
Maratón veletrhů vrcholí,
turistická sezóna se blíží

Studie o R35 pro potřeby města,
ale také pro projektanty ŘSD 
Litomyšl si nechala zpracovat studii „Litomyšl x
R35“ věnující se plánované výstavbě rychlostní
komunikace R35 v katastrálním území města. Do-
kument částečně zasahuje i do obcí Němčice,
Strakov, Sedliště a Janov. Přes čtyřicet stran se
věnuje trase dále od Litomyšle, kterou Pardubický
kraj schválil ve svých Zásadách územního rozvoje.
Materiál popisuje jak možná rizika, tak i jejich ře-
šení. Do studie je možné nahlédnout na webu
města nebo na Odboru výstavby a územního plá-
nování Městského úřadu Litomyšl. Písemné při-
pomínky jsou přijímány do 30. března 2015.

Ze studie má vycházet město a projektanti
Územní plán Litomyšle byl zpracován dříve, než
bylo rozhodnuto, která ze dvou variant trasy
R35 u Litomyšle bude pro výstavbu tohoto dů-
ležitého silničního tahu zvolena. Jsou v něm
tedy vymezeny oba možné koridory. Studie „Li-
tomyšl x R35“ by tak měla být podkladem pro
změnu územního plánu, ale také pro projek-
tanty. „Důvodů, proč si město Litomyšl nechalo
zpracovat územní studii „Litomyšl x R35”, je
hned několik. 
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Radnice bude mít
výtah

Nemocnici čekají 
investice

Zámek zahájí 
sezónu výstavou

Veletrhy cestovního ruchu mají zkrátka v oblasti
prezentace destinací stále nezastupitelnou roli.
Důležitá je nejen distribuce nejrůznějších mate-
riálů, ale také osobní kontakt s potenciálními
návštěvníky. Také proto jsme v letošním roce
poprvé vyzkoušeli vyplňování jednoduchých
rychlokvízů. Dosud jsme díky rychlokvízu získali
přibližně tisíc nových e-mailových adres, na
které můžeme každý měsíc zasílat Newsletter
s pozvánkami na konkrétní kulturní akce do
měst UNESCO a České inspirace. Návštěvníci ve-
letrhů si odnášejí nejen nové poznatky a infor-
mace, ale také kalendáře, omalovánky, puzzle či
další drobné dárečky.         

Letošní maratón veletrhů byl zahájen díky České
inspiraci prezentací na Vakantie Utrecht a po-
kračovali jsme na Regiontouru v Brně. V únoru
jsme představovali všechny památky UNESCO
na výjimečně dobře navštěvovaném veletrhu
Slovakiatour v Bratislavě, Českomoravské po-
mezí lákalo potenciální návštěvníky na regionál-
ním veletrhu v Olomouci a konec února patřil
veletrhu Holiday World v Praze. Právě zde jsme
představili programový leták na Zahájení 4. lito-
myšlské lázeňské sezóny, programovou brožuru
Smetanovy Litomyšle či program Gastronomic-
kých slavností M. D. Rettigové. Na veletrhu
v Praze byla za účasti ministryně pro místní roz-

voj Karly Šlechtové a nové generální ředitelky
agentury CzechTourism Moniky Palatkové před-
stavena multimediální publikace České dědictví
UNESCO (podrobněji v samostatném článku).
Pro svoje ceny si přijeli i výherci nekonečných
soutěží UNES&CO. a Česká inspirace města plná
života. Mezi výhrami nechyběl ani víkendový
pobyt do Evropského školicího centra v Litomyšli.    
A co nás ještě čeká do zahájení turistické se-
zóny? Začátkem března se vypravíme s po-
měrně výraznou prezentací do Ostravy, chybět
nebudeme ani o týden později na Infotouru
v Hradci Králové. Česká inspirace vyrazí ještě
v březnu na Freizeitmesse do Norimberku
a Českomoravské pomezí do Plzně. 
Vedle účasti na veletrzích cestovního ruchu plá-
nujeme i další outdoorové prezentační aktivity,
jejichž smyslem je představit turistické atrakti-
vity Litomyšle v místech s velmi vysokou kon-
centrací potencionálních návštěvníků. 
Litomyšl opravdu stojí za to vidět! Děláme vše
pro to, aby se o tom návštěvníci našeho města
přesvědčili na vlastní oči. 

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

foto Pavel Vopálka

Zpravodaj města Litomyšle

6. března 2015
Ročník XXV.
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Ani přes výborné výsledky návštěvnosti v roce 2014 nepolevuje Litomyšl v prezentování
svých atraktivit i akcí a lákání dalších návštěvníků do regionu. Využívá k tomu mix nástrojů,
ve kterém nechybí ani veletrhy cestovního ruchu. Nejen z ekonomických důvodů je výhodná
společná prezentace se sdružením České dědictví UNESCO, s Českou inspirací, svazkem obcí
Českomoravské pomezí případně s agenturou CzechTourism.       

„Zemčata a zelené věci”, to
je téma čtvrtého ročníku
městských slavností M. D.
Rettigové. Ty se sice chys-
tají až na předposlední
květnový víkend, již nyní
se však můžete přihlásit do
některých soutěží a hlavně je
potřeba začít trénovat. V mi-
nulých ročnících totiž soutě-
žili hlavně profesionálové, letos tomu ale
bude jinak. Stále častěji se začíná vařit vy-
soká gastronomie i v domácnostech
a mnozí domácí kuchaři vyrostli ve zdat-
nou konkurenci profesionálům. Podle tele-
vizních pořadů a kvalitních kuchařek se
naučili dokonce i mnohá exotická jídla, pru-
bířským kamenem dobrého českého ku-
chaře však zůstává svíčková. 
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Z rady města
 RaM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu ČR

2015 Program podpory aktivit v oblasti primární
prevence rizikového chování pro ZŠ Zámecká
a doporučuje ZaM povýšení příspěvku ZŠ Lito-
myšl o částku 60 072 Kč. 

 RaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
s Českomoravskou provincií Řádu zbožných škol -
piaristů, kterou bude do vlastnictví města převe-
dena dochovaná část piaristické knihovny. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o vý-
půjčce s Benediktinským opatstvím sv. Václava
v Broumově na výpůjčku předmětů kulturní
a historické hodnoty a s městem Trutnov na vý-
půjčku obrazu Sv. Marie Magdaleny za účelem
výstavy Andělé na návrší v prostorách piaristic-
kého kostela Nalezení sv. Kříže.  

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
„Ošetření vybraných stromů a aktualizaci inven-
tarizace stromů v Litomyšli” z Programu pod-
pory sídelní zeleně. Cílem je odborné ošetření
většího množství vybraných stromů rostoucích
na pozemcích v majetku města Litomyšl ve
všech zájmových katastrálních územích. Dále je
předmětem aktualizovat všechny parametry
stávající inventarizace stromů na všech původ-
ních i nových lokalitách.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Oprava
dělících ostrůvků na křižovatce silnic I/35
a II/360 v Litomyšli”. Jako nejvýhodnější vyhod-
notila nabídku firmy SaM silnice a mosty a.s. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o sou-

Ze zastupitelstva 
 ZaM schvaluje zakládací listinu a statut Na-

dačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl. 

 ZaM schvaluje rozpočet na rok 2015 takto
(údaje v tis. Kč):
celkové příjmy ...................................... 255 923,50
schválené úvěry ....................................... 7 600,00
financování ze zdrojů roku 2014 ....... 29 630,60
Celkové zdroje ....................................... 293 154,10
běžné výdaje ........................................... 187 721,10
kapitálové výdaje ................................. 95 063,00
splátky úvěrů .......................................... 10 370,00
Celkové výdaje ...................................... 293 154,10

 ZaM schvaluje smlouvu s Komerční bankou,
a.s. o revolvingovém úvěru ve výši
10 000 000 Kč. Nová smlouva nahradí stávající
smlouvu z 28. 12. 2010 uzavřenou na dobu ne-
určitou, a to z podnětu Komerční banky, a.s.,
která smlouvy tohoto typu vyměňuje v souvi-
slosti s novými ustanoveními občanského záko-
níku. Banka v nové smlouvě upravila úrokovou
sazbu na 0/N PRIBOR + 0,30 % p.a. a cenu za
spravování úvěrového účtu na 150 Kč měsíčně
(snížení sazeb), jiné podmínky se nemění. 

hlasu s provedením stavby Obnova nábřeží řeky
Loučné v Litomyšli s Povodím Labe. Smlouvou
bude dán městu souhlas s umístěním plochých
kamenů do koryta řeky, s instalací vyklápěcích
mol a lávkou pro pěší.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanova
nám.  dne 19. 9. 2015 za účelem prezentace čin-

nosti DDM Litomyšl v rámci konání starodáv-
ného jarmarku. Žadatel město Litomyšl, odbor
místního a silničního hospodářství.     

 RaM schvaluje uzavření smlouvy na zhoto-
vení uměleckého díla „Menza” s autory Micha-
lem Motyčkou a Václavem Ciglerem a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo                -ms-

Více na www.litomysl.cz

 ZaM stanoví v souladu se zákonem o obcích
kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
a) změny v rámci schválených závazných ukaza-
telů rozpočtu města (přesuny v rámci kapitoly mezi
organizacemi, položkami, paragrafy a účty),
b) rozpočtové zapojení účelově přidělených fi-
nančních prostředků z jiných rozpočtů v případě,
že nedojde ke změně závazných ukazatelů. 

 ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 01/2015, o systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Litomyšl. 

 ZaM souhlasí s realizací akce „Dokončení od-
počinkové zóny - Jindrova zahrada v Litomyšli”
předloženého do programu Národní podpora
cestovního ruchu. Cílem etapy je dokončení od-
počinkového místa určeného jak rezidentům, tak
i návštěvníkům Litomyšle. Max. výše dotace je
50% z uznatelných nákladů akce. Projekt bude
realizován v případě schválení finančního pří-
spěvku. Předpokládané náklady akce
1 844 040 Kč vč. DPH 21 %, předpokládaná výše
dotace 922 020 Kč.                                        -ms-

Více na www.litomysl.cz

Zastupitelé jednali o rozpočtu města i mediálním výboru 

Nadační fond pro zdravotnictví založen
Zastupitelé se již potřetí zabývali Nadačním fon-
dem pro zdravotnictví Litomyšlska. Tentokrát se
vrátili ke schválení zakládací listiny a statutu.
„Při posledním projednávání zastupitelstva jsme
text podrobili kritice. Tu jsme se snažili zapraco-
vat,” uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar
(KDU-ČSL) a dodal: „Od fondu si slibujeme, že zí-
skáme více peněz, abychom mohli podporovat
zdravotnictví Litomyšlska. Oslovíme širší veřej-
nost, zapojíme obce mikroregionu.” Zakládací
listinu i statut zastupitelé odhlasovali. 

Rozpočet města pro rok 2015 přijat
Důležitým bodem jednání únorového zastupitel-
stva bylo schválení rozpočtu města pro rok 2015.
Ten pracuje s celkovým objemem výdajů ve výši
293 milionů korun. Pokrytí plánovaných výdajů
zabezpečí příjmy 263,5 milionů korun společně
se zůstatkem finančních prostředků z minulých
let. Finanční výbor doporučil zastupitelům roz-
počet přijmout. „Nemám problém se strukturou
rozpočtu, ale rozpočet nepodpořím, protože chci
dát najevo to, co by se mohlo zlepšit. Není to jen
to, jak se rozplánují peníze do jednotlivých ko-
lonek a vyčerpají se. Tady je před námi otázka
rozklikávacího rozpočtu. Pomohlo by to k objas-
něnosti, co se s veřejnými penězi děje,” prohlásil
Radek Pulkrábek (Patriot SNK) a zároveň dodal,
že by byl pro to, aby se členové opozice dostali
do dozorčích orgánů společností zřízených měs-
tem. „Já mám připomínku k formě rozpočtu. Jsou
to hlavně mzdové prostředky ve výši asi 40 mi-
lionů korun, které nejsou alokovány ke kapito-
lám, kam by logicky měly patřit. Takových
anomálií je v rozpočtu více, ale nemají takový vý-

znam, jako má rozpočet mezd. Díky tomu jsou
některé tabulky nekonzistentní. To bych chtěl
připomínkovat,” řekl Miroslav Nádvorník (TOP
09). K rozpočtu hovořil také Marek Novohradský
(ČSSD), který žádal o vysvětlení položky „běžné
výdaje”: „Ty slouží ke spotřebě a tady došlo k vý-
raznému nárůstu (11 %). Když se podíváme na
rozpočet 2013, jde v tom roce o nárůst 3 %. Za-
jímalo by mě, co je příčinou tohoto nárůstu.
Předpokládám, že to nebudou jen mzdy.” Záro-
veň vznesl návrh, zda by v příštím rozpočtu
mohly být u každé položky uvedeny údaje roku
předchozího pro snadnější zjištění, zda dochází
k poklesu, či nárůstu. 
Rozpočet 2015 byl přijat a najdete ho na www.li-
tomysl.cz.

Mediální výbor není kompletní
Na radnici dorazilo sedm nominací na členy
mediálního výboru. Už dříve však bylo avizo-

váno, že počet členů by se měl zastavit na čís-
lovce pět. „Na radě města jsme se bavili, jak
tento orgán bude pracovat, jak by bylo dobré
ho sestavit, aby pracoval dělně. Shodli jsme se,
že doporučíme zastupitelstvu, aby hlasováním
rozhodlo o počtu členů. Navrhujeme pětič-
lenný výbor,” uvedl tento bod jednání Radomil
Kašpar. Jako nejjednodušší pak rada považo-
vala tajnou volbu. S tím ovšem nesouhlasil
Radek Pulkrábek: „V současnosti máme dva
výbory – kontrolní a finanční. Každý výbor je
obsazen jedním navrženým členem strany.
Bylo by tedy dobré, aby i v mediálním výboru
měli všichni svého zástupce. Můžeme se po-
stupem času propracovat ke snížení členů
a nemusí to být vždy zastupitelé.” Pochybnosti
vyslovil nad tajnou volbou, kterou měli být čle-
nové výboru zvoleni. Podle jeho slov tento po-
stup budí dojem, že se potajmu něco domluví.
„Koalice si díky své síle nanominuje své lidi
a bude mít média pod kontrolou,” prohlásil za-
stupitel. Jeho protinávrh na zvýšení počtu
členů a veřejnou volbu však přijat nebyl. Zastu-
pitelé tedy zakřížkováním jména nominova-
ného dali nadpoloviční podporu Davidu
Edlmanovi, Petru Hanusovi, Marku Novohrad-
skému a Josefu Janečkovi. Do druhého kola pak
měli postoupit Radek Pulkrábek, Miroslav
Bárta a Zdeněk Gerčák, kteří tak úspěšní ne-
byli. Po pětiminutové poradě koaličních stran
však Vojtěch Stříteský (SNK FOL) jméno Zdeňka
Gerčáka stáhl z volby. Po druhém hlasování se
ale ukázalo, že z jednadvaceti odevzdaných
hlasovacích lístků je platných pouze dvanáct.
Pátý člen tedy zvolen nebyl a k tomuto kroku
zřejmě zastupitelstvo přistoupí na dubnovém
jednání. Z členů mediálního výborů, kteří jsou
zastupiteli, nakonec nebyl nikdo navržen na
předsedu. I toho budou muset zastupitelé zvo-
lit na dalším zasedání.   

Text a foto Jana Bisová

Volba mediálního výboru

První zastupitelstvo roku 2015 se sešlo 24. února v zámeckém pivovaru, aby schválilo letošní
rozpočet města, tajnou volbou vybralo členy mediálního výboru a také schválilo zakládací listinu
a statut Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Bod týkající se hazardu byl
hned na začátku jednání stažen z programu.   

OTEVŘENÁ RADNICE
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Především nalezení, prověření a posouzení pří-
ležitostí a rizik, které by mohly významně ovliv-
ňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání
území města Litomyšl, a dále nalezení možných
řešení jak co nejlépe využít příležitosti a jak co
nejvíce eliminovat rizika tak, aby tato řešení byla
využitelná v následných řízeních nebo postu-
pech. Např. při změně územního plánu Lito-
myšle, územním řízení…,“ vysvětluje vedoucí
Odboru výstavby a územního plánování Měst-
ského úřadu Litomyšl Josef Filipi. Radnice doufá,
že takto připravený materiál by mohli využít
i projektanti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
„Studii jsme zadali také z důvodu, abychom pro-
jektantům předložili již co nejvíce vykomuniko-
vaný prostor se zemědělci, honebními spolky,
vlastníky pozemků… tak, aby se proces co nej-
více zkrátil. Pokud to bude technicky možné,
měli by studii respektovat a zanést naše zjištění
do projektu, který se v letošním roce chystá,“

říká místostarosta Litomyšle Michal Kortyš a do-
dává: „Chtěli jsme mít samozřejmě dopředu
jasno, jak ochránit město a lidi, co bydlí kolem,
aby R35 měla co nejmenší dopad na okolí.“
O studii již byl informovaný i ředitel ŘSD, správy
Pardubice, Bohumil Vebr.

Zalesnění, protihlukové zábrany i vyškrtnutí
přivaděče
Pokud se tedy podíváme na konkrétní tabulky
obsažené ve studii, zjistíme, že řeší horninové
prostředí a geologii, vodní režim, ochranu pří-
rody a krajiny, technickou infrastrukturu, rekre-
aci, hospodářské podmínky, bydlení,
sociografické podmínky, dopravní infrastrukturu
nebo hygienu životního prostředí. Začteme-li se
ještě více, dozvíme se, že při výstavbě a posléze
i díky provozu R35 může být například ohrožena
zástavba Sedlišť, Kornic, Vlkova, Černé hory,
Končin, Němčic, Podrybníka a Strakova emisemi
a hlukem. V několika místech mohou být nega-

tivně zasaženy
potoky, rybníky,
lesy, migrační
trasy zvěře… „Na-
vrhujeme zales-
nění v určitých
partiích, protihlu-
kové zábrany
a R35 jsme v ně-
kterých místech
v třistametrovém
koridoru posunuli,
aby půda vlastníků
byla co nejméně
rozdělena. S ŘSD
je již nyní domlu-
veno, že obdělá-
vané pozemky
budou komunika-
cemi přístupné po
obou stranách
R35,“ uvádí místo-
starosta. Studie se

rovněž věnuje mimoúrovňové křižovatce na Če-
skou Třebovou a přivaděči do Litomyšle, který
by podle současných nákresů přivedl dopravu
do místní části Na Lánech. „Ve studii nepočítáme
s mimoúrovňovou křižovatkou nad Kornicemi.
Radnice už několikrát vyjádřila toto stanovisko
s tím, že jsou naprosto dostačující sjezdy u Říd-
kého a u Janova,“ informuje Michal Kortyš. „Nej-
větším problémem je umístění samotné silnice
R35, což bude pro celou oblast největší stavební
zásah od doby vybudování železnice,“ míní Josef
Filipi. 
Naopak pozitivně studie vnímá kupříkladu odve-
dení zatížení tranzitní dopravou mimo zasta-
věné území Litomyšle, výstavbu nových zařízení
občanské vybavenosti a čerpacích stanic po-
honných hmot v souvislosti s mimoúrovňovou
křižovatkou Janov. Navrhuje přehodnotit vyme-
zení nových ploch pro bydlení s ohledem na sní-
žení dopravní zátěže v současné trase I/35.

Peníze jsou, ale...
Finanční prostředky na jednotlivé dopravní
stavby v Pardubickém kraji jsou k dispozici.
Shodující se na tom politici, úředníci, projek-
tanti i stavaři. Realizace projektů však vázne
na komplikované legislativě. Problém se odráží
nejen ve složitém zákonu o veřejných zakáz-
kách, ale také v oblasti výkupu pozemků.
V Pardubickém kraji se toto téma týká přede-
vším rychlostní silnice R35, kde Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR jedná se stovkami vlastníků
pozemků. Největší komplikací je ve stanovení
ceny, která není jednoznačně definovaná.
Zákon umožňuje prodávat až za šestnáctiná-
sobek obvyklé ceny, ovšem o této částce musí
osobně rozhodovat ministr dopravy. Tato mož-
nost vyvolává snahy vlastníků prodat svůj ma-
jetek za nejvyšší taxu. To ovšem přípravu
stavby komplikuje. „Pokud bude Litomyšl pro-
jekčně připravena dříve než ostatní úseky, je
vůle ministerstva začít stavět nejdříve tady,“
sděluje však s nadějí místostarosta Litomyšle.
Postoj města k připravované R35 byl několikrát
deklarován usneseními zastupitelstva. Napo-
sledy v prosinci 2014, kdy jeho členové trvali na
územní integritě Litomyšle v maximální možné
míře a požadovali změnit Zásady územního
rozvoje Pardubického kraje v tomto rozsahu:
vypuštění mimoúrovňové křižovatky Litomyšl
– sever, a to bez náhrady, a dále vypuštění
koridoru pro umístění stavby D63 - napojení
silnice II/360 na R35 ve vazbě na mimoúrov-
ňovou křižovatku Litomyšl – sever bez ná-
hrady. Zastupitelstvo současně požadovalo
i vypuštění tohoto koridoru jako veřejně pro-
spěšné stavby.
Jana Bisová, koordinační výkres SURPMO, a.s.

Hlavní budova radnice bude mít výtah
Především méně pohyblivé klienty Městského
úřadu Litomyšl, kteří si přicházejí vyřídit své zá-
ležitosti do budovy radnice na ulici Bří Šťa-
stných, možná potěší právě realizovaná
výstavba výtahu. Svézt bychom se jím mohli už
v červnu. Město za výtah zaplatí necelého 1,5
milionu korun. Stavební firma již provedla vý-
kopy základů. „Hotové jsou mikropiloty založení
výtahové šachty,” informuje vedoucí Odboru
rozvoje a investic Městského úřadu Litomyšl
František Zachař. V době tisku Lilie již stálo i le-
šení.  
Výtah pro 8 osob s nosností 630 kg je řešen jako
venkovní přístavba, která bude stát ve výklenku
u levé boční zdi objektu radnice. Obsluhovat
bude čtyři nadzemní podlaží. Vstupy do výtahu
budou vybourány ze stávající přístavby scho-
diště, dveře tedy budou v každém podlaží umís-
těny naproti zadnímu schodišti vedoucímu
k zasedacím místnostem úřadu. Klienti použijí
hlavní vstup do vestibulu radnice a z něj se dají
chodbou vlevo. Bez komplikací však nebude pří-
stup pro vozíčkáře, protože do budovy vedou
schody. „Vstup není řešen správně. V minulosti
jsme ale zvedli úroveň komunikace u zadního
vchodu. Pokud k nám tedy jede vozíčkář, tak si
může zazvonit a bočním vchodem, kde bude
výtah, se do budovy dostane,” upřesnil starosta

Litomyšle Radomil Kašpar. Výstavba výtahu je
dalším plánovaným krokem k odstranění bariér
v Litomyšli. „V historii jsme se hlásili do národ-
ního programu, který dotoval bezbariérovost.
Tam jsme neuspěli, takže se sami malými krůčky
snažíme rušit bariéry.” Jednou z větších staveb-
ních akcí, díky níž se v minulosti podařilo odstra-
nit některé překážky, byla první etapy projektu
úpravy křižovatky u pošty realizovaná v květnu
2014.
Ruku v ruce s projektem výstavby jde i zateplení
budovy radnice za zhruba 2 miliony korun. 

Text a foto Jana Bisová

Projednání návrhu územní studie 
„Litomyšl x R35”
Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Litomyšl oznamuje, že
ve lhůtě do 30. 3. 2015 může každý uplat-
nit své připomínky k návrhu územní stu-
die „Litomyšl x R35”. Do této územní
studie je možné nahlížet:
- v úřední dny na Městském úřadě Lito-
myšl, J. E. Purkyně 918, na odboru vý-
stavby a územního plánování (kancelář
č. 43) - doporučujeme využít pondělí
a středu (8.00-11.30 hod. a 12.30-17.00
hod.) a v ostatní dny po předchozí do-
hodě,
- na www.litomysl.cz (Územně plánovací
dokumentace obce Litomyšl)

Josef Filipi, vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování

Studie o R35 pro potřeby města,
ale také pro projektanty ŘSD? 
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Vše nejlepší k narozeninám
K 25. narozeninám naší LILIE vyhlásila v lednu
redakce měsíčníku soutěž o nejoblíbenější místo
v Litomyšli. Tento nápad a celý projekt se mně
osobně velmi líbí a věřím, že se do něho zapojí
co nejvíce občanů a v průběhu roku si při hod-
nocení společně budeme uvědomovat fakt, že
naše město je opravdu krásné. Pro každého
z nás bude určitě oblíbené jiné místo, jiný objekt.
Strom, alej, budova, cesta nebo zákoutí s lavič-
kou či vodním prvkem. Pro někoho bude tím nej-
oblíbenějším místem jeho domov, jeho oblíbené
sportoviště nebo místo pravidelných vycházek
do lesů a polí v okrajových částech města.

Opravdu moc se na průběh i konečné výsledky
těším a přeji všem zúčastněným dobré nápady
a dobrou volbu.
V Litomyšli, ať se nám to líbí, či nelíbí, jsou i místa,
které si obdiv nezaslouží. I zde by asi občané „svá
místa” objevili a rádi zveřejnili ve snaze k vylep-
šení jejich stavu. Možná i toto by jednou stálo za
úvahu a formou ankety bychom vytipovali místa,
která nám dělají ostudu. Vím, že naše město se
snaží a umí se postarat o své památky a o svá za-
řízení a ne vše co v Litomyšli máme, může vedení
města ovlivnit. Přesto jsem přesvědčena, že opa-
kovaným jednáním s vlastníky nehezkých míst by
jednou k nápravě mohlo dojít.

Doporučuji všem – opravdu všem, aby k cestě do
zaměstnání, za kulturou či sportem nepoužili
jednou osobní auta a šli městem pěšky. Aby se
prošli po kluzké dlažbě strašidelným průchodem
z Vodních valů do náměstí, podchodem u soko-
lovny, aby navštívili toalety na autobusovém ná-
draží, aby marně hledali odpovídající toalety na
městském hřbitově, aby si všimli kolik fasád
a zdí je vyzdobeno výtvarnými díly, kolik lamp
veřejného osvětlení nesvítí či svítí i za bílého dne
a v jakém stavu některé jsou, ….... A výsledkem
těchto pochůzek byla snaha a následná reali-
zace postupného vylepšování.

