
Litomyšl ve finále soutěže
Historické město roku

V rozpočtu města pro rok 2015 se 
počítá s investičními akcemi i údržbou
V únoru bude zastupitelům předložen rozpočet
města Litomyšle na rok 2015, který pracuje s cel-
kovým objemem výdajů ve výši 293 milionů
korun. Pokrytí plánovaných výdajů zabezpečí
příjmy 263,5 milionů korun společně se zůsta-
tkem finančních prostředků z minulých let. Na
investiční akce je počítáno se zhruba 120 miliony
korun. Provozní výdaje jsou stanoveny maxi-
málně do výše 100 % loňského rozpočtu, s vý-
jimkou mzdových nákladů a nákladů na energie.
Peníze půjdou například do zámeckého návrší,
projektu obnovy nábřeží řeky Loučné, lokalit pro

výstavbu, komunikací a chodníků nebo na do-
končení čističky odpadní vod. 

Výdaje na investiční akce i na zeleň
„Doufám, že letošní rozpočet je postavený
dobře. Máme tam navýšené výdaje na údržbu,
počítá se zhruba se 120 miliony korun na inves-
tiční akce,“ prozradil starosta Litomyšle Radomil
Kašpar. Peníze jsou vyčleněny na lokality pro vý-
stavbu na Prokopu – Lidická a na Lánech naproti
Babce, na proměnu nábřeží řeky Loučné na Vod-
ních valech (5,8 milionů korun).          strana 2 >

Kácení, kde a proč?
Debata k Proměnám

Lázně ducha se blíží Šárka Hrouzková 
a její žáci

Litomyšl je nositelem titulu Historické město
roku 2000 za rok 1999. „Jsme přesvědčeni, že od
této doby jsme urazili velký kus cesty a zrealizo-
vali obnovu nejvýznamnějších památkových ob-
jektů, které se nalézají v památkové rezervaci,
potažmo v zámeckém areálu, a v některých dal-
ších případech jsme těsně před jejich dokonče-
ním, včetně zajištěného financování,“ uvádí se
ve zdůvodnění žádosti. „Město Litomyšl každo-
ročně vkládá nemalé prostředky do přípravy
koncepčních materiálů a studií souvisejících
s památkovým fondem, jde cestou finančně ná-
ročných architektonických soutěží a spolupra-
cuje s předními architekty jak v oblasti nové

výstavby, tak i při zásadních rekonstrukcích pa-
mátkových objektů a prostor. Např. na projektu
Revitalizace zámeckého návrší se výrazně podí-
leli tito architekti: Josef Pleskot, Aleš Burian,
Gustav Křivinka, Marek Štěpán, Petr Hájek,
Tomáš Hradečný, Jan Šépka. V jiných částech
města mají své realizace či rekonstrukce další
renomovaní architekti: Hulec, Hrůša, Pelčák,
Krátký, Rudiš, Sendler, Babka, Květ, Vydrová
a další,“ píše se dále v jednapadesáti stránko-
vém dokumentu, který je doplněný řadou foto-
grafií s původním i současným stavem
některých objektů. V dokumentu jsou uváděny
nejen budovy opravené městem, ale také sou-

kromými subjekty. Nezanedbatelná část při-
hlášky je věnována projektu Revitalizace zá-
meckého návrší. „Jestli se nám podaří být
Historickým městem roku, tak to bude završení
naší práce na zámeckém návrší. Litomyšl by si
to zasloužila,“ prohlásil místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš a dodal: „Některé opravy sice ne-
jsou vidět, třeba pivovar nezaznamenal z venku
změnu, ale uvnitř je udělán tak, aby odpovídal
dnešním parametrům.“
Soutěž o titul Historické město roku byla zalo-
žena v roce 1994 a jejími zřizovateli jsou Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
Ministerstvo kultury a Ministerstvo hospodář-
ství, předchůdce Ministerstva pro místní rozvoj.
„Držiteli titulu Historické město roku z minulých
ročníků jsou Jilemnice 2012, Uherské Hradiště
2011, Znojmo 2010, Beroun 2009, Šternberk
2008, Jindřichův Hradec 2007, Polná 2006,
Česká Kamenice 2005, Františkovy Lázně 2004,
Spálené Poříčí 2003, Prachatice 2002, Nový Jičín
2001, Litomyšl 2000, Kutná Hora 1999, Klášterec
nad Ohří 1998, Kroměříž 1997, Třeboň 1996,
Kadaň 1995 a Svitavy 1994,“ vyjmenovává další
držitele titulu Ing. arch. Kamila Matoušková,
CSc., která v devadesátých letech iniciovala
vznik soutěže Historické město roku.
Slavnostní udílení cen v soutěži o Cenu za nej-
lepší přípravu a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón ČR se každoročně koná při
příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel,
který spadá na 18. dubna.

Jana Bisová, foto František Renza

Zpravodaj města Litomyšle

5. února 2015
Ročník XXV.

Již celý rok běží
sbírka na „živé”
zvony do piaris-
tického kostela
Nalezení sv.
Kříže. Ty byly
v chrámu naposledy v roce 1942. Město
Litomyšl se proto rozhodlo vrátit kostelu
„duši“ a do věže opět umístit tři zvony.
Kromě bankovního účtu, který byl pro
účel veřejné sbírky zřízen, se za uplynulý
rok plnily i kasičky rozmístěné po Lito-
myšli. V tuto chvíli je nashromážděno
bezmála 200 tisíc korun. 
V projektu Revitalizace zámeckého návrší
financovaného z evropských peněz byly
původně zvony zahrnuty. „Evropská unie
nám je škrtla. Můj názor ale je, že kostel
bez zvonů je kostel bez duše. Vyhlásili
jsme proto před rokem sbírku na „živé“
zvony. Živé proto, že budou skutečně
zvonit. Nyní čekáme na výsledek, ale sna-
žíme se tomu i pomoci, sháníme mece-
náše,“ uvedl místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš a dodal: „Myslím si, že
máme dobře nastartováno.   strana 3 >
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Město Litomyšl podalo přihlášku do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2014.
Stručně řečeno, uchází se o titul Historické město, kterým bylo Smetanovo rodiště naposledy
před 15 lety, respektive 16 lety. Přihláška byla úspěšná v krajském kole, a postupuje tedy do
celostátního finále.

Rok sbírky
na zvony
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Z rady města
 RaM stanovuje, že po dobu plesové sezony

ve Smetanově domě bude v měsíci lednu, únoru
a březnu 2015 oddacím místem Klenutý sál v zá-
meckém pivovaru. 

 RaM souhlasí s tím, že Ing. arch. Zdeňka Vy-
drová bude do 31. 12. 2015 nadále provádět kon-
zultační a poradenské činnosti pro rozhodování
na úseku rozvoje města a zajištění architekto-
nické úrovně při povolování staveb.

 RaM bere na vědomí informaci o těchto svaz-
cích obcí, kterých je město Litomyšl členem,
a schvaluje tyto zástupce: Svazek obcí Mikrore-
gion Litomyšlsko - p. Kašpar, Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska - p. Kortyš,
Svaz měst a obcí ČR - p. Kašpar, DSO Českomo-
ravské pomezí - p. Kortyš, DSO České dědictví
UNESCO - p. Kortyš, DSO Česká inspirace - p. Ka-
špar, DSO Kraj Smetany a Martinů - p. Kortyš,
LIKO – p. Kašpar.

 RaM pověřuje v souladu se zákonem o obcích
uzavíráním smluv o podmínkách provedení
stavby potřebných pro řízení stavebního a vo-
doprávního úřadu místostarostu města pana
Michala Kortyše po projednání projektové doku-
mentace nebo záměru v pracovní skupině rady
města pro oblast stavební. 

 RaM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy
na akci „Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto,
úsek Litomyšl - Cerekvice nad Loučnou, SO 102
Cyklostezka  Tržek - Osada v Lukách“ ze SFDI
a pověřuje starostu podepsáním dodatku
smlouvy. Dodatkem se stanovuje postup při pře-
vodu majetku na jednotlivé partnery akce.

 RaM souhlasí s pronájmem rybníčku Pom-
něnka v katastrálním území Jarošov u Litomyšle
za účelem údržby a provozování rybníčku
a okolních zatravněných pozemků. Nájemce
Český rybářský svaz, Místní organizace Litomyšl.

Více na www.litomysl.cz

Debata na téma
proměny nábřeží
Loučné řešila kácení
a výsadbu dřevin
Plánované úpravy zeleně, které se chystají
během obnovy Vodních valů a parku u Smeta-
nova domu v Litomyšli, představili a vysvětlili
občanům 15. ledna ve Smetanově domě v rámci
veřejného setkání architekti Martin Rusina
a Martin Frei spolu se zahradním architektem Ja-
kubem Fingerem. 
Prostor má spojovat 4 charakterově odlišná
území – park, řeku s jejími břehy, nábřeží a na-
vazující ulici. Na základě tohoto členění archi-
tekti navrhli vegetační úpravy tak, aby každé

Pozvánka 
na jednání 
zastupitelstva
V úterý 24. února 2015 se od 16.00 hod. usku-
teční v zámeckém pivovaru veřejné jednání Za-
stupitelstva města Litomyšle. Zastupitelé budou
mimo jiné jednat o majetkoprávních záležitos-
tech, schvalovat rozpočet města na rok 2015
nebo jmenovat členy mediálního výboru. 

OTEVŘENÁ RADNICE

strana 1 >
Dále na opravu komunikací v Nedošíně a Kor-
nicích (zhruba 1,1 milionu korun), na dokončení
čističky odpadních vod v Nedošíně (17 milionů
korun) nebo třeba na kanalizaci na Mařákově
ulici (1,8 milionů korun) včetně jejího napojení
na kanalizaci z Osíku. „Na opravu chodníků
máme 2 miliony korun. Chceme řešit zeleň na
ulici 9. května, kde jsou sakury v havarijním
stavu. Rádi bychom také řešili zeleň v podnika-
telské zóně,“ upřesnil další výdaje starosta
a dodal: „Na údržbu jsem chtěl dát ještě víc
peněz, ale nešlo to. Přesto je tam dvakrát více
peněz.“ V plánu je také rozšíření denního sta-
cionáře za 600 tisíc korun, na opravu kurtů
a haly v Líbánkách je vyčleněno 200 tisíc korun,
za svoz komunálního odpadu město zaplatí 6,1
milionů korun, Městským službám Litomyšl
s.r.o. pak uhradí 27 milionů korun za jejich
služby, v plánu jsou práce na II. mateřské škole
a I. a II. základní škole ve výši 426 tisíc korun.
Mělo by dojít k opravě podlahy ve sportovní
hale za půl milionu korun, na opravy Smeta-
nova domu je vyčleněno 600 tisíc korun, na
městský mobiliář pak 700 tisíc korun. Nový
výtah v hlavní budově městského úřadu bude
stát 1,3 milionu korun. V rozpočtu je i návrh na
bezbariérovou úpravu světelné křižovatky za
necelých 400 tisíc korun. Na požadavky inte-
grovaných obcí půjde do Nedošína 825 tisíc
korun, do Kornic 690 tisíc korun (u obou obcí je
v částce zahrnuta i zmiňovaná oprava komuni-
kací), Pohodlí dostane 250 tisíc korun, Nová Ves
získá 159 tisíc korun, Pazucha 169 tisíc korun
a Suchá 150 tisíc korun. 

Přes padesát milionů z dotací
Celkem je v rozpočtu počítáno s přijetím inves-
tičních dotací ve výši 56,6 milionů korun (z toho
zámecké návrší 44,8 milionů korun) a s čerpá-

ním úvěru v objemu 7,6 milionů korun. „Letos
uhradíme splátky úvěrů ve výši 18,5 milionů
korun a na úrocích nás budou úvěry stát 2,6 mi-
lionů korun. Nově bude letos čerpán úvěr na za-
investování zóny Na Prokopu – Lidická, naproti
tomu jeden z dřívějších úvěrů bude letos zcela
splacen,“ upřesnila vedoucí finanční odboru
Městského úřadu Litomyšl Jitka Valentová.
Město v současné době splácí 12 úvěrů z let
2000 až 2014.

Daňové příjmy – významná položka rozpočtu
Z daňových příjmů půjde do městské kasy nece-
lých 121 milionů korun. „Při rozpočtování daňo-
vých příjmů jsme vycházeli ze skutečnosti roku
2014, ale s ohledem na stagnující ekonomiku se
držíme o 2,1 milionů korun níže,“ sdělila Jitka Va-
lentová. Daňové příjmy jsou významnou polož-
kou rozpočtu, kterou město získá jednak
přerozdělením daní vybíraných státem (daně
z příjmů a daň z přidané hodnoty) a jednak
z daní patřících přímo městu (především daň
z nemovitostí). „V roce 2014 město obdrželo 123
milionů korun, do tohoto balíku přispěla daň
z nemovitostí částkou 18,8 milionů korun, daň
z přidané hodnoty městu vynesla 48,9 milionů
korun, zbytek jsou daně z příjmů fyzických
a právnických osob,“ doplnila vedoucí finanč-
ního odboru. 

Rozklikávací rozpočet? Nebude
Tématem předvolebních materiálů některých
politických stran a hnutí byl tzv. rozklikávací roz-
počet. Ten umožňuje prezentovat hospodaření
obcí, měst, krajů nebo třeba i ministerstev na in-
ternetu. Lidé si jeho prostřednictvím mohou
zobrazit rozpočet a jeho strukturu a porovnávat
plány se skutečností. Litomyšl ho ale alespoň
pro letošní rok mít nebude. „Stálo by to přes 100
tisíc korun a já preferuji tyto peníze směřovat ra-
ději jinam. Myslím, že běžný občan by to neoce-
nil,“ prohlásil Radomil Kašpar. Návrh rozpočtu
bude od 6. února vyvěšen na úřední desce a na
webu města v sekci Občan / Městský úřad /
Úřední deska k případným připomínkám, které
mohou občané města uplatnit buď písemně ve
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně
při jeho projednávání na zasedání zastupitel-
stva. Konečnou verzi materiálu bude schvalovat
zastupitelstvo 24. února. Poté bude v dosavad-
ním zpracování, tedy ve formátu pdf a ve flash
verzi ve formě e-booku, zveřejněn na www.lito-
mysl.cz v sekci Občan / Město Litomyšl / Hos-
podaření města.                                                -bj-

V rozpočtu města pro rok 2015 se 
počítá s investičními akcemi i údržbou

z uvedených míst co nejlépe plnilo svou funkci
a zásahy do zeleně zároveň zůstaly minimální.
Park u Smetanova domu je chápán jako místo,
kde budou lidé především rádi pobývat. Z toho
důvodu se plánované probírky dotknou přede-
vším keřů ve spodní části parku. Vynikne tak
stromové patro a prostor se více propojí s ná-
břežím. Perspektivní keře se zmladí a dosadí se
i řada nových. Vedle restaurace Karlov, kde se již
některé jehličnany kácely, vznikne volnější pro-
stor pod lipami k pořádání kulturních akcí
a s možností rozšíření zahrádky restaurace. Do
horní části parku směrem k rychlostní komuni-
kaci prořezávka nezasáhne vůbec.  
Břehy řeky Loučné si zachovají přírodní vzhled.
Zásahy zde budou minimální a budou se týkat
hlavně náletů a několika málo vzrostlých stromů
v havarijním stavu. Jejich odstranění naopak
podpoří dřeviny s delší perspektivou. 
Nábřeží podél ulice Vodní valy bude koncipováno
jako prostor pod stromy. Počítá se s dosazením
rozmanitějších druhů různé velikosti. Výběr
stromů bude respektovat české prostředí říční
nivy. Kácení se v tomto případě nevyhne něko-
lika rizikovým jehličnanům, které však nahradí
nové vzrostlé stromy. 
V navazující části ulice bude pokáceno několik
poškozených kaštanů napadených klíněnkou jí-
rovcovou. Další úpravy od ulice Ropkovy smě-
rem ke splavu se dotknou pámelníků, které nově
nahradí vrby. 
Občany během setkání zajímala například mož-
nost ošetření kaštanů proti klíněnce, zajištění
dostatečného posezení pod stromy, koncepce
dosadby kolem Smetanova domu či osud někte-
rých konkrétních stromů. 
Plánované změny se uskuteční na podzim. Dů-
vodem jsou dosud neuzavřené administrativní
procesy a nutnost provádět úpravy zeleně v ob-
dobí vegetačního klidu.
Setkání s veřejností připravily Nadace Proměny
a město Litomyšl ve spolupráci s architektonic-
kými kancelářemi Rusina Frei a Partero.

Jana Říhová, Nadace Proměny, 
foto Jana Bisová
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Realizace projektu na úsporu energií pokračuje
Leden byl již druhým měsícem, kdy se realizo-
vala některá opatření v rámci projektu úspory
energií, který zahrnuje sedm městských objektů
a veřejné osvětlení. Projekt je prováděn meto-
dou EPC, tedy tzv. financováním energeticky
úsporných opatřením z budoucích úspor. Doda-
vatelská firma tak navržené kroky zrealizuje, za-
platí a radnice ji bude investici splácet
z uspořených peněz za energie. V lednu se děl-
níci pustili do dalších prací na Základní škole
U Školek. Snahou města i společnosti d-energy
z Rychnova nad Kněžnou, která vzešla z výbě-
rového řízení, je totiž projekt provést co nejdříve,
aby se úspory projevily již letos. 
„V současné době probíhají práce na objektu Zá-
kladní školy U Školek, kde se pracuje na kompletní

rekonstrukci kotelny a také na výměně vzducho-
technických jednotek. Veškeré dosud prováděné
práce probíhají, zejména díky ochotě a spolupráci
provozovatele, za plného provozu. Nová kotelna
by měla být spouštěna koncem ledna. Plný provoz
kotelny a spuštění nové vzduchotechniky předpo-
kládáme cca od poloviny února,“ informoval re-
dakci Lilie v polovině ledna Ing. Eduard Paulík,
projektový manažer d-energy. „V případě, že
budou vhodné klimatické podmínky, začneme
s výměnou svítidel veřejného osvětlení. Materiál
pro první etapu (312 kusů svítidel) již je nasklad-
něn, takže skutečně pouze čekáme, zda podmínky
montážní práce dovolí,“ dodal Eduard Paulík. 
Rámcový harmonogram prací je dodavatelem ve
spolupráci s městem a provozovateli jednotli-

vých objektů průběžně aktualizován a upravuje
se tak, aby dělníci provoz objektů narušovali
pouze minimálně. „Ať už se budeme bavit o vý-
měně svítidel veřejného osvětlení, nebo o rekon-
strukci zdrojů tepla, vždy hovoříme o zařízeních,
která jsou v provozu každý den. Při jejich úpra-
vách tak nelze zcela eliminovat narušení pro-
vozu, omezení uživatelů apod. Naší snahou je
proto alespoň minimalizovat dopady do běž-
ného provozu. Díky vzájemné spolupráci a koor-
dinaci prací s provozovateli jednotlivých objektů
se nám myslím daří opatření realizovat tak, že
běžný uživatel žádná omezení nepociťuje,“ pro-
hlásil projektový manažer. Podle jeho slov je
cílem energeticky úsporná opatření zrealizovat
co nejdříve, aby se efekt těchto opatření a pozi-
tivní dopad do rozpočtu města projevil již v prv-
ním roce instalace základních opatření. 
V současné době je již dokončena instalace sy-
stému individuální regulace teplot v objektu Zá-
kladní školy U Školek a mezi vánočními svátky
se podařilo modernizovat osvětlení v městské
sportovní hale.                                                    -bj-  
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Zatím máme zhruba dvě stě tisíc korun, ale jsou
některé kasičky, které nejsou vyprázdněné.“
Město hodlá se zvony vrátit do kostela i jejich
historii. Měly by mít stejné váhy i tóniny. Původní
velký zvon se jmenoval sv. Václav, vážil 773,2 kg,
měl průměr 107,6 cm, výšku 115 cm, doznívání
135 s. Prostřední zvon nesl jméno Panna Maria,
vážil 453,2 kg, měl průměr 90,1 cm, výšku 90 cm
a doznívání 100 s. Nejmenším zvonem byl sv.
Josef, který vážil 303,7 kg, měl průměr 80,4 cm,
výšku 80 cm a doznívání 90 s. Jejich výroba
a stavební práce v kostele jsou odhadovány na
1 milion 500 tisíc korun. „Sbírka stále běží a bude
trvat i tento rok. Nemyslím si, že bychom vybrali
celou částku, to ani nechceme. Snad se nám po-
daří sehnat mecenáše, kteří dosavadní částku
trochu zvednou, a zbytek peněz by zřejmě dalo
město. O schválení budeme zastupitelstvo
města žádat možná letos nebo na začátku příš-
tího roku,“ informoval místostarosta. Zároveň
prozradil, že se již připravuje výběrové řízení. „Se
záměrem jsem seznámil novou radu, která dala
svolení k výběrovému řízení na dodávku nových
zvonů a stavebních částí,“ sdělil Kortyš. 
Loňské vyhlášení sbírky bylo provázeno také žá-
dostí piaristů o navrácení kostela do jejich ma-
jetku. Tato skutečnost dost možná ovlivnila
rozhodnutí některých lidí přispět na zvony.
„Kostel byl a bude v Litomyšli. Rád bych podě-
koval všem, kteří se rozhodli do sbírky přispět
nebo ještě přispějí,“ řekl Michal Kortyš. Pří-
spěvky je možné posílat buď na bankovní účet
107-6430890207/0100 nebo dar vhodit do ně-
které z pokladniček. Ty jsou umístěny v infocen-
trech na Smetanově náměstí a na zámku,
v hlavní budově městského úřadu a na dalších
označených místech. 
První zvony byly v dostavěném chrámu Nalezení
sv. Kříže zavěšeny 18. září 1722. Při požáru v roce
1735 se však dva rozlily. Roku 1766 byly koupeny
tři nové z Prahy, po požáru v roce 1775 se opět
dva rozlily. Totéž následovalo při požáru v roce
1814. Až v roce 1818 byly odlity nové. Nové zvony
sloužily až do roku 1917. Pokynem ze 14. 5. 1917
byly rekvírovány, 15. 5. 1917 sňaty a rozbity per-
líkem. Další nové zvony byly pořízeny ze sbírky
a instalovány v září roku 1932. Tyto zvony byly
opět rekvírovány v březnu roku 1942. Dosud po-
slední zvony vyrobil Rudolf Perner v Suchém
Vrbném u Českých Budějovic.                          -bj-

Rok sbírky na zvony

Sportcentrum v Líbánkách
má nového provozovatele
Město Litomyšl nabídlo k pronájmu sportovní areál
v Líbánkách, tedy sportoviště s tenisovými kurty,
volejbalovými dvorci, squashem a bowlingem. Vý-
běrového řízení, které bylo vyhlášeno již na
sklonku minulého roku, se zúčastnili dva uchazeči
včetně končícího nájemce. Rada města Litomyšle
26. ledna přijala usnesení, kterým se novým pro-
najimatelem stává společnost Invest Real Servis.
Firma si areál převezme od 1. března 2015. 

Kritika vedla k vyhlášení výběrového řízení
Sportcentrum bylo za provozování dosavadního
nájemce některými lidmi kritizováno za nedosta-
tečnou spolupráci se sportovními oddíly nebo za
pořádání prodejních akcí. „Myslím si, že se jedná
o sportoviště, které má sloužit občanům města,
tzn. má sloužit k tomu, aby tam byl provozován
sport. Za současného nájemce klubová sportovní
činnost spadla téměř na nulu. Jak je možné, že se
tam pořádají prodejní akce nějakého obnošeného
oblečení,“ řekl před časem zastupitel Radek Pul-
krábek z Patriotu SNK. Město Litomyšl se tedy
rozhodlo vypsat výběrové řízení na nového pro-
vozovatele. „Měli jsme představu, že se nový ná-
jemce vysloví k budoucnosti areálu, který už něco
pamatuje a bude potřebovat investice. Chtěli
jsme také, aby areál ožil,“ uvedl starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar a dodal: „V areálu by se
měly konat sportovní soutěže, rozvíjet se spolu-
práce se sportovními oddíly, které sportoviště vy-
užívají, zkrátka by se mělo sportcentrum dále
rozvíjet.“ Ačkoli měl být vítěz výběrového řízení
znám již v prosinci a předpokládalo se převzetí
areálu k 1. lednu 2015, nestalo se tak. „Komise při
otevření nabídek na pronájem zjistila, že chybí
některé požadované podklady u obou uchazečů,
a proto je bylo nutné vyzvat k doplnění. Z tohoto
důvodu se termín prodloužil,“ vysvětlil situaci
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.

Obsáhlý podnikatelský záměr je reálný jen
částečně
Novým provozovatelem se tedy stal Invest Real
Servis, který podle slov Michala Kortyše předložil
přijatelnější a poměrně obsáhlý podnikatelský
záměr. „V něm je celá řada návrhů, které se nám
líbily. Samozřejmě jeho vize obsahuje také body,
které jsou již méně reálné anebo se neslučují
s koncepcí sportoviště,“ prohlásil místostarosta.
Invest Real Servis plánuje především odstranění
technických nedostatků, provedení drobné
údržby, generálního úklidu a vylepšení interiérů.
Konkrétně chce například rekonstruovat celý
prostor bowlingu a nakoupit nové bowlingové
technologie včetně bowlingových drah a příslu-
šenství. V případě squashe by mělo dojít ke ge-

nerální opravě a renovaci kurtů. Tenisové kurty
mají získat novou antuku, v prostoru s asfaltovým
povrchem a s tenisovou stěnou by mohly vznik-
nout tři tenisové kurty pro mini tenis. Opravy se
snad dočkají také kurty na odbíjenou včetně stá-
vající tribuny, navrženo je i zřízení sociálního zá-
zemí pro hráče. Před restaurací by mohlo
vzniknout posezení a zázemí pro maminky
s dětmi včetně dětského hřiště. Nafukovací teni-
sová hala má projít revizí stavu a fungovat do
doby, než provozovatel ve spolupráci s městem
zajistí nákup haly nové. Podle nové smlouvy ale
nemusí být hala v případě malého zájmu o využití
postavena. Kolem její absence se před časem
vedly vášnivé debaty. „Město nepožaduje posta-
vení nafukovací haly. Už v minulosti byly signály,

že její provoz je vzhledem k rozprostření sportu-
jících do jiných sportovišť ekonomicky ne-
únosný,“ potvrdil místostarosta. 
Společnost slibuje spolupráci se sportovními od-
díly, a to nejen s tenisovým či odbíjené, ale díky
horolezecké stěně, kterou rovněž navrhuje vybu-
dovat, se spekuluje o sportovním oddílu tohoto
adrenalinového sportu. V plánu má celou řadu
sportovních soutěží s možnou účasti známých
osobností. V návrzích firmy Invest Real Servis se
ovšem objevují i takové věci jako wellness či kar-
dio centrum. Jejich realizace je otázkou s mnoha
otazníky. „Své návrhy bude provozovatel samo-
zřejmě konzultovat s městem,“ uvedl Michal Kor-
tyš. Rovněž záleží na finančních zdrojích. Ve hře
jsou možné dotace či investice sponzorů. V roz-
počtu města je pro letošní rok počítáno s částkou
200 tisíc korun na opravy kurtů a haly. 
Výše ročního nájemného je 300 tisíc korun bez
DPH pro rok 2015. Nájemce zároveň hradí ener-
gie, vodu a další služby související s pronájmem
na základě smluv s dodavateli. Jeho povinností
je údržba, opravy a pravidelné revize pronaja-
tého majetku.         Jana Bisová, foto P. Vopálka
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví a spo-
kojenosti v roce 2015. Co nás čeká v tomto
novém roce? Doufám, že především klidný život
v našem malém, ale hezkém městě. Snad se po
létech mluvení a dohadování o nové rychlostní
komunikaci R35 začne s průzkumnými a projek-
tovými pracemi. Vidíme stále narůstající počet
vozidel projíždějících po stávající I/35 a prob-
lémy s tím spojené. Přejít mimo přechod pro

chodce je téměř nemožné. Zkuste přejít stá-
tovku u benzínky na Svitavy nebo projet křižo-
vatku od Strakova do Benátek. Vyjet od prodejny
stavebnin Prima směrem do města je adrenali-
nový zážitek i pro velmi otrlého řidiče. Rovněž
hluk od nákladních vozidel je velmi rušivý a ne-
utichá ani v noci. Nevím, kolik nehod se stane za
rok na světelné křižovatce, ale vzhledem k igno-
rování červených světel na semaforech někte-

rými řidiči, je to počet nízký. Ačkoliv je v někte-
rých úsecích zákaz předjíždění nákladními auty,
je běžné, že jedou ve dvou pruzích a ještě troubí
na auta před nimi jedoucí, protože jedou jenom
šedesátkou.
Popřejme si do roku 2015 co nejvíce úsměvů i na
přechodech pro chodce nebo za volantem auta
při překonávání naší „státovky“ I/ 35.

