adlet & Pert, M. Evil, Mylo Glenn, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

20. 4. Ne 21.00 Rodrigova velikonoční mrskačka U Kolji - velikonoční párty, dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
23. 4. St 8.00-12.30 Den Země pro základní školy • v parku u Smetanova domu tel. 461 615 270

10.00 Mláďátka na jaře v knížkách - pořad pro maminky a děti z rodinného centra • mětská knihovna tel. 461 612 068
15.30 Největší Čech - z cyklu přednášek Jany Kroulíkové • denní stacionář tel. 461 312 412
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Litomyšl - lázně slova - z knih čtou manželé Švehelkovi • literární kavárna Na sklípku tel. 461 614 723
20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

24. 4. Čt 8.15 Exkurze do Nedošínského háje - pod odborným vedením Lubora Urbánka • odjezd ze stanice MHD na autobusovém nádraží tel. 461 615 270
9.00-17.00 Jarmark ke Dni Země - stánky s výrobky řemeslníků, výtvarníků a pěstitelů, program MŠ, ZŠ a DDM • dolní část Smet. nám. tel. 461 615 270

17.00 Absolventský koncert • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
19.30 Butch Cassidy a Sundance Kid - první western pro ženy, uvádí Komediograf Brno, vstupné 240 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

25. 4. Pá 15.00 Otvírání zahrádky • Cafebar Underground tel. 725 846 248
17.00 Oříšková chaloupka - divadelní pohádka Hany Voříškové, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.30 Vražda v salónním coupé - uvádí Divadlo Járy Cimrmana, vstupné 380 a 340 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Znouzectnost - koncert a afterpárty s dj Milahusem, vstupné 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Kapitánská noc - taneční hity, dj Xavier J, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

26. 4. So 10.00-22.00 Lázně ducha - hudební a divadelní vystoupení, veteráni, 14.00 slavnostní zahájení a průvod, vstup zdarma • lázeňská kolonáda   www.lazneducha.cz
13.00-17.00 Zábavné rodinné odpoledne - soutěže, hry, hádanky, exkurze do prostor Vackova chovu pstruhů • areál Žabárna v Nedošíně tel. 461 615 270

19.30 529. LHV: Lázně ducha ve Smetanově domě - Komorní lázeňský orchestr Petra Macka, vstupné 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
21.00 Lázeňská afterpárty - dj Negr + Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Commercial party - taneční hity, dj Michele Cavalleto, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

27. 4. Ne 13.00-15.00 Architektonické prohlídky revitalizovaného zámeckého návrší
14.00 Lázeňské odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 O dvanácti měsíčkách - výpravné dětské divadelní představení Mladé scény MLS Ústí nad Labem, 80 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
15.00 Čarodky na nanečisto - výroba čarodějnic s rodinným centrem, v 17.00 zapálení čarodějnické vatry • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
17.00 Koncert sboru Kos a jeho hostů • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 614 550

28. 4. Po 16.00 Majálesový průvod studentů v maskách • sraz u Smetanova domu, přes Smetanovo náměstí do Klášterních zahrad
19.30 Miss-ák 2014 - soutěž, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna

29. 4. Út 10.00 Výroba čarodějnic • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Majálesová dance party a Volba Miss Majáles 2014 - vstupné 70 Kč • Lidový dům
18.00 Pro nás, pro vás, pro všechny… - slavnostní setkání litomyšlských dam a dívek k 1. výročí založení klubu • Antikhotel Sofia tel. 461 613 191

30. 4. St 8.30 Opékání buřtíků s čarodějnicí • rodinné centrum   tel. 607 605 720
20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 774 450 221

Pálení čarodějnic • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
1. 5. Čt 15.00 Máj Karla Hynka Máchy - veřejné čtení, vstupné dobrovolné • zahrada Respitní péče Jindra  tel. 461 619 183
3. 5. So Litomyšlský svatební den s doprovodným programem - svatební výstava, módní přehlídky, kulturní vystoupení, aj. • zámek tel. 461 615 067
6. 5. Út 20.00 Majálesová rocková noc - W.x.P, Trio De Janeiro, AC/DC boys, vstupné 70 Kč • Music Club Kotelna
7. 5. St 9.00 Výlet na venkovský statek do Újezdce - podrobné informace a přihlášení v rodinném centru tel. 607 605 720

18.00 Pěvecký sbor KOS a přátelé z Ameriky - majálesový koncert • Nový kostel

v Litomyšli v dubnu 2014?



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

do 13. 4. Cesty litomyšlského patchworku - výstava patchworku z Litomyšle a Rodenu (NL) • dům U Rytířů • Út-Ne 10.00-12.00 a 13.00-17.00
do 25. 5. Papír pro básně + 1 - výstava děl na papíře od klasiky po současnost + jedno překvapení • Galerie Zdeněk Sklenář • Čt-Ne 10.00-17.00
do 30. 4. Energie života - výstava obrazů Evy Motyčkové • Bobo Café • Po-Pá 8.30-19.00, So 9.00-19.00, Ne 10.00-19.00
do 30. 4. Velikonoční zvyky - velikonoční výstava • mětská knihovna • dle otevírací doby
do 30. 4. Výstava autorských šperků - výstava šperků z pražské AD galerie • Galerie de Lara • Po-Pá 9.00-12.00, 13.00-17.00 a So 9.00-12.00
od 4. 4. do 20. 4.  Velikonoční prodejní výstava SZaTŠ Litomyšl • Bobo Café • Po-Pá 8.30-19.00, So 9.00-19.00, Ne 10.00-19.00
od 6. 4. do 25. 5. Tomáš Císařovský - Tichá dohoda - výstava obrazů • Galerie Miroslava Kubíka • Pá a Ne 12.00-17.00, So 11.00-17.00
od 10. 4. do 11. 4.  Jarní výstava - prodejní výstava výrobků ve stacionáři • denní stacionář • 9.00-16.00
od 11. 4. do 13. 4.  Duke Velikonoce - novinky z ateliéru Duke i ateliéru sochaře Jiřího Dudychy, aranžmá SZaTŠ, ukázky pletení pomlázek (So, Ne) • Ateliér Duke • 9.00-17.00 
od 18. 4. do 21. 4. Velikonoční menu • Restaurace U Kolji • od 11.00
od 18. 4. do 20. 4. Velikonoční hody - pokrmy z mladých jehňátek, kůzlat a jarních kuřátek • Restaurace Karlov • od 11.00
od 18. 4. do 20. 4.  Velikonoční menu • Hotel Zlatá Hvězda • od 11.00  
od 18. 4. do 20. 4.  Zahájení sezóny aneb jarní hamburgerování... • Sportovní areál za sokolovnou
od 19. 4. do 25. 5. Členská výstava Unie výtvarných umělců pardubického regionu - výstava volného i užitého umění • dům U Rytířů • Út-Ne: 10.00-12.00 a 13.00-17.00
od 19. 4. do 21. 4. Zámecké velikonoční tvoření • zámecké infocentrum • všechny dny 9.00-16.00
od 25. 4. do 16. 5. Výtvarné umění našeho věku - výstava • Galerie v Antik hotelu Sofia • otevřeno denně
od 26. 4. do 27. 4.  Astrovíkend - esoterický festival, www.astrovikend.cz • zámek • So 9.00-18.00, Ne 10.00-17.00  
od 1. 5. do 4. 5. Litomyšlské svatební dny - svatební výstava v zámeckých historických sálech • zámek • otevírací doba bude upřesněna  

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
6. a 8. 4. Ne a Út  Hořící keř - film ČR/Polsko, drama/životopisný, 205 min., vstupné 100 Kč
9. 4. St Přežijí jen milenci - film Německo/USA/VB, horor, 123 min., české titulky, vstupné 100 Kč
10. 4.  Čt 300: Vzestup říše ve 3D - film USA, akční/drama/válečný, 102 min., české titulky, vstupné 110 Kč
11. 4.  Pá Dívčí večer: Justin Bieber´s Believe - film USA, hudební, 92 min., české titulky, vstupné 120 Kč
12., 13. 4.  So, Ne Babovřesky 2 - film ČR, komedie, 110 min., vstupné 80 Kč
15. 4. Út Oscarový týden: Jasmíniny slzy - film USA, drama/komedie, 98 min., české titulky, vstupné 90 Kč 1 Oscar
16. 4.  St Oscarový týden: Klub poslední naděje - film USA, drama, 117 min., české titulky, vstupné 90 Kč 3 Oscaři
17. 4.  Čt Oscarový týden, filmový klub: Ona - film USA, sci-fi/romantický, 126 min., české titulky, vstupné 110 Kč 1 Oscar
18. 4.  Pá Oscarový týden: 12 let v řetězech - film USA/VB, historický, 134 min., české titulky, vstupné 90 Kč 3 Oscaři
19. 4.  So Oscarový týden: Gravitace ve 3D - film USA/VB, thriller/sci-fi, 91 min., české titulky, vstupné 90 Kč 7 Oscarů
20. 4. Ne Oscarový týden: Velký Gatsby ve 3D - film USA, drama, 142 min., české titulky, vstupné 70 Kč 2 Oscaři 
22. 4.  Út Dokument v kině: Eugéniové - film ČR/Slovensko, 80 min., vstupné 80 Kč
23. 4. St Fair play - film ČR, drama, 100 min., vstupné 80 Kč
24. 4.  Čt 3 dny na zabití - film USA, thriller/akční, 113 min., české titulky, vstupné 110 Kč
25., 26. 4.  Pá, So Tran Scendence - film USA, sci-fi/drama, 110 min., české titulky, vstupné 110 Kč
27. 4.  Ne Philomena - film VB/USA, drama, 98 min., české titulky, vstupné 100 Kč
29. 4.  Út Nekonečná láska - film USA, drama/romantický, 104 min., české titulky, vstupné 110 Kč
1. 5.  Čt Yves Saint Laurent - film Francie, drama, 106 min., české titulky, vstupné 100 Kč
2. 5.  Pá Captain America: Návrat prvního Avengera - film USA, akční, 128 min., české titulky, vstupné 100 Kč
3. 5.  So Captain America: Návrat prvního Avengera ve 3D - film USA, akční, 128 min., český dabing, vstupné 130 Kč
4. 5.  Ne Pojedeme k moři - film ČR, komedie, 90 min., vstupné 100 Kč 
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
5. 4. So Lego příběh ve 3D - film USA, animovaný, český dabing, vstupné 100 Kč
6. 4.  Ne Lego příběh - film USA, animovaný, český dabing, vstupné 80 Kč
12. 4.  So Rio 2 ve 3D - film USA, animovaný/rodinný, 100 min., český dabing, vstupné 140 Kč
13. 4.  Ne Rio 2 - film USA, animovaný/rodinný, 100 min., český dabing, vstupné 110 Kč
19. 4.  So Oscarový týden: Ledové království ve 3D - film USA, fantasy/dobrodružný, 102 min., český dabing, vstupné 130 Kč 2 Oscaři
20. 4.  Ne Oscarový týden: Ledové království - film USA, fantasy/dobrodružný, 102 min., český dabing, vstupné 80 Kč 2 Oscaři
26. 4.  So Zvonilka a piráti ve 3D - film USA, animovaný/fantasy, 78 min., český dabing, vstupné 130 Kč
27. 4.  Ne Zvonilka a piráti - film USA, animovaný/fantasy, 78 min., český dabing, vstupné 100 Kč
28. 4. Po od 9.30  Splněná přání - pásmo pohádek, vstupné 30 Kč
3. 5.  So Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana ve 3D - film USA, animovaný, 92 min., český dabing, vstupné 130 Kč
4. 5.  Ne Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana - film USA, animovaný, 92 min., český dabing, vstupné 100 Kč

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

Otevírací doba
Po – Pá: 8.30 – 18.00
So – Ne 9.00 – 14.00

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

Informační centrum na zámku otevřeno: So – Ne 9.00–16.00

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Even-
tim a Vstupenky.cz Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro ve-
řejnost.

Aktuálně v prodeji: kniha o Zdeňku Kopalovi, nové suvenýry
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Cairns Kate - Bezpečná vazba mezi, Michlová -
Byli jsme a budem aneb…, Hofmann Antje - Hy-
persenzitivní děti, Rohál Robert - Jiřina Bohda-
lová, Béreš Marián - Kouč vlastního života,
Vondrušková – Město, Górnicka - Očistné kúry,
Ayako - Papírové tvoření, Hadfield Sue - Pozi-
tivní myšlení, Prostřeno! ViP, Lukášek Josef -
Průvodce Orlickými horami, Košťálová - Rodo-
kmen a soukromí…, Říčan Pavel - S dětmi
chytře a moudře, Kempka Erich - Spálil jsem
Adolfa, Vacková – TransAsia, Garibal - Tréma
a jak ji překonávat, Plummer - Učíme děti zvlá-
dat…, Konopová - Ukradená objetí, Blechová
Olga - Waldemar a Olga, Leyshon Nell - Barva
mléka, Plum Amy - Okouzlená nocí, Ee Susan -
Pád andělů, Galbraith - Volání kukačky, Jeffries

- Jak svést ostýchavou dámu, Giffin Emily - Kam
patříme, Quinn Julia - Noc jako ta dnešní, Jack-
son Lisa - Noc předtím, Ward J. R. – Nezapome-
nutelná, Miller Raine - Dokonalá vášeň, Bauer
Jan - K výšinám císařského…, Červenák - Chřes-
týš Callahan, Chaloupka - Šivovo třetí oko,
Cartland - Hvězda lásky, Lauren - Božský cizi-
nec, Rychetská - Divoký leknín, Sandford John
- Nutná oběť, Rindell - Ta druhá zapisovatelka,
Pásztor - Báječný lhář, Cervenka - Čtyři trny
z Kilimandžára, Landay - Jacobova obhajoba,
Sedaris David - Když vás pohltí plameny, Kosa-
tík Pavel - Češi 1918, Sorensen - Ella a Michael
navždy, Cole Martina – Gang, Cílek Roman -
Vražedný způsob léta, Uher - Stará paní střílela
z…

duben 2014
kalendárium Litomyšle

2014 - Rok české hudby. Připomínáme si kulatá
výročí narození (*) nebo úmrtí (+) některých
skladatelů, hudebníků a pěvců. DUBEN: Karel
Kryl (*70), Jaroslav Krček (*75).

