
Zámek provoněly tisíce květin

Město nechce křižovatku Litomyšl - sever.
Dovedla by kamiony Na Lány
V pátek 13. března na litomyšlské radnici zasedli
k jednání zástupci měst Litomyšl, Ústí nad Orlicí,
České Třebové, obcí Sloupnice a Němčice spo-
lečně s náměstkem hejtmana Pardubického
kraje zodpovědným za dopravu a dopravní ob-
služnost Jaromírem Duškem a pracovníky oddě-
lení územního plánování Krajského úřadu
Pardubického kraje. Tématem debaty byla navr-
hovaná mimoúrovňová křižovatka Litomyšl –
sever. Město se cítí být tímto přivaděčem z pláno-
vané rychlostní komunikace R35 ohroženo, pro-
tože by přivedl dopravu do místní části Na Lánech. 

K úplnému zrušení zřejmě nedojde
V současné době jsou v plánech R35 zakresleny
kolem Litomyšle tři mimoúrovňové křižovatky –
u Řídkého, Janova a také u Litomyšle. Zatímco
první dvě křižovatky jsou podle Litomyšle v po-
řádku a dostatečně řeší dopravní napojení, s po-
slední město nesouhlasí a deklaruje to
i usnesením zastupitelstva. „Je to důležitý
aspekt pro rozvoj Litomyšle do budoucnosti. Při-
vaděč kolem Kornic, který by nasměroval do-
pravu Na Lány, nechceme,” prohlásil starosta
Litomyšle Radomil Kašpar.                  strana 3 >

Nová vyhláška 
o odpadech

Lázně ducha klepou na
dveře. Je na co se těšit

Zanechte svůj odkaz 
na Vodních valech

Květiny doplnily vhodné exponáty
Loňská výstava kamélií, kterou litomyšlský
zámek uspořádal se zámeckým zahradnictvím
v Rájci nad Svitavou, byla velmi úspěšná. Le-
tošní expozice s názvem Květina - symbol i in-
spirace byla tedy pro organizátory logickým
pokračováním. „V roce 2014 byly k vidění přede-
vším kamélie a květinové vazby, ale v tomto
roce tisíce řezaných květin doplnily i exponáty
a historické předměty s květinovou tématikou,”
uvedla kastelánka Státního zámku Litomyšl
Zdeňka Kalová a dodala: „Jednalo se o obrazy
s kartušemi a zátišími ze zámeckých depozi-
tářů, historické malované herbáře nebo kopie
společenských šatů z doby okolo roku 1840-
1850. Tehdy bylo také velkou módou oděvy zdo-
bit živými květinami, které byly na ledu
přiváženy i z exotických jižních zemí. Květiny

byly součástí jídelníčku a sladkostí nebo se po-
užívaly v lékárnictví. A tyto zajímavé ,květinové´
dějiny chtěla výstava alespoň připomenout.”
Ovšem nejednalo se pouze o exponáty litomyšl-
ského zámku. Listy z malovaného herbáře byly
například dovezeny ze zámku Sychrov. Kaste-
láni ze zámků v Miloticích a v Rájci nad Svitavou
zapůjčili historické oděvy, dámské společenské
šaty i pánské livreje. „Výjimečná výmalba od
Dominika Dvoříka z konce 18. století je jedno-
značně inspirována rostlinami, květiny zdobí
potahy nábytku, jsou nejčastějším dekorem
porcelánu a keramiky, výšivek na šatech a tex-
tiliích, v knihovně najdete knihy lékařské a lé-
kárnické využívající mnohých květin, jsou
předlohou pro nábytkové intarzie a inkrustace
už od renesance a mnohé další,” popsala inspi-
raci květinami kastelánka. 

Nádhera až oči přecházely
Tisíci řezaných květin různých barev a vůní se
mohli návštěvníci kochat v reprezentačních
místnostech I. patra zámku a v jeho zámecké
kapli. Hodiny práce nad vazbami strávili zaměst-
nanci zámku, floristé, kteří připravovali i výstavu
kamélií, a v neposlední řadě také studenti a pe-
dagogové ze Střední školy zahradnické a tech-
nické Litomyšl.                                     strana 8 >
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Květina – symbol i inspirace byl název výstavy, kterou na sklonku března a začátkem dubna
zahájil litomyšlský zámek letošní sezónu. Tisíce řezaných květin doplnily i exponáty a histo-
rické předměty s květinovou tématikou. Návštěvníci se také dozvěděli o postavení květin
v dějinách. 

Litomyšl se vždy mohla pyšnit díly těch
nejlepších soudobých stavitelů a umělců.
Můžeme zde na malém území obdivovat
dokonalé dědictví minulosti. Umění je
v Litomyšli běžnou součástí života – na-
chází se mnohdy i ve veřejném prostoru,
stačí otevřít oči a dobře se dívat. Dnes vás
však chceme pozvat především do lito-
myšlských muzeí a galerií. 
Počet krásných míst, která stojí za to
vidět, je veliký. Předpokládáme, že sobota

a neděle na prohlídku Litomyšle umě-
lecké stačit určitě nebude. Zveme proto
návštěvníky na víkend, který v Litomyšli
začíná již ve čtvrtek. Slibujeme větší
množství uměleckých zážitků, ale také
úsporu financí. Přesvědčit se můžete i vy
– každý první čtvrtek v měsíci pro vás 15
muzeí a galerií otvírá své dveře úplně
zdarma. 
Na podporu projektu byla vydána sklá-
dačka, jejíž součástí je popis každé insti-
tuce, která vyslyšela výzvu města a do
projektu se přidala, dále fotografie, otví-
rací doby a mapka. V mapě jsou vyzna-
čeny nejen zapojená muzea a galerie, ale
také umění ve veřejném prostoru. Vždyť
Litomyšl samotnou můžeme označit za
obrovskou galerii, kterou stojí za to nav-
štívit.                            Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Víkend v Litomyšli
začíná ve čtvrtek
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM se seznámila s žádostí společnosti In-

vest Real Service s.r.o. na schválení rekon-
strukce sportovního areálu pro tenis, squash
a bowling. 

 RaM souhlasí s případným dofinancováním IX.
ročníku mezinárodního semináře „Současnost
a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. sto-
letí”, který se koná ve dnech 3. - 4. září 2015 v pro-
storách zámeckého návrší v Litomyšli. Hrazeno
z rozpočtu města v částce max. 20 tis. Kč.

 RaM se seznámila se záměrem výstavby
hvězdářské pozorovatelny v areálu II. MŠ Lito-
myšl a souhlasí s projednáním na investiční
komisi a zadáním zpracování projektové doku-
mentace.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o pod-
mínkách provedení stavby „I/35 Litomyšl, rekon-

Nová vyhláška o systému nakládání 
s komunálním odpadem
Zastupitelstvo města Litomyšle vydalo na svém
únorovém zasedání obecně závaznou vyhlášku
č. 01/2015 týkající se nakládání s komunálním
odpadem. Dokument reaguje na nedávné
změny zákona o odpadech, a tak definuje po-
vinnosti při nakládání s biologickým odpadem
a kovy. Především pak stanovuje místa urče-
ná k odkládání jednotlivých složek odpadu
z domácností. Vyhlášku najdete na www.lito-
mysl.cz v sekci Občan / Město Litomyšl. 

Kam s biologickým odpadem?
„K hlavním změnám v zákoně o odpadech
a v městské vyhlášce patří povinnosti při naklá-
dání s biologickým odpadem a kovy. Biologický
odpad z domácností určený ke třídění dělí nová
vyhláška na dvě skupiny: 1. biologický odpad
z domácích zahrad a údržby domácí zeleně, 2.
rostlinný biologický odpad z domácích kuchyní,”
vysvětluje vedoucí Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl Pavel
Jiráň. V reálu to znamená, že odpad ze zahrad
musí být odkládán do sběrného dvora na Mařá-
kově ulici nebo do kontejnerů přistavovaných
adresně v rámci jarních a podzimních svozo-
vých akcí organizovaných Městskými službami
Litomyšl. Pro druhou skupinu, tedy pro rostlinný
biologický odpad z kuchyní, je v případě zájmu
o jeho třídění určen opět sběrný dvůr nebo je
možné ho bez třídění dát do domácích popelnic.
Důležité je v tomto případě slůvko „rostlinný”,
protože o třídění a zvláštním ukládání biologic-
kého živočišného odpadu město z důvodů ná-
roků na zpracování neuvažuje. Takový odpad
neodebere ani sběrný dvůr. 
Odpad z obou skupin je možno také umísťovat
do domácích kompostérů. Hnědé kontejnery,
určené pro odkládání biologického odpadu,
zatím v Litomyšli nenajdeme. „Jejich zavedení
minimálně pro rok 2015 město nepředpokládá.
V tomto roce budou investice, za přispění do-
tačního titulu, věnovány na dovybavení stávající
kompostovací plochy technikou pro kvalitní
kompostování,” uvádí Pavel Jiráň. O plánova-
ném projektu kompostárny se dočtete v samo-
statném článku. Pro občany, kteří si zakoupí
kompostér, pak město připravilo možnost získat
dotaci na jeho pořízení. Žádost je ke stažení na
www.litomysl.cz v sekci Občan / Městský úřad
/ Formuláře z MěÚ. 

Kam s kovy?
V případě odkládání kovů a kovových obalů je
třeba využít sběrných surovin a sběrného
dvora. Tyto druhy odpadu je totiž nutné třídit.
Rozhodně se nesmí vhazovat do popelnic.

„Město si uvědomuje, že především u kovových
obalů se pro občany nejedná o příliš komfortní
systém. Podle našich informací byla však dosa-
vadní příměs této složky ve směsném komunál-
ním odpadu tak malá, že by samostatný svoz
zbytečně prodražoval celý odpadový systém,”
prohlásil pracovník radnice. Podle jeho slov
město předpokládá, že každá domácnost v prů-
běhu roku navštíví sběrný dvůr k odložení jiných
druhů odpadů, proto by se ani její náklady ne-
měly podstatně zvyšovat. Vymyté kovové obaly
se navíc nekazí a dají se upravit, aby doma ne-
zabíraly příliš mnoho prostoru. Ani u této složky
není vyhláškou do budoucna vyloučeno zave-
dení speciálních – šedých kontejnerů.

Ostatní tříděné složky
U ostatních tříděných složek se na zavedeném
systému odkládání nic nemění. 

Vytříděný odpad ovlivňuje výši poplatku za
svoz
„Znění vyhlášky je motivováno nejen snahou
o ochranu životního prostředí, ale také dodrže-
ním ustanovení zákonných předpisů, podle kte-
rých již od roku 2025 nebude možné odpad
vůbec odkládat na skládky. Zároveň se město
snaží nezvyšovat příliš náklady systému, což by
se nutně projevilo zvýšením poplatku za komu-
nální odpad vybíraného od občanů,” uvedl
Pavel Jiráň. Právě výše poplatku je v současné
době jedinou motivací občanů třídit odpad. Pří-
jmy za realizované tříděné složky se totiž vrací
zpět do systému a snižují tak aktuální výši po-
platku. 

Kdo nevytřídí, odpad mu zůstane
A jak bude dohlíženo na dodržování vyhlášky?
Jednoduše. Pokud bude popelnice obsahovat
tříditelné složky, nebude svozovou firmou vy-
prázdněna. „V takovém případě bude nutné, aby
uživatel nádoby odpad přetřídil. V opačném pří-
padě bude věc předána k řešení městské policii
nebo Městskému úřadu Litomyšl jako porušení
obecně závazné vyhlášky,” říká závěrem Pavel
Jiráň a dodává: „Věříme ale, že se nám společně
ve městě Litomyšli podaří udržet nebo ještě
zvýšit vysokou míru třídění a využívání komu-
nálních odpadů při zachování příznivé finanční
bilance systému i výše poplatku pro občany
města.”
Bližší informace o odpadovém hospodářství
byly na pokračování zveřejňovány v Lilii a na-
jdete je také na www.litomysl.cz v sekci Občan
/ Služby / Svoz komunálního odpadu. 
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Město žádá 
o dotaci na 
dokončení úpravy 
Jindrovy zahrady 
Zastupitelé na svém únorovém jednání odsou-
hlasili dokončení odpočinkové zóny v Jindrově
zahradě v Litomyšli. Tento projekt navazuje na
první etapu, při níž došlo k úpravám zeleně a re-
alizaci části nového oplocení zahrady. Na do-
končení odpočinkové zóny město požádalo
o dotaci z programu Národní podpora cestov-
ního ruchu. Předpokládané náklady jsou 1 milion
844 tisíc korun včetně DPH, výše dotace by
mohla činit 922 tisíc korun. V případě nepřidě-
lení dotace bude město hledat jiné zdroje finan-
cování.
V loňském roce byly v Jindrově zahradě realizo-
vány všechny nově navržené výsadby (bylo vy-
sázeno cca 3 500 rostlin) a části nového
oplocení zahrady včetně hlavní vstupní brány
a boční pojízdné brány. „Navazující akce ,Do-
končení odpočinkové zóny – Jindrova zahrada´
je plánovanou, nezbytně nutnou akcí pro do-
končení celého projektu tak, aby tato zóna
mohla být plnohodnotně využívána všemi náv-
štěvníky včetně hendikepovaných, rodin
s dětmi a seniorů – v tuto chvíli není odpočin-
ková zóna těmto skupinám návštěvníků přizpů-
sobena,” vysvětluje nutnost pokračovat
v projektu úpravy Jindrovy zahrady starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar. V rámci dokončení od-
počinkové zóny by tak měla být opravena
a vystavěna cestní síť, vybudováno zastínění
odpočívadla u jezírka (pergola), upraveny stá-
vající zídky podél cest za účelem jejich přizpů-
sobení k přírodnímu sezení, opraveny stávající
a nakoupeny nové lavičky, nakoupeny odpad-
kové koše a stojany pro kola a opraven altán.
V něm pak bude místo pro odpočinek a zároveň
zde návštěvníci naleznou informace zejména
o historii a rekonstrukci odpočinkové zóny Jin-
drova zahrada, o zahradní architektuře zahrady
a o turistických atraktivitách Litomyšle a blíz-
kého okolí.
Akce odpočinkové zóny – Jindrova zahrada by
měla s postupem času nabývat na vyšší atrak-
tivitě. Tedy i na vyšším efektu odpočinku a rela-
xace a to hlavně z důvodu zregenerované
zahradní architektury, která s přibývajícím
časem získává vyšší estetickou hodnotu. „Díky
těmto vlivům očekáváme v následujících letech
rostoucí zájem turistů o odpočinek v této zóně.
Z těchto důvodů byla v roce 2011 uzavřena
smlouva o výpůjčce s majitelem pozemku na 30
let, konkrétně do 31. 6. 2041,” uvedla tisková
mluvčí radnice Klára Hegerová a dodala: „Vzhle-
dem k zapojení projektu do souboru ostatních
aktivit města spojených s cestovním ruchem
a ke zkušenostem města se předpokládá, že se
tento projekt plynule zapojí i do celkového
zájmu turistů a odpočinková zóna bude trvale
využívána návštěvníky Litomyšle i místními ob-
čany.”
Jindrova zahrada je v současné době přístupná
jako veřejný odpočinkový a relaxační prostor,
který má za cíl poskytnout nerušený odpočinek
s možností se seznámit se zahradní architektu-
rou předválečné, původně soukromé vily. Náv-
štěvník může poznat principy zahradní
kompozice i použití jednotlivých typů zahrad-
ních rostlin osazených v ucelených tematických
celcích. Zahrada je přístupná od dubna do října
od 8.00 do 22.00 hodin, od listopadu do března
od 8.00 do 19.00 hodin. Oficiální otevření se
ovšem ještě neuskutečnilo. Radnice ho avizuje
na 13. června v rámci Víkendu otevřených za-
hrad.                                                                   -bj-

strukce podchodu” s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR. Smlouvou bude dán městem souhlas s pro-
vedením stavby na pozemcích města v okolí
podchodu s tím, že v rámci rekonstrukce pro-
vede město obnovení osvětlení v podchodu. 