Dana Kmošková, členka ZaM za ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

Opět došlo na slova Patriotů týkající se špat-
ného provozování areálu a sportovní haly v Lí-
bánkách. Nezbývá nic jiného, nežli poděkovat
novým radním za to, že ukončili smluvní vztah
se starým provozovatelem a vybrali nového.
Trochu mě mrzí, že nebyl záměr pronajmout
tento majetek města více a viditelněji inzerován.
Přeci jenom hledat možného provozovatele
takto velkého sportoviště pouze na základě
oznámení na úřední desce MěÚ není nejlepší ře-
šení. Na místě byla inzerce minimálně v kraj-
ských médiích. Obzvláště v momentě, kdy bylo
nedávno občanům v Lilii vysvětlováno, že rada
města nemá jakékoliv podněty od občanů
k špatnému a nedostatečnému provozování to-
hoto městského sportoviště a tím pádem ani
neuvažuje o změně jeho provozovatele. Proč
nepodpořím rozpočet pro rok 2015, přestože
se dá hodnotit rozdělení prostředků jako dobré?
Rozpočet nelze hodnotit pouze jako kolonky vy-
čerpané dle zadání (na sport, na kulturu, sociální
výdaje atd.) Je potřeba také hodnotit jakým způ-
sobem se čerpání a rozdělování těchto pro-

středků děje. V Litomyšli se na tomto rozdělo-
vání málo podílí občané, přitom je máme díky
výborům zastupitelstva komisím rady dobře za-
pojené do chodu samosprávy. Stav, kdy politici
a úředníci nepřiměřeně ve velkém rozsahu roz-
hodují o tom, komu a co se podpoří, není nej-
lepší. Město jsou především občané, proto by se
měl jejich názor více promítat do rozhodování
o těchto prostředcích. Dalším rozhodujícím fak-
torem je kontrola hospodaření v organizacích
zřízených městem. Bohužel stále nejsou jejich
kontrolní orgány (dozorčí rady) obsazeny členy
opozice, a tak u nás stále platí, že koalice vládne
i kontroluje. Přitom dělba vládnutí a kontroly je
základním nepsaným pravidlem demokracie.
Dokud nebude toto naplněno, je rozpočet jenom
sumář čísel, který se může tvářit přívětivě a při-
tom může být i nehospodárným nakládáním
s prostředky občanů. Nechápu, proč se tomu ko-
alice stále brání, když je dle jejich častých vyjá-
dření vše v pořádku? Nezbývá nežli doufat, že
se změny dostaví časem a dobře započatá
změna v politické kultuře po volbách v loňském

roce se nezadrhne a bude dále pokračovat.
Tržní řád - neřád města. Je nepopíratelným
faktem, že se novému řádu přizpůsobili všichni
(zatím) a že se kultura prodeje zlepšila. Mně
osobně se nelíbí povolené vystavování zboží
před skly výloh a raději bych se smířil s menšími
stoly a stojany mezi oblouky, ale o to zas tak
nejde. Jde o to, že rada města nastavila pro pod-
síně nestejná pravidla. Na soukromých podsí-
ních prodej zregulovala a na vlastní podsíni před
Městskou policií provozuje za úplatu (nájem) trž-
nici, na kterou se regulace neuplatňuje. Jak
dlouho tento nespravedlivý stav vydrží, si ne-
troufám říci, ale již nyní se na mě obracejí ne-
spokojení obchodníci. Rozklikávací rozpočet
města. Mrzí mě, že se stále otálí s jeho zavede-
ním. Pro zvýšení transparentnosti hospodaření
města je to velice dobrý pracovní a informační
nástroj. To jestli budou náklady na jeho zavedení
100 nebo 150 tis. Kč není u jednorázového vý-
daje podstatné a nemohu to brát jako argument.  

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Zahájení lázeňské sezóny již počtvrté

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým a lázeňský pár  
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte korzo-
vat po lázeňské promenádě. Vítané jsou slu-
nečníky, vějíře, vycházkové hole,
pochopitelně nezbytná je zásoba nezáva-
zných 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 výsledků
proběhne v sobotu 25. dubna před koncertem Ja-
roslava Uhlíře – přibližně v 16.30 hodin. Vítěz
v každé kategorii se může těšit na zajímavé ceny!

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
soutěže, napište nám na adresu laznedu-

cha@litomysl.cz. Dodejme, že gurmán-
ským 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…     

Divácká soutěž elegance auto-moto veteránů 
Bez výstavy historických vozidel – automobilů
i motocyklů si již zahájení litomyšlské lázeňské
sezóny ani neumíme představit. Také letos se
můžete těšit nejen na společnou projížďku vo-
zidel lázeňskou kolonádou, ale také na divác-

kou soutěž elegance auto-moto veteránů. Vy-
hlášení divácké soutěže je naplánováno na cca
15.00 hodin v rámci vystoupení Jiřího Šlupky
Svěráka s kapelou Nejenblues na Toulovcově
náměstí.   

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, lá-
zeňské oplatky… Zájemci o prodej se přihlásí

Zahájení v pořadí již čtvrté litomyšlské lázeňské sezóny proběhne od středy 22. do neděle
26. dubna 2015. Opět po roce ožije lázeňská promenáda slavnostním průvodem, hudební
i divadelní produkcí. Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské prameny, lázeňské lavičky, výstava
historických vozidel, přivítáme i spolek českých kolařů cestovatelů a veškeré dění bude pod
dohledem prvorepublikového četnictva. Účast na akci přislíbil Jaroslav Uhlíř s kapelou, skupina
Traband, Stanley´s Dixie Street Band, Vojta Kotek, Petr Šabach, Dasha, Laďa Kerndl s Janem
Smigmatorem a řada dalších umělců zvučných jmen. Celým sobotním programem, jehož součástí
můžete být i vy, bude opět provázet vynikající moderátor Václav Žmolík.  

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018
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Jednání o Litomyšlské nemocnici přineslo 
informace nejen o investicích

Investice minulé i budoucí
Od 1. ledna 2015 existuje nová akciová společ-
nost Nemocnice Pardubického kraje (NPK), která
vznikla fúzí pěti nemocnic akutní lůžkové péče
ve vlastnictví Pardubického kraje. Ovšem města
Litomyšl, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim a Par-
dubice jejím vznikem přišla o možnost mít své
zastoupení v dozorčích radách zdravotnických
zařízení. Radnice mají být o dění v nemocnicích
informovány prostřednictvím pravidelných se-
tkání. K těm by mělo docházet dvakrát do roka.
„Chceme komunikovat se všemi samosprávami,
kde nemocnice akutní lůžkové péče jsou,” pro-
hlásil MUDr. Tomáš Gottvald, předseda předsta-
venstva a generální ředitel NPK. Únorová
schůzka tedy přinesla třeba informace o inves-
ticích a dalším rozvoji Litomyšlské nemocnice.
„Diskutovali jsme o aktuální situaci, dělali jsme
si rekapitulaci investic,” uvedl Roman Línek, ná-
městek hejtmana Pardubického kraje zodpo-
vědný za zdravotnictví, a upřesnil: „
V současnosti se dokončuje projekt na moder-
nizaci přístrojového vybavení z evropských
fondů za dvaadvacet milionů korun, další inves-
ticí v hodnotě 20 milionů korun je na zateplení
interny a během letošního roku s dokončením
v roce příštím by se měla zateplit budova ředi-
telství.” Na budově ředitelství nechá Pardubický
kraj zateplit střechu a vyměnit obvodový plášť,
okna a dveře za necelé čtyři miliony korun.
Zatím nejasné je vybudování centrálního příjmu,
který by v případě Litomyšlské nemocnice měl
být realizován pouze úpravou stávajících pro-
stor, a jednotlivé investiční náklady by dosaho-
valy „pouze” desítek milionů korun. Jde však
o prioritu v oblasti zdravotnictví do roku 2020.

Osudem objektu sv. Kláry je zřejmě prodej
Debata se ovšem věnovala také léčebně dlou-
hodobě nemocných v budově sv. Kláry. Tento
objekt je již dlouhou dobu technicky nevyhovu-
jící. „Dohodli jsme se, že během letošního nebo
příštího roku zrealizujeme projekt přestěhování
LDN do areálu nemocnice. Uskutečníme také
další drobné investice, které s tím logicky
budou souviset tak, aby řešení bylo na několik
desítek let.” Pardubický kraj má v plánu budovu
sv. Kláry prodat a získané peníze použít v ne-
mocnici. „Dlouhodobě víme, že Klára není v ta-
kovém technickém stavu, že by nabízela
komfort pro léčebnu dlouhodobě nemocných,
takže přestěhování do budovy interny, která se
teď zatepluje, je myslím pro lidi pozitivní
zpráva. Pro město je důležité, že nedojde ke
snížení kapacity, počet lůžek zůstane zacho-
ván,” prohlásil bezprostředně po jednání sta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodal: „Jsem
rád, že jsem se společně s kolegy z radnice
a mikroregionu dozvěděl, že nám žádné ome-
zování nehrozí, ale naopak jsme byli seznámeni
s rozvojovými programy připravovanými pro
naši nemocnici. Mám z tohoto setkání dobrý
pocit.” 

Nadační fond
S dalším rozvojem Litomyšlské nemocnice by
ovšem mohly pomoci také finanční injekce
z Nadačního fondu pro zdravotnictví Lito-
myšlska. Jeho rozběhnutí odhlasovali na úno-
rovém zasedání litomyšlští zastupitelé.
Starosta Radomil Kašpar si od fondu slibuje
transparentnost a zapojení nejen místní rad-
nice a okolních obecních úřadů, ale také pod-
nikatelů a široké veřejnosti. Nadační fond
podle jeho slov může pomoci třeba s přístro-
jovým vybavením. 

Specializace ano, ale záleží na možnostech
Již v minulosti se hovořilo o možných specializa-
cích v jednotlivých nemocnicích Pardubického
kraje. Debata na toto téma přetrvává i v rámci
nového zdravotnického subjektu. „Profitovat by
se měly všechny nemocnice. Určitě ale musí být
zajištěny základní obory. V každé z nemocnic
musí být dobře dostupná základní péče. Ten
bonus navíc - rozvojový program - ať už ho na-
zveme specializací, nebo profilací některé od-
bornosti, která v té nemocnici je, bude vždy
záležet na našich investičních možnostech, ale
také na personálním vybavení nemocnic,” pro-
hlásil Tomáš Gottvald. „Samozřejmě nemocnici
v Litomyšli vnímám jako nezbytný základní
kámen zdravotnictví Pardubického kraje,” dodal.
Nemocnice Pardubického kraje, a. s., se s ročním
obratem více než 3,5 miliardy korun a se zhruba
4 500 zaměstnanci řadí mezi desítku největších
nemocnic v zemi. Společnost tvoří pět pracovišť
– Pardubická nemocnice, Chrudimská nemoc-
nice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská ne-
mocnice a Svitavská nemocnice. Předsedou
představenstva a generálním ředitelem je
MUDr. Tomáš Gottvald, místopředsedou před-
stavenstva a náměstkem generálního ředitele
pro řízení a provoz nemocnice Ing. Petr Rudzan
a vedoucí trojlístek uzavírá MUDr. Vladimír Nin-
ger, Ph.D., člen představenstva a náměstek ge-
nerálního ředitele pro zdravotní péči.

Text a foto Jana Bisová

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” 
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 Frantšek Renza 

Ve středu 4. února 2015 se sešlo představenstvo nového subjektu Nemocnice Pardubického
kraje, a.s., představitelé Pardubického kraje a ředitel Litomyšlské nemocnice s vedením lito-
myšlské radnice i zástupci mikroregionu. Tématem jednání byla aktuální situace v místní ne-
mocnici, probíhající i plánované investiční akce, ale také přestěhování léčebny dlouhodobě
nemocných, tzv. Kláry, do areálu nemocnice. Podobné setkání by se mělo letos uskutečnit ještě
jednou, a to na podzim. 

Gastroslavnosti budou plné soutěží
strana 1 >
Do soutěže Svíčková Open se mohou přihlásit jak
profesionálové, tak amatéři. Stačí se předem za-
registrovat a v sobotu 23. května donést uvařený
kastrol svíčkové omáčky bez masa a knedlíků.
Anonymní vzorky budou ochutnávat a hodnotit
porotci i návštěvníci. Všichni účastníci soutěže
budou odměněni, ale jen ten nejlepší si bude
moci ve své kuchyni vystavit diplom a první cenu.
Kuchařky a kuchaři, kteří se nebojí představit své
umění veřejně, se mohou přihlásit též do klání
o titul Champion gastroslavností. Na pódiu pak
před očima publika a pod dohledem moderátora

Aleše Cibulky připraví libovolný pokrm podle té-
matu ročníku. Skupiny přátel se mohou zapojit do
již tradiční soutěže ve vaření kotlíkového guláše
O kotlík starosty Litomyšle, hospodyňky a domácí
kutilové mohou soutěžit O nejlepší bábovku. Tato
soutěž letos proběhne až v neděli jako součást
Sousedské husičky na Smetanově náměstí.
Mnoho soutěží bude čekat na účastníky slavností
i bez předchozího přihlášení – například soutěž
jedlíků bramborových knedlíků. Program letoš-
ních gastroslavností a podrobné soutěžní pod-
mínky naleznete na www.gastroslavnosti.cz.

Jan Pikna, foto František Renza

Cílem tohoto projektu je motivovat návštěvníky
k tomu, aby si svůj víkend v Litomyšli napláno-
vali již od čtvrtka. A jak toho hodláme dosáh-
nout? Jednoduše – lákáme do muzeí a galerií,
která mají vždy první čtvrtek v měsíci otevřeno
úplně zdarma. Mezi ty nejvýznamnější patří
Městská obrazárna ve II. patře zámku, Zámecké
sklepení se stálou expozicí soch Olbrama
Zoubka a Srdcem pro Václava Havla, revitalizo-
vané Regionální muzeum v Litomyšli, nová inte-

raktivní expozice sakrálního umění Andělé na
návrší v chrámu Nalezení sv. Kříže, Piaristická
kolej s trvalou výstavou Fakulty restaurování či
Městská galerie Litomyšl. Do projektu se však
přihlásily i některé soukromé instituce – např.
Galerie Zdeněk Sklenář,  Galerie Na Schodech či
Portmoneum – Museum Josefa Váchala. Věříme,
že nápad jak vás, tak i potenciální návštěvníky
zaujme, a řada z nich do Litomyšle na prodlou-
žený víkend přijede.                                         -ms-

Víkend v Litomyšli začíná už ve čtvrtek  
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Europoslanec Zdechovský o trans-
parentnosti i evropských dotacích

Ve čtvrtek 19. února 2015 navštívil Litomyšl pos-
lanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechov-
ský. Stalo se tak v rámci jeho cesty do
Pardubického kraje, kde také zavítal do Ústí nad
Orlicí a Vysokého Mýta. S představiteli měst ho-
vořil o dopravní infrastruktuře, evropských pro-
jektech, v Litomyšli si pak prošel zámecké návrší.
V programu si našel čas, aby zodpověděl několik
otázek pro čtenáře Lilie: 

 Proč jste přijel do Litomyšle? Jaký je důvod náv-
štěvy Pardubického kraje?
Dneska jsem chtěl především se starosty a místo-
starosty, představiteli měst Ústí nad Orlicí, Lito-
myšle a Vysokého Mýta, hovořit o dopravní
infrastruktuře, protože si myslím, že je na čase,
aby se začala stavět rychlostní komunikace R35.
Chtěli jsme společně probrat strategii, jak postu-
povat, aby se v příštích letech peníze, které jsou
na tuto stavbu v Evropské unii dané, skutečně vy-
čerpaly. Zároveň jsme chtěli pohovořit i o dalších
evropských projektech. Pan starosta se dlouho-
době zajímá o čerpání peněz a řešili jsme společně
ještě problematiku jednoho evropského projektu. 

 Prohlédl jste si zámecké návrší, kam putují ev-
ropské peníze. Jaký je váš názor na evropské do-
tace? Pomáhají, nebo se z nich stává „danajský
dar”?

Myslím, že evropské peníze musí pomáhat. Danaj-
ský dar se z nich stává v momentě, když někdo
města začne šikanovat a začne po nich chtít ne-
smysly. Zámecké návrší jsem viděl již v minulosti
a je to krásná ukázka projektu, který funguje, kde
se vyčerpaly peníze podle různých regulí. Zrekon-
struované zámecké návrší zvyšuje kulturní dědic-
tví Evropy. Na tyto projekty mají evropské peníze
jít. 

 Věříte v transparentní politiku. Můžete kon-
krétně říci, jak by taková transparentnost měla vy-
padat v případě malého města jako je Litomyšl?
Myslím si, že takové to zveřejňování větších smluv
a zakázek na internetu by mělo být součástí ve-
řejné transparentnosti. Nejsem ale pro to, aby se
každá smlouva za dva tři tisíce zveřejňovala. To
by mělo být od určité částky. Zveřejňovat by se
měly i věci, které jsou v městském zájmu. Myslím
si, že by měly být online přenosy zastupitelstev
a větší informovanost. Představitelé města by
měli s lidmi více komunikovat o projektech. 

 Evropský parlament je lidem mnohdy neznámý
a nemají tušení, co se tam vlastně děje. Podle va-
šich webových stránek i FB je vidět, že se snažíte
informovat, ale přesto… Můžete Litomyšlanům vy-
světlit, co právě pro ně má tato vzdálená „insti-
tuce” možnost udělat?
Musím předně říci, že jsem si jako svého politic-
kého poradce vzal občana Litomyšle Daniela Rej-
mana. Jsme schopni si zprostředkovávat
informace. Víme, jak si na tom stojí zdravotnictví,
jakým způsobem si na tom tady stojí firmy. Jsme
pak schopni plánovat investice. Máte firmy jako
Story Design, které obrovským způsobem inves-
tují do designu, do nových technologií. Jsou na
světové špičce, získávají jednu cenu za druhou…
Právě Evropský parlament nastavuje pravidla pro
čerpání dotací a pro tvorbu transparentnějšího
podnikatelského prostředí. Já jsem v Litomyšli na-
čerpal inspiraci pro hodně návrhů, které potom
prosazuji. 

 Máte vystudovaná mediální studia a žurnalis-
tiku, byl jste mediálním poradcem. Jaký je váš
názor na informovanost v malých městech, např.
prostřednictvím zpravodajů? Jakou cestou by
malá města a obce měly jít?
Myslím si, že je to výborný způsob informování.
Dnes bych k zpravodajům přidal sociální sítě – Fa-
cebook, Twitter, Youtube. Dneska umí udělat
videa každý středoškolák. Můj desetiletý syn na-
táčí videa a stříhá si je na internetu. Města by
měla využívat ty nejnovější technologie a pře-
dávat tak informace o sobě. Sám beru inspiraci
v Jižní Koreji, kde oblast sociálních sítí je velmi roz-
vinutá. Myslím si, že předávání informací pomáhá
k tomu, že politika je transparentnější a otevřená
novým občanům a novým myšlenkám. 
Tomáš Zdechovský působí v Evropském parla-
mentu ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu a ve
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci jako člen, náhradníkem je ve Výboru
pro rozpočet. V roce 2014 se ve spolupráci s eu-
roposlancem Petrem Machem začal aktivně an-
gažovat v kampani za navrácení dvou chlapců
Michalákových, kteří byli v Norsku odebráni tam-
ním sociálním úřadem, Barnevernem, jejich české
matce, když uspořádali sbírku na právníka, který
by matku zastupoval v jejím sporu. Inicioval také
otevřený dopis norským úřadům, pod který se po-
depsalo téměř 50 europoslanců z různých zemí
a frakcí v Evropském parlamentu.

Ptala se Jana Bisová, foto Andrea Filipi

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Podívejte se například na:
• Provozovatelé heren chtějí jinou vyhlášku
• Basketbalistky U15 Litomyšl vs. Krnov
• O masopustu si děti myslí své
• Radnice konečně bez bariér
• Chtějí titul Historické město roku!
• O zážitkové pedagogice ve Škole na zámku
• Nová akciovka slibuje nemocnici budoucnost
• Konkrétní umění a abstrakce Šárky Hrouzkové

LITOMYŠLSKÁ TV NA INTERNETU

Regionální televize v Litomyšli vysílá již
15. rokem. Jak si v současné době vede?

V Litomyšli od roku 2010 funguje regionální te-
levize CMS TV, která občanům přináší reportáže
z různých oblastí života města. Letos tedy slaví
15 let od doby, kdy měli Litomyšlané možnost
zhlédnout první reportáž. Jak si v současné době
vysílání v Litomyšli vede, jsme se zeptali vedoucí
Odboru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Litomyšl Michaely Severové. Pod tento
odbor totiž regionální televize spadá. 
Michaela Severová: Programové schéma je od
začátku podobné tomu dnešnímu. Opakovaný
blok v délce 20 - 30 minut je přístupný kdykoliv
během dne, aby si diváci sami mohli zvolit čas,
kdy se budou dívat. I kdyby to bylo jen o pře-
stávce sportovního zápasu nebo v době reklam-
ního bloku na jiné televizi. Pořady z Litomyšle
jsou ovšem vysílány nejen v Litomyšli, ale ty nej-
zajímavější CMS TV přebírá do vysílání svého
programu v regionálním multiplexu 5 (Svitav-
sko), jehož je provozovatelem. Dále jsou pořady
ke zhlédnutí na internetu. Do roku 2010 hlavně
na specializovaném portálu Našetelevize CZ
a po tomto roce už kompletně na službě You-
Tube. Sledovanost kanálu CMS TV na YouTube
každý rok stoupá, celkový počet zhlédnutí právě
v těchto dnech překoná číslo 1 milion, průměrně
zaznamenáváme 30 tisíc zhlédnutí reportáží
měsíčně. Blok reportáží CMS TV je zároveň kaž-

dou sobotu a neděli součástí programu satelitní
stanice Regionální televize CZ. Díky satelitní dis-
tribuci tak litomyšlské dění mohou sledovat di-
váci v celé střední Evropě. Program Regionální
televize CZ také zařadil do své nabídky kabelový
operátor, spol. UPC CZ, ve všech lokalitách
včetně velkých měst, jako je Praha, Brno, Os-
trava apod.
Během 15 let studio CMS TV vyrobilo o Litomyšli
a integrovaných obcích několik tisíc reportáží ze
společnosti, kultury a sportu, publicistických
a zpravodajských pořadů. Všichni kmenoví pra-
covníci televize mají filmovou školu, ale CMS TV
se také snaží vyhledávat mladé talenty pro te-
levizní práci v místě a nabízí jim spolupráci, což
zároveň obohacuje vysílání o nové pohledy a ná-
měty.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS V minipivovaru na Veselce mají důvod k radosti.
Bedřichova jedenáctka získala Zlatou pivní
pečeť v kategorii Světlý ležák z minipivovarů.
Ocenění si odvezla z XXV. reprezentačních slav-
ností piva v Táboře, které se konaly od 16. do 21.
února 2015. 
Kromě hlavních cen – Zlaté, Stříbrné a Bronzové
pivní pečeti 2015 - bylo uděleno dalších 28 zla-
tých pivních pečetí v jednotlivých pivovarnic-
kých kategoriích. Dvaadvacet z nich bylo
otevřeno všem pivovarům, šest pak bylo určeno
speciálně pouze minipivovarům. Degustací se
účastnilo rekordních 168 pivovarů z několika
kontinentů. „Naše Bedřichova jedenáctka světlá
se umístila na prvním místě v kategorii světlý
ležák z minipivovaru,” potvrdil majitel litomyšl-
ského minipivovaru na Veselce Jiří Kohák
a dodal: „Bedřichova jedenáctka polotmavá
skončila na šestém místě v kategorii polotmavé
pivo z minipivovaru.” Bedřichova jedenáctka do-
kázala porazit i veleúspěšného držitele hlavní
ceny z roku 2012: letos stříbrného harrachov-
ského Františka, i černého (a nakonec bronzo-
vého) koně ze šumavské Modravy, z pivovaru
Lyer.
Všechny výsledky potvrdily, jak šťastnou ruku
měli pořadatelé táborského festivalu při výběru
pivovarů, které chtěly paralelně prezentovat
i samotné veřejnosti. Návštěvníci měli možnost
otestovat prakticky všechna medailová piva. 

Jana Bisová, foto archiv slavností piva

Bedřichova 
jedenáctka má 
Zlatou pivní pečeť
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Kdo si hraje, nezlobí.
S Dětským programem se navíc něco naučí.

Kam za Dětským programem? 
Kamkoli na návrší
Návštěvník na program narazí v ko-
nírně, ve stanu před kavárnou, v an-
glickém parku, kostele Nalezení sv.
Kříže, ale také v regionálním muzeu a přímo na
zámku. Propojí tak nenásilně objekty na návrší.
„Nejenže budou návštěvníci motivováni k náv-
štěvě více objektů, ale (a to je pro nás nejpod-
statnější) prostřednictvím této návaznosti
můžeme představovat historické vazby, které se
jinak dětem vysvětlují velmi těžce. Máme na
mysli především trojúhelník zámek – církev –
měšťanstvo,“ říká spoluautorka Dětského pro-
gramu Martina Svobodová. „Původní záměr byl,
aby měl program přesah i do náměstí a neome-
zoval se tak pouze na zámecké návrší. Na ná-
městí jsme chtěli přiblížit osobnosti, které zde
žily. V této fázi ale zůstáváme pouze na návrší,“
doplňuje místostarosta Litomyšle Michal Kortyš
a dodává: „Děti, ale i dospělí, se ,vyřádí´, zabaví
a naučí více o historii.“ 

Bludiště historií zámku
Program bud mít celkem pět volně se prolínají-
cích částí. Celkově největší bude samostatná ex-
pozice realizovaná ve zrekonstruované části
konírny. Autoři ji nazvali Bludiště historií zámku.
„Z technického hlediska se bude jednat o dřevě-
nou vestavěnou konstrukci. Příčky vytvoří vzá-
jemně propojené komůrky bez stropů, které se
stanou bludištěm. Stavba bude přízemní s jed-
nou věží. Mezi komůrkami se bude procházet
buď klasicky dveřními otvory, nebo tajnými prů-
chody. Stěny komůrek budou svrchu nasvíceny,“
popisuje jednu z částí programu Martina Svobo-
dová. Vstup do bludiště bude placený – žeton
vhozený do zámku ve vnitřních dveřích jej od-
blokuje. Každá komůrka bude představovat
jednu událost z historie zámku, které se navíc
budou odehrávat pokaždé v jiném zámeckém
prostoru. Na stěnách komůrek budou zachyceny
historické postavy, jejichž rozhovory budou za-
znamenány prostřednictvím komiksových bu-
blin. Chybět nebude zámecké zařízení, ovšem
pouze namalované. „Na první pohled bude v ko-
můrkách velmi málo textů. Informace totiž

budou skryté: postavy budou mít od-
klápěcí hlavy, obrazy se budou zvedat,
okna otevírat, knížky vyndávat…
Všechny tyto skryté plochy využijeme
pro umístění textů. Jejich forma i výběr

informací budou přizpůsobeny dětem. Návštěv-
ník se takto ,probloudí´ historií zámku od jeho
založení až v podstatě po současnost,“ prozra-
zuje autorka programu a dodává: „Aby byl
k bloudění a pátrání ještě další důvod, využijeme
zámecké pověsti o pěti G. Písmena rozmístíme
do některých komůrek. Budou skrývat části
kódu, které dětem otevřou vstup do tajné, tři-
nácté komnaty. Tam na ně budou čekat hned
dvě překvapení – bílá paní Pernštejnská a inte-
raktivní zámecké divadlo. Ve věži budou naopak
představena obecná zámecká témata a jejich
vývoj v průběhu dob – topení, svícení, obrana,
hygiena, měření času, víra…“

Škola rytířů a dvorních dam i Zábava 
v zámecké zahradě
Další částí Dětského programu bude Škola rytířů
a dvorních dam, kterou najdeme ve stanu před
kavárnou. Stejně jako Bludiště bude „fungovat“
od jara do podzimu. „Autoři vytipovali 12 témat
z oblasti renesančního života a vzdělanosti,
která zpracovali do podoby šesti uzavíratelných
boxů skrývajících hry, hračky a stavebnice napl-
ňující vybraná témata. Mezi tématy bude cesto-
vatelství, astronomie a astrologie, kuchyně
a léčitelství, alchymie, móda, psaní, erby a pe-
četě, lov, etiketa, cizí jazyky, hudba a zoologie.
Vedle toho tam budou ještě další tři boxy: ko-
nírna, zbrojnice a ,kočárkovna´. Tyto boxy budou
ukrývat hračky k zapůjčení,“ vysvětluje tisková
mluvčí litomyšlské radnice Michaela Severová.
Na tento blok pak navazuje Zábava v zámecké
zahradě, do níž je navrženo hned několik zasta-
vení. Ta dětem nabídnou některé z činností, kte-
rými se ve volném čase bavila renesanční
šlechta – lov, bludiště, tenis a jízdu pro věnec.
Jednat se bude o hrací prvky nebo prvky ke hře
vyzývající.  