Josef Černý, hnutí Nestraníci Litomyšl

Nestraníci

Vracející se bumerang 
– hazardní automaty
Téma hazardních automatů se v regionálním
tisku stále vrací a není divu, jde o velké peníze.
Na čtyřech jednáních zastupitelstva se již cel-
kem osmkrát hlasovalo o vyhlášce upravující ha-
zard v Litomyšli. Nově zvolené zastupitelstvo na
svém druhém zasedání o hazardních automa-
tech hlasovalo hned třikrát. Ve všech třech hla-
sováních zastupitelstvo potvrdilo již přijatou
vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných
podobných her na území města, vždy s výsled-
kem, že hazard v Litomyšli nechceme. Souhla-
síme, zákaz není ideální řešení, nicméně
v současné době není funkční legislativně zako-

tvený nástroj regulace hraní lidí, kteří nemají sá-
zení pod kontrolou.
Ze studie Národního monitorovacího střediska
pro drogy a drogové závislosti zpracované
agenturou SC&C uvedené v důvodové zprávě
k zákonu o provozování hazardních her vyplývá,
že až 5 % populace je tzv. problémových, resp.
patologických hráčů. Pro Litomyšl to znamená
teoretickou možnost až 500 patologických
hráčů, za kterými zůstávají nešťastné rodiny
a obrovské dluhy. 
Ministerstvem financí připravovaný zákon o pro-
vozování hazardních her počítá s účinnou regu-
lací. Například upravuje počet hazardních heren
na území obce v závislosti na velikosti obce, sta-

novuje maximální výši prohry a vkladu za 1 den
či 1 měsíc, pomocí povinné registrace má zavést
rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních
hrách (např. osoby pobírající dávky pomoci
v hmotné nouzi nebo osoby, vůči kterým byl pro-
hlášen úpadek v rámci insolvenčního řízení).
Po přijetí zákona o provozování hazardních her
jsme připraveni znova se zabývat povolením re-
gulovaného hazardu v Litomyšli. Mrzí nás, že do-
chází k omezení soukromého podnikání, ale do
nabytí platnosti výše zmíněného zákona je pro
nás zákaz hazardu na území města menším
zlem.                    Petra Benešová, Daniel Brýdl, 

Miroslav Hájek
Zastupitelé za Generaci 89

SNK Generace 89

Vážení spoluobčané,
oslovujeme Vás tentokrát i s prosbou. Pojďme,
prosím - každý dle svých možností - přispět
k ozdravění života v našem městě. A začněme
každý u sebe... My zastupitelé třeba tím, že de-
finitivně opustíme snahy o znovuotevírání té-
matu hazard. Již minulé zastupitelstvo
v loňském roce většinově odsouhlasilo v Lito-
myšli jeho zákaz. Reakcí na to bylo osočování,
zastrašování a předvolební očerňování části za-
stupitelů ze strany některých provozovatelů ha-
zardu. Aby tyto snahy nepadly na úrodnou půdu
a také v Litomyšli zvítězila morálka, slušnost
a zdravý rozum, doporučujeme přehlížet je. Se-
lektivní ignorování (vědomé přehlížení, pomíjení)

je asertivní technika spočívající v tom, že člověk
nereaguje na manipulativní chování. 
Z toho vyplývá i možná role veřejnosti, tzn. kaž-
dého z Vás spoluobčanů: povzbuzujte „Vaše“ za-
stupitele, aby jejich osobní rozhodnutí bylo
nezištné a pro dobro celého systému - tedy
nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska
zdravotních, sociálních, trestněprávních a dal-
ších dopadů hazardu na společnost.  Neupíráme
nikomu právo předkládat na jednáních zastupi-
telstva jakékoli návrhy, ale máme za to, že by
měly respektovat obecné trendy a nevyvolávat
pocity legislativní retroaktivity. Nemůžeme se
spoléhat na média, protože přinejmenším ně-
kterým - jak jsme v uplynulých dvou měsících

zaznamenali – vůbec nejde o reálný popis prob-
lematiky hazardu, ale o hádky a „šťavnatosti“ při
jejím projednávání.
Všichni si přejeme zdravé město. A zdraví je dle
definice Světové zdravotnické organizace (WHO)
stav tělesné, duševní a sociální pohody orga-
nismu. Na úrovni obce jej vidíme nejen v čistém
ovzduší, kvalitních vodních zdrojích, ekologic-
kém a ekonomickém hospodaření, ale v této
souvislosti především v konání prospěšném
společnosti, zdravých vztazích a čistých úmy-
slech. A k tomu může přispět opravdu každý
z Vás.

MUDr. Renata Rothscheinová
Vojtěch Stříteský

SNK Fórum občanů Litomyšle

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018

Knihovna žádá o dotační peníze. Na co konkrétně? 

Městská knihovna Litomyšl podala několik žá-
dostí o dotace na Ministerstvo kultury ČR a Par-
dubický kraj na své připravované projekty. Na
podrobnosti jsme se zeptali ředitelky knihovny
Jany Kroulíkové. O jaké projekty se tedy jedná? 
Jana Kroulíková: Pro letošní rok jsme zpracovali
4 projekty, které jsme zaslali na Ministerstvo
kultury a Pardubický kraj. Tři z nich jsou zacíleny
na okruh Knihovna 21. století, konkrétně jde
o projekty: Litomyšlská univerzita pro prarodiče
a vnoučata – Archeologie s příběhem, Knihovna
pro všechny generace a Karel Čapek nejen
dětem. Čtvrtý projekt podaný na ministerstvo se
týká programu Veřejné informační služby kniho-
ven (VISK) a je zaměřen na odbornou práci,
jakou je katalogizace dokumentů. 
Jak už z názvů prvních tří projektů vyplývá,
chceme, aby knihovna nebyla jen místem, kam
si lidé chodí půjčovat knihy a časopisy, ale i mís-
tem setkávání pro různé věkové skupiny. Na po-

sílení mezigeneračních vazeb v rodině je zamě-
řen 1. projekt, který jsme nejprve zaslali v roce
2013 na firmu Vertex a nadaci ČEZ a nyní kromě
Ministerstva kultury také na Pardubický kraj
v rámci jeho podpory volnočasových aktivit.
Pokud tentokrát získáme potřebné finance (část
rozpočtu nám pokryjí i dary sponzorů), bude se
na realizaci projektu podílet kromě knihovny
i Regionální muzeum v Litomyšli.
Druhý projekt chce na přednášky, besedy, ale
i výtvarné a rukodělné aktivity přilákat do kni-
hovny společně starší i mladší generaci. 
Třetí projekt si klade za cíl připomenout 125. vý-
ročí narození mimořádné osobnosti české litera-
tury, kultury a společnosti vůbec – Karla Čapka.
Doufáme, že se do literární, výtvarné a vypravěč-
ské soutěže, kterou v rámci projektu chystáme,
zapojí co nejvíce škol z Litomyšle a okolí. Při pří-
pravách výstav oslovíme i veřejnost s prosbou
o zapůjčení zajímavých knih a dokumentů týkají-
cích se této osobnosti. Tento projekt vyvrcholí
během Týdne knihoven, který se koná pravidelně
začátkem měsíce října. Litomyšlané se tedy už

zeptali jsme se za vás teď mohou těšit na průvod masek, který připo-
mene postavy z Čapkových knih pro děti i do-
spělé, na vypravěčskou soutěž nebo na výtvarné
práce inspirované dílem K. Čapka, které v říjnu
vyzdobí interiér naší knihovny.
Pokud s těmito třemi projekty uspějeme, zí-
skáme 54 tisíc korun. Pokud ne, chceme je
přesto uskutečnit, i když za cenu toho, že např.
nebudeme mít na odměny pro soutěžící nebo na
honoráře pro přednášející… Ale zatím jsme
vždycky uspěli a peníze, byť někdy ne v požado-
vané výši, jsme získali. Ale s katastrofickým scé-
nářem počkejme do dubna, kdy se dozvíme
výsledky grantových řízení. 
Název našeho čtvrtého projektu zní Inovace ka-
talogizace v MěK Litomyšl podle pravidel RDA
a laicky řečeno zajistí, abychom zpracovávali
knihy podle nových pravidel, kterými se kni-
hovny začnou řídit právě během letošního roku.
Na tento projekt požadujeme dotaci ve výši 40
tisíc korun.
Tak nám, milí čtenáři a příznivci, držte palce, ať
uspějeme…
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Program Andělé na návrší v piaristickém kostele 
bude hotov v březnu

Andělé bdící nad osudem člověka
Andělé na návrší je název expozice sakrálního
umění Královéhradecké diecéze na emporách, ve
východní oratoři, kabinetu, sakristii a Očistcové
kapli kostela Nalezení sv. Kříže. Autory koncepce
jsou PhDr. Radek Martinek, Ph.D., a PhDr. Petr
Arijčuk. „Tato expozice je koncipována jako před-
stavení Kristova života s připomenutím významu
církve, světců, zejména českých patronů, a litur-
gie,“ přibližuje výstavu PhDr. Dagmar Koudel-
ková, která se na realizaci programu podílí.
„Andělé jako duchovní bytosti nás mohou prová-
dět životem, stejně tak v podobě soch touto ex-
pozicí. Andělé jsou blízcí jak baroknímu člověku,
tak tomu současnému. Proto byli zvoleni jako
průvodci,“ dodává Ing. arch. Marek Štěpán, autor
projektu obnovy piaristického chrámu. Specifi-
kem expozice bude zasazení uměleckých děl
nejen do obvyklých souvislostí umělecko-histo-
rických (autor, doba, materiál), ale především do
širšího duchovního rámce s akcentováním teolo-
gického a liturgického rozměru díla. „Chceme
jiným pohledem lidem přiblížit křesťanství a také
poslání piaristů v Litomyšli. Dozvědí se i takové
informace, jako kolik je andělů nebeských nebo
kdo byli piaristé. Expozice bude obsahovat i mo-
derní prvky jako hologram nebo návštěvník může
mít také pocit, že kolem sebe slyší šumění anděl-
ských křídel,“ doplňuje místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš. 

Stovka uměleckých církevních děl
Výstava bude obsahovat kolem stovky umělec-
kých církevních děl. Jejich výběr byl koncipován
s ohledem na barokní interiér kostela. Budou k vi-
dění obrazy, sochy a uměleckořemeslné práce (li-
turgické předměty – monstrance, kalichy,
paramenta). Od původního záměru představit
pouze díla veřejnosti dosud neznámí autoři v prů-
běhu příprav ustoupili, ve výběru jsou tedy zařa-
zeny i práce již dříve vystavované. Většina však
bude představena poprvé. „Expozice prezentuje
jak díla nejvyšší kvality, tak práce druhé či třetí
třídy, mnohdy neznámé, s cílem ukázat pestrost
a rozmanitost umění východních Čech z období
baroka, přičemž některá z děl budou jako příklad
„zranitelnosti“ vystavena v nerestaurovaném
stavu,“ vysvětlujeme Dagmar Koudelková. V pří-
padě expozice Andělé na návrší můžeme do jisté
míry dokonce hovořit o záchraně církevního
umění. A to nejen vybraných kusů, které budou
buď zrestaurovány či zakonzervovány. „Připome-
nout je třeba i fakt, že při přípravě expozice byl
prováděn průzkum, který vedl k novým objevům
do té doby zapomenutých děl. „Záchranu“ lze
ovšem chápat i v širších souvislostech, jak zmi-
ňuje autor koncepce Radek Martinek. „,…motiv
záchrany uměleckého díla (ohrožených obrazů,
plastik a uměleckého řemesla východních Čech)
koresponduje s faktickou záchranou samotného
výstavního prostoru bývalého piaristického kos-
tela Nalezení sv. Kříže, jeho postupnou rehabili-
tací i uváděním do života´,“ konstatuje doktorka
Koudelková. Mezi exponáty nebudou chybět ani
zástupci z Litomyšle. Z děkanství byl zapůjčen
obraz sv. Markéty, plastiky andělů a modelita od
barokního sochaře Jiřího Pacáka. Zastoupena
budou také díla z dalších farností, jako je Brou-
mov, Česká Skalice, Přibyslav, Trutnov, Jičín, Hra-
dec Králové, Vysoké Mýto, Polička, Starý

Svojanov, Pardubice, Dolní Újezd a řady dalších.
Svou roli ovšem sehraje i samotný kostel. „Expo-
nátem je svým způsobem i vlastní piaristický kos-
tel, který je obnoven ve stavu, odpovídající době
tridentské liturgie. Předpokládám, že se zde
právě díky tomu, díky expozici a díky důrazu,
který klade expozice na liturgii a sám důvod
vzniku sakrálního umění, budou odehrávat třeba
otevřené debaty a semináře právě o liturgii,“ říká
architekt Marek Štěpán. Dnes se liturgií označují
v římskokatolické církvi všechny předepsané
služby Boží a v užším smyslu pořádek modliteb
a obřadů závazných pro bohoslužbu. 
Pokud toto vše nedokáže návštěvníka vtáhnout
na výstavu, pak ho jistě zaujme architektonickým
řešením založeným na kontrastu hladkých „dře-
věných“ ploch a do výřezů vložených obrazů
a soch, skrytých popisek, moderní lávkou, po níž
lze přejít nad transeptem z empory do oratoře
i citlivým zakomponováním současného umění.
A v neposlední řadě také samostatnou částí vě-
novanou Dětskému programu, který je s progra-
mem Andělé na návrší provázán. Podrobnosti
o Dětském programu vám přineseme rovněž pro-
střednictvím Lilie. 

Restaurátorské práce 
Ovšem tak jak je expozice rozmanitá, tak i stav
jednotlivých děl je diametrálně odlišný. Některé
z předmětů, především ty, jež byly vystaveny
v různých kostelích, jsou v dobré kondici. Na dru-
hou stranu se na některých sochách či obrazech
podepsal zub času a roky strávené v depozitá-
řích. Jejich zašlou slávu jim v této chvíli v Litomyšli
vrací restaurátor Jiří Látal se svými kolegy. 

Projekt Revitalizace zámeckého návrší se chýlí ke konci. Po stavební stránce chybí již jen
přístavba, která má být hotová letos v červnu, a tak je čas začít naplňovat poslání projektu.
Tím je návrat památek do života. K tomu mají sloužit třeba jedinečné programy, z nichž už
se například rozběhla Škola na zámku. Nyní přichází na řadu Andělé na návrší – diecézní
muzeum. Tato expozice návštěvníkům piaristického kostela Nalezení sv. Kříže představí řadu
církevních děl z celé řady depozitářů Královéhradecké diecéze, ale také přiblíží církev, řád
piaristů nebo samotné anděly. Expozice má být v chrámu nainstalována do 19. března, a tak
se pilně restauruje, konzervuje, připravují se výstavní panely a další vybavení expozice. 

„Obrazy a sochy jsou konzervovány nebo čás-
tečně restaurovány, aby se mohly vystavit. Re-
staurování je totiž nákladné, proto tedy některá
díla čeká pouze zakonzervování s tím, že se
budou postupně, časem restaurovat. Současné
náklady hradí biskupství,“ prohlásil Michal Kortyš.
Litomyšlští zastupitelé již vloni v červnu odsou-
hlasili poskytnutí dotace 100 tisíc korun na re-
staurování předmětů z depozitářů. Příjemcem
dotace bylo Královéhradecké biskupství. 
Zajistit stav vhodný k vystavení u stovky děl je
však časově náročné. Potvrzuje to i Jiří Látal:
„Exponáty připravujeme již druhým rokem. Je to
velice rozsáhlé a časově náročné, navíc musíme
exponáty svážet z jednotlivých farností. A roz-
sah diecéze je velký, zasahuje do tří krajů. Je to
tedy náročné i logisticky. Dělá na tom skupina
restaurátorů a v Litomyšli tyto věci centralizu-
jeme,“ říká restaurátor. „Díla budou všechna vy-
čištěna a některá z nich projdou celkovým
restaurátorským zásahem. Tzn., jedná se o díla,
která by nesnesla vystavení v tom stavu,
v jakém jsme je převzali. Jde asi o deset děl,“
upřesňuje Jiří Látal a dodává: „Na druhou stranu
budou vystavena i díla, která půjdou přímo z far-
ností do expozice, protože jsou v takovém stavu,
že žádný restaurátorský zásah nepotřebují.“
Hodnota expozice však nespočívá v dílech zvuč-
ných jmen, i když i ta jsou zastoupena. „Bude to
zajímavá expozice v tom, že se nejedná o pre-
zentaci špičkových děl, ale ta skladba je různo-
rodá. Budeme se moci podívat na originály
špičkových barokních malířů, ale bude tam za-
stoupen také ten projev až na hranici lidového
kumštu a v tom může být zajímavost expozice,“
míní restaurátor. 
Všechna díla by měla být v kostele Nalezení sv.
Kříže umístěna do 19. března. To je termín, do
kterého musí být program Andělé na návrší
hotov. Realizace expozice je hrazena z evropské
dotace poskytnuté na projekt Revitalizace zá-
meckého návrší. 
Mezi programy funkčního využití zahrnuté do
projektu Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli patří Škola na zámku, Centrum pro restau-
rování, Dětský program, Andělé na návrší -
diecézní muzeum. Cílem je smysluplné užívání
mimořádně cenného areálu jako nadregionálního
centra kultury, vzdělávání a společenského ži-
vota. Plánován je celoroční provoz. Důležité je
však i další využití: návštěvnický program a ex-
pozice, profesní a další vzdělávání, program a ex-
pozice muzea, univerzitní vzdělávání, výstavní
program, hudební program, festival Smetanova
Litomyšl, dramatický program, společenský pro-
gram, archivy a knihovny, ubytování, stravování
a občerstvení, informace, procházky, toulky a po-
bývání, parkování, zázemí a správa.

Text a foto Jana Bisová

Podvodné nabízení úspor energií
Podle některých informací oslovila v nedávné
době starší občany Litomyšle firma Vemex
Energie a.s. s nabídkou na opatření k úsporám
energií. Zástupci této společnosti se odvolávali
na to, že jsou pověřeni městem Litomyšl. Rad-
nice ovšem žádnou firmu k oslovování občanů
města s nabídkou úspory energie nepověřila.
„Město nikdy nevydalo takové pověření a ani
neuzavřelo žádnou takovou spolupráci,“ po-
tvrdil vedoucí odboru místního a silničního hos-
podářství Pavel Jiráň a dodal: „Naopak uvedená
firma (osoby) jednoznačně porušuje platný tržní

řád města, neboť se jedná o nepovolený po-
domní prodej. Žádáme občany, aby v tomto pří-
padě informovali Městskou policii Litomyšl, tel.
461 612 336, která je již o této situaci informo-
vána.“ Podle jeho slov by prý město podobné
typy spolupráce organizovalo výhradně na
neutrální půdě nebo by zcela jistě předem
samo občany informovalo.
Plné znění tržního řádku, který je v platnosti od
1. 1. 2015, najdete na www.litomysl.cz v sekci
Občan / Město Litomyšl / Vyhlášky a nařízení
města. -red- 
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Přípravy na zahájení 4. litomyšlské lázeňské
sezóny v plném proudu 

Otevření v pořadí již čtvrté litomyšlské lázeňské
sezóny proběhne od středy 22. do neděle 26.
dubna 2015. Opět po roce ožije lázeňská prome-
náda slavnostním průvodem, hudební i divadelní
produkcí. Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské
prameny, lázeňské lavičky, výstava historických
vozidel, přivítáme i spolek českých kolařů ces-
tovatelů a veškeré dění bude pod dohledem pr-
vorepublikového četnictva. Účast na akci přislíbil
Jaroslav Uhlíř s kapelou, skupina Traband, Stan-
ley´s Dixie Street Band, Vojta Kotek, Petr Šabach,
Láďa Kerndl s Honzou Smigmatorem a řada dal-
ších umělců zvučných jmen. Celým sobotním
programem, jehož součástí můžete být i vy,
bude opět provázet vynikající moderátor Václav
Žmolík.  

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým a lázeňský pár 
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého sto-
letí a v šatech po babičce či dědečkovi
pojďte korzovat po lázeňské prome-
nádě. Vítané jsou slunečníky, vějíře, vy-
cházkové hole, pochopitelně nezbytná
je zásoba nezávazných společenských
témat pro zastávky s ostatními měšťany.
A abychom vás správně naladili, rozhodli
jsme se vyhlásit soutěž o nejkrásnější lázeňský
klobouk, kostým a lázeňský pár. Vyhlášení vý-
sledků proběhne v sobotu 25. dubna před kon-
certem Jaroslava Uhlíře – přibližně v 16.30 hodin.
Vítěz v každé kategorii se může těšit na zají-
mavé ceny!

Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak bavit

lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií, světel
a dalších divadelních propriet? Výborně – tato
výzva je určena právě vám! Naše lázeňská pro-
menáda, která vede od chrámu Nalezení sv.
Kříže, přes máchadlo až na Braunerovo náměstí

bude v sobotu 25. dubna 2015 otevřena již
od 10.00 hodin i pro vás. Zaplatit vám sice
neumíme, ale můžete vybírat do klo-
bouku, futrálu od houslí či jiných „po-
kladniček“. Staňte se součástí projektu,
o kterém se mluví! Svoji účast můžete

nahlásit na mailové adrese
lazneducha@litomysl.cz.

Soutěž Lázeňské prameny 
V uplynulých ročnících zahájení sezóny probí-
hala celodenní soutěž, která spočívala v konzu-
maci lázeňských pramenů. V loňském roce jsme
měli rekordních 18 pramenů - např. Zdeňka Ko-
pala, Terézy Novákové, Julia Mařáka, Boženy
Němcové či Josefa Váchala. Pokud máte zájem
zařadit opět svůj speciální nápoj do této sou-

těže, napište nám na adresu lazneducha@lito-
mysl.cz. Dodejme, že gurmánským lázeňským
pramenem může být nejen speciální nápoj, ale
také lázeňský pokrm. Nezapomeňte – v lázních
lidé neobrací každou korunu a počáteční ná-
maha se vám jistě několikanásobně vrátí… 

Výzva pro výrobce produktů 
Pokud vyrábíte nebo nabízíte sortiment vhodný
pro lázeňské hosty, můžete jej celou sobotu 25.
dubna nabízet návštěvníkům lázeňské kolonády.
Vítané jsou regionální produkty, ruční výrobky -
ozdoby a suvenýry, drobné občerstvení, lázeň-
ské oplatky… Zájemci o prodej se přihlásí panu
Jaroslavu Venclovi na mailové adrese
ewes@volny.cz. Pořadatelé si však ponechávají
právo výběru prodejců a nemusí zájemce při-
jmout.

Samolepky „Podporujeme myšlenku Lázní
ducha“ provozovatelů služeb
I když nebude vaše provozovna přímo lázeň-
ským pramenem, podporovat myšlenku Lázní
ducha můžete. Například tím, že hosta přivítáte
v lázeňském městě, nabídnete mu informace
o lázních, propagační materiály a zejména jej
obsloužíte tak, aby se cítil opravdu dobře „ope-
čován“. Od začátku dubna si budete moci
zdarma vyzvednout v Infocentru na Smetanově
náměstí samolepku s logem a textem Podporu-
jeme myšlenku Lázní ducha. 
Dodejme, že akci pořádá společnost s ručením
omezeným JOMTOV, vlastnící literární kavárnu
Na sklípku, ve spolupráci s městem Litomyšl.
Více informací a detailní program víkendového
otevření sezóny naleznete na webové adrese
www.lazneducha.cz, případně na facebookové
stránce, kde jsou pravidelně zveřejňovány také
novinky z přípravy této akce.    

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

foto Jana Bisová

Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl
za místo, kde je možné obnovit své síly duševní. K léčbě duše je ideální návštěva galerií, pro-
hlídka historických pamětihodností i objektů současné architektury, ale i sportovní či wellness
vyžití. Doporučujeme též návštěvu některé z mnoha akcí, které doplňují již tak kouzelnou atmo-
sféru Litomyšle. Ne náhodou byla díky lázním ducha Litomyšl vyhlášena nejmagičtějším místem
v České republice. 