 RaM povoluje výjimky v počtu dětí II. MŠ ve
třídách na dobu neurčitou. Kapacita 135 dětí (27,
28, 28, 28, 24). Tato výjimka se povoluje za před-
pokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 RaM vzala na vědomí písemnost ze dne 5. 3.
2015 ve věci vybudování chodníku z ulice Morav-
ská do průmyslové zóny a rozhodla předat žá-
dost k projednání na investiční poradě.   

Více na www.litomysl.cz
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Náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír
Dušek chápe obavy Litomyšle: „Město Litomyšl
se zřejmě oprávněně cítí ohroženo mimoúrov-
ňovou křižovatkou Litomyšl - sever, kde by
mohly město výrazným způsobem ohrozit kami-
ony sjíždějící na jih.” Ovšem k úplnému zrušení
mimoúrovňové křižovatky zřejmě nedojde. Brání
tomu memorandum Ministerstva dopravy ČR
a také města severně, jako Ústí nad Orlicí
a Česká Třebová jsou pro napojení tohoto území
na budoucí R35. „V květnu 2006 bylo podepsáno
memorandu mezi Ministerstvem dopravy a Par-
dubickým krajem. Ministerstvo dopravy se jím
zavazuje k podpoře a následnému provedení in-
vestičních akcí dopravního napojení částí území
okresu Ústí nad Orlicí na R35,” vysvětlila Zdenka
Loumanová, vedoucí oddělení územního pláno-
vání krajského úřadu. Na základě memoranda
má ministerstvo podporovat i další související
investice na silniční síti Pardubického kraje. Za-
jistí také zpracování dokumentu, který vyřeší po-
stup realizace R35 a dalších staveb i alokaci
finančních prostředků. „Nechceme upravovat

memorandum, abychom nezavřeli dveře severní
části, ale chceme řešit Litomyšl,” prohlásil Ra-
domil Kašpar. Podle Jaromíra Duška se bude
muset jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD),
„zda by nemohla být křižovatka ve stejné poloze
realizována jenom s tou částí odbočení na sever,
tak jak slibuje memorandum Ministerstva do-
pravy.” V tom případě by vznikla křižovatka
tvaru T, která by dopravu na Ústí nad Orlicí a Če-
skou Třebovou „nezařízla”, ale přitom nákladní
dopravu nedovedla do Litomyšle. V současné
době je již známo stanovisko ŘSD, které při-
pouští, že část křižovatky by se realizovat nemu-
sela.

Němčice v obavách
Podle Jaromíra Duška by takový postup řešil
i obec Němčice, které by mohly být ohroženy ka-
miony nejvíce. „Právě Němčicím může přinést
odlehčení to řešení severní části křižovatky Li-
tomyšl – sever. Její součástí je přivaděč, k jehož
financování a řešení se zavázalo ministerstvo
memorandem. Pardubický kraj požádal Státní
fond dopravní infrastruktury o financování pří-
pravy přivaděčů R35 a chceme mít v předstihu
připravené stavby tak, aby souběžně s výstav-
bou R35 byl řešen i tento přivaděč. V případě
zpoždění budou výrazně zatíženy právě Něm-
čice,” prohlásil Jaromír Dušek. Zpoždění by sa-
mozřejmě postihlo i Litomyšl, kde by kamiony
jezdily kolem zámku. Již nyní avizuje společnost
Metrans v České Třebové dvojnásobné navýšení
kapacity překladiště kontejnerů, což povede i ke
zvýšení počtu nákladních automobilů. Ovšem
starosta Němčic Josef Racek má výhrady i k na-
vrhované křižovatce tvaru „T”. „Jsem silně na
rozpacích. Řeší se zájmy Litomyšle, Ústí nad Or-
licí a České Třebové, ale všechno na úkor Něm-

čic. Je přijatelné udělat křižovatku ve tvaru „T”,
aby se napojilo Ústí. Zase to jde přes nás. Nás to
silně omezuje. V konečné fázi, kdy jsme měli pro
vše v minulosti pochopení, na to teď doplácíme.
Další obavu máme z toho, že vytvoří-li se křižo-
vatka, k dalšímu napojení směrem na Třebovou
nedojde,” prohlásil s obavami Josef Racek. Par-
dubický kraj Němčicím navrhuje přeložku, aby
nedocházelo k přímému průjezdu obcí, a inten-
zita dopravy by se snížila. I toto řešení však sta-
rosta nepovažuje za šťastné. Němčice se podle
jeho slov dostanou do kleští mezi dvěma komu-
nikacemi. 
Ačkoli na jednání nepanovala jednoznačná
shoda ve všech krocích, na jednom si všichni
zúčastnění shodli. Společným cílem je nezpo-
chybnit existenci koridoru rychlostní komuni-
kace R35, aby se nezadrhla její příprava na
území Pardubického kraje. Následovat tedy
budou další jednání jak s ŘSD a Ministerstvem
dopravy, tak i s oddělením územního plánování
Krajského úřadu Pardubice. 

Text a foto Jana Bisová

Město nechce křižovatku Litomyšl - sever. 
Dovedla by kamiony Na Lány

Poplatek
ze psů 2015
Vážení občané, 
připomínáme, že na základě obecně závazné
vyhlášky města Litomyšl č. 06/11 o místním po-
platku ze psů byla povinnost uhradit tento pop-
latek do 31. 3. 2015. Všem poplatníkům byla
během února zaslána složenka, na základě
které je možné provést platbu z bankovního
účtu, na přepážce České pošty, případně v ho-
tovosti nebo platební kartou na pokladnách
města na ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Pur-
kyně 918 v pondělí a ve středu do 17 hodin,
v ostatních dnech do 14 hodin. 
Pokud jste doposud poplatek neuhradili, učiňte
tak co nejdříve. Máte-li poplatek již uhrazený,
považujte, prosím, toto upozornění za bezpřed-
mětné.

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru

Přesazování stromů sakurové aleje 
v ulici 9. května
O osudu sakurové aleje v ulici 9. května v Lito-
myšli se vedou debaty již delší dobu. Jeden
z kroků k její obnově město podniklo v pondělí
16. března 2015, kdy začalo s přesazováním 19
mladých stromů (okrasných třešní s úzkou ko-
runou a okrasných hrušní). Dřeviny byly nově vy-
sazeny na městské pozemky. V současné době
se připravuje projekt na obnovu aleje pro podání
žádosti o dotaci. 
K obnově sakurové aleje se město rozhodlo
vzhledem k nízké provozní bezpečnosti stávají-
cích stromů. „Zdravotní stav starších sakur je vý-
razně zhoršený a pravděpodobně budou
pokáceny. Podle odborných posudků jsou kmeny
napadeny infekcí, dřevokaznými houbami
a v kmenech se vyskytují i dutiny,” upřesnila re-
ferentka Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Martina
Červinková. Mladé a zdravé stromy dosazené
v letech 2008 až 2013 však mají šťastnější osud.
Radnice se je rozhodla přemístit z aleje na jiné
vhodné místo. Šanci na jejich uchycení zvýšila
přesazením právě v jarním období. Stromy našly
„útočiště” před bytovým domem v ulici J. Žižky,
v areálu Českého svazu chovatelů (bývalé sběrné
suroviny) a na valu u Zemědělského družstva
chovatelů a pěstitelů Litomyšl při výjezdu na Ústí
nad Orlicí, kde odcloní objekt družstva na hori-
zontu. „Ulice 9. května je díky sakurám jednou
z nejkrásnějších v Litomyšli, ale zdravotní stav
stromů je špatný. Na první místě musí být vždy
bezpečnost obyvatel a jejich majetku,” řekl sta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar a vedoucí odboru
místního a silničního hospodářství Pavel Jiráň pak
jeho slova doplnil: „Auta zaparkovaná na ulici či
projíždějící ulicí a stejně tak i osoby pohybující se

ulicí by mohly být ohroženy pádem větví nebo
rozlomením kmenů.” Pracovníci radnice tak v sou-
časné době pracují na projektu obnovy a hledají
vhodný dotační program, který by ho financoval.
V případě získání dotačních peněz by k dalším
pracím na aleji mohlo dojít již letos na podzim.
Spolu s projektem obnovy se navíc připravuje i re-
konstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici. 
Sakura je velmi oblíbená okrasná dřevina s pře-
vislým habitem a plnými růžovými květy. Svoji
oblibu mezi lidmi si získala především pro své
hojné a působivé jarní kvetení v období dubna
a května. Sakura pochází z Japonska a je vní-
mána jako symbol ženské krásy a kvůli krátké
kvetoucí době jako symbol pomíjivého života.
Tato dřevina s nápadnými květy se využívá jako
solitéra, ale i do uličního stromořadí. V Litomyšli
se sakury nenachází jen v ulici 9. května, ale
i v ulicích V. K. Jeřábka, Mařákova a T. G. Masa-
ryka u vlakového nádraží.

Klára Hegerová a Jana Bisová,
foto Jana Bisová

Město přijímá 
návrhy na udělení
Ceny purkmistra
Laška
Rada města Litomyšle
vyhlašuje v souladu
s pravidly pro udělování
ocenění Rady města Li-
tomyšle termín na
předkládání návrhů na
udělení Ceny purk-
mistra Laška. Do 31.
května 2015 přijímá
Městský úřad Litomyšl
písemné návrhy na
ocenění osobnosti/
osobností, které se vý-
znamnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle,
resp. rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kul-
turní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné
správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. 
Písemné návrhy zasílejte na adresu: Městský
úřad Litomyšl, odbor kanceláře vedení měst-
ského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Lito-
myšl. Návrh může předložit kterýkoli občan
(jednotlivec, nikoli kolektiv) České republiky
starší osmnáct let, resp. občané partnerských
měst Litomyšle.                -red-, foto Jana Bisová
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Obchvat Litomyšle – opravdu je vše vyře-
šeno, sousedé??? 
Do deníku Mirka Nádvorníka, aktivního občana
a zastupitele s dopravou na triku, přibyly další
záznamy:
9. prosinec 2014
Na zastupitelstvu předkládám návrh na úpravu
programového prohlášení, aby Litomyšl podpo-
rovala stavbu R35 s výhradou sjezdu u Kornic.
Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje můj návrh!
Dále upozorňuji zastupitelstvo na skutečnosti,
které poukazují na zájem úředníků kraje realizo-
vat sjezd u Kornic.
18. únor 2015
Jako předseda dopravní komise řídím její druhé

zasedání. Komise doporučuje RaM, aby město
Litomyšl podalo žádost na ŘSD o poskytnutí in-
formací ohledně stavu výkupu pozemků na trase
R35. Odpověď ŘSD - v okolí Litomyšle a Vyso-
kého Mýta se pozemky nevykupují… výkupy
budou moci nastat, pokud vše půjde hladce …
nejdříve v druhé polovině roku 2017!
2. března 2015
Odpoledne se účastním představení dopravního
modelu a analýzy dopravních proudů ve Vyso-
kém Mýtě. Jsem jediný zástupce Litomyšle, ne-
chápu proč!  Vypadá to, že se ve Vysokém Mýtě
bude po dostavbě R35 do Zámrsku místo prů-
jezdu parkovat. 

13. březen 2015
Asi pátek 13. Starosta a místostarosta jednají se
zástupci kraje. Nepozvali ani vedoucího doprav-
ního odboru, ani zástupce dopravní komise.
Proč? Nevím. Nekonečně moudrá RaM v akci.
Výsledek? Žalostný. Kraj trvá na sjezdu u Kornic,
možná povede jen na sever. 
Pokračování? Zcela jistě bude! R35 je prioritou,
sjezd u Kornic nechceme!

Ing. Miroslav Nádvorník, 
zastupitel města Litomyšle,

předseda Dopravní komise RaM Litomyšle,
člen dopravního výboru Pardubického kraje

TOP 09

Oslavy 70. výročí osvobození Litomyšle
Rudou armádou se blíží
V letošním roce oslavíme významné jubileum –
70 let od osvobození našeho města Rudou ar-
mádou. V Litomyšli se první sovětské prů-
zkumné vozidlo objevilo 9. května 1945 kolem
jedenácté hodiny, přijelo od Svitav a odpoledne
začaly přijíždět další prvosledové jednotky. Měs-
tem projela také 1. československá tanková bri-
gáda, která se účastnila ostravské operace. Blíže
se posledním dnům 2. světové války na Lito-
myšlsku budeme věnovat v příštím čísle Lilie.
Hlavní program oslav 70. výročí osvobození na-

šeho města se bude konat v sobotu 9. května
2015. V 13:00 hod. položíme věnce u pomníku
padlých rudoarmějců na litomyšlském hřbitově
za přítomnosti čestné stráže. Odtud se přemís-
tíme k sokolovně, k pomníku padlých ve světo-
vých válkách. Zde bude od 13:30 hod. probíhat
hlavní program oslav za účasti zastupitelů
a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Květy Matu-
šovské. Na prostranství před sokolovnou budou
na informačních panelech prezentovány dobové
fotografie z květnových dnů roku 1945 v Lito-
myšli a v okolních obcích. Další materiály připo-
menou působení partyzánského oddílu Stalin

a postavu Viktora Alexejeviče Osipova. Připra-
vena bude zajímavá kolekce několika desítek so-
větských plakátů z období Velké vlastenecké
války. Kromě toho si budou moci návštěvníci
prohlédnout výzbroj a výstroj příslušníků Rudé
armády a vojáků 1. československého armád-
ního sboru v SSSR, tzv. Svobodovy armády, ze-
jména pěchotní zbraně používané těmito vojsky.
Občerstvení bude zajištěno ve Sportovním
areálu za sokolovnou.
Srdečně zveme všechny občany!