Život na zámku
Přímo památky UNESCO se týká modul nazvaný

Život na zámku. „Tato část programu bude mít
podobu čtyř pulpitků (stojan, v křesťanské litur-
gii stojan položený na oltářní mensu, na který
se při bohoslužbě pokládá příslušná liturgická
kniha, pozn. red.), na nichž budou řezy čtyřmi
křídly zámku v období Pernštejnů a Valdštejnů.
Řezy budou oživeny postavičkami historických
zámeckých osobností i bezejmenných služeb-
níků tak, aby představily nejen reprezentační
prostory, ale také zázemí zámeckého života.
„Podstatné je, že pulpity budou umístěné tak,
aby od každého z nich děti přímo viděly na
křídlo, kterému nahlédnou pod omítku. Tři pul-
pitky tak budou dle domluvy s paní kastelánkou
přímo na zámku na arkádách, poslední – o se-
verním křídle zámku - bude v parku,“ upřesňuje
Martina Svobodová.  

Vzhůru k andělům
V piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže bude
Dětský program navazovat na expozici Andělé
na návrší, o které jsme vás informovali v únoro-
vém vydání Lilie. V prvním patře autoři využijí
technické kostky, na jejichž stěnách vytvoří
kombinací fotografií vystavených obrazů a ko-
miksových obrázků životopisnou linku Ježíše
Krista. O patro výš bude samostatná expozice,
která představí smysl, význam a funkci jednot-
livých předmětů spojených se mší včetně archi-
tektury, světla, vitráží apod. „Vzhledem k tomu,
že má tento program návaznost na Anděle na
návrší, byl nazván Vzhůru k andělům. Najdeme
ho v prvním a druhém patře oratoří vpravo a na
točitém schodišti, které je spojuje,“ informuje
Michal Kortyš. 

Vyslechněte si své průvodce - interaktivně
„Celý Dětský program je vytvářen jako celek
a bude tak i prezentován. Vznikne pro něj samo-
statné informační místo v podobě netradičního
interaktivního panelu. Netradičního v tom
smyslu, že bude prostorový – hlavní postavy
provázející návštěvníky všemi částmi programu
se sice v ploché podobě, zato však v životní ve-
likosti budou sklánět nad interaktivní mapou Li-
tomyšle. Svými hlasy budou představovat
jednotlivé části programu,“ prozrazuje Michaela
Severová a dodává: „K programu bude existo-
vat také leták, který bude zároveň jakýmsi pra-
covním listem.“ 
Mezi programy projektu Revitalizace zámec-
kého návrší patří Škola na zámku, Centrum pro
restaurování, Dětský program a Andělé na ná-
vrší - diecézní muzeum. Dětský program je hra-
zen z evropských peněz poskytnutých na
projekt Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli a bude spuštěn pravděpodobně do za-
čátku tutistické sezóny. 

Město podalo žádost o dotaci na opravu
běžecké dráhy na městském stadionu
Město Litomyšl začátkem února podalo žádost
o dotaci z programu na podporu sportu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy na pro-
jekt Rekonstrukce atletického stadionu Černá
hora. V rámci něho by měla být opravena bě-
žecká dráha, jejíž povrch je ve špatném stavu.
Předpokládané náklady na realizaci jsou vyčís-
leny na 5 milionů korun, přičemž předpokládaná
výše dotace by činila 3,5 milionu korun. O přidě-
lení dotace by mělo být rozhodnuto v květnu. 
V současné době je na běžeckém oválu, v sek-
toru technických disciplín a skoku do dálky po-
užitý umělý, třívrstvý, vodu nepropustný povrch.

Ovšem díky jeho vysoké zatíženosti a stáří jsou
na něm již místa, kde je minimální krycí vrchní
litá vrstva chránící tu spodní proti UV záření.
„Pokud nebude provedena rekonstrukce
v krátké době (během dvou až tří let), budou ná-
klady na případnou opravu výrazněji stoupat,”
uvádí se přímo v investičním záměru k projektu
Rekonstrukce atletického stadionu na Černé
hoře. Radnice se proto snaží získat prostředky
na rekonstrukci prostřednictvím dotace. „Dráha
je již skutečně za svou životností, proto jsme po-
dali žádost o dotaci,” potvrdil místostarosta Li-
tomyšle Michal Kortyš. Pokud bude Litomyšl

úspěšná, měla by rekonstrukce ploch zajistit
prodloužení životnosti o dalších 8 až 10 let v zá-
vislosti na zatížení a četnosti a kvalitě prová-
děné průběžné údržby. V rámci opravy by bylo
zároveň provedeno odvodnění a vylepšeny
i sportovně-technické vlastnosti atletického sta-
dionu. „V případě, že naše žádost nebude kladně
vyřízena, budeme hledat finanční prostředky
jinde. Na podzim bude například vyhlášena další
výzva,” řekl Michal Kortyš. 
„Státní podpora sportu pro rok 2015  je primárně
určená na podporu investiční oblasti.                                        

-bj-

Po programech Škola na zámku a Andělé na návrší – diecézní muzeum se v současné době při-
pravuje další s názvem Dětský program. Všechny jsou součástí Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli a mají za úkol vrátit do opravených památek život. Dětský program je připravený
tak, že zahrnuje celý areál zámeckého návrší. Určený je nejen dětem, ale užijí si ho určitě i do-
spělí. 
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Zemřel nejstarší motocyklový závodník
v našem městě pan Alois Lána

Dne 26. 12. 2014 se dožil 95
roků. Narodil se v Přívratě 26.
12. 1919, vyučil se krejčím, složil
mistrovské zkoušky. Po druhé
světové válce v r. 1947 zakoupil
dům na Šantově náměstí v Li-
tomyšli. Zde provozoval samo-
statné podnikání ve výrobě

kožených oděvů. Po roce 1950 musel živnost
ukončit, pracoval jako dlaždič, ved. cihelny v Li-
tomyšli a v Osíku. Po celou dobu si přivydělával
jako krejčí. V r. 1955 se oženil v paní Vlastou Ku-
bíčkovou. Z manželství vzešly dvě děti. Syn La-
dislav a dcera Vlasta.
Pokud šlo o záliby, byl nadšeným cestovatelem
a sportovcem. Nejvíce miloval motorismus. Od
roku 1949 až do r. 1962 byl aktivním závodníkem
jak silničních, tak terénních závodů po celé re-
publice. Po ukončení závodní činnosti dál praco-

val v AMK Litomyšl
jako náčelník a poz-
ději pomáhal v or-
ganizaci různých
motoristických akcí.
Tak na něho vzpomí-
nají bývalí členové
AMK Litomyšl i ro-
dina. A jako spolu-
občané jsme ho
potkávali. Chodíval
na svoji zahrádku na
Strakovské, sedával s pejskem na lavičce pod
kostelem na Šantově náměstí. Po požáru domu
na Šantově náměstí bydlel u dcery Vlasty Syrové
na Lidické ulici, kde ukončil svoji pozemskou
pouť dne 6. 2. 2015.
Čest jeho památce!

Jaroslav Jiráček, foto archiv rodiny

Podobenství o nepoctivém správci

Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk
a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně
hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu:
„Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správ-
covství, protože dále nemůžeš být správcem.”
Správce si řekl: „Co budu dělat, když mne můj
pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, že-
brat se stydím? Vím, co udělám, aby mne někde
přijali do domu, až budu zbaven správcovství!”
Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po dru-
hém a řekl prvnímu: „Kolik jsi dlužen mému pá-
novi?” On řekl: „Sto věder oleje.” Řekl mu: „ Tu je
tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.”
Pak řekl druhému: „A kolik jsi dlužen ty?” Odpo-
věděl: „Sto měr obilí.” Řekl mu: „Tu je tvůj úpis;
napiš osmdesát.” 
Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jed-
nal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou
vůči sobě navzájem prozíravější než synové
světla. Já vám pravím: I nespravedlivým mamo-
nem si můžete získat přátele; až majetek po-
mine, budete přijati do věčných příbytků.

L 16. 1-9
V Lukášově evangeliu se Ježíš často vyjadřuje
slovy ze světa peněz a obchodu. Tak je tomu
i v tomto podobenství o nepoctivém správci. Na
způsobech jednání a vztazích, které ve světě

peněz a obchodu panují, chce Ježíš ukázat, co
má v životě smysl a co se Pánu Bohu líbí.
Na první čtení nás asi příběh zarazí. Tedy zarazí
především to, že Ježíš tohoto nepoctivého
správce pochválí. Pochválí ho, že jednal prozí-
ravě, moudře. Ale ta jeho „prozíravost” byla
v tom, že si zahraňoval vlastní kůži a odpouštěl
z cizího. Svým jednáním vlastně jen potvrdil, že
s pánovým majetkem zacházel špatně. A tako-
vého člověka nám Ježíš dává za příklad! 
Podívejme se nejprve, oč v podobenství jde: Bo-
hatý člověk si na starost o svůj majetek najal
správce. Dal mu pravomoci, aby s jeho majetkem
mohl nakládat. Ale pak ho někdo nařknul, že se
svěřeným majetkem hospodaří špatně. Není
jasné, zda to byla pravda nebo jen pomluva. Pán
se ale rozhodnul správce vyhodit. Tak se to
někdy stává. Třeba v politice. Člověk je obviněn,
ztratí důvěru a musí odejít dřív, než se všechno
vyšetří. Správci mnoho času ve funkci nezbývá.
Co nejdříve musí pánovi předložit účty a pak
musí jít.
Usilovně přemýšlí, co bude dělat. Správce
zřejmě patřil, řekli bychom, ke střední třídě. A tak
je mu jasné, že rukama se neuživí. A aby žebral,
to se přece pro něj nehodí. A najednou mu hla-
vou bleskne spásná myšlenka: Odpustím dlužní-
kům mého pána část dluhu a tím si je získám
a oni mi to pak oplatí, až to budu potřebovat.
Třeba u někoho budu moci bydlet a další mi po-

ZAMYŠLENÍ

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Chtěla bych tímto poděkovat starostovi

města Radomilu Kašparovi za lidský přístup,
a že ho nenechávají sousedské útrapy chladným
a věci řeší rychle a účinně.            Alena Bártová 

 V lednu skončila v domě U Rytířů výstava
s názvem Josef Hýbl - Muž, který fotil Litomyšl.
Vzpomněli jsme tak nedožitých autorových
osmdesátin a 30. výročí povodní. Výstava se při-
pravovala již od roku 2013. Pracovali na ní za-
městnanci městské galerie. Chtěli bychom proto
poděkovat paní ředitelce Mgr. D. Schlaichertové,
která byla velmi vstřícná při přípravě výstavy,
dále paní Mgr. Z. Černé a Mgr. Z. Tomanové, jež
tuto akci představila v listopadové Lilii a při ver-
nisáži. Děkujeme též panu starostovi Radomilu
Kašparovi, který výstavu zahájil, a panu Milanu
Dvořákovi, jenž vzpomněl na autora jako na
dobrého kamaráda. A konečně děkujeme všem
zaměstnancům galerie, kteří s ochotou výstavu
připravovali a také hostům, kteří tuto výstavu
navštívili.                                               M. Hýblová

 V únoru oslavila významné životní jubileum
bývalá korektorka Lilie Ph.D. Věra Šafářová,
které tímto blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně pohody a zdraví. 

Za redakci Lilie Jana Bisová
 Dne 6. 3. 2015 tomu bude 9 let, co nás navždy

opustil pan Jiří Vyskočil z Litomyšle, který by
v únoru 2015 oslavil 80. narozeniny. 
S láskou vzpomínají 

synové Jiří, Jan a Martin z Litomyšle
 V únoru od nás navždy odešel kamarád Ivan

Ritzinger. Byl to ochotný, milý a kamarádský
přítel, rád zpíval, jeho koníčkem bylo i sportovní
létání. Ochotně se zapojoval do organizování
a spolkové činnosti. Byl dlouholetým členem Li-
tomyšl-Europe-Clubu a řadu let ho i vedl. Bude
nám chybět a budeme na něho dlouho vzpomí-
nat.                       Za výbor Litomyšl-Europe-Clubu 

Jaroslav Dvořák
 Bydlím v DPS - Litomyšl. Chci poděkovat

p. Paďourovi, který tam pomáhá s úklidem chod-
níků.                               Za všechny Věra Bártová

Slova moudrých: Má-li člověk důvěru
v sebe i v to, co dělá, pak pro něj není
žádné neštěstí dost velké na to, aby se
nadalo překonat.                          L. Maranz

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Ondřej Kolek, Marieta Karlíková, Michaela
Kopecká, Simona Metyšová, Bohdana Me-
tyšová, Zuzana Pivoňková, Zoe Divišová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Josef Kopecký, Věra Binková,
František Hanus
85 let – Emilie Stružinská
91 let – Břetislav Kladiva
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Zdeněk Sovadina, Hulín – Pavla Boche-
zová, Hulín, Libor Synek, Němčice, Petra
Obrová, Němčice, Martin Hubinka, Lito-
myšl – Ludmila Pavlišová, Čistá 
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného do-
mova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Rudolfem Lukáškem (72 let), Vladimírem
Jílkem (85 let), Irenou Fukovou (79 let), Mi-
lanem Duškem (57 let), Marií Princovou
(87 let), Miroslavem Tmějem (69 let), Pa-
vlem Vávrou (61 let), Ing. Ivanem Ritzin-
gerem (69 let), Bohuslavem Vavřínem (84
let), Emilií Flídrovou (81 let).
Vzpomínáme. 

Věra Kučerová, SPOZ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

může zase jinak. A tak si zavolá dlužníky a od-
pustí jim podstatnou část dluhu. V tom smyslu
změní také dlužní úpisy. Dlužníci byli asi pří-
jemně překvapeni. Představme si, že bychom
třeba bance dlužili milion a teď by si nás bankéř
zavolal a řekl nám, že sepíšeme novou smlouvu
a že budeme splácet jen půl milionu. To bychom
si ho určitě pamatovali a měli ho rádi. 
Nepoctivý správce se dostal do kritické situace.
Šlo mu existenci. Šlo mu o budoucnost. A podle
Ježíše se zachoval prozíravě, moudře. Máme si
z něj vzít příklad. I my jsme totiž v kritické situaci.
Bůh nám totiž svěřil mnohé z toho, co mu patří.
A spravujeme to dobře? Žijeme dobře? Je náš
život naplněn láskou, odpuštěním a důvěrou?
Milujeme Boha a bližního tak jako sebe? Obstáli
bychom na Božím soudu? I my jsme v kritické si-
tuaci. Neboť se blíží naše smrt a pak budeme
muset složit účty ze všeho, co jsme na tomto
světě řekli nebo udělali. I naše existence, naše
budoucnost je ohrožena. Ježíš nám radí, aby-
chom si vzali příklad z onoho nepoctivého
správce. A abychom odpouštěli dluhy, viny.
Dlužní úpisy patří samozřejmě Bohu a Bůh je
nejspokojenější, když se z nich odepisuje a od-
pouští. Je to ten nejlepší způsob jak hospodařit
s tím, co nám bylo svěřeno. Náš život je Božím
darem. Je moudré, prozíravé, abychom čas, který
máme, využili k tomu, abychom si získávali přá-
tele. Máme k tomu použít i svůj majetek, své
schopnosti, svůj talent, své postavení. A až bude
stát před Božím soudem a skládat účty, určitě
se nám to bude hodit.

Václav Hurt, evangelický farář 



V březnu letošního roku se dožívá
významného životního výročí lito-
myšlský rodák, básník a autor non-
sensových pohádek Ing. Josef
Šplíchal. Jubilant se narodil 22.
března 1955 a po absolvování lito-
myšlského gymnázia vystudoval
knihovnictví a následně fyziku
atmosféry. Více než dvacet let před-
povídal coby meteorolog počasí pro
letový provoz a před několika roky
odešel do invalidního důchodu; nyní
žije v Brně. Jako začínající básník vstoupil do po-
vědomí veřejnosti již v roce 1977 sbírkou Šílený
motýl. Josef Šplíchal je autorem poezie zejména
lyrické a - jak uvádí literární kritika - básníkem fi-
lozofujícím a meditujícím, užívajícím jazyka pl-
ného neobvyklých metafor a neologismů. Básně
zejména jeho poslední sbírky přitahují čtenáře
i hloubkou pohledu do nitra člověka, včetně
ztvárnění jeho depresí a strachů, vztahů i po-
hledů na okolní svět. Z básnických sbírek lze zmí-
nit následující: Hon na lásku (2000), Noc
s prázdnými důlky po hvězdách (2004), Ples je-
zevčíků (2005), Listí po krk ve vodě (2006),
Básně bez holoubků (2006), Kam klušou ryby
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Karlická Naďa - Vějíř cest, Něco se muselo stát,
Stiller - Světem na kole, Pomezí Čech, Moravy…,
Simkanič Ján - Mé dětství v socialismu, Harding -
Poslední bitva, Emmert - Českoslovenští legionáři,
Husitské století, Paulík Ivo - Jižní Čechy – východ,
Paulík Ivo - Jižní Čechy – západ, Paulík Ivo - Na jih
od Prahy, Paulík Ivo - Okolí Berounky, Duffy Peter
- Bratři Bělští, Mrkvičková - Psí historky, Pittne-
rová - Pro rodný grunt, Řeháčková - Na lásku není
nikdy pozdě, Zajícová - Tančím u tyče, Javořická -
Příběh Jary Šamborové, Uher - Opuštěná přísta-
viště, Uher - Opuštěná zahrada, Probst - Manžel-
ská zkouška, Nazanin – Odsouzená, Cole
Courtney - Pokud zůstaneš, Chan Darcie - Samo-
tářka z Mill River, Kosatík Pavel - Češi 1942, Den-

feld Rene - Magický únik, Kavčiak - Nejbohatší
žena světa, Rowell - Eleanor & Park, King Stephen
- Pan Mercedes, Cornwell - Sharpův regiment, Ji-
rotka - Smrtící reflektory, Javořická - V měsíci máji,
Di Fulvio - Dívka, která se dotkla…, Steel - Na první
pohled, Kate Lauren – Slza, Sloan Holly - Násobky
sedmi, Lehtolainen – Bodyguardka, Šichtařová -
Lumpové a beránci, May Peter - Muž z ostrova
Lewis, Denemarková - My 2, Nesbo Jo – Přízrak,
Ležák Zdeněk - Stopa legionáře 1914-2014, Tsiol-
kas – Barakuda, Hartl Patrik - Malý pražský eroti-
kon, Pišťanek – Rukojmí, Lemaitre – Alex, Roth
Veronica – Čtyřka, Cohn Rachel - Dash & Lily, Ste-
vensen - Pořád se dívá, Orlev Uri - Běž, chlapče,
běž, Salvatore R. - Žoldáci                               -red-

Básník Josef Šplíchal šedesátníkem
(2007), jáBLOŇ (2007), Zabláceni
tmou (2008), Pasáčci kopretin
(2009), Mrakoprázdno (2010), Houš-
tina v růži (2011), Malá pátrání po
tvém kotníku (2011), Dobytí sadu
(2012) a Olíznout žiletku (2014). Je
též autorem básní pro děti, jež pre-
zentoval zejména ve sbírce Jak se
protahuje limonáda (2008). Jak již
zmíněno výše, píše též nonsensové
pohádky, o něž je stálý zájem; jedná
se o tituly: Jak čokoláda slavila na-

rozeniny (2005), Jak polštář pod peřinou zablou-
dil (2009), Jak si kašna kupovala plavky (2010)
a Jak si lokomotivy pořídily kluziště (2011).
V předvánočním čase mně tento známý a oblí-
bený brněnský autor, litomyšlský rodák a přítel
zasílá každoročně sbírku (někdy i dvě) básní
a tu a tam též knížku pohádek vydávaných tra-
dičně nakladatelstvím ALFA-OMEGA. Musím
přiznat, že i z tohoto důvodu – byť v mírně po-
kročilém věku – se na Vánoce vždy těším. Pepo,
k Tvému životnímu jubileu Ti přeji zejména pev-
nější zdraví (!), stálou pohodu a mnoho tvůrčích
sil a nápadů do další publikační činnosti. Ať se
Ti vše daří. Přátelsky Tvůj Olda Pakosta

březen 2015
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295 let - 13. 3. 1720 zemřel v Litomyšli AL-
LPRANDI GIOVANNI BATISTA, stavitel piaris-
tického chrámu, piaristického gymnázia (dnes
muzeum) a Mariánského sousoší na náměstí.
160 let - 17. 3. 1855 se narodil v Litomyšli OTTO
POPLER, učitel, městský kronikář, organizátor
kulturních událostí, člen Sokola, zpěvák Vlasti-
milu. Byl přítelem Aloise Jiráska, Romana Nejed-
lého a příbuzným spisovatele V. K. Jeřábka.
160 let - 8. 3.1855 se narodil v Litomyšli JOSEF
ŠIMEK, ředitel učitelského ústavu v Kutné Hoře,
historik a autor několika knih. Byl bratrem kupce
a malířského zaznamenavatele městských udá-
lostí Quida Šimka.
135 let - 2. 3. 1880 se narodil v Litomyšli ARNE
NOVÁK, literární historik a kritik. Autor Dějin
české literatury, neúnavný propagátor Litomyšle
a rektor univerzity v Brně. Byl synem spisova-
telky Terézy Novákové.
120 let - 9. 3. 1895 se narodil v Pohodlí u Litomyšle
JAROSLAV BRYCHTA, sochař a výtvarník. Stal se
ředitelem Sklářské školy v Železném Brodě. Je
autorem pamětní desky A. Jiráska na Záhradí.
85 let - 12. 3. 1930 zemřel v Praze profesor
ALOIS JIRÁSEK, spisovatel, dramatik. V letech
1874–1886 učil na středních školách v Litomyšli
a čerpal zde náměty ke svým románům a dra-
matům. Pro Litomyšl je to zejména Filosofská
historie (ve městě a okolí zfilmována v roce
1937). Před odchodem do Prahy bydlel na Jirá-
skově náměstí v hostinci Buřvalka.
60 let - 22. 3. 1955 se narodil v Litomyšli JOSEF
ŠPLÍCHAL. Studoval na litomyšlském gymnáziu.
Věnoval se poezii. Vydal básnickou sbírku Šílený
motýl a další. K letošnímu roku má již svou pat-
náctou básnickou prezentaci.

555 let - V Litomyšli v roce 1460 vzplál jeden
z prvních velkých požárů, kdy hořelo nejen
město ale i hradní návrší.
335 let - Ve druhé polovině devatenáctého sto-
letí se těžko žilo sedlákům. Sdružovali se k re-
beliím, žádali lepší podmínky k práci a k životu.
V roce 1860 vyvrcholily selské požadavky
také na Litomyšlsku. Povstání v okolí Dolního
a Horního Újezdu se podařilo vrchnosti uklidnit.
Brzo však přišla krutá odplata. Řada sedláků
byla zatčena a popravena nebo souzena. Svěd-
kem je pomník připomínající tuto událost v Dol-
ním Újezdu.
105 let - Na počátku 20. století byl v Praze us-
taven Český svaz fotbalový. Začaly se tvořit sku-
piny nadšenců pro kopanou a v roce 1910 vznikl
Sportovní klub v Litomyšli. První hřiště bylo
u Vlkova a později pod Hlavňovem.
65 let - V roce 1950 bylo litomyšlské náměstí
a celé historické jádro města zapsáno do se-
znamu jako Městská památková rezervace.
Tak se jedinečný ráz města uchoval a uchovává
pro nás a další generace.

Připravil Miroslav Škrdla

Kolik česko-německých rodin tedy může žít na Li-
tomyšlsku? Podle paní K, bývalé prezidentky
Svazu Němců, má tzv. Regionální skupina Hřebeč-
sko 88 členů německé národnosti a celkový počet
rodin na Moravskotřebovsku a Svitavsku byl
v roce 2000 kolem 400. Paní G odhadla počet
Němců (nebo tzv. „polovičních” Němců) na Svitav-
sku na 97. V bezprostředním okolí Litomyšle tedy
půjde maximálně o několik desítek rodin. Počet
osob, jejichž oba rodiče byli Němci, bude ještě
nižší – odhaduji do 10 osob důchodového věku. Do
tohoto čísla jsou započítány i ojedinělé případy,
kdy se obyvatelé Německa po r. 1989 přistěhovali
do ČR.
Jaká je dnes identita osob z česko-německých
rodin, za koho se považují, ke které národnosti
mají blíž? Zajímavou studii provedli žáci Základní
školy Zámecká v Litomyšli (publikace Odsun, nebo
vyhnání?  rok neuveden - patrně 2012). Na zá-
kladě studia kroniky Strakova autoři soudí, že:
„Většinou tomu bylo tak, že kde v rodině byla
matka Češka, tak celá rodina tíhla spíše k Čechům.
Když byla Němka, bylo tomu opačně.” Možná
tomu tak ve Strakově skutečně bylo, ale celkově
mé výzkumy tyto závěry nepotvrzují.  Mezi českou
národností matky a národnostním cítěním dota-
zovaných a jejich rodin jsem nenašla žádnou sou-

vislost. Naopak, české matky se prý pod vlivem
německých manželů často přihlásily k německé
národnosti. Spíše se jednalo o to, jakým jazykem
se v rodině mluvilo, a ani jazyk zde není spolehli-
vým vodítkem. Setkala jsem se totiž několikrát
s tím, že jeden ze sourozenců z česko-německé
rodiny se považuje za Čecha, zatímco druhý za
Němce. Paní V, jejíž rodina byla ze tří čtvrtin ně-
meckého původu, se odmítá považovat za
Němku. Vedly ji k tomu tyto okolnosti: „Co se dělo
s Židama…Já to neuměla strávit. Já se s učitelkou
hádala, nemohla jsem tomu uvěřit. To jsme ne-
mohli vědět. To mě poznamenalo, to učení. Co
voni (Němci) provedli, to je hrozný. Ani bych se
nechtěla hlásit k Němcům.” Je tedy pravděpo-
dobné, že národnostní cítění dotazovaných bylo
ovlivňováno a tvarováno mnoha okolnostmi,
nejen pouze národností jejich rodičů. 

Mgr. Jana Procházková, PhD.

SERIÁL

Česko-německé rodiny 
na Litomyšlsku - 3. část

Farní charita Litomyšl pořádá

JARNÍ
TANEČNÍ KURZ
od 21. března 2015 ve 20 hod. 

v Lidovém domě
1. lekce sobota, další 4 lekce pátky

vhodný pro dospělé
a mládež po základním kurzu
učitel tance Ing. Jan Lexman

tel. 731 460 663, email lidovydum@lit.cz

Novinka na webu
infocentra
Na www.ticlitomysl.cz jsme nově vytvořili odkaz,
pod kterým rychle najdete, na které kulturní
i sportovní akce jsou aktuálně vstupenky v před-
prodeji, a to i s přesahem několika měsíců. Pře-
hled je neustále aktualizován, doporučujeme jej
sledovat pravidelně.                            Aleš Bárta



Město Litomyšl má své dějiny stavební, ale také
průmyslové. Doba se mění a s ní i způsoby vý-
roby a podnikání. Dnes si zavzpomínáme na
mlýn na začátku Tyršovy třídy, na Hášovu elekt-
rárnu a na místní cihelny. Také na bývalou pe-
kárnu na Braunerově náměstí.

Připravil Miroslav Škrdla
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Po stopách let minulých – díl 39. SERIÁL

Na Bělidlech byla kopytárna, která dodávala obuv-
nická kopyta do řady zemí.