Rekordní návštěvnost 
litomyšlského zámku
Roku 2014 odzvonilo a tak se všude sčítá, uzavírá,
bilancuje… Nejinak tomu je i na zámku v Litomyšli,
kde mají obrovský důvod k radosti. Celková náv-
štěvnost totiž dosáhla k číslu 51 610 návštěvníků
a bylo tím dosaženo rekordu. Například oproti
roku 2013 je to nárůst téměř o 15 tisíc. 
„Uplynulý rok byl mimořádně příznivý. Kastelá-
nům se podařilo prosadit myšlenku, aby se
návštěvníci na objekt vraceli, a to díky rozšíře-
ným nabídkám jak různých prohlídek, tak pořá-
dáním kulturních akcí,“ potvrdila Lucie
Bidlasová, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ
ÚPS na Sychrově, a dodala: „Objekty si v součtu
oproti loňskému roku polepšily. Velký vliv na
dané výsledky mělo počasí, neboť sezóna
mohla začít v dubnu i na hradech, kde obvykle
bývá sníh, výletům přálo i léto a hojně navště-
vované byly také adventní akce a vánoční pro-

hlídky, neboť mírná zima nepřála milovníkům
zimních sportů, kteří hledali jiné vyžití.“ Stej-
ného názoru je i kastelánka litomyšlského
zámku Zdeňka Kalová, která se zároveň do-
mnívá, že důvodem většího přílivu návštěvníků
mohly být dokončené opravy zámeckého ná-
vrší. Areál zámku se tak opět stal jakousi odpo-
činkovou zónou včetně zahrady a parku.
„Loňská návštěvnost je jedna z největších.
Vždycky se pohybovala kolem 36 37 tisíc náv-
štěvníků. Zdůrazňuji ale, že jsou to návštěvníci,
kteří si zakoupili vstupenky do interiérů zámku.
Nejsou to ti, kteří areálem pouze projdou – za-
hrady i park jsou volně přístupné.“
Zámek však neopouštěla přízeň hostů ani na
sklonku roku, kdy se zde konaly vánoční pro-
hlídky. „Byl o ně velký zájem. Přišlo přes 300 lidí
a z původních šesti prohlídek bylo najednou je-
denáct,“ uvedla Zdeňka Kalová. Ovšem na
zámku nespí na vavřínech, ale naopak drhnou
podlahy. „Lehce najíždíme na generální úklid.
Chceme, aby už někdy v polovině března byl
zámek pěkně nachystaný, voňavý, uklizený
a mohl přivítat první návštěvníky. Letos je kromě
toho mimořádný zájem o svatební obřady,“ pro-
hlásila kastelánka. Renesanční památka by měla
vstoupit do sezóny 2015 poslední březnový ví-
kend. Pro tuto příležitost chystají jarní květino-
vou výstavu.                                                     -bj-

Vyšla kniha 
o zámku
Nejstarší dějiny, ale i ty novodobé popisuje
knížka „Zámek Litomyšl“, kterou na konci loň-
ského roku vydal Národní památkový ústav. Jde
o první publikaci, která se samostatně věnuje
pouze litomyšlskému zámku, dalo by se říci od
A do Z. Text doplňuje celá řada fotografií.   
„První část knížky popisuje historii památky a to
včetně historie novodobé. Jsou tam fotografie,
kdy nádherné habsburské portréty v audienčním
sále překryli velmi milí husité s palcáty a vzniklo
tam muzeum hudby. Další část je věnována zá-
meckým interiérům, které zatím nebyly až tak
podrobně zkoumány. Snaží se vás dovést
k tomu, co všechno původního se v nich docho-
valo. Zjistíte, že interiéry jsou unikátní právě
v tom, že třeba výmalby podle francouzský vzor-
níků z konce 18. století najdete v České republice
jen na dvou místech a těmi jsou Litomyšl a Vra-
nov nad Dyjí. Jinak později je na dalších památ-
kách překryly modernější úpravy,“ popisuje
knihu s nadšením kastelánka zámku Zdeňka Ka-
lová a dodává: „Snažili jsme se, aby byl zámek
vnímán nejen kvůli renesanční architektuře,
kvůli které byl zapsán na Seznam UNESCO, ale
také kvůli evropskému unikátu – zámeckému di-
vadlu - a úžasným interiérům.“ 
Knížku, která byla vydána v rámci grantového
programu Podpora pro památky UNESCO, je
možné zakoupit v zámecké pokladně.             -bj-

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo: Českomoravské pomezí zve • Inspirace
z České inspirace • SOS – Výprodeje a kouzla se
slevami • Bilancování: Burza filantropie 2014 •
Mediace pomáhá ochránit děti před důsledky kon-
fliktu dospělých • Služby hospodářské komory

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Veletrhy cestovního ruchu
s účastí Litomyšle
Veletrhy cestovního ruchu mají v oblasti prezen-
tace destinací stále nezastupitelnou roli. Mate-
riály z Litomyšle nebudou chybět ani letos na
těch nejvýznamnějších českých i zahraničních
akcích. Některých veletrhů se účastníme
osobně, na jiných jsme zastupováni nejrůzněj-
šími sdruženími a organizacemi – např. Českým
dědictvím UNESCO, Českou inspirací, Českomo-
ravským pomezím, Destinační společností Vý-
chodní Čechy i agenturou CzechTourism.
V letošním roce jsme zahájili díky České inspiraci
prezentací na veletrhu Vakantie Utrecht a pokra-
čovali jsme na mezinárodním veletrhu turistic-
kých možností v regionech s názvem Regiontour
Brno. Právě zde byl poprvé představen litomyšl-
ský kalendář akcí na rok 2015. Proběhl zde také
křest stolního a nástěnného kalendáře UNESCO
– kmotry se stali generální ředitelka Národního
památkového ústavu Naděžda Goryczková, se-
nátor Miloš Vystrčil a místopředseda svazku obcí
České dědictví UNESCO a dlouholetý starosta
Lednice Libor Kabát. Úspěch zaznamenal také
nástěnný kalendář České inspirace i materiály
s vícedenními programy pro rodiny s dětmi, cyk-
listy či seniory z dílny Českomoravského pomezí.
Českomoravské pomezí se koncem ledna vydalo
ve společné expozici se svazkem obcí Českého
dědictví UNESCO na veletrh Slovakiatour Brati-
slava. Tento veletrh každoročně navštíví
opravdu obrovské množství návštěvníků, kteří
dovolenou v Čechách vyhledávají – věříme, že se
nám podaří nalákat je právě k nám, do Lito-
myšle. Další veletržní zastávkou, na které se to
bez nás neobejde, je nejvýznamnější akce svého
druhu nejen v České republice, ale i v regionu
střední Evropy, pražský únorový veletrh Holiday
World. Zde naleznete Litomyšl ve společné ex-
pozici Českého dědictví UNESCO a České inspi-
race i ve stánku Pardubického kraje, kde má
Českomoravské pomezí svůj vlastní pult. Právě
zde budeme poprvé distribuovat první progra-
mový leták na zahájení 4. litomyšlské lázeňské
sezóny, představíme dokumentární film o pro-
měnách na zámeckém návrší i nový propagační
spot regionu Českomoravské pomezí, který
bude následně lákat k návštěvě naší oblasti di-
váky v multikinech po celé České republice. Na
tomto veletrhu také vyhodnotíme další kola ne-
konečných soutěží UNES&CO. a Česká inspirace
– města plná života.

Díky právě realizovanému marketingovému pro-
jektu se s turistickou nabídkou Litomyšle budou
moci seznámit také návštěvníci veletrhů v Olo-
mouci, Ostravě, Hradci Králové či v Plzni. Česká
inspirace má naplánovanou i prezentaci v No-
rimberku a Lipsku. Bude-li České dědictví
UNESCO úspěšné se svým projektem v rámci In-
tegrovaného operačního programu, navštívíme
i některý z veletrhů v Polsku či podzimní veletrh
v Utrechtu. 

světových muzikálů, „na hranách stylů“
se představí Dan Bárta a jeho kapela Il-
lustratosphere spolu s Pardubickou ko-
morní filharmonií, připravuje se opět
interaktivní koncert Janáčkovy filhar-
monie, v němž najdou využití mobilní

telefony. Úvod festivalu bude patřit České fil-
harmonii, do Litomyšle zavítá rakouský Ton-
künstler Orchester Niederösterreich,
v galakoncertu se představí dirigent a sólisté
Metropolitní opery New York. Závěrečné Velké
finále bude patřit České Sinfoniettě Radka Ba-
boráka a slavným barokním skladbám. Kom-
pletní program Smetanovy Litomyšle bude jako
každoročně doručen všem Litomyšlanům do
schránek v druhé polovině února. Vstupenky se
začnou prodávat ve středu 4. března od 10
hodin, ale už od pátku 27. února bude možno
zakoupit cenově zvýhodněné víkendové ba-
líčky, obsahující vstupenky vždy na tři večerní
pořady každého víkendu najednou. 
Další podrobné informace na www.smetanova-
litomysl.cz.                                            Jan Pikna, 

ředitel Smetanovy Litomyšle, o.p.s.

Letošní Smetanova Litomyšl se bude
konat od 11. června do 5. července. Pro
57. ročník je připraveno více než třicet
pořadů, z toho sedm titulů operních –
Smetanovy Dvě vdovy, Pucciniho
Tosca, dvě opery Giuseppe Verdiho -
Macbeth a Nabucco, Musorgského Boris Godu-
nov, soudobá opera Zdeňka Pololáníka Noc
plná světla a barokní jednoaktovka Pygmalion
Jeana-Philippa Rameaua. Poprvé se v pro-
gramu festivalu objeví také kompletní opereta,
Netopýr Johanna Strausse. Dvořákovo Requiem
připomene konec druhé světové války, speciální
pořad 600. výročí upálení mistra Jana Husa,
koncerty se budou věnovat významným jubi-
leím skladatelů Luboše Fišera, Jana Hanuše, Ja-
kuba Jana Ryby, Johanna Sebastiana Bacha
a Georga Friedricha Händela. Velkou pozornost
si zaslouží česká premiéra oratoria Johna Deb-
neye Umučení Krista, vytvořeného z hudby ke
stejnojmennému filmu režiséra Mela Gibsona.
Teprve druhé provedení této skladby dokonce
přijede dirigovat sám autor. Oblíbený Koncert
na přání tentokrát přinese melodie z klasických

Smetanova Litomyšl v roce 2015 Krátce
 V prosinci loňského roku proběhla mimo-

řádná kontrolní akce České obchodní in-
spekce ve Svitavách a v Litomyšli, a to ve
spolupráci s Celním úřadem pro Pardubický
kraj. Akce se zúčastnilo 16 inspektorů, jejichž
úkolem byly kontroly předvánočního prodeje
a prodejců tuhých paliv. Zaměřili se jednak na
všeobecnou kontrolu prodeje, dále na kon-
trolu výrobků porušujících některá práva du-
ševního vlastnictví a také na kontrolu
poctivosti prodeje tuhých paliv. Celkem zkon-
trolovali 11 provozoven a 6 prodejců tuhých
paliv. 
K prodeji padělků, a tím k porušení zákazu po-
užívání nekalých obchodních praktik došlo ve
všech pěti kontrolovaných provozovnách.
V průběhu kontrolní akce bylo zajištěno 133 ks
výrobků porušujících některá práva dušev-
ního vlastnictví. Jednalo se především o tex-
tilní výrobky, dárkové obaly a hračky.
Všeobecnou kontrolu provedli inspektoři v 6
provozovnách, kde opět ve všech případech
zjistili nedostatky, z toho při třech kontrolách
se jednalo o vícečetná porušení povinností.
U prodejců tuhých paliv provedli inspektoři
celkem 6 kontrolních nákupů, a to na základě
předchozích telefonických objednávek. Zamě-
řili se zejména na dodržování zásad poctivosti
prodeje, tj. zda kontrolované společnosti do-
dají sjednané a deklarované množství paliva
a správně naúčtují jeho cenu. Deklarovanou
hmotnost uhlí nedodrželi 2 prodejci – v jed-
nom případě by byl spotřebitel poškozen
o 2 856 Kč, ve druhém případě o 286 Kč. 

 Je-li něco běžné, trvající delší dobu, ne-
máme potřebu si ověřovat, zda to platí
i v daný okamžik. Stejně se mnohdy chovají
i řidiči, kteří určitou cestou jezdí často. Pak si
ani nevšimnou, že se u silnice objevila nová
dopravní značka. Tak tomu je i v Jiráskově
ulici, kde jsou řidiči zvyklí na jednosměrný
provoz. U piaristické koleje je však umístěna
nová dopravní značka, která upozorňuje na
provoz v obou směrech. K zavedení obous-
měrného provozu v předzámčí došlo z dů-
vodu realizace přístavby piaristické koleje,
kam přijíždějí nákladní automobily. „Nebylo
by vhodné navážení materiálu centrem města
a celou ulicí Jiráskova,“ uvedl vedoucí odboru
místního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. Obousměrný bude
úsek před zámkem po dobu trvání stavby
a pouze pro vozidla dodavatele.
Dopravní značka „Provoz v obou směrech“
upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde
je na rozdíl od předcházejícího úseku dočasný
nebo trvalý provoz v obou směrech; značky
se užívá i při ukončení směrově rozdělené po-
zemní komunikace (míněno ukončení směro-
vého rozdělení).

 Vedení společnosti Nemocnice Pardubic-
kého kraje, a. s. a vyjednávací tým odboro-
vých organizací dospěly ke shodě v úpravách
mezd při jednání o nové kolektivní smlouvě
pro rok 2015. Dohodly se na konkrétním na-
výšení základních tarifních mezd pro zaměst-
nance. Základní mzdy stoupnou o tři procenta
pro lékaře a o pět procent pro nelékařské
zdravotnické pracovníky a ostatní skupiny.
„Řešení je zatím dojednáno na rok 2015 s tím,
že v příštích letech se sjednotí principy odmě-
ňování ve všech pěti nemocnicích v rámci
jedné společnosti," uvedl hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický. K podpisu nové
kolektivní smlouvy pro rok 2015 by mělo dojít
v horizontu několika týdnů. „Všechna sjed-
naná plnění však budou platná zpětně od prv-
ního ledna letošního roku," prohlásil předseda
představenstva a generální ředitel Nemocnice
Pardubického kraje, a.s. Tomáš Gottvald.

Vedle účasti na veletrzích cestovního ruchu
plánujeme i další outdoorové prezentační ak-
tivity. Smyslem je prezentovat turistické atrak-
tivity Litomyšle v místech s velmi vysokou
koncentrací potencionálních návštěvníků. Bu-
deme vybírat jednodenní až víkendové akce –
využijeme k tomu již zavedených kulturních,
historických a městských akcí, které mají vel-
kou návštěvnost. Časově půjde o hlavní turis-
tickou sezónu v roce 2015. Prezentace by měla
probíhat v České republice a sousedních ze-
mích s cílem nalákat návštěvníky na všechny
české a moravské památky UNESCO. Součástí
budou také drobné soutěže na místě.                   
Jsme přesvědčeni o tom, že i takovéto akce do-
káží město Litomyšl dostat do povědomí široké
veřejnosti, ze které se snad časem budou ge-
nerovat další návštěvníci. Je jisté, že i účast na
těchto akcích přispívá ke stále rostoucí náv-
štěvnosti našeho města.

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu     

foto Jiří Zámečník



8

„Pacienti a personál nesmí cítit nejistotu,“ 
říká Tomáš Gottvald, ředitel Nemocnic Pardubického kraje 
Ekonomicky „zdravá“ společnost, která bude
kvalitním partnerem pro řešení zdravotních
problémů všech obyvatel Pardubického kraje
a spolehlivým a stabilním zaměstnavatelem pro
více než čtyři tisícovky lidí v tomto regionu. S ta-
kovou vizí stojí na startu nově vzniklé společ-
nosti Nemocnice Pardubického kraje její
generální ředitel Tomáš Gottvald. „Budeme mít
mnohem větší potenciál než pět menších sub-
jektů. Věřím, že ho využijeme a že to bude pozi-
tivně znát v kvalitě poskytované péče
i v ekonomických výsledcích,“ říká generální ře-
ditel Gottvald.

 Co považujete za klíčové priority nové společ-
nosti pro rok 2015?
Ve zdravotní části to bude především snaha o sta-
bilizaci prostředí, aby nedošlo k odchodům za-
městnanců a abychom byli schopni udržet
erudovaný personál. V rámci kolektivního vyjed-
návání řešíme možnou valorizaci mezd, ale nesmí
to vést k ekonomické destabilizaci. Není možné
spoléhat na to, že vlastník společnosti, Pardu-
bický kraj, bude do nemocnic dolévat provozní pe-
níze. Byl bych rád, abychom v roce 2015 byli
schopni hospodařit vyrovnaně. Předpokládám, že
první měsíce mohou přinést určité provozní ob-
tíže. Od všech bude potřeba vstřícnost. Věřím
však, že s týmem lidí, který jsem si vybral, vše
úspěšně zvládneme. Prioritou je, aby personál ne-
mocnic necítil nejistotu. Totéž platí o našich paci-
entech. Kromě změny názvu nemocnice nesmí
pocítit žádnou změnu. A pokud ano, tak jedině
k lepšímu v kvalitě poskytované zdravotní péče.

 Jednu jistotu ale personál má. Přesuny za-
městnanců z jedné nemocnice do druhé nebu-
dou možné…
…bez jejich souhlasu určitě ne. Každému nadále
platí stávající smlouvy, v nichž je určeno i místo
výkonu práce. Chtěl bych zdůraznit, že změna
právní formy společnosti se jich nijak dramaticky
netýká. Nepřicházejí o místo, nedochází k des-
tabilizaci systému. Naopak z dlouhodobého po-
hledu může fúze přinést daleko pružnější
systém výchovy zdravotnických pracovníků, ze-
jména lékařů. Pokud v rámci vzdělávání půjdou
sbírat zkušenosti do jiné nemocnice, budou pro
oddělení mnohem přínosnější než stážista odji-
nud, který má omezené kompetence. Oni budou
stále v jedné firmě, což bude výhodnější.

Považujete začátek roku za určité startovací
období?
Bude to minimálně šest měsíců nového roku, ze-
jména v administrativně správní oblasti nás
čeká hodně práce. Centralizace a dodržování
jednotných pravidel v této části společnosti jsou
však naprosto neoddiskutovatelné. Ve zdravotní
oblasti to bude dlouhodobější záležitost. Ať již
se jedná o stabilizaci personální situace, zlep-
šení stavebně-technického vybavení nemocnic
nebo změnu náplně činností jednotlivých odbor-
ností v nemocnicích. Budeme však schopni na
základě benchmarkingu hledat možnosti úspor
uvnitř firmy a cesty k efektivnějšímu chování při
poskytování zdravotní péče. Mnohdy některé
věci dělá lépe nemocnice A, jiné nemocnice B. Je
potřeba z toho vybrat to nejoptimálnější. Určitě
se hned od prvních týdnů chceme zabývat spek-
trem výkonů, které poskytují jednotlivé odbor-
nosti. Cílem je omezení neefektivního chování,
laicky řečeno věnovat se výkonům, které do ne-
mocnic patří. Chci však zdůraznit, že zadání
vlastníka je naprosto nezpochybnitelné – zacho-
vat pět nemocnic akutní lůžkové péče v Pardu-
bickém kraji.

 Může časem dojít i k určitým specializacím
nemocnic v některých odbornostech?
Myslím si, že to je logické směřování a mělo by
to tak být. Všech pět nemocnic by samozřejmě
mělo mít základní obory podle jejich velikosti
a podle spádového území. A k tomu optimální
náplň a spektrum výkonů v jednotlivých odbor-
nostech. Těžko v menší nemocnici budete roz-
víjet např. kardiochirurgii. Dovedu si ale

představit, že se v budoucnu některé speciali-
zované zdravotní výkony zcentralizují a budou
se provádět v jednom nebo ve dvou centrech.
A nemusí se vždy jednat jen o Pardubice. Lékař
přijede odoperovat svého pacienta do centra
a poté se o něho bude dál starat ve „své“ ne-
mocnici. Pro nemocné to bude znamenat bene-
fit. Je vždy lepší, když jste operován tam, kde se
provádějí větší objemy výkonů, a ne jen jed-
notky. Na kontroly a běžné ošetření poté budou
pacienti docházet do „své“ nemocnice k lékaři,
který má zkušenosti z práce v centru.

Dušan Korel, tiskový mluvčí 
Nemocnic Pardubického kraje, 

foto Radek Kalhous, MAFRA

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 7. 2. MUDr. Sláma
Ne 8. 2. MUDr. Sláma
So 14. 2. MUDr. Sláma
Ne 15. 2. MUDr. Sláma
So 21. 2. MUDr. Přichystalová
Ne 22. 2. MUDr. Jindrová
So 28. 2. MUDr. Sláma
Ne 1. 3. MUDr. Přichystalová          
So 7. 3. MUDr. Sláma 
Ne 8. 3. MUDr. Sláma  

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského od-
dělení, tel. 461 655 269
So 7. 2. MUDr. Pilařová
Ne 8. 2. MUDr. Sadílková
So 14. 2. MUDr. Švábová
Ne 15. 2. MUDr. Beňová
So 21. 2. MUDr. Filová
Ne 22. 2. MUDr. Filová
So 28. 2. MUDr. Hájková
Ne 1. 3. MUDr. Jílková          
So 7. 3. MUDr. Jung 
Ne 8. 3. MUDr. Kopecká 

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 7. 2. U Slunce 461 612 678
Ne 8. 2. Ústavní lékárna 461 655 530
So 14. 2. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 15. 2. Ústavní lékárna 461 655 530
So 21. 2. Na Špitálku 461 615 034
Ne 22. 2. Ústavní lékárna 461 655 530
So 28. 2. U Nemocnice 461 615 617
Ne 1. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 7. 3. U Slunce 461 612 678
Ne 8. 3. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7.-8. 2. MUDr. Jitka Kosslerová
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
14.-15. 2. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
21.-22. 2. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
28. 2. - 1. 3. MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461 615 414
7.-8. 3. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501

ROZPIS SLUŽEB

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Ráda bych poděkovala paní doktorce Elišce

Leichterové za lidský přístup a péči o mého
manžela Josefa Bartoše z Pohodlí, které mu vě-
novala i v posledních dnech jeho života. 

Blanka Bartošová, manželka
 Chtěla bych poděkovat všem, kteří přivezli

oblečení a další věci a darovali je potřebným.
Vaše dary jsem předala sociální pracovnici
Fondu ohrožených dětí z pardubického Klo-
kánku. Od ní vše putovalo přímo k opuštěným
dětem nebo do sociálně slabých rodin. V před-
vánočním čase dělaly radost zejména hračky,
které vykouzlily slzy dojetí nejen na tvářích dětí,
ale i jejich rodičů.
Pomáhat můžete i dál. Pokud máte doma oble-
čení, boty, ložní prádlo, kočárky, postýlky,
hračky…, které již nepotřebujete, darujte je těm,
kteří jsou potřební. Tel.: 775 343 408.

Za pomoc děkují L. Pajerová a I. Prouzová
 V měsíci únoru si připomínáme 100. výročí

narození významného litomyšlského občana
pana Karla Háněla. Dlouhá léta byl v našem
městě mimo jiné velmi úspěšným ochotnickým
divadelníkem, sehrál zde celou řadu předsta-
vení, většinou ve hlavních rolích. Nezapomenu-
telnou stopu zanechal i v litomyšlském sportu,

například ve volejbale a ledním hokeji - a ze-
jména v oddíle kopané, kde byl velmi aktivním
členem výboru po celých pětatřicet roků. Řadu
let byl zaměstnán v tehdejším odboru místního
hospodářství městského úřadu. Karel Háněl
navždy odešel v létě roku 1982 ve věku sedma-
šedesáti roků.                                 Zdeněk Vandas

 Dne 4. února uplynul rok, co nás navždy
opustila po delší nemoci paní Dáša Kalíková. Jsi
v našich srdcích, i když už nejsi s námi.

Sestra Alena Faltysová s rodinou, bratr Jarda
Mlejnek s rodinou a všechny sestry SOKOLKY
 Dne 6. 2. uplyne již 7 let od úmrtí našeho ta-

tínka Ladislava Švece, výjimečného občana na-
šeho krásného města, vzpomeňme spolu, kdož
jste ho znali, na člověka, který byl příkladem
zodpovědné práce, nejen v tehdejším Kovopolu,
pro který pracoval celý svůj život, ale i jako kou-
mavý kutil ve své garáži na sídlišti, nesmírně ši-
kovný a výjimečně hodný člověk, se kterým byla
vždy legrace - oplýval humorem, který měl nad-
časovost, inteligenci, šarm i nadání pro výstiž-
nost dané životní situace. Osobně mu děkuji za
všechno i za všechny, co pro nás kdy vykonal.
Čest jeho památce.

Za rodinu Švecovu syn Milan Švec
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Kdo je můj bližní – Lk 10,25-37

V lednu probíhal v Litomyšli pravidelný týden,
kdy jsme se modlili za jednotu křesťanů. V jed-
notlivých dnech týdne jsme se setkávali v ka-
plích a sborech jednotlivých církví a přemýšleli
jsme nad úryvkem Janova evangelia ve 4 kapi-
tole, kde je popisována událost setkání Ježíše
Krista se ženou Samaritánkou u studny Jáko-
bovy. Dnes se nám nabízí přemýšlet o milosrd-
ném Samaritánovi. Ta žena nevykonala zprvu
něco příkladného. Zatímco muž v podobenství
ukazuje svůj soucit se zraněným člověkem. Říká
se, že podobenství o Samaritánovi je miniatura
Boží tváře, a kterou Ježíš plně odráží na své tváři.
Je adresováno znalci zákona, aby viděl, jak je
láska Boha otevřena maličkým. On je jeden
z těch, kdo zcela upnutý na úsilí milovat Boha
a bližního se právem ptá: „ Ale kdo má rád mě?“
Člověk, předtím než miluje, potřebuje, aby sám
byl milován: z lásky se umírá a z toho, že je člo-
věk milován, se žije. Jestliže láska k Bohu a k bli-
žnímu je cesta života – pak člověk jí obvykle jde
v opačném směru, a to proto, že se necítí být
milován. Zákon lásky, který je sám o sobě dobrý,
je upozorňuje na lidská selhání. Ježíš přikazuje:
„Jdi a stejně jednej i ty.“ V Samaritánovi se mě
ujal Bůh a poukázal na lásku, abych já uzdravený
ze své nemoci mohl milovat jeho celým svým
srdcem a bratry a sestry jako sebe sama.
Samaritán v Ježíšově době je člověk ocejchovaný
– podceňovaný, a přesto se zachová správně,
zatímco ti, co si o sobě myslí, že vždy konají nej-
lépe v dané situaci, naprosto selžou. Já od něj
utíkám a on mi v každé opuštěnosti vychází na-
proti. Já jsem zůstal ležet opuštěný, polomrtvý

– on mě uviděl a sestoupil. Pojal ho soucit, při-
blížil se ke mně a ovázal rány mého srdce, pro-
tože je milost a milosrdenství. On je Bůh, který
mě miluje věčnou láskou. Nyní i já ho mohu mi-
lovat, spojit se s ním a být s ním jedno. On se
ztotožnil s člověkem v největší nouzi a i já mohu
obejmout Boha i každého člověka. Od okamžiku,
kdy Bůh se stal mým bratrem, mohu Boha i člo-
věka milovat tou láskou, jako je mezi Synem
a Otcem. Všem bratřím a sestrám jsi nabídl Ot-
covo (Boží) milosrdenství.
Teď už přikázání lásky k Bohu a bližnímu není
nějakým neuskutečnitelným zákonem, ale rado-
stnou zvěstí, darem pro všechny: ti, kterých se
ujal Samaritán, jsou nejprve schopni jít dál stej-
nou cestou jako on. Lukáš tímto podobenstvím
říká – Ježíš nám ukazuje a chce, abychom přijali
takovou Boží lásku, která nám umožňuje milovat
druhé.
Znalec zákona spolu s knězem a levitou je vy-
zván k tomu, aby se ztotožnil s tím polomrtvým
člověkem, kterého se Samaritán ujímá.
Nově uzdravený bude moci sám přijímat a ují-
mat se všech, kdo jsou napůl mrtví. Toto spojení
všech do jedné osoby je způsobeno zázrakem
lásky. Milující a milovaný tvoří jedno tělo. Bůh se
ti stal bližním, a byl v tobě zbit a zraněn, aby ses
po svém uzdravení stal Samaritánem pro toho,
který tě mezitím potřebuje. Ty láskou k tomu
nejposlednějšímu miluješ přímo jeho. Každého
z nás Bůh potřebuje, abychom kolem sebe roz-
dávali lásku. Smysl tohoto podobenství je
zřejmý. Ježíš má stejné vlastnosti jako Bůh, který
zachránil Izraele. Jeho poslání pokračuje v učed-
níkovi, který sám na sobě zakusil jeho milosr-
denství.