Max Olšan,
místopředseda ZO KSČM Litomyšl

Komunistická strana Čech a Moravy

Otevřenost, transparentnost v obci
Jedním z nástrojů jak otevřít radnici a umožnit
sledovat hospodaření s městskými penězi je
takzvaný „Rozklikávací rozpočet”. Mezi průkop-
níky, od kterých se můžeme učit my ostatní, je
obec Nové Město na Moravě, která využívá
k transparentnosti financování obce od roku
2012 „Klikací rozpočet”. Právě starosta Nového
Města na Moravě Michal Šmarda se v pondělí 27.
dubna 2015 od 17.00 hod. v zámeckém pivovaru,

v Klenutém sále v Litomyšli zúčastní setkání
k „Rozklikávacímu rozpočtu”. Podělí se o zkuše-
nosti, co jim tento způsob zveřejňování rozpočtu
a jeho čerpání přináší a na co si dát pozor. Sám
říká: „Lidé mají právo vědět všechno o každé ko-
runě, kterou utratíme.” Společně s ním přijede
Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky
Městského úřadu Nové Město na Moravě,
a představí, jak to všechno funguje. 
Co umožňuje „Rozklikávací rozpočet”? Ukazuje

schválený rozpočet, jeho průběžné čerpání,
umožňuje pracovat statisticky s údaji z různých
pohledů, data porovnávat, řadit, sledovat prů-
běžný vývoj, srovnávat mezi kapitolami, příspěv-
kovými organizacemi, porovnávat meziročně,
umožňuje vyznačit investice i na mapě. 
Srdečně zveme všechny, které zajímá, jak může
„Rozklikávací rozpočet” zvýšit transparentnost
financování obce.                          Za Generaci 89 

Petra Benešová

SNK Generace 89

Před nedávnem jsem byl zvolen do komise pro
rozvoj a investice města Litomyšle. Vzhledem
k tomu, že jsem v nějaké takové komisi vůbec
poprvé, netušil jsem, co mě čeká. Ono to platí
obecně se vším, o spoustě věcech máme nějaké
tušení, že existují, ale pak, když přijde na tu
konkrétní věc, dost často nás to překvapí, že to
není tak banální, jak se na první pohled zdálo.
Uvědomil jsem si totiž, že budu spolurozhodo-
vat o tom, do čeho město bude investovat své,
potažmo naše peníze. 
Připadal jsem si jak Alenka v říši divů, protože
jsme všichni členové komise byli vystaveni
dvouhodinové prezentaci o plánovaných pro-
jektech a stavbách ve městě a to jsme nedošli
ani do poloviny akcí, které jsou v nějaké fázi pří-
pravy a se kterými město v budoucnu počítá.
Sám v sobě jsem hledal klíč, podle kterého bych
se měl rozhodovat, kterému projektu dát pri-
oritu a který odsunout na druhou kolej nebo
zcela vyřadit z plánů. Vlastně nevím, jestli můj
pocit byl ojedinělý nebo sdílený s kolegy, ale

měl jsem z toho zamotanou hlavu, což je stav,
který nemám osobně rád.  Myslím, že je lepší,
když člověk ví jak problémy řešit, ale já byl
v tuto chvíli ztracen. 
Jak jsem o tom přemýšlel, napadla mě jedna
věc, která si myslím, by v mnoha případech
usnadnila rozhodování o plánovaných projek-
tech, a to ne jenom na komunální úrovni, ale
i na úrovni celostátní. Chybí tu totiž koncepce
a vize do budoucna - ano - to je ten problém,
který tu v současnosti vidím. Vize a dlouhodobá
koncepce nebo chcete-li směr, kterým se město
vydá. Toto by bylo vypracováno zastupiteli ja-
kožto reprezentanty občanů, kteří si je zvolili.
Vypracoval by se dokument, který určí obecné
priority města v určité posloupnosti v jednotli-
vých odvětvích, např. Zdravotnická zařízení -
nemocnice, domov pro seniory, záchranná
služba..., odvětví infrastruktury - obchvat R35,
místní komunikace, parkovací plochy, parkovací
dům... Samozřejmě by se dalo pokračovat v dal-
ších odvětvích. Myšlenka je asi taková, že by se

detailněji zpracovalo to, co v dané oblasti je nej-
důležitější, a udělal by se podrobný soupis
potřebných investic v daném sektoru od nejak-
tuálnějšího k méně aktuálnímu. Hlavní důvod,
proč si myslím, že by něco takového mohlo fun-
govat i na celostátní úrovni, je to, že pokud by
byl tento dokument závazný a odsouhlasený,
museli by se jím řídit i budoucí zastupitelé, sta-
rostové, místostarostové, zkrátka všichni poli-
tici. Jedině tím se docílí toho, že se původní
odsouhlasené projekty a myšlenky dotáhnou do
zdárného konce. Fungovala by návaznost bez
ohledu na to, kdo je u moci, a celkový rozvoj
města, ale i státu by se tím urychlil.
V úvodu jsem zmínil, že jsem si připadal jak
Alenka v říši divů, proto použiji z této knihy jeden
citát: „Když nevíš, kam jdeš, žádná cesta není
dost dobrá." Já bych to jen doplnil tím, že pokud
není stanoven směr, může se hodně dlouho pře-
šlapovat na místě místo toho, aby se konalo.

Jiří Poláček,
Fórum občanů Litomyšle

SNK Fórum občanů Litomyšle
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Tak do toho zase musím říznout. V minulé Lilii
jste se v redakčním článku dočetli, jak se volil
Mediální výbor zastupitelstva (MV). Důležité je
uvést poslání výborů zastupitelstva, které určuje
zákon. Výbory mají plnit kontrolní činnost. V pří-
padě MV se má jednat o kontrolu městského
zpravodaje a možná i místního TV vysílání. Ve-
škerá kontrola by měla směřovat k dodržení ob-
jektivnosti a vyváženosti přinášených informací
jako v případě veřejnoprávních médií. Doposud
byla kontrola a obsah Lilie plně pod vlivem vlád-
noucí koalice, která prostřednictvím RaM a Re-
dakční rady Lilie kontrolovala, ovlivňovala
a cenzurovala obsah našeho zpravodaje. Nové
vedení města přijalo dlouhodobý požadavek Pa-
triotů a doporučení odborníků podřídit kontrolu
zpravodaje celému zastupitelstvu, neboť je vy-
dáván za peníze všech občanů a nejenom za pe-
níze voličů vládnoucí koalice. Bohužel vedení
města se bojí takovéto změny, a tak vymysleli
způsob pro zajištění většinového vlivu v mediál-
ním výboru. Volba MV se stala fraškou, neboť se

nejednalo o tom, kdo má být zvolen, ale o tom
jak to zaonačit, abych nebyl zvolen já a nepadnul
přitom na členy koalice stín podezření z dopředu
domluvené manipulace. Faktem je, že se členové
výboru volili tajnou volbou, což jsem kritizoval,
protože další výbory, finanční a kontrolní, se vo-
lili volbou veřejnou. Proč se má zrovna mediální
výbor volit tajně, jsem se nedozvěděl. V Lilii se
o tom nepsalo stejně jako o způsobu nominace
členů výboru. Každá strana měla nominovat jed-
noho člena stejně jako u ostatních výborů (tj. 9),
ale vedení města navrhlo výbor jako 5členný
(opět bez vysvětlení). Proč - se ukázalo po zve-
řejnění nominovaných členů. ODS bylo umož-
něno navrhnout 2 kandidáty. Koalice má
v zastupitelstvu většinu hlasů. Pokud se do-
mluví, zvolí si, koho chce. Aby ovládnutí kontroly
Lilie nevypadalo moc okatě, zvolila si koalice pro
obsazení výboru způsob tajné volby. Při ní není
patrno, jak kdo hlasoval, a mohou se vykrucovat
z faktu, že chtějí obsadit výbor svými členy. Ne-
počítali však s výsledkem, kdy se v prvním kole

tajné volby nepodařilo zvolit všech 5 členů
a mně chyběl ke zvolení pouze jeden hlas. Zdě-
šení z mého možného zvolení v druhém kole
bylo tak velké, že kvůli tomu bylo jednání zastu-
pitelstva přerušeno a po docela dlouhé poradě
vedení města se přistoupilo k druhému kolu, ve
kterém opět nikdo nedostal potřebný počet
hlasů. Výsledkem je neúplný výbor, ve kterém
jsou nyní 3 členové zastupující koalici a jeden
opozici. Jak dopadnou případná hlasování ve vý-
boru, je zřejmé. Kdo bude posledním členem,
nebude možná jasné ani po příštím jednání za-
stupitelstva, ale jedno je jasné již dnes. Pokud
bude koalice opět zneužívat zpravodaj k ovliv-
ňování veřejného mínění, budu na to upozorňo-
vat na jednáních zastupitelstva. Nakonec
zastupitelstvo je veřejné a je to i lepší způsob
pro informování občanů. Možná právě o to ve-
dení města jde a já jsem to jenom nepochopil.        

Krásné Velikonoce Radek Pulkrábek, 
Patriot SNK

SNK Patriot

Historické město roku

Litomyšli se podařilo zvítězit v krajském kole sou-
těže Historické město roku a tak nyní bojuje
o post finalisty, v tom lepším případě i vítěze.
Smetanovo rodiště má jistě co nabídnout. Vidina
vítězství tedy může být pro někoho hodně reálná.
Ovšem o co větší naděje, o to větší zklamání. Co
když Litomyšl nevyhraje - bude to velké zklamání?
Na to jsme se zeptali vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu Michaely Severové:

Michaela Severová: Soutěž, na kterou se ptáte,
má dlouhý název, jde o „Soutěž o cenu za nej-
lepší přípravu a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón za rok 2014”. Jde tedy o hod-
nocení obnovy památkových objektů, na které
města získávají podporu právě z tohoto pro-
jektu. V minulosti patřil tento dotační titul i pro
naše město mezi velmi významné. S jeho po-
mocí se podařila rekonstrukce Smetanova
domu, kostela sv. Anny, mnoha střech a fasád či
například schodiště pod kostelem Povýšení sv.

Kříže. Od roku 1992 bylo z programu regenerace
proinvestováno 75 milionů Kč, ke kterým město
Litomyšl přidalo 78 milionů Kč. V loňském roce
jsme s pomocí tohoto programu restaurovali
sgrafita na zámeckém pivovaru (celková inves-
tice cca 554 tisíc Kč). Mnozí si možná myslí, že
titul Historické město roku bychom mohli získat
s pomocí realizovaného projektu Revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli. Tato největší in-
vestiční akce v novodobých dějinách Litomyšle
však z tohoto programu regenerace financo-
vána nebyla. Revitalizace zámeckého návrší
byla možná pouze díky dotacím z Evropské unie.
Využití těchto peněz se však v soutěži nehod-
notí. Nepředpokládáme proto vítězství v soutěži.
Vyplněním náročné přihlášky jsme se však chtěli
pochlubit tím, kam jsme v oblasti péče o památ-
kový fond od roku 1999, kdy jsme soutěž vyhráli,
pokročili. Urazili jsme velký kus cesty a jsme
vděční za vítězství v krajském kole, ale ještě více
za možnost přispět k uchování dědictví minu-
losti budoucím generacím. Všechna města bo-
hužel takové štěstí nemají.                              -bj-

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Město má novou tiskovou mluvčí
V březnu se stala posilou Odboru
kultury a cestovního ruchu Měst-
ského úřadu Litomyšl nová ti-
sková mluvčí Mgr. Klára Hegerová.
Náplní její práce není pouze komu-
nikace s novináři, ale také propa-
gace města, komunikace s občany
a převzala rovněž inzerci v měst-
ském zpravodaji. Na následujících
řádcích vám přinášíme rozhovor,
který redakci Lilie poskytla: 

 Co vás vedlo k účasti ve výbě-
rovém řízení na pozici tiskového
mluvčího?
Práce tiskové mluvčí mne vždy velmi zajímala,
a jelikož jsem hledala zaměstnání v blízkosti
mého nového bydliště, má volba zúčastnit se vý-
běrového řízení byla jasná. Navíc Litomyšl je
krásné město s čilým společenským a kulturním
životem.

 Čím můžete být Litomyšli prospěšná?
Do odboru kultury a cestovního ruchu jsem na-
stoupila jako posila současného týmu a věřím, že
výsledky naší společné práce budou mít úspěch.
Prospěšná mohu být svým nadhledem a nestran-
ností. Jelikož nepocházím z Litomyšle a ani zde
nebydlím, mohu být více vnímavá vůči nejrůzněj-
ším záležitostem, místům a událostem města.

 Hodláte něco měnit, zavádět novinky či něco
podobného?

V současné chvíli neplánuji
žádné změny, tým našeho od-
boru je dobře veden. Myslím si,
že práce odboru má své viditelné
výsledky. Teď v dubnu nás čeká
zahájení již 4. litomyšlské lázeň-
ské sezóny, byla vytvořena apli-
kace pro chytré telefony České
dědictví UNESCO, ve které je
mimo jiné prezentována i Lito-
myšl, s úspěchem prezentujeme
město na veletrzích doma i v za-
hraničí.

Můžete se čtenářům Lilie krát-
ce přestavit? Například odkud k nám přicházíte?
Působila jsem na krajském ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru Královéhradeckého
kraje, do práce dojíždím z Budislavi, kde žiji spo-
lečně s manželem a malou dcerkou.

 Jako tisková mluvčí budete komunikovat s ob-
čany města. Jakým způsobem se na vás mohou
obracet?
Ráda se budu setkávat s občany osobně při růz-
ných kulturních, společenských a sportovních
akcích. Samozřejmostí je komunikace prostřed-
nictvím emailu a telefonu.
Mgr. Kláru Hegerovou můžete kontaktovat na
tel.: 461 653 308 nebo 702 151 214. E-mailová
adresa je klara.hegerova@litomysl.cz.

Ptala se Jana Bisová

Zasedání
zastupitelstva
V úterý 28. dubna 2015 se od 16.00 hod. usku-
teční v zámeckém pivovaru veřejné jednání Za-
stupitelstva města Litomyšle. Na programu
mimo jiné majetkoprávní a finanční záležitosti
města a volba posledního člena mediálního vý-
boru a jeho předsedy. 

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
i na internetových stránkách www.cms-tv.cz:
• Jak změnit křižovatku budoucí R35 a nebrzdit

výstavbu?
• Uchytí se Tančírna na zámeckém návrší?
• Nutrie z Jižní Ameriky jsou novou atrakcí
• Obydlí ze slámy a z hlíny jako artefakt
• Krátce ze zastupitelstva
• O programu Smetanovy Litomyšle 2015
• Novou kotelnu, vzduchotechniku a osvětlení

mají zaplatit úspory

LITOMYŠLSKÁ TV NA INTERNETU
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V březnu se začalo s výměnou
svítidel veřejného osvětlení

V březnu se v Litomyšli začalo s výměnou sví-
tidel veřejného osvětlení. V první fázi již ve
městě září zhruba 312 kusů LEDkových svítidel.
Další etapa výměny začne s největší pravděpo-
dobností v květnu. O harmonogramu prací bu-
deme informovat prostřednictvím webu města
a Facebooku Lilie. Ke kompletnímu dokončení
má dojít ke konci letošních prázdnin. 
Výměna svítidel veřejného osvětlení se provádí
v rámci projektu úspor energií metodou EPC.
Po městě by se mělo vyměnit okolo 1 230 kusů
svítidel. Původní výbojková světla nahradí LED-
diodová. S pracemi se začalo na ulici T. G. Ma-
saryka. „Dále se měnilo v ulicích Mařákova,
Tyršova, Zámecká, Havlíčkova, Sokolovská,
Kpt. Jaroše, Moravská a na autobusovém ná-
draží,” informoval projektový manažer
Ing. Eduard Paulík z firmy D-energy s.r.o. Rych-
nov nad Kněžnou, která práce prováděla. Při
výměně svítidel bylo nezbytné využít techniku
– vysokozdvižná plošina v některých místech
zabrala část vozovky. „Snažili jsme se pokud
možno respektovat dopravní situaci ve městě.
Bylo domluveno, že nejfrekventovanější úseky
budeme omezovat co nejméně a naší snahou
tedy bylo práce směřovat na víkendy, kdy je
nižší provoz,” uvedl Eduard Paulík. Například
výměna osvětlení na průtahu městem byla
v některých místech možná z okolních komu-
nikací a plošina na I/35 provoz omezovala jen
někde. Křižovatku u autobusového nádraží
firma řešila v době nižší intenzity provozu.
V rušných místech byli přítomni i strážníci
městské policie. Původní harmonogram prací
byl částečně ovlivněn počasím, provozem, ale
i vegetací u sloupů. „V několika případech jsme

byli nuceni vynechat některé světelné body
a vrátit se k nim později. Stalo se to z různých
příčin - zmíněná vegetace, úprava výložníků,
stav sloupu či svorkovnice apod.,” upřesnil
Eduard Paulík. 
LED osvětlení, respektive LED diody se
v dnešní době uplatňují téměř ve všech osvět-
lovacích aplikacích – od denního osvětlení
nejen luxusních automobilů přes osvětlení
v domácnostech či pohostinství až po aplikace
v zábavním průmyslu. Je tedy přirozené, že za-
čínají pronikat i do oblasti veřejného osvětlení,
kde dosud vládly vysokotlaké výbojové zdroje.
Svítidla, která budou nainstalována v Litomyšli,
by měla městu ušetřit více jak 50 % stávající
spotřeby energie. „Nicméně mají výhodu
i v údržbě, protože oproti sodíkovým výbojkám
se nemusí měnit zdroje. Nemusí se tak často
čistit, kryty LED čipů se samy oplachují díky
dešti. Odpadají tedy i ty běžné náklady na
údržbu,” popsal LED svítidla Eduard Paulík
a dodal: „LEDková svítidla mají výrobcem udá-

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: SOS informuje • Se-
minář „Aktuální možnosti podpory podnikání
v rámci OP PIK”

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

vanou životnost 100 000 hodin svícení, což pro
Litomyšl obnáší zhruba 25 let při 4 000 hodi-
nách ročně. To je standard.” Světla jsou navíc
programovatelná a dají se ovládat na dálku.
Nemění se však jen spotřeba energie či
údržbovost, ale také barva světla. Ze žluté je
rázem bílá. „Úspora energie je super, ale to
studené světlo má na estetický aspekt měst-
ského prostoru devastační dopad,” reagovala
na FB Lilie Nina Kvasňovská. Další komentář se
týkal vyšší intenzity osvětlení. Ta by se však po
finálním seřízení měla změnit. „V barvě světla
je rozdíl. Na komunikacích je nicméně bílé
světlo přirozenější, bližší světlu dennímu. Zá-
roveň je rozdíl ve směřování kuželu světla -
LED svítidla svítí na komunikaci a tolik nena-
světlují přilehlé objekty, zeleň apod.,” upřesnil
Eduard Paulík. Z těchto důvodů je již od po-
čátku z projektu vyjmuto mimo jiné náměstí,
kde chce město zachovat žlutá světla historic-
kých lamp. 
Veřejného osvětlení je součástí projektu
úspory energií metodou EPC. Předmětem pro-
jektu jsou všechny tři litomyšlské základní
školy, městská sportovní hala, objekty měst-
ského úřadu na ulicích J. E. Purkyně a Bří Šťa-
stných, 2. mateřská škola a veřejné osvětlení.
Projekt zahrnuje nejen výměnu svítidel veřej-
ného osvětlení za LED, ale také výměnu vybra-
ných rozvaděčů, úpravy na kotelnách
a otopných soustavách, výměnu vzducho-
technických jednotek, modernizaci regulace
v jednotlivých systémech vytápění a vzducho-
techniky, výměnu svítidel v budovách, úspory
na hospodaření s vodou, opatření vedoucí
k omezení přehřívání sportovní haly.