170 let - 9. 4. 1844 se narodil v Dětenicích u Ji-
čína Roman NEJEDLÝ, učitel, hudebník, dirigent
Vlastimilu, autor a vydavatel houslové školy.
Otec Zdeňka Nejedlého.
160 let - 10. 4. 1854 se narodil v Pohoří
u Opočna Jan VOBORNÍK, spisovatel, dramatik,
profesor litomyšlského gymnázia, kritik. Pa-
mětní deska jej připomíná na budově spořitelny.
140 let - 3. 4. 1874 se narodil v Litomyšli Albert
ŘÍHA, řezník a hostinský. Byl dlouholetým sta-
rostou Osady města Litomyšle a také starostou
Sokola.
115 let - 24. 4. 1899 se narodil Jan VAŇATA, ře-
ditel hospodářské školy v Litomyšli. Za odbojo-
vou činnost byl popraven v říjnu 1944.
110 let - 28. 4. 1904 se narodil Jan VANDAS,
chemik známé olejny v Litomyšli. Byl funkcioná-
řem a velkým příznivcem sportovního klubu SKL
Litomyšl.
110 let - 18. 4. 1904 zemřel Viktor FALTIS, malíř
krajinář. Jeho malířské náměty jsou z Litomyšle
a okolí. Jeho dílo je soustředěno v litomyšlské
galerii.
100 let - 4. 4. 1914 se v Litomyšli narodil Zdeněk
KOPAL, astronom. Byl profesorem na univerzi-
tách v Cambridge, Manchestru, objevitel dvojh-
vězd a znalec povrchu Měsíce. Je čestným
občanem města Litomyšle.
85 let - 8. 4. 1924 zemřel v Litomyšli Adolf PO-
PLER, úředník Občanské záložny a nadšený člen
Sokola. Byl účastníkem bojů na Slovensku po 1.
světové válce.
75 let - 13. 4. 1939 zemřel v Litomyšli František
VĚCOVSKÝ, ředitel gymnázia v Litomyšli.
55 let - V dubnu 1959 zemřel ve Spojených stá-
tech amerických Mario Jan KORBEL, vynikající
sochař. Narodil se v Osíku u Litomyšle. Za
oceánem se stal autorem mnoha soch presi-
dentů, vytvořil také bustu B. Martinů, E. Desti-
nové a dalších.

670 let- 30. dubna 1344 byl bulou papeže Kli-
menta VI. klášter premonstrátů přeměněn na bi-
skupství. Prvním biskupem se 21. listopadu 1344
stal Jan I.
130 let - Chudobinec v Litomyšli byl otevřen
roku 1884 a jeho založení bylo z prostředků Vác-
lava a Antonie Prokešových z Vídně, litomyšl-
ských rodáků.
130 let - V roce 1884 vznikl v Litomyšli Spolek
paní a dívek. Patřil a dosud patří k významným
kulturním zařízením města.
110 let - V Litomyšli v roce 1904 byly tyto po-
hostinské organizace: 3 hotely, 9 restaurací
a hostinců, 5 zájezdních hostinců, 4 vinárny.
95 let - roku 1919 vznikla v republice a krátce
potom také v Litomyšli organizace Českosloven-
ského červeného kříže.
20 let – před dvaceti lety 15. a 16. dubna 1994
se na pozvání prezidenta ČR Václava Havla sešlo
v Litomyšli sedm prezidentů: Michal Kováč, Tho-
mas Klestil, Milan Kučan, Lech Walesa, Arpád
Göncz a Richard von Weizsäker.

Připravil Vladimír Šauer

Jedno stavení, dva vrazi, deset obětí
Tak se jmenuje druhý díl knihy soudniček z do-
bového regionálního tisku a ze soudních spisů
c.k. krajského soudu v Chrudimi na přelomu 19.
a 20. století, jejímž autorem je Josef Němeček.
V „Černé kronice“ najdeme i případ z Litomyšl-
ska, ale zločin se v té době nevyhnul ani Lito-
myšli. 
„Z Litomyšle je publikován článek v Českém vý-
chodu o neštěstí v Jesslerové kořalně, kde řez-
nický pomocník Václav Paďour nešťastnou
náhodou zabil 16. března 1886 nádeníka Jana
Rambouska,“ prozrazuje autor knihy Josef Ně-
meček a pokračuje: „Veliké vzrušení na Lito-
myšlsku pak vzbudilo nesmyslné drama v Seči
Vidlaté, když 2. července 1904 v rodině vše-
obecně váženého rolníka L. jeho nejmladší
dcera, mysticismem poblouzněná, vybídla tři
sestry a dva bratry k modlení a vzývání P. Marie
Suchdolské, které skončilo smrtí půlročního dí-
těte a těžkým zraněním sedmileté holčičky.
Všech šest dospělých bylo donaha svlečeno
a jako Adamité tančili po rozbitém skle na pod-
laze.“
Kniha, ve které najdeme archiválie a fotografie
mimo jiné z Regionálního muzea Litomyšl nebo
Státního okresního archivu se sídlem v Lito-
myšli, popisuje rovněž projednávání jedné
z největších travičských afér v mocnářství před
chrudimskou porotou. Tyto události se staly
známými po celém Rakousku-Uhersku, čehož
dokladem byl nebývalý zájem redakcí novin
z Prahy a Vídně. „Je s podivem, že k otravě nej-
bližších příbuzných a k otravě vlastních dětí

v letech 1885 a 1898 došlo v jednom stavení
v obci Komárov u Holic,“ říká závěrem Josef Ně-
meček.
Kniha soudniček z dobového regionálního tisku
a ze soudních spisů je v prodeji v Knihkupectví
– Antikvariátu Paseka v Litomyšli.               -red-

PŘIJMU STAVEBNÍ SUŤ
I ZEMINU NA ZAVÁŽKU

dohoda jistá, zajistím odvoz
606 023 778, pablo.f@seznam.cz



Po stopách let minulých - díl 28.
Okolí proboštského kostela
Malebný prostor pod kostelem Povýšení sv.
Kříže je spolu s přilehlými ulicemi historickým
místem města. V řeči bývalých jinochů se zvalo

krátce: Podkostelí. Nezměnilo se příliš na
vzhledu, jen čela domů mají nové názvy firem
a majitelů. Nejrychleji se odtud dostanete na

Smetanovo náměstí. Přes Toulovcovo náměstí
pak ulicí Boženy Němcové k muzeu a k poště.

Připravil Miroslav Škrdla
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Pohled na zaniklou Augustovu tiskárnu, dnes
opuštěnou a zanedbanou. Působila zde krátce
také Božena Němcová.

Od kostela vidíme budovy Šantova náměstí. V pro-
storu vstupu do Růžové uličky býval dům fotogra-
fické firmy Tachezy, dnes je již zbourán.

Velká budova vedle tiskárny, kdysi nazývaná Na
sklípku, je dnes moderně rozšířena a upravena
v reprezentační hotel APLAUS.

Na domu čp.
170 je plas-
tika, připomí-
nající
narození če-
ského jazy-
kozpytce
Quido Ho-
dury. Uchoval
nám také pa-
mátku na
dnes již zapo-
menuté lito-
myšlské
nářečí.

Vlevo od Hodurova domu byla kdysi pekárna. Dvě
desky na průčelí upozorňují na učitele a sokol-
ského vzdělavatele Antonína Hillera.

Pohled na hotel Aplaus od malé podsíně proti re-
stauraci Černý orel. Celá budova stojí na kamen-
ných základech.

Ze Šantova náměstí (lit. děkan Antonín Šanta 1861-
1887) vidíme celou ulici a piaristický kostel, hosti-
nec Černý orel a další domy.

Pohled do ulice Šmilovského, kde v prostoru býva-
lých zahrad je dnes zubní středisko.

Pohled z Klášterních zahrad na zadní části domů.
Dnes již stavebně upravených.

Sídlo proboštství vedle budovy kostela. Ve stráni
je socha sv. Floriána, pocházející ze zrušené kašny
na náměstí. 

Pohled na kos-
tel s pískovco-
vým
schodištěm je
středem pro-
storu. Patřil
kdysi augusti-
ánskému kláš-
teru a jeho
stavba je da-
tována rokem
1356.

Příchod ke kostelu je monumentálně doplněn o pí-
skovcové dvojdílné schodiště. Jeho horní část je
ohraničena sloupy s řetězy.

PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY– ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ, KOBERCŮ, MYTÍ PODLAH
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz

Mladá rodina koupí byt 
2+1 / 3+1, nejlépe v OV. 

Tel. 734 313 232



19

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

Horky – prodej udržovaného rod. domu 6+2 v klidné
obci s malou zahrádkou, garáží, dílnou. Napojen na
elektro, vodovod, plyn na pozemku, minimální nák-
lady na údržbu. Č. 1003. Cena: 1 650 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytového domu s možností
komerčního využití v centru města u hlavní silnice.
Dvoupodlažní objekt a půda. V současné době 3 byty
a nebyt.prostory, parkování ve dvoře, veškeré sítě,
st.plocha 282 m2. Č. 1001. Cena: 2 900 000,- Kč
Osík u Litomyšle – prodej rod. domu v rekonstrukci
v blízkosti Oseckého údolí s výhledem na říčku
Desinku. Napojeno na vodovod, elektřinu, plyn na
pozemku, nová střecha, plastová okna. Klidná
a slunná lokalita. Č. 999. Cena: 1 290 000 Kč,- Kč
Polička – prodej zděného bytu 2+1 v osobním vlast-
nictví (59 m2) po celkové rekonstrukci v roce 2010.
Ideální poloha,  nedaleko centrum, škola, obchod.
K bytu možné užívat oplocenou zahradu
Č.998. Cena: 950 000,- Kč
Němčice – Podrybník – prodej staršího rod. domu
4+2 v dobrém stavu se zahradami o rozloze 2000 m2

nedaleko Litomyšle. Klidné prostředí v blízkosti města
i přírody. Č.994. Cena: 750 000,- Kč
Dolní Libchavy – prodej vilky 6+1 ze 30 let vkusně
zrekonstruované v roce 2010. Plast.okna, nadstan-
dardní kuch. linka s vestavěnými spotřebiči, garáž,
zahrada. V případě rychlého jednání zajímavá sleva.
Č.895. Cena: 2 900 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 2+1 (dispozice upravena na
3+1) ve 3.NP v revital.domě. Nová kuch. linka, zděná
koupelna, plastová okna, zasklená lodžie. Nízké nák-
lady na bydlení.  Č.993. Cena: 1 370 000,- Kč
Javorník u Svitav – prodej atraktivního domu 4+1
s garáží, velkou dřevěnou pergolou a zahradou. Dům
je zateplený, klidná lokalita. Dobré dojezdové
vzdálenosti do Svitav i Litomyšle.
Č.986. Cena: 3 990 000,-
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 moderního RD 4+1 ve výstavbě
s obytnou plochou 150 m2 a s pozemkovou parcelou
802 m2 v lokalitě Záhraď. Dům je nízkoenergetický,
zděný, dvoupodlažní. Předpoklad dokončení červen
2014. Cena je uvedena za dokončený RD vč.pozemku.
Č.867. Cena: 3 600 000,- Kč
České Heřmanice – prodej zděného bytu 3+1 v III. NP
v OV s vlastní garáží v přízemí domu, v dobrém stavu,
plastová okna, vytápění je možné plynem i tuhými pa-
livy. Č.958. Cena: 1 205 000,- Kč
Janov – prodej pozemkové parcely 1188 m2 v klidné
části obce, inž. sítě na hranici pozemku. Po změně
územního plánu možno využít jak k rekreaci, tak k tr-
valému bydlení. Č.955. Cena: 100,- Kč/m2

Dolní Újezd – prodej novostavby přízemního RD 3+1
vystavěného z kvalitních materiálů zajišťujících nízké
náklady na bydlení ve vyhledávané lokalitě. Kolau-
dace 2010. V případě rychlé rezervace výrazná sleva.
Č.932. Výrazná sleva! Cena: 2 700 000,- Kč

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

Program Sociálně aktivizačních služeb
pro seniory na webu nebo telefonu
Dne 4. března, přesně na „masopustní úterý“,
uspořádali pracovníci Ruky pro život o.p.s. již
tradiční Masopustní posezení pro seniory, které
se konalo v rámci Sociálně aktivizačních služeb
pro seniory. A bylo opravdu veselo! Pozvání při-
jal Sbor paní a dívek, který zazpíval nejen písně
ze svého tradičního repertoáru, ale i nové, při-
pravené na Benefiční ples do Smetanova domu.
K poslechu zazpívali manželé Vodehnalovi
z Osíka, kteří se svými písničkami postarali
o dobrou náladu všech účastníků. A co by to bylo
za masopust bez zabíjačky. Poděkování patří
panu starostovi Michalu Kortyšovi a Řeznictví

Sloupnice s.r.o., kteří  zajistili tradiční maso-
pustní občerstvení. Pan starosta také přišel
všechny přítomné osobně pozdravit.
Ti z vás, kteří by se chtěli účastnit našich aktivit,
se mohou blíže seznámit s programem Sociálně
aktivizačních služeb pro seniory na našich we-
bových stránkách www.rukaprozivot.cz nebo na
telefonních číslech 461 312 412, 739 963 625. Již
nyní plánuje Ruka pro život o.p.s. Jarní výstavu
ve svých prostorách (J. E. Purkyně 1150) 10. a 11.
dubna 2014 a v měsíci květnu setkání s názvem
„Grilování s písničkou“. 

Za pracovníky Ruky pro život Ria Slušná

Sv. Klára zatím majitele nezměnila
Spekulace, které někteří lidé vydávají za prav-
divé, se nepotvrdily. Miroslav Brýdl budovu Lé-
čebny dlouhodobě nemocných zvanou sv. Klára
nekupuje. Vyvrátil to jak on, tak Pardubický kraj,
který však možnost prodeje bude zvažovat. Pe-
níze z něj získané by mohly pomoci Litomyšlské
nemocnici, a.s.
„Na tento výmysl nebo lépe řečeno pomluvu
odpovídám, že to není pravda. Se stejnou
otázkou jsem se obrátil na všechny dospělé
členy naší rodiny. Jejich reakce byla podobná,
nikdo LDN Kláru nekupuje. Přemýšlím jenom,
kdo si takové zkazky vymýšlí se snahou po-
škodit naši rodinu. Že se tyto „zaručené“ in-
formace šíří po Litomyšli vím již delší čas od
svých přátel,“ reaguje Miroslav Brýdl. Před
časem se skutečně objevila informace, že by
mohla být budova LDNky na prodej. Ovšem
tento záměr je v současné době pouze na pa-
píře. „Záměr prodat LDN Kláru pochází od bý-
valého ředitele nemocnice MUDr. Vylíčila a je
součástí širší koncepce, která byla předána ve-
dení Pardubického kraje. Pro Litomyšlskou ne-
mocnici by bylo jen dobře, kdyby se podařilo
tuto koncepci realizovat,“ míní Miroslav Brýdl.
Vlastník objektu, kterým je Pardubický kraj,
prý v této chvíli o prodeji neuvažuje. „Krajská
rada 20. března záměr zatím vzala na vědomí,
ale ještě o něm nejednala,“ prohlásila k doku-
mentu popisujícímu další vývoj Litomyšlské
nemocnice, a.s., včetně prodeje Kláry Zuzana
Nováková z oddělení komunikace a vnějších
vztahů Pardubického kraje a dodala: „Z toho
důvodu se zatím ani nemohl hlásit žádný zá-
jemce. Až bude o něčem rozhodnuto, budeme
vás informovat.“ 

Podle zmiňovaného ideového záměru Litomyšl-
ské nemocnice by se měla zcentralizovat ve-
škerá lůžková péče do areálu nemocnice.
Uvažuje se o tzv. propojení akutních jipových
lůžek – ARA a chirurgické jednotky intenzivní
péče - do monobloku. Tím by se na monobloku
uvolnilo jedno poschodí, čímž by sem mohlo být
přemístěno interní oddělení. Na interně by pak
po stavebních úpravách byla LDN. Objekt Kláry
by se prodal a peníze využily na opravy v areálu
nemocnice. 
Budova sv. Kláry byla postavena v roce 1895
v novorenesančním slohu. Dne 11. srpna 1929,
v den svátku sv. Kláry, byla tato vila jako „Domov
sv. Kláry" předána jménem „Družiny sv. Kláry"
do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce
1949 se budova stala státním majetkem. Oddě-
lení pro dlouhodobě nemocné zde bylo zřízeno
k 1. 1. 1974. V současné době objekt chátrá
i přesto, že je stále jako léčebna využíván. Nej-
hůře na tom jsou okna a střecha. 