P. František Beneš, Římskokatolická církev

zamyšlení
Slova moudrých: Člověk, který dovede po-
chopit slabosti světa kolem sebe, dovede
pochopit i jeho krásu.                        K. Čapek

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Stanislav Bursa, MUDr. Iva Vitva-
rová, Milena Macková
85 let – Marie Hantlová - Nedošín, Jaro-
slava Benešová, Jitka Kopecká, Bohdan
Metyš – Suchá, Josef Král
90 let – Božena Bartoňová, Vlasta Jirou-
šková
91 let – Bohumil Rejman
98 let – Milada Prokopová
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Doležal, Milovice – Petra Fialová,
Praha, Lukáš Stibůrek, Čistá – Magdalena
Komárková, Osík 
Novomanželům přejeme hodně lásky k vy-
tvoření krásného a šťastného domova.

Jubilejní KAMENNOU SVATBU (65 let
společného života) oslavili manželé Olga
a Bohumil Rejmanovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jindřichem Šauerem (70 let) Suchá, Jose-
fem Bartošem (79 let) Pohodlí, Helenou
Strnadovou (53 let).
Vzpomínáme. Věra Kučerová, SPOZ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Tříkrálové sbírka s rekordní částkou

V sobotu 10. ledna proběhla na Litomyšlsku Tří-
králová sbírka. V Litomyšli a dalších 31 obcích
vykoledovali tříkráloví koledníci neuvěřitelnou
částku, a to 405 903 Kč. Výtěžek sbírky je oproti
loňské částce navýšen o 33 125 Kč. V historii této
sbírky je to poprvé, co se vybraná částka vy-
šplhala přes 400 000 Kč. Z tohoto úspěchu
máme velkou radost. Sbírky se i přes nepříznivé
počasí účastnilo celkem 80 skupinek malých
i velkých koledníků. Přímo v Litomyšli koledovalo

25 skupinek, v přidružených obcích (Nová Ves,
Pohodlí, Nedošín, Kornice a Pazucha) 6 a v okol-
ních obcích 49. 
Děkujeme koledníkům i jejich vedoucím za čas,
který nám věnovali. Děkujeme dárcům, za jejich
štědré příspěvky. Děkujeme pracovníkům MěÚ
Litomyšl a všem starostům okolních obcí i jejich
spolupracovníkům za trpělivost a čas, který nám
nejprve při pečetění pokladniček a následně při
počítání výnosu věnovali. Otci Františkovi i všem
na faře děkujeme za milé zázemí pro naše ko-
ledníky. 
Z výtěžku sbírky se vrátí litomyšlské charitě 65
%. Tato částka bude použita na provoz charitní
pečovatelské služby, na podporu dobrovolnic-
kého centra, na vytvoření fondu pro podporu so-
ciálně slabých rodin s dětmi a na vytvoření
fondu souvisejícího s projektem Adopce na
dálku.
Je velmi hezké vědět, že je sbírka zdárně za námi
a že Vy jste s námi.

Lucie Šimkaninová, koordinátorka Tříkrálové
sbírky, foto Martina Soukupová 

Díky štědrosti dárců pořídí charita
nový automobil
Hodně se o Litomyšli mluví a píše v souvislosti
s dobrou architekturou. Já ráda přidávám svou
opakovanou osobní zkušenost s konkrétní vzá-
jemnou pomocí a vyjádřenou solidaritou, za kte-
rou jsem moc vděčná. V lednu skončila
dárcovská kampaň na podporu služeb Farní cha-
rity v Litomyšli (Era pomáhá regionům). Přede-
vším díky vám, Litomyšlanům, se podařilo
v rámci této kampaně získat téměř 100 tisíc
korun. Finanční prostředky z kampaně použi-
jeme na pořízení nového automobilu pro charitní

ošetřovatelskou službu. Charitní ošetřovatelská
služba podepírá ty, kdo pečují o své - akutně
nebo chronicky - nemocné doma, v jejich domá-
cím prostředí. A to nejen v našem městě, ale
i okolních spádových obcích. Máme z toho vel-
kou radost a děkujeme vám všem za vaši důvěru
i zpětnou vazbu na naši práci, které se nám
během těch čtyř měsíců, od října 2014 do ledna
2015, bohatě dostávalo! 

Martina Soukupová, 
Farní charita Litomyšl

Rettigovka
= šance
Chodíte na obědy do Rettigovky? Chutná vám
tam? Je vám její prostředí příjemné? Pokud jste
odpověděli třikrát ano, máme radost. Víte ale,
jací lidé pro vás jídla připravují a obsluhují vás?
Víte, že díky nim Rettigovka není obyčejnou re-
staurací, jednou z mnoha? Čím to je, že se tam
cítíte tak hezky?
Není to tajemstvím. Rettigovka je restaurací,
která dává šanci. Šanci lidem, pro které je ob-
tížné se zařadit do pracovního procesu z důvodu
svého hendikepu. Pracují zde lidé, kteří hledali
zaměstnání, ve kterém mohou být užiteční,
které by je bavilo a které by jim jejich zdraví do-
volilo. V Rettigovce se jim to podařilo. V sou-
časné době je tu 8 zaměstnanců, kteří pracují
v kuchyni, na place, roznášejí do škol zdravé
svačiny a pomáhají, s čím je třeba. 
V jednom z minulých čísel Lilie jsme se obraceli
na čtenáře s nabídkou zaměstnání lidem s hen-
dikepem. A ejhle! Už se připravujeme na dva
nové kolegy.  
Rettigovka funguje také jako cvičné pracoviště
pro klienty Oblastní charity Nové Hrady
u Skutče. Přicházejí k nám v praxi si vyzkoušet,
co znamená chodit do práce, mít zodpovědnost
za svůj úkol, být samostatný, komunikovat se
spolupracovníky či řešit problém. Tito pracovníci
jsou podporováni pracovníkem charity, který je
na pracovišti s nimi, poradí jim a pomůže, je-li
třeba. Jsme moc rádi, že tato spolupráce funguje
a můžeme tak pomoci zvednout lidem sebevě-
domí a dát pocit užitečnosti. V případě zájmu
o tuto aktivitu nám zavolejte na 608 965 123. 

Alena Fiedlerová
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Stará radnice stojí
ve středu Smeta-
nova náměstí od
roku 1418. Je za-
psána jako dvojdům
č.p. 50 – 51. Hlavní
její část je posta-
vena z kvádrů budi-
slavského pískovce.
Byla upravována
v 16. a 18. století,
podstatně se změ-
nila podoba její nej-
vyšší oplechované

Po stopách let minulých - díl 38.
Stará radnice

Pohled na věž radnice od spořitelny

Vlastní budova radnice s orlojem Pohyblivé hodiny na orloji mají 24hodinový cifer-
ník.

K hlavní části věže vede točité starobylé schodiště.

Dřevěné a značně šikmé schody vedou až k pro-
storu hodin.

Hodinový stroj ovládá hodiny na věži a orloj.

Průhledný a v noci osvětlený ciferník hodin je na
všech stranách věže.

Hodinový stroj ovládá dva zvonové cimbály, jeden
oznamuje čtvrtky a druhý celé hodiny.

Pohled na dolní náměstí k poště

Věžní otvory do náměstí jsou zakryty pletivem
proti náletům ptáků.

Zajímavé podívání je na horní část náměstí.

Na stěnách u hodin jsou záznamy o stavebních
úpravách a také různé nápisy. 

Zámek a Toulovcovo náměstí vidíme jako na dlani.

části. Také se zvýšila o jedno patro její výška nad
točitým schodištěm a to v roce 1814. V té době
město zakoupilo hodinový stroj, později roku
1907 vznikl na dolní části jednoduchý orloj. Pod
orlojem je záznam o velké povodni roku 1781 a plá-

tenická míra – litomyšlský metr o délce 59 cm.
Staré městské úřady se přestěhovaly na jiná
místa a do staré radnice se přestěhovala měst-
ská knihovna. Věž není pro veřejnost přístupná.

Připravil Miroslav Škrdla

Lilie je tu pro vás i na facebooku
– připojte se k nám!

www.facebook.com/litomysl.lilie

SERIÁL
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Nové knižní tituly 
v městské knihovně
Jones Lisa - Sama sebou, Hoag Tami - Devátá
dívka, Benková Jana - Druhá šance, lásko!,
Penny Louise – Zátiší, Palahniuk – Zatracení,
Hayes Terry - Já, Poutník, Christie - Poslední pří-
pady slečny, Clancy Tom - Skrytá moc, Steel –
Vítězové, Faye Lyndsay - Bohové Gothamu, Kot-
leta - Příliš dlouhá swingem, Penny Louise - Vra-
žedný chlad, Lévy Marc - Druhá šance,
Obermannová - První věci, Oseman Alice – Soli-
taire, Patterson - Dokonalá iluze, Palmer Alec -
Srdce Sahary, Haran - Za rudým obzorem, Ro-

berts Nora - Závrať všedních dnů, Mrkvičková -
Psí historky, Pittnerová - Pro rodný grunt, Ře-
háčková - Na lásku není nikdy pozdě, Zajícová -
Tančím u tyče, Javořická - Příběh Jary Šambo-
rové, Uher - Opuštěná přístaviště, Uher - Opuš-
těná zahrada, Mandžuková - Dotek léčí tělo,
úsměv…, Koch Jiří - Účetní závěrka, Spitzer - Di-
gitální demence, Raedisch Linda - Dávné kouzlo
Vánoc, Sauvat - Alma Mahlerová, Pilný Ivan -
Máte na víc!, Drda Adam - Neznámí hrdinové
řekli

únor 2015
195 let - BOŽENA NĚMCOVÁ se narodila 4. 2.
1820 ve Vídni. Národní buditelka a spisovatelka
pobývala dvakrát v našem městě. Dokládají to
desky na domech na náměstí. Na hotelu Hvězda
a na domě č.p. 27.
120 let - JOSEF VOLESKÝ se narodil v Litomyšli
13. 2. 1895. Byl malířem, portrétistou i krajiná-
řem. Absolvoval Akademii výtvarných umění
a jeho obrazy jsou v naší městské galerii a také
v soukromých sbírkách.
120 let - ANTONÍN PÍČ se narodil v Litomyšli 9.
2. 1895. Byl matrikářem města, varhaníkem v pi-
aristickém chrámu, divadelním režisérem v Li-
dovém domě, amatérským malířem.
115 let - KAREL HOLEC se narodil v Litomyšli 17.
2. 1900. Malíř, své náměty nacházel v Litomyšli
a v širokém okolí. Byl zaměstnán ve městě jako
oficiál městského úřadu.
95 let - ROMAN NEJEDLÝ zemřel v Mnichově
Hradišti 25. 2. 1920. Učitel, hudebník, skladatel,
dirigent Vlastimilu (provedl Prodanou nevěstu
a jiné). Otec Zdeňka Nejedlého. Autor Houslové
školy a vydavatel hudebních skladeb.
70 let - EMANUEL STIRSKÝ zemřel ve Vysokém
Mýtě 24. 2. 1945. Povoláním notář, byl nadše-
ným hudebníkem a dirigentem pěveckého sou-
boru Vlastimil.
70 let - ZDEŇKA OLIVOVÁ se narodila 28. 2.
1945 v Olomouci. Profesorka na místní pedago-
gické škole, malířka, kulturní pracovnice.
60 let - ARNOLD BARTŮNĚK se narodil 12. 2.
1955. Vystudovaný sochař, který žije a pracuje
v Litomyšli. 
45 let - FRANTIŠEK DUDYCHA zemřel v Lito-
myšli 18. 2. 1970. Litomyšlský keramik, zaklada-
tel místní keramické provozovny. Výrobky byly
zdobeny nově vytvořeným vzorem, který byl
velmi oblíbený.

115 let - V roce 1900 byla přestěhována do bu-
dovy staré radnice městská knihovna. Zde se
nachází dosud. Prvním knihovníkem od roku
1891 byl pan učitel Emil Rác. Dalším správcem
byl Antonín Brachtl a po něm další léta vedl kni-
hovnu Jaromír Metyš.
125 let - Roku 1890 byl založen muzejní spolek
pro zřízení muzea v Litomyšli. První muzejní
sbírky a muzeum bylo v budově chlapeckých škol.
95 let - Ve školním roce 1919–1920 byla přejme-
nována Řemeslnická škola na Zemskou od-
bornou školu pro zpracování dřeva a kovů.
Po přestěhování školy do nové budovy v období
1928-1929 nesla od roku 1930 název Masary-
kova zemská průmyslová škola. Zároveň byla
celá ulice přejmenována na třídu TGM.
85 let - Litomyšl měla v roce 1930 asi 7 500
obyvatel. Byly dokončeny práce na přestavbě
budovy pošty. Zde vznikly nové prostory pro
okresní úřady - bylo zde sídlo hejtmana a byly
zde také nové byty.

Připravil Miroslav Škrdla

V některých obcích na Litomyšlsku a na Svitav-
sku proběhl hned v květnu a červnu 1945 tzv.
„divoký odsun“. Jednalo se o spontánní akce,
které kontrastují s tezí o „organizovaném a vše-
stranně zabezpečeném odsunu“, která byla uve-
dena v publikaci Svitavy (1987, s. 107). Němci se
o odsunu dozvídali často zcela nenadále a na
sbalení svých věcí měli jen několik hodin, nebo
i minut. Obětí tohoto „divokého odsunu“ se stala
i rodina paní H, která měla německého otce a če-
skou matku, a měla tedy zůstat. Paní H z Lito-
myšle, dříve žijící v Trstěnici, vypráví: „Najednou
vozejček, naložit šaty a šli jsme do Květný na
louku. Tam jsem viděla umírat lidi, ztratila jsem
se tam. Chlapi tam starým bábám stříleli
k nohám, měli z toho legraci. Pak nás odvezli
zpět krom otce, ale náš dům byl vykradený. Otce
odvezli do Německa. Byl tam dva roky. Pak utekl
zpátky, měl tady rodinu…“
Také další dotazovaný, pan K, se dostal spolu
s českou matkou do sběrného tábora pro
Němce, odkud však byla rodina náhodou za-
chráněna českým spolužákem matky z Lito-
myšle. A naopak rodina paní V, ze tří čtvrtin
německá, byla ze sběrného tábora vrácena zpět.
Paní V uvádí, že dodnes neví proč. 
Na mé dotazy, jak to že bylo možné rozdělit ro-
dinu, odpovídá paní H jednoduše: „Tenkrát bylo

všecko možný.“ Paní K k tomu poznamenává, že
se často jednalo o majetek, osobní spory a msty,
a někdy šlo vysloveně o náhody.
Další osudy osob z česko-německých a němec-
kých rodin byly většinou složité. Zejména v pová-
lečných letech a také v první polovině 50. let byla
proti nim uplatňována různá restriktivní opatření.
Časté byly problémy ve škole – paní V prý byla
bita českými dětmi, panu K spolužáci sprostě na-
dávali. Někteří dotazovaní, jako paní T, neuměli
ani slovo česky a museli nastoupit do české školy,
načež pochopitelně museli opakovat ročník. Po-
stup ve školách byl často podmíněn vstupem stu-
denta nebo rodiny do komunistické strany,  jak
uvádí pan F. Jinak byli studenti považováni za
státně nespolehlivé, jako např. pan A, který musel
začít pracovat v 15 letech a po několika letech byl
povolán k tzv. „pétépákům“, tedy k Pomocným
technickým praporům. 
Lze říci, že další osudy dotazovaných byly do
značné míry podmíněny tím, jak se snažili zapojit
do života většinové společnosti a do organizací
typu Pionýr, Svaz žen, KSČ apod. „Přitěžujícími“
okolnostmi pak byly např. častý kontakt s Ně-
meckem, náboženské vyznání nebo setkávání
s jinými Němci. Mnohé rodiny později využily ur-
čité uvolnění režimu a odstěhovaly se do Ně-
mecka. Počet osob německé národnosti tedy
neustále klesal a klesá neustále. Situaci vysti-
huje paní D: „Naše děti, to už jsou všecko Češi.“

Jana Procházková

Česko-německé rodiny 
na Litomyšlsku - 2. část

Městská knihovna 8. února zahájí zkušební pro-
vozní dobu i v neděli. Snaží se tak jít s trendem
doby a zpřístupnit knihovnu svým čtenářům
a příp. i dalším návštěvníkům každý den v týdnu.
Jsme zvědavi, kdo bude tuto dobu nejvíc využí-
vat, jestli ti, kteří se přes týden do knihovny kvůli
svému pracovnímu zaneprázdnění nedostanou,
anebo studenti, kteří studují mimo naše město

Do knihovny i v neděli
a domů přijíždějí jen na víkend. Možná ale, že
novou otevírací dobu využijí i důchodci nebo ro-
diny s dětmi, kteří se v neděli odpoledne vydají
na procházku po městě. 
Ať už to bude kdokoliv z nich, měli by si zapsat
do kalendáře čas, kdy mohou v neděli knihovnu
navštívit – a to je 14-16 hodin.

Jana Kroulíková

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

SERIÁL

Adfors Grant 2015
Společnost Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. se síd-
lem v Litomyšli vyhlásila k 1. únoru 2015 druhý
ročník grantového řízení pro finanční podporu ve
svém regionu. Částku 250 000 Kč rozdělí do ne-
ziskového sektoru na základě výběrového řízení,
které proběhne v 1. dubnovém týdnu letošního
roku. Tomuto výběrovému řízení bude předchá-
zet hlasování zaměstnanců, které může výbě-
rové řízení velmi ovlivnit. O výsledku budou
zástupci společnosti informovat žadatele do
konce měsíce dubna.  
Podmínkou přihlášení do grantového řízení je
vyplnění a zaslání žádosti a čestného prohlášení

do 20. března 2015. Žadatel musí splňovat pod-
mínku, že sídlí nebo působí v blízkosti Litomyšle
nebo Znojma, kde má společnost Saint-Gobain
Adfors CZ své výrobní závody, konkrétně jde
o okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a Znojmo. 
Finanční podpora bude směrována do 4 oblastí.
Tou první je oblast sociální, kde mohou být ža-
dateli jak občanská sdružení, tak i fyzické osoby
se zdravotním hendikepem a cílovou skupinou
jsou zdravotně a mentálně postižené osoby,
traumatizované děti, opuštěné děti, senioři, lidé
v nouzi apod.  Získaný příspěvek může být po-
užit například na zdravotní pomůcky, vůz, léčbu,
akce pořádané pro zmiňovanou skupinu, sta-
vební úpravy například pro vozíčkáře nebo azy-
lové domy.  

Druhou oblastí je ekologie. Zde by měly být mezi
žadateli sdružení a spolky, které pomáhají udr-
žet naši krajinu v co největší přirozené rovno-
váze, ať už jde o floru, nebo o faunu. 
Adfors CZ chce přispět i na kulturu, která je třetí
podporovanou oblastí, a to na konkrétní pro-
jekty nebo představení, které jsou organizovány
neziskovým sektorem. 
Poslední oblastí je sport, kde je příspěvek určen
na podporu mládeže ve všech výkonnostních tří-
dách. 
Bližší informace a potřebné formuláře jsou ke
stažení na stránkách www.adfors.com/cz v sekci
O společnosti. Kontakt pro Adfors Grant 2015:
dotazy@saint-gobain.com 

Jana Kalášková 
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Centrum dětské oftalmologie BINOCULAR s.r.o. v nových prostorách na Smetanově náměstí: genius loci
(vlevo) a ordinace (vpravo).

Moderní technika v ortoptických cvičebnách: pleoptika na dotykovém displeji (vlevo) a prototyp počíta-
čového přístroje pro léčbu tupozrakosti (vpravo).

V roce 2010 přestaly zdravotní pojišťovny finan-
covat specializovanou lůžkovou ortoptickou
péči.  Zbývající ambulantní část litomyšlské or-
toptiky byla transformována na samostatné
zdravotnické zařízení Centrum dětské oftalomo-
logie BINOCULAR s.r.o. Ještě předtím začaly ně-
které tupozraké nebo šilhající děti cvičit
ambulantně. Takto získané zkušenosti usnadnily
situaci po zrušení lůžkové části. Chybějící mož-
nost dlouhodobých rehabilitačních pobytů byla
nahrazena intenzivním ambulantním režimem
s důrazem na jednoduchá domácí cvičení pod
dohledem rodičů v době mezi návštěvami u or-
toptistky v Litomyšli.

V roce 2013 se celé Centrum dětské oftalmolo-
gie BINOCULAR s.r.o. přestěhovalo z Dukelské
ulice do nově zrekonstruovaných prostor ve stá-
tem chráněném historickém měšťanském domě
na Smetanově náměstí. Získalo tak dostatečně
velký prostor pro svůj rozvoj, přičemž vše po-
třebné se nachází v jedné budově. Dětským
a dospělým pacientům se zde dostává té nej-
lepší specializované zdravotní péče. Děti i jejich
rodiče zde mají výborné podmínky pro každou
jejich návštěvu.
Strabologická část, kde lékaři vyšetřují přede-
vším dětské oční vady, má k dispozici dvě ordi-
nace, sesternu, dvě prostorné čekárny
a samostatnou recepci. Tři moderně vybavené
cvičebny a čekárna ortoptické části jsou umís-
těny v samostatném podlaží a sousedí s labora-

toří pro experimentální oftalmologická měření.
Tato laboratoř dodává centru další rozměr a je
prospěšná nejen pro zdejší lékaře, kteří rozvíjejí
nové metody a techniky léčby, ale i pro vysoko-
školské studenty, kteří zde mají možnost studo-
vat a provádět výzkumy pro své diplomové
práce. Ambulantní operační trakt vytváří zázemí
pro profesionální, bezpečné a diskrétní prová-
dění výkonů estetické chirurgie obličeje.  Opto-
metrie a oční optika má k dispozici samostatnou
refrakční ordinaci. Pro vyšetřování brýlových vad
u dětí i dospělých je používáno špičkové přístro-
jové vybavení, včetně tzv. wavefrontového  ana-
lyzátoru, který je v současnosti nejpřesnějším
přístrojem pro měření brýlových vad. Ročně pro-
vede strabologická část přibližně 10 tisíc vyše-
tření u 5 tisíc pacientů, ortoptická část centra za
stejnou dobu odcvičí zhruba 5 tisíc cvičení u 500
dětí a optometrie vyšetří 600 brýlových vad. 
Během 40 let ušla ortoptika v Litomyšli dlouho
cestu a dosáhla mnoha odborných úspěchů, na
nichž se podílelo 7 lékařek a lékařů, 6 ortoptis-
tek, 7 optometristek a mnoho zdravotních se-
ster. Ortoptika uspořádala ve spolupráci
s odbornými společnostmi 10 národních i mezi-
národních konferencí zaměřených na dětské
oční lékařství. Umožnila stáže studentům, kteří
zde napsali 15 bakalářských, diplomových nebo
dizertačních prací. Jako lékařské výzkumné pra-
coviště publikovala 67 odborných článků a kniž-
ních kapitol a zdejší lékaři přednesli 141
přednášek v České republice i v zahraničí.
Především ale dlouhodobě a systematicky po-
skytuje vysoce kvalitní specializovanou medicín-
skou péči svým dětským pacientům. 

MUDr. M. Dostálek, Ph.D., 
MUDr. J. Benešová, Mgr. P. Betlachová, 

Bc. L. Fulíková
(www.binocular.cz)

PLACENÁ INZERCE

40 let historie litomyšlské ortoptiky 
(2010–2014) – 3. díl

SERIÁL

Školní kavárna 
v Mozaice
Máme za sebou první „školní kavárnu“ – nefor-
mální diskusní setkání pro všechny, které zajímá
základní škola Mozaika v Litomyšli. Třída patřící
pod křídla ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou,
o.p.s., má za sebou 5 měsíců života a zkušeností.
Nadešel čas se o ně podělit. O tom, jak to v lito-
myšlské Mozaice chodí, měli příležitost u kávy či
čaje diskutovat návštěvníci s ředitelkou školy
Kamilou Zemanovou a učitelkami Helenou Ma-
zákovou a Janou Scheibovou. Na otázky odpoví-
dali i rodiče, jejichž děti školu navštěvují. 
Debatovalo se jak o koncepčních tématech -
metodice výuky, projektovém vyučování, gene-
tické metodě čtení, slovním hodnocení, asistenci
rodičů přímo ve vyučování, způsobu práce ve vě-
kově smíšené třídě, spokojenosti ředitelky
s prací učitelek v litomyšlské třídě, tak o ryze or-
ganizačních záležitostech - jak často jezdí ředi-
telka do Litomyšle na hospitace, kam chodí děti
na obědy, o zápisu do prvního i vyšších ročníků
(zápis probíhá od 15. ledna do 15. února), kolik
nových dětí může škola přijmout pro příští rok,
výši příspěvku na vzdělávání apod. Samostat-
nou kapitolou byly dotazy související s fungová-
ním rodičovského spolku Školamyšl a jeho
úlohou směrem ke škole - jak je to členstvím,
jaké varianty zapojení rodičů se očekávají, co
když někdo nemá čas, jak probíhá rodičovské
odpoledne…
Bylo to milé, z našeho pohledu příjemné setkání.
Přišlo vás hodně. Děkujeme. Židle stačily jen
tak tak. Těm, co stáli, se omlouváme a věříme,
že tento fakt nebude překážkou přijít příště
znovu. Termín další školní kavárny dáme vědět
s předstihem. Ti, kdo nebyli, získají většinu infor-
mací, o kterých se vedla debata, na www.skola-
mysl.cz.

Věra Krejčová, Školamyšl, z.s.
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Události ve fotografiích

Týden modliteb se uskutečnil také v Lito-
myšli: Od 19. do 23. ledna 2015 se i v Litomyšli
uskutečnil Týden modliteb za jednotu křesťanů,
kdy si duchovní litomyšlských církví vyměnili ka-
zatelny i kostely. „V lednu tradičně bývá možnost
vyměnit kazatelny a kostely. Už jsme to udělali
během adventu. Chceme se spolu modlit a být si
blízko,“ uvedl kazatel Církve bratrské Daniel
Kvasnička. Základem modliteb se stalo svědectví
Janova evangelia (4,1-42) o setkání Ježíše Krista
se samařskou ženou u Jákobovy studny: „Ježíš jí
řekne: ‚Dej mi napít!‘“. 

4 Druhá část cyklostezky je stavebně ho-
tová: Stavební práce na druhé části cyklostezky
z Litomyšle do Vysokého Mýta jsou hotové. Úsek
s asfaltovým povrchem z Tržku do osady V Lu-
kách  by měl být zkolaudován letos na jaře. 

Pracuje se na instalaci výsuvných elektric-
kých sloupků: Na Toulovcově náměstí u kostela
Rozeslání sv. Apoštolů a na Smetanově náměstí
u prodejny Litexu se již připravuje osazení vý-
suvných elektrických sloupků, které budou slou-
žit pro zajištění proudu pro akce konané v těch
místech. Vzhledem k počasí se jejich dokončení
protahuje.
Postupně chce město osadit ještě sloupky na
Smetanově náměstí přibližně v místech městské
policie, u sochy Bedřicha Smetany a u schodů
pod kostelem Povýšení sv. Kříže. Letos by měl
být realizován alespoň jeden z nich. 
Výsuvné sloupky budou mimo konání různých
akcí schované v zemi a kolemjdoucím by se měly
jevit jako poklopy, případně mohou mít podobu
dlažby. 