Text a foto Jana Bisová

Program na obnovu podsíní 
na Smetanově náměstí 

Na podobu a atmosféru v historickém jádru Li-
tomyšle má vliv například i tržní řád či pravidla
parkování. V minulosti byly poskytovány dotace
na fasády domů na Smetanově náměstí. „Vyhlá-
šení nového dotačního titulu je formou podání
pomocné ruky města soukromým vlastníkům
nemovitostí na Smetanově náměstí,“ řekl místo-
starosta Litomyšle Michal Kortyš a pokračoval:
„Město Litomyšl chce pro rok 2015–2016 zřídit
dotační titul na obnovu podsíní na Smetanově
náměstí. V rozpočtu města je na něj schválena
částka 500 tisíc korun.“ 
„V současné době pracujeme na podrobných
podmínkách dotační výzvy, která musí být
v souladu s novelou zákona o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů,“ vysvětluje vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu litomyšlské
radnice Michaela Severová a dodává: „Tato no-
vela poskytování dotací poměrně zkompliko-
vala, a bohužel také prodloužila, lhůty od
vyhlášení dotačního programu po rozhodnutí
o přidělení dotace. Také z tohoto důvodu navr-
hujeme, aby bylo možné projekty realizovat až
do konce října roku 2016.“       
Co konkrétně bude možné z dotačního titulu
financovat, vyjmenovává Antonín Dokoupil z od-
boru rozvoje a investic litomyšlského měst-

ského úřadu: „Půjde např. o restaurátorské
práce, nátěry, výmalby, obklady, kultivaci výloh
či obnovu pilířů týkající se podsíní na Smetanově
náměstí.“ „Předpokládáme, že například restau-
rátorské práce podpoříme až do výše 50 %
(max. však 70 tisíc Kč) z celkových nákladů,“ říká
místostarosta Kortyš a dodává: „Ostatní práce
bychom rádi podpořili až do výše 30 % (max.
však 50 tisíc Kč) z celkových nákladů.“ 
Město dále plánuje zahájit opravu dlažby na
Smetanově náměstí. Podle Michala Kortyše by
mohla být obnova dlažby zahájena v prostoru
staré radnice. Miroslav Brýdl, emeritní starosta
Litomyšle, záměr na opravu dlažby kvitoval
s tím, že je to další krok ke zkultivování města,
a dodal: „Už Kostka z Postupic řekl, že se po
městě bude chodit suchou nohou a kdo chce
v Litomyšli stavět, musí udělat podsíň, a to Li-
tomyšl drží už od 15. století. O renovaci dlažby
na náměstí se jednalo s architekty i za mé sa-
mosprávy a je na zvážení, zda zvolit jednotnou
dlažbu pro celé náměstí, nebo ke každému
domu jinou, protože každý dům je originál.“
„Pokud rada města začátkem dubna program
schválí, mohli by již koncem léta první majitelé
nemovitostí na náměstí obdržet rozhodnutí
o přidělení dotace,“ doufá místostarosta. K žá-

dosti o dotaci pak bude její žadatel potřebovat
závazné stanovisko památkové péče, položkový
rozpočet, výpis z katastru nemovitostí a stano-
visko městské architektky. „Jednotlivé žádosti
o dotace v maximální výši 50 tisíc Kč může
schválit rada města, žádosti převyšující tuto
částku musí schvalovat zastupitelstvo,“ upřes-
nila Michaela Severová.

Na závěr dovolte malý exkurz do minulosti.
Zájem o zachování kulturního dědictví byl v Li-
tomyšli započat již v 19. století. V roce 1908 Zde-
něk Wirth, Bohuslav Matějka a Josef Štěpánek
sestavili Soupis památek historických a umělec-
kých pro politický okres Litomyšl. V roce 1926
potom vznikl Soupis chráněných plastik
a stromů nacházejících se na katastru Lito-
myšle. V roce 1950 byla Litomyšl zařazena mezi
Památkové rezervace. Zámek byl 30. března
1962 vyhlášen usnesením vlády ČSSR č. 251 ná-
rodní kulturní památkou. Výnosem Ministerstva
školství a kultury se stalo historické jádro Lito-
myšle dne 4. května 1965 městskou památko-
vou rezervací. Obvod MPR byl stanoven
zmíněným výnosem takto: „Hranicí probíhající
od konce Smetanových sadů po vnějším břehu
proti toku řeky Loučné, ulicí J. Mařáka přes kři-
žovatku do třídy Zdeňka Nejedlého a lomí se
k východu po obvodě parcely č. 7 a kolem domu
čp. 135 přechází k zadním traktům hospodář-
ských budov zámku, sleduje ohradní zeď zá-
mecké zahrady a prochází ulicí Podhradskou
a dále přes křižovatku po vnější straně Smeta-
nových sadů.“ Na Seznam světového dědictví
byl zámecký areál Litomyšl zapsán 4. prosince
1999.

-ms-, -kh-

Je nepochybné, že největším pokladem města Litomyšl je její městská památková rezervace.
Také proto se jí radnice snaží neustále zkrášlovat a kultivovat. Příkladem z poslední doby může
být projekt Revitalizace zámeckého návrší či obnova Vodních valů. 

V březnu se v Litomyšli začalo s výměnou svítidel veřejného osvětlení. V první fázi již ve městě
září zhruba 312 kusů LEDkových svítidel. Další etapa výměny začne s největší pravděpodobností
v květnu. O harmonogramu prací budeme informovat prostřednictvím webu města a Facebooku
Lilie. Ke kompletnímu dokončení má dojít ke konci letošních prázdnin. 
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Hledají se Místa
přátelská rodinám
Litomyšl přátelská rodině
je kampaň, která byla po-
prvé vyhlášena v roce
2014. Tehdy měly organi-
zace a firmy možnost se
přihlásit a získat titul
„Místo přátelské rodině”.
Stačilo k tomu, aby proká-
zaly, že jsou otevřené vůči potřebám rodin
s dětmi, kterým je přizpůsobeno prostředí i po-
skytované služby. Osm subjektů pak obdrželo
certifikát, jenž je po tři roky deklaruje jako „Místo
přátelské rodině”. Stejnou příležitost mají orga-
nizace i letos. Přihlášky v tištěné podobě jsou
k dispozici v informačním centru na Smetanově
náměstí, v elektronické podobě pak na www.li-
tomysl.cz / Zprávy z odborů. Vyplněné formu-
láře je třeba odevzdat do konce dubna 2015
v informačním centru. 
„Přihlásit se mohou organizace, které nabízejí
služby pro rodiny s dětmi anebo jim přizpůsobují
prostředí a svou nabídku. Organizace, které mají
zájem na tom, aby se u nich rodiny s dětmi cítily
dobře a rády se k nim vracely,” říká vedoucí Ro-
dinného centra Litomyšl, které je spoluorgani-
zátorem kampaně, Petra Benešová. Přihlášky
jsou přijímány do konce dubna 2015. K samot-
nému vyhlášení a předání certifikátů organiza-
cím, které porota vyhodnotí jako místa přátelská
rodině, dojde 20. června v rámci Starodávného
jarmarku. „Chcete-li poslat doporučení pro oce-
něné organizace, podělit se o své zkušenosti
a zážitky s nabídkou oceněných míst, pak po-
šlete e-mail na mistopratelskerodine@lit.cz,”
vyzývá Petra Benešová, která ráda poskytne
další informace ke kampani (e-mail: pbene-
sova@lit.cz, tel.: 607 605 720). 
Vyhlašovatelem kampaně je město Litomyšl,
dále se na ní podílejí komise pro výchovu, vzdě-
lávání a komunitní plánování, 1. základní škola
Litomyšl, Informační centrum Litomyšl a Ro-
dinné centrum Litomyšl. Organizátoři však rádi
přivítají další zájemce, kteří by chtěli na projektu
spolupracovat. 
V loňském roce se místy přátelskými rodinám
staly Rodinné centrum Litomyšl, Restaurace
U Kolji, Dům dětí a mládeže Litomyšl, Restau-
race a minipivovar Veselka, Supermarket Lito-
myšl Kubík a Café & bistro YES, Sportovní areál
za sokolovnou, Kavárna Mandala a Bobo Cafe.
Jejich přehled včetně bližších informací najdete
v letáku Litomyšl přátelská rodině, který je k dis-
pozici v informačním centru.                          -bj-

Od pátku 27. března do pondělí 30. března 2015
našli někteří občané Litomyšle ve svých
schránkách dopisy s exekučními příkazy za ne-
zaplacené poplatky za svoz komunálního od-
padu. Jedná se o podvod, kterým se už zabývá
Policie České republiky. Shodou okolností bude
Městský úřad Litomyšl po Velikonocích rozesí-
lat své složenky. 
„Z textu vyplývá, že má jít o poslední exekuční
výzvu před provedením fyzické exekuce. Přes-
něji - jsou vymáhány poplatky za komunální
odpad za rok 2010 a následné úroky, včetně
exekučních nákladů. Podle všeho se může jed-
nat o protiprávní jednání, jak z důvěřivých lidí
vymoci peníze,” popsala falešné dokumenty
Anna Štegnerová, policejní tisková mluvčí. Po-
platky za svoz komunálního odpadu vybírá a je-
jich nezaplacení vymáhá Městský úřad
Litomyšl. Ten však se zaslanými exekučními pří-
kazy nemá nic společného a před jejich place-
ním varuje. „V současné době sice exekučně
vymáháme nezaplacené poplatky za svoz ko-
munálního odpadu, ale příkazy, které se ve
městě objevily na konci března, nemají s radnicí
nic společného,” prohlásil starosta Litomyšle
Radomil Kašpar. Policie žádá o jakoukoli infor-
maci vedoucí ke zjištění způsobu doručení
těchto zásilek a pohybu neznámých osob
v průběhu pátečního odpoledne v lokalitách li-
tomyšlských ulic Mařákova, 17. listopadu a 9.
května. „Doporučujeme přesvědčit se o tom, že

své poplatky za odpad máte řádně zaplaceny
a pokud ano, na exekuční výzvu nikterak nere-
agujte! Originál dopisu i s obálkou co možná
nejdříve přineste na nejbližší Obvodní oddělení
Policie ČR,” doporučuje policejní tisková mluvčí.
Několik podnětů již zaznamenala také Exeku-
torská komora České republiky. „Dosud jsme
zaznamenali podněty od několika osob a podá-
váme trestní oznámení. Pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na tři roky či více v závislosti
na výši škody, a to za trestný čin podvodu, pa-
dělání a pozměnění veřejné listiny a nedovo-
lené výroby a držení pečetidla státní pečeti
a úředního razítka,” sdělila tisková mluvčí exe-
kutorské komory Petra Báčová. 
Městský úřad ovšem začne po Velikonocích ro-
zesílat složenky právě za svoz komunálního od-
padu. „Vystaveny budou na částku 564 Kč za
osobu a rok 2015 s úhradou na účet 19-
926591/0100,” upřesnila Iva Kubešová, pracov-
nice Finančního odboru Městského úřadu
Litomyšl. V případě nejasností ji můžete kon-
taktovat na tel.: 461 653 336 nebo e-mailem:
iva.kubesova@litomysl.cz. Exekuční příkaz
a složenky jsou sice dvě rozdílné věci, ale rych-
lost a vynalézavost podvodníků je někdy až
překvapující. 
Falešné exekuční výměry se nedávno objevily
i v sousedních Svitavách (reportáž regionální
televize najdete na youtube: Exekuční příkazy
roznášeli podvodníci možná osobně).

Varování  před falešnými
exekučními příkazy

Možnost snížení nákladů na energie
prostřednictvím e-aukcí
Přes e-aukce realizované společností eCENTRE,
a.s., lze nakoupit elektrickou energii i plyn na ko-
moditní burze a ušetřit tak náklady za ně vyna-
kládané. Jedná se o elektronickou dražbu, ve
které dodavatelé přes internet snižují své na-
bídky a snaží se tak získat zakázku a klienta. Vý-
hodou tohoto způsobu nakupování je
průhlednost celého průběhu nákupu a navíc
fakt, že dodavatelé o svého klienta férově sou-
těží. Již v letech 2013 a 2014 měli občané Lito-
myšle možnost zapojit se do elektronické aukce
na dodavatele elektrické energie a plynu, nyní
se jim naskýtá stejná příležitost.
Co musí občané či drobní podnikatelé udělat,
chtějí-li se zapojit do e-aukce? Vyplnit a pode-
psat formuláře, které jsou volně k vyzvednutí na
recepci v přízemí budovy Městského úřadu Lito-
myšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl nebo
ke stažení na webových stránkách města
www.litomysl.cz v sekci Zprávy z odborů. Vy-
plněné a podepsané formuláře poté spolu
s podklady poslat na adresu: Ing. Petr Dobeš,
obchodní partner eCENTRE, a. s., Nemocniční

987/12, 702 00 Ostrava. K odeslání jsou nutné
podklady ve formě kopií: nejaktuálnější vyúčto-
vání dané komodity - elektřina a plyn - (kom-
pletní - musí obsahovat údaje o spotřebách
atd.) a smlouvy se stávajícím dodavatelem dané
komodity včetně případných dodatků (z těchto
dokumentů musí být zřejmé k jakému konkrét-
nímu dni a jakým způsobem je možné ukončení
dodávek s tímto dodavatelem), pokud to
z těchto dokumentů není možné zjistit, je nutné
vyžádat si u svého současného dodavatele tuto
informaci v písemné formě nebo emailem a při-
ložit ji k uvedeným podkladům. 
Pro občany i podnikatele je tato služba bez-
platná. Pořádající společnosti neplatí nic ani
město. Aukční poplatek jí zaplatí po ukončení
aukce dodavatel, který v e-aukci zvítězí. Tato
služba není časově omezena.
Další informace je možné získat z webových
stránek společnosti eCENTRE (www.ecentre.cz)
nebo kontaktovat Ing. Petra Dobeše (email:
petr.dobes@partnerecentre.cz, tel.: +420 731
614 095).                                                           -kh-

Blokové čištění komunikací města
Městské služby Litomyšl budou v měsících
dubnu a květnu provádět blokové čištění ko-
munikací na území města Litomyšl. Jednotlivé
ucelené lokality budou s přibližně týdenním
předstihem označeny přenosnými dopravními
značkami, které budou dopředu avizovat
a v době plánovaného čištění omezovat par-
kování vozidel. Dodržování tohoto přenos-
ného dopravního značení bude pod kontrolou
městské policie. Jeho nedodržením se provo-
zovatel vozidla vystavuje finančním postihům,
nebo dokonce odtažení vozidla na jeho ná-
klad.