Text a foto Jana Bisová
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Dětský karneval v Lidovém domě: V neděli 23.
března se sálem Lidového domu pohybovaly roz-
todivné postavičky. Dům dětí a mládeže ve spo-
lupráci s Basketbalovým oddílem TJ Jiskry
Litomyšl a místní charitou zde totiž uspořádaly
Velký dětský karneval. Masky všeho druhu se
mohly zúčastnit soutěží a her o ceny a zatanco-
vat si. Nechyběla tombola a taneční vystoupení. 

Události ve fotografiích

První a druhé místo v soutěži pro Scarlett:
Taneční škola Scarlett se v sobotu 8. 3. 2014
zúčastnila taneční soutěže Českotřebovský
pohár, kde získala 1. a 2. místo v kategorii dospělí
-parketovka + volný. Mladší žáci soutěžili v ka-
tegorii junioři - parketovka.  Všem žákům taneční
školy moc děkuji za úspěšnou reprezentaci. 

Šárka Hnátová, DiS., foto Tomáš Volauf

Parkovací místa na parkovišti pod školami
vyznačena: Pracovníci Správy a údržby silnic
Pardubického kraje začali v pondělí 10. března
s nástřikem značení parkovacích míst na par-
kovišti pod školami na ulici T. G. Masaryka. Ná-
střikem je zde vyznačeno 75 stání pro osobní
automobily a cca 4 stání pro autobusy. 

Patchworkářky učily technice vitráže: V so-
botu 22. března se konal již druhý kurz patch-
worku, který se uskutečnil v rámci výstavy
Cesty litomyšlského patchworku v Městské ga-
lerii Litomyšl. Tentokrát členky Spolku patch-
worku Litomyšl naučily účastnice technice
vitráže, což je strojově šitá aplikace, kde jsou
spoje překryty šikmým proužkem kontrastní
barvy. Po zdařilém absolvování si přihlášené
švadlenky odnášely domů hotovou aplikaci
o velikosti 30x20 cm. 

Kamélie na zámku. Záplavou květů kamélií i na-
aranžovaných květinových vazeb zářily interiéry
zámku v Litomyšli od 20. do 23. března. Touto
barevnou výstavou zahájila památka UNESCO
letošní sezónu. Pro návštěvníky byla navíc při-
pravena přednáška o kaméliích – zimních králov-
nách květin - či ukázky aranžování řezaných
květů. Ačkoli zimní královna zámek opustila,
vazby čekaly na příchozí ještě následující víkend.
Více v článku „Zimní královna na zámku” v Ne-
vešlo se do Lilie na www.litomysl.cz.

Proměny promění Vodní valy: V úterý 18.
března se ve Smetanově domě uskutečnila další
z veřejných prezentací upraveného architekto-
nického návrhu na obnovu nábřeží řeky Loučné
v Litomyšli. Architekti Martin Rusina a Martin Frei
představili změny, které projekt doznal od listo-
padového setkání s veřejností a po jednání
s radnicí. Autoři sochařského řešení hřiště Pavla
Sceranková a Dušan Záhoranský (na snímku
vpravo) pak přiblížili své návrhy herní prvků. 
Z březnové prezentace vzešel požadavek veřej-
nosti na dořešení prostoru parku u Smetanova
domu a jeho možného využití pro aktivity dospě-
lých či teenagerů. Pokud vše půjde podle harmo-
nogramu, potom na podzim letošního roku se
uskuteční výběr dodavatele stavby. Práce na
úpravě Vodních valů by měly začít na jaře 2015
a s otevřením se počítá v roce 2016.
Projekt financuje Nadace Proměny se spolu-
účastí města Litomyšl.

Výstavba cyklostezky začala: První etapa cy-
klostezky, která povede z Nedošína do Tržku, již
začíná dostávat jasnější podobu. Na trase od
mostu za posilovnou v Nedošíně, kolem řeky
údolní nivou až k rybníku v Tržku již začaly pra-
covat stroje. 
Obousměrná cyklostezka s asfaltovým povr-
chem bude mít délku necelých 1,2 kilometru
a v Tržku se napojí na silnici III. třídy. Dále
mohou cyklisté pokračovat směrem na Nová
Sídla a na osadu V Lukách, kde je v plánu 2.
etapa cyklostezky, která by v budoucnu měla
spojit Litomyšl s Vysokým Mýtem. Dokončení
stavebních prací na 1. etapě se předpokládá
v první polovině letošního roku.
Městu Litomyšl se podařilo na úsek z Nedošína
do Tržku získat
dotaci 2,4 milionu
korun ze Státního
fondu dopravní in-
frastruktury. 

Prodám byt 3+1 v Litomyšli,
84 m2, po rekonstrukci. 
Tel. 721 067 009
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Mimořádný úspěch starších žáků
ZŠ U Školek ve florbalu

V České republice hraje florbal přibližně 1 500
týmů, což je nespočetně hráčů, kteří florbal hrát
umějí. Hoši z 8. a 9. třídy Základní školy U Školek
se mezi těmito týmy probojovali mezi nejvyšší
elitu a prokázali, že patří mezi skutečně nejlepší
v České republice ve své kategorii. Republikové
finále se konalo ve čtvrtek a v pátek 13. 3. a 14.
3. 2014 v Plzni. Kluci nastoupili trochu s oba-
vami, ale ty brzy pominuly. Zápasy byly drama-
tické, plné zvratů, herních kombinací a taktik, jak
porazit kvalitní soupeře. Velké napětí a nervy pa-
novaly nejen mezi hráči, ale i mezi trenéry. Také

diváci si přišli na své, hra byla opravdu zajíma-
vou podívanou. 
Naši chlapci ze ZŠ U Školek předvedli všem, že
florbal mají v krvi. Perfektně se orientují na hřišti,
zvládají techniku hole, umějí hrát poziční hru,
která směřuje k přesné a tvrdé ráně a promyš-
leným tahům na branku. Dynamika hry našich
hráčů byla také potvrzena týmovou hrou a dob-
rou obranou.
Každý z kluků má na výsledku nějakou zásluhu.
Nejlepší a nejproduktivnější výkon podali Patrik
Petr, Dominik Voříšek, Jiří Žák, Štěpán Švec, Jan
Kašpar, Vojta Toman, Pavel Kovář a Pavel Tmej
za přispění našich dvou kvalitních brankářů
Pavla Zvěřiny a Vojty Havlíka. 
V soutěži hráli žáci ve dvou skupinách. V 1. sku-
pině porazili Ostravu a Prahu, ve finále pak Hra-
dec Králové a Tábor.
Dominik Voříšek získal ocenění nejlepšího
střelce a Patrik Petr cenu nejlepšího hráče finále.
Náš tým dovezl nádherný zlatý pohár a medaile.
Jedná se skutečně o nadstandardní výkon našich
starších žáků a také o mimořádný úspěch naší
školy. Radost z vítězství byla proto veliká.
Děkujeme za přípravu a vedení trenérům Filipu
Holubovi a Vítězslavu Víchovi a samozřejmě
také za podporu všem, kteří našemu florbalo-
vému týmu fandili. Věříme, že jsme důstojně re-
prezentovali nejen naši školu, ale celé město
Litomyšl.

Text a foto Vítězslav Vích

Zahradníci ze
školní družiny

V rozkvetlou zahradu se proměnila aula 3. zá-
kladní školy T. G. Masaryka v Litomyšli 12.
března. Konal se zde totiž Zahradnický karneval
školní družiny. Děti při plnění úkolů vyrobily de-
sítky květin či listů stromů, ale poměřily se také
ve zručnosti při jízdě s tůčkem nebo sběru
„semen“. Na závěr si všichni zaseli hrášek a nyní
sledují jeho růst. 
Základní škola družinový karneval pořádá již ně-
kolik let. Rok od roku je ale těžší vymyslet
ústřední téma. „Vždy máme jedno karnevalové
téma, protože nemáme rádi, když je spousta
různých masek,“ vysvětluje vychovatelka školní
družiny Renata Nohavcová a pokračuje: „Už
jsme měli karneval hasičský, policejní, zdravot-
nický, prostě bylo toho za těch x let hodně. Teď
hledáme, co jsme ještě neměli.“ Zahradnickému
námětu podle vychovatelky nahrávalo slunečné,
téměř jarní počasí. Družinový karneval je mezi
dětmi oblíbený. Obvykle se ho účastní i ty, které
běžně chodí domů či na kroužky. „Spočítali jsme
jich tak na sedmdesát,“ upřesnila Renata No-
havcová. 
Karneval však není jen o tom, aby se děti poba-
vily a zasoutěžily si. „Na závěr si děti zasely hrá-
šek. Ten by jim měl vyrůst a na to navazuje akce
v dalším měsíci – pěstování hrachu. Jde nám
o to, aby děti věděly, jak hrášek pukne, vyklíčí
a poroste, prostě aby poznaly celý postup,“ říká
na závěr vychovatelka. 

Text a foto Jana Bisová

Krátce

Česká rodinná firma s dlouholetou 
působností v oblasti obchodu a výstavby
inženýrských sítí, obsazuje pozici:

ŘEZNÍK 
pro maloobchodní
prodejnu v Litomyšli
Požadujeme:
• vyučení a praxi v oboru řezník

Nabízíme:
• jistotu stálé práce 
• přátelský kolektiv 

Náplň práce:
• příprava chlazeného masa

pro prodej zákazníkům 

Nástup možný ihned.
Bližší informace získáte na tel.: 461 612 884
– paní Marie Holomková
Životopisy prosím zasílejte na e-mail: 
m.holomkova@kubik.cz

Pozvánka
na 2. veřejné
čtení Máje
K. H. Máchy
„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl
lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde bo-
rový zaváněl háj.“ Takto začíná nejkrásnější ly-
rickoepická skladba Máj Karla Hynka Máchy
vydaná roku 1836. I my jsme se rozhodli po
úspěšném čtení minulý rok uspořádat již druhé
tradiční  Odpolední čtení Máje na 1. máje v pro-
storách zahrady Jindrovy vily (vila na sídlišti nad
autobusovým nádražím). Čtení celého Máje
bude rozděleno na osm částí. Každou část (z
nich) bude číst jeden náš dobrovolník a některé
budou doprovázeny na akustickou kytaru. 
Zváni jsou všichni milovníci poezie v přírodě ve
všech věkových kategoriích od té nenarozené až
po tu nejstarší čili nejlepší. Chybět nebude ani
drobné občerstvení a místa k sezení na židlích či
volně na trávě.
Tuto akci pořádá Dobrovolnické centrum při
Farní charitě Litomyšl, vstupné je dobrovolné.

Jakub Mašek, koordinátor dobrovolníků, 
foto Aneta Andršová

 Městská galerie Litomyšl měsíce pátrala po
obrazu Buďte zdráv, pane Zrzavý od Josefa Ma-
tičky. Galerii se ozvali majitelé obrazů z Ostravy,
Litoměřic, Terezína, Prahy, Náchoda, díky jejichž
pomoci se dílo nakonec podařilo vypátrat. Obraz
bude k vidění na připravované výstavě.

 V únoru přijela do Litomyšle Česká televize,
aby natočila reportáž o aktivitě Dobrého divadla,
kterou je provázení městem s rytířem Toulov-
cem. Reportáž televize odvysílala v pořadu Tam-
tam na Déčku 22. února a najdete ji na webu ČT.

 Ve čtvrtek 27. března byla ve Snídani s Novou
odvysílána pozvánka do Litomyšle. Filmový štáb
zajímal nejen zámek - památka UNESCO, ale
také lázně ducha a další akce.

 Do finální fáze přešel projekt Zahradnického
a technického centra na Střední škole zahrad-
nické a technické Litomyšl, ve které budou za-
koupeny a nainstalovány nové stroje a zařízení
do dílen a odborných učeben pro technické ma-
turitní i učební obory. Jedná se o nové hrotové
soustruhy a universální frézky s digitálním od-
měřováním a dělícími stroji, gravírovací a řezací
laser, digitální diagnostika geometrie podvozku
vozidel a dvousloupový hydraulický zvedák
automobilů, nové svařovací agregáty pro svářecí
školu a další doplňující vybavení pro praktickou
výuku našich žáků. Uvedení do provozu je nap-
lánováno do konce června.

 Dne 17. 3. byla zahájena instalace výstavního
mobiliáře nové stálé expozice muzea nazvané
„Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“. 
Na bývalém dvorečku čajovny stojí hrubá stavba
nového vstupního objektu. Uvnitř probíhají ze-
jména sádrokartonářské práce.
Před muzeem směrem k zámku je zadlážděný
ochranný suterénní objekt pro archeologicky od-
kryté pozůstatky horního města. V jeho interiéru
byla zahájena konzervace těchto pozůstatků.