Festival deskových her jako poděkování ko-
ledníkům: V Lidovém domě se 10. ledna sešli
malí i velcí hráči, aby se zúčastnili Festivalu de-
skových her. Strategických, matematických, na
postřeh, manipulačních…, ale hlavně snadných
na pochopení a rychlých na hru, aby se návštěv-
níci pobavili u co největšího počtu her. A to jich
bylo k dispozici kolem stovky. 
Festival byl zároveň poděkováním tříkrálovým
koledníkům za jejich účast na sbírce. Všichni, kdo
se Tříkrálové sbírky zúčastnili, tak měli vstup na
akci zdarma.                           Foto: Tomáš Čermák

Litomyšl na veletrhu Slovakiatour. Českomo-
ravské pomezí se koncem ledna vydalo ve spo-
lečné expozici se svazkem obcí Českého
dědictví UNESCO na veletrh Slovakiatour Bra-
tislava. Ukázalo se, že české památky UNESCO
i samotnou Litomyšl mnoho Slováků zná a pra-
videlně navštěvuje. Překvapivou novinkou byla
pro mnohé z nich existence lázní ducha či ga-
stronomických slavností.       Foto Jiří Zámečník   

MASOPUST
POD KLÁŠTEREM
Dovolujeme si pozvat příznivce
dobré zábavy na „Masopustní 
veselici“ v Restauraci Pod Klášterem.

Těšíme se na Vás 20. února 2015 
od 19.30 hodin. Přijďte ochutnat jitrničky,
jelítka, dobrý ovar , zabijačkový guláš. 

K tanci a poslechu Vám zahraje 
cimbálovka „ BESKYD“
Srdečně zvou Líba a Jindra Částkovi

Bydlet, pracovat, žít samostatně
Bydlet, pracovat, žít samostatně. Pro mnoho
z nás zcela běžná záležitost. Mají tuto možnost
i lidé s mentálním postižením? Co když pečujícím
příbuzným dojdou síly? Musí se jejich blízký pře-
stěhovat do ústavního zařízení? A co když se do-
spělí lidé s mentálním postižením prostě chtějí
jen osamostatnit a žít „ve svém“?
Alternativu, jak žít samostatně, a přece alespoň
zpočátku s podporou, nově nabízí na Litomyšl-
sku obecně prospěšná společnost Rytmus
Chrudim. Terénní služba Podpora samostat-
ného bydlení je určena dospělým lidem s men-

tálním postižením. Co všechno služba za-
hrnuje? Podporu ve všem, co se samostatného
života týká, tj. při úklidu domácnosti, nákupech,
obsluhování domácích spotřebičů, ale také
v oblasti hospodaření s penězi, prevence a ře-
šení krizových situací v bytě, samostatného
cestování, budování mezilidských vztahů a po-
dobně. Více informací vám sdělí vedoucí služby,
Eva Sládková (777 222 139, sladkova@rytmus-
chrudim.cz).

Petra Langerová, 
koordinátorka projektu, pracovní konzultantka

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

Kunčina - prodej venkovského stavení o velikosti 3+1
v klidné části obce 5 km od Moravské Třebové se zahradou
o výměře 1600 m2 a menší stodolou.
Č. 1093. Cena: 800 000,- Kč
Bohuňovice u Litomyšle - prodej zemědělských pozemků
o výměře 38 000 m2, nyní v pronájmu družstva, původně
náležející k velkému statku s uzavřeným dvorem a stodolami.
Č. 1095. Cena: 400 000,- Kč
Svitavy – prodej lukrativní parcely o výměře 2106 m2 blízko
centra města. Určeno k bytové výstavbě, výstavbě rodin-
ných domů. Veškeré inženýrské sítě na pozemku.
Č. 1092. Cena: 3 510 000,- Kč
Litomyšl - prodej zděného bytu 3+1 (72 m2) v 1.NP po čás-
tečné rekonstrukci. Nová kuch. linka, nové rozvody elektra,
nový plyn. kotel, deskové radiátory a sprchový kout.
Č. 1081. Cena: 1 330 000,- Kč+poplatky
Litomyšl - prodej pozemku o výměře 779 m2 pro stavbu
RD. Inženýrské sítě jsou přivedeny na hranici pozemku.
Mírně svažitý k jihu. Okrajová část města.
Č. 784. SLEVA! Cena: 950,- Kč/ m2

Tržek u Litomyšle - prodej RD se dvěma byty 3+1, zahra-
dou 1573 m2, v okrajové části obce, 4 km od Litomyšle.
V obci dobrá občanská vybavenost, krásné prostředí i k re-
kreaci. 
Č. 1057. Cena: info v RK
Čistá - prodej venkovského domu 4+kk po rekonstrukci,
s garáží, bazénem se solárním ohřevem a terasou. Lze vy-
užívat k trvalému bydlení i rekreaci.
Č. 1051. Cena: 1 580 000,- Kč
Svinná - prodej pozemku o výměře 1981 m2 v oblíbené tu-
ristické oblasti nedaleko Kozlova. Dle územního plánu
určen ke stavbě RD venkovského charakteru, inž. sítě na
hranici pozemku.
Č. 1040. SLEVA! Cena: 160 000,- Kč
Střemošice - prodej částečně zrekonstruovaného rodin-
ného domu s 2 byty v malé obci v oblíbené rekreační ob-
lasti s nádherným výhledem do okolí.
Č. 982. Cena: 600 000,- Kč
Budislav - prodej menší chalupy 1+1 v centru obce v oblí-
bené turistické oblasti. Napojeno na elektřinu, veřejný vo-
dovod, odpady do žumpy, plyn na pozemku.
Č. 1032. Cena: info v RK
Litomyšl - prodej několika posledních zainvestovaných
stavebních pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě
U Prokopa. Inž.sítě jsou kompletně zainvestované. Možno
okamžitě stavět.
Č. 997. Cena: 1250,- Kč/m2

Litomyšl - prodej nemovitosti k rekonstrukci (184 m2), dvě
podlaží, možnost využít podkroví. Je zpracována projek-
tová dokumentace k přestavbě. Výhodná poloha u státní
silnice – dobře viditelné místo. 
Č. 869. SLEVA! Cena k jednání: 1 800 000,- Kč
Litomyšl - pronájem obchodu o podlahové ploše 129 m2

vč. zázemí v přízemí domu v centru města. Vstup z ná-
městí, vlastní plynový kotel. 
Č. 1094. Cena: 25 000,- Kč/měs.

POPTÁVKA
HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY

rodinné domy v Litomyšli a okolí
byty v Litomyšli ke koupi i k pronájmu
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600 let od upálení
mistra Jana Husa
Proč již počátkem roku 2015 si připomínáme toto
smutné výročí? Důvodů je několik.
Za prvé: již 9. března 2015 je možno zakoupit
v IC Litomyšl nebo na internetu lístky na hudební
festival Smetanova Litomyšl 2015. V programu
je na den 29. června od 19.30 hod. důstojná
vzpomínka na mistra Jana Husa: Antonín Dvořák:
Husitská – op. 67, Jaroslav Krček: Krédo MJH, Be-
dřich Smetana: Tábor, Blaník, Jiří Srnka: Jan Hus,
Jan Žižka, Proti všem – zpěvy.
Za druhé: Církev československá husitská
(CČSH) zve na Pouť do Kostnice ve dnech 3. - 5.
července 2015 s možností zastávky na zpáteční
cestě na Krakovci. Odjezd 3. 7. do Kostnice, 4. 7.
pobyt v Kostnici a 5. 7. odjezd do Prahy. V Praze
6. 7. bude mnoho vzpomínkových příležitostí na
mistra Jana Husa. Podrobnosti o cestě, stravo-
vání, ubytování i programu poutě vám podá
Hana Tonzarová, tel. 602 355 104 nebo 220 398
114, e-mail: info@hus2015.cz.
O vzpomínkových příležitostech v Litomyšli, na
Růžovém paloučku i v Praze budou čtenáři Lilie
včas informováni! Děkujeme všem, kdo jakým-
koliv způsobem vzpomenou na Velkého Čecha
a mučedníka mistra Jana Husa!

Jaroslav Jiráček 

Šárka Hrouzková a její žáci
Šárka Hrouzková, ač se narodila v Ostravě, od
roku 1990 žije a tvoří v Dolním Újezdě u Lito-
myšle. Vedle své vlastní umělecké tvorby vede
Výtvarné studio, soukromou ZUŠ, kde vychovala
celou řadu výtvarníků (architektů, restaurátorů,
malířů, oděvních výtvarníků atd.). K jejímu vý-
znamnému životnímu jubileu pořádá Městská
galerie Litomyšl a Regionální muzeum v Lito-
myšli výstavu Šárka Hrouzková a její žáci, která
představuje obě polohy její výtvarné činnosti.
Vlastní tvorba Šárky Hrouzkové je prezentována
v domě U Rytířů, v regionálním muzeu je ote-
vřená druhá část výstavy, jíž se účastní na 60 je-
jích studentů, kteří se i nadále věnují výtvarné
tvorbě a mnozí z nich se významně etablovali
v českém výtvarném světě. Návštěvníci mohou
výstavu navštívit do 22. března.

Šárka Hrouzková – umělkyně (umělec?) 
– pedagog – člověk s velkou duší
Vějíř autorčiných aktivit je široce rozevřen právě
mezi uměleckou tvorbou a jejím působením pe-
dagogickým, kdy tyto aktivity jsou propojeny
jejím pokorným, tichým lidstvím, které však za-
nechává výraznou stopu především v lidských
duších. Duších jejich žáků i diváků, příjemců její
tvorby. Není náhodou, že Šárka Hrouzková na
své životní cestě zakotvila v kraji Karla Malicha,
Václava Boštíka (jmenuji jen nejznámější
autory). Jejich tvorba je definována geometrizu-
jící úsporností a silným duchovním aspektem.
Na druhou stranu- kraj, odkud Šárka pochází,
nám také dal veličiny – umělce, kteří přísahají na
geometrii či úspornost-redukci výrazu prováza-
nou silným duchovnem, například Stanislav Ko-
líbal. 
Výstava je jakousi bilancí k životnímu jubileu
(volil bych spíše slovo pozastavení) autorčiny
dosavadní cesty umělecké i pedagogické. Toto

Fotografie z výstavy v domě U Rytířů

Fotografie z výstavy v regionálním muzeu 

POZVÁNKY

píšu s vědomím, že výsledky v obou sférách její
působnosti nelze prezentovat dostatečně vzhle-
dem ke kapacitě výstavních prostor. Tyto vý-
stavy jsou tedy spíše jakousi přibližující
ochutnávkou a připomenutím toho, jaká per-
sona žije a působí v regionu. Slovo region vní-
mejme spíše jako vyznání k místu, s jehož
geniem loci autorka souzní, neboť její tvorba
i pedagogická činnost již dávno rámec regionu
překročila. Zde bych uzavřel větou: Šárka žije,
myslí, cítí globálně, jedná a koná lokálně. 
Myslím, že i tento přístup lze vnímat jako určitou
definici či klíč k autorčině tvorbě i jejím dalším
aktivitám, které jsou její tvorbou provázány jako
červenou nití.

Kdo je Šárka Hrouzková
Šárka Hrouzková se narodila v roce 1954 v Os-
travě – Vítkovicích. Jak říká ona sama, v porod-
nici přímo pod vysokou pecí. Po dokončení
základní školy studovala na gymnáziu v Ostravě
– Porubě, kde mimo jiné potkala svého budou-
cího muže Pavla, ve kterém nachází oporu
a spřízněnou duši dodnes. Přírodovědnou větev
gymnázia ukončila maturitou v roce 1974. Dále
v letech 1974-1979 pokračovala ve studiích na Fi-
lozofické fakultě Palackého univerzity v Olo-
mouci na oborech výtvarná teorie a výchova
a bohemistika. Posléze učila na gymnáziu a LŠU
(dnešní ZUŠ) v Hlučíně na Opavsku a pak na LŠU
v Ostravě - Porubě. V roce 1990 se s manželem
rozhodli k důležitému životnímu kroku a přesídlili
z Ostravy do Dolního Újezdu u Litomyšle, kde žijí
dodnes.  Tady Šárka pedagogicky působila na
gymnáziu a ZUŠ v Poličce a posléze v roce 1992
zakládala výtvarný obor na tehdy nové ZUŠ
v Dolním Újezdě.
V březnu roku 2000 zakládá se svou kolegyní
Pavlínou Lipavskou (dnes Vomočilovou) sou-

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Úterý 10. 2. v 16.00 hod., Regionální mu-
zeum v Litomyšli - přednáška architekta
Radka Tomana Čínský prostor, zkušenosti
z poznávání čínských měst – zkušenosti
z doktorského studia architektury a urba-
nismu na 东南大学 (Southeast University,
Nanjing) v Číně
• Sobota 21. 2. v 16.00 hod., Regionální mu-
zeum v Litomyšli - projekce filmu Ještě žiju
s věšákem, plácačkou a čepicí a následná
beseda na téma adaptace divadelní hry na
film, které se zúčastní režiséři a scénáristé
filmu Roman Švejda a Pavel Göbl a scéná-
rista a autor divadelní předlohy René Levín-
ský. Více o filmu na www.ceskatelevize.cz/
specialy/jesteziju.
• Sobota 28. 2. od 9.30 hod., dům U Rytířů -
výtvarná dílna inspirovaná tvorbou Šárky

Hrouzkové, po zhlédnutí výstavy si vyzkou-
šíme techniku frotáže a monotypu, každý si
bude moci vyrobit vlastí grafický list a po-
hlednici. 
• Sobota 7. 3. v 16.00 hod., Regionální mu-
zeum v Litomyšli - přednáška Lukáše Gav-
lovského Neobvyklé stavby a stavbičky ze
dřeva, slámy a hlíny, zkušenosti z vytváření
vlastního domu vestavěného ve stodole
a života v něm. Experimentální domky
a úkryty pro dětské hry. Stavby z přírodních
materiálů vážné i nevážné. Více o přednáše-
jícím na www.gavlovsky.cz.
• Sobota 14. 3. v 14.00 hod., dům U Rytířů -
Komentovaná prohlídka výstavy s Šárkou
Hrouzkovou, začátek prohlídky v domě
U Rytířů (vlastní tvorba Šárky Hrouzkové),
pokračování v Regionálním muzeu v Lito-
myšli (výstava žáků Šárky Hrouzkové).

kromé Výtvarné studio, kde spolu působí až do
současnosti. V roce 2008 jen došlo ke změně
právní formy, jde o soukromou ZUŠ, o.p.s.
(www.vytvarnestudiodu.cz).
Kromě celé řady autorských a kolektivních vý-
stav má Šárka Hrouzková za sebou i celou řadu
absolventů, z nichž mnozí se stali nepřehlédnu-
telnými na poli vizuálního umění. O čemž podává
ostatně svědectví 2. část výstavy v regionálním
muzeu. Pozvání přijalo téměř 60 bývalých stu-
dentů – malířů, sochařů, grafiků, restaurátorů,
architektů i výtvarných pedagogů.
Šárka Hrouzková je členkou Pardubické unie vý-
tvarných umělců a od roku 2013 také členkou KK
3 Klubu konkretistů.
Autorka se ve své současné tvorbě pohybuje na
polích nezobrazivého umění, její tvorba osciluje
mezi lyrickou abstrakcí a tzv. konkrétním umě-
ním, dále pracuje s materiálovými asamblážemi
a instalacemi často s použitím především kovo-
vých reliktů. Její tvorba čerpá svá východiska
z krajiny, východních filosofií, mayské kultury,
českého baroka, především Santiniho díla,
a hlavně z hlubokého lidství a empatie ke všemu
živému i neživému.
K současné podobě své tvorby se propracovala
z původních realistických východisek, především
v době studií, přes imativní kresby a malby, které
stále více opouštěly formou jisté znakovosti fi-
gurativní prvky, přes které se autorka dopraco-
vala až k abstrakci. I abstraktní a znakovou
polohu autorka postupně redukuje až do polohy
čistého konkretu, syrových materiálových reali-
zací, práce s linií, barvou a základní geometrií. 
Jednoznačně je nelehké Šárku zařadit pouze do
jedné kategorie, její záběr je poměrně široký, její
tvorba však i přes zmíněnou šíři působí konsis-
tentně a přesvědčivě. Můžeme ji zařadit do ob-
lasti duchovního (ač to slovo zní dnes poněkud
zprofanovaně) umění, které je čisté, otevřené
a nezavání šarlatánstvím.
V případě Šárky Hrouzkové je její tvorba stejně
moudrá, pokorně tichá a zároveň velkoryse in-
tenzivní, tak jako její osobnost. 

Štěpán Málek, akademický sochař, 
kurátor výstavy, a Zuzana Tomanová

foto Jana Bisová



v Litomyšli v únoru 2015?
6. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SPgŠ Litomyšl - IV.A • Smetanův dům tel. 461 614 550  

21.00 Commercial party - taneční hity, dj Mil4Jack, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
21.00 Music párty - dj Maxim, vstupné 50 Kč tel. 776 278 520

7. 2. So 13.00-18.00 Škola numerologie – karmické zadání, Dagmar Halotová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667   
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna  tel. 776 278 520
21.00 Oldies party - hity 80. a 90. let, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

8. 2. Ne 16.00 Veselá trojka Pavla Kršky - koncert, vstupenky jsou již vyprodány • Lidový dům tel. 461 619 183
9. 2. Po 18.00 Veselá trojka Pavla Kršky - přidaný druhý koncert, vstupenky jsou již vyprodány • Lidový dům tel. 461 619 183

18.00 Multižánrový hudební večer s Danielem Junem - koncert • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
10. 2. Út 8.30 Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628

10.00 a 17.00 Škrabošky - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720   
16.00 Čínský prostor, zkušenosti z poznávání čínských měst - přednáška architekta Radka Tomana • regionální muzeum  tel. 461 615 287
17.00 Jak se fotí památky - beseda s A. Skřivanovou • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 

11. 2. St 13.00-18.00 Masopustní dílna - výtvarná dílna zaměřená na tradice českého masopustu • regionální muzeum tel. 461 615 287
16.00 Re-open baru Underground - drink na přivítanou • Cafebar Underground  tel. 725 846 248
17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 521

20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
12. 2. Čt 14.00 Mám tě ráda, máš mě rád - čtení babičky Aničky dětem • městská knihovna tel. 461 612 068

19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 
13. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SPgŠ Litomyšl - IV.B • Smetanův dům tel. 461 614 550 

20.00 IV. ples ZUŠ - hraje Big Band a Dechový orchestr ZUŠ, předtančení, vstupné 100 Kč (v kanceláři ZUŠ)• Lidový dům  tel. 461 612 628
21.00 Rodrigo v akci - dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
21.00 Tak do tance, mládeži! - dj Saurus, vstupné 50 Kč tel. 776 278 521

14. 2. So 10.00 Domácí zabíjačka na Veselce - ukázka výroby domácích zabijačkových specialit, svitavští heligonkáři • Veselka   tel. 776 887 719
18.00 Zimní hamburgerobraní aneb love and meal • Cafebar Underground  tel. 725 846 248
21.00 Valentýnská retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 522
21.00 Houseland - house party, djs Michael C, Mylo Glenn & Yoppa Parroth, Jakobh, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
20.00 Farní ples - hraje Reflex, vstupné 120 Kč sezení a 100 Kč na stání (předprodej v IC Litomyšl od 2. 2.) • Lidový dům   tel. 461 612 263

16. 2. Po 9.00-13.00 Prázdniny v Naději – malujeme na sklo, od 10.00 turnaj ve florbale • Naděje tel. 775 868 275
10.00 Povídání o masopustu • rodinné centrum tel. 607 605 720   

17. 2. Út 9.00 Smažení koblih • rodinné centrum tel. 607 605 720   
9.00-13.00 Prázdniny v Naději – mix deskových a sportovních her, od 11.00 bowling • Naděje tel. 775 868 275

15.30 Masopustní posezení - pro uživatele Sociálně aktivizačních služeb pro seniory • denní stacionář  tel. 461 312 412
17.00 Lidová architektura na Litomyšlsku - přednáška Mgr. J. Švece, ve spolupráci s NPÚ Pardubice • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Praotec Abraham - ekumenické setkání, diskuse a přemýšlení o postavě praotce Abrahama • evangelický kostel  tel. 461 615 058

18. 2. St 9.00-13.00 Prázdniny v Naději – mix deskových a sportovních her, od 10.00 turnaj ve Stiga hokeji • Naděje tel. 775 868 275
10.00 Masopust v Rodinném centru - společná výroba maškary, zpívánky • rodinné centrum tel. 607 605 720   
17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 523
19.00 Knižní čtvrtek ve středu – z nových knih čtou manželé Švehelkovi • Na Sklípku tel. 461 614 723
20.00 Wednesday special party - djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

19. 2. Čt 9.00-12.00 Dětská herna s muzejním lektorem - hraní a tvoření • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.30 LU3V: Teréza Nováková - přednáška v rámci Litomyšlské univerzity 3. věku • Lidový dům    tel. 461 612 068
17.00 KJČ: Životní osudy Adolfa Schwarzenberga - přednáška Marty Vandasové • restaurace U Slunce - salonek  tel. 461 612 068

20. 2. Pá 10.00 Masopust v rodinném centru - zvyky a pranostiky • rodinné centrum tel. 607 605 720   
16.00 Yvetta Bachová: Perličky štěstí - vernisáž výstavy, jejíž součástí bude i autorské čtení • Antik hotel Sofia, Galerie Sofia  tel. 461 613 191 
19.30 Masopustní veselice - zabíjačkové speciality, k tanci a poslechu zahraje cimbálovka „Beskyd“ • restaurace Pod Klášterem   tel. 461 615 901

20.00 Dukla Vozovna + Dědovy blechy - koncert, afterparty, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 524
21.00 Ladies night - taneční hity, dj Styx, vstupné 70 Kč / dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

21. 2. So 16.00 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí - film a následná beseda na téma adaptace divad. hry na film • Regionální muzeum tel. 461 615 287
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Oldies 90s - hity 90. let, dj Mike, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
21.00 Večer s písničkou • Cafebar Underground tel. 725 846 248

22. 2. Ne 14.00-18.00 Karnevalové odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
23. 2. Po 8.30 Recy věci, Pletení ze starých novin - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720   
24. 2. Út 17.00 Amerikou od Bryce Canyonu po Hollywood - beseda s M. Havranem spojená s promítáním • městská knihovna tel. 461 612 068

19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 
25. 2. St 10.00-12.00 Jdeme na karneval, masky v knize - pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Wednesday chillout - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna   tel. 776 278 526
17.30 Expediční kamera - filmový festival, promítání do 22.00, předprodej vstupenek od 9. 2. v IC • zámecký pivovar tel. 727 878 444

20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
26. 2. Čt 9.00 Výklad karet - po celý den, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

18.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda - pohádku pro děti uvádí divadlo Víti Marčíka, vstupné dobrovolné • Husův sbor  tel. 724 704 977
19.00-21.00 Tančírna - nově otevřená neformální tančírna pro veřejnost • zámecký pivovar tel. 727 878 444

19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 
27. 2. Pá 18.00 Mařákova Litomyšl: Pohádky v nás... - podvečerní setkání • Antik hotel Sofia, Galerie Sofia tel. 461 613 191 

19.30 Maturitní ples SZaTŠ Litomyšl • Smetanův dům   tel. 461 313 611
20.00 PSH - koncert, afterparty s Dj Guy-G, vstupné 180 Kč / 220 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 527

27. 2. Pá 21.00 Funky house - djs Mylo Glenn & Yoppa Parrot, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
28. 2. So 9.00-13.00 Drátování - dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720 

9.30 Výtvarná dílna inspirovaná tvorbou Šárky Hrouzkové - vyzkoušíme si techniku frotáže a monotypu • dům U Rytířů    tel. 461 614 765 



28. 2. So 20.00 Šibřinky - na téma „Retro“, k tanci i poslechu hraje Vepřo knedlo s Dádou • sokolovna  tel. 731 476 888
21.00 Commercial party - taneční hity, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

1. 3. Ne 14.30 Dětský karneval - soutěže, taneční vystoupení, tombola, diskotéka pro malé i velké, občerstvení • Lidový dům tel. 737 139 626
2. 3. Po 19.30 536. LHV: Smetanovo trio - koncert, na programu: J. Haydn, B. Martinů a B. Smetana, 150 Kč • Smetanův dům - malý sál tel. 461 613 239 
3. 3. Út 19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 
4. 3. St 17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma tel. 776 278 528
5. 3. Čt 14.30 LU3V: M. D. Rettigová - výjimečná žena, spisovatelka a národní buditelka, přednáší PhDr. Marie Otavová • Lidový dům tel. 461 612 068

19.00 Kurs tance a společenské výchovy • Smetanův dům tel. 461 613 239 
19.00-21.00 Tančírna - neformální tančírna pro veřejnost • zámecký pivovar tel. 727 878 444

6. 3. Pá 19.00 Dobrá vůle ať je vidět - koncert, vystoupí: Dirty Way, Three Wild Guns, Ext, Dj Joker, vstupné dobrovolné • Music Club Kotelna tel. 776 278 528
19.30 Maturitní ples SZaTŠ Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 313 611

7. 3. So 16.00 Neobvyklé stavby a stavbičky ze dřeva, slámy a hlíny - přednáška Lukáše Gavlovského • regionální muzeum tel. 461 615 287
20.00 VII. tiskařský ples H.R.G. - hraje Lucky Band z Hradce Králové, vstupné 200 Kč (večeře v ceně) • Lidový dům tel. 461 552 511  
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 529