V zájmu obyvatel jednotlivých lokalit je prove-
dení komplexního strojního vyčištění celé ob-
lasti. To je však možné pouze v případě, že jsou
komunikace v uvedené době zcela volné. Odsta-
veným vozidlům navíc v době čištění hrozí zne-
čištění nebo poškození. Město Litomyšl
a Městské služby Litomyšl doufají, že se vzá-
jemně podaří zajistit provedení této každoroční
akce, která se zásadně podílí na následném
vzhledu i prašnosti lokalit. Zároveň se tímto om-
louváme za způsobené komplikace a omezení.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Užijte si řadu slev
s Bonus pasem
Českomoravské pomezí přináší spoustu zážitků
pro každého. Pohádkové zámky, středověký hrad,
historická města s řadou nevšedních příběhů i pí-
skovcové skalní labyrinty či několik rozhleden
v malebné krajině vytvářejí atraktivní turistickou
nabídku, ze které si jistě vyberete i vy. Pokud
chcete poznat nejzajímavější místa oblasti vyme-
zené městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto, využijte slevovou knížku
Bonus pas a ušetřete spoustu peněz. Výhody
a slevy na vstupné vám poskytnou nejen památ-
kové objekty, muzea a galerie, ale také restau-
race, rozhledny, ubytovací a sportovní zařízení.
Patříte-li mezi fanoušky cyklistiky, můžete
o prázdninách využít služeb cyklobusu, který vás
přiblíží k mnoha atraktivitám regionu zařazených
do Bonus pasu. Slevovou knížku získáte u všech
poskytovatelů služeb zapojených do programu,
jejichž přehled najdete na internetovém portálu
Českomoravského pomezí www.ceskomoravske-
pomezi.cz. Jiří Zámečník 
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Samotné zahájení lázeňské sezóny je
naplánováno na sobotu 25. dubna ve
14.00 hodin před chrámem Nalezení sv.
Kříže. Lázeňské tématiky však bude
v našem městě plno již od středy. V li-
terární kavárně Na sklípku se můžete
večer zastavit na Knižním čtvrtku ve
středu, který má opět zajímavé téma:
„Lázně slova - erotika”. Ve čtvrtek se těšte na
slavnou one man show Caveman a páteční
večer bude patřit Městskému divadlu Kladno,
které přiveze Vojtku Kotka a Jakuba Prachaře
v rolích Vinnetoua a Old Shatterhanda.   

Kolonáda ožívá
Kolonáda ožije v sobotu úderem desáté hodiny.
Opět si budete moci prohlédnout nádherné ex-
ponáty z Veterán klubu Litomyšl, přijede také
Spolek českých kolařů cestovatelů, navštíví nás
panstvo z tvrze Žíželeves, dorazí krajta Ernes-
týna, hrát a zpívat budou různí pouliční umělci
– naši staří známí, ale i nové partičky, např.
Stanley´s Dixie Street Band, Doveda Sloupnice,
Dědovy Blechy, nově se představí taneční sku-
pina Amapola Tribe, masér Jakub Lojka či Sestry
Chalupovy. Těšit se můžete na výtvarné dílny re-
staurátorské školy, uvidíte několik nových lázeň-
ských laviček a samozřejmostí bude i oblíbená
soutěž Lázeňské prameny. Na bezpečnost bude
i tentokrát dohlížet Četnická pátrací stanice
z Pardubic. 

Zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezóny 
Těsně před slavnostním zahájením vás zveme
ve 12.30 hod. na představení nové stálé expo-
zice diecézního muzea Andělé na návrší, které
je umístěné na emporách piaristického chrámu.
Na 14.00 je již naplánováno samotné zahájení.

Uskuteční se opět před kostelem Nale-
zení sv. Kříže. V tuto chvíli můžeme pro-
zradit jediné – na slavnostní zahájení
zveme i Magdalenu Dobromilu Rettigo-
vou, která v letošním roce slaví vý-
znamné jubileum. Po tomto úvodním
aktu nás průvod vedený kapelou Ma-
rimba Live Drums zavede na lázeňskou

kolonádu, kde se bude hrát a zpívat až do ve-
čera. Program na hlavním pódiu na Toulovcově
náměstí zahájí Jiří Šlupka Svěrák a Nejenblues.
Další hudební lahůdkou pro všechny generace
bude jistě koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou, ale
i večerní putování napříč hudebními žánry se
skvělými Trabandy. V rámci odpoledního pro-
gramu budeme vyhlašovat vítěze nejrůznějších
soutěží – např. o nejkrásnější lázeňský klobouk,
kostým či pár, o nejelegantnější auto-moto ve-
terány, losovat budeme i výherce celodenní sou-
těže Putování po lázeňských pramenech. Celým
dnem nás bude provázet lázeňský švihák Václav
Žmolík, jehož další díl knihy Po Česku se právě
zde dočká slavnostního křtu.         

Letošní lázeňské novinky 
Největší novinkou letošního ročníku je vyhlášení
soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým či lázeňský pár. Také z tohoto důvodu bude
v prostoru za kostelem na Toulovcově náměstí
zřízen Fotoateliér na ulici. Zde si budete moci
nechat udělat obrázek nejen pro soutěžní účely,
ale díky spolupráci s tiskárnou HRG si můžete
pořídit speciální lázeňský rámeček a svoji foto-
grafii si hned odnést s sebou domů. Věříme, že
tato novinka vás potěší.       
Další novinkou je rozšíření lázeňských aktivit na
zámecké návrší. Od 10.00 hodin bude otevřena
Lehátková vyhlídka a zahájeno promítání foto-

grafií a filmů z minulých ročníků lázní ducha. Ve
stejnou hodinu otvírá Škola na zámku i Pivní
lázně. Lázeňskou pohodu si budete moci užít
také v regionálním muzeu, kde budou od 10.00
hodin otevřeny Sluneční lázně s políbením
múzy. Pramen vaší tvorby se pro letošní rok
stěhuje do útulného prostředí dvorečku zámec-
kého pivovaru, slovem provází Tomáš Jireček
a těšit se můžete např. na M. E. Kyšperského, M.
Haka, K. H. Novotného, O. Sychru a řadu dalších
milovníků poezie, hudby, divadla a stand up co-
medy. Výjimečná bude zcela jistě i Lázeňská
improshow v zámeckém pivovaru či noční pro-
hlídka piaristického chrámu s překvapením. 
Lázeňská atmosféra se nevyhne ani samotnému
zámku Litomyšl. Po oba víkendové dny se mů-
žete těšit na Lázeňské kostýmované prohlídky
zámku a zkrátka nepřijdou ani milovníci archi-
tektonických prohlídek. Pro ty jsou na sobotu
i neděli připravené prohlídky celého revitalizo-
vaného zámeckého návrší.   

Lázeňský program nejen na kolonádě  
Zahájení čtvrté litomyšlské lázeňské sezóny po-
řádá pod záštitou starosty Radomila Kašpara
a krajského radního zodpovědného za oblast
cestovního ruchu René Živného JOMTOV s.r.o.
vlastník literární kavárny Na sklípku a provozo-
vatel Pensionu Paseka. Mezi spolupořadatele se
hrdě hlásí Smetanův dům, Evropské školicí cen-
trum, Zámecké návrší, Městská galerie Lito-
myšl, Regionální muzeum v Litomyšli a město
Litomyšl. Velký dík patří sponzorům a dalším or-
ganizacím, které přispívají se svým programem.
Přidává se nejen Smetanův dům s divadelními
představeními pro děti i dospělé, ale i večerem
s podtitulem Swingové hvězdy na lázeňském
nebi – představí se Dasha & Laďa Kerndl & Jan
Smigmator s Velkým swingovým orchestrem
Česká Třebová. V Lidovém domě se ponese ne-
dělní odpoledne ve znamení Lázeňských odpo-
ledních čajů pro dříve narozené - hrát bude
kapela Sunday Tea. Tečku za letošním zaháje-
ním lázeňské sezóny udělá představení Dívčí
válka Františka Ringo Čecha ve Smetanově
domě.  

Prameny ducha
Tradiční lázně jsou zaměřeny na léčbu a rekon-
valescenci těla, Litomyšl je však místem, kde lze
obnovit síly duševní. K lázním patří neodmysli-
telně i léčivé prameny. Takovým pramenem však
nemusí být jenom voda z termálního zdroje, duši
léčí především pozitivní energie, zklidnění, po-
zapomenutí na starosti a dobrá nálada, někdy
pomůže i dobré jídlo a pití. Celoroční nabídkou
pro návštěvníky města proto bude seznam míst
v Litomyšli a okolí - pramenů, kde stačí jen být
a do člověka „natéká” čistá duchovní síla.
V rámci zahájení lázeňské sezóny se však zamě-
říme zvláště na gastronomickou část, zájemci
budou moci, podobně jako v letech minulých,
navštěvovat restaurace v blízkosti pramenů a za
konzumaci speciálně pro lázně připravených ná-
pojů sbírat razítka do svých soutěžních kartiček.
Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami,
jak jinak, především lázeňskými. 

Najdi – přečti – předej
Součástí lázní ducha bude i letos projekt Najdi –
přečti – předej. Pokud máte doma knížku, kterou
již podruhé nehodláte číst, přineste ji s sebou na
kolonádu. Opatříme ji v lázeňském infostánku
samolepkou s pokyny a dáme možnost přečíst
si ji i dalším zájemcům. Na oplátku si můžete vy-
brat jakékoli jiné knížky z naší nabídky zdarma.     

Podrobnosti o programu 
na www.lazneducha.cz a na facebooku. 

Michaela Severová, 
členka organizačního výboru lázní ducha  

Zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezóny
Stejně jako v uplynulých ročnících zažijeme spoustu legrace, budeme svědky řady vynikajících
koncertů a divadelních představení. Nezastupitelnou roli hrajete v této skvělé „taškařici” také
vy. Zkuste se spolu s organizátory vrátit na začátek 20. století, přijďte v šatech po babičce či
dědečkovi, s paraplíčky a špacírkami korzovat lázeňskou kolonádou.   

Zámek provoněly tisíce květin
strana 1 >
„Naše škola dostala za úkol vyzdobit květinami
celkem 5 zámeckých sálů, vstupní schodiště s 10
výklenky, arkády v přízemí a arkády v 1. patře,”
popsala spolupráci se zámkem zástupkyně ře-
ditele Střední školy zahradnické a technické Li-
tomyšl Eva Klabanová. Na výzdobě se podílelo
přibližně 25 studentů, kteří si vybrali maturitní
specializaci floristika. „S žáky jsme si zopakovali
dějiny aranžování, abychom si připravili nákresy
a návrhy jednotlivých historických aranžmá do
konkrétních sálů ve stylu renesančním, barok-
ním, rokokovém, empiru a biedermeieru. Důle-
žité bylo i zastoupení řezaných květů, které byly
v jednotlivých stylech různé, ale my jsme se ne-
chali inspirovat barevností a atmosférou daných
prostor. Do historických vazeb jsme se pokusili
začlenit i moderní prvky,” upřesnila Eva Klaba-
nová. „Se střední zahradnickou školou spolupra-
cujeme již od roku 2013 a máme jen ty nejlepší
zkušenosti,” reagovala Zdeňka Kalová. Vedení li-
tomyšlského zámku umožňuje žákům zahrad-
nické školy realizovat v historických prostorách
květinové vazby, ať ve formě maturitních prací,
nebo při příležitosti floristických akcií pro veřej-
nost. Studenti tak mají možnost vyzkoušet své
školní zkušenosti přímo „na place” s množstvím
skleníkových květin a zeleně.

Téměř zapomenutá řeč květin
Květiny v minulosti neměly jen dekorační funkcí.
S jejich pomocí se také „hovořilo”. V dnešní době
již květomluvu zná málokdo. Každý druh květiny,

její zaříznutí a naaranžování má svůj význam.
Roli hrají i zdánlivé maličkosti jako to, zda jsou
květy sklopené, nebo vzpřímené. Některé vý-
znamy byly tak precizní, že kupříkladu pozvání
na schůzku zvadlými růžemi znamenalo hodino-
vou schůzku, zatímco kytice otočníku s omam-
nou vanilkovou vůní již dvě hodiny. Kytice, na
které byla uvázaná stužka napravo, symbolizo-
vala obdarovaného, zatímco stužka nalevo toho,
kdo kytici daroval. Pokud byla stužka uvázaná
směrem dolů, obsah celé výpovědi byl zcela
opačný. 
Státní zámek Litomyšl tedy zahájil sezonu 2015
květinovou výstavou, ale ve stejný den, tedy 28.
března, odstartovala také fotografická soutěž
pro návštěvníky na téma Zámek uměleckým ob-
jektivem. Rovněž se znovu otevřela zámecká ka-
várna. V měsíci dubnu se zámek chystá na
mezinárodní den památek a historických sídel,
který se uskuteční 18. a 19. dubna 2015. V tomto
termínu jsou připraveny kastelánské prohlídky,
které prodlouží trasu po reprezentačních sálech
o návštěvu kaple a historického mezipatra. „A
poté již začíná lázeňská sezóna v Litomyšli, jejíž
zahájení doplní zámek kostýmovanými prohlíd-
kami. Čeká nás příprava festivalu a mnohé další,
jako například speciální Prohlídky s paní Kajetá-
nou pro mateřské školy, prázdninové noční
prohlídky nebo velký sjezd automobilových ve-
teránů koncem srpna. Určitě je se na co těšit,”
láká závěrem kastelánka k návštěvě renesanční
perly východních Čech.