Toto je stroj, který kopíroval vzor
kopyta na připravený polotovar.

Pohled na vodní kolo z náhonu,
který vedl až z řeky Loučné.

Převod vodního kola na mlýn-
ské zařízení.

Jak vypadala Hášova elektrárna Na Lánech. K ní
patřila i pila. 

Nápis na dveřích mlýna připomínal účel celé pa-
mátné budovy.

Budova Konšelského mlýna

Bývalá cihelna a hliniště směrem k Osíku, dnes
sídlo městských služeb.

Dnešní snímek budovy bývalé pekárny s prodejnou
elektro.

Po skončení provozu na okraji cihelny bylo vytvo-
řeno sportovní hřiště pro mládež z Husovy čtvrti.

Pohled na družstevní cihelnu při silnici na Mora-
šice.

Zaměstnanci Bártovy pekárny při společném foto-
grafování.

Co již nelze
spatřit (část 1.)

DDM zve
Velikonoční dílna
Ve čtvrtek 2. dubna se od 9 do 13 hod. uskuteční
v DDM velikonoční tvoření. Již tradičně budeme
malovat vajíčka voskem, ale poznáte i nové
techniky zdobení. Můžete si vytvořit různé jarní
doplňky do bytu nebo si vyrobit malé dárky pro
koledníky. Pro zdobení vajíček je nutné si přinést
vlastní vyfouknuté skořápky. Dílna je vhodná pro
děti, ale i dospělé. Cena výrobků se bude odvíjet
podle množství spotřebovaného materiálu.

Účastníci mohou přijít a odejít kdykoli v uvede-
ném čase.
Jarmark ke Dni Země 
Ve čtvrtek 23. dubna se od 9 do 17 hod. již poč-
tvrté uskuteční, v dolní části Smetanova náměstí,
jarní Jarmark. Přijďte si vybrat z nabídky pestrého
sortimentu zboží nebo se naučit vyrábět různé
předměty a podívat se řemeslníkům pod ruce.
Uvidíte předtkalcovské techniky, předení a průběh
zpracování lnu. Můžete si vyzkoušet tkaní na
stávku, zpracování kůže, dlabání dřevěné misky
dlátem a jiné dovednosti. Nakoupíte si bylinky
a rostlinky do zahrádky, ale i domů. Ochutnáte re-
gionální speciality, vyberete si krásný šperk nebo

jiné doplňky.  Během dne vystoupí se svým pro-
gramem dětičky a žáci z mateřských a základních
škol a také připravujeme přehlídku činnosti dětí
z kroužků  DDM. Akce se koná za podpory města
Litomyšl. Přijďte se potěšit a navodit si jarní ná-
ladu. Hana Plíhalová

Letní příměstské tábory 2015
• dramaticko - hudební 7.–10. 7.
• sportovní tábor 13.–17. 7.
• keramický tábor 27.–31. 7.
• přírodovědně-zážitkový 17.–21. 8.
Více informací na www.litomysl.cz/ddm.

Josef Štefl
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Rettigová a Rettigovka
Medovník pro Vás, kytka pro Magdalenu – to
byl název akce, kterou koncem ledna pořá-
dala restaurace Rettigovka u příležitosti na-
rozenin.  Svých i své patronky. Posledního
ledna to totiž bylo přesně 230 let od chvíle,
kdy se v kolébce u Artmannů rozplakala malá
Magdalena. Neměla lehké dětství – v útlém
věku jí zemřel tatínek i několik sourozenců
a ona musela být mamince ve všem „k ruce”.
Maminka ji učila tomu, co sama znala. To vše
německy. Slečna Artmannová až do svých 18
vůbec česky neuměla. Možná by to tak zů-
stalo, kdyby ovšem nepotkala Jana Rettiga –
českého vlastence a buditele. V rodině Retti-
gových se mluvilo zásadně česky a Magda-
lena přijala druhé jméno Dobromila. Nebýt
tohoto šťastného setkání, Čechy by zřejmě
přišly o ženu velmi aktivní, zapálenou pro
vzdělávání a… dobré jídlo, samozřejmě! (I
když zlí jazykové tvrdí, že s Magdaleniným
vařením nebylo všechno tak růžové. Ráda ex-
perimentovala a její muž byl tím, kdo měl ex-
perimenty ochutnávat.  Proto prý před
polednem tajně prchával z domu a obědvával
v restauracích „klasiku”.)
Před dvěma lety, v den narozenin Magdaleny
Dobromily, svým hostům otevřela dveře restau-
race Rettigovka. V mnohém navazuje na odkaz
paní Magdaleny.  Že se zde vaří zdravě, z tradič-
ních a lokálních surovin, podle receptů M.D.R., to
už je o Rettigovce známo.  Co se ví možná méně,

je to, že Rettigovka se zaměřuje i na vzdělávání.
Profesní vzdělávání. Pracují zde lidé s hendike-
pem, kteří mnohdy nemají předchozí zkušenosti
ze zaměstnání a učí se tady, jaké je pracovat
v týmu, nést zodpovědnost či dokončit úkol.
Někdy to není jednoduché, ale věřte, že všichni
zaměstnanci této tradičně netradiční restaurace
pracují na 120 %, když na ně jejich patronka
shlíží ze zdi.
K uctění její památky poslední lednový týden byl
v Rettigovce ke koupi medovník. 10 Kč z každého
prodaného kousku putovalo do kasičky, kde se
střádalo na květinu. Tu zaměstnanci společně
položili na hrob Magdaleny Dobromily. Zapálili
zde i svíčku a poprosili svoji patronku o držení
ochranné ruky nad Rettigovkou.

Text a foto Olga Radimecká

Farní charita
rozdává radost
Farní charita Litomyšl pomáhá našim dříve na-
rozeným spoluobčanům, a nejen jim, prostřed-
nictvím pečovatelské služby, ošetřovatelské
služby a půjčovny rehabilitačních pomůcek, ale
také jim dělá radost pořádáním akcí, při kterých
se scházejí, společně se pobaví a načerpají dob-
rou náladu. Což je také důležité, neboť už pří-
sloví praví: „Veselá mysl, půl zdraví”.   
Jak mnozí vědí, každý měsíc pořádáme nedělní
Odpolední čaje s pěknou písničkou a tancem, a to
už sedmnáctým rokem. V únoru to byly opět Kar-
nevalové čaje, jako každoročně jsme ocenili,
s jakou nápaditostí návštěvníci vytvářejí masky
a jak si karneval užijí.  Další následují 22. března
a už teď si můžete připravovat zajímavé klobouky
na Čaje 26. dubna, na kterých si vytvoříme lázeň-
skou atmosféru s kapelou Sunday tea a připo-
jíme se tak k zahájení  litomyšlských lázní ducha. 

Minulý měsíc jsme uspořádali koncert kapely Ve-
selá trojka Pavla Kršky, kterou ti, co rádi sledují
vysílání televize Šlágr, velmi dobře znají a je
u nich velice oblíbená. To se projevilo také zá-
jmem o vstupenky, přestože jsme přidali druhý
koncert, byly rychle vyprodané, a na některé zá-
jemce se už nedostaly. Koncerty navštívilo
téměř sedm set posluchačů, vytvořili v sále
skvělou atmosféru a bylo vidět, že odcházejí
spokojeni a s dobrou náladou. Proto si dáme re-
pete a v neděli 4. října Veselou trojku opět usly-
šíme. Vstupenky jsou už nyní k dostání
v Lidovém domě a v informačním centru.
Těšíme se na další radostná setkávání s vámi.

Text a foto Hana Šauerová, 
Farní charita Litomyšl

Péče o těžce nemocného blízkého je velmi ná-
ročná a vyčerpávající. Naštěstí existují zařízení,
která rodinám dokážou situaci alespoň krátko-
době usnadnit. Mezi taková zařízení patří i Re-
spitní péče Jindra v Litomyšli, která nabízí péči
seniorům a těžce nemocným lidem starším 50
let. Od ostatních zařízení se liší především do-
mácím prostředím, které klientům připomíná
domov. Prostějovská Nadace AGEL přispěla na
provoz toho střediska v letošním roce částkou
ve výši 50 tisíc korun.
Respitní péče Jindra se od ostatních zařízení to-
hoto typu liší především svým individuálním pří-
stupem ke klientům. Celková kapacita zařízení je
pouze 9 míst, což umožňuje individuální péči
o každého seniora. „Tím, že služby provozujeme
v rodinné vile a disponujeme celkem třemi pokoji
po třech lůžkách, připomíná naše zařízení
domov. Rovněž výzdobu jsme volili tak, aby se-

příklad denní program klienta, ale také třeba
stravu. Snídaně a svačiny připravují naši pracov-
níci na místě, takže pokud má někdo speciální
přání, snažíme se vyhovět,” doplnila Ludmila
Chadimová s tím, že v zařízeních s velkou kapa-
citou není možné takovou péči poskytnout.
Především těžce nemocní klienti však právě
tento přístup oceňují nejvíce.
Zařízení nabízí krátkodobé pobyty o celkové
délce v jednom kalendářním roce nepřekračující
délku třech měsíců. Nejvytíženější je středisko
v letních měsících, kdy rodiny odjíždějí na do-
volenou načerpat nové síly. „Dokud se člověk
do podobné situace nedostane, ani si neuvě-
domí, jak náročné je při péči o blízkého napří-
klad zařídit malování či rekonstrukci bytu.
Někteří naši klienti si proto předem plánují
pobyt pro svého blízkého i na celý rok dopředu,
aby mohli tyto věci zařídit. Vždy se snažíme ro-
dinám vyjít maximálně vstříc,” doplnila vedoucí
střediska.
V České republice je zájem veřejnosti o proble-
matiku seniorů v porovnání se západními ze-
měmi stále nedostatečný. „Lidé si obecně stále
velmi málo váží starších osob. Proto velmi oce-
ňujeme všechny, kdo v domácím prostředí pečují
o svého blízkého. Z dlouhodobého hlediska je to
však velmi vyčerpávající, a je proto dobře, že
existují zařízení jako je Respitní péče Jindra,
která rodinám nabízejí alespoň krátkodobě mož-
nost odlehčení. Proto jsme ani chvíli neváhali
přispět na podporu chodu tohoto zařízení,”
uvedla výkonná ředitelka Nadace AGEL Mgr. De-
nisa Rísová.
Nadace AGEL sídlí v Prostějově a potřebným
lidem i právnickým osobám pomáhá již od roku
2011. Jen v loňském roce nadace podpořila 72 žá-
dostí a rozdala více než 2 milióny korun. Infor-
mace, komu již nadace pomohla, včetně
formuláře žádosti o nadační příspěvek, najdou
zájemci na webových stránkách nadace.agel.cz.

Text a foto Radka Miloševská,
tisková mluvčí nadace 

Péči o těžce nemocné seniory z Litomyšle
a okolí podporuje i Nadace AGEL

niorům co nejvíce připomínala domácí pro-
středí,” uvedla vedoucí střediska Mgr. Ludmila
Chadimová s tím, že před tím než je klient do
péče umístěn, pracovníci se podrobně zajímají
o to, jaký život doma vedl. „Na základě zjiště-
ných informací se pak snažíme přizpůsobit na-

Zleva ředitelka Farní charity Litomyšl Věra Dvořá-
ková a vedoucí střediska Respitní péče Jindra Lud-
mila Chadimová. 

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Marcelka z hor – ce-
lodenní sebepoznávací seminář ve Vysokém
Mýtě • SOS: Pozor na falešné kominíky • No-
vinka Portálu o bydlení – stránky věnované
bydlení seniorů •Pozvánka na Kulatý stůl •
Druhá polovina Českého poháru ve stolním tá-
hlovém hokeji začala na Kladně  • Tablet pomáhá
v komunikaci s neslyšícími pacienty • Den ote-
vřených dveří probační a mediační služby

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Systém odpadového hospodářství města 2015 – 3. část
Mobilní svozové akce
Mobilní svozy nebezpečného a velkoobjemového
odpadu
Město ve spolupráci se společností LIKO organi-
zují dvakrát do roka v předem stanovených ter-
mínech (jaro a podzim) a stanovištích pro
občany bezplatné mobilní svozy nebezpečných
odpadů. Stanoviště jsou volena tak, aby byla vy-
užitelná především pro integrované obce a v do-
sahu všech lokalit města. V rámci těchto svozů
je třeba ve stanovený čas osobně předat pra-
covníkům svozové firmy jednotlivé odpady na
svozové vozidlo. V omezené míře je možno takto
předat i některé velkoobjemové odpady, jako
jsou umělé hmoty, sklo, koberce, linolea, elekt-
ronika a pneumatiky. Termíny svozových akcí
jsou publikovány v městském zpravodaji LILIE.
Mobilní svozy biologického odpadu
Městské služby města Litomyšl s.r.o. organizují
na jaře a na podzim svozové akce biologického
tříděného odpadu - kompostovatelný odpad
a větve. Termíny provádění akce jsou zveřejňo-
vány v městském zpravodaji LILIE. Bezplatný
odvoz a likvidaci je třeba objednat osobně ve
zveřejněném časovém období u provádějící or-
ganizace a odpad osobně roztříděný předat na
domluveném stanovišti. V případě nerespekto-
vání těchto pravidel je odvoz zpoplatněn dle
platných ceníků společnosti.

Zbytkový (směsný) komunální odpad
Dle platné obecně závazné vyhlášky lze tuto
zbytkovou složku komunálního odpadu odkládat
do sběrné nádoby ve vlastnictví jejího uživatele,
která umožňuje její mechanizované vyprázdnění
technikou svozové firmy.  Sběrná nádoba musí
být trvale umístěna v MPR na plochách mimo
veřejná prostranství. V době svozu se nádoba
umísťuje na svozové stanoviště po dohodě se
svozovou firmou. Svozové stanoviště nesmí být
umístěno ve větší vzdálenosti než 10 m od místa
možného zastavení svozové techniky.
Svoz odpadu probíhá ve stanovených interva-
lech a lokalitách takto:

LICHÝ TÝDEN
Pondělí: Fügnerova, P. Jilemnického, Sluneční,
Sadová, Nová, Jaselská, Svitavská, Průmyslová,
J. Metyše, Trstěnická, Moravská, Strakovská,
K Markovu mlýnu, Benátská, Zahájská-bytovky,
Nedošín, J. Žižky, J. Želivského, Revoluční, Za-
hradní, Míru.
Středa: T. G. Masaryka, 9. května, 17. listopadu,
Zelená alej, Dukelská, U Školek, Mařákova, Z. Ko-
pala, J. E. Purkyně, L. Jandové, Partyzánská, Na
Řetízku, Fučíkova, Bří Šťastných.
Čtvrtek: Smetanovo nám., Komenského nám.,
Vodní valy, Toulovcovo nám., Braunerovo nám.,
Šantovo nám., Šmilovského, B. Němcové, Špitál-
ská, Růžová, M. D. Retigové, J. Váchala, Mariánská,
Ropkova, Rekt. Stříteského, Jiráskova, Na Lánech,
Lánská, Sokolovská, Nádražní, Pohodlí, Nová Ves.
Pátek: Osevní, Purkm. Laška, V. K. Jeřábka, J. Ma-
tičky, Zámecká, Lidická, T. Novákové, Jiráskovo
nám., P. Bezruče, Lomená, Za Brankou, Příčná,
Peciny, Portmanka, Okružní, Za Moštěním, M.
Kuděje, Bří Pátů, Tyršova, Prokešova.

SUDÝ TÝDEN
Pondělí: Suchá, Pazucha, Kornická, Družstevní,
Jabloňová, Formánkova, Jateční, Končinská,
U Lomu, Hrnčířská, Tomíčkova, Zahájská, V. Boš-
tíka, Polní, Vognerova, M. Švabinského, bytovky
na Moravské
Středa: T. G. Masaryka, 9. května, 17. listopadu, Ze-
lená alej, Dukelská, U Školek, Mařákova, Z. Kopala,

J. E. Purkyně, Na Řetízku, Fučíkova, Bří. Šťastných
Čtvrtek: Smetanovo nám., Komenského nám.,
Vodní valy, Toulovcovo nám., B. Němcové, Brau-
nerovo nám., Šantovo nám., Šmilovského, Špi-
tálská, Růžová, M. D. Rettigové, J. Váchala,
Mariánská, Havlíčkova, Jiráskova

Stavební odpad
Stavební odpad pocházející z drobných staveb-
ních činností, pro které neplatí ohlašovací povin-
nost dle stavebního zákona, je možno odložit
v množství do 200 kg na sběrném dvoře.
Ostatní stavební odpad se odkládá v zařízeních
oprávněných osob, pro území města Litomyšl
např. skládka Malinové dolce, tel. 461618531.
Ostatní zařízení pro možné odložení na
http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj.cz.

Předcházení vzniku odpadů
Darování ošacení, obuvi a hraček
Dále použitelné nepotřebné ošacení, obuv a dět-
ské hračky lze darovat:
charitativním organizacím - zejména Farní cha-
rita Litomyšl – Lidový dům
darování je nutno provést osobně v provozní
době šatníku:
pondělí a středa 9.00–11.00, 14.00–16.30
Dotace města na nákup domácích kompostérů
Město Litomyšl poskytuje dotace na nákup do-
mácích kompostérů ve výši 800 Kč za těchto
pravidel:
- objem kompostéru 390 l a vyšší 
- dotace poskytována po zakoupení kompostéru
a předložení dokladu o zaplacení
- umístění kompostéru na oploceném pozemku,
který žadatel oprávněně užívá.
- doba užívání kompostéru ke kompostování mi-
nimálně 2 roky od podepsání smlouvy. 
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

Jarní dotace na kompostery 
V měsíci březnu 2015 město Litomyšl poskytne
opět občanům, kteří nezapomínají třídit biood-
pad, dotaci v hodnotě 800 Kč na zakoupený za-
hradní kompostér. Očekáváme snížení nákladů
na odpadové hospodářství města Litomyšl. Do-
savadní provedené kontroly prokázaly přínos
těchto dotací, a proto byly k tomuto účelu v roz-
počtu města na rok 2015 vyčleněny další pro-
středky v celkovém objemu 20 tisíc Kč. O dotaci
požádalo v minulosti celkem 250 žadatelů.
Komu bude poskytnuta dotace: obyvatelům města
a integrovaných obcí; občanům rozhodnutým tr-
vale třídit bioodpad; dotace bude poskytnuta po
zakoupení kompostéru o objemu nádoby min. 390
l; po předložení dokladu bude částka poslána na
účet žadatele; kompostér bude umístěn na oplo-
ceném pozemku ve vlastnictví žadatele na území
Litomyšle a integrovaných obcí. Dohoda o poskyt-
nutí dotace bude obsahovat několik ustanovení
o umístění kompostéru, pozemkovém čísle par-
cely, o možnosti provedení kontroly po dobu min.
2 let od podepsání dohody. V případě nedodržení
výše uvedených podmínek bude dotace vrácena
zpět včetně zákonného penále. 
Tiskopisy žádosti o dotaci na kompostér jsou
k dispozici na podatelnách MěÚ Litomyšl, na od-
boru místního a silničního hospodářství (dveře
č. 34) - kontaktní osoba Jana Foltová (telefon 461
653 364) nebo na www.litomysl.cz/občan/for-
muláře MěÚ. Žádat mohou pouze občané, kteří
dosud dotaci neobdrželi. 

Kompostem na zahradě přihnojujeme ovocné
a okrasné stromy, zeleninu, květiny, trávník,
keře, balkónové rostliny v truhlících nebo v zá-
věsných nádobách. Kompost užíváme během
vegetační doby, tzn. od jara do pozdního léta.
V období zimy rostliny nepřihnojujeme, probíhá
období vegetačního klidu, rostliny nepřijímají
živiny, docházelo by k jejich vyplavování. Kom-
post rozhazujeme na povrch půdy nebo mělce
zapravujeme např. hráběmi. Nezapomeneme
ani na trávník a doplňujeme tak živiny, které
trávník dorůstáním z půdy stále odčerpává. Do-
poručená dávka 2 l na 1m². Při výsadbě ovoc-
ných stromů a keřů přimícháme několik lopat
kompostu do vrchní vrstvy půdy k zahrnutí
jámy. Při pěstování zeleniny kompost apliku-
jeme na celou plochu záhonu a mělce ho zapra-
víme do půdy v dávce 4-8 l na 1m² dle
náročnosti zeleniny na živiny. Pro rostliny
v květináčích a truhlících smícháme 1díl kom-
postu s 1dílem zeminy.
Do kompostu patří z domácnosti zbytky ovoce
a zeleniny, kávové a čajové zbytky, skořápky
z vajíček a ořechů, novinový papír, papírové ka-
pesníky, ubrousky, podestýlka domácích býlo-
žravých zvířat, zvadlé květiny. Ze zahrady
posekaná tráva, naštěpkované větve, listí (mimo
ořešáku, akátu), plevele, zbytky zeleniny, piliny,
hobliny, kůra, popel ze dřeva.

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

Šetření statistic-
kého úřadu 
v domácnostech
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce
2015 výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice. Šetření se usku-
teční na území celé České republiky v 9 924 do-
mácnostech, z nichž se 5 924 zúčastnilo šetření
již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru počítačem. Vlastní šetření se uskuteční
v době od 21. února do 15. května 2015 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Pracovníci zapojení do šetření se budou proka-
zovat průkazem tazatele a příslušným pověře-
ním, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky
2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo
průkazem zaměstnance ČSÚ. Případné dotazy
občanů oslovených zaměstnanci ČSÚ zodpoví
Ing. Martina Myšková, pracovnice Krajské správy
ČSÚ pověřená řízením šetření Životní podmínky
2015 (tel.: 466 743 445, 737 280 470).
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouho-
době srovnatelné údaje o sociální a ekonomické
situaci v celkem 32 evropských zemích. 

-red-

ASTROVÍKEND
12. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 28. a 29. března
So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h.

Porady s léčiteli, astrology, aut. kresba,
irisdiagnostika, výklad z ruky a karet, man-

daly, byliny atd. Shaman spirit. 
Hosté: J. Skálová, kartář Láďa - z TV
Vědmy radí. M. Boháčová, M.Gelnar
Přednášky. Informace 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.cz
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Ohrožená bezpečnost chodců v Zahájské ulici
K psaní tohoto článku mě inspiroval pan Josef
Černý, který psal o dopravní situaci a přechodech
pro chodce v našem městě. Nedávno mně přijela
návštěva a po otevření dveří mně vyprávěli o zá-
žitku, který měli z pěší chůze po naší Zahájské
ulici. Vyprávěli, jak paní s kočárkem musí jet po
silnici a kolem se řítí od Němčic nákladní auta,
traktory atd. Již dlouho upozorňuji na problémy
bezpečnosti provozu, protože i já jezdím a chodím
s vnoučaty po naší ulici. Oslovila jsem již před ně-
kolika lety odbor dopravy a některé zastupitele.
Jediné, co se udělalo, bylo umístění cedule „zpo-
mal”. Naše ulice je tak ostudou města z důvodu
bezpečnosti. Přechod v naší ulici je označen
pouze snížením obrubníku a chybí zde dopravní
značení na vozovce. Přechod je umístěn navíc
dosti nešťastně v otáčce, takže při chůzi směrem
do města se musíte orientovat v podstatě pouze
sluchem. Dostatečně široký chodník je pouze
v dolní části ulice, na druhé straně je chodník ši-
roký cca 100 cm a to s nezpevněným povrchem
(hlína). V horní části ulice je úzký chodník, ve kte-
rém se navíc tyčí betonové sloupy elektrického
vedení. Přijďte se podívat (pěšky) a vezměte
s sebou kočárek nebo invalidní vozík.