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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá 6. 2.  Jupiter vychází - film USA, sci-fi / akční / dobrodružný, 128 min., T., 100 Kč
So 7. 2.  Jupiter vychází ve 3D - film USA, sci-fi / akční / dobrodružný, 128 min., T., 130 Kč
Ne 8. 2.  Mortdecai: Grandiózní případ - film USA, akční / komedie, 97 min., T., 110 Kč
Út, St 10., 11. 2.  Birdman - film USA / Francie, drama / komedie, 119 min., T., 110 Kč
Čt-Ne 12.-15. 2. Večer pro dámy: Padesát odstínů šedi - film USA, drama / romantický, 124 min., T., 130 Kč
Út, St 17.,18. 2.  Nezlomný - film USA, akční / válečný / sportovní / historický, 137 min., T., 120 Kč
Čt 19. 2.  Filmový klub: Okno do dvora - film USA, mysteriózní / thriller / romantický, 112 min., T., 80 Kč
Pá 20. 2.  Exodus: Bohové a králové - film USA / VB, drama / historický, 142 min., T., 110 Kč
So 21. 2.  Sedmý syn ve 3D - film VB / USA / Kanada / Čína, fantasy / dobrodružný, 103 min., 130 Kč
Ne 22. 2.  Whiplash - film USA, drama, 106 min., T., 100 Kč
Út 24. 2.  Fotograf - film ČR, komedie, 133 min., 110 Kč
St 25. 2.  Kingsman: Tajná služba - film USA, drama, 91 min., T., 120 Kč
Čt 26. 2.  Opři žebřík o nebe - film ČR, dokument, 100 min., 80 Kč
Pá, So 27., 28. 2.  Žena v černém: Anděl smrti - film VB, horor / thriller, 98 min., 120 Kč
Ne 1. 3.  Teorie všeho - film VB, životopisný / romantický / drama, 123 min., T., 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 7. 2.  Velká šestka ve 3D - film USA, animovaný / akční / komedie / rodinný, 108 min., 150 Kč
Ne 8. 2.  Velká šestka - film USA, animovaný / akční / komedie / rodinný, 108 min., 110 Kč
So 14. 2.  Spongebob ve filmu: Houba na suchu ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný, 85 min., 130 Kč
Ne 15. 2.  Spongebob ve filmu: Houba na suchu - film USA, animovaný / dobrodružný, 85 min., 115 Kč
Út 17. 2. od 10.00  Tučnáci z Madagaskaru - film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 90 min., 50 Kč
Čt 19. 2. od 10.00  Noc v muzeu: Tajemství hrobky - film USA, dobrodružný, 110 min., 50 Kč
So, Ne 21., 22. 2.  Paddington - film VB / Francie / Kanada, komedie / rodinný, 90 min., 120 Kč
Po 23. 2. od 9.30 Pohádková škola - pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 28. 2.  Zvonilka a tvor netvor ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný / rodinný, 80 min., 120 Kč
Ne 1. 3.  Zvonilka a tvor netvor - film USA, animovaný / dobrodružný / rodinný, 80 min., 110 Kč

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

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 náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00, So 9.00-12.00 

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim
a Colosseum. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování,skenování, fax pro veřejnost.
Aktuálně: Prodej parkovacích a dálničních známek na rok 2015.

do 6. 4. Večerníček Chaloupka na vršku - výstava je přehlídkou rozsáhlé tvorby Šárky Váchové • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 15. 3. Dětská herna - volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17 
do 22. 3. Šárka Hrouzková a její žáci - výtvarná výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 22. 3. Šárka Hrouzková a její žáci - výtvarná výstava • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 28. 2. Fotografie Klubu amatérských astronomů Z. Kopala - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 12. 2. do 13. 2. Zvěřinové hody • restaurace Lidový dům • od 10.30  
od 13. 2. do 15. 2.  Valentýnské menu • Hotel Zlatá Hvězda • od 11.00 
od 16. 2. do 19. 2.  Jarní prázdniny „Na draka" - tradiční příměstský tábor na téma animované pohádky „Jak vycvičit draka“ • dům dětí a mládeže • 8.00-16.00
od 20. 2. do 22. 2.  Ženský kruh - prožitkový víkend s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví
od 21. 2. do 15. 4.  Yvetta Bachová: Perličky štěstí - výstava obrázků ostravské autorky • Antik hotel Sofia, Galerie Sofia • denně
od 27. 2. do 1. 3.  Pečená žebra a kolena - k tomu profesionálně načepovaný Pilsner Urquell dle vaší chuti • Hotel Zlatá Hvězda • od 11.00



bude postupně gradovat z prvních
temných tónů Prokofjevovy 7. kla-
vírní sonáty až do vtipného, odlehče-
ného a radostného závěru. Koncert
se uskuteční dne 9. 2. 2015 od 18.00
hod. v koncertním sále ZUŠ Litomyšl. 
Srdečně vás zveme také na IV. ples
ZUŠ, který se uskuteční v pátek 13.
2. 2015 v Lidovém domě. K tanci
i poslechu budou hrát školní
orchestry Big Band a dechovka,
předtančení zajistí žákyně taneč-

ního oboru. Čekají vás i jiná hudební překvapení.
Ples začne ve 20.00 hodin.  
Daniel Jun a Markéta Hegrová, foto Martin Jun
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Pozvánka na ekumenickou diskusi 
a přemýšlení nad Biblí
Slyšeli jste o králi Davidovi a Šalomounovi? O pro-
rocích Izaiášovi a Jeremiášovi? A o apoštolech Pe-
trovi či Pavlovi? Možná že ano. A co jména jako:
Jóšiáš, Rachab, Nátan, Ondřej, Jan Marek, Timo-
teus či Titus? Říkají vám něco tato jména?
O všech těchto postavách je psáno v Bibli. Ne-
jsou to bajky, jsou to skutečné příběhy skuteč-
ných lidí, kteří žili dávno před námi. Bible však
o nich neinformuje jen jako o hrdinech víry, ale
informuje o nich objektivně – poukazuje na jejich
silné i slabé stránky, úspěchy i pády, ctnosti i hří-
chy. Jejich příběhy jsou zapsány pro naše po-
učení, mnohé z chyb či omylů nemusíme prožít,
když se jimi necháme inspirovat, a jejich úspě-
chy a ctnosti nám zase můžou být příkladem
a povzbuzením. Budete se divit, jak blízké nám
jsou jejich příběhy i v dnešní době…

Navštivte některou z biblických ekumenických
hodin, které společně pořádají křesťanské církve
v Litomyšli (Církev československá husitská, Cír-
kev římskokatolická, Církev adventistů sedmého
dne, Českobratrská církev evangelická a Církev
bratrská). Místo konání se střídá (každý měsíc
hostí jiná církev), pro upřesnění sledujte ozná-
mení v Lilii. Začátek je v 18.00 hod. a doba trvání
cca 1,5 hodiny.
Únorové setkání, diskuse a přemýšlení se budou
týkat postavy praotce Abrahama. Naší hostitel-
kou při něm bude Českobratrská církev evange-
lická ve svém sboru v Tomíčkově ulici v úterý 17.
2. v 18.00 hod.  Jste srdečně zváni.

Za duchovní všech litomyšlských farností 
a sborů Čestmír Šťovíček, 

kazatel Církve adventistů sedmého dne

Trénování paměti
pro veřejnost
Městská knihovna otvírá kurz trénování paměti
pro širokou veřejnost. Co se na kurzu dozvíte?
Co jsou poznávací funkce našeho mozku, jak
funguje paměť – co je reálné a co ne, proč je
nutné třídit informace, jak nám pomáhá vizuali-
zace, asociace, fantazie atd., naučíte se používat
mnemotechnické pomůcky – zapamatování po-
mocí příběhu, metoda loci, technika symbolů…
a jak všechny tyto informace využít v reálném
životě (zapamatování čísel, jmen, seznamů,
osnov přednášky…). Kurz tvoří čtyři lekce po de-
vadesáti minutách. Začínáme v pondělí 23.
února v 16 hodin. 
Lektorka je členkou České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging, certifikova-
ným trenérem III. stupně. Přihlásit se můžete
v čítárně městské knihovny - pondělí , úterý,
čtvrtek, pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.00
do16.00 hodin osobně, na telefonu 461 612 068
nebo na e-mailové adrese: peknikova@kni-
hovna.litomysl.cz.
Cena kurzu je 300 Kč (ZTP, rodičovská dovolená,
studenti apod. sleva).

Iva Pekníková, Městská knihovna Litomyšl

Benefiční dobový ples 
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek srdečně
zvou na třetí Benefiční dobový ples, který se koná
v sobotu 14. března v 19 hodin ve Smetanově
domě. K tanci zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ Li-
tomyšl a kapela Reflex. Program bude opět bo-
hatý, můžete se těšit na předtančení, módní
přehlídku, půlnoční překvapení, bohatou tom-
bolu, kde první cenou bude opět motocykl, aj. 
Výzdobu sálu i sladké pohoštění opět připraví
Sbor paní a dívek. Výstavu zajímavých šlapacích
historických vozidel a mnohé další zajímavosti
nachystá Veterán klub. Občerstvení Vám na-
bídne obsluha několika barů a o dobrou večeři
se postará personál restaurace Karlov.
Budeme rádi, když stejně jako v loni oprášíte

šatníky a vystrojíte se do 30. - 70. let minulého
století. Zakoupením vstupenky za 200 Kč do vel-
kého sálu, 150 Kč do malého sálu a 120 Kč na ga-
lerii podpoříte dobrou věc. Výtěžek z tohoto
plesu bude věnován na zakoupení mobilního pa-
cientského zvedáku pro Centrum sociální po-
moci v Litomyšli.
Neváhejte, pozvěte své přátele, přijďte se poba-
vit a přitom udělat něco dobrého pro své spolu-
občany. 
Vstupenky budou v prodeji v IC Litomyšl, zbylé
potom na místě v den konání.

Za Sbor paní a dívek a Veterán klub Litomyšl
vás srdečně zvou

Jindřiška Kubíčková a Vojtěch Vomočil

Kroužek Jihočechů
Druhá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2015
se koná ve čtvrtek 19. 2. od 17. 00 hod. v salónku
restaurace U Slunce. Na programu bude před-
náška pí Marty Vandasové „Životní osudy Adolfa
Schwarzenberga“. Srdečně zveme členy kroužku
i hosty.                                          Jana Kroulíková

Sokolské Šibřinky
Tělocvičná jednota Sokol Litomyšl srdečně zve
na Šibřinky, které se letos nesou v retro duchu.
Do minulosti se můžete vrátit 28. února od
20.00 hod. v litomyšlské sokolovně. K tanci
a poslechu bude hrát Vepřo knedlo s Dádou. 

-red-
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Klavírista Daniel Jun, bývalý absol-
vent ZUŠ Bedřicha Smetany v Lito-
myšli, absolvent kroměřížské
konzervatoře a nyní student HF
JAMU v Brně, se po roce vrací do Li-
tomyšle představit svůj nový pro-
gram. Na koncertě uvede jak
závažné dílo Sergeje Prokofjeva či
Fryderyka Chopina, tak i hudbu po-
pulární. Zéjména ve druhé části kon-
certu s ním vystoupí také
trombonista Ondřej Jiskra, rodák
z Vysokého Mýta, který v současné době studuje
rovněž na HF JAMU v Brně. Těšit se tedy můžete
na neokázalou a originální směs hudby, která

Multižánrový hudební večer 
s Danielem Junem

Ples A-klubu 
Pohodlí
A-klub Pohodlí vás srdečně zve na 14. společen-
ský ples, který se koná 21. 2. 2015 ve 20 hodin
v Kulturním domě v Pohodlí. K tanci hraje Vepřo-
knedlo s Dádou. Vstupné 80 Kč. Občerstvení
a překvapení zajištěno. Těšíme se, že si s námi
přijdete zatančit, anebo třeba i zaplavat. 

Za A-klub Pohodlí Stanislava Jiráčková

Dny otevřených
dveří na střední
škole zahradnické
a technické 
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
pořádá pro zájemce o studium dny otevřených
dveří v těchto únorových termínech: pátek 6. 2.
2015 od 13.00 do 17.00 hod., sobota 7. 2. 2015 od
9.00 do 13.00 hod., pátek 27. 2. 2015 od 13.00 do
17.00 hod. a sobota 28. 2. 2015 od 9.00 do 13.00
hod. Mimo tyto dny můžete školu navštívit po
předchozí telefonické domluvě. Rádi vám po-
skytneme veškeré informace o studiu a uká-
žeme nové vybavení technických oborů.

Jana Jiránková

Expediční kamera v Litomyšli
Ve středu 25. 2. 2015 ovládne zámecké návrší
v Litomyšli dobrodružství, cestování, divoká pří-
roda, expedice a adrenalin. Poprvé se zde usku-
teční filmový festival Expediční kamera. Litomyšl
se tak zařadí mezi více než 200 pořadatelských
měst z celé České republiky. Filmový festival Ex-
pediční kamera je celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání no-
vého, o extrémních zážitcích i sportech. Jaký
sport vznikne spojení skialpinismu a ultra run-
ningu? Lze vášeň pro sport a cestování využít
k pomoci druhým? Jak to dopadne, když se dva
nadšenci rozhodnou bez předchozích zkuše-
ností přeplout na veslici indický oceán? Jaké hig-
hline projekty lze vytvořit v Trolích skalách na

Islandě? Paragliding, lezení, cyklistika, slaclining
- to vše a mnoho dalšího prožijete ve čtvrtek 25.
února od 17.30 hod. v sálech zámeckého pivo-
varu v Litomyšli díky objektivu Expediční ka-
mery. 
Promítání doplní prezentace litomyšlských pro-
dejen se sportovním vybavením, které představí
zejména novinky ze světa outdooru. Inspirováni
mimořádnou adrenalinovou podívanou si tak
budete moci v průběhu večera zakoupit nové vy-
bavení a vyrazit na vlastní expedice. Program
večera začíná v 17.30 a promítat se bude až do
22.00. Občerstvení zajištěno.  
Vstupné je 60 Kč. Předprodej vstupenek v IC Li-
tomyšl od 9. 2. 2015.                     Petra Jiráňová
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Tančírna na návrší
Máte rádi tanec a hudbu? Na zámeckém návrší
se v březnu a dubnu letošního roku poprvé ote-
vře litomyšlské veřejnosti neformální tančírna,
která jistě zaujme všechny náruživé tanečníky
a tanečnice, kteří si rádi občas zajdou zatančit
s přáteli. Tančírnu můžete navštívit v následují-
cích čtvrtečních termínech: 26. 2., 5. 3., 12. 3., 26.
3., 2. 4. a 9. 4. vždy od 19.00 do 21.00 hodin. Za-
jištěna bude skvělá taneční hudba, příjemná
atmosféra a občerstvení na baru. Přijďte si za-
tančit spolu s ostatními do první veřejné tan-
čírny v Litomyšli v prostorách zámeckého
pivovaru. Můžete si zde vyměňovat zkušenosti,
pilovat taneční styl nebo se jen tak pobavit
s přáteli. Obleky, bílé rukavičky a lodičky můžete
klidně nechat doma. Zda se stane tančírna v Li-
tomyšli tradicí, bude záležet pouze na zájmu
návštěvníků.  Vstupné je 30 Kč na osobu.

Petra Jiráňová

Malý muzikál
Milovat k smrti
Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem si
vás dovoluje pozvat 15. 5. 2015 od 19.30 hod. na
divadelní představení „Milovat k smrti – malý
muzikál o velké Edith Piaf“. Hrají: Světlana Ná-
lepková, Martin Sochor, Juraj Bernáth. Akce se
koná v zámecké jízdárně v Litomyšli. Předprodej
vstupenek v Informačním centru Litomyšl od
2. 2. 2015.                                       Rudolf Kosina

6. 2. Pá Ples SDH – hraje Vepřo knedlo zelo / Kulturní dům Skalka, Lubná
7. 2. So Hasičský ples - hraje Medium / Kulturní dům, Sebranice
      Hasičský ples – hraje Vepřo knedlo s Dádou / Sokolovna, Dolní Újezd
      Hasičský ples / Sokolovna, Borová u Poličky
13. 2. Pá Babský bál / Kulturní dům Rychta, Janov
      Divadelní ples – hraje Vepřo knedlo s Dádou / sál Kulturního domu, Němčice
14. 2. So Maškarní rej s venkovskou kapelou - od 13.30, od 11.00 masopustní hody / Sebranice
      Masopust - od 14.00 v hospodě Sajdlův mlýn, po 16.00 odchod průvodu na OÚ, 
      pohádka pro děti, hraje Frgál / Trstěnice 
      Rybářský ples / Kulturní dům, Čistá
      Divadelní bál – hraje Uši Pardubice / Sokolovna, Sloupnice 
      Maškarní merenda / Sokolovna, Borová u Poličky
20. 2. Pá Obecní ples – hraje Melodie Rock Trpín / Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle 
21. 2. So Dětský karneval – od 14.00 / Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
      14. společenský ples A-klubu – hraje Vepřo knedlo s Dádou / Kulturní dům, Pohodlí
      Sportovní diskoples / Sokolovna, Sloupnice
      Sportovní ples – hraje Combo 2 / Kulturní dům, České Heřmanice
28. 2. So Dětský karneval - od 14.00 / Sokolovna, Borová u Poličky
      Masopust - od 14.30, průvod masek a zábavný program / Sokolovna, Dolní Újezd
      Dětský karneval - od 14.00 / Kulturní dům Skalka, Lubná
      Šibřinky – hraje Vepřo knedlo zelo / Kulturní dům, Osík
      Obecní ples – hraje Medium / Na Rychtě, Morašice
      Maškarní bál - od 19.00 / Sokolovna, Dolní Újezd

PLESY, KARNEVALY A MASOPUST - LITOMYŠLSKO

Dětský karneval
v Lidovém domě
V neděli 1. března od 14.30 hod. proběhne v Li-
dovém domě v Litomyšli již třetí ročník velkého
dětského karnevalu. Dům dětí a mládeže, ba-
sketbalový klub a Farní charita opět spojily své
síly, aby pro děti každého věku připravily pestré
a zábavné odpoledne v maskách. Těšit se opět
můžete na soutěže a hry o ceny, na taneční vy-
stoupení a oblíbenou dětskou diskotéku. Chybět
nebude samozřejmě ani tombola a karnevalové
překvapení. 
Vstupné je 50 Kč na osobu, děti do 2 let zdarma.
Další informace a předprodej vstupenek v kan-
celáři DDM (Josef Štefl – 737 139 626) a na tré-
nincích basketbalového klubu (Martin Šorf – 602
335 513). Už se na letošní karneval těšíme a co
vy? Budete u toho taky?

Josef Štefl a Martin Šorf, foto Josef Štefl

Masopust držíme…
V rámci výstavy Večerníček Chaloupka na vršku
jsme pro vás v Regionálním muzeu Litomyšl při-
pravili na 11. února od 13.00 do 18.00 hod. vý-
tvarnou dílnu zaměřenou na tradice českého
masopustu. Přijďte si vytvořit maškarní masku
nebo sladký vrkoč a připravit se na nadcházející
masopustní veselí.
Určeno pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost.
Vše proběhne pod vedením lektorů z muzea.
Vstupné na dílnu: děti 20 Kč; dospělí 40 Kč;
v ceně programu je zahrnut materiál na tvoření
a lektor. Těšíme se na vás.

Renata Kmošková

Prázdniny v DDM
Jarní prázdniny „NA DRAKA“
DDM Litomyšl pořádá ve dnech jarních prázdnin
16.-19. února v čase od 8.00-16.00 hod. program
na téma animované pohádky „Jak vycvičit
draka“. Dopoledním programem jsou výtvarné
dílny, drobné tvoření a hraní. Odpoledne je plné
soutěží a pohybových aktivit. Děti lze přihlásit
na jednotlivé dny. Poplatek na jeden den je
150 Kč a v ceně je zahrnut oběd, odpolední sva-
čina, pitný režim a materiál na vyrábění. Zájemci,
hlaste se do 11. 2. 2015 na e-mailové adrese
kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo telefonicky
461 615 270, 734 505 805. Bližší informace na-
jdete na www.litomysl.cz/ddm.

Anna Kmošková

Termíny pobytových táborů DDM 2015
- v Řadově: 4.-18. 7. 
- ve Svratouchu: 12.-25. 7. 
- Berounka na lodích: 13.-19. 7. 
- Jezdecké kurzy v Květné (1. turnus: 5.-11. 7., 2.
turnus: 12.-18. 7., 3. turnus: 19.-25. 7., 4. turnus:
26. 7. - 1. 8.).
Připravujeme rovněž příměstské tábory, o kte-
rých budeme informovat v březnu.  

Josef Štefl

Zabijačkové hody
na Veselce
V duchu připomínání dřívějších zcela běžných
tradic bychom vás rádi pozvali na tradiční zabi-
jačku, která se uskuteční 14. února od 10.00 hod.
v restauraci Veselka. Masopustní průvod sice
neuvidíte, ale bohatá výslužka vás nemine. Na
dvoře proběhne ukázka výroby domácích zabi-
jačkových specialit – jitrniček, ovaru či prde-
lačky. Naši kuchaři pro vás připraví tradiční, ale
i netradiční zabijačkové pokrmy z čerstvých su-
rovin, které budete moci zapít litomyšlskými
pivy z našeho restauračního minipivovaru.
Zveme rodiče i s dětmi, pro které bude otevřena
tělocvična. S horkým nápojem v ruce budete moci
sledovat řezníka v akci a zavzpomínat na staré
dobré časy, kdy byly zabijačky běžnou součástí
našeho života. K dobrému jídlu patří i dobrá zá-
bava, proto nás celým dnem budou doprovázet
svitavští heligonkáři. Lenka Seklová 

Víťa Marčík 
starší i mladší 
v Husově sboru
Koncem února zavítá do Husova sboru v Litomyšli
jak Víťa Marčík - otec, tak i Víťa Marčík - syn. Jed-
notlivě už u nás oba byli se svými představeními
několikrát, ale tentokrát je tu budeme mít pohro-
madě, a to v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vše-
věda, na kterou vás všechny bez rozdílu věku
zveme ve čtvrtek 26. února v 18.00 hod. Autorem
scénáře, hudby a výpravy je Víťa Marčík starší. 
Pohádka měla svou premiéru v roce 1994 na
hradě Velharticích, takže patří v jeho repertoáru
ke starým osvědčeným kusům, ale jak jsem se
dočetl na webových stránkách Divadla Víti Mar-
číka, s příchodem syna získala novou dynamič-
tější podobu, a to nejen díky dalšímu hudebnímu
nástroji – tahací harmonice. Za zmínku stojí i to,
že tahle pohádka má za sebou dokonce španěl-
skou zkušenost, ale nemějte strach, v našem
malém českém městě to nebude žádná španěl-
ská vesnice. Na setkání s vámi i vašimi dětmi
a vnoučaty se těší

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli farář
Štěpán Klásek

KOMINICTVÍ
Doležal Zdeněk • Dolní Újezd
• Kominické práce  • Vymetání 
• Povinné kontroly   • Vložkování
• Výroba komínových napoleonů (stříšek)
Telefon: 737 027 632
http://kominove-strisky-napoleon.eu

Prodám byt 3+1 v Litomyšli
Tel. 739 22 79 19
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Jeden den ve Školamyšli
„Potřebuji volno,“ nahlásil jsem svému šéfovi.
„Jdu se synem do „Školamyšle ,na poštu´.“ (Ofici-
álně do Základní školy Mozaika, Smetanovo ná-
městí čp. 15, Litomyšl.) Syn má po prázdninách
nastoupit do prvního ročníku. Vzal jsem ho tam
a byl zvědavý, jak se mu tam bude líbit. 
Na začátku vyučování nás paní učitelka předsta-
vila ostatním dětem. Přijaly nás mezi sebe bez ja-
kéhokoliv zaváhání. Bylo vidět, že jsou na takové
návštěvy zvyklé. Sedli jsme si s nimi do kruhu
a začali jsme si povídat o tom, co budeme celý
den dělat. V pohodě, žádný stres ani žádné zvo-
nění. Téma dne bylo „lidské tělo“. Děti se rozdělily
do pracovních skupin a každá skupina se téma-
tem zabývala jinak. Z různých pohledů. S Ale-
škem jsme se přidali do skupiny „pokusy
a objevy“. Naším úkolem bylo složit malý model
kostry lidského těla, umístit vnitřní orgány a na-
malovat tři z nich na papír. Na pomoc jsme měli
encyklopedii a výukové CD. Jakmile byl úkol spl-
něn, sedli jsme si opět všichni včetně mě spolu

a probírali, co jsme namalovali. Na konci přišlo na
řadu hodnocení. Žádné známkování, aby bylo
jasno. Vše probíhalo formou povídání, vyjadřo-
vání vlastního názoru na věc. Bylo skvělé být oce-
něn malou holčičkou, že nám to se synem moc
hezky šlo. Děti byly velice bezprostřední. Ke
všemu se samy vyjadřovaly a bylo vidět, že je
téma velmi zajímá. Tím společným povídáním na
konci pochytily další informace od ostatních dětí.
Vše ještě doplňovala paní učitelka a přidávala
věci, které chtěla, aby si ještě zapamatovaly. Jed-
noduše a přirozeně je tak vzdělávala. Měl jsem
dojem, že TOTO je ta škola hrou, kterou měl na
mysli J. A. Komenský. Když to srovnám se svojí
osobní zkušeností ze školy, tak musím říci, že zde
jsou děti mnohem více vtaženy do výuky, na vše
si přicházejí „samy“, nejsou pouze pasivními pří-
jemci informací. Na konci dne jsem se chtěl zep-
tat syna, jak se mu ve škole líbilo. Nemusel jsem.
Viděl jsem to z jeho úsměvu a radosti. Byl to
krásně strávený den! Aleš Bečvář, Litomyšl

Pouhých jedenáct diváků vidělo
Rigoletta z Las Vegas
Záslužný počin vedení Smetanova domu, pod
nějž nyní litomyšlské kino spadá, měl své pokra-
čování 20. ledna v rámci „Opery v kině“ uvede-
ním Verdiho Rigoletta. Jednalo se o záznam
z premiérového představení z Metropolitní
opery v New Yorku konaného před půldruhým
rokem. Režisér Michael Mayer přenesl děj pů-
vodní hry Victora Huga, odehrávající se v italské
Mantově v 16. století, do zcela nedávného roku
1965 do kasina v Las Vegas. Tato aktualizace, byť
měla i své „mouchy“, byla rozhodně možná.
V případě epizodní dramatické postavy hraběte
Monterona, změněného na arabského šejka se
zlověstným turbanem, vzhledem k dnešní době
dokonce až nadčasová. Představení dominoval
polský tenorista Piotr Beczala, ideálně se do role
někdejšího mantovského vévody pěvecky i he-
recky náramně hodící. Kromě sopranistky Diany
Damrau v úloze Rigolettovy dcery Gildy se jako
nájemný vrah Sparafucile blýskl i slovenský ba-

sista, tedy tak trochu „náš“, Štefan Kocán. Zmí-
něná aktualizace příliš neprospěla snad jen
představiteli titulní role, srbskému barytonistovi
Željko Lučičovi, zejména po stránce herecké.
Viděl jsem Rigoletta snad dvacetkrát (v hlavní
úloze namátkou ještě s Otavou, Šrubařem, He-
ribanem, z těch novějších se Zítkem, Červinkou,
Tučkem, Haanem, Kamasem či Kusnjerem), ale
toto provedení bylo asi nejlepší.
Škoda, že tuto mimořádnou možnost v litomyšl-
ském kině nevyužilo víc než jedenáct přítom-
ných diváků!!!  Možná, že některé odradila cena
vstupného (250 Kč), ale na zámeckém festivalu
zaplatí za večer minimálně třikrát tolik a publika
přijde i o tisícovku víc. Ovšem Rigoletto, tato po
všech stránkách asi nejlepší Verdiho opera, se
v Litomyšli hrál zatím pouze jednou, tehdy v br-
něnském provedení před rovnými dvaceti lety.
Tedy v roce 1995.