Text a foto Jana Bisová
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STŘEDA 22. DUBNA
19.00 / literární kavárna Na sklípku
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU NA TÉMA 
„LÁZNĚ SLOVA – EROTIKA” 

ČTVRTEK 23. DUBNA
19.30 / Smetanův dům
CAVEMAN
Slavná one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvali-
tách obou pohlaví

PÁTEK 24. DUBNA
19.30 / Smetanův dům 
VINNETOU – Městské divadlo Kladno, 
v hlavních rolích Jakub Prachař a Vojtěch Kotek

20.00 / Music Club Kotelna
NIL – koncert  

SOBOTA 25. DUBNA

od 10.00
KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací sta-
nice Pardubice • Dudlajdá fagotiky • harmoni-
kář Pepíček Čečil • Sestry Chalupovy • kapela
Dědovy Blechy • skupina Miniminy • Doveda
Sloupnice • Spolek českých kolařů cestovatelů
Vysoké Mýto • Zpěvaví bratři • Sbor paní
a dívek • Sbor Vlastimil • Sbor Minor z Levoče •
Spolek panstva z tvrze Žíželeves • taneční sku-
pina Amapola Tribe • krajta Ernestýna • vý-
tvarné dílny restaurátorské školy • stánek
Sdružení lázeňských míst • masér Jakub Lojka
• lázeňské občerstvení • soutěž Lázeňské pra-
meny • lázeňské lavičky a další… 

10.00 / dům U Rytířů 
SNÍDANĚ V GALERII S JAROSLAVEM J. ALTEM
- povídání s vůní kávy a koláčky přímo mezi ob-
razy tohoto mimořádného umělce a pedagoga   

10.00 – 15.00 / Toulovcovo náměstí – za koste-
lem
FOTOATELIÉR NA ULICI – nechte si udělat ob-
rázek a soutěžte o nejkrásnější lázeňský klo-
bouk, kostým a lázeňský pár  

10.00 – 17.00 / zámecké infocentrum
DÍLNA PRO MALÉ (i velké) lázeňské šviháky
a dámičky 

10.00 – 17.00 / 1. zámecké nádvoří 
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA – užijte si vyhlídku na
renesanční památku UNESCO v lázeňském stylu 

10.00 – 17.00 / zámecká jízdárna  
VZPOMÍNKY NA LÉTA MINULÁ
promítání fotografií a filmů z minulých ročníků,
ale i historických fotografií Litomyšle a zámec-
kého návrší 

10.00 – 17.00 / 
dětský pavilón na horním nádvoří 
ŠKOLA NA ZÁMKU - celodenní aktivity pro děti
– workshopy, výtvarné dílny, ukázky programů  

10.00 – 18.00 / 1. nádvoří, zámecký pivovar
PIVNÍ LÁZNĚ - na čepu Bedřichova 11 a 12, živá
hudba, pivní speciality

10.00 / zámecký pivovar
PO STOPÁCH PIVOVARNICTVÍ V LITOMYŠLI
– komentovaná prohlídka s Eliškou Rackovou

10.00 – 17.00 / Sluneční terasy pod muzeem
LÁZEŇSKÁ POHODA V MUZEU
- sluneční lázně s políbením Múzy a občer-
stvením

11.00 a 15.00 / Šantovo náměstí
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR VLASTIMIL 
LITOMYŠL A CHORUS MINOR Z LEVOČI

11.00 / Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
STANISLAV ŠPOULA, LESOHRY 
– CYKLUS FOTOGRAFIÍ 
vernisáž výstavy s hudebním doprovodem
Dudlajdá fagotiky 

12.00 – 14.00 / před hospodou U Černého orla 
DOVEDA SLOUPNICE hraje písničky 

12.30 / chrám Nalezení sv. Kříže
ANDĚLÉ NA NÁVRŠÍ – představení stálé expo-
zice diecézního muzea na emporách piaristic-
kého chrámu  

13.00 / U Máchadla 
STANLEY´S DIXIE STREET BAND

13.40 / Lázeňská kolonáda 
PRŮJEZD AUTO-MOTO
VETERÁNŮ KOLONÁDOU 

14.00 / před chrámem Nalezení sv. Kříže
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
4. LITOMYŠLSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
Zahraje Stanley´s Dixie Street Band, chybět ne-
bude Václav Žmolík ani další milovníci lázní
ducha 

14.15 / ze zámeckého návrší na Toulovcovo
náměstí
PRŮVOD KOLONÁDOU – doprovází Marimba
Live Drums

14.00 – 17.00 / Růžová ulice
VÝTVARNÝ ATELIÉR – Přijďte „vystavit” svůj
obraz do pouliční galerie v Růžové ulici – na
probuzení čekají zatím prázdné malířské sto-
jany, štětce, barvy, rámy…

15.00 / Toulovcovo náměstí 
JIŘÍ ŠLUPKA SVĚRÁK A NEJENBLUES a vyhlá-
šení divácké soutěže elegance auto-moto
veteránů (v 15.10 hodin)

15.00 – 17.00 / dvoreček Zámeckého pivovaru 
PRAMEN VAŠÍ TVORBY – OPEN MIC – poezie,
hudba, divadlo a stand up comedy (M. E. Ky-
šperský, M. Hak, K. H. Novotný, V. Daťka,
O. Sychra, N. Neuhöferová, L. L. Ondráčková či
A. Štanclová, slovem provede Tomáš Jireček)

15.00 / sál hospody U Černého orla
DOVEDA SLOUPNICE sehraje komedii dell arte
s písničkami s názvem Filuta Pepíno   

16.00 / Toulovcovo náměstí
KŘEST KNIHY PO ČESKU VÁCLAVA ŽMOLÍKA
s autogramiádou

16.30 / Toulovcovo náměstí
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJ-
KRÁSNĚJŠÍ LÁZEŇSKÝ KLOBOUK, KOSTÝM
A LÁZEŇSKÝ PÁR

17.00 / Toulovcovo náměstí 
JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU 
hudební lahůdka z největších hitů pro všechny
věkové skupiny    

18.00 / dvoreček literární kaváry Na sklípku
PETR ŠABACH – křest nové knihy 
a autorské čtení

19.00 / Toulovcovo náměstí
MARIMBA LIVE DRUMS

19.00 – 21.00 / Zámecký pivovar
LÁZEŇSKÁ IMPROSHOW
– herci divadelně-improvizační 
skupiny Pa.Le.Ťác.I. v roli lázeňských
šviháků a dam

20.00 / Toulovcovo náměstí
LOSOVÁNÍ CELODENNÍ SOUTĚŽE LÁZEŇSKÉ
PRAMENY

19.30 / Smetanův dům
DASHA & LAĎA KERNDL & JAN SMIGMATOR
S VELKÝM SWINGOVÝM ORCHESTREM
ČESKÁ TŘEBOVÁ
swingové hvězdy na lázeňském nebi 

21.00 / Toulovcovo náměstí
TRABAND – neokoukané putování napříč
hudebními žánry

21.30 / chrám Nalezení sv. Kříže 
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU
S PŘEKVAPENÍM

22.00 / tajemný dvoreček domu U Rytířů 
VIDEOPROJEKCE KRVAVÉHO ROMÁNU
Josefa Váchala jen za svitu svíček v podání
spolku Filigrán, v nastudování a herecké
účasti L. Horáčka, zakladatele nakladatelství
Paseka

23.00 / Music Clubu Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTER PARTY 

NEDĚLE 26. DUBNA

10.00 a 15.00 / Zámecké návrší 
ARCHITEKTONICKÉ PROHLÍDKY 
REVITALIZOVANÉHO ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ 

10.15 / Kostel Povýšení sv. Kříže 
MŠE SVATÁ SE ZPĚVEM MISSA BREVIS
ZDEŇKA LUKÁŠE 
Vystoupí Vlastimil Litomyšl a Chorus minor
z Levoči 

14.00-18.00 / Lidový dům 
LÁZEŇSKÉ ODPOLEDNÍ ČAJE 
PRO DŘÍVE NAROZENÉ 
k tanci a poslechu hraje kapela Sunday Tea 

19.00 / Smetanův dům 
FRANTIŠEK RINGO ČECH: DÍVČÍ VÁLKA

VÍKENDOVÝ PROGRAM:
Lázeňské kostýmované prohlídky
zámku Litomyšl 
Architektonické prohlídky zámeckého návrší 
(So: 10, 19 a 20, Ne: 10 a 15 hodin)  
Interaktivní program
v Rodném bytě B. Smetany 
Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit  
Výstava železničních modelů a kolejišť
v Regionálním muzeu
(všechna kolejiště uvidíte v provozu)
Zámecké sklepení se sochami
Olbrama Zoubka a Srdcem Václava Havla
Výstava Jaroslava J. Alta – Obrazy v Městské
galerii, v domě U Rytířů   
Muzeum domečků, panenek a hraček 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
White Gallery v nedalekém Osíku

Změna programu vyhrazena 

Program zahájení
4. litomyšlské lázeňské sezóny
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Poslední dny druhé světové války v Litomyšli
V květnu letošního roku
uplyne sedmdesát let od
konce druhé světové války
v Evropě. V jarních měsících
roku 1945 již nikdo nepochy-
boval o porážce nacistického
Německa a jeho satelitů spo-
jeneckými vojsky. Britsko-
americké letecké bombardo-
vací svazy ničily německá prů-
myslová centra a další strate-
gické cíle, pozemní vojska pak
postupovala do nitra Ně-
mecka. Velení Rudé armády
přeskupovalo na Nise a Odře
vojska tří frontů k berlínské
operaci, jejíž součástí se měla
stát v nadcházejících týdnech
též operace pražská. Na území
protektorátu Čechy a Morava
byla dislokována skupina armád Střed polního
maršála Ferdinanda Schörnera, jež měla zadržo-
vat a z boku ohrožovat postup sovětských vojsk
na Berlín a Vídeň. Z jihozápadu se k hranicím
Protektorátu blížily svazky 3. americké armády
generála George Smitha Pattona, jež 6. května
pronikly až do Plzně. Na východě stály proti
uskupení armád Střed vojenské svazky Rudé ar-
mády 4. a 2. ukrajinského frontu s mnohonásob-
nou převahou v dělostřelectvu i letectvu. Ve
dnech 6. a 7. května byla prolomena německá
obranná linie u Olomouce, obdobně tomu bylo
i v prostoru Brna. V pondělí 7. května se tak
městy a obcemi svitavského okresu valily ně-
mecké tankové a mechanizované útvary gene-
rála Georga von Weitershausena, které projely
též Litomyšli. Na mnoha místech bylo vyhlášeno
stanné právo, v Litomyšli již 17. dubna po usmr-
cení dvou německých vojáků, patrně příslušníky

partyzánského oddílu „Stalin”.
Vedle ilegálních národních vý-
borů, tj. okresního a místního,
byla v Litomyšli na sklonku
války ustavena ilegální vojen-
ská organizace v čele se štáb-
ním kapitánem Janem
Moravanským a nadporučíkem
Miloslavem Svobodou.  Již 3.
května neúspěšně jednal J.
Moravanský s velitelem ně-
mecké posádky o podmínkách
kapitulace. 5. května byly v Li-
tomyšli vyvěšeny českoslo-
venské státní vlajky, které však
němečtí vojáci rozstříleli; při
střelbě byli zraněni tři litomyšl-
ští občané. Od tvrdých repre-
sivních opatření odradilo
Němce snad jednání předsedy

místní správní komise Zdeňka Tomíčka s němec-
kým velením. Dne 7. května opustila Litomyšl ně-
mecká vojenská posádka. První průzkumné
vozidlo Rudé armády přijelo do Litomyšle 9.
května kolem jedenácté hodiny; odpoledne je
následovaly prvosledové jednotky armád 4.
ukrajinského frontu. 11. května projela Litomyšlí
i 1. československá tanková brigáda. Prvosle-
dové jednotky Rudé armády byly útvary gardo-
vými a nebyly s nimi z kázeňského hlediska
žádné problémy. S přílivem vojsk týlového za-
bezpečení však tyto problémy vyvstávaly a bylo
je třeba řešit. Druhá světová válka přinesla ce-
lému světu velké utrpení. Statistiky uvádějí 40
až 60 (některé i více) miliónů mrtvých. Ztráty
na lidských životech československých občanů
hovoří o 300 až 360 tisících obětí. V průběhu
druhé světové války zahynulo – dle mých po-
znatků – na 170 litomyšlských občanů (včetně

obětí holocaustu). Na litomyšlském hřbitově
u kostela sv. Anny bylo pohřbeno též 8 až 12
padlých vojáků Rudé armády a na 200 přísluš-
níků německé branné moci, kteří zemřeli v Li-
tomyšli koncem války ve válečném lazaretu na
následky zranění.

Oldřich Pakosta, foto SOkA

emczyk) z 3. na 4. dubna 1944 v pro-
storu Rabštejnské Lhoty na Chrudim-
sku navázal kontakt s jejími
příslušníky. Desant CALCIUM těsně
spolupracoval s Přípravným revoluč-
ním výborem – Jaro (později Rada tří
/R3/) podplukovníka Josefa Svatoně
a profesora Josefa Grni. Dislokačním
místem paraskupiny CALCIUM s radi-
ostanicí Zdenka (později Milada) byla
hájovna Josefa Pavlase v Netíně. Po
přepadení netínské hájovny přísluš-

níky služebny brněnského gestapa 23. června
1944, zastřelení velitele desantu CALCIUM poru-
číka Odstrčila a zranění rotmistra Gemrota se
zbytek parašutistů přemístil do nedaleké Pro-
seče a odtud plnil úkoly londýnského vedení od-
boje. Po událostech v Netíně byl zatčen
pardubickým gestapem též štábní kapitán Jan
Moravanský; gestapu prý přislíbil spolupráci, ale
tento závazek – dle dostupných pramenů –
nikdy nedodržel. Aby uchránil svou rodinu před
perzekucí, údajně se s manželkou rozvedl. Na
sklonku války organizoval v Litomyšli odbojovou
skupinu „Jakub 81”, jež čítala zpočátku 13 členů
a spolupracovala mimo jiné s partyzánským od-
dílem „Stalin” poručíka Viktora Osipova. V revo-
lučních květnových dnech roku 1945 byl štábní
kapitán Jan Moravanský vojenským velitelem li-
tomyšlského okresu. Po druhé světové válce za-
hynul (již v hodnosti majora) 29. září 1947 při
automobilové nehodě mezi Borovou a Poličkou
a pohřben je na litomyšlském hřbitově u kostela
sv. Anny (hrob. č. 229/III). In memoriam byl po-
výšen do hodnosti podplukovníka.