 Časopis Moje země s podtitulem „…i doma je
co objevovat“  představí v samostatné příloze
druhého letošního čísla Českou inspiraci. Sou-
částí tohoto svazku obcí je také město Litomyšl,
kterému zde budou věnovány celé dvě strany.
Časopis vychází již 3. dubna.       
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pozvánky 

Koncert písničkářů
Jiřího Vedrala 
a Jiřího Plháka 
v Husově sboru
V pátek 11. dubna v 18.00 hod. navštíví Husův
sbor na Toulovcově náměstí opět dva vysoko-
mýtští písničkáři Jiří Vedral a Jiří Plhák. Před Vá-
nocemi u nás vystoupili se svou vánoční hrou
„Rybářův Štědrý den“, plnou známých i méně
známých koled, se kterou sklidili velký úspěch
nejen u dětí, ale i u dospělých. Tentokrát se mů-
žeme těšit na autorské písně Jiřího Vedrala a Jiří
Plhák nám zazpívá písně Bulata Okudžavy a Vla-
dimíra Vysockého. Vstupné na koncert je dobro-
volné. Srdečně vás zve

za náboženskou obec CČSH 
Štěpán Klásek, farář

Oslavy mezinárodního dne památek na zámku v Litomyšli 
V rámci velikonočních svátků oslaví zámek v Li-
tomyšli také 18. duben jako Mezinárodní den pa-
mátek a sídel. Pro návštěvníky jsou proto
připraveny v sobotu 19. 4. 2014 Kastelánské pro-
hlídky a Archeologické prohlídky.
18. duben vyhlásila Mezinárodním dnem pamá-
tek a sídel organizace UNESCO poprvé v roce
1983. Každoročně si jej připomínají také pa-
mátky ve správě Národního památkového
ústavu. 
Státní zámek Litomyšl zve při této příležitosti na
Kastelánské prohlídky v sobotu 19. 4. 2014 od 10
hodin a od 14 hodin a na Archeologické prohlídky
tentýž den od 11 hodin a od 15 hodin. Kastelán-
ské prohlídky umožní návštěvníkům prohlídku
zámeckého divadla s úvodem do dějin zámku
a reprezentačních pokojů. Archeologické pro-
hlídky v doprovodu Mgr. Milana Kuchaříka z ar-
cheologické společnosti Labrys pak provedou
všechny zájemce po zámeckém areálu, tzv. Oli-
vetské hoře, kde nahlédnou do podoby tohoto
historického místa před velkou výstavbou
zámku a úpravami za Vratislava z Pernštejna
okolo poloviny 16. století. Prohlídky se budou

snažit odpovědět na nezodpovězené otázky his-
torie: Kde stávalo první opevnění? Jak vypadal
klášter premonstrátů? Kde stával klášterní
chrám? Jak vypadalo pozdější biskupství? Kde
leželo opevnění Olivetské hory v Litomyšli? Jak
změnili podobu staveb husité i následně první
světští majitelé Kostkové z Postupic? 
Během sobotního dopoledne, nebo odpoledne
tak budou moci milovníci historie poznat více

Tichá dohoda
Tomáše Císařovského
Galerie Miroslava Kubíka přivítá jaro výstavou
Tomáše Císařovského, která nese název Tichá
dohoda. Vernisáž se uskuteční v sobotu 5.
dubna od 17.00 hod. a výstava potrvá až do 25.
května. Navštívit ji můžete v pátek a neděli od
12.00 do 17.00 nebo v sobotu od 10.00 do 17.00
hod. Vstup do galerie je zdarma.  
Tomáš Císařovský je jedním z nejuznávanějších
současných českých malířů střední generace.
Od začátku své tvorby je fascinován médiem
malby a jejími tradičními žánry, jako jsou portrét,
figurální kompozice a také krajina.  Námětový
okruh jeho obrazů či jejich styl se postupně pro-
měňují, základní premisy jeho malířského ruko-
pisu však zůstávají „konzervativně“ stejné.
Těžištěm jeho díla tak stále zůstává figurální
olejomalba, pro relaxaci a malířské „pročištění“
však odbíhá také ke krajině a rovněž k technice
akvarelu. Tím vytváří nejen figurální práce, ale
také četné krajinné scenérie. Akvarel s jeho nut-
nou rychlostí vznikání umožňuje jiný typ práce
než dlouhá a precizní práce v tradiční technice
olejomalby. Ať už v obrazech, nebo v akvarelech,
snaží se Tomáš Císařovský vždy o čitelnost ob-
razu a jeho formy, což dává malířovi, a posléze
i divákovi, možnost rozehrát a rozečíst řadu ob-
sahových konotací. O své tvorbě říká, že nejcen-
nější je, když si každý najde svůj úhel pohledu.
Kurátorem výstavy Tichá dohoda je opět Martin
Dostál a jako už tradičně bude k výstavě vydán
katalog.                                                            -red-

než tisícileté dějiny zámeckého areálu v Lito-
myšli, a to na základě nejnovějších archeologic-
kých výzkumů! 
Více na www.zamek-litomysl.cz. 

Text a foto Zdeňka Kalová 

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek  2. 5. 2014  od 8.00 do 16.00
Cena:  36,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 40,- Kč / kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 006 433
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pozvánky 

O manželských strastech a slastech
v komedii Dovolená po česku
Divadelní soubor Kroměříž zahraje hru Dovolená
po česku 12. dubna od 19.30 hod. v hostinci
U Černého orla. Hořko-sladká komedie o dvou
manželských párech, čtyřech lidech a pěti osu-
dech. Utajená přání a touhy vyjdou na světlo při
dovolené na jachtě, z níž není úniku. Do jakých
rozměrů se poklidná dovolená vyhrotí, když se
zdánlivě jasné stává nečekaným? Trefné a dů-
vtipné komentáře o manželství, mezilidských
vztazích a okolním světě rozechvívají bránice.
Ředitel Dobrého divadla mluví o výjimečnosti
Dovolené po česku: „Dramaturgyně Květuše
Soukupová vybrala divadelní hru českého sou-
časného autora Romana Vencla. Diváci se tedy
lehce ztotožní s hlavní čtveřicí, protože hlášky

herců s důvtipem vystihují typickou českou po-
vahu. I přes urážlivý tón komedie zachovává vy-
tříbený a inteligentní humor.“  
Komedie pod hlavičkou Dobrého divadla se
v Hradci Králové uskuteční v neobvyklém pro-
storu  AC Klubu v Heyrovského ulici. Litomyšlské
představení se odehraje v „Mekce“  amatérských
divadelníků – hostinci U Černého orla, v němž
hrál divadlo Josef Kajetán Tyl.
Vstupné stojí 100 Kč. Výtěžek benefičního ve-
čera spolek Dobré divadlo vloží do pohádek pro
děti v Litomyšli a v Hradci Králové. Vstupenky
jsou vzhledem k neobvyklým prostorům ome-
zené, prosím rezervujte si je na mailu souku-
pova@dobredivadlo.cz Květuše Soukupová

Litomyšlské 
svatební dny
V prvních májových dnech, od 1.–4. 5. 2014,
budou moci všichni snoubenci a zamilovaní nav-
štívit Litomyšlské svatební dny. Litomyšl je totiž
perfektním místem pro svatbu. 
Zámek v Litomyšli byl vystavěn Vratislavem
z Pernštejna jako dar pro milovanou ženu Marii
Manrique de Lara y Mendoza, s níž prožil v man-
želství 27 let. Zámek je dodnes tradičním sva-
tebním místem, kde se uskuteční více než 40
sňatečních obřadů ročně.
A právě všem snoubencům jsou určeny Lito-
myšlské svatební dny, které se uskuteční v ter-
mínu od 1. do 4. 5. 2014. Tím nejdůležitějším
z programu je svatební výstava. V zámeckých
historických sálech budou předvedeny svatební
šaty, doplňky, květiny, dekorace, výzdoba sva-
tební tabule apod. 
Výstavu doplní v sobotu 3. 5. 2015 doprovodný
program. Na nádvořích budou probíhat módní
přehlídky, ukázková svatba nebo kulturní vy-
stoupení, snoubenci budou mít možnost objed-
nat svatbu v balónu nebo odvoz historickými
vozy. Pro svatebčany budou připraveny pro-
jížďky městem koňmo. Ve velkém kongresovém
sále pak budou probíhat ukázky vazeb svateb-
ních kytic a dekorací. Nevěsty mohou využít rad
kosmetiček a kadeřnic. 
Pokud budou návštěvníci stát o pomoc nejen
ohledně obřadu, ale i k výběru květin, výzdobě,
fotografování, svatební hostině či ubytování,
v kongresových centrech budou k dispozici
místní dodavatelé svatebních služeb, s nimiž je
spolupráce roky prověřená a vyzkoušená.
Akce Litomyšlské svatební dny je pořádána ve
spolupráci se svatební agenturou Di piú a s měs-
tem Litomyšl.
Otvírací doba i přesný program budou zveřej-
něné na webu http://www.zamek-litomysl.cz/. 

Zdeňka Kalová

Zapojování veřej-
nosti jako princip?
Umí radnice
naslouchat?
Zakusili jste, že vám, občanům města Litomyšle,
radnice naslouchala?  Nebo máte opačnou zku-
šenost? Umí zástupci města s názory občanů
efektivně pracovat? Jakých principů pro komu-
nikaci s veřejností lze využít? A jaká úskalí
v souvislosti se zapojením veřejnosti do spolu-
rozhodování řeší třeba svitavská radnice? 
Přijďte hledat s odborníky i zástupci města od-
povědi na to, jaký je ten správný a efektivní způ-
sob zapojení občanů do rozhodovacích procesů.
Kdy: pondělí 14. 4. 2014 od 18.00 do 21.00 hodin
Kde: Hotel Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí
v Litomyšli
Účast přislíbili: starosta města Litomyšle Michal
Kortyš, starosta města Svitavy David Šimek,
Petr Klápště, spoluzakladatel atelieru Nature Sy-
stems, věnuje se zejména vedení projektů s par-
ticipací veřejnosti, vyučuje územní plánování na
FA ČVUT, projektová manažerka Nadace Pro-
měny se zaměřením na participaci Jolana Ří-
hová, vedoucí Odboru rozvoje a investic MěÚ
Litomyšl Antonín Dokoupil.
Akce je realizovaná v rámci udržitelnosti pro-
jektu ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávání
pro kulturu, region a demokracii (reg.
č. CZ.1.07/3.1.00/37.0217)                 Eva Novotná

udržbáře/elektronika
do dvousměnného provozu

strojníka do výroby
do třísměnného provozu 
– zaučíme

strojník na obsluhu
sítotisku
do třísměnného provozu 
– zaučíme

pracovnici
do ruční knihárny
do třísměnného provozu 
– požadujeme manuální zručnost

Kontakt: Ondřej Lukáš
ondrej.lukas@hrg.cz, tel. 602 648 780

přijme

H.R.G., spol. s r. o.
Svitavská 1203, Litomyšl

Nástup možný ihned!

DDM zve na Den Země

Dům dětí a mládeže se Střední školou zahradnic-
kou a technickou Litomyšl a za podpory města Li-
tomyšl pořádá již tradiční oslavy Dne Země.
Pro veřejnost:
Ve čtvrtek 24. dubna připravujeme JARMARK na
Smetanově náměstí. Od 9 hodin můžete naku-
povat u 40 stánků, kde vám své zboží nabídnou
řemeslníci, výtvarníci a pěstitelé rostlin. Můžete
si udělat radost nákupem dřevěných hraček, ke-
ramiky, netradičního oblečení, šperků, doplňků
do domácnosti, květin a sazenic a dalších drob-
ností. Jarmark doprovodí program účinkujících
žáků ZŠ, MŠ a dětí z kroužků DDM.  Žáci speciální
základní školy vás naučí vyrábět krásné doplňky
z kůže. Srdečně vás všechny zveme.
Po celý den 24. 4. hradí autobus MHD město Li-
tomyšl. Využijte této nabídky a svezte se do Ne-
došínského háje. V tento den je možno zúčastnit
se exkurze do Nedošínského háje pod odborným
vedením pana Lubora Urbánka. Odjezd MHD
z autobusového nádraží v 8.15 hod. V případě
zájmu o exkurzi pro skupiny studentů, spolků, tříd
se přihlaste v DDM a jízdné do Nedošínského háje
bude uhrazeno i v jiném termínu.
V sobotu 26. 4. připravujeme zábavné rodinné
odpoledne v Nedošíně na hřišti u Žabárny od
13.00 do 17.00 hod. Můžete zažít se svojí rodinou
spoustu zábavy, soutěží, her, hádanek a zkoušek
zručnosti. Pohrajete si v přírodě a za své doved-
nosti získáte odměnu. Zopakujeme velmi úspěš-
nou exkurzi do prostor Vackova chovu pstruhů,
uvidíte různé druhy ryb a raky. Startovné 30 Kč
za soutěžící dítě. 
Těšíme se, že s námi prožijete krásné jaro, poba-
víte se, nakoupíte si, dozvíte se něco zajímavého
a zamyslíte se, proč se příroda kolem nás mění.
Pro školy:
Série akcí začala již v měsíci březnu a to soutěží
v Poznávání přírodnin pro žáky 3. – 4. tříd. Ve
středu 9. dubna bude následovat soutěž v po-
znávání živočichů pro žáky z druhého stupně zá-
kladních škol. Tato soutěž je postupová do
okresního kola.

V úterý 22. 4. si v areálu MŠ a DDM zasoutěží
předškoláci z mateřských škol spádové oblasti
Litomyšle. Čeká je několik stanovišť s otázkami
o přírodě. Na jednotlivých zastaveních se o děti
postarají studentky VOŠ SPgŠ Litomyšl. Každý
malý přírodovědec dostane diplom a sladkou
odměnu.
Na středu 23. 4. připravujeme se studenty SŠZaT
soutěžní a zábavné dopoledne v parku u Sme-
tanova domu. Celé třídy z I. stupně základních
škol se vydají na trasu plnou soutěží, hádanek
a zajímavostí. Pokud třída splní pět bodovaných
soutěží, může vyhrát zajímavé ceny a dort. Při
akci se také dozví podrobnosti o třídění odpadu,
které jim vysvětlí hravou formou pracovníci
z agentury Tonda Obal. Dále děti uvidí požár
města z krabic, který uhasí Hasičský záchranný
sbor. Hasiči vysvětlí dětem, co mají dělat v pří-
padě požáru a jak zabránit ekologickým škodám
vzniklých při katastrofách. 

Text a foto Hana Plíhalová
(plihalova@ddm.litomysl.cz)
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Jarní koncert Dechového orchestru
Smetanova domu a Pohoranky
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli
srdečně zve příznivce hudby na každoroční jarní
koncert, který se koná ve čtvrtek 10. dubna 2014
od 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli.
Dechový orchestr pod vedením pana Jiřího To-
máška uvede instrumentální skladby se sólisty

na soprán saxofon, xylofon a trubku.  Hana
Bauerová a Václav Boštík představí zpívané
skladby od A. L. Webbera „Neplač pro mne, má
Argentino“ nebo od Augustina Lary skladbu
„Granada“ a další.
V druhé části večera vystoupí host, dechová ka-
pela POHORANKA, pod vedením pana Jana Po-
horského. V jejím programu posluchači uslyší
lidové skladby od českých i moravských sklada-
telů. Například od Karla Vacka, Josefa Poncara,
Jaromíra Vejvody,… Muzikanti představí ale
i polky a valčíky z vlastní tvorby Jana Pohorského
a Václava Boštíka. Zpěvem kapelu doprovodí
Kristýna Cupasová, Gabriela Řeháková, Václav
Boštík a Radek Klusoň. 
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že vás
večer plný krásných melodií mile potěší a pří-
jemně naladí.