S pozdravem Marie Krejsová, ulice Zahájská 

Odpověď:
Ulice Zahájská určitě patří mezi nejhorší lokality
města, co se týče bezpečnosti pěšího provozu.
Jedná se o silnici II. třídy ve vlastnictví Pardu-
bického kraje. Ve spodní části se v současné
době projektuje chodník od východu z parko-
viště pod objektem zámku po východ ze zá-
mecké zahrady. V tomto místě by se totiž dal
již zřídit legální přechod pro chodce. V pří-
spěvku popisované místo totiž nemá a nemůže
mít statut přechodu pro chodce.
I toto však bude přínosem pouze pro spodní
část komunikace po výjezd z ulice Gregorka.
Horní část díky šířkovým a majetkovým pomě-
rům a umístění sloupů elektrického vedení
v podstatě nemá technické řešení. V současné
době můžeme pouze doporučit obyvatelům
této části hlavně z lokality přilehlé k ulici Druž-
stevní, aby používali k docházce do města
prostor přilehlého sídliště. Bohužel se tím
však značně prodlouží docházková vzdále-
nost.
Podnět bude projednán v dopravní komisi a in-
vestiční poradě vedení města.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Z DOPISŮ

První Čech, který obeplul zeměkouli, 
byl Litomyšlák
Tato překvapující zpráva se mi nedávno dostala
prostřednictvím tisku do rukou. Jmenoval se Jan
Jílek a procestoval celou planetu v letech 1837 až
1841. Na Jávě se nějaký čas živil svým řemeslem,
pocházel z řeznické rodiny z Poličky. Pak se přes
Austrálii a Jižní Ameriku vrátil do vlasti. 
Oslovil jsem mnoho spoluobčanů, ale žádný
o této zajímavé zprávě nevěděl. Velice mě tato

informace oslovila, protože jsem rodinu Jílko-
vých znal. Pocházeli z Poličky a měli řeznictví –
dnes ulice M. D. Rettigové – naproti drogerii No-
váček (dnes CHOCCO Caffé). Řeznictví zde bylo
do padesátých let.
Zprávu o této zajímavé skutečnosti potvrdili
i historikové z místního muzea. No, zase mů-
žeme být na něco hrdi, že!          Jaroslav Jiráček

Zážitek při parkování na náměstí
Vážení, 
chtěla bych se s vámi podělit o svůj zážitek z mi-
nulé středy. Byla jsem v Litomyšli pro běžné ná-
kupy a dát si žádost do domova důchodců, do
práce, jsem zdravotní sestra. Dost jsem se tam
zdržela, a tak jsem chtěla rychle zakoupit chléb
v borovské pekárně a navrátit se domů. Je
pravda, že na náměstí nikdy nejezdím, ale ten-
tokrát jsem udělala výjimku a rychle jsem od-
běhla do borovské pekárny, kde byl přede mnou
jeden človíček, tak jsem zakoupila chléb a běžela
ještě do lékárny pro selen, když je ta chřipková

epidemie, ten žádný nenašli, a tak spěchám
k autu a tam byla pozvánka k návštěvě policie. Tu
jsem nemohla najít, protože s těmi pány já nechci
mít nic společného, ale posléze jsem ji našla a šla
se zpovídat, proč jsem si nekoupila lístek na par-
kování, žádné domluvy nepomohly, tak když si
chci koupit chléb za 30 Kč, musím platit dalších
10 Kč. Vůbec bych si nedovolila parkovat na ná-
městí, to je to heslo chránit a pomáhat. Až někdo
přijde ke mně na ošetření, řeknu: „No to víte, měl
jste přijít dřív, tady nesmíte chodit po termínu.”
apod. Alena Pohorská

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 7. 3. MUDr. Sláma             
Ne 8. 3. MUDr. Sláma      
So 14. 3. MUDr. Sláma         
Ne 15. 3. MUDr. Sláma
So 21. 3. MUDr. Mikulecká     
Ne 22. 3. MUDr. Přichystalová      
So 28. 3. MUDr. Paseková      
Ne 29. 3. MUDr. Paseková   
So 4. 4. MUDr. Sláma
Ne 5. 4. MUDr. Sláma
Po 6. 4. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského od-
dělení, tel. 461 655 269
So 7. 3. MUDr. Jung             
Ne 8. 3. MUDr. Kopecká       
So 14. 3. MUDr. Mareš         
Ne 15. 3. MUDr. Poušková
So 21. 3. MUDr. Pecinová     
Ne 22. 3. MUDr. Pešková      
So 28. 3. MUDr. Pilařová      
Ne 29. 3. MUDr. Sadílková   
So 4. 4. MUDr. Švábová
Ne 5. 4. MUDr. Filová
Po 6. 4. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 7. 3. lékárna U Slunce 461 612 678
Ne 8. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 14. 3. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 15. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 21. 3. Na Špitálku 461 615 034
Ne 22. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 28. 3. U Nemocnice 461 615 617
Ne 29. 3. Ústavní lékárna 461 655 530
So 4. 4. U Slunce 461 612 678
Ne 5. 4. Ústavní lékárna 461 655 530
Po 6. 4. Na Špitálku 461 615 034

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7.-8. 3. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
14.-15. 3. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
21.-22. 3. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel. 775 724 524
28.-29. 3. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
4.-5. 4. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
6. 4. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. máje 606, tel. 733 152 435

ROZPIS SLUŽEB

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

Bambusová masáž – novinka 
ve světě wellness a relaxace
V minulém vydání Lilie jsem vám
představil masáž lávovými kameny,
což je exkluzivní terapie spojující
teplo sálající z přírodních kamenů se
speciální masážní technikou do ne-
zapomenutelného zážitku. Nabízím ji
ve svém studiu na Smetanově ná-
městí v budově informačního centra,
kde působím již třetím rokem. V mé nabídce na-
jdete Hot stones – lávové kameny, Bambusovou
masáž, Thajskou masáž nohou, Masáž zad s ra-
šelinovým zábalem, Klasickou masáž, Segmen-
tovou reflexní masáž, Baňkování a Kineziotaping.
Dnes si povíme o účincích absolutní novinky
bambusové masáže.
Bambusová masáž je velice účinná a příjemná
procedura. Je prováděná různými typy bambu-

sových holí zahřátých na příjemnou
teplotu za využití kvalitního bio oleje.
Dochází při ní k větší stimulaci a pro-
krvení tkání, což se pozitivně proje-
vuje na rychlejší regeneraci a relaxaci
celého pohybového aparátu. Tato
technika je osvědčená v boji proti
ztuhlým svalům, dokáže pomáhat

proti celulitidě, odstraňuje bolest páteře, stimu-
luje krevní oběh a lymfu. Lze takto masírovat
téměř celé tělo včetně chodidel, dekoltu a obli-
čeje. Navíc, pokud přinesete tento článek
s sebou, získáte 10 % slevu na jednu masáž.
V příštím čísle vám představím Kinesiotaping.
Kompletní nabídku i s ceníkem najdete na strán-
kách www.jakublojka.cz a na tel. 604 116 463.
Těším se na vaši návštěvu!              Jakub Lojka
PLACENÁ INZERCE



14

Metodická podpora učitelům
Na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední
pedagogické škole v Litomyšli se natáčely dvě
videonahrávky obsahující náměty na podporu
učitelů matematiky, kterým nejsou lhostejné po-
čátky matematického vzdělávání a trápí je prob-
lémy a neúspěchy některých žáků. DVD
„Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou
gramotnost” je určeno pro mateřské školy a pri-
mární vzdělávání, DVD „Manipulativní činnosti
a modelování rozvíjející matematickou gramot-
nost” je určeno pro I. a II. stupeň základní školy. 
Materiál (podporován MŠMT) obsahuje náměty
aktivit, které využívají techniku manipulace. Ta
funguje v některých případech jako podpůrná
(podporuje porozumění učivu), v některých jako
jediná možná metoda řešení (žák konstruuje, vy-
tváří, sestavuje), v některých případech má kon-
trolní funkci, kdy si žák ověřuje platnost vztahů,
v některých případech vede k jejich zobecnění. 

Autorský kolektiv Společnosti učitelů matema-
tiky JČMF (Fuchs, Lišková, Zelendová) doplnil na-
hrávky metodickým průvodcem, který obsahuje
podrobný návod pro pedagogickou veřejnost
a má pedagogům nabídnout možnosti a příleži-
tosti k efektivnímu rozvíjení matematické gra-
motnosti. Základním mottem obou materiálů
jsou slova J. A. Komenského: „Šikovnost rukou
se mění v šikovnost myšlení.”  
Dík patří řediteli pedagogické školy Stanislavu
Leníčkovi za zázemí a prostory k natáčení, kole-
govi O. Kleinerovi za technické zpracování ma-
teriálů, žákům a studentům (především B.
Bednářové a K. Serafinové) za trpělivost a spo-
lupráci a ZŠ Cerekvice nad Loučnou za zapůjčení
některých didaktických pomůcek.
Videonahrávky včetně Metodického průvodce
najdete na www.vospspgs.cz v menu Manipula-
tivní činnosti.                      RNDr. Hana Lišková

Dveře do výuky
v Mozaice otevřené
Od konce listopadu 2014 do poloviny února 2015
probíhaly v Základní škole Mozaika Litomyšl
„Dny otevřené výuky”. Více než 25 termínů
umožňovalo rodičům, dětem i dalším zájemcům
o naši školu seznámit se stylem naší práce tím,
že se přímo zapojili do vyučování – dospělí v roli
asistentů nás pedagogů, děti do výukových ak-
tivit spolu s „našimi” dětmi.
Nejvíce rodiče zajímalo, jak dochází k propojení
výuky ve věkově smíšené třídě. Ukázali jsme si,
že skupinové úkoly do center aktivit, ve kterých
jsou děti namíchané z hlediska věku, jsou zpra-
cované dle úrovní náročnosti a už ze samotného
zadání úkolu je patrné, co se očekává od prvňáka,
co od třeťáka. Určité překvapení u rodičů budilo,
že se dětem nová látka nepředává výkladem. Děti
si nové informace k tématu zjišťují nejprve samy
v připravených zdrojích – publikacích nebo na
webových stránkách. S tím, co zjistily, pak dále
pracujeme a přidáváme informace další.
Častým dotazem návštěvníků bylo, jestli se děti
při práci v centrech aktivit vzájemně neruší, ve
třídě rozhodně není ticho. Pro toho, kdo očekává
školu, kde by „špendlík mělo být slyšet spadnout
na zem”, to u nás může být dosti překvapující.
Po delším sledování ale většinou rodiče porozu-
měli, že při práci ve skupinách, kdy je třeba di-
skutovat a domlouvat se, je určitá míra
pracovního ruchu nezbytná, počítá se s ní. Když
jsou děti do úkolu vtaženy, ani nevnímají, co dělá
skupina ve vedlejším centru. Zároveň pro práci
ve skupinách mají pravidla, např. „mluvíme po-
lohlasem”, jejichž dodržování pomáhá tomu, aby
se všem ve třídě pracovalo dobře. Upoutalo nás,
že si většina rodičů všimla vzájemné spolupráce
dětí, ke které děti v našem vzdělávacím pro-
gramu vedeme. Jako důležité návštěvníci vní-
mali, že se děti mezi sebou radí a je pro ně
samozřejmostí žádat o pomoc spolužáky, nikoliv
se s dotazy obracet jen na nás učitelky. Líbilo se
jim i sebehodnocení dětí v kruhu a to, že mají
děti prostor zhodnotit nejen svoji práci, ale
i práci ostatních dětí. Asi největším oceněním
pro nás byla závěrečná věta několika rodičů,
kteří se při odchodu vyjádřili ve smyslu: „Být dí-
tětem, chtěl bych chodit k vám.” 
Vážíme si zájmu veřejnosti o práci v naší škole.
Díky, že jste si udělali čas a strávili s námi spo-
lečné dopoledne. Pokud je někomu líto, že Dny
otevřené výuky propásl, neklesejte na mysli. Po
předchozí domluvě (tel.: 776 011 742 nebo 775
487 443) nás můžete navštívit i v následujících
měsících. Dveře Mozaiky jsou otevřené, stačí se
ozvat.

Jana Scheibová a Helena Mazáková, 
učitelky ZŠ Mozaika Litomyšl

Přijímací zkoušky
na nový obor na SZaTŠ
Hned na počátku ledna proběhl na Střední za-
hradnické a technické škole první ročník talen-
tových přijímacích zkoušek na nově otevíraný
obor Scénická a výstavní tvorba. Tento obor
bude zaměřený zejména na floristický a zahrad-
nický design, proto „talentovky” byly zaměřeny
výtvarně, součástí zkoušky byla například
kresba zátiší.  V příštím školním roce se tedy mů-
žeme těšit na první třídu žáků nového oboru.
V současné době na naší škole také stále pro-
bíhá rozsáhlá rekonstrukce odborných dílen, tě-
locvičny a školní jídelny s kuchyní.   Vnějších
opravy budov, mezi které patří výměna oken,
nové omítky a střechy, jsou financovány
z grantu Pardubického kraje a Evropské unie.
Opravují se také odborné učebny. Žáci technic-
kých oborů tak přijdou do nově upravených pro-
stor již v nejbližších dnech.

Jana Jiránková, SŠZaT Litomyšl

Seminář Školy na zámku o zážitkové
pedagogice lákal školy na návrší

Seminář lákal do Litomyšle
Původně organizátoři počítali s účastí učitelů
z Pardubického a Královéhradeckého kraje, ale
nakonec se informace o semináři rozšířila ještě
dále. Přijeli tak pedagogové třeba z Prahy nebo
Brna. Kromě samotné zážitkové pedagogiky,
o které hovořily Mgr. Lenka Mrázová z Masary-
kovy univerzity, Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.,
z Muzea Komenského v Přerově a Mgr. Petra
Horská z Univerzity Karlovy, byl seminář příleži-
tostí „prodat” litomyšlské edukační programy.
„Seminář fungoval zároveň jako propagační
akce Školy na zámku. Z toho důvodu byl celý od-
polední blok věnovaný tomu, aby si účastníci
prošli zámecké návrší a v jednotlivých prosto-
rách viděli ukázky konkrétních programů,” sdě-
lila Petra Jiráňová, programová vedoucí
příspěvkové organizace Zámecké návrší. Peda-
gogové si tak prošli pivovar, piaristický kostel,
regionální muzeum a také druhé zámecké ar-
kády. Jejich kroky však vedly rovněž do kočá-
rovny, kde se připravují další prostory pro Školu
na zámku. Zde by totiž měla v budoucnu vznik-
nout kmenová učebna. „Učím děti, aby si ote-
vřely nové obzory jak přistupovat k psaní,”
prozradil lektor programu To si piš! Tomáš Jire-
ček a pokračoval: „Nemusí to být jen sezení
u stolu a vymýšlení, ale inspiraci můžou brát
opravdu všude. Používám k tomu hodně diva-
delní techniky. Dílna, kterou vedu, má jen hodinu
a půl, takže za tu dobu stihneme jen nakous-
nout, namotivovat děti k tomu, aby se snažily
porozumět příběhům jiným, novým způsobem.”
Dalším z lektorů, se kterým se účastníci setkali
v piaristickém kostele, byl Tomáš Rádek. Jeho
program se jmenuje Kostel – místo setkání
s Bohem, lidmi a uměním. „Program vychází
z kulturních tradic lidstva, kdy si lidé od svých

prvopočátků stavěli chrámy pro uctívání bohů.
V jeho rámci je třeba představen kostel, aby děti
věděly, co zde vzniklo, kdy byl postaven, kdo ho
dotoval…,” popsal náplň Tomáš Rádek. Jeden ze
zážitkových programů Školy na zámku zavede
děti a jejich vyučující také do Regionálního
muzea v Litomyšli. Školy mohou využít nabídku
s názvem Pojďte s námi do muzea. „Děti u nás
mohou zažít vzdělávání jiným způsobem. Mohou
tady projevit jiné dovednosti než ve škole. Tady
nejsou zkoušeni. Uplatní se i děti, které se ne-
vejdou do škatulek,” informovala lektorka Re-
nata Kmošková. 

Škola na zámku stále rozšiřuje nabídku
Škola na zámku je projektem propojujícím zážit-
kovou pedagogiku a genia loci zámeckého návrší
v Litomyšli. Využívá vazby na dobové reálie, pa-
mátky kulturního dědictví a významné osobnosti,
které ve městě pobývaly. V aktuální nabídce jsou
převážně dvouhodinové programy zaměřené na
hudbu, výtvarné umění, architekturu, historii,
tvůrčí psaní, preventivní zážitkové programy pro
kolektivy nebo například enviromentální výchovu.
V podstatě jde o jeden z „měkkých” projektů
v rámci Revitalizace zámeckého návrší. „Před re-
vitalizací jsme tady neměli moc programů pro
děti. Co ale dětem nabídnout? Jezdí se třeba do
školy v přírodě… Jsme ale v Litomyšli, kulturním
městě, tak co třeba škola na zámku?” popsal zrod
projektu Škola na zámku ředitel organizace Zá-
mecké návrší David Zandler a dodal: „Myslíme si,
že máme co nabídnout. Když sem děti přijedou,
působí to tady na ně a ovlivní je to.” Aktuálně je
nabízeno dvanáct programů. Kromě již zmiňova-
ných třeba také Odstíny naší minulosti, A světlo
světa spatřila kniha, Proč bychom se netěšili
i v 21. století, Prohlídka zámku s paní Kajetánou,
Aby nám spolu bylo dobře, Kresli jako renesanční
mistr!, Po stopách soch, Architektura renesance
a baroka z jiné perspektivy a Protanči se do mi-
nulosti. „Programovou nabídku ale dále rozšiřu-
jeme, takže teď máme v plánu ještě čtyři nové
programy pro tento rok,” prohlásila programová
vedoucí.  
Během semináře se organizátorům nahlásilo
hned několik škol, které se objednaly na některý
z programů. Už nyní má zámecké návrší několik
objednávek z podzimu loňského roku. Podle
Petry Jiráňové to sice není úplně naplněná kapa-
cita, ale zájem prý postupně roste. 

Text a foto Jana Bisová

Ve čtvrtek 5. února se na zámeckém návrší v Litomyšli uskutečnil seminář zážitkové pedagogiky
pro učitele základních a středních škol. Účastníci se dozvěděli nejen řadu informací o této formě
výuky, ale seznámili se také s nabízenými programy Školy na zámku. Seminář totiž pořádala pří-
spěvková organizace Zámecké návrší, která projekt Školy na zámku s programy pro děti zastřešuje. 



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
21.00 Commercial party - taneční hity, djs Pegas & Selene, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

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
21.00 Vámos oldies s Rodrigem - hity 80. a 90. let, dj Rodrigo, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

10. 3. Út 10.00 a 17.00 Výroba karnevalových čepic a hůlek • rodinné centrum    tel. 607 605 720
17.30 Esoterika v praktickém životě - beseda s Mgr. Petrem Šlimarem • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.30 Beata Bocek - koncert, vstupné dobrovolné • Husův sbor                         tel. 724 704 977   
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 12. lekce • Smetanův dům  tel. 461 613 239 
17.00 O Ajúrvédě - seminář s lektorem ze Srí Lanky Ad Raj Kumarem, vstupné 50 Kč • restaurace Rettigovka tel. 737 941 829

11. 3. St 20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
12. 3. Čt 9.00-12.00 Hraní a tvoření s muzejním lektorem • regionální muzeum tel. 461 615 287

15.30 O spisovateli Karlu Čapkovi - přednáška Jany Kroulíkové, spojená s promítáním • denní stacionář tel. 461 312 412
14.00 Pospěš, jaro - čtení babičky Marcelky dětem • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Bahamský večer s Mgr. Alenou Naimanovou - vyprávění s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977   

18.00-19.30 Porod - cyklus setkání na téma těhotenství, porod a šestinedělí • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Věneček - závěr Kursu tance a společenské výchovy, hraje Combo 2   tel. 461 613 239

13. 3. Pá 16.00 Karneval „V peřině" • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Maturitní ples SZaTŠ Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 313 611

20.00 Jelen/Nebe Tour - koncert + afterpárty s dj Maximem, vstupné 165/190 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Club vibes - taneční hity, dj Dash J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

14. 3. So 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy s Šárkou Hrouzkovou • dům U Rytířů, poté regionální muzeum tel. 461 614 765
14.00-16.00 Znaková řeč pro batolata - seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Benefiční dobový ples - hraje Bigband ZUŠ Litomyšl a skupina Reflex, pestrý program, vstupné od 120 Kč • Smetanův dům  tel. 777 841 860
21.00 Retro párty 80.–90. let - dj Milhaus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Houseland - house party, djs Ian Kita, 2Takt, Glenn & Parrot, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

16. 3. Po 16.30 Beseda na téma očkování • rodinné centrum tel. 607 605 720
17. 3. Út 10.00 a 17.00 Jarní zahrádka plná kvítí - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Agatha Christie trochu jinak - trénování paměti s královnou detektivek, přednáška Ing. Ivy Pekníkové • městská knihovna tel. 461 612 068
18.30 Moravské pašije - divadelní představení V. Marčíka, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977   

18. 3. St 15.30 Bludiště a labyrinty aneb bloudíme rádi - přednáška Ing. Ivy Pekníkové • denní stacionář tel. 461 312 412
17.30 Uzdravení v praxi, Celostní zdraví – přednáška Daniela Čépe • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Šárka Hrouzková a její žáci - s Š. Hrouzkovou a jejím žákem, ilustrátorem L. Drobným • Na sklípku tel. 461 614 723
20.00 Wednesday special party - djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

19. 3. Čt 14.30 LU3V: Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové - přednáší prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. • Lidový dům   tel. 461 612 068
17.00 KJČ: Africké cesty Adolfa Schwarzenberga - přednáška Marty Vandasové • restaurace U Slunce tel. 461 614 775 

18.00-19.30 Porod, zkušenosti a porodní příběhy - cyklus setkání na téma těhotenství, porod a šestinedělí • rodinné centrum tel. 607 605 720
20. 3. Pá 18.00 Vítání jara - společné zpívání všem dámám na přání (Dámský literární a ka/r/baretní klub) • Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191

19.00 Country večer - posezení s kytarami a následné jamování, nástroje s sebou • restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
19.00 Ples fakulty restaurování - hraje Pendl • Lidový dům tel. 466 036 590
20.00 AC/DC Czech revival - koncert, předkapela, afterpárty s dj Saurusem, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Rezidental night #1 - taneční hity, djs Mike vs. Styx, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

21. 3. So 10.00 Dialog vědy a víry - přednáška doc. ThDr. J. Vogela o Karlu Heimovi • Husův sbor tel. 724 704 977   
14.00-19.00 Kurz správné manipulace s novorozencem a kojencem dle metodiky Evy Kiedroňové • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Ples hokejistů HC Litomyšl • Smetanův dům  tel. 603 243 700
20.00 Jarní taneční kurz - pro dospělé a mládež po základním kurzu, 1. lekce, učitel J. Lexman • Lidový dům  tel. 461 619 183
21.00 Diskotéka 70.–90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Oldies 90s - hity 90. let, dj Lukáš Sojka, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

22. 3. Ne 14.00-18.00 Josefovské odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje hudební skupina Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183
23. 3. Po 14.30 LU3V: Proměna Vodních valů v Litomyšli aneb Ovlivněte proměnu svým příběhem! - určeno také široké veřejnosti • pivovar tel. 461 612 068

17.00 Tělové svíce s Martou • rodinné centrum tel. 607 605 720
24. 3. Út 9.00-16.00 Jarní výstava • denní stacionář tel. 461 312 412

10.00 a 17.00 Velikonoční vyrábění pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Literární toulky po Svitavsku - beseda s Milanem Báčou • městská knihovna   tel. 461 612 068
18.30 O Rusku a Ukrajině, křesťanství a pokušení moci - přednáška historika Martina C. Putny • gymnázium  tel. 461 615 061
19.00 Zdeněk Izer: Furtluftdurchtour - zábavný program populárního baviče a Šárky Vaňkové • Lidový dům   tel. 604 895 343

25. 3. St 8.30-16.30 Velikonoce v knihovně - jarní vazby a dekorace do bytu, zdobení velikonočních perníčků a vajíček • městská knihovna tel. 461 612 068
10.00-12.00 Probouzení jara - pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Tak do tance, studenti! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

26. 3. Čt 18.00-19.30 Šestinedělí - cyklus setkání na téma těhotenství, porod a šestinedělí • rodinné centrum tel. 607 605 720
27. 3. Pá 17.00 Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafiky - vernisáž výstavy k 65. výročí autora • dům U Rytířů tel. 461 614 765

20.00 Jarní taneční kurz - pro dospělé a mládež po základním kurzu, 2. lekce, učitel J. Lexman • Lidový dům  tel. 461 619 183
20.00 Mother's Angels - koncert + afterpárty, dj Magdi-Da, 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Push The Button - funky house, djs Mylo Glenn & Yoppa Parrot, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

28. 3. So 9-12, 13-17 Veselé jarní tvoření - zdobení vajíček, jarní a velikonoční dekorace, zdobení perníčků • regionální muzeum  tel. 461 615 287
19.00 2. ročník Maškarního plesu - tombola a vyhlášení nejhezčí masky, vstupné 60 Kč v masce / 100 Kč ostatní • hospoda Na Žabárně, Nedošín
21.00 Music párty - dj Negr, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Rodrigův výběr - taneční hity, dj Rodrigo, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

30. 3. Po 17.00 Nádory pohledem biologa - přednáška prof. RNDr. Jany Šmardové, CSc., z Masarykovy univerzity Brno • ZŠ T. G. Masaryka tel. 461 612 356
31. 3. Út 9.00 Pečení velikonočního copánku a vysévání řeřichy - tvoření pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720

v Litomyšli v březnu 2015?



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, So 6., 7. 3.  Kód Enigmy - film Velká Británie / USA, válečný / drama / životopisný, 114 min., T., 120 Kč
Ne 8. 3.  Hodinový manžel - film ČR, komedie, 100 min., 90 Kč
Út 10. 3.  Opera v kině: Romeo a Julie - 250 Kč
St, Čt 11., 12. 3.  Focus - film USA, komedie / krimi / romantický, 105 min., T., 100 Kč
Pá 13. 3.  Ghoul - film ČR, thriller, 90 min., 110 Kč
So 14. 3.  Ghoul ve 3D - film ČR, thriller, 90 min., 130 Kč
Ne 15. 3.  Padesát odstínů šedi - film USA, romantický, 124 min., T., 120 Kč
Út, St 17., 18. 3.  Divočina - film USA, životopisný / drama, 115 min., 110 Kč
Čt 19. 3.  Filmový klub: Vetřelec (režisérský sestřih) - film Velká Británie / USA / sci-fi / horor / 115 min., T., 100 Kč
Pá 20. 3.  Rezistence - film USA, akční / romantický / sci-fi, 120 min., T., 110 Kč
So 21. 3.  Rezistence ve 3D - film USA, akční / romantický / sci-fi, 120 min., T., 150 Kč
Ne 22. 3.  Babovřesky 3 - film ČR, komedie, 103 min., 80 Kč
Út, St 24., 25. 3.  Americký sniper - film USA, životopisný / akční / drama / válečný, 133 min. T., 100 Kč
Čt, Pá 26., 27. 3.  Vybíjená - film ČR, komedie, 105 min., 120 Kč
So 28. 3.  Chappie - film USA, akční / thriller / sci-fi, 120 min., T., 120 Kč
Ne 29. 3.  Město 44 - film Polsko, drama / válečný, 130 min., T., 110 Kč
Út, St 31. 3., 1. 4.  Lovci a oběti - film ČR, akční / drama, 105 min., od 12 let, 120 Kč
Čt-So 2.-4. 4.  Rychle a zběsile 7 - film USA, akční / krimi / thriller, 120 min., T., 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 7. 3.  Asterix: Sídliště bohů ve 3D - film Francie, animovaný, 85 min., 130 Kč
Ne 8. 3.  Asterix: Sídliště bohů - film Francie, animovaný, 85 min., 110 Kč
So 14. 3.  Velká šestka ve 3D - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 108 min., 130 Kč
Ne 15. 3.  Velká šestka - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 108 min., 80 Kč
So 21. 3.  Spongebob ve filmu: Houba na suchu ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný, 85 min., 120 Kč
Ne 22. 3.  Spongebob ve filmu: Houba na suchu - film USA, animovaný / dobrodružný, 85 min., 100 Kč
Po 23. 3.  O mašince - pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 28. 3.  Konečně doma ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný / fantasy / sci-fi, 90 min., 130 Kč
Ne 29. 3.  Konečně doma - film USA, animovaný / dobrodružný / fantasy / sci-fi, 90 min., 115 Kč

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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
dopředu 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: Předprodej vstupenek na festival SL 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 15. 4.  Yvetta Bachová: Perličky štěstí - výstava obrázků ostravské autorky • Antik hotel Sofia, Galerie Sofia • denně
do 22. 3. Z časů našeho - výstava (Kovanda, Černický, Díaz, Achrer atd.) • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10-17
do 31. 3 Karel a Josef Čapkovi - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
do 31. 3.  Krajina - tématická výstava kmenových autorů galerie • Galerie de Lara • Út-Pá 9-12 a 13-17, So 9-12
od 5. 3. do 9. 4. Tančírna - neformální tančírna pro všechny, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar • každý čtvrtek (12., 19., 26. 3. a 2. 4.) 19-21
od 13. 3. do 15. 3. Steakové hody - k tomu profesionálně načepované plzeňské pivo dle vaší chuti • Hotel Zlatá Hvězda • od 11.00   
od 14. 3. do 15. 3. Rybí hody • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00 
od 17. 3. do 22. 3. Slavíme svátek svatého Patrika - irské jídlo, whisky a tmavé pivo Stout • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00
od 20. 3. do 22. 3. Omlazení duše a těla – víkendový seminář s Naděždou Iždinskou • Faltysovo knihkupectví
od 23. 3. do 27. 3. 4. dobročinný bazárek potřeb pro rodiny s dětmi • Nový kostel • Po-Út 9-18 (příjem), St-Čt 9-18 (prodej), Pá 16-19 (vratky)
od 28. 3. do 29. 3.  Slavnostní otevření zámku květinovou výstavou - poslední prohlídka v 16.00 • zámek • 10-17  
od 28. 3. do 29. 3.  Zahajujeme velikonočním workshopem - malování velikonočních skleněných ozdob • zámecké sklepení • 10-16
od 28. 3. do 29. 3. Astrovíkend - esoterický festival • zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17
od 28. 3. do 24. 5.  Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafiky - výstava k 65. výročí autora • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 1. 4. do 6. 4. Květina - symbol i inspirace - květinová výstava k otevření zámecké sezóny, poslední prohlídka v 16.00 • zámek • 10-17
od 4. 4. do 6. 4. Velikonoční sklepení s Ozdobou.cz - workshop, degustace moštů pro děti • zámecké sklepení • 10-16

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

INFOCENTRUM LITOMYŠL

2. 4. Čt 9.00-13.00 Velikonoční dílna - malování vajíček voskem, jarní doplňky do bytu, výroba malých dárků • dům dětí a mládeže  tel. 461 615 270
14.30 LU3V: Dáma s paletou. Zdenka Braunerová 1858-1934 - přednáší PhDr. Martin Šlámal • Lidový dům   tel. 461 612 068

18.00-19.30 Miminko - cyklus setkání na téma těhotenství, porod a šestinedělí • rodinné centrum tel. 607 605 720
3. 4. Pá 20.00 Wohnout - koncert, předkapela Th!s, afterpárty s dj Milahusem, 200/250 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
4. 4. So 21.00 Oldies párty 60.–90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
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Události ve fotografiích

Hodnotící komise soutěže Historické město
roku navštívila Litomyšl: V pondělí 23. února
dorazila do Litomyšle komise, která hodnotí
města přihlášená do soutěže Historické město
roku. Smetanovu rodišti se podařilo zvítězit
v krajském kole a tak nyní bojuje o post finalisty,
v tom lepším případě i vítěze. Komisařky si pro-
šly město a prohlédly si objekty, které radnice
prezentovala ve své přihlášce do soutěže. 
Zástupci vyhlašovatelů soutěže budou krajské
vítěze, města Prachatice, Boskovice, Cheb, Jičín,
Lomnice nad Popelkou, Nový Jičín, Olomouc, Kla-
tovy, Litomyšl, Kutná Hora, Kadaň, Polná, Hole-
šov a Městskou část Prahy 1, postupně
navštěvovat až do 12. března. Celkový vítěz sou-
těže a držitel prestižního titulu Historické město
roku 2014 bude slavnostně oznámen 16. dubna
na Pražském hradě. Při této příležitosti bude
opět předána i Cena časopisu Moderní obec.
Tento časopis bude v březnovém vydání blíže
představovat první krajské vítěze. Loni v soutěži
triumfovala Chrudim, Cenu Moderní obce ob-
držel (již podruhé) Bečov nad Teplou.