Oldřich Pakosta, foto SOkA

V květnu letošního roku si připome-
neme sedmdesáté výročí konce druhé
světové války v Evropě. Na porážce je-
jího původce – nacistického Německa
– se podílel rovněž dosud nedoceněný
účastník protektorátního odboje
štábní kapitán Jan Moravanský, naro-
zený 4. února 1898 v Moravanech
u Kyjova. Před druhou světovou vál-
kou sloužil jako důstojník českoslo-
venské armády na Moravě a na
Slovensku (Bratislava, Nitra, Žilina),
které však musel po vyhlášení samostatného
Slovenského štátu v roce 1939 opustit. Poté po-
býval se svou manželkou Emílii, rozenou Bárto-
vou, (nar. v roce 1910 v Litomyšli) ve Velkém
Meziříčí, kde učil na tamním gymnáziu němčinu
a angličtinu. Dle některých pramenů zde od roku
1940 organizoval odbojovou skupinu „Slezák”,
zahrnující snad na 600 osob. Časté návštěvy od-
bojářů ohrožující jeho rodinu a brutalita nacis-
tických bezpečnostních složek (zejména
v období heydrichiády) jej přiměly k tomu, že se
v roce 1942 přestěhoval s těhotnou manželkou
do Litomyšle. Nadále však působil (coby po-
mocný lékárník) ve Velkém Meziříčí a v odboji
spolupracoval s bývalými československými
důstojníky, mj. s divizním generálem Vojtěchem
Lužou, podplukovníkem Josefem Svatoněm a ze-
jména se štábním kapitánem Karlem Veselým-
Steinerem. Po vystavení potvrzení o dlouhodobé
nemoci přešel od května 1944 do ilegality a na-
dále působil v odboji pod vedením štábního ka-
pitána Karla Veselého-Steinera. Po vysazení
paraskupiny CALCIUM (poručík JUDr. J. Odstrčil,
rotmistr J. Gemrot, rotný F. Široký a rotný K. Ni-

Účastník protektorátního odboje štábní
kapitán Jan Moravanský

Benefiční dobový
ples opět přispěl
na dobrou věc
Nostalgii první republiky, ale třeba i let sedm-
desátých zažili hosté Benefičního dobového
plesu, který pořádal Veterán klub Litomyšl
a Sbor paní a dívek v sobotu 14. března 2015 ve
Smetanově domě. Pestrý program s předtan-
čením, módními přehlídkami, oceněním nejlep-
ších kostýmů, půlnočním překvapením
a motocyklem jako hlavní cenou tomboly opět
nezklamal ty, kteří si tento ples oblíbili. Výtěžek
z akce navíc podpoří Centrum sociální pomoci
Litomyšl, aby mohlo zakoupit mobilní pacient-
ský zvedák. 
Málokdy se na plesech vidí taková kreativita
a snaha přizpůsobit se jeho pojetí, jako je tomu
u Benefičního dobového plesu v Litomyšli. Sku-
tečně se jedná o přehlídku módy první repu-
bliky až po léta sedmdesátá. Dámy i pánové se
snaží poshánět kousky oděvů, které by se do
daného období hodily. „Bývá hodně dobových
plesů, které jsou ve stylu 20. a 30. let. My jsme
to pootevřeli po 70. léta, protože máme v klubu
veteránisty, kteří mají novější auta. Takto i oni
mohou přijít ve svém dobovém oblečení. Není
to ale nijak omezené,” uvedl jeden z organizá-
torů Jiří Flídr z Veterán klubu Litomyšl. Ovšem
v názvu plesu není uvedeno jen dobový, ale
i benefiční. Každý rok tak organizátoři věnují vý-
těžek na dobrou věc. „Dáváme peníze organi-

zacím, které působí v Litomyšli. Letos jsme se
rozhodli přispět domovu důchodců na pacient-
ský zvedák. Peníze jsou z prodeje vstupenek
a lístků do tomboly,” upřesnil Jiří Flídr. Částka
51 600 Kč tedy poputuje Centru sociální pomoci
Litomyšl, které je zařízením poskytujícím soci-
ální služby domova pro seniory a domova pro
lidi trpící Alzheimerovou nemocí. „Pacientský
mobilní zvedák bude sloužit lidem, kterým už
nohy netančí a častokrát potřebují pomoc dru-
hých. Někdy opravdu je třeba hodně sil, aby-
chom tu práci zvládli. Zvedák usnadní práci
zaměstnancům a lidem, kteří ho budou využí-
vat, zvýší pohodlí,” prohlásila ředitelka centra
Tereza Šmolíková.  
Historii dobového plesu začal Veterán klub Li-
tomyšl před čtyřmi roky v Němčicích, kde se
uskutečnil nultý ročník. Poté se klub spojil se
Sborem paní a dívek a výsledkem je Benefiční
dobový ples pořádaný ve Smetanově domě. 

Text a foto Jana Bisová
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Slova moudrých: 
Zkušenost si dává platit neobyčejně vy-
soké školné, ale naučí tolik jako nikdo
jiný.                                                 T. Carlyle

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Kopecká, Danuše Červená,
Josef Drobný, Jaroslav Vejrych, Marie Ko-
houtová, Marie Demelová
85 let – Anna Kopecká, Jaroslava Kuče-
rová, Marie Vachová, Hana Víchová, Kvě-
toslav Maděryč, František Košťák
90 let – František Šauer, Věra Kutová
92 let – Jaroslav Theimer
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jan Crha, Němčice – Šárka Hanusová,
Němčice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní Zlatou svatbu oslavili manželé
Anna a Vladimír Bouškovi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Marií Musilovou (90 let), Bohuslavou Šlé-
grovou (76 let), Annou Kčivkovou (83 let),
Marií Soukupovou (74 let), Hanou Novot-
nou (74 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Každý, kdo se povyšuje, bude pokořen...

„A těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spraved-
liví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství:
„Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili:
jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se po-
stavil a takto se sám u sebe modlil:,Bože, děkuji
ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespraved-
liví, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se
dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co zí-
skávám.‘ Avšak celník, který stál opodál, nechtěl
ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou
a říkal:,Bože, projev milost mně hříšnému.‘ Pra-
vím vám, že ten sestoupil do svého domu ospra-
vedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý,
kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však po-
kořuje, bude povýšen.” Lukášovo evangelium 18,
9-14
Bude to vypadat krajně podivně, ale na začátku
všeho je třeba říct, že Ježíš tímto podobenstvím
potvrzuje nezávislost na námi vynášených kva-
litách. Přechází dokonce i na první pohled vidi-
telné lidské kvality. Není závislý na mravní
čistotě, na tom, co kdo dělá a nebo nedělá. Ne-
dělá rozdíly mezi lidmi. Ignoruje kastovní systém
a společenské rozdíly. Nemíní podporovat za-
sloužilé občany ani věhlasné rodáky. Ježíš pro-
hlásil, že při modlitbě ve svatyni Bůh přijal spíše
celníka, kolaboranta a prevíta, který možná roky
těžil z neštěstí druhých, protože je při výběru
daní dokázal mistrně okrádat. Bezostyšně se
pakoval z daní nešťastníků. Pána Boha a povin-
nosti vůči němu naprosto ignoroval. Oproti
němu neuspěl ten vepředu stojící zbožný fari-

zeus, který nezapomínal ani na detailní předpisy
izraelské zbožnosti, dával desátky a postil se.
Lze mu věřit, že byl mravně na výši. To vůbec
nebyla komedie! Z farizeů nesmíme podle jejich
jména hned dělat pokrytce! A přes to všechno
Ježíš jasně v příběhu podpořil šance na ospra-
vedlnění toho druhého, tedy celníka. Je hezké, že
se Bůh pyšným protiví a pokorným dává milost,
ale tady by se asi mělo protestovat! Zdá se to
proti zdravému rozumu!
Že Bůh toho celníka bijícího se do prsou ospra-
vedlnil, však neznamená, že by souhlasil s tím,
co celník dělal. To neznamená, že má radost
z kolaborantů a nepodporuje čistý a uspořádaný
život. Není to obhajoba zlodějů a přehlížení jejich
zločinů. To bychom tato slova Ježíšova podoben-
ství zcela mylně vykládali. Pouze říká, že dovo-
lávat se milosrdenství může jen ten, který zná
sám sebe a přes své nesporné kvality se nepo-
vyšuje nad druhé. 
Zároveň se tím pro moderního člověka říká, že
se Božího milosrdenství nedovoláme pro svoje
domnělé či skutečné zásluhy. Naše civilizace se
hroutí, a pokud máme přežít její konec, tak nám
určitě nepomohou mravní kvality a zásluhy
ukázněného života, politické finesy, a dokonce
ani vybroušená teologická čistota myšlení. Ne-
pomůže nám úžasnost lidských kvalit a dobrého
hospodaření. Prostě nic! Pomůže nám jen ote-
vřené srdce, ponížená mysl, prostá a pokorná
lidská solidarita. Protože záchrana nepřichází
jako zásluha, ale jako nezasloužená milost.
Pane, buď milostiv mně hříšnému!

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské 

ZAMYŠLENÍ

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 I přes smutek, který prožívám, nemohu zapo-

menout poděkovat personálu, včetně paní ředi-
telky Ing. T. Šmolíkové, Domova pro seniory
v Litomyšli za velmi citlivý a zodpovědný přístup
v péči o mého vážně nemocného bratra Pavla
Mašku.                                         Naděžda Císařová

 Dne 12. 4. 2015 uplyne již 30 let od úmrtí naše
milovaného tatínka a dědečka pana Jana Grü-
nera ze Sedlišť. Kdo jste ho znal, zavzpomínejte
s námi.                                   syn Jan, dcera Jarmila, 

vnučky Pavlína, Jarmila, Radka
 V letošním roce, 29. 3. 2015, tomu bylo dvacet

let, co nás opustil náš milovaný syn, bratr, vnuk,
velký sportovec (cyklista, hokejista,…) a kamarád

Hubert Stratílek. Zemřel tragicky
při autonehodě v nedožitých
devatenácti letech. Stále je tu
v srdci a ve vzpomínkách s námi. 

Za rodinu a přátele Veronika,
Hanka a Hubert Stratílkovi

 Dne 4. dubna 2015 si připo-
meneme již 2. výročí úmrtí pana
Júlia Knappa, veselého, milého
člověka, který miloval své blízké,
život, sport, hudbu…
S láskou vzpomínáme.

manželka Helena s rodinami

Komise pro občanské 
záležitosti informuje
V každém čísle Lilie jsou v rubrice společenská
kronika zveřejňována jména našich spoluob-
čanů, kteří v uplynulém období oslavili svá ži-
votní jubilea, uzavřeli manželství nebo oslavili
výročí uzavření sňatku. Pravidelně jsou zde uvá-
děna jména dětí, nyní již ne těch, které se naro-
dily v Litomyšli, ale v Litomyšli byly slavnostně
přivítány. Jsou zde vzpomenuti i naši zemřelí
spoluobčané. K tomu, aby všechna jména byla
zveřejněna, je potřebný písemný souhlas jubi-
lantů, snoubenců či rodinných příslušníků. Může
se tedy stát, že ne všichni, pro které byl minulý
měsíc nějak významný, jsou v Lilii uvedeni – ne-
dali písemný souhlas.
Členky komise pro občanské záležitosti (dříve
Sboru pro občanské záležitosti) v prvních dnech
každého měsíce navštěvují  jubilanty z Litomyšle
a přidružených obcí, kteří oslaví 80, 85, 90, 91,
92, 93 let, …s kytičkou, gratulací a malým dár-
kem. Na rok 2015 je naplánováno celkem 170
návštěv. 80 let oslaví 61 občanů, 85 let 54 ob-
čanů, 90 let – 17, 91 let – 11, 92 let – 8, 93 let – 7,

94 let – 7, 95 let – 1, 96 let – 1, 97 let 1 a 98 let
2 naši spoluobčané. I když někdy cesta za osla-
vencem nebývá jednoduchá, stává se, že jej ne-
zastihneme napoprvé doma nebo v místě
trvalého bydliště nežije, a potom sháníme pří-
buzné nebo pátráme v různých zařízeních pro
seniory – nakonec všechna setkání jsou milá
a oslavenci šťastni.
Aktuální seznam k připomenutí výročí 50, 60, 65
či 70 let od uzavření manželství nemá komise
možnost získat. Proto se obracíme na příbuzné,
na děti, aby nás kontaktovali, a my jsme mohli
zajistit návštěvu v rodině opět s malým dárkem
a přáním. V případě zájmu rodiny společně zor-
ganizujeme a zajistíme důstojný obřad v obřadní
místnosti.
Rodinám a rodičům miminek z Litomyšle a okol-
ních obcí připomínáme, že na podatelně měst-
ského úřadu mohou oznámit své přání k účasti
a domluvit termín přivítání svého dítěte mezi li-
tomyšlské občany.

Za KPOZ Dana Kmošková (tel. 775 913 400)

Zámek uměleckým
objektivem
Státní zámek Litomyšl vyhlašuje novou návštěv-
nickou fotosoutěž na téma Zámek uměleckým
objektivem. Soutěž začala 28. března a končí
s posledním otvíracím dnem 28. října 2015. Vy-
hlášení každoroční fotografické soutěže pro
návštěvníky pro sezónu 2015 navazuje na celo-
republikové mediální téma Národního památko-
vého ústavu „Hrady a zámky objevované
a opěvované”. Soutěž je určena pro širokou ve-
řejnost.
Fotosoutěž, jako řada dalších dílčích kulturních
akcí na hradech a zámcích v tomto roce, je sou-
částí celorepublikového tématu Hrady a zámky
objevované a opěvované. Téma bylo zvoleno
Národním památkovým ústavem jako mediální
pro rok 2015 a slavnostně zahájeno stejnojmen-
nou výstavou na Pražském hradě. Hrady
a zámky objevované a opěvované rekapituluje
umělecká a literární díla, kterým byly hrady
a zámky inspirací. Také Litomyšl byla domovem
řady českých umělců, kteří zde psali, kompono-
vali nebo malovali.
Stačí tedy poslat krásnou fotografii z návštěvy
litomyšlského zámku na adresu zamekume-
lecky@seznam.cz. Podrobnější podmínky sou-
těže na www.zamek-litomysl.cz/. Hraje se
o rodinné „volňásky” na zámek na rok 2016,
knihy z produkce Národního památkového
ústavu, které mapují denní život aristokracie,
publikace o českých hradech a zámcích, drobné
upomínkové předměty z Litomyšle. 
Překvapte ty, kteří vídají litomyšlský zámek
denně, vaším neobvyklým pohledem přes objek-
tiv fotoaparátu.                                               -red-
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Události ve fotografiích

Zábava na ledu: O tom, že škola není jen učení,
se přesvědčily děti prvního stupně Základní
školy U Školek. Ve čtvrtek 12. března 2015 se „vy-
řádily” při bruslení na zimním stadionu, které
ovšem bylo spojené s karnevalem a soutěžemi.
Na ledové ploše se tak pohybovaly princezny,
proti nim přijížděli akční hrdinové, o kousek dál
se proháněla zdravotní sestřička, víla, čaroděj-
nice, hokejista, tygr a řada dalších masek, na
které dohlíželi učitelé v převlečení za klauny. 

Velký dětský karneval s piráty: Dětský smích
se rozléhal v neděli 1. března 2015 Lidovým
domem. Soutěže, taneční vystoupení, písničky
nejen pro děti, tombola, diskotéka pro malé
i velké, občerstvení…, to vše byl dětský karneval
spolupořádaný Domem dětí a mládeže Litomyšl,
Basketbalovým klubem Litomyšl a Farní charitou
Litomyšl.

4 Lukáš Gavlovský nejen o svém domě ve
stodole: V sobotu 7. března se v Regionálním
muzeu v Litomyšli uskutečnila přednáška Lukáše
Gavlovského s názvem Neobvyklé stavby a stav-
bičky ze dřeva, slámy a hlíny. Lukáš Gavlovský
se podělil o své zkušenosti s vytvářením a živo-
tem ve vlastním domě vestavěným ve stodole.
Přiblížil experimentální domky a úkryty pro dět-
ské hry a stavby z přírodních materiálů posta-
vené zcela vážně, ale i z recese.
Lukáš Gavlovský je společně s Romanem Švej-
dou autorem Srdce pro Václava Havla, které je
vystaveno v litomyšlském zámeckém sklepení. 

Foto Tomáš Čermák

Za dobrovolníky do Kotelny: Dobrovolnické
centrum při Farní charitě Litomyšl uspořádalo 6.
března v Music Clubu Kotelna koncert s názvem
Dobrá vůle ať je vidět. Kromě muziky, o kterou
se postaraly kapely Three wild Guns, EXT a Dirty
Way, se hosté klubu mohli dozvědět více o dob-
rovolnictví.
Dobrovolnické centrum v Litomyšli již tři roky ko-
ordinuje desítky mladých lidí, kteří se ve svém
volném čase věnují pomoci dětem a osamělým
seniorům z města a okolí. 

Zatepluje se hlavní budova radnice: Začátkem
března začala stavební firma se zateplováním
hlavní budovy litomyšlské radnice na ulici Bří
Šťastných. Kromě výměny zbývajících starých
oken zateplí fasádu objektu. Následně další
firma v rámci projektu EPC vymění systém vytá-
pění budovy. Projekt zateplení za téměř dva mi-
liony korun má snížit náklady za energie a bude
dokončen v květnu, nového topení se radnice
dočká v červnu.

Karneval III. mateřské školy
Ve čtvrtek 5. března odpoledne bylo na Veselce
veselo! Kolektiv III. mateřské školy (Lidická)
uspořádal pro děti karneval provázený Inkou Ry-
bářovou a klaunem Dendy Rybičkou. Odpoledne
bylo plné písniček, tanců, soutěží, které si užily
nejen děti v krásných maskách, ale společně
s nimi jejich rodiče a prarodiče. Úžasnou atmo-
sféru podtrhl zástup klaunů v podání paní učite-
lek a hudební skupina složená z tatínků kytaristů
a saxofonistů.
Děkujeme kolektivu III. mateřské školy za tuto
zdařilou akci.