Za vedení orchestru Šárka Hrubešová, 
foto archiv orchestru

Retro focení
v Tykadlu
Ve středu 14. května se ve vysokomýtském Ma-
teřském centru Tykadlo uskuteční od 9.00 do
18.00 hod. akce s názvem Retro focení, kterou
centrum pořádá ve spolupráci s Vaša.photo
a Renata Jandová photo. Focení je určeno přede-
vším menším dětem, prckům do 5 let mohou
maminky či tatínkové zdarma zapůjčit oblečky
přímo na místě, ale vítány jsou i děti starší. Chy-
bět nebudou ani rekvizity jako staré nádobí, ná-
bytek, psací stroj či telefon. 
Na focení je možné se objednávat již nyní, a to
na telefonním čísle 739 084 971. Více informací
včetně cen naleznete na www.ddm-
mikado.cz nebo www.facebook.com/mctykadlo,
kde jsou k vidění také snímky z předchozích te-
matických focení. Mateřské centrum Tykadlo na-
jdete na ulici Plk. B. Kohouta 914 ve Vysokém
Mýtě.                                                                   -bj-

Výstava umělců
pardubického
regionu
V pátek 18. 4. od 17 hodin proběhne v Městské
galerii Litomyšl vernisáž Členské výstavy Unie
výtvarných umělců pardubického regionu. Vý-
stava potrvá v domě U Rytířů až do 25. 5.
Unie výtvarných umělců pardubického regionu
vznikla v květnu 1990 a sdružuje tvůrce volného
(kresba, malba, grafika, textilní tvorba) i užitého
umění (grafický design, keramika, šperk, textilní
tvorba). Tvorba členů skupiny je každoročně pre-
zentovaná na společných výstavách, které se
uskutečnily v Pardubicích, Chrudimi či Žďáru nad
Sázavou a nyní se představí také v Litomyšli. Na
výstavě bude prezentována tvorba 19 autorů,
mezi výrazné osobnosti patří grafička Eva Fran-
cová, Jaroslav Jebavý, věnující se malbě, kresbě
i koláži, malířka Šárka Hrouzková nebo sochař
Jiří Vašica. Výstava tak představí rozmanitou po-
dobu současného výtvarného umění našeho
kraje.                                        Zuzana Tomanová

Debaty v Rozvojo-
vých kafárnách
Je Afrika jenom chudá? Kam jdou vaše peníze,
když je posíláte na charitu? Co se vlastně dělá
při humanitární pomoci? Je fair trade opravdu
fér? O těchto a dalších otázkách budeme deba-
tovat na Rozvojových kafárnách. Přijďte si po-
povídat nad šálkem kávy nebo čaje do některé
z litomyšlských kaváren o tom, o čem se moc
nemluví!
První Tibetská kafárna se koná v pátek 4. 4.
v 18.00 hod. v kavárně Mandala s rodilým Tibe-
ťanem a jeho ženou českého původu, Kelsang
Lhamo. Na dalších kafárnách se na vás těší Roz-
vojová kafárna aneb Spolek litomyšlských kavá-
renských povalečů o rozvoji. 

Štěpánka Pecháčková

Duke Velikonoce
představí návrat
ke kubismu 
i Bludičky 
K Dudychovým zaví-
talo jaro. Přesvědčit
se o tom můžete na
tradiční akci Duke
Velikonoce, která se
uskuteční od pátku
11. do neděle 13.
dubna vždy od 9.00
do 17.00 hodin v pro-
storách ateliéru
Duke a ateliéru so-
chaře Jiřího Dudychy
u vlakového nádraží.
Kromě představení
novinek z obou ateli-
érů na návštěvníky
čeká doprovodný program v podobě pletení
pomlázek nebo květinová aranžmá studentů
střední zahradnické školy. 
První novinkou, kterou Dudychovi v rámci akce
představí, je návrat ke kubismu. Sochař Jiří Du-
dycha připravuje celou sérii věnovanou tomuto
stylu. „Začínám přemýšlet, že budu dělat kolekci
v kubistickém stylu. Jako první mám již korbel
a vázu,“ říká Jiří Dudycha a pokračuje: „Je to ta-
ková vzpomínka na kubismus, protože ten byl
v Čechách celkem kvalitní.“ Následovat by měla
ještě miska či hrníček. Záleží prý ale na ohla-
sech, které tato keramika vzbudí. K vidění budou
také sochařovi originály nových reliéfů, nesoucí
poetický název Bludička. „Jde o holčičí obličej
doplněný a inspirovaný přírodou. Z nových věcí
představím také misky – listy, které jsou inspi-
rované jarem,“ upřesňuje Jiří Duchycha. 
Ateliér Duke se pak představí návrhy zahradní
keramiky, která je určená pro zahrady či terasy.
Nádoby jsou samozřejmě vhodné k osázení.
S tím pomohou studenti střední zahradnické
školy, kteří předvedou jarní aranže nejen do ke-
ramiky ateliéru Duke, ale také se podělí o volné
jarní vazby.
Komu toto vše nestačí, jistě přivítá doprovodný
program. Tentokrát se u Dudychů vrhnou na ple-
tení pomlázek. „Bude tady pan Háp, který bude
plést pomlázky a ukazovat techniky pletení. Sám
jsem na to zvědavý, protože to neumím,“ pro-
zrazuje s úsměvem sochař. Pomlázky si můžete
uplést v sobotu od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do
17.00 hod. nebo v neděli od 14.00 do 16.00 hod.
A přitom třeba podebatovat o Dudychově kera-
mice přímo s jejím tvůrcem. 

Jana Bisová, foto Marie Dudychová

Růžencové sonáty
H. I. F. Bibera 
v Husově sboru
V sobotu 5. dubna v 17.00 hod. zazní v Husově
sboru na Toulovcově náměstí v podání houslistky
Lucie Sedlákové Hůlové za varhanního doprovodu
Jiřiny Dvořákové několik Růžencových sonát Hein-
richa Ignaze Franze Bibera, které se vztahují ke
Kristovu utrpení (č. 6 c moll: Ježíš v zahradě Get-
semanské, č. 7 F dur: Bičování Krista, č. 8 B dur:
Korunování trnovou korunou, č. 9 d moll: Ježíš
nese svůj kříž, č.10 g moll: Ukřižování, č. 16 Passa-
caglia g moll pro sólové housle). Heinrich Ignaz
Franz Biber se narodil r. 1644 ve Stráži pod Ral-
skem. Pojilo ho přátelství s Pavlem Josefem Vej-
vanovským, českým barokním skladatelem
a vynikajícím trumpetistou, společně s nímž hrál
jako houslista v kroměřížské zámecké kapele.
V r. 1684 se stal kapelníkem salcburského dvor-
ního orchestru a v Salzburgu pak také r. 1704 ze-
mřel. Jeho rozsáhlé dílo a obliba specifických
harmonických postupů do jisté míry předzname-
naly pozdější směry v barokní hudbě, které došly
plného uplatnění v dílech Johanna Pachelbela
nebo Johanna Sebastiana Bacha. Jeho Růžencové
sonáty mnozí pokládají za nejpozoruhodnější
předbachovský instrumentální cyklus neobyčejné
duchovní hloubky. Věřím, že i my tak budeme
moci prostřednictvím hudby v tomto předveliko-
nočním čase zakusit dotek tajemství Kristovy
oběti. Srdečně vás zve

za náboženskou obec CČSH 
Štěpán Klásek, farář 

Schůzka Kroužku
Jihočechů
Čtvrtá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2014
se koná ve čtvrtek 17. 4. od 17. 00 hod. v salónku
restaurace U Slunce. Na programu je seznámení
s cílem jarního zájezdu  - městem Opavou a je-
jími památkami a zámkem Hradcem nad Mora-
vicí. Dále nám pí. Vandasová přiblíží
pozoruhodnou osobnost – baronku Sidonii Nád-
hernou. Srdečně zveme i případné hosty.

Jana Kroulíková

najdete nás i na facebooku
www.facebook.com/litomysl.lilie



Konec dubna minulého roku byl
pro členy Litomyšlské hudební
společnosti plný očekávání a tvrdé
práce. Chystali jsme totiž premiéru
muzikálu Petra Jiříčka Píseň písní,
kterou jsme uvedli nakonec ve
dvou představeních 10. května
2013. V létě jsme pak úspěšně
uvedli další dvě představení muzi-
kálu mimo domovskou Litomyšl.
Jsme zejména rádi, že se nám po-
dařilo tímto projektem se ctí repre-
zentovat Litomyšl na festivalu
barokního divadla Theatrum Kuks.
Přesně rok po své premiéře ve
Smetanově domě se muzikál
Píseň písní vrací do Litomyšle.
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Představení se uskuteční v pátek
9. května 2014 v 20.30 hod. v kos-
tele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli,
tentokrát za dobrovolné vstupné. 
Další jarní představení se usku-
teční také 13. 4. 2014 v 15.00 hod.
v kostele v Knapovci a na Noc
kostelů 23. 5. 2014 ve večerních
hodinách v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
Přijďte si zpříjemnit jarní večer
a prožít s námi příběh čisté lásky
umocněný jedinečnou hudbou
Petra Jiříčka.

Za Litomyšlskou hudební 
společnost 

Lucie Nyčová, foto Jan Kameník

Vzpomínková akce při příležitosti výročí
útěku letců ze zajateckého tábora
Městská knihovna Litomyšl, Letecko-modelář-
ský klub Litomyšl a Air-Combat pořádají vzpo-
mínkovou akci při příležitosti 70. výročí útěku
letců, důstojníků R.A.F., ze zajateckého tábora
v Saganu. Součástí bude jednak přednáška
Mgr. O. Pakosty o letci plk. Bedřichu Dvořákovi
s promítáním dobových fotografií a dokumentů,
jednak beseda věnovaná čs. letcům působícím
v Anglii. Pozvání na ni přijali a svou účast po-
tvrdili i tito vzácní hosté: Ing. Vlasta Šišková,
vdova po gen. A. Šiškovi, pilotovi 311. čs. perutě;
plk. letectva ve výslužbě Emil Boček, stíhač 310.
stíhací perutě; pí. Helena Šanderová, dcera pi-
lota a spisovatele Václava Kubce; p. Josef Kou-
kal, syn plk. ve výslužbě Josefa Koukala z Luže;
Jan Pohořelec, zabývající se hledáním a vyko-
pávkami letadel a leteckých artefaktů. 
Akce byla naplánována původně v menším roz-
sahu (bez pozvaných hostů), ale posléze jsme se
rozhodli zajistit pro ni větší a důstojnější pro-
story. Myslíme si, že svým historickým význa-
mem a jako připomínka velké odvahy
a statečnosti nejen čs. letců za 2. světové války
si zaslouží být 70. výročí útěku ze zajateckého
tábora v Saganu připomenuto co nejširší veřej-
nosti. Z tábora Stalag Luft III uprchlo v noci 24.
března 1944 šestasedmdesát spojeneckých
letců, mezi kterými byli i tři Češi. Jedním z nich

byl právě rodák z nedalekého Chotěnova p. Be-
dřich Dvořák, příslušník 312. stíhací perutě R.A.F.
Informaci o této výjimečné události najdete i na
portálu Seznam a ČT 24, stejně jako připomínku
osobnosti generálmajora Aloise Šišky.
Beseda se uskuteční v sále hotelu Zlatá Hvězda
v úterý 8. dubna od 17.00 hod. Ve stejný den do-
poledne proběhnou v litomyšlské  knihovně 3
přednášky o letci plk. B. Dvořákovi pro žáky lito-
myšlských základních škol.       Jana Kroulíková

Píseň písní rok po premiéře

KAM DO OKOLÍ
7. 4.               Po            16.00-19.00 Melvys - Tvořivá dílna - Malba na textil • Žabárna, Vysoké Mýto
9. 4.              St             9.00-15.00 Lesní klub Brlenka: Šel zahradník do zahrady - příprava záhonů na setí a sázení • Brlenka
10. 4.              Čt             18.00 Kam zmizel zlatý poklad republiky - přednáška Stanislava Motla, vstupné 20 Kč • Komunitní sál MFD, Bystré
11. 4.               Pá            18.00 Zemeznění - muzikoterapie, Alžběta a Pavel Jasanští • Žabárna, Vysoké Mýto 
11.-13. 4.                         9.00-17.00 Jarní velikonoční výstava „Velikonoce – svátky jara“ - ukázka staročeských tradic, tavení skla, květinové vazby • výstavištní areál v Častolovicích
13. 4.              Ne           9.00 Jarní trhy - výrobky s jarní a velikonoční tématikou • zahrada za Hasičskou zbrojnicí, Bystré
                                       9.00-16.00 Velikonoční jarmark • Sokolovna, Dolní Újezd
                                       14.00-19.00 Předvelikonoční sváteční odpoledne - velikonoční výstava, ukázky řemesel a kulturní program • Orlovna, Oldřiš
13. 4. - 18. 5.                 Velikonoční výstava - otevřeno jen v neděli 14-17, 13. 4. ukázky stříhání ovcí, práce řezbářů, uměleckého kováře • Muzeum vesnice, Dolní Újezd
14. 4.              Po            16.00-19.00 Melvys - Tvořivá dílna - Ubrousková technika • Žabárna, Vysoké Mýto
16. 4.              St             Den Pardubického kraje - více informací na www.pardubickykraj.cz • několik míst v Pardubicích
                                       9.00-15.00 Lesní klub Brlenka: Tajemství Velké noci - proměny kolem nás a v nás, velikonoční zvyky a tradice • Brlenka
                                       18.00-20.00 Praktická psychosomatika člověka, aneb jak žít radost, zdraví a lásku - Pavel Polok uvádí svou knihu knihu • Žabárna, Vysoké Mýto
19. 4.              So            9.00 Výpal keramiky RAKU - pro děti z keramického kroužku DDM Litomyšl a ZŠ Skořenice • Ateliér Mlha, Netřeby čp. 5
23. 4.             St             Lesní klub Brlenka: Zelené Vendolí - návštěva záchranné stanice volně žijících zvířat • info o dopravě na tel. 777 442 994
                                       18.00 Síla a léčivá moc kamenů - přednáška Vladimíra Skřivánka • Žabárna, Vysoké Mýto
26. 4.             So            17.00 Stavění Máje - průvod, hraje Dolnovanka, večer taneční zábava se skupinou Reflex a skupinou L. Rothscheina • Dolní Újezd
                                       20.00 Pouťová zábava • Pomezí
27. 4.              Ne           14.00 VIII. ročník přehlídky vodních mlýnků - prezence od 13.00, občerstvení zajištěno • potůček pod Sokolovnou, Bystré
28. 4.             Po            16.00-19.00 Melvys - Tvořivá dílna • Žabárna, Vysoké Mýto
30. 4.             St             9.00-15.00 Lesní klub Brlenka: Kde se vzalo, tu se vzalo - téma potraviny a nakupování a co je zatím • Brlenka
3. 5.              So            13.00 Májová křídlovka 2014 - 4. ročník přehlídky dechových hudeb, vstup 100 Kč • přírodní areál za školou v Trstěnici (za nepříznivého počasí v KD Čistá)
14. 5.              St             9.00-18.00 Retro focení - zábavné focení v retro stylu pro malé děti, rezervace již nyní na tel. 739 084 971 • MC Tykadlo, Vysoké Mýto

Potřebujete pohlídat dítě?
Třeba i nemocné? Mám 25 let praxe
jako vychovatelka a nyní i kurz chůvy. 
V případě zájmu volejte 602 306 397.