Zdeněk Vandas

Z DOPISŮ

Radost na ZŠ U Školek – žáci 9. tříd
již počtvrté mezi úspěšnými
Určitě každý zná ten neopakovatelný pocit ra-
dosti a spokojenosti, který se dostaví, když se
něco povede. A když se to zdaří dětem, jež vám
svěří rodiče s přesvědčením, že je něco naučíte,
je to radost dvojnásobná.  Tuto odměnu nám
v posledních čtyřech letech přinášejí žáci devá-
tých tříd. Jsou na konci základní školní docházky
a musí prokázat v konkurenci s jinými školami
své znalosti a dovednosti.
Abychom věděli, jak jsou připraveni a co lze
ještě vylepšit, využívá naše škola, stejně jako
671 dalších, nabídky testů vytvořených společ-
ností SCIO. Letos jsme objednali testy z mate-
matiky, českého jazyka a obecných studijních
předpokladů. Počátkem ledna jsme obdrželi po-
drobné vyhodnocení všech výsledků každého
žáka v jednotlivých částech a zároveň srovnání
s ostatními testovanými. V závěrečné zprávě
jsme se dočetli, že výsledky naší školy v če-
ském jazyce i matematice jsou nadprůměrné,
předstihli jsme 80 % zúčastněných škol. Ně-
kolik žáků dosáhlo i percentilu 98 %, což zna-
mená, že pouhá 2 % žáků napsala test lépe
než oni. V závěru zprávy je uvedeno: „Porov-
náním testů z českého jazyka a matematiky

s výsledky testů obecných studijních předpo-
kladů jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní po-
tenciál žáků v českém jazyce i matematice
využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší
úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních
předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře
zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti."
Jistě mi dáte za pravdu, že taková slova každého

ředitele velmi potěší. Lze si jenom přát, aby
stejně dobrých výsledků dosáhli žáci i v dubnu
u přijímacích zkoušek a tím navázali na tradici
předchozích čtyř let, kdy byli všichni naši absol-
venti přijati na školu, kterou si vybrali. Nutno
dodat, že jejich cíle byly vysoké, vždyť téměř po-
loviny ročníků studují na gymnáziích.

Miroslava Jirečková, ZŠ U Školek

POŽADAVKY:
• věk minimálně 18 let
• aktivní znalost anglického jazyka, další jazyk výhodou
• všeobecný rozhled
• orientace na zámeckém návrší a ve městě Litomyšl
• konfekční velikost (z důvodu jednotného oblečení) 

V případě zájmu zašlete přihlášku 
do 20. února 2015 na adresu:
recepce@smetanovalitomysl.cz 
nebo Smetanova Litomyšl, o.p.s., 
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl.

Pohovory proběhnou v druhé polovině měsíce března.

Chcete se stát uvaděčkou 
či uvaděčem na 57. ročníku 
festivalu Smetanova Litomyšl 
od 11. června do 5. července?
Přihlaste se do konkursu!

Studio Chantalle, Smetanovo nám.131
(naproti Komerční bance), Litomyšl

NOVĚ KOSMECEUTIKA
LARENS
poradenství, revoluce bez skalpelu, 
biologicky aktivní kolagen, řeší akné,
jizvy, lupénku, ekzém, vrásky, strie, 
regulaci hmotnosti.

Bez objednání: 
• pedikúra Martina Podroužková, 
tel. 724 388 050
• kadeřnictví Pavla Černohousova, 
tel. 721 663 286

Studio Chantalle

PŘIJME KADEŘNICI 
NA ŽL
Info na tel. 737 848 565

RESTAURACE LIDOVÝ DŮM
zve na

ZVĚŘINOVÉ
HODY

12.– 13. února
Na vaši návštěvu se těší 

Petr Šmejda s kolektivem
Tel.: 605 290 093

Přijmeme 
skladníka-prodavače 

elektroinstalačního materiálu do naší
prodejny v Litomyšli na zkrácený, 
popřípadě plný pracovní úvazek.

Kontaktní adresa: elkor@elkor.cz
nebo tel. 461 615 014.

Znalost v oboru vítána.
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Klidné rodinné prostředí nabízí lokalita
v Hrušové, kde se stavbou vzorového domu
započala výstavba 5 rodinných domů.

Díky citlivě nastavené koncepci čtvrti působí
lokalita prostorně, esteticky a harmonicky.

Jedná se o prodej nízkoenergetické dřevo-
stavby, stavěné sloupkovým systémem 2
by 4, prozatím s možností výběru velikosti
pozemku.

Pro více informací 
volejte na: mob. 723/120 413
nebo pište na: domyjedlicka@hotmail.cz

K PRODEJI nízkoenergetické
dřevostavby s pozemky

Místa pro odkládání vytříděných složek komu-
nálního odpadu mimo veřejná prostranství

Sběrný dvůr v ul. Mařákova
Sběrný dvůr provozuje firma LIKO SVITAVY, a.s.,
v blízkosti areálu Městských služeb Litomyšl
s.r.o. Má svou nezastupitelnou úlohu v odpado-
vém systému města hlavně proto, že na něm lze
odložit prakticky všechny vytříditelné složky ko-
munálního odpadu. Proto, pokud nevíte kam
umístit určitou složku odpadu, je nejlépe využít
jeho otevírací doby, neboť zde máte zajištěnu
jeho odbornou likvidaci.
Otevírací doba:            dopoledne      odpoledne

    zimní čas       letní čas
Pondělí         -            12.00-16.30   12.00-17.30
Úterý      9.00-12.00   12.30-15.00    12.30-15.00
Středa   9.00-12.00   12.30-16.30    12.30-17.30
Čtvrtek  9.00-12.00   12.30-15.00    12.30-15.00
Pátek     9.00-12.00   12.30-16.30    12.30-17.30
Sobota   8.00-12.00   -                      -
Na sběrném dvoře lze odkládat veškeré složky
odpadu, které s ohledem na jejich zařazení
nebo na rozměry nelze umístit do kontejnerů
na tříděný odpad nebo do nádoby na směsný
komunální odpad (popelnice) - tj. využitelné
odpady (papír, plasty, PET lahve, nápojové kar-
tony, sklo, kovy, upotřebené oleje z domácích
kuchyní, ošacení a textil), nebezpečné odpady,
velkoobjemové odpady a biologicky rozloži-
telné odpady, elekrozařízení, tonery, cartridge,
magnetofonové kazety, gramofonové desky,

diskety, kontaktní disky a ostatní nosiče dat.
Mezi nebezpečné složky odpadu patří hlavně:
kapesní baterie a monočlánky, zbytky barev, ře-
didla a rozpouštědla, autobaterie, spotřební
chemie, obaly a textilie znečištěné nebezpeč-
nými látkami. Mezi velkoobjemové odpady patří
zejména: nábytek, koberce, linolea a pneumatiky 
Z biologického odpadu je třeba vytřídit větve
nad 1 cm tloušťky  (následné drcení).
Elektrozařízením pocházejícím z domácnosti
jsou zejména: elektrické a elektronické spotře-
biče, kabely, zářivky, výbojky, úsporné žárovky. 
Sběrný dvůr plní také funkci místa zpětného od-
běru veškerého elektrozařízení pocházejícího
z domácnosti. Pro uplatnění zpětného odběru je
nutné dodržet podmínku kompletnosti celého
spotřebiče. Při dodržení této podmínky je odpa-
dový systém města dotován finančními příjmy
z kolektivních systémů a snižuje se tím výše po-
platku pro občany.
Mezi EEZ určená ke zpětnému odběru patří: 
• velké domácí elektrospotřebiče (zejm. pračky,

ledničky, sporáky, mikrovlnné trouby, myčky
nádobí, elektrická topidla, ventilátory) 

• malé domácí spotřebiče (zejm. vysavače, žeh-
ličky, holicí strojky, fritovací hrnce, elektrické
nože, kávovary)

• zařízení informačních technologií a telekomu-
nikačních zařízení (zejm. počítače, monitory, ti-
skárny, kopírky, faxy, telefony)

• spotřebitelská zařízení (zejm. televizory, video-

kamery, videorekordéry)
• osvětlovací zařízení (zejm. zářivky, výbojky)
• elektrické a elektronické nástroje (zejm. vr-

tačky, pily, sekačky, šicí stroje)
• hračky, vybavení pro volný čas a sporty (zejm.

videohry, elektrické vláčky nebo soupravy zá-
vodních autíček, ruční ovládání videoher).  
E–box a sběrné nádoby v přízemí budovy MěÚ

Bří Šťastných 
Slouží k odkládání:
- upotřebených kapesních baterií a monočlánků
- elektrozařízení menších rozměrů včetně záři-
vek a úsporných žárovek.
Pro uplatnění zpětného odběru je nutné dodržet
podmínku kompletnosti celého spotřebiče. Při
dodržení této podmínky je odpadový systém
města dotován finančními příjmy z kolektivních
systémů a snižuje se tím výše poplatku pro ob-
čany.

E–box v přízemí budovy MěÚ J. E. Purkyně
Slouží k odkládání:
- elektrozařízení menších rozměrů mimo zářivek
a úsporných žárovek
Pro uplatnění zpětného odběru je nutné dodržet
podmínku kompletnosti celého spotřebiče. Při do-
držení této podmínky je odpadový systém města
dotován finančními příjmy z kolektivních systémů
a snižuje se tím výše poplatku pro občany.

Sběrné nádoby v prodejnách
• Elektro - Tauer, Smetanovo náměstí  
• Elektro - Drahoš, Smetanovo náměstí  
• Elektro - Elkor, Mařákova ulice
Slouží k odkládání:
- upotřebených kapesních baterií a monočlánků. 

Překladiště odpadů v Kornicích
Překladiště provozuje firma LIKO SVITAVY, a.s.
Na překladišti odpadů lze odkládat tříditelné
složky i zbytkovou (směsnou) složku komunál-
ního odpadu: plasty, papír a sklo, které nepatří
nebo se nevejdou do barevných kontejnerů, li-
nolea, koberce, textilie a ošacení, nábytek. Na
překladišti odpadů nelze odkládat: nebezpečné
složky odpadů, pneumatiky, elektroniku, sta-
vební suť a stavební dřevo. Překladiště odpadů
se nachází na okraji integrované obce Kornice
a otevírací doba je v pracovních dnech od 6.00
do 13.30 hodin.

Provozovny sběrných surovin
V provozovnách sběrných surovin můžete odlo-
žit - prodat vytříděné složky odpadů, jako je
papír, železné a barevné kovy. Kvalitu třídění
a ceny stanovují vykupující organizace.
Seznam provozoven můžete zjistit na
http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj.cz

Lékárny na území města
Odběr nepotřebných léků.
Úplné znění dokumentu naleznete na www.lito-
mysl.cz: 
- Zprávy z MěÚ- Odbor místního a silničního
hospodářství nebo
- Občan – služby – svoz komunálního odpadu.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

Systém odpadové hospodářství města 2015 – 2. část

Realizátor/mistr 
zakázek TZB 
(ÚT, CHL, ZTI, plyn, VZT)

Do stabilní firmy hledáme realizátora /mistra zakázek
POŽADUJEME
• praxe v oboru min. 2 roky
• SŠ/VŠ vzdělání
• řidičské oprávnění skupiny "B"
• schopnost vedení lidí
• komunikační schopnosti
• časová flexibilita
• ochota cestovat
• práce na PC (minimálně 

MS Word, MS Excel, Outlook, 
AutoCad-výhodou)

• nástup dle dohody

NABÍZÍME
• zázemí stabilní společnosti
• příležitost k osobnímu i profesnímu růstu
• notebook, mobilní telefon, příspěvek na stravování
• motivační finanční ohodnocení
• ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA EMAIL:

termomont@termomont.cz

NÁPLŇ PRÁCE
• řízení a koordinace zakázek v oblasti vytápění,

chlazení, ZTI, plynu a vzduchotechniky
• koordinace a řízení práce subdodavatelů
• řízení logistiky zakázek

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
i na internetových stránkách www.cms-tv.cz.:
Velká cena Litomyšle 2015 (na motokárách) •
Jeden rok sbírky na „živé" zvony • Co nás v kultuře
roku 2015 čeká a nemine? • Kazatel o jednotě
křesťanů a islámském terorismu • Silvestrovská
půlnoc 2014 na náměstí • Krátce z prosincového
zastupitelstva r. 2014 • Silvestr 2014

LITOMYŠLSKÁ TV NA INTERNETU

Pro lepší start života 
koupím pro syna byt 1+1,
za dobrou cenu. Tel: 734 313 232
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AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:  • opravy motorových vozidel
• měření EMISÍ BENZÍN vozů: 

Škoda a ostatních značek
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG vozů:

Škoda a ostatních značek
• příprava na STK, odvoz na STK
• roční prohlídky - diagnostika
• renovace zažloutlých světlometů                    

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Nabízíme k prodeji velký dům 
se 7 pokoji s vlastními sprchami a WC, 
se 2 společnými místnostmi s krbem 

a velkou kuchyní. 
K dispozici plyn, vlastní studna. 
Vhodný jako chalupa k rekreaci 

- i na podnikání. Obec Borovnice – 3 km 
do Jimramova. Cena 3,5 mil. Kč. 

Zabezpečím financování 
až 70 % ceny. info@tradebank.cz, 

varga@tradebank.cz, tel. 777 560 531

vás zve na

K tomu profesionálně načepovaný
Pilsner Urquell dle Vaší chuti. 

Přijďte vyzkoušet pivo na hladinku,
šnyt, čochtan nebo mlíko. 

ve dnech  27. 2. – 1. 3. 2015
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Rezervace na tel. čísle 461 615 338.

VALENTÝNSKÉ
MENU 

ve dnech 13. – 15. 2. 2015

PEČENÁ ŽEBRA 
A KOLENA

Zemědělské družstvo Trstěnice 
hledá vhodného kandidáta 
na obsazení pozice 

hlavní ekonom
Požadujeme:
• prokazatelnou odbornou praxi
• znalost podnikové ekonomiky
• řídící schopnosti a personální dovednosti
• komunikativnost, pracovitost, spolehlivost

Nabízíme:
• vysokou míru samostatnosti 

a odpovědnosti
• dlouhodobou pracovní perspektivu 

v mladém kolektivu
• motivující hmotné ocenění

Strukturované CV zasílejte do 12. 2. 2015 
na mail: krejsa@zdtrstenice.cz

a
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Hokejová sezóna vrcholí
Hokej jako tradiční zimní sport již dávno netrpí
rozmary počasí, a tak na zimních stadiónech po
celém kraji panuje čilý ruch. Nejinak je tomu v Li-
tomyšli. 
Náš hokejový klub v této sezóně reprezentuje
své město v několika věkových kategoriích.
Máme mužstva přípravek, mladší žáky, dorost,
juniory a mužstvo mužů. O vánočních svátcích
se také konal v Litomyšli mezinárodní turnaj
mladších žáků. Konec ledna zastihl většinu sou-
těží ve svém vrcholu, u starších věkových kate-
gorií končí základní část, kde se hraje systémem
každý s každým v několika kolech, nyní hrají do-
rostenci prolínací část a juniorská play off začne
až 21. února. 
Tým mužů Litomyšle odehrál v základní soutěži
22 zápasů s 11 soupeři se střídavými výsledky,
z nichž byla řada výborných, na druhé straně

jsme se někdy nevyhnuli rozpakům nejen nad
výsledkem, ale hlavně nad výkonem! Dokázali
jsme doma porazit Moravskou Třebovou, Českou
Třebovou a Chrudim, ale nestačili na Světlou,
Chotěboř, Poličku a Ledeč!!! Venku jsme naopak
vyhráli ve Světlé, Chotěboři a Ledči. Dvakrát
jsme porazili jen ZH Pardubice, Českou Třebovou
a Skuteč, dvakrát jsme podlehli jen Chocni a pře-
kvapivě Poličce, i když s tou ve druhém zápase
až na nájezdy. Proto konečné 5. místo je velmi
slušné, ale zároveň nám jako soupeře do Play off
přisoudilo čtvrtou Choceň, která nám má
z předešlé sezóny co vracet, byla také naším
čtvrtfinálovým soupeřem a její vyřazení bylo nej-
větší bombou loňské sezóny. 
V době publikování tohoto článku již bude prav-
děpodobně rozhodnuto, ale díky systému sou-
těže pro žádné mužstvo sezóna nekončí,
vítězové čtvrtfinále se utkají o krajské medaile
a poražení se připojí k týmům z druhé poloviny
tabulky, aby si to rozdali o pohár Vladimíra Mar-
tince, který jsme ještě nikdy nehráli. Dnešní doba
je protkána moderními technologiemi, a tak in-
formace o krajském hokeji naleznete nejen na
stránkách www.hclitomysl.cz, www. hokejpu.cz,
také na Facebooku. V Pardubickém a Králové-
hradeckém kraji navíc funguje systém OnLine.
Tento systém jsem zprvu vyvinul náš kraj, poz-
ději se díky značnému zájmu rozšířil. Sledujte
online z bojů našeho mužstva na soupeřových
kolbištích na stránkách http://ol.grm.cz .

Jiří Mlejnek, foto František RenzaJedeme dál! Klub Stiga HC Benátky uspořádal
v DDM Litomyšl úvodní kolo již 16. ročníku Lito-
myšlského poháru ve stolním táhlovém hokeji.
Devět zájemců o postup do vyřazovacích bojů
a jen 8 postupových míst – Černý Petr padl na
Ladislava Cafourka. Tomáši Halamovi se zá-
kladní část hrubě nevyvedla a ve čtvrtfinále na-
razil na Zdeňka Lopaura, kterému podlehl 1:3 na
zápasy. Vyrovnaný boj slibovala dvojice Jiří Malík
– Jindřich Petr, Petr však nakonec „snadno“ vy-
hrál 3:0. V semifinále Boštík vyřadil Petra a Jež
Lopaura 3:1. Ve finále Jež zapomněl na nejisté
výkony, které v týdnu předváděl, Boštíka porazil
relativně snadno 3:1 a 10. vítězstvím v této sou-
těži postoupil v historické tabulce již na 5. místo.
V zápase o 3. místo Lopaur porazil Petra 3:0, ve
skupině o 5. místo totálně odpadl Malík, kterého
přeskočil dokonce i Cafourek. Pořadí LP 2015: 1.
Robert Jež 40b., 2. Michal Boštík 35, 3. Zdeněk
Lopaur 30, 4. Jindřich Petr 26, 5. Tomáš Halama
22, 6. Jiří Junek 19, 7. Ladislav Cafourek 16, 8. Jiří
Malík 14, 9. Ladislav Kulhánek 12 (všichni Stiga
HC Benátky). Po turnaji byly slavnostně předány
poháry za loňský ročník obou domácích soutěží.
Další kolo LP 2015 na vás čeká v sobotu 14. 2. od
14.00 hod. na stejném místě!           Jindřich Petr

Atletické okénko
Leden je období vyhlašování různých anket hod-
notících úspěšnost sportovců v uplynulém roce.
Početní regionální politici a sponzoři věnovali po-
zornost vyhlášení nejlepších sportovců okresu
Svitavy, které se uskutečnilo 16. ledna v Tylově
domě v Poličce. 
Nejvíce ocenění zde získali zástupci tzv. „malých
sportů", které se v Litomyšli ani neprovozují, tj.
skateboardisté z Poličky nebo travní lyžování
z Moravské Třebové. Z litomyšlských atletů podle
očekávání ocenění získal český reprezentant,
běžec dlouhých tratí Jáchym Kovář. Pro zajíma-
vost, mezi žáky byl oceněn badmintonista TJ Sokol
Osík Martin Siegl, který je rovněž registrovaným
atletem a běžcem středních tratí v našem druž-
stvu žáků. Atletickou minulost má i další oceněný,
biatlonista Tomáš Kabrhel.
Poslední výsledky atletů Jiskry Litomyšl v uplynu-
lém roce jsou z 26. 12. 2014, a to z Štěpánského
běhu ve Svitavách, kde J. Kovář vyhrál. Běžel
i Z. Švec. Štěpánské břemeno v Brně vyhrál M.

Zeman, když 11,34 kg hodil do vzdálenosti 18,34
metru.
Naopak v prvním závodu v tomto roce (5. ledna)
na Akademickém mistrovství ČR v Praze na Stra-
hově T. Kozák vyhrál kouli (17,68 m). Pozoruhod-
ného úspěchu dosáhl u nás hostující Flídr, když 10.
ledna vyhrál v Jablonci přebor Libereckého kraje
v halovém sedmiboji: 60 př. 9,13; výška 189; tyč
340; dálka 657; koule 11,04; 1 km 3:01,07; 60 7,46.
T. Kozák, rovněž v Jablonci, ale 17. ledna, vyhrál
kouli na společném kraj. přeboru Hradeckého
a Libereckého kraje výkonem 17,97 metru.

Petr Jonáš

JSTE PROMRZLÍ? HORKÁ MASÁŽ 
ZAHŘEJE A ULEVÍ!
Vážení spoluobčané, 
dovoluji si být Vaším průvodcem ma-
sážemi, které nabízím ve svém stu-
diu na Smetanově náměstí v budově
informačního centra, kde působím již
třetím rokem. V mé nabídce najdete
Hot Stones – lávové kameny, bam-
busovou masáž, thajskou masáž
nohou, masáž zad s rašelinovým zábalem, kla-
sickou masáž, segmentovou reflexní masáž,
baňkování a kineziotaping.
Jako první představuji masáž lávovými kameny.
Nejchladnější roční období klade na naše tělo
vysoké nároky. Protože jsme často promrzlí,
prospěje našim svalům, které jsou stále v napětí,
vhodná masáž. Masáž lávovými kameny je ex-
kluzivní terapií, která spojuje teplo sálající z pří-
rodních kamenů se speciální masážní technikou

do nezapomenutelného zážitku. Má
vysoký terapeutický a relaxační úči-
nek. Stimuluje krevní oběh a lymfa-
tický systém, hluboce relaxuje
a harmonizuje, prohřívá celé tělo
a pomáhá detoxikaci organismu. Tělo
se opravdu dokonale uvolní, mysl se
zbaví stresu a napětí, vy se pak cítíte

jako znovuzrození. Navíc, pokud přinesete tento
článek s sebou, získáte 10 % slevu na jednu
masáž.
V příštím vydání Lilie Vám představím exkluzivní
novinku. Masáž, která se provádí pomocí nahřá-
tých bambusových holí. Kompletní nabídku
i s ceníkem najdete na stránkách www.jaku-
blojka.cz a na tel. 604 116 463. Těším se na Vaši
návštěvu!                                            Jakub Lojka
PLACENÁ INZERCE

Mladé basketbalistky
Sportovcem roku

Družstvo starších žákyň Basketbalového klubu
Litomyšl si v pátek 16. ledna převzalo v Tylově
domě v Poličce ocenění Sportovec roku okresu
Svitavy 2014 v kategorii sportovní kolektivy do
15 let. Mezi tři nejlepší oceněné týmy jsme se do-
stali především díky dvěma výrazným úspě-
chům na konci minulé sezony. V dubnu jsme
v městské hale pořádali finálový turnaj čtyř nej-
lepších týmů v oblastním přeboru kadetek a po
dvou jasných vítězstvích jsme se mohli radovat
ze zlatých medailí. Ještě většího a historického
úspěchu děvčata dosáhla na přelomu května
a června. Přes dvě kola kvalifikace vybojovala
postup do celorepublikové soutěže – žákovské
ligy, kterou od září poměrně slušně hrajeme.
Přestože jsme se v základní části této soutěže
pohybovali až ve druhé polovině tabulky, sehráli
jsme mnoho vyrovnaných zápasů i s nejlepšími
celky v republice a rozhodně nejsme v ligovém
kolotoči jen do počtu.
Ocenění si během slavnostního večera odnesli
a na fotografii zleva stojí: Kateřina Voříšková,
Nikol Knesplová, Monika Ropková, Sabina Kne-
splová, Karolína Pakostová, Anna Havranová,
Martin Šorf, Natálie Bisová, Anna Bielková, Te-
reza Hánělová, Viktorie Jakubcová, Tereza Ryty-
chová, Daniela Marková, Lucie Soukupová.
Celému týmu děkujeme za vynikající reprezen-
taci klubu i města a přejeme hodně úspěchů
v dalších letech.

Martin Šorf, předseda klubu, 
foto Marcela Ropková

Úvodní kolo 16. ročníku
Litomyšlského poháru
ve stolním hokeji

KADEŘNICTVÍ STYL
přijme kolegyni 

na uvolněné místo. Požadavek ŽL
Smetanovo nám. 47, Litomyšl

Tel.: 733 121 899
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Sportovec roku 2014 regionu Svitavsko
Nejlepší sportovci roku 2014 regionu Svitavska
byli oceněni na slavnostním večeru v Tylově
domě v Poličce 16. ledna. Jednadvacet nominací
se nakonec litomyšlským sportovcům podařilo
proměnit v deset ocenění.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ
4. František SMOLA (motokros, Orion Litomyšl –
RS Petrol Team)
Vybojoval 3. místo v seriálu mezinárodního
mistrovství ČR v motokrosu v nejprestižnější
a nejsilněji obsazené kubatuře MX1. Jako člen
týmu Orionu Litomyšl pomohl ke 2. místu v me-
zinárodním mistrovství ČR družstev.    
5. Jiří SKŘIVAN (jezdectví, Stáj Manon Litomyšl)
Dlouhodobě patři mezi špičku českých parkuro-
vých jezdců, což prokázal v nejprestižnějším do-
mácím seriálu Český skokový pohár 2014. Díky
výsledkům v jednotlivých kolech a umístění celo-
ročním žebříčku se kvalifikoval do čtyřčlenného
finále a v něm obsadil 2. místo (kůň Zembla).    
6. Tomáš KABRHEL (triatlon, DTC Litomyšl)
Reprezentant ČR v triatlonu. V roce 2014 starto-
val na akademickém mistrovství světa v Brazílii,
kde vybojoval 2. místo s družstvem ČR a 15.
místo v soutěži jednotlivců. Devátý skončil na
mistrovství Jižní Ameriky v Peru. Na mistrovství
Evropy ve středním triatlonu ve Španělsku ob-
sadil 26. místo v kategorii Elite. 

JEDNOTLIVCI DOROST
3. Jáchym KOVÁŘ (atletika, TJ Jiskra Litomyšl)
Výrazný běžecký talent reprezentoval ČR na
mistrovství Evropy v běhu do vrchu, kde vybojo-

val 2. místo s družstvem ČR. Dále startoval na
mistrovství světa v běhu do vrchu a mistrovství
Evropy v přespolním běhu. Na mistrovství ČR na
dráze, na silnici a v běhu do vrchu získal celkem
čtyři medaile (stříbro a třikrát bronz). Za druž-
stvo mužů Jiskry Litomyšl startoval v 1. lize.
4. Anna KAŠPAROVÁ (karate, TJ Jiskra Litomyšl)
Vicemistryně ČR v karate – kumite dorostenek ve
váhové kategorii nad 54 kg. Na předních příčkách
se v roce 2014 umísťovala také v soutěžích Národ-
ního poháru a na dalších významných turnajích. 

JEDNOTLIVCI ŽÁCI
4. Sára FINSTERLE (jezdectví, Jezdecký klub
Hřebčín Suchá)
Talentovaná třináctiletá jezdkyně obsadila na
mistrovství ČR v parkurovém skákání druhé místo
v kategorii dětí (kůň Eura). Šesté místo přidala ve

finále seriálu Czech Junior Cup 2014. Zvítězila
v šesti parkurových soutěžích doma i v zahraničí.  

MASTERS
Ladislav ZEMAN (šachy, TJ Jiskra Litomyšl)
Stal se překvapivě, ale díky velmi dobrým výko-
nům zaslouženě šachovým mistrem ČR v kate-
gorii nad 70 let. V mistrovském turnaji za sebou
nechal více než čtyřicet soupeřů.   