Máte rádi tanec? Pak byste měli vědět, že každý
čtvrtek v měsících březnu a dubnu (s výjimkou 19.
3.) můžete navštívit od 19.00 do 21.00 hodin Tan-
čírnu na návrší. Tančírna měla premiéru 26. února
a její organizátoři mohou být se zájmem o ni spo-
kojeni. Přesto neusínají na vavřínech a chtějí tuto
akci dále vylepšovat. Chcete-li jim pomoci, napří-
klad s výběrem hudby, stačí zaslat své přání na e-
mail: info@zamecke-navrsi.cz. Napište jim, zda
dáváte přednost blues, country, foxtrotu, jivu,
polce, salse, slowfoxu, tangu, waltzu, rumbě, čar-
dáši, cha-che, mazurce, rumbě, sambě, swingu,
valčíku nebo jinému tanci. Tak nezapomeňte,
každý čtvrtek od 19.00 hod. v sálech zámeckého
pivovaru se tančí. Všichni bez rozdílu věku jsou sr-
dečně zváni. 

Vyspěte se na terase muzea: Součástí výstavy
Šárka Hrouzková a její žáci v Regionálním muzeu
v Litomyšli je exteriérová instalace na jeho tera-
sách s názvem Noclehárna \ Nocleh-na. Jejím
autorem je Martin Karel Klusoň. Do 11. února fun-
govala instalace jako architektonický objekt
s petlicí, od 12. února do 20. března je již prosto-
rem pro přespání v litomyšlském veřejném \
soukromém prostoru. Noclehárnu mohou využít
všichni, kteří požádají – poutníci, cestovatelé,
nomádi, návštěvníci Litomyšle, tuláci... Klíče od
noclehárny jsou k vyzvednutí na recepci lito-
myšlského muzea.

Expediční kamera na zámeckém návrší  6
Mezi městy, ve kterých se promítaly snímky fil-
mového festivalu Expediční kamera, se letos po-
prvé ocitla i Litomyšl. Ve středu 25. února se na
zámeckém návrší uskutečnila téměř čtyřhodi-
nová projekce filmů z celého světa. 

K zápisu do prvních tříd přišlo 142 dětí: Na tři
litomyšlské základní školy 12. února 2015 dora-
zilo 142 předškoláků, aby se zúčastnili zápisu do
prvních tříd. Někteří s obavami, jiní suverénně
zvládali zadané úkoly, aby se o pár dní dozvěděli,
zda si chystat na září aktovku. Na 1. základní
školu na Zámecké ulici bylo přijato 51 dětí, u 9
požádali rodiče o odklad školní docházky. Na 2.
základní školu U Školek bylo zapsáno 44 dětí, ro-
diče dalších tří pak požádali o odklad. Na 3. zá-
kladní školu T. G. Masaryka se dostalo 28 dětí,
dalších 7 má odklad školní docházky. 
Všem přijatým dětem přejeme, aby v září vykro-
čily tou správnou nohou.          Foto Vítězslav Vích

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

Litomyšl – prodej slunné poz. parcely na ulici Lidická v žá-
dané lokalitě, dle územního plánu určené k výstavbě rodin-
ného domu. Inženýrské sítě na okraji pozemku.
Č. 1101. Cena: 770 000,- 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 – pronájem komerčních prostor v II. NP rekon-
struovaného měšťanského domu o výměře 92 m2,  75 m2
a 83,3 m2 se zázemím, možno i jednotlivě.
Č. 1103. Cena: 1200,- Kč/m2/rok
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
Polička – prodej zděného bytu 2+1 v I. NP ve výborném
stavu, nová plastová okna, vytápění plynovou kotelnou
v domě, nízké náklady na bydlení, blízko do přírody.
Č. 1098. Cena: 850 000,- Kč
Němčice – Podrybník – prodej staršího RD 4+2 v dobrém
stavu v klidném prostředí nedaleko Litomyšle se zahra-
dami o rozloze 2000 m2, ihned k nastěhování.
Č. 994. Cena: 750 000,- Kč
Litomyšl – pronájem luxusního bezbariérového bytu 2+kk
(54m2) s velkou terasou a parkovacím stáním v novém zdě-
ném byt.domě s výtahem. Nová kuch. linka, plastová okna.
Klidná lokalita, zeleň. 
Č. 1100. Informace o ceně v RK
Lezník u Poličky – prodej RD 4+1 s garáží, zemědělskou
částí a zahradou s ovocnými stromy, napojeno na obecní
vodovod, elektřinu, topení ústřední na tuhá paliva.
Č. 975. SLEVA!. Cena: 850 000,- Kč
Rybník u ČT – prodej většího RD 4+1, s menší zahradou, ga-
ráží a terasou, po rekonstrukci v roce 2006, krásný výhled,
klidné místo blízko města.
Č. 886. Cena: info v RK
České Heřmanice – prodej zachovalé zem. usedlosti s vni-
třním dvorem, zahradou, napojeno na elektro a vodovod,
plyn a kanalizace u domu. Možnost koupě polností.
Č. 919. SLEVA! Cena: 990 000,- Kč
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
Vračovice – prodej zem. usedlosti v centru obce s uzavře-
ným dvorem, garáží, stájí a samostatnou stodolou. Vlastní
studna a za stodolou zahrada s ovocnými stromy. 
Č. 898. Cena: 690 000,- Kč

POPTÁVKA
HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY

rodinné domy v Litomyšli a okolí
byty v Litomyšli ke koupi i k pronájmu

STYLOVÁ JÍDELNA
U TOULOVCE

na TOULOVCOVĚ NÁMĚSTÍ
(náměstí pod piaristickým kostelem – Špitálek)

nabízí
• tradiční českou kuchyni

• točené pivo a pito
• polední menu 

• nealko
• společenské akce

• firemní akce
• rodinné oslavy

OTEVÍRÁME 9. BŘEZNA 2015
v 7.30 hodin

Najdete nás i na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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POZVÁNKY 

Michal na hraní
Máte rádi Michala z televizní Kou-
zelné školky? Pak si ho nenechte
ujít 18. dubna od 15.00 hod. ve
Smetanově domě v Litomyšli. Mi-
chal zde představí svoje autorské
zábavné představení „Michal na
hraní - Michal Nesvadba” určené
dětem každého věku.  Dětské po-
řady Michala Nesvadby si za dobu
svého uvádění získaly velké množ-
ství nadšených a pravidelných di-
váků.
Michal umí běhat, umí stát, umí
mluvit i tancovat. Kouzelný Michal
je první hračkou na světě, která si
může vybrat, kdo si s ní bude hrát!
Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku
ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde, a tak
jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny
do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen

ze samolepicí pásky. Michal a jeho
vystoupení představují jednodu-
chou formu humoru, založenou na
věcech, které děti denně obklopují,
které znají a jen udiveně sledují, co
a jak s nimi umí vymyslet jejich ka-
marád Michal. A proto odchází
nejen nadšené a zabavené, ale
nesou si v hlavičkách hodně zají-
mavých nápadů, které rozvíjí fanta-
zii a přitom dávají smysl.
Předprodej vstupenek byl v lito-
myšlském informačním centrum
zahájen již koncem ledna. Přijďte si
je koupit, a udělat tak radost třeba
k narozeninám či svátku, darujte je

jako netradiční velikonoční nadílku do košíčku
dětem od rodičů nebo prostě jen tak pro potě-
šení si přijďte hrát! Michal bude vaší hračkou!

Helena Byrtusová, foto promo foto

Romeo a Julie v kině
V úterý 10. března od 19.00 hodin kino Sokol
uvede jedno z nejvýznamnějších operních zpra-
cování nesmrtelného Shakespearova příběhu
o milencích z italské Verony, jejichž lásku zabíjí
zloba a nenávist znepřátelených rodin. V titul-
ních rolích na scéně Metropolitní opery excelují
operní hvězdy současnosti - fenomenální sopra-
nistka Anna Netrebko, v jejíž Julii se snoubí
atraktivní zjev s dokonalým pěveckým projevem,
a jeden z nejrespektovanějších tenoristů sou-
časnosti Roberto Alagna. Post dirigenta zastane
světoznámý tenorista Plácido Domingo. 

Bahamský večer v Husově sboru
Letošní pořadatelskou zemí Světového dne
modliteb jsou Bahamy, správně celým názvem
Bahamské společenství, které se rozkládá na
souostroví tvořeném přibližně 700 většími a 30
menšími vápencovými a korálovými ostrovy
v oblouku dlouhém více než 1 200 km. Baham-
ský ostrov San Salvador byl prvním místem, na
kterém v roce 1492 přistál Kryštof Kolumbus při
své objevitelské plavbě. 
Ve čtvrtek 12. března v 17.00 hod. mezi nás do
Husova sboru v Litomyšli opět zavítá Mgr. Alena
Naimanová, která se i na mezinárodní úrovni vě-
novala přípravě Světového dne modliteb, a pro-
střednictvím slova i promítání nám přiblíží nejen

historii a přírodní krásy této země, ale také život
dnešních obyvatel Baham, z nichž 85 % tvoří
potomci otroků britských kolonistů. Bahamy bo-
hužel drží i jedno smutné světové prvenství, a to
ve výskytu rakoviny prsu u žen. Je to následek
pokusů s jadernými zbraněmi, které v této ob-
lasti byly prováděny v minulém století. Posláním
Světového dne modliteb je: poznávat – modlit se
– konat (pomáhat), a proto i dobrovolné vstupné
z této přednášky bude věnováno na pomoc
ženám ohroženým rakovinou prsu. K účasti vás
zve a na setkání se těší

za Náboženskou obec CČSH 
Štěpán Klásek, farář

Beata Bocek opět v Litomyšli
V úterý 10. března zavítá do Litomyšle
slezská písničkářka Beata Bocek se
svými písněmi za doprovodu harmo-
niky, kytary a dalších nástrojů. Naro-
dila se v Českém Těšíně, kde pak
chodila i do základní školy s polským
vyučovacím jazykem. Necítí se ale
jako Polka nebo Češka, nýbrž jako
Slezanka. Zpívá polsky, česky i v ná-
řečí. Část jejího života je spjata také
s Litomyšlí, ve které pobývala od roku
2002 a studovala speciální pedago-
giku. V té době natočila své první CD s názvem
„Przeszkoda” (2004) – Překážka. Po skončení
studia odjela do Cardiffu ve Walesu, kde si po-
prvé vyzkoušela hraní na ulici. O tomto období
říká, že pro ni bylo zlomové a že v něm znovu-
objevila víru v Boha. Tehdy napsala písně zachy-
cené na CD „Czary moje, dary twoje”, které

vzniklo po návratu v r. 2007. V roce
2009 vydala třetí desku pod ná-
zvem „Zapraszam was do waszego
cicha” (Zvu vás do vašeho ticha). Za
desku „Ja tutaj mieszkam” pak byla
nominována na cenu Anděl 2012
v kategorii world music. Beata
Bocek hrála a hraje v různých usku-
peních, ale přestože se ráda obklo-
puje muzikanty, její písničky jsou
založeny hlavně na vlastním pro-
jevu a doprovodu. Ochutnávku z její

tvorby najdete na www.beatabocek.com, ale
ještě lepší bude zakusit sílu jejího muzikantství
naživo. Srdečně vás proto zveme na její vystou-
pení v Husově sboru na Toulovcově náměstí
v úterý 10. března v 18.30 hod.

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář, foto promo foto

Dialog vědy a víry
V sobotu 21. března v 10.00 hod. se na faře Cír-
kve československé husitské v Litomyšli na Tou-
lovcově náměstí bude konat setkání věnované
dialogu vědy a víry. Biblickým zamyšlením toto
setkání otevře RNDr. Ivana Macháčková, CSc.,
a hlavní přednášku pak pronese proděkan Hu-
sitské teologické fakulty UK doc. ThDr. Jiří Vogel,
Th.D., na téma „Karl Heim v diskusi teologie
a přírodních věd a jeho pokus o mnohodimenzi-
onální pochopení skutečnosti”. Na setkání jsou
srdečně zváni všichni zájemci o přírodní vědy
v jejich vzájemném rozhovoru i v jejich duchov-
ním přesahu a v rozhovoru s teologií.

Za Náboženskou obec CČSH 
Štěpán Klásek, farář

Profesor Martin 
C. Putna v Litomyšli
Místní skupina České křesťanské akademie v Li-
tomyšli zve na přednášku literárního a kultur-
ního historika Martina C. Putny „O Rusku
a Ukrajině, křesťanství a pokušení moci”, která
se uskuteční v úterý 24. března od 18.30 hodin
v aule Gymnázia Aloise Jiráska.
Profesor M. C. Putna tu představí svou novou
knihu „Obrazy z kulturních dějin ruské religi-
ozity”, v které vysvětluje hlavní body ruských
kulturních a duchovních dějin, jejichž hlubší zna-
lost umožňuje orientovat se v současné znepo-
kojivé mezinárodní situaci lépe, než jak to dělá
povrchní žurnalistika a propaganda.
A možná si v případě zájmu budete moci zakou-
pit i něco z autorovy literární produkce, čímž Pa-
seka slíbila laskavě posloužit na místě!

Za ČKA Věra Pleskotová

Moravské pašije Víti Marčíka
Zatímco vánoční tradice koled a betlémů je stále
velmi živá, tradici Velikonoc jako by potkával
opačný osud. Stále méně lidí ví, proč se Veliko-
noce slaví, a slovo „pašije” je jim vzdálené. Při-
tom pašije – příběh o utrpení a smrti Ježíše
Krista – byly v minulosti nejen čteny a zpívány,
ale také dramaticky ztvárňovány. Na tradici
těchto pašijových her živě navazuje a osobitým
způsobem ji obnovuje herec Vítězslav Marčík,
a to lidovou formou jako vypravěč a loutkář.
Vážné téma tu hraje komediant, který u všeho
byl a všechno viděl, a díky jeho vyprávění je do

tohoto příběhu vtažen i divák. Příběh Kristova
utrpení je zde paralelně doprovázen příběhem
chudého středověkého kluka a odehrává se na
scéně, jejíž střed tvoří stará rozbitá boží muka.
Loutky vyřezala Víťova žena Eva a autorem
hudby je jeho syn Víťa Marčík mladší, který
v těchto pašijích také hraje. O tom, že „Moravské
pašije” opravdu stojí za to vidět, se přijďte pře-
svědčit do Husova sboru na Toulovcově náměstí
v úterý 17. března v 18.30 hod. Srdečně vás zve

za Náboženskou obec CČSH
Štěpán Klásek, farář

Nabízíme k pronájmu
uvolněné prostory ve 2. patře sborové
budovy CČSH na Toulovcově náměstí,

vhodné pro kancelář nebo menší tichou provozovnu. 
Více info na tel. 739 915 655, email: ccsh@lit.cz 

Podrobné informace o záznamu diváci naleznou
na webových stránkách kina www.kinolitomysl.cz.

Leoš Krejčí, foto promo foto
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Sezónu na zámku zahájí výstava
Květina – symbol i inspirace
Zámek v Litomyšli otevře novou návštěvnickou
sezónu 2015 květinovou výstavou s názvem
Květina – symbol i inspirace. Výstava je pří-
stupná od 28. do 29. 3. 2015 a od 1. do 6. 4. 2015
vždy od 10 do 17 hodin. V rámci reprezentačních
sálů budou vedle květinových aranžmá vysta-
veny exponáty z litomyšlských zámeckých de-
pozitářů nebo dalších hradů a zámků.
Květina byla vždy inspirací pro umělce, řemesl-
níky, byla v hledáčku vědců, lékárníků, mlsných
kuchařů i cukrářů a v neposlední řadě také po
dokonalých ozdobách toužících dam.  Výstava
s názvem Květina – symbol i inspirace nabídne
návštěvníkům alespoň pohled na některé histo-
rické využití květin. 

V reprezentačních místnostech I. patra litomyšl-
ského zámku a v jeho zámecké kapli si budou
moci vedle bohatých vazeb z řezaných květin
prohlédnout třeba květinová a lovecká zátiší
z depozitářů litomyšlského zámku. Dozví se, jak
jejich malíři pozorovatele „šidili”, protože spolu
vymalovali květiny, které se v jedné váze nikdy
potkat nemohly. Byliny a květiny se používaly
pro přípravy léků. I proto vznikaly třeba krásné
malované herbáře. 
Dámy s oblibou zobaly kandované květinové
lístky. Připomeňme třeba slavnou Sisi, sestru
dlouholeté majitelky litomyšlského panství He-
leny Bavorské. V 19. století byla také květina ob-
líbenou ozdobou společenských šatů. Dámy se
předháněly, která bude mít exotičtější květ na
své večerní toaletě. Vznikla také celá košatá
květomluva, aby oblíbený pán květinou na ša-
tech své milované zvěděl, zda a jak jsou jeho city
opětovány. A nezapomeňme na oblíbené květi-
nové dekory nábytku, závěsů, tapet nebo vý-
malby pokojů. Všechny tyto osobní drobné
symboly lze z květinové historie číst.
Proto Státní zámek Litomyšl zve srdečně do
svých pokojů ve dnech 28.–29. 3. 2015 a 1.–6. 4.
2015 vždy od 10 do 17 hodin. Poslední prohlídky
začínají o 16. hodině. V uvedené všední dny za-
čínají prohlídky vždy v celou hodinu. 
Těšíme se na vás. Více www.zamek-litomysl.cz

Text a foto Zdeňka Kalová

Mother´s Angels po roce opět v Kotelně

Na konci března, konkrétně 27. března, chystají
Mother’s Angels v MC Kotelna v Litomyšli jediný
výroční koncert na domácí půdě. Naposledy zde
zahráli zhruba před rokem, a tak si u této příle-
žitosti připomeňme, jaký byl jejich uplynulý rok
a jaké mají plány do budoucna.
Mother’s Angels prožili zatím nejnabitější rok
ve své historii. Začal zostra vydáním a křtem
nového CD BOJ v litomyšlské Kotelně 14.
března 2014. Koncert trval bezmála 2 hodiny
a desku pokřtil František Černý z Čechomoru,
přičemž si vystřihl s kapelou i jejich píseň Pan-
ter. Měsíc na to následoval křest pražský – 19.
dubna v Paláci Akropolis. Tam mimo jiné vypra-
vili speciální MA-bus pro východočeské fanou-
šky, přičemž zpáteční cestu absolvovali všichni
společně za zpěvu a oslav. V Praze desku BOJ
pokřtil zpěvák a hitmaker Michal Hrůza. První
klip z vydaného CD patřil stejnojmenné titulní
písni BOJ. Točilo se téměř nepřetržitě dva dny
a před kamerou se vystřídaly desítky lidí. Mnozí
z nich dokonce podstoupili menší či větší oběť
- třeba ostříhání dlouhých vlasů dohola! Nic-
méně výsledek se povedl a klip měl 14. dubna
premiéru na TV Óčko, kde ho kluci slavnostně
uvedli. Jarem počínaje se Mother’s Angels vy-
dali na sérii venkovních koncertů zahrnující
majálesy, festivaly a nejrůznější městské akce.

Největší koncert léta odehráli na festivalu Jam-
Rock v Žamberku, kde vystoupili po 2 letech,
a uvítalo je 5tisícové publikum. Rovněž zde
vznikl obrazový materiál, který bude v nejbližší
době převeden na klipové plátno. Krom kon-
certování každý letní víkend moderovali Kuba
s Johnym pořad Samosebou na fesťák na TV
Óčko. Objeli, ať už koncertně nebo moderátor-
sky, většinu největších festivalů v ČR jako Co-
lours of Ostrava, Rock for People, Mighty
Sounds, Sázavafest, Mácháč apod. Všechny re-
portáže, stejně tak i klipy, jsou k vidění na you-
tube.com. V září měl premiéru v pořadí druhý
videoklip z desky BOJ k písni Pyžamo. Písničku
zařadil ČRo 1 Radiožurnál do své celorepubli-
kové rotace a kapela vyrazila na klubové turné
po velkých městech ČR. Zakončila ho jak jinak
než tradičně akustickým vánočním koncertem
v předvečer Štědrého dne v Malé Scéně v Ústí
nad Orlicí. 
Po takto náročném a nabitém loňském roce není
příliš divu, že jim fanoušci prohlasovali cestu až
do finální nominace mezi 5 nejlepších skupin
v kategorii Objev roku ankety Žebřík! Hlasuje se
do konce února a slavnostní vyhlášení bude 13.
3. 2015 v Plzni. Krom toho v průběhu února
a března absolvují akustické turné s kapelami
Zakázaný Ovoce a Imodium a po jeho skončení
se vypraví jako předkapela Michala Hrůzy na
jeho nadcházející Noc a Den Tour 2015. „Hrozně
moc se těšíme a jsme hlavně rádi, že Michal
znovu vyráží koncertovat!” dodává frontman
Jakub Dryml.
Mezi těmito nabitými dny mají jeden osamo-
cený, avšak o to důležitější a výjimečnější kon-
cert na domácí půdě v Kotelně. Bude to jediný
koncert zimy a jara v Litomyšli a bude se konat
v pátek 27. března od 20.00 hod. Mother’s An-
gels chystají pro fanoušky opět ojedinělou show,
speciální hosty, nový merchandise a hlavně sli-
bují pořádnou párty až do rána. 

Petr Lenoch, foto promo foto
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Maškarní ples
v Nedošíně
V sobotu 28. března jste od 19.00 hod. srdečně
zváni na 2. ročník Maškarního plesu, který se
uskuteční na Žabárně v Nedošíně. Nebude chy-
bět tombola a vyhlášení nejhezčí masky (jednot-
livce a skupiny). Vstupné je 60 Kč v případě, že
přijdete v masce, bez masky 100 Kč. Vstupenky
je také možné zakoupit v předprodeji na Ža-
bárně v Nedošíně nebo u pana Peterky. 
Akci pořádají Žabárenští štamgasti pod vedením
„J. M.” a pod záštitou osadního výboru Nedošín.

-red-

Bazárek potřeb pro rodiny 
s dětmi v březnu

Letošní již 4. benefiční bazárek potřeb pro ro-
diny s dětmi se bude konat poslední březnový
týden od 23. do 27. 3. 2015 v Novém kostele
v Litomyšli. Od loňského roku nám všem děti
zase vyrostly a my se těšíme, že to nepotřebné
oblečení poslouží druhým a zároveň bude pří-
ležitost pořídit to nutné za dobré ceny, s noha-
vicemi o pár centimetrů delšími! V pondělí
a úterý (9.00-18.00 hod.) vaše zboží do prodeje
rádi přijmeme, ve středu a ve čtvrtek (9.00-
18.00 hod.) probíhá samotný prodej. V pátek

(16.00-19.00 hod.) budeme zboží třídit a vyplá-
cet vám utržené peníze. 
Nepoužívané zachovalé oblečení, hračky
a knížky můžete do prodeje také darovat. Díky
vám, mnoha dobrovolníkům a laskavým partne-
rům akce, budeme moci opět podepřít vybraný
charitativní záměr – během minulých třech roč-
níků se tak podařilo vybrat téměř sto tisíc korun!
„Výtěžek z jarního bazárku věnujeme humani-
tární zdravotnické organizaci Lékaři bez hranic
v ČR, kteří poskytují nestrannou a nezávislou
zdravotnickou pomoc v nejkrizovějších oblas-
tech světa. Sledujeme rostoucí množství váleč-
ných konfliktů a zoufalou situaci místních lidí -
i když jen zprostředkovaně. Proto jsme se roz-
hodli pomoci tady. Mají naši důvěru, obrovský
respekt a poděkování za to, co dělají,” říká Jana
Kašická, koordinátorka bazárku. Na ni se můžete
také obracet s vašimi případnými dotazy (tel: 737
236 653, email: janakasicka@seznam.cz). Úplná
pravidla pro příjem zboží, jeho správné označení,
výši provize atd. najdete jako vždy na webových
stránkách www.novykostel.cz. Na shledanou
v Novém kostele!

Martina Soukupová, foto Manu Brado

Přehlídka trofejí 
z honiteb v okresu
Svitavy
Městské úřady  Litomyšl, Svitavy, Polička a Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s Okresním mysli-
veckým spolkem ve Svitavách pořádají ve dnech
26. – 29. března 2015 Chovatelskou přehlídku
trofejí ulovené zvěře v honitbách okresu Svitavy
za rok 2014. Akce se koná v hotelu U Jelena v Ja-
vorníku. 
Ve čtvrtek 26. března od 12.00 hod. budou přijí-
mány a hodnoceny trofeje zvěře od uživatelů
honiteb. V pátek a sobotu 27. a 28. března od
8.00 do 18.00 hod. se koná výstava pro veřej-
nost, v sobotu od 8.00 hod. pak také jarní svod
psů. V neděli 29. března od 8.00 hod. dojde k vy-
hodnocení odlovu zástupcem státní správy, vy-
hodnocení správnosti odlovu předsedou
hodnotitelské komise, k odborným přednáškám,
diskusi a výdeji předložených trofejí.
Všichni jsou srdečně zváni!                            -red- 

Koncert 4TETu v obnovené verzi
s novými písněmi  
Již 12 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pě-
veckými, ale i hereckými výkony a nápady vo-
kální seskupení 4TET (Jiří Korn – baryton 1, Jiří
Škorpík – baryton 2, Dušan Kollár - bass, David
Uličník - tenor). Gentlemani v cylindrech opět
připravili originální podívanou v obnovené IIIb
verzi programu, ve které nás potěší novými sóly
i společnými písněmi. Ve Smetanově domě 4TET
uvidíme 14. 4. 2015 od 19.00 hodin. 
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom oso-
bitý projev tohoto vokálního seskupení se
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesiona-
litou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepře-

hlédnutelný design kostýmů Marie Markové
a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí
aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka
i temperamentní herecké a „taneční” výkony
všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně nene-
chá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy
vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmo-
sférou. Není tedy divu, že vystoupení 4TETu bý-
vají vyvrcholením jak prestižních akcí, tak
i společenských událostí.
Jste srdečně zváni. Vstupenky je možné již nyní
zakoupit v síti Ticketportal www.ticketportal.cz.