Občanské sdružení Prales dětem vás srdečně
zve na společenský večer na podporu ochrany
tygra sumaterského s přednáškou a promítáním
o divoké přírodě, koutů východního Indopacifiku
od Bali až po západní Papuu, do deštných pra-
lesů Sumatry, kde vám představíme nevšední
český projekt Green Life a jeho aktivity. Akce se
uskuteční 4. dubna od 19.00 hod. v Bobo Cafe
na Vodních valech. Přednášet budou členové OS
Prales dětem, kteří jsou přímými účastníky pro-
tipytlácké hlídky Green Patrol.
Vstupné je dobrovolné - doporučené 100 Kč

Martin Kopecký

Přednáška s promí-
táním v Bobo Cafe
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Muzeum domečků, panenek a hraček
se opět otvírá na Velký pátek
Panenky, kočárky, nádobí, domečky, ale také
vláčky, autíčka, kolotoče a řada dalších hraček
je k vidění v Muzeu domečků, panenek a hraček
v Litomyšli. Muzeum se návštěvníkům otevře na
Velký pátek a jeho majitelka, sběratelka
MUDr. Dobromila Filová, již nyní slibuje řadu no-
vinek. Expozici v objektu na Jiráskově ulici si mů-
žete prohlédnout v dubnu o sobotách a nedělích
od 13.00 do 17.00 hod., na Velikonoce je ote-
vřeno i v pondělí od 11.00 do 17.00 hod. V květnu
a září je muzeum přístupné od 10.00 do 17.00,
v červnu, červenci a srpnu pak od 10.00 do 18.00
hod. Zavítat sem můžete ale také o vánočních
prázdninách od 14.00 do 17.00 hod. 
Slavnostní zahájení letošní návštěvnické sezony
je naplánované na 18. dubna a hned následující
den je připravena zajímavá akce nejen pro děti.
„V sobotu ve 14 hodin se uskuteční animované
čtení pohádky Šípková Růženka. Děti, které
chtějí hrát, ať přijdou již v 13.30 hod. nebo se při-
hlásí telefonicky na čísle 734 802 946, ale
mohou využít i e-mailu panenkylitomysl@se-
znam.cz,“ říká sběratelka Dobromila Filová. Zá-
roveň prozrazuje, že v uspořádání muzea, ale
i v případě samotných exponátů došlo ke změ-
nám. „Trochu jsme změnili expozici, v místnosti
dětského koutku jsou také exponáty. Máme nové
panenky - francouzské, Marbulínku a Lucinku, ko-
čárky, pokojíčky, obchůdky a domečky. Nově
u nás najdete také velkou parní továrnu,“ prozra-
zuje sběratelka. Ovšem v muzeu domečků a pa-
nenek chystají pro návštěvníky ještě více. Chtějí
zopakovat čtení pohádek, měl by se uskutečnit
křest panenky, která je na plakátech, soutěž ve
stavění hradu či v dalších dovednostech a znalos-
tech. Dobromila Filová také doufá, že se jí podaří
pozvat herečku a moderátorku Báru Štěpánovou.
A kdo by se chtěl na hračky ze sbírky Dobromily
Filové podívat také jinde než v Litomyšli, bude

mít příležitost na zámku Sychrov nebo v Ná-
měšti na Hané. „Budeme pořádat výstavu na Sy-
chrově a Náměšti na Hané, na které vás zveme.
Náměšť má otevřeno od 1. 4., na Sychrově
budou naše věci pravděpodobně od června,“
láká závěrem sběratelka. 
Muzeum domečků, panenek a hraček se poprvé
otevřelo před rokem. Najdete ho v jednom
z měšťanských domů v Jiráskově ulici naproti zá-
meckému pivovaru, čímž je součástí zámeckého
návrší. Sbírka zahrnuje exponáty od roku 1850
po současnost. Na zhruba 250 metrech čtvereč-
ních je v šesti místnostech vše, co „maminky“
panenek potřebovaly v jednotlivých obdobích ke
hře. Návštěvníci uvidí historické domečky a po-
kojíčky. Je zde bydlení princezen, ale také ven-
kovských lidí, obchůdky nebo americké farmy.
Expozice panenek začíná nejstarší panenkou
oblečenou do litomyšlského kroje a končí pa-
nenkami Barbie, které se již dnes stávají historií.
Na své si přijdou i páni kluci. Zajímat by je mohly
model železnice, autíčka, cirkus s maringotkami,
nože, různé hry a jiné historické hračky.

Text a foto Jana Bisová

23. ročník Majáles
V letošním roce se budou akce litomyšlských
studentů konat v několika termínech. Ani ten-
tokrát nebude chybět tradiční průvod, který
vyjde 28. 4. v 16 hodin od Smetanova domu.
Projde Smetanovým náměstím a bude ukon-
čen v Klášterních zahradách vyhodnocením
nejlepších masek. Poté se zde bude konat
velmi zajímavá akce Běh pro Afriku aneb po-
stavme školu v Africe. Vrcholem majálesového
programu budou dva večery, na kterých bude
vyhlášen Miss-ák 2014 (28. 4. od 19.30 hod.
v MC Kotelna) a nejkrásnější dívka tohoto roku
– Miss Majáles (29. 4. od 19.30 hod. v Lidovém
domě). Studenti si v úterý 29. 4. zasportují
v rámci sportovního dne, který bude doplněn
jízdou zručnosti a nezručnosti s traktorem
a soutěží v hasičské technice. O týden později,
v úterý 6. 5., si studenti zatancují na Rockové
noci, na které v Music Clubu Kotelna zahraje
Trio de Janeiro z Prahy a litomyšlské hudební
skupiny W.x.P. a AC/DS boys. 
Slavnosti Majáles doplní výstava výtvarných
prací studentů VOŠP a SPgŠ (28. 4. od 17.30 hod.
vernisáž k výstavě, půda VOŠP a SPgŠ), bude se

konat již 3. ročník výstavy fotografií studentů li-
tomyšlských středních škol (30. 4. od 16.30 hod.
vernisáž, půda GAJ), letos na téma Černobílý
svět nejen černobíle. Zajímavým zpestřením
slavností bude vystoupení pěveckého sboru KOS
a jeho přátel z Ameriky v Novém kostele (7. 5. od
18.00 hod.). 
Po dobu Majáles bude před budovou SŠZaT vý-
stava florárních objektů se zahradnickou tema-
tikou. Součástí výstavy budou také vítězné
fotografie studentské soutěže.
Na všechny akce srdečně zveme nejen studenty
litomyšlských škol, ale přijďte se podívat všichni
Litomyšlané. Podrobný program naleznete 
na http://majales.lit.cz/

Hana Honzíková, štáb Majáles

Běh pro Afriku
Co je běh pro Afriku? Jedná se o běh určený
dětem, studentům i dospělým, který pomůže
chudým  zemím v jejich vzdělávání. „Postavme
školu v Africe!“ , tak zní motto programu Běh pro
Afriku, který má pod záštitou organizace Člověk
v tísni. Této akce se v Litomyšli ujaly studentky
VOŠP a SPGŠ Marcela Pluhařová, Pavlína Hejz-
larová a Eliška Štanclová. Připojte se a přispějte
nějakou korunkou, vyběhejte školu pro Afriku,
užijte si bezvadný majálesový den se svou rodi-
nou a svými přáteli. V pondělí 28. 4. v 16.45 hod.
v Klášterních zahradách.

Mgr. Hana Honzíková, štáb Majáles

Město Litomyšl spolupořádá Mysliveckou pře-
hlídka trofejí ulovených v honitbách okresu Svi-
tavy pro veřejnost přístupnou ve dnech 25. až 26.
dubna 2014 v Javorníku u Svitav v sále „U Jelena".
Jiří Randák, vedoucí odboru životního prostředí 

Májová křídlovka
Obec Trstěnice a obec Čistá pořádají 4. ročník pře-
hlídky dechových hudeb „Májová křídlovka 2014“,
který se uskuteční 3. května 2014 od 13.00 hod.
v přírodním areálu za školou v Trstěnici u Lito-
myšle. V případě nepříznivého počasí se bude celá
akce konat v kulturním domě v Čisté.
Jednotlivé kapely vystoupí v pořadí: 
Mrákotinka – 13.00–14.00
Pohoranka – 14.15–15.15
Mistříňanka – 15.30–17.30
Programem vás bude provázet Radek Klusoň.
Vstupné 100 Kč. Bohaté občerstvení zajištěno.

Ivana Hermanová

Oříšková chaloupka 
v Husově sboru
V pátek 25. dubna v 17.00 hod. zahraje v Husově
sboru na Toulovcově náměstí pohádku, inspiro-
vanou nejen vlastním jménem, ale také skvělým
babiččiným receptem na oříškovou bábovku, vý-
tvarnice a herečka Hana Voříšková z Chocně. Sr-
dečně zveme všechny vnímavé diváky od 2 do
100 let na toto jemné, vtipné a tentokrát nejen
výtvarně, ale i chuťově působivé divadelní před-
stavení. Vstupné je jako obvykle v Husově sboru
dobrovolné.                 Za náboženskou obec CČSH

Štěpán Klásek, farář 

Vyrobte si 
originální mýdlo
Objevte na lázeňské kolonádě stánek litomyšl-
ského informačního centra, kde si děti, ale i je-
jich rodiče mohou vyrobit voňavá a barevná
mýdla. Malá mýdla netradičních tvarů si můžete
přijít vytvořit v sobotu 26. dubna kdykoli mezi
10.00 a 17.00 hodinou. Kromě ručně vyráběných
mýdel vám v našem stánku nabízíme i suvenýry
s lázeňskou a litomyšlskou tématikou.

Aleš Bárta

Výstava architekta
Hájka v jízdárně
Výstava nazvaná Trojúhelník představí tři úhly
přemýšlení o architektuře: praxe - výzkum -
škola. Ve zrekonstruovaných prostorách zá-
mecké jízdárny budou pomocí velkoplošných
projekcí, architektonických modelů a akustic-
kých instalací prezentovány různé projekty, na-
příklad mezinárodní projekt nového evropského
města kultury URBO KUNE, experimentální hu-
dební scéna v německém Falcu nebo výzkumné
práce studentů fakulty architektury v Praze
a akademie výtvarných umění v Bratislavě. Sou-
částí bude i několik doprovodných akcí, návštěv-
níci se mohou těšit třeba na performanci
zhudebnění měst a na kolokvium současného
města.  Výstava bude slavnostně zahájena v so-
botu 12. dubna v rámci Konference k 20. výročí
setkání sedmi prezidentů. Potrvá do 18. května
a bude otevřena denně od 10 do 17 hodin. 

Eva Piknová

Přehlídka trofejí

Letní dětský tábor
Robin Hood 2014
Dětský letní tábor NADĚJE 2014 je už tady! Za-
žijte na vlastní kůži život zbojníků v Sherwood-
ském lese a utkejte se s šerifem z Nottinghamu!
Letošní tábor se koná od 28. 6. do 5. 7. 2014 v re-
kreačním středisku Naděje ve Svratouchu na Vy-
sočině. Kapacita je omezena; přihlášky a další
informace najdete na http://nadeje.cz/litomysl.

Martina Soukupová



zlatými soškami. Čtvrteční promítání filmo-
vého klubu přivítá romantický film Ona,
který si nakonec vysloužil Oscara za nej-
lepší scénář. V pátek 18. dubna je na pro-
gramu historický film 12 let v řetězech (3
Oscary). V sobotu 19. dubna nabídne kino
Sokol sci-fi ve 3D Gravitace režiséra Al-
fonsa Cuaróna, který se s počtem sedm
Oscarů stal nejúspěšnějším filmem letoš-
ního udílení cen Americké filmové akade-

mie. Oscarový týden uzavře v neděli 20. dubna
drama ve 3D Velký Gatsby, které získalo dva
Oscary. Prokop Souček

Litomyšlské kino Sokol chystá na třetí dub-
nový týden malé ohlédnutí za březnovým
udílením cen Americké filmové akademie.
Od 15. do 20. dubna tak diváci mohou strá-
vit „Týden s Oscarem“ a připomenout si tak
nejúspěšnější snímky loňského roku.
V úterý 15. dubna se bude promítat filmové
drama Jasmíniny slzy režiséra Woodyho Al-
lena, které je volným zpracováním diva-
delní hry Tennessee Williamse Tramvaj do
stanice Touha (1 Oscar). Ve středu 16. dubna se
návštěvníci mohou těšit na snímek Klub po-
slední naděje, jejž porota ocenila hned třemi
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Přijede k nám Kavárna!
„Pojď si sednout do kavárny, dáme si kávu nebo
čaj.“ Slyšeli nebo řekli jste tuto větu asi všichni
a asi všichni jste poseděli, popíjeli a pozorovali
okolí. Pojďte si tuto „kávičku“ tentokrát prožít
jinak. Podařilo se nám zkontaktovat se s Nadací
Světluška, nabídnout termín a přemluvit ji, aby
v rámci jejich republikového charitativního
turné přijela Kavárna Potmě i k nám, do Lito-
myšle.
Kavárna Potmě je projekt Nadace Světluška,
Nadačního fondu Čs. rozhlasu a svítí na cestu
nevidomým dětem a dospělým, přispívá na
speciální pomůcky s mluvícím nebo hlasovým
displejem, na vodicí psy a osobní asistenty. Ka-
várna Potmě je speciálně upravený autobus –
pojízdná kavárna, který vám všem nabídne

možnost zažít „kávičkovou siestu“ jinak –
potmě budete obslouženi týmem nevidomých
kavárníků a na chvíli si vyzkoušíte, jaké to je
vnímat svět bez pomoci jednoho z nejdůležitěj-
ších smyslů – zraku. Jako vzpomínku si odne-
sete i svůj hrneček.
Kavárna Potmě je charitativní akce, kterou jsme
pozvali, a ve spolupráci se Smetanovou Lito-
myšlí začlenili do programu květnových Gastro-
nomických slavností M. D. Rettigové ve dnech
24. - 25. 5. 2014. Věříme, že nahlédnutím do
světa bez světla a barev si budete odnášet pocit,
že jste někomu přispěli na jejich cestě k samo-
statnosti. 
Srdečně vás zve Hotel Zlatá Hvězda a Smeta-
nova Litomyšl.                          Milena Šnajdrová