TRENÉŘI
Petr KOVÁŘ (motokros, Orion Litomyšl – RS Pe-
trol Team)
Čtrnáct let připravuje tento neúnavný trenér
a manažer, legenda českého a českosloven-
ského motokrosu, svoje následovníky v Orion
Teamu. Po tuto dobu patří závodníci v litomyšl-
ských barvách k české špičce a pravidelně získá-
vají medaile na domácích i zahraničních tratích.
V roce 2014 to jezdci František Smola a Petr Bar-
toš svými úspěchy v mistrovství republiky a Ev-
ropy znovu potvrdili.  

KOLEKTIVY DOROST
FBC Peaksport Litomyšl (florbal dorostenci)
Družstvo obsadilo 1. místo ve své divizi 1. ligy
a postoupilo až do čtvrtfinále mistrovství ČR.
Celkově skončilo na 6. místě v ČR a připsalo si
i vítězství nad špičkovým českým klubem Tatra-
nem Střešovice.

KOLEKTIVY ŽÁCI
TJ Jiskra Litomyšl (basketbal žákyně U15)
V sezoně 2013/14 vybojovalo družstvo 1. místo
v oblastním přeboru, následně prošlo úspěšně
dvěma koly kvalifikace a poprvé v historii lito-
myšlského basketbalu postoupilo do nejvyšší
celorepublikové ligové soutěže, kterou od září
2014 hraje.

-red-, foto Petr Šilar, Deník

Anna Kašparová FBC Peaksport Litomyšl (dorost)

TJ Jiskra Litomyšl (basketbal žákyně U15)

Jiří Skřivan (na levém snímku), Sára Finsterle

Tomáš Kabrhel (na levém snímku), Ladislav Zeman

Jáchym Kovář (na levém snímku), Petr Kovář (ten převzal ocenění také za Františka Smolu)

DOBRÉ DIVADLO hledá
pracovníky na pozici TELEFONISTKA, UKLÍZEČKA, 
JEDNATEL, HEREC pro roli rytíře a LEPIČ plakátů.

Vhodné i jako brigáda pro studenty, 
matky na mateřské dovolené, důchodce. 
778 409 057, markos@dobredivadlo.cz
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České šachové Vánoce měly od začátku jasného vítěze
Od 26. prosince 2014 do 2. ledna 2015 hostila Li-
tomyšl již 16. ročník turnaje České šachové Vá-
noce. Přes sedm desítek hráčů ze sedmi států
se sjelo na internát pedagogické školy, aby zde
švýcarským systémem na devět kol poměřili své
síly. Své zástupce měla i Litomyšl, a to Lucii Bar-
tošovou a Václava Pekaře, ale nechyběli ani ša-
chisté z Poličky, Vysokého Mýta či Svitav.
Jasným favoritem byl od začátku Rus Mikhail De-
midov, který turnaj nakonec suverénně vyhrál.
Výsledky turnaje se započítávají na FIDE a LOK
ČR. Součástí klání byl Krajský přebor Pardubic-
kého kraje jednotlivců 2015 a konec roku hráči
oslavili turnajem v bleskovém šachu. 
Čtyřiasedmdesát hráčů z České republiky,
Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Německa
a Lotyšska bez omezení věku či pohlaví sehrálo
devět šachových kol, ve kterých se podle statis-
tiky turnaje dařilo více hráčům s bílými figur-
kami. Z celkových 333 her se štěstí na stranu
bílých přiklonilo 147x, černí zvítězili 126x, 60 par-
tií skončilo remízou. Nejvýše nasazený šachista
Rus Mikhail Demidov s ELO FIDE 2517 svoji pře-
vahu jasně prokazoval již od první partie a na-
konec celý turnaj vyhrál. „Jde mu to. Udělá tři
tahy a vyhrává. Je pouze mezinárodní mistr, ale
formu má jako velmistr,“ okomentoval favorita
ředitel turnaje Jaroslav Fuksík a dodal: „Hraje
tady ale desetiletý Jonasz Baum z Polska, který
porazil Petra Malinovského z Lokomotivy Krnov.
Mezi těmito hráči je rozdíl 600 bodů na ratingu.“
Podle Jaroslava Fuksíka se však do Litomyšle ša-
chová elita nesjela. Zúčastnil se pouze jeden vel-
mistr a to Ukrajinec hrající za SK Slavia Orlová
Alexey Kislinsky, pět mezinárodních mistrů
a šest mistrů FIDE. 
V 16. ročníku turnaje se neobjevily žádné no-
vinky. Jaroslav Fuksík v něm však jednu odlišnost

vidí. „Přijeli úplně jiní účastníci oproti loňsku.
Máme zde hodně Poláků,“ uvedl. Právě v Polsku
je o šachy velký zájem a to i mezi dětmi. „Zájem
je i u nás, ale na Polsko nemáme. To nejcennější
na šachu je, že se musíte koncentrovat a nic vás
nedokáže rozptýlit. To se pak dětem hodí i ve
škole,“ míní ředitel turnaje, který Litomyšl přivítá
zase na konci prosince letošního roku. 
Litomyšlský turnaj se opět hrál také jako přebor
Pardubického kraje jednotlivců. Vítězství si
v něm vybojoval Martin Červený z 2222 ŠK Po-
labiny před Marianem Sabolem z SK Vysokého
Mýto a Alešem Jedličkou z 2222 ŠK Polabiny.
V konečném pořadí 16. ročníku Českých šacho-
vých Vánoc pak zvítězil již zmiňovaný Rus Mik-
hail Demidov (8,5 bodu), druhý skončil Stanislav
Jasný (Beskydská šachová škola, 7 bodů) a třetí
příčku obsadil Martin Červený (2222 ŠK Pola-
biny, 7, 4 bodů). První patnáctku uzavírá Václav
Pekař z TJ Jiskra Litomyšl (6 bodů). Nejlepší
ženou byla Anna Lukasziewiczová z Polska na
celkovém 17. místě (5,5 bodu). V rámci krajského
přeboru pak zvítězila třicátá Lucie Bartošová z TJ

Jiskra Litomyšl (5 bodů). Mezi seniory nad 60 let
byl v turnaji i v krajském přeboru nejúspěšnější
Milan Kotva (Slovan Moravská Třebová, 20.
místo, 5,5 bodu). Nejlepším juniorem (U16) je Da-
niel Kožušek z SK Ad Jičín na 12. místě (6 bodů).
V krajském přeboru zvítězil v této kategorii On-
dřej Švanda z TJ Stefanydes Polička (4 body, 45.
místo).                              Text a foto Jana Bisová

NABÍZÍME MOŽNOST ZÁVOZU A PŘEDVEDENÍ STROJE PŘÍMO
U VÁS NA ZAHRADĚ. Podmínky jsou popsány na našich strán-
kách, nebo dle dohody se zákazníkem. Stroje nad 20 000 Kč závoz
a předvedení do 50 km od Litomyšle ZDARMA!

Zahradní traktor 
MTD RE 125
• Záběr: 92 cm
• Motor: Briggs&Stratton
• Max. výkon 9,3 kW / 12,5 PS
• Převodovka: Transmatic - manuální
• Počet rychlostí vpřed/vzad: 6/6
Sestavení a příprava k provozu 
+ náhradní olej ZDARMA

[41 200 *

Široká nabídka štípačů dřeva Scheppach
se silou štípání od 4 tun do 15 tun

Sekačka 
MTD 53 SPKV
• Záběr: 53 cm
• Výkon motoru - pracovní: 4 HP
• Motor: Kawasaki FJ 180 V, OHV
• Objem motoru: 180 ccm
• Variabilní rychlost pojezdu
Dárky zdarma: 2x olej, odsávačka
oleje a kanystr na benzín

[11 300 *

Sekačka McCULLOCH M46-190AWREX 
s elektrickým startováním
• Motor: Briggs & Stratton 650e Series
• Zdvihový objem válce: 190 cm³
• Šířka záběru 46 cm
• Elektrické i ruční startování
• Variabilní rychlost pojezdu 0 - 4 km/h
Dárky zdarma: 2x olej, odsávačka oleje 
a kanystr na benzín

[10 100 *

prodej a servis zahradní techniky, 
v roce 2015 slavíme 
10 let existence firmy

Kompletní nabídku zahradní techniky najdete na
www.ceskazahrada.cz 
a potřeb pro zahradu od firmy GARDENA na 
www.zijemezahradou.cz 

přijme

ŘIDIČE
Požadujeme: skupina C, 
profesní průkaz

STROJNÍKA
obsluha zemních strojů
Požadujeme: strojní průkaz 

Výstavba inženýrských sítí

Firma LBtech a. s. • Moravská 786, Litomyšl
Tel.: 461 353 501 • Mobil: 603 832 253

Uvedené ceny
jsou platné

při předložení
tohoto

inzerátu

Dárky zdarma: štípací klíny, oleje.
Doprava po celé ČR zdarma
Vertikální štípače sestavíme
a připravíme k provozu. Možnost 
závozu štípače přímo k Vám 
na zahradu – stroj předvedeme 
a zaškolíme obsluhu.

[    4 459 *od
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Inzerce
Prodám 3 ks skříní z masivu imitace buk, jedná se
o 2 ks šatní skříně a 1 ks skříně na prádlo. Roz-
měry: výška 178 cm, šířka 120 cm a hloubka
58 cm. Cena 2 500 Kč. Více info na tel.: 604 533
844. • Prodám spolehlivý, zachovalý a málo po-
užívaný plynový kotel Destila 31. Cena 2 500Kč,
více info na tel.: 604 533 844. • Nabízím 2 krásné
běžky a 1 lyže velmi levně. Dále nabízím pěkný
velký kočárek ze začátku 80. let levně. Tel.: 739
307 646. • Nabídněte do sbírky staré spony, brože
z dob našich babiček a prababiček. Nabídněte
starý malý skleníček z dob našich babiček či pra-
babiček. Tel.: 739 307 646. • Prodám lavice a stoly
VETR, koupelnové skříňky, sporák, kované gar-
nyže, Boken meč, kuchyňskou linku, satelit a za-
bezpečovací systém. Tel.: 778 409 057, e-mail:
markos@dobredivadlo.cz.

Závěrečné kolo
Litomyšlského
poháru 2014
Závěrečné kolo Litomyšlského poháru 2014 ve
stolním táhlovém hokeji bylo ve vánočně vyzdo-
beném DDM Litomyšl slavnostní zejména díky
vzácné návštěvě, protože náš nový člen Tomáš
Jedlička přivezl z Kobeřic folkového zpěváka
Vlastu Redla. Ten se s námi na začátku pozdravil
a pokračoval za přáteli do Vysokého Mýta. 
Sedm soutěžících se zpožděním rozehrálo turnaj,
ve kterém stále šlo o celkové vítězství, protože
Michal Boštík měl před Robertem Ježem nepatrný
náskok. Do čtvrtfinále šel z 1. příčky Zdeněk Lo-
paur, na kterého však soupeř nezbyl. Boštík
s Ježem měli soupeře „na rozehrání“, jen Jedlička
měl s Jindřichem Petrem trochu víc starostí. V se-
mifinále Lopaur vyřadil Jedličku 3:0 na zápasy,
v předčasném finále Boštík po divoké přestřelce

porazil Ježe 3:2. Boštík ve finále vyhrál bez boje,
protože Lopaur musel odjet, v zápase o 3. místo
uspěl Jež nad Jedličkou 3:1. Skupinu o 5. místo bez
porážky vyhrál Jiří Junek. 
Když Vlasta Redl dorazil zazpívat vítězi, jak slíbil,
oba finalisté už byli pryč. Bylo nás tam však stále
dost na to, abychom si vychutnali 3 krásné
skladby a milá slova, po kterých jsme se společně
vyfotografovali. 
Konečné pořadí LP 2014: 1. Michal Boštík 400b.,
2. Robert Jež 385, 3. Zdeněk Lopaur 344, 4. Jiří
Junek 198, 5. Jindřich Petr 172, 6. Tomáš Halama
165, 7. Ladislav Cafourek 137, 8. Barbora Petrová
108, 9. Patrik Petr (THC Stiga Elites) 80, 10. Tomáš
Jedlička 66 (všichni Stiga HC Benátky) a dalších 15
účastníků. Nový ročník začíná 17. 1. od 14.00 hod.
na stejném místě!
Skončila také Litomyšlská Stiga liga 2014, a to vel-
kým překvapením, protože v posledním kole přišel
o vedení v celkovém pořadí a loňský double Mi-
chal Boštík, a po 52. kolech je pořadí soutěže toto:
1. Zdeněk Lopaur 375b., 2. Michal Boštík 370, 3.
Jindřich Petr 268, 4. Josef Sedláček 265, 5. Robert
Jež 260, 6. Barbora Petrová 210, 7. Ladislav Cafou-
rek 160, 8. Patrik Petr 98, 9. Jan Sedláček 52, 10.
Zuzana Lopaurová 41 a dalších 17 hráčů. 

Jindřich Petr, foto archiv klubu 

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011
• Rozpis kurzů v Městském bazénu Litomyšl:
Po 8.15–10.45 - Plavání batolat PŠ Ráček (D. Stránská)
Po 17.00–18.00 - Plavání pro těhotné (S. Neugebauerová)
Út 16.00-17.00 - Plavání „Rodiče s dětmi“
Út 16.00–17.00 - Plavání hrou 
Út 17.15–18.15 - Zdokonalovací kurz plavání pro děti a
mládež
Út 17.15-18.15 - Zdokonalovací kurz plavání pro dospělé 
Út 18.45-19.45 - Aqua Fitness (D. Marková)
Čt 12.00–13.00 - Cvičení a plavání pro seniory (D. Mar-
ková)
• Kajmánek - plavání nejen pro nejmenší
Informace na www.kajmanek.cz nebo tel.  737 389 797.
• Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl 
Po a St 15.00-16.00 - plavecká přípravka
Po a St 16.00-17.00 - zdokonalovací plavání
Po a St 17.00-18.00 - sportovní plavání
Info na www.sportsteam.cz nebo info@sportsteam.cz a
na tel. 731 434 758.

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení:
So, Ne 13.30-15.30 od 16. 2. do 20. 2. denně od 13.30-15.30
Detailní rozpis ledu na www.hclitomysl.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

 Gymnázium
St 18.00-19.00 - AE-ZU (taneční hodina s posilováním),
60 Kč Kontakt: adrianavit@seznam.cz. 

 ZUŠ - Tunel
Čt 19.30-21.00 - Orientální (břišní) tanec,  info na tel. 728
684 634
St 18.00 - Pilates - cvičení, info na tel. 777 118 220

 III. ZŠ T. G. Masaryka - aula
Cvičení pilátes pod vedení certifikované cvičitelky
Po-St 19.30-20.30
Kontakt: 724 731 366

 Sokolovna
Cvičení 
Po 16.00 Rodiče a děti / 17.00 Mladší žactvo / 18.00 Zdra-
votní cvičení pro ženy
St 17.00 Předškoláci / 18.00 Gymnastika

 Sauna za sokolovnou, tel. 777 947 718
Po zavřeno • Út 17.30-21.30 (bez omezení)
St 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
Čt 16.00-19.00 (ženy), 19.00-22.00 (bez omezení)
Pá 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
So zavřeno • Ne 16.00-21.00 (bez omezení)
www.areal-sokolovna.cz

 Cvičební sál Veselka
Po 15.00 - Vasrmánek (tanečky od 3 let)
16.30 - Karate / 17.30 - Taneční škola Scarlette / 19.00 -
Zumba
Út 9.00 - Vasrmánek (koumáci + hernička 1-2 roky) /
15.30 - Taneční škola Scarlett / 18.00 - Jóga / 19.00 Fit-
box
St 9.30 - Vasrmánek (likvidátoři + hernička 
2-3 roky) / 17.00 - Karate / 18.30 - Tanec / 19.30 - Tanec
balanc
Čt 13.00 - Vasrmánek (družinové děti) / 15.00   - Vasr-
mánek (puberťáci 3-5 let)
Pá 12.45 - Taneční škola Scarlett / 17.00 - Karate 

 Dům dětí a mládeže
Stiga hokej - Út 17.30 - Stiga-liga 
www.shcbenatky.estranky.cz

 Sport centrum, tel. 732 908 499 
Po 8.30, Čt 18.00 - Jóga s Petrou Bálskou, tel. 608 834 129
Tenis, squash, bowling: Po-Ne: 10.00-22.00
více na www.sportcentrum-lit.cz

 ZUŠ - Tunel, tel. 728 684 634
Už vám nevyhovuje aerobic, zumba a různá jiná cvičení?
Pak je tu řešení - Taneční škola Amor otevírá kurz Orien-
tálního tance.  Bližší informace na tel. 728 684 634 nebo
e-mailu A.Moravkova@quick.cz
Datum zahájení kurzu: 5. února 2015
www.amor-orient.com

SPORT, CVIČENÍ



80 let hokeje v Litomyšli

Jedinečná příležitost se naskytla milovníkům
motokár a motosportu vůbec v neděli 11. ledna
2015 v litomyšlské KART ARENĚ. Uskutečnila se
zde totiž Velká cena Litomyšle 2015 ve vytrvalo-
stním závodu motokár. To by nebylo nic zvlá-
štního, kdyby členy jednotlivých týmů nebyli,
kromě amatérů a moto nadšenců, také profesi-
onálové z řad mistrů České republiky i Evropy
z různých motoristických odvětví. Na startovní
listině se tak objevil třeba Michal „Indi“ Dokoupil,
road racingový závodník, litomyšlský motokro-
sař Bohuslav Svatoš, Roman Častoral, rallycros-
sový závodník, Michael Vorba, který s Ferrari
jezdí vytrvalostní závody, a řada dalších. 
V KART ARENĚ se tento závod nejel poprvé. Or-
ganizátoři však chtěli dát šanci i závodníkům
z řad veřejnosti. Na startu se tak nakonec sešlo
13 čtyřčlenných týmů, kdy jedním z jezdců byla
vždy VIP osobnost motosportu. „Každoročně
tady bylo pořádáno setkání mistrů, kam přijeli
VIP jezdci z různých odvětví motosportu –
špička České republiky. Teď jsme to pojali ma-
linko jinak a uspořádali setkání s mistry. Jsou
tady proto týmy složené z veřejnosti, kdo chtěl,
tak se přihlásil do závodu. K těmto tříčlenným
družstvům jsme pak přiřadili extra jezdce, aby
normální lidi, kteří motosportu fandí a nemají
šanci se k nim dostat, tuto šanci dostali. Můžou
s nimi jet v týmu, ale také jet proti nim,“ vysvětlil
organizátor akce Jaroslav Šesták. Z profíků se

Fanoušci motosportu závodili po boku profi jezdců

tak v Litomyšli ukázal například Michal Dokoupil,
road racingový závodník, který své kvality uka-
zuje nejen v České republice, ale také ve Velké
Británii. V Irsku je například v TOP 10 jezdců. „Já
jsem na motokárách začínal závodní kariéru.
Mám k tomu blízký vztah, baví mě to,“ zavzpo-
mínal Michal Dokoupil, přezdívaný Indi, a pokra-
čoval: „Jsem moc rád, že se tady můžu vidět
s jinou odnoží motosportu, se kterou nepřijdeme
během roku do kontaktu. Člověk je pořád na zá-
vodech, takže nemá moc času, aby se takových
akcí zúčastnil.“ Indi jezdí super sporty šestisto-
vek na přírodních okruzích, a to jak český, tak
irský šampionát. „Vypadá to, že jsme se probo-
jovali do finále. Máme místního přeborníka, ne-

profesionála, který to má ale tady v hale odjež-
děné. Ten nám zajel dobrý kvalifikační čas. Pak
máme slečnu, a ta jede taky dobře, i když je to
slečna,“ okomentoval s úsměvem průběh lito-
myšlského závodu Indi. Ovšem pozvání do Kart
Arény s radostí přijal také místní motokrosový
jezdec Bohuslav Svatoš. „Jsem tady už potřetí.
Teď sem přijelo 15 kluků, kteří mají výsledky
a něco v motosportu dokázali. Je tady dobré za-
stoupení,“ okomentoval litomyšlskou velkou
cenu Bohuslav Svatoš, který ovšem dával větší
šance malým klukům než sobě. „Je to jiná disci-
plína než motokros. Závodím tady s malými de-
seti patnáctiletými kluky. Jsou to motokáristé,
kteří se tomu věnují. Navíc jsou lehčí, tak s nimi
motokára lépe jede.“ Bohuslav Svatoš se moto-
krosu stále věnuje. Závodí ale převážně v zahra-
ničí a zároveň trénuje malé děti. Na trati KART
ARENY se ovšem rozhodně neztratil Michael
Vorba, jezdec týmu Ferrari Scuderia Praha. Aby
taky ne, když jako mladý kluk jezdil na motoká-
rách závodně, a dokonce je držitelem titulů
mistra České republiky a vicemistrem Evropy.
„Jsem spokojený. Kluci to vytáhli, já jsem to jen
dojel a udržel pozici,“ prohlásil Michal, který se
nyní k motokárám dostane maximálně 2x 3x za
rok, protože přesedlal do formulové kategorie.
Slyšet o něm je především ve spojitosti s vytrva-
lostními závody, jako je Le Mans nebo Ferrari
Challenge. „Já se poslední roky věnuji vytrvalo-
stním závodům Ferrari. Jezdíme s Ferrari 458
GT3 a 458 Challenge. V loňské sezóně se nám
podařilo obhájit titul na Mistrovství ČR ve vy-
trvalostních závodech,“ řekl vysokomýtský
rodák Michael Vorba.  
A jakže to vlastně v Litomyšli dopadlo? Kdo se
postavil na „bednu“? První místo vybojoval tým
CRG ve složení Roman Častoral, Tomáš Králíček,
Zdeněk Ošťádal a Petr Dvořák. Na druhé příčce
se umístil tým TSH, v kterém závodili Lucie Pa-
náčková, Zdena Šislerová, Kateřina Šilserová
a Jan Staněk. Bronz z Velké ceny Litomyšle 2015
má Miša team ve složení Michael Vorba, Tomáš
Sladký, Vojtěch Kurka a Jan Starý.

Text a foto Jana Bisová

V letošním roce dovrší litomyšlský hokej 80 let
od založení klubu. 
V Litomyšli a jejím okolí se nacházelo mnoho ryb-
níků, jejichž zamrzlá plocha vychovala mnoho
zdatných bruslařů. Jejich nadšení pro hru zvanou
hockey vyústilo 15. prosince 1935 v ustavující
chůzi hockeyového odboru S.K. Litomyšl. Prvním
předsedou klubu se stal profesor Jaroslav Kudr-
náč a historicky první litomyšlské hockeyové
dresy oblékli Fr. Novák, Stošek, Řeháček, Hoff-
mann, Glos, Kiesewetter, Jos. Novák, M. Mlejnek,
Portlík, Hendrych, Vokáč, Vařečka, Kouba.
V těchto letech se hrál hokej na bývalém fotba-
lovém hřišti u nádraží (dnes cca Stavebniny
Prima) a největší starostí bylo vytvoření přírod-
ního ledu. Plocha byla ohrazena prkny 20 cm vy-
sokými a obětavci z řad funkcionářů a hráčů
i v noci kropili trávník, aby se podařilo utvořit ce-
listvou ledovou plochu. V roce 1938 byly dokonce
veřejnou sbírkou získány finanční prostředky na
vybudování elektrického osvětlení! 
V roce 1940 v Litomyšli dokonce vznikl i druhý
hokejový klub AFK, a tak vznikla i jistá rivalita
mezi oběma kluby, spíše však mezi fanoušky.
Dva kluby však vydržely pouze do první pová-
lečné sezóny, kdy došlo ke spojení v jeden silný
celek s názvem NSK Litomyšl. Hokej si postupně
získával stále větší popularitu, která se zvětšo-
vala úměrně s úspěchy. 
V roce 1953 byla založena hokejová kronika.
V Litomyšli byla 3 mužstva SL (Spartak Liberta),
THZ, SKOL, z nichž SL bylo nejlepší. V říjnu téhož

roku došlo opět ke sloučení pod novým názvem
TJ Slovan Litomyšl a zároveň bylo rozhodnuto
o vybudování nového kluziště (na koupališti),
které se téměř na čtvrtstoletí stalo domácím
stadionem pro stovky hokejistů všech věkových
skupin. V této době se nesmazatelným písmem
zapsali do hokejové historie výborní hráči jako J.
Dlabka, trio bratří Hanusových, Zd. a Rud. Jun-
gerovi, Sl. Kunert, J. Jandík, M. Faltys, V. Nonn,
bratři Lněničkové, Ota Bydžovský, později k nim
přibyli J. Moták, J. Caka, M. Pala, Zd. Tříska, Zd.
Javůrek, B. Svatoš, J. Kohák, L. Pešina a na
sklonku sedmdesátých let a osmdesátá léta
S. Petraš, Zd. Hanus ml., M. Starý, M. Šaroun,
P. Kmošek, bratři Kroulíkové, J. Kubeš, D. Schej-
bal, P. Beránek, J. Faltys, Vl. Hanus ml. 
Na sklonku 80. let se hokej definitivně přestě-
hoval o pár desítek metrů dál na umělou plochu
za hřbitovem a postupem doby zde vyrostl krytý
hokejový stadion, kde již kralovaly nové gene-
race hokejistů - v letech devadesátých např. J.
Šauer, R. Pechanec, P. Javůrek, J. Vomočil, P. Pe-
šina, P. Moták, P. Voříšek, M. Kalivoda, J. Drobný,
B. Jakubec. A tak bychom mohli pokračovat dál.
Výčet jmen, která by zde jistě měla být, by byl
dlouhý. 
Vedení hokejového klubu připravuje pro nastá-
vající jubilejní sezónu mnoho akcí, které by měly
být na straně jedné ohlédnutím za slavnou his-
torií, ale také oslavou hokeje jako sportu, který
se může pyšnit snad největšími národními spor-
tovními úspěchy.                                Jiří Mlejnek
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So 14. 2. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
      14.00 Litomyšlský pohár ve stiga hokeji - 2. kolo • dům dětí a mládeže
Út 17. 2. 18.00 Večer s Leonem - jedničky ve stolním fotbálku • Cafebar Underground
So 28. 2. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
Ne 1. 3. 14.00 Turnaj ve stolním fotbálku - smíšené dvojice • Cafebar Underground

KAM ZA SPORTEM

Otužilec 2015
v městském bazénu
Jste příznivci otužování nebo to chcete alespoň
vyzkoušet? Přijďte do krytého bazénu v Lito-
myšli od 3. února do 13. února v provozní době
pro veřejnost. V těchto dnech bude vypnutý
ohřev výplavového bazénu a vy můžete využít
studenou vodu např. pro ochlazení po ohřátí
v páře. Doufejme, že naši akci podpoří i počasí
a docílíme ještě chladnější vody než v předcho-
zích letech. Otužování pořádáme již třetím
rokem a akce má své příznivce nejen mezi do-
spělými, ale i mezi dětmi. Milovníkům teplého
výplavového bazénu se předem omlouváme
a děkujeme za pochopení. Těšíme se na vaši
návštěvu. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl 