-red-

50 let „Vertexové školky” (1965-2015)
Že je jí už 50 a že to na ní není znát? To se může
každý přesvědčit, když tuto „dámu v nejlepších
letech” navštíví v sobotu 11. 4. 2015 mezi 8.30
a 12. hodinou. Kromě prohlídky vnitřních prostor
budovy bude připraven program pro děti i do-
spělé. Ale tím oslava tohoto výročí nekončí. Ještě
týž den v odpoledních hodinách chceme přivítat
bývalé zaměstnance a zástupce zřizovatele
„naší školky”.
A protože jsme škola mateřská, nesmíme vyne-
chat naše děti. Oslava se samozřejmě promítne
do výchovně vzdělávacího programu a vyvrcholí
v úterý 12. 5. 2015 vystoupením jednotlivých tříd.

Zveme do Smetanova domu od 16 hodin.
I naše oblíbená Zahradní slavnost plánovaná na
úterý 2. 6. 2015 bude probíhat v duchu této udá-
losti.
Velmi rádi uvítáme každého, kdo má nějaký
vztah k naší II. mateřské škole na ulici 17. listo-
padu v Litomyšli. A pokud vlastníte něco (např.
fotografie, texty…), co by oživilo vzpomínky pa-
mětníků, prosíme o zapůjčení.
Informace na adrese www.2ms.litomysl.net
nebo přímo v budově školy.

Věra Víchová, foto dobová: archiv MŠ,
současná: Marcela Šauerová

Proměna
Vodních valů aneb 
Ovlivněte proměnu
svým příběhem!
V pondělí 23. března 2015 se v klenutém sále zá-
meckého pivovaru od 14.30 hod. uskuteční před-
náška „Proměna Vodních valů v Litomyšli aneb
Ovlivněte proměnu svým příběhem!” určená
posluchačům Univerzity třetího věku a také
všem zájemcům o toto téma. Účastníci budou
nejen seznámeni s plánovanou proměnou, ale
v navazující besedě budou moci společně za-
vzpomínat, jak si Vodní valy pamatují oni a jaké
zážitky a vzpomínky je s tímto prostorem pojí.
Takto získané autentické výstupy chtějí autoři
projektu proměny Vodních valů, architekti Martin
Rusina a Martin Frei, následně nenásilnou for-
mou promítnout do řešeného prostoru a zane-
chat v něm otisk současných obyvatel. Část
lidských příběhů tak může najít v novém parku
svoje pevné místo. Naskýtá se tu jedinečná
možnost spoluutvářet prostor parku a dodat mu
poetickou a zároveň autentickou rovinu. 
Proměna nábřeží řeky Loučné na Vodních va-
lech, kterou realizuje město Litomyšl s finanční
podporou Nadace Proměny, má za cíl oživit spo-
lečenské dění ve veřejném prostoru, pomoci
propojit a sblížit obyvatele Litomyšle a skloubit
život ve městě s potřebou pobytu v přírodě.
Autory architektonického řešení, které vzešlo ze
soutěže Cena Nadace Proměny 2013, jsou
Ing. arch. MgA. Martin Rusina a Ing. arch. Martin
Frei.
Přednášku pořádá město Litomyšl ve spolupráci
s Rusina Frei architekti, grafickým atelierem
Colmo a Nadací Proměny.
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Veselé jarní tvoření
V sobotu 28. března 2015 od 9.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 hod. můžete zavítat do Regionál-
ního muzea v Litomyšli na tvořivou dílnu s jarní
tématikou. Součástí dílny bude krátké povídání
k velikonočním zvykům a jaru, čtení známých
i méně známých velikonoční koled a říkanek, ře-
meslné a výtvarné tvoření (zdobení vajíček, vy-
tváření jarních a velikonočních dekorací, zdobení
medových perníčků apod.).
Vstupné pro děti do 6 let zdarma; děti, studenti
a senioři 20 Kč; dospělí 40 Kč. Vše pod vedením
lektorů z muzea.                                             -red-

POZVÁNKY 

Cyklus setkání na téma
Těhotenství, porod a šestinedělí
Drahé ženy, budoucí maminky, šestinedělky.
Chcete relaxovat, sdílet a získávat nové infor-
mace? Zajímá vás přirozená podpora období,
kterým zrovna procházíte? RC Litomyšl pro vás
nachystalo cyklus šesti setkání na téma Těho-
tenství, příprava na porod a šestinedělí.  
Na prvním setkání  na téma Těhotenství se za-
měříme na jednotlivé trimestry, projdeme, co
s sebou přináší, a budeme mluvit o tom, co dělat
při potížích. Druhé a třetí setkání je na téma
Porod. Uchopíme jej  jako přirozený proces. Do-
zvíme se, jak jej lze podpořit, necháme se inspi-
rovat jednotlivými porodními příběhy. Čtvrté
setkání nese název Šestinedělí aneb co mohu
očekávat a na co se lze připravit?  Tématem pá-
tého setkání je Miminko. První kontakt, první ho-
diny a dny, vše je nové, zvykáme si jeden na
druhého. V posledním šestém setkání si vymě-

níme nápady a zkušenosti, jak lze celé období
podpořit a prožít co nejlépe. 
Pro zájemce bude možnost vyzkoušet si šátky
na nošení dětí a ergonomická nosítka, esenciální
oleje, zapůjčit si knihy týkající se tématu. 
Budeme se setkávat v RC Litomyšl každý čtvrtek
od 18 - 19.30 hod. v termínech 5. 3., 12. 3., 19. 3.,
26. 3., 2. 4., 9. 4. a pak dále dle zájmu v dalších
cyklech. Cena za jedno setkání je 200 Kč, při
zaplaceních všech šesti setkání předem je cel-
ková cena 1 000 Kč. Vice informací na leno-
oloo@gmail.com nebo na telefonu 737 160 608.
Přijďte se naladit na sebe a svoje miminko, in-
spirovat se, sdílet a podporovat se v tomto ob-
dobí plné změn a očekávání. Těším se na vás.

Lenka Vodehnalová, lektorka setkání, 
za Rodinné centrum Litomyšl

Jana Urbanová

Krátce
 Komise pro kulturu, spolkový život a ces-

tovní ruch řešila na svém prvním letošním za-
sedání především několik desítek žádostí
o dotace na podporu činnosti či na pořádání
jednorázových akcí. Rada města Litomyšl na-
konec podpořila bezmála 40 projektů a roz-
dělila mezi žadatele celkem 345 tisíc Kč. Další
uzávěrka přijímání žádostí o poskytnutí do-
tace bude koncem května. 

 Ve dnech 16. a 17. února 2015 se na Magis-
trátu hlavního města Prahy uskutečnila me-
zinárodní konference s názvem Dobrá
radnice. Setkání bylo určeno komunálním po-
litikům, pracovníkům městských a obecních
úřadů i odborníkům, kteří mají zájem hledat
nové způsoby spolupráce s veřejností na ře-
šení problémů ve městech, v obcích nebo na
regionální úrovni. Konference představila na-
příklad on-line nástroje pro komunikaci s ve-
řejností, komunitně vedený místní rozvoj či
participativní rozhodování. V rámci works-
hopů jednotlivá města prezentovala konkrétní
příklady v oblasti zapojování veřejnosti do
strategického plánování (Dobřany), do úpravy
veřejných prostor (Litomyšl) nebo do přípravy
kulturní politiky (Děčín). Litomyšlský works-
hop se věnoval proměně nábřeží řeky Loučné.
Druhý den se mohli účastníci zapojit do něko-
lika intenzivních seminářů. 

 Do 19. dubna 2015 se v Pardubicích prezen-
tuje exteriérová výstava Příběh paneláku
v Pardubickém kraji, která přiblížuje historii
a současnost vybraných panelových sídlišť
v Pardubicích (Dukla, Polabiny, Karlovina, Da-
šická) a v Litomyšli (sídliště Komenského ná-
městí). Tato výstava, volně přístupná široké
veřejnosti na křížení ulic Jindřišská a Jiřího
z Poděbrad na Karlovině, je třetí výstavou
z putovního cyklu věnovaného vybraným pa-
nelovým sídlištím v jednotlivých krajích České
republiky. Podle organizátorů je původní ře-
šení Komenského náměstí po architektonické
i urbanistické stránce poměrně banální, velice
zajímavá je však úprava, jakou mu v letech
2001–2002 vtiskl ateliér Josefa Pleskota.

 Na stránce Českých drah www.cd.cz/ome-
zeniprovozu/ lze získat aktuální informace
o omezeních provozu osobní dopravy na že-
leznici, která jsou způsobena mimořádnostmi
nebo výlukami. Mimořádnosti vznikají neplá-
novaně a jde například o poruchy zabezpečo-
vacího zařízení či vozidel, nehody, následky
nepříznivých povětrnostních podmínek atd.
Výluky jsou plánovaná omezení provozu způ-
sobená stavebními pracemi na tratích či ve
stanicích. Často bývají spojeny se zavedením
náhradní autobusové dopravy. Informace lze
filtrovat podle krajů nebo čísel tratí.

Co nás učí nádory?
Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka ve spo-
lupráci s Přírodovědeckou a Lékařskou fakultou
Masarykovy univerzity a Ústavem patologie Fa-
kultní nemocnice Brno zvou litomyšlskou veřej-
nost na mimořádně zajímavou přednášku na
téma Nádory pohledem biologa. Jak nádory vzni-
kají, jak se jim lze bránit, čím se liší nádorová
buňka od zdravé, mají tyto poznatky obecnější
platnost? To jsou jen některé otázky, na které si
bude přednášející odpovídat. 
Brněnská věda zaznamenala v minulých letech
v těchto otázkách až neskutečný pokrok a my

v Litomyšli máme možnost si poslechnout asi
devádesátiminutové vystoupení paní
prof. RNDr. Jany Šmardové, CSc., která zájemce
zasvětí do této problematiky, s níž se ve svém
okolí většina z nás již setkala, setkává nebo bo-
hužel setkat může. Máte možnost poznat špič-
kového odborníka, ale zároveň velmi příjemného
člověka, který dokáže vykládat i toto obtížné
téma velmi srozumitelně. Srdečně vás všechny
zveme na toto setkání, které se uskuteční v pon-
dělí 30. března 2015 od 17.00 hod. v poschoďové
učebně Základní školy T. G. Masaryka 1145 v Li-
tomyšli.

Pavel Jirsa

Multimediální publikace České dědictví
UNESCO ke stažení zdarma 
České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek
obcí a měst, která mají na svém území památku
UNESCO. Při představování těchto historických
skvostů se naše sdružení nebojí využívat ty nej-
modernější způsoby prezentace. Důkazem je ak-
tuální novinka – multimediální publikace České
dědictví UNESCO. Kromě českých a moravských
památek UNESCO zde najdete i další zajímavosti
z měst UNESCO. Prohlédnete si
řadu překrásných fotografií a
spotů, dozvíte se hromadu no-
vých informací a přesvědčíte se
o tom, že města UNESCO
opravdu stojí za to vidět! Při sa-
motné návštěvě dané lokality
vám aplikace díky mapkám po-
může nezabloudit a v rámci do-
poručené prohlídky města
navštívíte opravdu to nejdůležitější. A o jakých
městech mluvíme? Podle data zápisu na Se-
znam UNESCO jde o tato sídla: Praha, Český
Krumlov, Telč, Žďár nad Sázavou, Kutná Hora,
Lednicko-valtický areál, Holašovice, Kroměříž,
Litomyšl, Olomouc, Brno a Třebíč. 
Každému městu jsou v katalogu věnovány tři
strany. Na straně první je to nejdůležitější o pa-
mátce UNESCO, můžete si zde prohlédnout řadu
fotografií, zhlédnout minutový spot, najdete zde
také důležité kontakty a dozvíte se i to, jak
dlouho budete cestovat k další památce
UNESCO. Strana druhá je věnována dalším zají-
mavostem z města UNESCO a strana třetí dopo-
ručené prohlídce po městě. Zde jsou také
mapové podklady a stručné informace o jednot-
livých atraktivitách v daném městě.      

Publikace je zdarma ke stažení v AppStore i Goo-
glePlay – tedy jak pro majitele Ipadů a Iphonů,
tak pro držitele chytrých telefonů se systémem
Android. V tuto chvíli je publikace v češtině a ve
spolupráci s agenturou CzechTourism pracu-
jeme na její anglické verzi. 
Slavnostní premiéru měla multimediální publi-
kace ve čtvrtek 19. února 2015 v rámci veletrhu

Holiday World. Představení apli-
kace se uskutečnilo v rámci
malé slavnosti, při které byl
představen také veletržní stá-
nek agentury CzechTourism a
ročenka Ministerstva pro místní
rozvoj. Slavnosti se kromě jiných
vzácných hostů zúčastnila mini-
stryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová a generální ředitelka

agentury CzechTourism Monika Palatková.   
Na závěr připomeňme, že zapsání památky na
Seznam UNESCO je nejen vysoce prestižní zále-
žitostí, ale jde i o jakousi záruku kvality v oblasti
turismu a motivaci k návštěvě. Památky
UNESCO jsou také velkou učebnicí dějin kultury,
jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha
zemích také vlajkovými loďmi péče o kulturní
dědictví. Označení památky emblémem UNESCO
je aktem, kterým celé světové společenství pro-
hlašuje: „Ano, toto je cosi, co je na celém světě
výjimečné a jedinečné, je to cosi, co je naším
společným dědictvím, je to něco, co se zavazu-
jeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás
všech – národů světa.“
Michaela Severová, výkonná ředitelka svazku

obcí České dědictví UNESCO
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Kapela Dirty Way hlásí řadu novinek
V litomyšlské kapele Dirty Way se toho v po-
slední době událo hodně. Nejenže došlo ke
změně jejího složení, ale i styl muziky se posu-
nul spíše k pop-rocku. Zároveň kapela točí nové
CD a chystá se na klubové turné, které odstar-
tuje 6. března 2015 v Music Clubu Kotelna v Li-
tomyšli. Na novinky jsme se zeptali frontmana
Dirty Way Pavla Nešpora: 

 Proč došlo k tak zásadním změnám v ka-
pele? Tedy nová sestava i nový styl hudby?
Je to jedno s druhým. Kapela se posledních pár
let nacházela ve velkém úpadku, který byl znát
hlavně uvnitř kapely. Někteří členové do ní již
nebyli tak zapálení jako dřív, a tak jsme se na
zkouškách běžně scházeli ve čtyřech nebo ve
třech. Stalo se i pár věcí, které by se mezi přá-
teli stávat neměly. Kapela je něco jako rodina
a tak musí držet při sobě. S novými členy to
zase začalo šlapat, jako byste autu vyměnili
starý motor. Říká se „sto lidí, sto chutí”, a tak
se nám do muziky dostalo pár jiných zajíma-
vých prvků, které přišly právě s novými členy.
Proto ty změny ve stylu.

 Proč jste se posunuli k pop-rocku? Ano, je
dnes oblíbený, ale nebylo by lepší se z tohoto
proudu vymezit? Nebojíte se, že přijdete o fa-
noušky, kteří byli příznivci původního stylu?
My se vlastně ani mezi sebou nemůžeme po-
řádně dohodnout, co hrajeme za styl. Je to pro-
stě něco, co je naše, a moc bych z toho nedělal
kovbojku. Máme ze všeho něco, z rocku, popu,
punku, a tak nám to vyhovuje. Pokud jde o fa-
noušky, nebojíme se toho, že by je nový počin
zklamal. Tomu, co produkujeme, pokaždé bez-
mezně věříme. Kdybychom věděli, že jsme do
něčeho nedali všechno, nechali bychom si to ve
zkušebně.

 Jaká je aktuální sestava kapely?
Zakládající trio zůstává stejné: Pája Nešpor
(zpěv), Wicky Palmička (sólová kytara, dopro-
vodný zpěv), Fanda Abraham (kytara, dopro-
vodný zpěv). Již druhým rokem letos budeme
mít v kapele bubeníka s budoucností Honzu
Šmída a loni se k nám připojil baskytarista Péťa
Novotný ze Svitav.

 Můžete prozradit více k novému CD, které to-
číte? Co videoklip?
Jedná se o EP s názvem Počítej do nekonečna.
Je to zhruba poloviční verze CD, obsahuje totiž
méně skladeb. Dnes už se kapelám tvorba CD
moc nevyplatí, tak jsme se rozhodli pro tento
levnější způsob. Jak již bylo zmiňováno, nový
počin se od předchozích liší snad ve všem.
Texty, nápady, náladou… Myslíme, že poslu-
chači budou hodně překvapeni, pokud si to po-
rovnají s předešlou tvorbou. Momentálně
dokončujeme nahrané skladby po zvukové
stránce a nejpozději na začátku dubna s tím
chceme jít ven. Co se týče klipů, tak to je dnes
to hlavní, co musí kapela vedle koncertů pro-
dukovat. Lidé se radši podívají na video, než
aby jen poslechli píseň. Rádi bychom postupem
času natočili videoklipy nejlépe ke všem sklad-
bám na EP „Počítej do nekonečna”. 

 Co vás v nejbližší době čeká za koncerty?
Chystáte nějaký i pro Litomyšl?
Již začátkem března vyjedeme na turné, které
bude startovat 6. 3. právě v Litomyšli v MC Ko-
telna. Bude čítat okolo 12 koncertů a končit
bude v květnu. Během toho se potkáme na
pódiu s kapelami jako Krucipüsk nebo Fast
Food Orchestra. Moc se na to těšíme! Navští-
víme mnoho měst celých východních Čech
a rovněž tři největší města republiky: Brno, Os-
travu a Prahu.

 Dalo by se tedy říci, že kapela dospěla...
Vezměte si, že od vydání posledního alba
uběhly další dva roky. Prodělali jsme kapelní
krizi, na světě vypukly asi tři nové války a One
Direction se stali slavnými. Jediné, co se snad
nezměnilo, je tradiční obsazení výherců Če-
ského slavíka. Začali jsme více vnímat okolí, co
se děje ve světě i tady doma. Dirty Way už
dávno nezpívají o škole, náctiletých láskách
a problémech s rodiči, ačkoli netvrdím, že na to
v minulosti neměli právo. Nové EP je sezna-
mem otázek, které si klademe my a naši vrstev-
níci. Jakou budoucnost dnes má muzika v naší
zemi a jakou vyhlídku na dobrý život má
v dnešním světě jedinec jako takový. Zda ná-
hodou každému nezbývá jen čekat na to dobré
a počítat do nekonečna.

Ptala se Jana Bisová, foto promo foto

COUNTRY VEČER
POD KLÁŠTEREM
Srdečně zveme všechny příznivce country
hudby na pohodové, již třetí, posezení 
s kytarami a následné jamování 
v Restauraci Pod Klášterem, a to 

20. 3. 2015 v 19 hodin.
Co s sebou? Nástroje a dobrou náladu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

točí nové pivo: 
Třeboňský Regent 11°– 21 Kč

dále točíme: 
Polička 11° – 19 Kč
Krakonoš 11° – 19 Kč

Přijďte ochutnat :-).
Otevřeno denně od 10 h.

Hospůdka
Na Konečné

mezinárodní spediční a přepravní společnost
Hledáme kolegu/kolegyni na nové pozice
Požadujeme:
• SŠ/VŠ vzdělání
• znalost AJ,NJ, PL ,RUS jazyka
• samostatnost   -zodpovědnost
• nástup dle dohody
Výhodou:
• znalost více cizích jazyků
• praxe v logistice
Nabízíme:
• práci v zavedené společnost
• profesní růst
• motivační finanční ohodnocení
• benefity
Náplň práce:
• spolupráce se stávajícími zákazníky
• samostatné plánování a organizování přeprav
• zpracování cenových nabídek
• dohled nad průběhem přepravy

Životopisy zasílejte pouze na email:
matejskova@almas.cz

Inzerce
Prodám pěkný dřevěný jídelní stůl (světlé barvy),
cena dohodou. Tel.: 732 688 037. • Nabízím levně
běžky 195, 205, a lyže 170 za velmi levnou cenu.
Dále nabízím retro kočárek z konce 80. let,
krásný, velmi levně, tel.: 739 307 646. • Nabíd-
něte do sbírky staré brože, spony z dob našich
babiček a prababiček, též staré pudřenky, fla-
kony, tel.: 739 307 646. • Ahoj, pohodová a za-
běhlá kapela hledá nového člena hrajícího na
elektrickou kytaru. Pokud si chceš vydělat něja-
kou kačku a zahrát si s dobrými muzikanty, tak
dej vědět. Převážně hrajeme v okolí Poličky a Li-
tomyšle. Sem tam jedem i dále (Hradec, Trutnov,
Pardubice). Tel.:605 962 690, www.rytmik.cz.
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 13.-14. března / Kongresové centrum Aldis 
Veletrh cestovního ruchu Infotour a cykloturistika
- návštěvníci všech generací budou mít možnost se-
známit se s nabídkou cestovních kanceláří, destinač-
ních společností, lázní, hotelů, sportovních areálů
apod. Součástí veletrhu jsou přednášky renomova-
ných cestovatelů.

CHEB
• 18. března / Kulturní centrum Svoboda
Nezmaři - koncert folkové kapely, zač. v 19.00 hod.

JINDŘICHŮV HRADEC
• 6.-8. března / Muzeum fotografie a moderních ob-
razových médií 
Móda a glamour v historických kostýmech -
workshop

KUTNÁ HORA
• 20. března
Rovnodennost v Sedlecké katedrále - tradiční sle-
dování jedinečného světelného efektu, kdy sluneční
paprsek putuje lodí nejstarší katedrály ve střední Ev-
ropě. Součástí programu je i hudební produkce. 

POLIČKA
• 20.-21. března
Momentum - festival mladého divadla v Divadelním
klubu Polička

TELČ
• 28. března
Zahájení jarní sezóny v Telči na náměstí - vítání
svátků jara a stavění máje s místními horáckými
folklorními soubory Kvíteček, Kvítek I a II a Podjavo-
řičan Telč a tradičním předváděním řemesel. Veliko-
noční dílny domu dětí a mládeže.

TŘEBOŇ
• 27. 3. 2015 od 20:00
Městský ples Pětilisté růže  
Společenský sál Lázní Aurora - účinkují Pavel Helan,
finalista Československo hledá talent, mistři světa
z taneční školy Stanislava Schöna, velká tombola
a bohatý raut. 

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

Vás zve na pořádně šťavnaté 

K tomu profesionálně načepovaný
Pilsner Urquell dle Vaší chuti. 

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

ve dnech

13. – 15. 3. 2015
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Rezervace na tel. čísle 
461 615 338, 734 670 355

STEAKOVÉ
HODY

Nový sborník Pomezí Čech,
Moravy a Slezska
Regionální muzeum v Litomyšli vydalo již 15.
svazek sborníku prací ze společenských a pří-
rodních věd. Obsahuje články: Vojtěch Večeře:
Působení premonstrátů v Litomyšli v době bi-
skupství (1344–1421), Alena Šubrtová – Jiří Čer-
vený: Neznámý životopis kněze-buditele J. V. J.
Michla-Drašara (1810–1862), Petr Kubát: Jarmil
Krecar (1884–1959). Příběh posledního českého
dekadenta. Dále materiály: Pavel Kejval – Jan
Mareček – Jana Němcová – Tereza Žďárová: Nej-
novější poznatky k osídlení katastru Litomyšle
v pravěku, Miroslav Kučera: ...a už se nevrátili.
Na paměť padlých občanů z Bučiny v I. světové
válce, Jana Procházková: Minulost a současnost
česko-německých a německých rodin na území
tzv. Hřebečska a Anna Šubrtová: Moderní, ale ne

Prodám půdní byt 4+1,
120 m2, v klidné části Litomyšle.

Tel. 604 743 844

Prodám zděný byt 3+1
s balkónem a sklepem. Byt je částečně 

zrekonstruovaný. Ne RK. Tel. 606 601 970.

radikální. Architektura a urbanismus Litomyšle
první poloviny 20. století. Sdělení: Peter Foukal:
Vzpomínky na profesora Zdeňka Kopala. Nová
literatura: Jan Kapusta: Neuvěřitelná kauza Mar-
tinů – Pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17.
srpna 1979 byly ostatky hudebního skladatele Bo-
huslava Martinů převezeny z dalekého Švýcarska
do rodné Poličky. (Ivan Štraus), Martin Boštík: Fe-
nomén Boštík. Václav Boštík a jeho rodinní vý-
tvarní souputníci z Ležákova mlýna v Horním
Újezdu. (Pavel Waisser), Michal Šimek a kol.: Josef
Matička – Dar Litomyšli. (Pavel Waisser).
K zakoupení je v litomyšlských knihkupectvích
a ve foyer muzea. Zaslání poštou – na základě tel.
objednávky nebo e-mailu (461 615 287, vopari-
lova@rml.cz). Cena 140 Kč. Martin Boštík
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Nákupní zájezd do Polska 
(Kudowa Zdroj) se uskuteční 

v sobotu 11. dubna 2015
odjezd v 7.00 od morového sloupu
na náměstí v Litomyšli
návrat kolem 15. hodiny
cena: 150 Kč
závazné přihlášky do 3. 4. 2015
- tel. 775 913 400,
dana.kmoskova@centrum.cz

Jarní nákupní
zájezd do Polska  

ČAJOVÝ DŮM 
„U VĚŽE”

Nově u nás zakoupíte výrobky 
z chráněné dílny KÁČA:

• ušní a tělové svíce, turbo svíce, čakrové svíce
• pohankové ručně  malované  polštáře

• polštáře plněné bylinkami a ovocnými peckami

• dále výrobky firmy ENERGY a DĚDKA KOŘENÁŘE
• široký sortiment bylin, čajů, tinktur

a bezlepkových potravin
• kosmetiky firem PLEVA, SALOOS a BAREKOL

TĚŠÍME SE NA VÁS
(Ropkova ul. 53 směr PČR)

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 5. března od 19.00 / Fabrika
Divadlo La Fabrika: Lordi - skandální salonní kome-
die o třech rozpustilých slovenských lordech, kteří si
v Londýně rozdělují dámy. Komedie na motivy kore-
spondence O. Wilda a R. Rosse.
• 13. března od 19.00 / Fabrika
Love In Flames - irská taneční show tanečního sou-
boru Merlin (Slovensko). Velkolepý projekt irského
tance, stepu, hudby, kostýmů…
• 18. března od 19.00 / Fabrika
Věra Martinová & kapela - koncert. Jubileum 55 Tour
– V. Martinová oslaví v r. 2015 své 55. narozeniny!
• 28. března od 11.00 / klub Tyjátr
Oblastní kolo Porty
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 14. března od 15.00 / Tylův dům
Pohádkový karneval
• 19. března od 19.00 / Tylův dům
Koule - divadlo, příběh vrhačky koule
• 26. března od 19.00 / Tylův dům
Petra Janů - koncert

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 8. března od 18.00 / dvorana muzea
Martino Hammerle Bortolotti - koncert k MDŽ
• 19. března od 19.00 / kinosál muzea
Zase ta „sborovna” - divadlo, v hl. roli P. Trávníček
• 31. března od 18.00 / kinosál muzea
Aljaška - cestopisná přednáška J. Hrmy 

VYSOKÉ MÝTO
• 6. března od 20.00 / Šemberovo divadlo
Madrage - koncert
• 7. března od 20.00 / klubová scéna M-klubu
Voxel - koncert, skvělý písničkář poprvé na prknech
klubové scény
• 28. března od 9.00 / náměstí Přemysla Otakara II.
Jarní Kujebácký jarmak - tradiční jarní Kujebácký
jarmark s kulturním programem
• 31. března od 19.30 / Šemberovo divadlo
Václav Neckář & Bacily - koncert
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVEFlorbalové týmy se na turnaji Dona
Boska utkaly již po dvanácté
Během jarních prázdnin se již tradičně uskuteč-
nil florbalový turnaj Dona Boska. Dvanáctý roč-
ník akce pořádané pod záštitou vicehejtmana
Pardubického kraje Romana Línka opět přilákal
mnoho soutěžících i fanoušků. 
V pátek se ve víceúčelovém zařízení Skalka
představily týmy mladších a starších žáků, ale
také nově otevřená kategorie veteránů. „Turnaje
se účastním pravidelně už deset let. Za tu dobu
jsem se od mladších žáků propracoval až do ka-
tegorie mužů. I letos se na zápasy přišla tradičně
podívat skoro celá obec. Atmosféra byla tedy
jako vždycky skvělá, „ uvedl jeden z účastníků
turnaje Jan Haupt. Zároveň také dodal, že obdi-
vuje iniciativu organizátorů, kteří věnují svůj čas
přípravě florbalového turnaje pro široké okolí. 
Do kategorie mladších žáků, kteří celý turnaj za-
hajovali, se přihlásilo pět týmů. Vítězem se po
napínavém boji stali Ohniví koně z Lubné. Ani při
zápasech starších žáků však nebyla o napětí
nouze. Medaile za první místo si nakonec odnesl
tým Peaksport Litomyšl. „V letošním roce se při-
hlásily i tři pražské týmy, jeden z nich v kategorii
mladších žáků a dva týmy za žáky starší. Na tur-
naji se ale kromě sportovců sešlo také mnoho
fanoušků, kteří hlasitě podporovali jednotlivé
týmy. Naštěstí se i tento rok celý turnaj obešel
bez zranění,” okomentovali průběh akce pořa-
datelé.  V tomto roce se turnaje mohli poprvé
zúčastnit i soutěžící starší než 35 let v kategorii
veteránů. Zde se na první příčce umístil tým Kar-
diaci z Lubné.
Celý sobotní den patřil soutěži mužů. Šestnáct
týmů bojovalo od rána až do večera. Všichni
hráči se snažili podat co nejlepší výkon a halou
se rozléhalo hlasité povzbuzování jejich fanou-

šků. K napínavé atmosféře přispěli také komen-
tátoři, kteří dodávali zápasům na ještě větší za-
jímavosti. Zlatou medaili si ovšem mohl odvézt
pouze jeden tým. Letošním vítězem se stal tým
Aquafield z Litomyšle, na druhé příčce se umís-
tili lubenští Bratři Sokolové a třetí skončil tým
Capitan Litomyšl.
Letos si soutěžící připomínali také 200. výročí
narození patrona akce Dona Boska. Florbalový
turnaj v Lubné patří k největším v regionu. Díky
své kvalitě a objektivnímu rozhodování rozhod-
čích si získal během let velkou popularitu. Není
proto divu, že se zde každoročně schází více než
tři stovky účastníků. V tomto roce se na soutěži
během 74 zápasů vystřídalo celkově 35 týmů. Tři
desítky organizátorů a dobrovolníků, díky kte-
rým se mohl celý turnaj uskutečnit, věnovaly pří-
pravě mnoho volného času, ale už teď slibují, že
se fanoušci mohou těšit na další ročník.
Fotografie z turnaje najdete na internetové
stránce www.florbaldb.cz

Barbora Košňarová, foto František Košňar

Jezdecký klub hřebčín
Suchá otvírá od března
2015 pro děti od 7 let jez-
decký kroužek, který se
bude konat každou středu
od 18.00 hod. v areálu Jíz-
dárny Suchá. Náplní jez-
deckého kroužku budou
nejen znalosti ze světa
koní a poníků, ale i prak-
tická výuka - starání se o
koně a 1x za měsíc jízda na

koni. Pro více informací nás kontaktujte na
manon@wo.cz.