Oscarové filmy roku 2013 v kině Sokol
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Zpívají pro radost,
chtějí však zpěvem
i pomáhat
S příchodem jara se u členů pěveckého sdružení
KOS pedagogické školy v Litomyšli nedostavila
jarní únava, ale spíše naopak. První jarní slu-
neční paprsky vlily mladým hudebníkům do žil
další porci elánu a chuti nejenom zpívat, ale
svým hudebním projevem i pomáhat druhým. Již
počátkem měsíce března se sbor KOS zúčastnil
benefičního koncertu, který se uskutečnil v Kul-
turním centru Fabrika ve Svitavách. Dalším
účastníkem akce pak byl sbor Anteneo z Univer-
zity Palackého Olomouc a Litomyšlský symfo-
nický orchestr. Vybraná částka putovala ve
prospěch občanského sdružení Děti domů, které
se zaměřuje na podporu pěstounské péče a dal-
ších forem náhradní rodinné péče. Zajímavostí,
která jenom podtrhla smysl benefičního kon-
certu, byl fakt, že mezi účinkujícími byli dva zpě-
váci ze Svitav, u nichž láska k hudbě vlastně
stála na počátku jejich přátelství. Rodina jed-
noho z mladých hudebníků si proto toho dru-
hého vzala do pěstounské péče. Stali se z nich
tak bratři a oba dva pracují v současnosti ve
sdružení Děti patří domů. Každý studuje sice
jinou školu, a tak také zpívá v jiném sboru, jeden
v Ateneo a druhý v KOSu, což však vzájemné ro-
dinné pouto nikterak neoslabuje. „Zpívali jsme
výběr z našeho repertoáru, například renesanční
a barokní písně, ale i zajímavou maďarskou
píseň,“ komentuje sbormistr KOSu Milan Motl
program benefičního koncertu a dodává: „V
podstatě všechny skladby, které jsme ve Svita-
vách představili, jsme nedávno natáčeli na cé-
déčko, které chystáme vydat příští rok.
„Přítomné posluchače oslovila zejména tvorba
Jiřího Pavlici, jehož mši má sbor KOS ve svém re-
pertoáru a rád ji zpívá. Svoje porozumění lidové
tvorbě využívají i při pohybu, který podbarvuje
aranžmá některých skladeb.
Na 2. dubna byl pak plánován Jarní koncert,
v jehož rámci se v prostorách kapitulního kos-
tela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli uskutečnilo
společné vystoupení sboru KOS a sboru St
John´choir z Velké Británie.      Zuzana Fruniová

www.umedveda.cz

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

PIVNICE - BAR Každý den od 15.00 v Caféčku
V dubnu za každých 5 piv můžete vyhrát 30 l sud (3x)

na letní grilovačky...
Pilsner Urquell - 35,- • Nepasterizovaný Gambrinus - 21,-

Černý kozel - Řezané

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA POLEDNÍHO MENU 
VČETNĚ VÍKENDŮ!

Každý den výběr ze 3 polévek a 9 hlavních chodů Po - Pá
V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a min. 4 hlavních chodů

– možno i s sebou
Poctivé porce domácích jídel bez chemie...

Žádné polotovary... Vývary pouze z masa a kostí...
Caféčko je v době obědů nekuřácké!

Restaurace kuřácká i nekuřácká.

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

www.umedveda.cz
Rezervace do Restaurace 461 616 726

Rezervace do Caféčka 724 255 905

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)

Inzerce
Prodám servisované, plně vybavené trekingové
kolo Stratos-Author, rám 20´´, cena 2 000 Kč, tel.
602 128 984. • Prodám spolehlivý, zachovalý
a málo používaný plynový kotel Destila 31. Cena
2 500 Kč. Tel.: 604 533 844. • Prodám 3 ks skříní
z masivu imitace buk, jedná se o 2 ks šatní
skříně a 1 ks skříně na prádlo. Rozměry: výška
178 cm, šířka 120 cm a hloubka 58 cm. Cena 2
500 Kč. Tel.: 604 533 844. • 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 40 cm + sifon, páková
nerez baterie - rozteč 10 cm + šroubení, 2 hmož-
díře s paličkou z mosazi - výška 10,5 cm, 9,5 cm,
kratinu, cihly cca 200 ks, asfaltovou lepenku –
bitagit. Tel.: 607 744 568. • Štěně Kavalír King
Charles Španěl s PP (pejsek) - kdo pohladí,
neodolá! Petrová, 774 620 510, Iva.Petrova@se-
znam.cz. • Nabízím výběr z 60 ks gramofono-
vých desek, populární hudba 60.-80. léta,
kus/10 Kč. Dále nabízím 110 ks starých odznaků,
různých - za 300 Kč. Nabízím také malý stan za
150 Kč. Tel.: 739 307 646. • Nabídněte knihy -
kompletní vydání Z. Nejedlý: Tisíc let života če-
ského města – Litomyšl. A knihu A. Jiráska Filo-
sofská historie – původní vydání. Tel.: 739 307
646. • Prodám čalouněný rozkládací gauč, málo
používaný a s úložným prostorem. Cena doho-
dou. Tel.: 732 688 037.

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

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

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

plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

Zápis do mateřinek na jednom místě
S blížícím se termínem zápisu do mateřských
škol jsme se zeptali Radomila Kašpara, místo-
starosty Litomyšle odpovědného za školství, co
je nového v této oblasti. „Letošní zápis bude ta-
ková malá revoluce," říká Radomil Kašpar a do-
dává: „Po zkušenostech z minulých let, kdy
někteří rodiče obcházeli všechny tři školky, aby
své dítko určitě někde umístili, jsme připravili pro
zápis jen jedno místo. Ušetříme tak rodičům ono
běhání z kopce na kopec." 
„Zápis proběhne 28. 5. 2014 v zasedací místnosti
internátu Litomyšlské nemocnice, a.s., na ul. J. E.
Purkyně 919. Od 9.00 do 17.00 hod. zde budou ře-
ditelky všech tří školek přijímat přihlášky dětí
k předškolnímu vzdělávání v Litomyšli. Rodiče si
musí s sebou k zápisu vzít občanský průkaz a vy-

plněnou přihlášku," konstatuje Milada Nádvorní-
ková, vedoucí odboru školství a sociální péče. Při-
hlášku lze získat dopředu ve všech mateřských
školách, na odboru školství a sociální péče a na
stránkách www.litomysl.cz. Přihláška musí obsa-
hovat také potvrzení od dětského lékaře. 
„Jedno místo pro zápis neznamená, že bychom
upírali ředitelkám jejich pravomoci. O přijetí či
nepřijetí budou samozřejmě rozhodovat ve
správním řízení ony samy," upřesňuje místosta-
rosta a Milada Nádvorníková dodává: „Rodiče si
mohou jednotlivé školky prohlédnout při dnech
otevřených dveří, které jsou naplánovány na 19.
května v I. MŠ (Jiráskova 95), 20. května v II. MŠ
(17. listopadu 905) a 21. května v III. MŠ (Lidická
1056) vždy od 8.00 do 16.00 hodin.               -red-
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Ladislav Zeman rozhodl
o vítězství šachistů v KP II
Litomyšl B : Heřmanův Městec (4,5 : 3,5)
Za deštivého počasí jsme v neděli 23. 3. 2014
přivítali družstvo šachistů z Heřmanova Městce.
Zápas byl velmi důležitý. Hrálo se předposlední
desáté kolo. Byla to poslední možnost, jak naše
béčko zachránit před sestupem z této silné sou-
těže. V minulých kolech jsme mnohokrát sahali
po vítězství a bodovém tisku. Šachová bohyně
Caissa však byla nelítostná a celkem 4x jsme
prohráli tím nejtěsnějším rozdílem a nebodovali.
Byly to kolikrát velmi smutné porážky, kdy stačil
malý krůček. Šachy, na rozdíl od řady jiných pro-
fesí a lidských činností, neznají žádné kdyby, hra
je přesně omezená časem, pravidly a výkonem.
Zápas začal velice dobře Jirka Šváb, po 15 minu-
tách stál jasně na výhru a jako první bodoval. Na
poslední šachovnici zcela suverénně vyhrál
Libor Horák, který je velkou posilou týmu a má
100% bodový zisk. Petr Jonáš a Tomáš Nekvinda
prohráli se silnějšími a zkušenějšími soupeři
a bylo to 2 : 2. Velmi důležitá byla remíza, kterou
uhrál talentovaný Jakub Nešpor, když ve složité
dámské koncovce zvolil věčný šach a neriskoval,
což bylo pro průběh zápasu nakonec velmi dů-
ležité. Za stavu 2,5 : 2,5 jsme bojovali již jen já,
Karel Škeřík a Ladislav Zeman. 
Hrálo se již 5 hodin, všude byly koncovky, Láďa
i Karel stáli lépe. Pošeptal jsem oběma kolegům,
že stojím na prohru a oba musí hrát na výhru. Karel
Škeřík postupně zvyšoval výhodu v opticky vyrov-

nané a složité koncovce dvojice dam a koní a pro-
fesorsky vyhrál, já jsem sportovně v prohrané pěš-
cové pozici partii vzdal. V té chvíli měl v rukou osud
zápasu zarputilý a nesmiřitelný šachový bojovník
Láďa Zeman, který bude v tomto roce slavit s dal-
šími členy našeho oddílu Petrem Jonášem a Václa-
vem Štětkou významné životní jubileum. Láďa
prostě šachy miluje, je to jeho celoživotní radost
a zábava. To prokázal i v této rozhodující partii, kdy
po téměř 6 hodinách hry a 85 tazích jeho houžev-
natý soupeř konečně kapituloval, a my jsme zvítě-
zili. Láďo, děkujeme. Přijmi naši gratulaci.

Jaromír Odstrčil, předseda šachového oddílu
TJ Jiskra Litomyšl, foto Libor Horák

Šachový bojovník Ladislav Zeman v závěrečné fázi
rozhodující partie.

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 16. dubna od 19.00 / Fabrika
Michal Prokop & Framus Five - koncert
• 24. dubna od 19.00 / Ottendorferův dům
Noach - koncert, vokální soubor Noach z Ostravy je
tvořen šesti muži, kteří se věnují interpretaci hebrej-
ských písní
• 26. dubna od 12.00 / klub Tyjátr
Oblastní kolo porty - oblastní kolo nabízí účast
v soutěži muzikantům nejen Českomoravského po-
mezí
Více na www.kultura-svitavy.cz

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• od 10. do 13. dubna
Dny slovenské kultury 2014
10. 4. 2014 od 19.00 / dvorana muzea
Violin Orchestra Bratislava Eugena Botoša - gala-
koncert
12. 4. 2014 od 18.00 / DUKU DUKU
Martin Harich s kapelou
12. 4. 2014 od 19.00 / dvorana muzea
Květinová show - hostem večera bude zpěvák Ma-
rian Vojtko
13. 4. 2014 od 19.00 / kinosál muzea
Robert Thomas - Mandarínková izba - divadlo,
v hlavní roli s M. Kramárem
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 11. 4. od 20.00 / klubová scéna
Katapult - koncert
• 12. 4. od 9.00 do 13.00 / nám. Přemysla Otakara II
Jarní kujebácký jarmark - ukázky řemesel, nabídka
zboží nejen s velikonoční tématikou, zabíjačkové
speciality atd.
• 23.  4. od 8.30 do 15.30 / nám. Přemysla Otakara
II.
Den Země - ekologické prezentace, stánky, zábava
pro děti i dospělé.

Českomoravské
pomezí zve
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Pozvánka na běh
Černou horou
Tradičně poslední dubnovou sobotu a zase ve
stejný den se zahájením „lázeňské sezóny“
budou dychtiví běžci všech věkových kategorii
zkoušet svoji kondici na značených stezkách
v našem nejbližším městském lese na Černé
hoře. Stále se zvyšující účast při tomto klání, ale
především využití tohoto krásného přírodního
parku pravidelnými návštěvníky nás přivádí
k myšlence zařadit tuto akci do programu „Lito-
myšl - lázně ducha“. Jsme přesvědčeni, že
i v této lokalitě se nacházejí prameny, které
mohou přispět k atmosféře zdravého nadšení
z pohybu. Bonusem nejsou jen dárky od spon-
zorů, ale i radost z toho, že jsme doběhli nebo
že se zde potkáváme se svými přáteli.
Tak tedy v sobotu 26. 4. 2014 od 10 do 12 hod.
v lese na Černé hoře! 

Za pořadatele Jan Kubíček, foto archiv akce

Litex Aerobic
Show 007
V sobotu 12. dubna se opět uskuteční LITEX AE-
ROBIC SHOW, poprvé s oblíbeným instruktorem
a 3násobným mistrem světa ve sportovním ae-
robiku Vladimírem Valouchech. Akce se jako tra-
dičně odehraje v městské sportovní hale. 
„Okrem toho, že ma ZUMBA udržiava fit, umož-
nila mi spoznať mnoho skvelých ľudí, dala mi
množstvo pozitivne energie a nový pohľad na
život. Zumba mení telá, mysle a duše miliónov
ľudí na celom svete! A ja sa veľmi teším, že som
mohla byť jednou z nich,“ říká Daniela Česne-
ková (SK), Zumba® Education Specialist, oficiální
školitelka Zumba® instruktorů na Slovensku
a v České republice, která se LITEX AEROBIC
SHOW zúčastní jako lektorka. Přijďte se tedy od-
reagovat nejen při zumbě, vyplavit endorfiny
a načerpat novou energii.                              -red-

Mládež letecko – modelářského klubu
Litomyšl dosáhla opakovaného úspěchu

Model klub Svitavy i v le-
tošním roce uspořádal
„Zimní ligu házedel“ -
modelů o rozměrech do
60 cm a váze 60 gramů,
volně létajících bez po-

užití jakéhokoliv řízení. Pro mládež jsou cenově
dostupné. Letos jsme 34. ročník navštívili již po
osmé s dobrými výsledky. 
Pětikolová soutěž začíná již 4. ledna a končí 15.
března. V letošním ročníku se vystřídalo 33 žáků
(proto žákovská) a 28 seniorů. Ligy se zúčastnili
sportovci DDM Svitavy, DDM Jevíčko, DDM Tiš-
nov, DDM Šumperk a Modelářský klub Litomyšl.
Náš klub byl zastoupen sedmi soutěžícími.
Počasí a nemocnost soutěžících udělaly své
a promíchaly pořadí. Jarda Halouska stanul opa-
kovaně z loňska na místě druhém. Ostatní žáci
nesplnili požadovaný součet bodů, a tak se dělili
o další místa. Pro nováčky znamenala tato soutěž první mo-

delářský křest odzkoušení svých modelů a ne-
vedli si špatně. Při vyhodnocení v klubovně
modelklubu ve svitavské Cihelně obdržel každý
žák diplom za výkon a za účast. Do tašky dostali
(kalorné) sušenky, čokoládu a propagační mate-
riál města Svitavy. 
Já sám za sebe přeji, aby 35. ročník byl obsazen
tolika soutěžícími žáky z našeho klubu jako
letos.
Do budoucna musí každý vedoucí kroužku spl-
ňovat pedagogické minimum v rozsahu školících
40 hodin a zkouškou dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a práci s mlá-
deží. V mém případě pro zralý věk už nejsem vý-
chovně zdatný, a tak ani DDM nestojí o zahrnutí
této činnosti pod svoji správu. Tím předpoklá-
dám, že po mé desetileté práci zanikne soutěžní
činnost žáků v Litomyšli. V této oblasti se město
postavilo zády a nastalo věkové vakuum. Není
zatím nikdo, který by tyto náročné požadavky
dobrovolně splňoval.
Přeji všem žákům letu zdar a pochopení!