Mirka Skřivanová, foto Jan Kameník

Jezdecký kroužek
pro děti

Skupina Combo 2
hledá hráče na klávesy

tel. 734 724 597 

Tel: 605 91 55 72

6 NEBANKOVNÍ PŮJČKY4

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Bez poplatků! Schválení do 20 minut!
Půjčujeme od 10.000 –140.000,-

Najdete nás i na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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hledá do textilní výroby pro klienta TECHNOLEN kandidáty na pozici

VEDOUCÍ / MISTR VÝROBY
Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, 

možnost profesního růstu, sociální jistoty 
i zaměstnanecké benefity a zázemí mezinárodní firmy.

Požadujeme zkušenosti v textilní výrobě 
a s řízením menšího týmu pracovníků.

Životopisy zasílejte na mail: ipavlickova@hill-praha.cz
Informace na tel. 222 252 999

H I L L
I N T E R N A T I O N A L

ZOB SHOP nabízí
Prodejna ZOB SHOPU je umístěna v centru Sme-
tanova náměstí a nabízí sušené ovoce, ořechy,
výběrové plantážní kávy a čaje z celého světa,
sortiment pro děti, či dokonce müsli, které si
můžete sami vymyslet a namíchat. Připravena
jsou originální balení. Najdete nás také na face-
booku (www.facebook.com/zobshop). Budeme
se těšit na návštěvu.           Ludmila Gerčáková
PLACENÁ INZERCE 

Letní tábor 
s Jiskrou letos již
popatnácté
Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl letos již
popatnácté organizuje letní tábor, který se usku-
teční od 28. července do 7. srpna 2015 v pen-
zionu U Kačáka v Bedřichově v Jizerských
horách. Toto místo je dětmi hodnoceno jako
místo nejoblíbenější. Děti opět čeká kopec zá-
bavy a úžasných dobrodružství. 
A na co se děti mohou těšit? Na spoustu her,
tvoření, zábavy a sportování, na pobyt v krásné
přírodě Jizerských hor, na menší či větší turis-
tické výlety, oblíbené diskotéky, táboráky
a noční hry. Pojede se na výlety do liberecké
ZOO, botanické zahrady, na Ještěd, do dino-
parku, bazénu či IQ parku. Téma letošní celotá-
borové hry ale ještě úplně neprozradíme –
pouze naznačíme – dostali jsme zprávu, že na
louku k penzionu přiletí UFO. A co se potom
bude dít…?
V ceně tábora je doprava, ubytování, stravování,
úrazové pojištění, veškeré výlety a vstupy, ma-
teriální a technické vybavení tábora včetně tá-
borových triček a tradičních pamětních listů.
Bližší informace a podmínky k přihlášení na le-
tošní dětský tábor sdělí za kolektiv vedoucích
Dana Kmošková, TJ Jiskra Litomyšl, tel.
775913400, dana.kmoskova@centrum.cz.
Tradice dětských letních táborů Tělovýchovné
jednoty Jiskra Litomyšl trvá již řadu let. Před tři-
ceti lety šlo o stanové tábory a později turistické
ubytovny ve Vranicích. Nové pojetí letních tá-
borů se datuje k roku 2000, kdy vznikla úžasná
parta mladých nadšených vedoucích a dětí, kteří
společně prožili 10 dní, stejně jako v roce násle-
dujícím, ve stanovém táboře kempu v Jetřicho-
vicích v Česko-saském Švýcarsku. Poté jsme se
přemístili k Bystřici nad Pernštejnem, odkud
jsme již pátý den po děsivých a hrůzných zážit-
cích se stoupající vodou byli evakuováni. Tehdy
jsme si řekli, že stanové tábory již NE, a od té
doby využíváme pevné a odolné objekty. Úžasné
zážitky máme ze Slunečné u Rýmařova, Říček,
Chlumětína na Vysočině, Vižňova u Broumova,
Deštného, Vranic a z penzionu U Kačáka v Be-
dřichově v Jizerských horách.
Za uplynulých 14 let jsme prožili nádherné oka-
mžiky v krásných koutech naší vlasti, zažili jsme
povodeň, deštivé dny i únavná vedra, nevyhnuly
se nám menší, ale ani větší úrazy, zaznamenali
jsme úžasné sportovní výkony na hřištích, v ba-
zénech či na cyklovýletech. Nezapomenutelné
zážitky máme z nočních her, z tanečních večerů
a táboráků, z výstupů na vrcholy hor nebo na
rozhledny, z návštěv zápasů ligových fotbalo-
vých mužstev a přípravných hokejových zápasů,
z raftování nebo slaňování. Sžili jsme se s posta-
vami ze známých filmů, knih a pohádek, cesto-
vali po světadílech, byli jsme v pravěku, ve
Stínadlech, mezi indiány, rytíři, loupežníky, na
zemi i ve vesmíru. Vždy se podařilo vytvořit vy-
nikající kolektiv dětí s vedoucími. Z mnoha na-
šich táborníků jsou dnes už noví vedoucí nebo
rodiče, kteří své děti na tábory s Jiskrou posílají. 

Dana Kmošková



26

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011
So 4. 4. Aqua show - ve dvou etapách v době od 14 do
16 hod. a od 16 do 18 hod. 
• 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
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo tel. čísle 
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 (cca do poloviny března):
So, Ne 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 Zdravotní cvičení pro ženy
St 17.00 Předškoláci / 18.00 Gymnastika

 Sauna za sokolovnou, tel. 777 947 718
So 21. 3. 9.00-20.00 - Masérská tour Masérny Na Dlani
z Ostravy - rezervace masáží na tel. 774 102 559 nebo
v sauně
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 Fitbox
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 - Vasrmá-
nek (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
Tenis, squash, bowling
Od 1. 3. 2015 nový provozovatel. 
Provozní doba: zatím nenahlášena

 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

 Rodinné centrum
Čt 16.30-17.30 - Rehabilitační cvičení s prvky jógy 
(p. Rolečková, tel. 721 344 217)

Druhé kolo nového ročníku Litomyšlského
poháru ve stolním táhlovém hokeji 
Druhé kolo nového ročníku Litomyšlského po-
háru ve stolním táhlovém hokeji se hrálo v DDM
Litomyšl. Opět devět hráčů a jen 8 míst v play-
off – smůlu tentokrát měl Ladislav Kulhánek. To-
máši Jedličkovi se základní část hrubě nevyvedla
a ve čtvrtfinále narazil na Zdeňka Lopaura, kte-
rému podlehl 0:3 na zápasy. Vyrovnaný boj sli-
bovala dvojice Jiří Malík – Jindřich Petr, Petr však
nakonec „snadno” vyhrál 3:0 – jako v lednu. Jen
Michal Boštík si chtěl turnaje naplno užít: nej-
prve vyřadil Jiřího Junka 3:2, v semifinále Petra
3:1, ve finále Roberta Ježe už snadno 3:0 a 8. ví-
tězstvím v této soutěži postoupil v historické ta-
bulce na 8. místo. Na devatenáctiletého mladíka
slušné, že? V zápase o 3. místo Lopaur porazil
Petra 3:0, ve skupině o 5. místo si spravil chuť
Jedlička, Kulhánek si 8. příčkou polepšil ve svě-
tovém žebříčku. Pořadí LP 2015: 1. Michal Boštík
75b., 2. Robert Jež 75, 3. Zdeněk Lopaur 60, 4.
Jindřich Petr 52, 5. Jiří Junek 38, 6. Jiří Malík 30, 7.

SPORT, CVIČENÍ

Skvělý vstup
mladých basket-
balistů do play-off
Ve velkém stylu vstoupily
v polovině února dva naše
týmy do vyřazovacích bojů
v krajských soutěžích. Nej-
lépe si vedl A-tým nejmlad-
šího minižactva U11, který
v základní části nepoznal
hořkost porážky. Ani ve
čtvrtfinále tomu nebylo jinak, a dokonce jsme si
připsali i nejvyšší sezonní výhru. Na palubovce
Josefova jsme dominovali poměrem 161:14
a 137:26. Odveta v Litomyšli tak bude již pouze
formalitou a můžeme směle vyhlížet k semifiná-
lové sérii proti Hradci Králové. Ještě předtím nás
však čeká kvalifikační turnaj o Mistrovství České
republiky smíšeného minižactva U11, které se
letos bude konat v Mostě. Hlavním tahounem
týmu je Filip Suchomel, který je s průměrem 37
bodů na zápas také nejlepším střelcem soutěže.
Radost z hladkého postupu do semifinále pro-
žívá i tým starších minižáků U13. Shodou náhod
byl jejich čtvrtfinálový soupeř také z Josefova.
Na domácí palubovce jsme zvítězili 67:15
a 66:23. Odvetu jsme pak opanovali poměrem
90:14 a 61:25. Tým těží především z velké vyrov-
nanosti celého kádru a pokaždé se najde jiný
střelecký lídr. Bohužel po Vánocích sužují tým
četná zranění, a tak čeká chlapce nelehký semi-
finálový boj. Rozhodně se však nevzdáváme
předem a o finále se porveme.

Martin Šorf, předseda basketbalového klubu 

Ladislav Kulhánek 26, 8. Tomáš Jedlička 22, 9.
Tomáš Halama 22, 10. Ladislav Cafourek 16
(všichni Stiga HC Benátky). Další kolo LP 2015 se
bude hrát v sobotu 14. 3. od 14.00 hod. na stej-
ném místě!

Text a foto Jindřich Petr
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Volejbalisté Beránková a Šulc mezi 
evropskou elitou

Začátek roku je v me-
zinárodním mládež-
nickém volejbale ve
znamení kvalifikač-
ních bojů o evropské
a světové šampi-
onáty. Letos se toto
velice intenzívně tý-
kalo i dvou litomyšl-
ských odchovanců
Evy Beránkové
a Marka Šulce, kteří

v současné době oblékají dresy brněnských ex-
traligových klubů. A oba byli nanejvýš úspěšní.
Marek Šulc patří k lídrům reprezentačního týmu
do devatenácti let. Ten bojoval v srbské Subotici
se stoprocentní úspěšností proti týmům Ukra-
jiny-3:0, Švédska-3:0 a Sbska-3:2. Z prvního
místa postoupila Česká republika přímo na ME,
které se koná začátkem dubna v Turecku. Zde je
čekají v základní skupině reprezentační týmy

Německa, Španěl-
ska, Bulharska, Ru-
munska a Turecka.
Pokud by se našim
borcům podařilo
v konečném pořadí
skončit do šestého
místa, čekala by je
cesta na MS až do
daleké Argentiny.

Eva Beránková je
stálou členkou juni-
orské reprezentace do dvaceti let, která prošla
úspěšně prvním kolem kvalifikace MS konaném
v nedalekém Tišnově. Zde naše děvčata porazila
Dánsko, Rakousko a Bulharsko shodně 3:0.
Druhé kolo je čeká v půlce května. Všichni volej-
baloví příznivci, nejen v Litomyšli, budeme držet
palce!!! 

Břetislav Fiala, prezident VK Litomyšl, 
foto archiv klubů 

Sára Finsterle vítězkou finále Childern
Tour na CSI Ebreichsdorf v Rakousku
Zástupkyně Jezdeckého klubu hřebčín Suchá
Sára Finsterle se postarala o českou hymnu ve
dnech 13.-15. února při skokových závodech
CSI2* konaných v rakouském Ebreichsdorfu
a zároveň o první vítězství v nedělním finále.
Nikdo na ni nestačil v závěrečné dětské túře je-
doucí se na čas. O další finálové vítězství se
v mezinárodní konkurenci postaral nejlepší
český jezdec Aleš Opatrný a v juniorské Tour pak
Francesca Kolowrat - Krakovská.
Sára Finsterle startovala na závodech se dvěma
koňmi a v kvalifikacích získala dvě druhá a jedno
třetí místo, to vše korunovala finálovým vítěz-
stvím ve své kategorii. Dětské finále bylo posta-
veno na výšce 125 centimetrů a pouze dvě
účastnice dokončily bezchybně, vedle české
jezdkyně to byla ještě maďarská dvojice. Rozdíl
mezi nimi byl více jak vteřinový. Pro Sáru to byl

velmi vydařený začátek sezóny. Hlavním cílem
je však srpnový start na ME dětí právě v Rakou-
sku.

Mirka Skřivanová, foto Lukáš Najman

Atletické okénko
Halová sezóna je v plném proudu, ale všichni
atleti v hale nezávodí. V ČR jsou vyhovující haly
pouze v Praze a Jablonci, takže krajské přebory
všech krajů se konají v nich. Naši atleti nemají
možnost v halových podmínkách trénovat, na
rozdíl od většiny svých soupeřů ze severních
Čech. Krajské: přebory Pardubického kraje se
konaly 1. 2. v Jablonci. Krajskými přeborníky se
stali Tomáš Kozák v kouli 18,03  a Jáchym Kovář
na 3 km za  8:59,28. Medaile přidali i další kou-
laři - žák J. Vostřel byl stříbrný (12,97) a D. Bar-
tůněk bronzový (13,28). Nejpilnější z mladých
závodníků byl M. Valenta (60 m 7,94, 60 př.
9,74, dálka 554 a koule 10,80). J. Kovář ještě za-
běhl 1 500 m za 4:16,14 a loňský žák P. Hilde-
brand 60 m za 8,30.
T. Kozák začíná letošní sezónu vyrovnanou sérií
na mezinárodních mítincích: 24. 1. Jablonec 17,85,

28. 1. Jablonec 18,06 a 22. 1. Otrokovice 18,26.
V Praze se 14. 2. uskutečnilo Mistrovství repu-
bliky juniorů. Jáchym Kovář se zúčastnil kratších
běhů na 1 500 m (4:11,99) a 3 000 m 5. místo
(8:55,03). V Praze se konalo také MR v halovém
sedmiboji, kde 6. místo obsadil u nás hostující
Flídr výkonem 4545 bodů. Jednotlivé výkony:
60 m (7,39), výška (194), dálka (652), koule
(10,81), tyč (330), 60 m př. (9,09), 1 km (3:01,08).
Celostátní tabulky za rok 2014 zveřejnily i umís-
tění litomyšlských atletů: P. Baar kromě vítěz-
ství v pětiboji a 4. místě v desetiboji má výkony
ještě na 200 m, 110 m př., tyč, dálka, oštěp. T.
Kozák je  na 5. místě ve vrhačském trojboji a fi-
guruje v kouli a disku. V těchto disciplinách na-
jdeme i D. Bartůňka. M. Zeman je tabulkový
v hodu kladivem a břemenem. V. Kozák v oš-
těpu, J. Kovář má v tabulkách výkony na 5 km,
10 km a 3 km překážek. Z žáků najdeme v ta-
bulkách J. Vostřela v kouli a kladivu.

Petr Jonáš

Z důvodu změny zaměstnání 
sháním středně velký byt 

v Litomyšli. Tel: 734 313 232



Pá-Ne 6.-8. 3. Drezurní soustředění s Danielou Gröben • Jízdárna Suchá
So 14. 3. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
      14.00 Litomyšlský pohár ve stiga hokeji - 3. kolo • dům dětí a mládeže
Ne 15. 3. 10.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Náchod B - utkání východočeského přeboru dorostu • městský stadion Černá hora
So 21. 3. 9-20.00 Masérská tour Masérny Na Dlani z Ostravy - rezervace masáží na tel. 774 102 559 nebo v sauně • sauna
      9.30, 11.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Česká Třebová - utkání krajského přeboru st. a ml. žáků • městský stadion Černá hora
So 28. 3. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - pískové kolbiště
      15.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. MFK Chrudim B - utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion Černá hora
So 4. 4. 13.00 Drezurní veřejný trénink /Z-L +pony/ • Jízdárna Suchá
      14-16 a 16-18 Aqua show - 7 velkých atrakcí pro malé i velké zájemce, omezená kapacita (předprodej v bazénu a v DDM) • bazén

Šachový zpravodaj
Po podzimní části šachových soutěží družstev to
s námi vypadalo velmi špatně. Z pěti kol získal
A tým v divizi pouze jediný bod za remízu se Ža-
mberkem a B tým měl po 4 kolech v krajském pře-
boru - východ pouze 3 body za výhru nad Horní
Čermnou. Během našeho tradičního vánočního
večírku na Veselce jsme si při dobrém jídle a pití
vzájemně foukali rány. Fakta hovořila jasně, pokud
to tak půjde dál, tak nám oba týmy spadnou do
nižších soutěží. Do nového roku jsme si všichni slí-
bili, že mákneme a vyhrabeme se z té šlamastyky,
jeden za všechny - všichni za jednoho. A tak se
i stalo. S novým rokem jakoby mávnutím kouzel-
ného proutku odešla naše nervozita a zbytečně
prohrané zápasy, každý hrál na plno, hecovali jsme
se a povzbuzovali a výsledky se dostavily.
11. 1. 2015: Litomyšl B x Polička C (6,5 : 1,5)
Bodovali: Lucie Bartošová, Jaromír Odstrčil, Jiří
Šváb, Jarek Pražák, Petr Jonáš; remíz: Ladislav
Zeman
19. 1. 2015: Litomyšl A x Mor. Třebová A (6,5 : 1,5)
Bodovali: Martin Daniel, Jiří Doseděl, Karel Škeřík,
Lucie Bartošová, Jakub Nešpor, Jaromír Odstrčil;
remíz: Václav Pekař

26. 1. 2015: Litomyšl B x Kunvald (4 : 4)
Bodovali: Jakub Nešpor, Petr Jonáš; remíz: Lucie
Bartošová, Jiří Šváb, Jarek Pražák, Milan Krejčí
1. 2. 2015: Litomyšl A x Česká Třebová A (5 : 3)
Bodovali: Václav Pekař, Martin Daniel, Lukáš
Jirsa, Jakub Nešpor; remíz: Jiří Doseděl, Lucie
Bartošová. Absolutorium zaslouží za svoji partii
Lukáš Jirsa, který sehrál „partii snů” a rozhodl
zápas. Obětoval věž a koně a poslední dva pěšci
se řítili na proměnu dámy, které nemohl zdrcený
soupeř zabránit. Kromě jiného získal ode mne
a Karla, který zbrkle prohrál, láhev becherovky.
8. 2. 2015: Litomyšl B x Česká Třebová B (5 : 3)
Bodovali: „Staro-nové pušky” Jakub Nešpor,
Tomáš Nekvinda, Jarek Pražák, Petr Jonáš; remíz:
Jiří Šváb a Ladislav Zeman.
15. 2. 2015: Litomyšl A x Rapid Pardubice C (6 : 2)
Bodovali: Jiří Doseděl, Lukáš Jirsa, Karel Škeřík,
Marek Stodola; remíz: Martin Zeman, Martin Da-
niel, Lucie Bartošová, Jaromír Odstrčil. Za stavu
4 : 0 jsem nabídl remíz v lepší pozici a s lepším
časem, soupeř po ní skočil a 3 body byly doma.
22. 2. 2015: Litomyšl B x Horní Čermná (6 : 2)
Bodovali: Opět naše mladé pušky Tomáš Ne-

Konečné pořadí MČR v motoskijoringu
2015? První Mohaupt a Hotový z Orionu 
První letošní závod v motoskijoringu viděli diváci
v sobotu 7. 2. na dráze v Horním Městě u Rýma-
řova. Jelo se na kvalitním okruhu a zde slavila
úspěch nová posádka Orionu Litomyšl - Lukáš
Mohaupt s lyžařem Václavem Hotovým. Druhý
den šampionát pokračoval v Klášterci nad Orlicí.
Podmínky byly tentokrát úplně odlišné, na okruh
od rána hustě sněžilo a pořadatelé měli plné
ruce práce s údržbou místní dráhy. Ovšem ani
tady nezaváhal obhájce prvenství z loňského
ročníku Mohaupt a po pěkném souboji s dvojicí
Josef Mňuk - Filip Langer z družstva Mňuk Ra-
cing Team Vysoké Mýto projeli cílem na první
pozici před Mňukem a další posádkou Orionu
(Josef Sládek - Petr Čížek).
Třetí závod seriálu ORION - SHIVA KTM CUP
2015 zavítal 14. 2. do Martinic v Krkonoších. Po-
vrch zde silně ovlivnila obleva z posledních dnů,
a tak závodníci, zejména jejich parťáci (lyžaři), to
měli velice obtížné. Potřetí se usmíval letos na
stupních vítězů po finálové rozjížďce Mohaupt,
ale tentokrát ho pořádně od startu proháněl
Pepa Mňuk s Langrem. Třetí dojeli zase Sládek
s Čížkem. V Dobřanech vyšlo organizátorům
perfektně počasí, do místního areálu dorazilo
mnoho naladěných diváků a byli zvědavi, jestli
Mohaupt i zde počtvrté uspěje. Kvalifikaci sice
ovládli Mňuk se svým lyžařem, ale ve finálové
jízdě šli nekompromisně dopředu obhájci titulu.

V cíli tak zvedal první ruce Mohaupt s Hotovým
před svými kolegy z týmu (Sládek - Čížek), na
bronzové medaile letos poprvé dosáhli zkušení
borci - bratři Patrik a Miroslav Šrolerovi z Kláš-
terce nad Orlicí. Mohaupt se svým parťákem
letos závodili skvěle, dominovali ve všech pod-
nicích, byli jasně nejlepší a zaslouženě obhájili
titul z minulé sezony.
Konečné pořadí MČR v motoskijoringu 2015: 1. L.
Mohaupt - V. Hotový (Orion Litomyšl-RS Petrol
Tým) – 88 b., 2. J. Mňuk - F. Langer (Mňuk Racing
Team) – 69 b., 3. J. Sládek - P. Čížek (Orion Lito-
myšl-RS Petrol) – 67 b.

Za Orion Litomyšl Petr Kovář,
foto Miroslav Jireček

kvinda, Libor Horák, dále již po páté za sebou
Petr Jonáš a spolehlivá Lucie Bartošová; remíz:
Jaromír Odstrčil, Jiří Šváb, Jarek Pražák, Milan
Krejčí.
A pak že to nejde. Po 8 kolech má A tým 10 bodů
a je na 7. místě, B tým je se 13 body na 4. místě.
Dnes mohu konstatovat, že oba týmy jsou za-
chráněny.
Od ledna jsme rozjeli společně s šachovým farním
kroužkem v Dolním Újezdu šachový kroužek dětí.
Pokud chcete zapojit svoje ratolesti do tajů ša-
chové hry, můžete děti přivést. Jsme v šachové
klubovně U Plovárny každý pátek od 16.30 do
19.00 hod. (tel:. 776 080 035, ods58@seznam.cz).
Dne 9. 5. 2015 uspořádáme v hotelu Zlatá
Hvězda 5. ročník šachového turnaje jednotlivců
v rapidu „BISKUPSKÉ VĚŽE LITOMYŠLE”, který
bude zároveň kvalifikačním turnajem FIDE
v rámci Pardubického kraje s možností postupu
do celostátního kola a na mistrovství Evropy.

Jaromír Odstrčil,
předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl

AQUA SHOW 
v Městském bazénu

V sobotu 4. dubna 2015 se v Městském bazénu
Litomyšl uskuteční velká AQUA SHOW. Akci za-
jišťuje  SVČ Tramtáryje Svitavy, DDM Litomyšl
a Městský bazén Litomyšl. Ve dvou etapách
v době od 14 do 16 hod. a od 16 do 18 hod. bude
možné využít 7 velkých atrakcí pro malé i velké
zájemce (vodní trampolíny, kokos, banán, aqua-
space, vodní válec, kostka, aquazorbing). Tobo-
gán, vířivka, pára, dětský bazén i výplavový
bazén budou po celou dobu veřejnosti k dispo-
zici též, jedna dráha v 25 m bazénu bude vyhra-
zena pro kondiční plavání. 
Další informace získáte na www.bazen-lito-
mysl.cz. Předem upozorňujeme návštěvníky na
omezenou kapacitu krytého bazénu a možnost
zakoupení vstupenek v předprodeji (Tramtáryje
Svitavy, DDM Litomyšl, bazén Litomyšl). Přijďte
prožít nevšední návštěvu bazénu a užít si netra-
diční vodní radovánky. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl,
foto Rudolf Korčák
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