Za modelářský kroužek 
text a foto Jindřich Krčmář

Soutěžní tým žáků: Zleva zkušený borec J. Halou-
ska (2. místo, ZŠ Cerekvice nad Loučnou), Benja-
mínci M. Bednář, M. Kadlec, P. Radiven (III. ZŠ
Litomyšl). Pro nemoc se vyhodnocení nezúčastnil
O. Schmidt, V. Cimburek, J. Cimburek.

Dobré divadlo přijme:
tiskovou mluvčí, ředitele hudebního,
divadelního nebo řemeslného festivalu,
vedoucího marketingu, herce/rytíře,
lepiče plakátů, pořadatele pohádek, 
koncertů a divadel. 
Nabízíme odměnu na DPP,  mladý tým a benefity. 
Pošlete životopis na info@dobredivadlo.cz
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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 12.00 - plavání a cvičení pro seniory
Více informací na www.bazen-litomysl.cz, případně na
telefonních číslech 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
- Možnost změření fyziologické hodnoty v těle,  např.
poměr tuku, vody a svaloviny, index BMI apod. a ná-
sledné poradenství. Lze využít na každé spinning lekci. 
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
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
- konec zimního provozu 13. 4., letní provoz od 17. 4.
Info na: www.areal-sokolovna.cz

 AE-ZU free dance + posilování
Tělocvična Gymnázia A. Jiráska (vchod zezadu)
Po Po 18.00-19.00, St 18.00-19.00 
- vstup 60 Kč, studenti 40 Kč
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 (Renáta 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. 

 Rodinné centrum, Toulovcovo náměstí 1163
Pilates s J. Voleskou - cvičení na protažení celého těla
Čt 10. 4., 17. 4., 24. 4.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

Litomyšlský
pohár ve 3. kole
V sobotu 8. 3. se v DDM Litomyšl konalo 3. kolo
Litomyšlského poháru 2014 ve stolním táhlovém
hokeji Stiga. Ideální počet 12 hráčů si nejprve za-
hrál každý s každým o 8 postupových míst do vy-
řazovacích bojů. Přes mnoho překvapení, kterým
vévodila výhra Ondřeje Lopaura nad Robertem
Ježem, a řadu těsných výsledků postoupili favo-
rité. Ve čtvrtfinále se tento trend pokusil změnit
pouze Josef Sedláček, ale donutil Michala Boštíka
jen k prodloužení 3. zápasu. V semifinále Patrik
Petr vyřadil Roberta Ježe 3:0 na zápasy a Michal
Boštík Zdeňka Lopaura 3:2. Finále začal lépe Mi-
chal Boštík výhrou v prodloužení, ale pak 3x pro-
hrál a gratuloval Patriku Petrovi k jubilejnímu 50.
vítězství v seriálu! Vyrovnaný zápas o 3. místo
dopadl lépe pro Roberta Ježe, skupinu o 5. místo
vyhrál Jiří Junek a skupinu elévů o 9. místo Ondřej
Lopaur. Průběžné pořadí: 1. Robert Jež 105b., 2.

Atletické okénko
V uplynulém období od vydání poslední Lilie se
uskutečnilo 22. února mistrovství ČR juniorů
v hale v pražské Stromovce. V běhu na 3 km ob-
sadil J. Kovář 5. místo (8:59,05). Tuto disciplínu
vyhrál také náš odchovanec J. Friš. 
V Otrokovicích se 27. února odehrál mezinárodní
halový mítink. Specifický halový trojboj vyhrál
P. Baar (2 180), 2. Čásenský (2 146), Slavia Praha,
3. Bician (2 110), UK Bratislava. Pavlovy dílčí vý-
kony jsou: 40 yardů: 4,89 (4,90), výška: 188,
koule: 13,90.

Mezinárodní kros v Pečkách Pečecká desítka se
uskutečnil 8. března. Náš J. Kovář skončil na 22.
místě ze 414 účastníků kategorie A (34:43 / 10
km). Prvenství vybojoval Kiprono, Keňa, 2. Pa-
vlišta, Liberec, 3. Steržinsky, Ukrajina. 
Mistrovství ČR veteránů v hale se v Praze konalo
15. března. M. Zeman vyhrál hod břemenem
(11,34 kg) – 17,82. Házel i 6kg kladivem. I. Strnad
vyhrál skok vysoký ve své věkové kategorii (153
cm). Skákal ještě dálku a vrhal koulí. M. Červ ab-
solvoval běh na 3 km.                           Petr Jonáš

VELKOOBCHOD  ORION, spol. s r.o.
přijme pracovníka na pozici    

GRAFIK
Požadujeme:
• Minimálně dvouletou praxi v oboru 

(reklamní agentury, grafická studia,...)
• Flexibilitu, schopnost sam. uvažování

a tvorby vlastních návrhů
• Pokročilou znalost základních grafických

programů: Adobe (Photoshop, InDesign,
Illustrator), CorelDRAW a FLASH

• Řidičský průkaz sk. B
• Základní znalost  AJ

Nabízíme:
• Pracovní poměr na plný úvazek
• Možnost samostatné a tvůrčí práce
• Odpovídající platové ohodnocení

Životopisy a portfolio s prezentací prací
zasílejte na e-mail:
hbostikova@orion.lit.cz

Michal Boštík 100, 3. Patrik Petr (THC Stiga Elites)
80, 4. Zdeněk Lopaur 74, 5. Tomáš Halama 56, 6.
Jindřich Petr 54, 7. Ladislav Cafourek 42, 8. Jiří
Junek 33, 9. Barbora Petrová 29, 10. Josef Sedlá-
ček 19 (všichni Stiga HC Benátky) a dalších 11
účastníků. Příští turnaj se uskuteční 5. 4.
Již v úterý 25. 2. skončil 2. měsíc Litomyšlské
Stiga ligy 2014 a celkové pořadí má tuto podobu:
1. Zdeněk Lopaur 80b, 2. Michal Boštík 65, 3. Ro-
bert Jež 54, 4. Jindřich Petr 52, 5. Patrik Petr 44,
6. Barbora Petrová 41, 7. Josef Sedláček 38, 8.
Ladislav Cafourek 30, 9. Matěj Markl 22, 10. Vác-
lav Coufal ml. 21 (celkem 18 účastníků). Hrajeme
každý úterní podvečer – přidejte se k nám.

Text a foto Jindřich Petr
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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
Út 8. 4. 19.00 Turnaj ve stolní hře dáma • Cafebar Underground
So 12. 4. Litex aerobic show - móda, pohyb, zdraví k české kráse ladí…. • městská sportovní hala
      16.30 Jiskra Litomyšl x Moravany - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Ne 13. 4. 9.00 Final4 kadetek - finálový turnaj 4 nejlepších týmů oblastního přeboru kadetek U16 v basketbalu • městská sportovní hala
Po 14. 4. 17.30 Sokol Palermo x Sokol Tokyjo / Taurus Trans x T&Trade - 11. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.10 SK Slavia x VH Tržek / Sedliště x Rest. U Kolji - 11. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.50 Combo x AC Dárečci / Slavoj Ahoj x SK Litomyšl - 11. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
So 19. 4. 16.00 Turnaj smíšených dvojic (holka a kluk) ve stolním fotbálku • Cafebar Underground
Po 21. 4. 17.30 Sokol Tokyjo x T&Trade / Slavoj Ahoj x SK Slavia - 12. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.10 Sedliště x Combo / Sokol Palermo x Rest. U Kolji - 12. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.50 Gambrinus x SK Litomyšl / Taurus Trans x VH Tržek - 12. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
So 26. 4. 10.00-12.00 Běh Černou horou - 42. ročník lesního běhu pro všechny věkové kategorie • příměstský les Černá hora
      17.00 Jiskra Litomyšl vs. Heřmanův Městec - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Po 28. 4. 17.30 Sokol Tokyjo x SK Litomyšl / Taurus Trans x Combo - 13. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.10 Slavoj Ahoj x Sedliště / Gambrinus x AC Dárečci - 13. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
      18.50 T&Trade x Rest. U Kolji / Sokol Palermo x VH Tržek - 13. kolo minikopané • hřiště Jiskry Litomyšl s umělým trávníkem
So 3. 5. 13.00 Sado FC turnaj ve stolním fotbálku • Cafebar Underground

KAM ZA SPORTEM

Basketbalové juniorky
po dvojím zlatě letos stříbrné
Finálový turnaj nejlepších 4 týmů přeboru juni-
orek hostil v neděli 16. března vítěz základní
části Havlíčkův Brod. V semifinálovém duelu
jsme proti Studánce Pardubice nezačali nejlépe
a už po dvou minutách hry za nepříznivého
stavu 6:9 musel následovat oddechový čas. Po
něm jsme se trochu srovnali a začali mít po-
stupně navrch ve všech činnostech, byť v polo-
čase jsme vedli pouze 33:26. Třetí čtvrtina již
vyzněla jasně v náš prospěch, když jsme ji vy-
hráli 22:7 a ujali se vedení 55:33. Závěr zápasu
už v poklidném tempu dohrála děvčata z lavičky.
Poté následovalo utkání o třetí místo a v 16:30
to vše vypuklo, dlouho očekávaný finálový sou-
boj domácího Havlíčkova Brodu a Litomyšle,
dvou týmů, které spolu soupeří o titul již třetím
rokem. V předešlých dvou ročnících jsme se ra-
dovali my, ovšem domácí hráčky byly odhodlané
našemu zlatému hattricku zabránit. Utkání se
hrálo v úžasné a vše přehlušující atmosféře, kdy
se oba fanouškovské tábory předháněly v povz-
buzování. V prvních minutách měli navrch do-
mácí, kteří se brzy ujali vedení 18:6, a v tu chvíli
jsme byli zralí na ručník. Naštěstí jsme nic neza-
balili a kombinací celoplošné a zónové obrany

jsme dokázali ve druhé čtvrtině otočit na 26:27.
Závěr poločasu však patřil opět domácím, kteří
odcházeli do šatny za vedení 38:33. Třetí a úvod
čtvrté desetiminutovky patřily naopak nám,
když jsme se ujali doposud našeho největšího
vedení 53:46. Poté se však domácí hráčky něko-
likrát trefily ze střední vzdálenosti a dramatická
koncovka byla na světě. Tři minuty před koncem
byl stav 57:57. Bohužel jsme to byli my, kdo ode-
šel trochu fyzicky a v útoku udělal několik zby-
tečných chyb, čehož domácí využili k drobnému
náskoku, který si už udrželi. Gratulujeme soupeři
k vítězství, které si za celou sezonu zřejmě za-
sloužil, i když ve finále zvítězil šťastnější tým.
Naše děvčata se určitě nemusí za předvedený
výkon stydět, bojovala až do samotného závěru,
ale bohužel to tentokrát nevyšlo. Zisk stříbrné
příčky je po dvou zlatých sice malé zhoršení, ale
i tak je to velký úspěch našeho týmu ve složení:
Bára Křapová, Anička a Lucka Jeřábkovy, Káťa
Burešová, Klára Chadimová, Jana Žáková, Jana
Horáčková, Danča Marková, Nikol Knesplová,
Anička Bielková, Terka Hánělová a Vikča Jakub-
cová. 

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

Plavecká
školní liga
Plavecká škola Ráček uspořádala ve spolupráci
s Městskými službami Litomyšl ve středu 12. 3.
2014 první kolo plavecké soutěže určené žákům
2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Jedná se
o štafetu 4 x 50 m a plave se volným způsobem
bez skoku. Měří se celkový čas 4členného smíše-
ného družstva, podmínkou je přítomnost mini-
málně jedné dívky. Za každou ze 4 kategorií
startují 1–2 družstva z jedné školy a boduje pouze
rychlejší družstvo. Za jednu školu může startovat
16–32 žáků. V letošním školním roce se v Litomyšli
tato soutěž koná poprvé a má 2 kola. Vítězná
družstva postupují do finále do Rychnova nad
Kněžnou 16. 5. 2014, kde změří své dovednosti
s nejlepšími dětmi z Rychnovska a Ústeckoorlicka.
V 1. kole v Litomyšli soutěžilo 104 dětí z 6 škol –
ZŠ Zámecká, ZŠ U Školek, Gymnázium A. Jiráska,
Speciální ZŠ, ZŠ Dolní Újezd a ZŠ Trstěnice. Téměř
každá škola měla své šikovné družstvo, které ob-
drželo diplom v dané kategorii. Všem dětem
a školám děkujeme za účast v prvním kole a pře-
jeme hodně úspěchů i ve druhém kole, které pro-
běhne 29. 4. 2014 a rozhodne o celkových vítězích
za Litomyšlsko.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Spinningem se bojovalo s nadbytečnými kilogramy
Ve Spinning centru Stratílek proběhla soutěž
„Hubneme se spinningem příjemným způsobem".
Všichni účastníci se před zahájením této dvoumě-
síční akce zvážili, byly jim vypočítány fyziologické
hodnoty v jejich těle, jako například poměr tuku,
vody a svaloviny, index BMI apod. Dále jim bylo
poskytnuto poradenství ohledně stravy a na zá-
kladě naměřených hodnot vytvořeno doporučení
pro další postup při snaze o hubnutí, formování
postavy či získání kondice. Poté již následoval
pravidelný trénink formou jízdy na spinningovém
kole alespoň dvakrát, nejlépe však třikrát týdně.
Výsledky některých účastníků po skončení sou-
těže byly až neuvěřitelné. Vítěz soutěže, kterému
tímto gratulujeme, shodil téměř 12 kilogramů
hmotnosti, což je za necelé dva měsíce velice
dobrý výsledek. V dalších případech byl úbytek

váhy také zajímavý, ale hlavně se všem účastní-
kům podařilo vyformovat lépe svoji postavu
a zvýšit poměr svalové hmoty na úkor tukové. 

Již na nové adrese (Smetanovo nám. 28) proběhl
také první Spinning maraton, což je specifická
forma spinningové lekce zaměřená na vytrvalost
a spalování především tuků. Účastníci zvládli 180
minut jízdy, během které se vystřídali čtyři in-
struktoři, každý se svým osobitým stylem tak,
aby byla dlouhá jízda různorodá, příjemná a zá-
bavná. Po spálení tisíců kalorií a zbavení se litrů
potu dorazili do cíle všichni závodníci a byli od-
měněni dárkem a hlavně dobrým pocitem z kva-
litního a pestrého tréninku. Maraton byl ukončen
příjemným společným posezením, kde se hod-
notilo a probíraly zážitky z této vydařené akce. 
Info o spinning programu na tel.: 724 033 548,
fotografie z této i jiných akcí a další informace
na www.stratilek.cz, facebook Dům sportu Stra-
tílek.      Veronika Stratílková, foto Matěj Samek