Za děti a rodiče text a foto manželé Vackovi

Rekonstrukce budov
Střední zahradnické
a technické školy
Úspora energií a lepší prostředí. To jsou hlavní
důvody rekonstrukce šesti budov v areálu
Střední školy zahradnické a technické Litomyšl.
„V areálu naší školy v současné době probíhají
práce na zateplení budov, dále vyměňujeme
okna a dveře, opravujeme střechy, instaluje se
nové osvětlení dílen. Obnovujeme rovněž omítky
a původní historickou fasádu na budově zahrad-
nické školy,” přibližuje práce ředitel školy Ivo Ji-
ránek. Stavební úpravy mají zlepšit pracovní
prostředí pro žáky i zaměstnance školy. „K re-
konstrukci jsme přistoupili jednak kvůli úsporám
energií, ale i proto, že stav některých budov již
potřeboval stavební zásah. Zároveň dojde
k vnějším opravám pracoven diagnostiky vozi-
del, dílen pro chovatelské obory a hlavní budovy
u zahradnických oborů,” vysvětluje Ivo Jiránek.
Peníze na stavební úpravy litomyšlská škola zí-
skala z grantu Evropské unie. „Část oprav platí
také Pardubický kraj. Celkové náklady na opravu
dosáhnou patnácti milionů korun. Na části sta-
vebních úprav se  podílíme vlastními zdroji, jde
například o osvětlení, výměnu kotlů a vytápění
nebo opravy podlah. Grant se ale nevztahuje na
vybavení školy, takový projekt bychom proto ve-
lice rádi realizovali v další fázi,” dodal ředitel Ji-
ránek. Řemeslníci začali s rekonstrukcí již v září
minulého roku. Vedení školy počítá, že vše bude
hotové letos v červnu.
Technické obory zřejmě konečně více lákají žáky,
kteří opouštějí základní školy. V Litomyšli  vzbu-
dil pozornost i nově otevřený učební obor  Opra-
vář lesnických strojů. Ten škola nabízí
studentům od roku 2013. Zahradnické obory
otevírají od školního roku 2015/2016 nový obor
Výstavní a scénická tvorba se zaměřeními Vý-
stavnictví a floristický design a Výstavnictví
a zahradní design. Díky tomuto novému oboru
škola získala nové žáky. Trvale roste zájem
o Chov cizokrajných zvířat, který otevřeli ve škol-
ním roce 2013/2014.                                      -red-

Zážitek při parkování
na náměstí
Nevím, proč to paní tak rozčílilo. Parkování na
městě je zpoplatněno asi hodně dlouho a každý
si může koupit roční parkovné za 300 Kč, což je
velmi výhodné. Možná je poctivá, ale takových,
kteří to jdou zkusit, je tady asi dost. Stalo se mi
to tady 2x, tak jsem šla zaplatit a byla naštvaná
– především na sebe. Kdyby měli policisté kaž-
dého zkoumat, nedělají nic jiného. Ten konec
článku je nějaký zmatený, není mu vůbec rozu-
mět.                                                  Eva Staňková
(Autorka textu reaguje na článek zveřejněný
v březnové Lilii v rubrice Z dopisů.)

Z DOPISŮ

Prohlídky města
Litomyšle
Na počátku turistické sezóny proběhlo v info-
centru školení nových průvodců.  Ukázkovou
prohlídku historickým jádrem města provedla
zkušená průvodkyně paní Mgr. Šafářová, která
dlouhodobě provází po Litomyšli skupiny če-
ských nebo ruských turistů. Zákazník si může
vybrat prohlídku i tematicky zaměřenou, indivi-
duální nebo skupinovou.  V letošní turistické se-
zóně bude infocentrum nabízet turistům
průvodcovství městem v češtině, angličtině,
němčině, ruštině, francouzštině nebo také ve
španělštině.                                 Blanka Brýdlová,

Informační centrum Litomyšl
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So-Ne 4.-5. 4. MUDr. Sláma
Po 6. 4. MUDr. Jindrová
So-Ne 11.-12. 4. MUDr. Paseková
So 18. 4. MUDr. Mikulecký
Ne 19. 4. MUDr. Přichystalová
So-Ne 25.-26. 4. MUDr. Sláma
Pá 1. 5. MUDr. Slavík   
So 2. 5. lékař neuveden       
Ne 3. 5. MUDr. Přichystalová  

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 4. MUDr. Švábová
Ne 5. 4. MUDr. Filová
Po 6. 4. MUDr. Filová
So 11. 4. MUDr. Beňová
Ne 12. 4. MUDr. Hájková
So 18. 4. MUDr. Jílková
Ne 19. 4. MUDr. Jung
So 25. 4. MUDr. Kopecká
Ne 26. 4. MUDr. Mareš
Pá 1. 5. MUDr. Papoušková   
So 2. 5. MUDr. Pecinová       
Ne 3. 5. MUDr. Pešková                               

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 4. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 5. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 6. 4. Na Špitálku, 461 615 034
So 11. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 12. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 4. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 19. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 4. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 26. 4.Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 1. 5. U Slunce, 461 612 678
So 2. 5. U Slunce, 461 612 678
Ne 3. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
4.-5. 4. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smet. nám. 132, tel. 461 613 827
6. 4. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. máje 606, tel. 733 152 435
11.-12. 4. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
18.-19. 4. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
25.-26. 4. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
1. 5. MDDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
2.-3. 5. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369

ROZPIS SLUŽEB

Výzva pro vlastníky automatických 
externích defibrilátorů
Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje (ZZS PAK) tvoří databázi automatických ex-
terních defibrilátorů (AED) na území kraje. V sou-
časné době má zmapovány posádky
profesionálních a dobrovolných hasičů a některé
firmy. Ovšem ne každý, kdo si AED přístroj pořídil,
o tom záchrannou službu informoval. Pokud tedy
občan, firma nebo jiné zařízení vlastní defibrilátor,
kontaktujte, prosím, pracovníka Městského úřadu
Litomyšl Radka Makovského - tel.: 461 653 319,

mobil: 775 653 324, e-mail: radek.makovsky@li-
tomysl.cz. Ke každému přístroji je potřeba nahlá-
sit adresu umístění (včetně názvu instituce), GPS
souřadnice, telefonní kontakt na osobu zodpo-
vědnou za obsluhu přístroje a dobu, po kterou je
defibrilátor dostupný (dny v týdnu a hodiny, např.
So 8.00-23.00). Každý AED přístroj, o kterém
Zdravotnické operační středisko ZZS PAK ví,
může být včas použit a může zachránit život
právě vám nebo vašim blízkým.                   -red-

Spolek lékařů Litomyšl - část 1.

Historicky první vzniklou a zároveň jedinou aktivní
vědeckou lékařskou společností v Čechách v 19.
století byl Spolek českých lékařů v Praze, usta-
vený dne 16. července r. 1862. Jeho založení inspi-
roval a jeho prvním předsedou se stal významný
český vědec Jan Evangelista Purkyně. V průběhu
času vznikaly další spolky: v r. 1920 v Bratislavě
Spolok československých lekárov, v r. 1924 Spolek
lékařů v Brně a postupně vznikala i řada odbor-
ných společností, z nichž první byla v r. 1919 Pur-
kyňova společnost pro studium duše a nervstva
(předchůdkyně dnešní neurologické a psychi-
atrické společnosti). Po druhé světové válce a ob-
novení poválečného života i práce byly zakládány
nové spolky lékařů a další odborné společnosti.
V červnu r. 1949 valná hromada v Lékařském
domě v Praze jednomyslně schválila verzi stanov
a současně vytvořila přípravný výbor Českoslo-
venské lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS
JEP), která byla ustavena na svém 1. sjezdu
v r. 1951 a sdružovala lékaře v odborných sekcích
a v sekcích všeobecných. ČLS JEP v současné
době představuje dobrovolné nezávislé sdružení
fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních
pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných obo-
rech. Na regionální úrovni ČLS JEP vznikl v roce
1957 Spolek lékařů Litomyšl.
V Československé lékařské společnosti J. E. Pur-
kyně je v 121 odborných společnostech a v 36
spolcích lékařů sdruženo 34 703 členů. Posláním
ČLS JEP je mimo jiné dbát o rozvoj a rozšiřování
vědecky podložených poznatků lékařských věd
a příbuzných oborů, usilovat o jejich využívání
v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na
preventivní činnost, podílet se na zvyšování
úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti
lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření

zdravotnické osvěty mezi občany, vytvářet pod-
mínky pro výměnu informací a rozvoj všech
forem spolupráce mezi svými členy i organiza-
cemi a institucemi odborného zaměření v České
republice i v zahraničí a dbát na dodržování etic-
kých zásad při výkonu zdravotnického povolání.          
Historie Spolku lékařů Litomyšl se odvíjí od
r. 1957, kdy na zahajovací členské schůzi dne 25.
ledna 1957 ve Smetanově domě v Litomyšli byla
ustavena Všeobecná sekce Litomyšl ČsLS JEP.
Přípravný výbor vedli prim. MUDr. Otakar Tardy
a prim. MUDr. Luboš Mikeš. Na zahajovací člen-
ské schůzi spolku bylo podle prezenční listiny
přítomno 123 lékařů z Litomyšle a okolních zdra-
votnických zařízení. Odbornou přednášku na
téma Nové objevy z hematologie přednesl před-
seda Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně
prof. MUDr. Miloš Netoušek, přednosta interního
oddělení nemocnice Motol, předseda Čs. hema-
tologické společnosti. 

MUDr. Jan Stacke, foto archiv spolku

SERIÁL

Snímek z 1. poloviny 70. let minulého století zachy-
cuje prvního předsedu Spolku lékařů Litomyšl
prim. MUDr. Jaroslava Noska s kolektivem lékařů
a sester interního oddělení Litomyšlské nemoc-
nice.

Oční oddělení se představuje
Oční oddělení v Litomyšli vzniklo 1. 11. 1956, po
otevření nového chirurgického pavilonu, pod ve-
dením primáře MUDr. Jiřího Kavky. Od 1. 1. 2015
patří do skupiny Nemocnice Pardubického kraje,
a.s. Poskytuje oftalmologickou a konziliární péči
pro pacienty východní části Pardubického kraje,
bývalé okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a část
okresu Chrudim. Na očním oddělení pracuje
11 lékařů (v přepočtených úvazcích celkem 8,4)
a 13 zdravotních sester.
Pracoviště se skládá z lůžkové části (9 lůžek),
stacionáře (15 míst) a ambulantní části, kde se
nachází všeobecná oční ambulance, glauko-
mová a sítnicová poradna, vyšetřovna OCT a pe-
rimetr. Ve všeobecné ambulanci se ročně ošetří
více než 10 000 pacientů, o 24hodinových po-
hotovostních službách je to přibližně 1 800 pa-
cientů. Ve specializovaných poradnách (pro
nemoci sítnice a pro zelený zákal) se ročně oše-
tří kolem 7 000 pacientů. Poskytování kvalitní
specializované oftalmologické zdravotní péče
zabezpečují vysoce erudovaní lékaři pomocí mo-
derních vyšetřovacích a záznamových přístrojů
i analytických programů. 
Největším pomocníkem v diagnostice a sledo-
vání průběhu onemocnění sítnice i zeleného zá-
kalu je nejmodernější optický koherenční
tomograf (OCT), který poskytne lékaři velmi
rychle kvalitní data. Ve  sledování průběhu one-
mocnění zeleným zákalem nám od prosince
2014 významně pomáhá analytický program
firmy Carl Zeiss, který zpracovává údaje z OCT
a perimetru, porovná je s předchozími vyšetře-
ními a může, matematickou analýzou, určit
pravděpodobnost postupu nemoci, eventuálně
účinnost léčby. Z vyšetření je možné vytvořit po-
drobný report pro odesílající lékaře. 

V sítnicové poradně se provádí diagnostika a léčba
nemocí sítnice. Z větší části jde o laserovou léčbu
diabetické retinopatie, která může na delší dobu
ochránit zrakové funkce nemocného oka. 
Až 90 % všech operací připadá na operaci šedého
zákalu, která se provádí pomocí moderních pří-
strojů malým řezem umožňujícím implantaci
měkké nitrooční čočky. Ročně se provede cca
1 200 operací šedého zákalu. Naše pracoviště má
větší potenciál k těmto operacím, bohužel obje-
mové korekce zdravotní péče, hlavně ze strany
VZP to neumožňují. Proto je také dlouhá čekací
doba na tuto operaci, zejména u pojištěnců VZP. 
Na zákrokovém operačním sálku při všeobecné
ambulanci se provádí kolem 500 kosmetických
i nekosmetických zákroků, z toho zhruba 50 vět-
ších kosmetických výkonů.
Výsledky naší práce jsou prezentovány na pra-
videlných seminářích pro spádové oční lékaře,
ale také na republikových i mezinárodních kon-
ferencích.    Prim. MUDr. Vladimír Liška, Ph.D.
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Po stopách let minulých - díl 40.
U řeky Loučné

SERIÁL

Mlýn, který ustoupil budově pedagogia a dívčí
školy, v roce 1905-1906.

Splav u hostince Za vodou zvedal vodu do kanálu,
který vedl až k vlastnímu mlýnu a pak pokračoval do
Loučné zahradami Havlíčkovy ulice a Bernardky.

Pohled na dolní okraj parku. Byl umístěn níže než
cesta kolem domů.

Podobný snímek dokazuje členitost parku, kde vi-
díme i malý rybníček.

Za Smetanovým domem při řece stál Fejtkův sta-
tek, příjezd k němu byl shora od silnice.

Za Smetanovým domem při řece stál Fejtkův sta-
tek, příjezd k němu byl shora od silnice.

Park skýtal procházky zajímavým přírodním pro-
storem keřů a uliček.

Přes řeku Loučnou vedl na začátku Bernardky
Smutný most se železnou konstrukcí. Vedl k nádraží
a na cestu do Nedošína a k Hospodyňské škole.

Z náměstí vedlo na Masarykovu čtvrť výstavné
schodiště. Dnes je ukončeno betonovou lávkou
nad průchozí silnicí.

Obrázek dokazuje, že v parku byly kouzelné scho-
vávačky a prolézačky.

U Lidového domu byl vlastní můstek a přírodní za-
hradní restaurace.

Nad řekou vedlo několik lávek, tato byla vpravo od
mostu ke Smetanovu domu.

Často se v současné době hovoří o projektu
zlepšení přírodního prostředí kolem řeky
Loučné. Důsledně zlepšit prostředí ulice u řeky
a zároveň zklidnit provoz ale nebude snadné.
Kam město přemístí nádoby na odpad za spla-

vem, jak docílit na úzké silnici, kde je vyhrazený
pás pro kola, aby auta večer nestála 30 cm od
zdi, kudy se chodí. Jak docílit, aby dětské hřiště
nemělo plot. Město se bude jistě snažit a projekt
podpoří. Několik snímků připomene stav před

mnoha lety. Historické snímky jsou od pana
K. Veselíka z počátku minulého století, jak jsou
zachyceny ve sbírce muzea.

Připravil Miroslav Škrdla

Najdete nás i na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Boo Katherine - Krásné zítřky, Walden Laura -
Maorská princezna, Patterson – Posedlost,
Darke Tanjas - Spoutaná křídla, Collins - Zpověď
divošky, Hamid Mohsin - Jak nechutně zbohat-
nout…, Fossum Karin - Kdo miluje jinak, Ratner
Vaddey - Stín banyánu, Hoover Colleen - Ztra-
cená naděje, Hoover Colleen - Život jedna báseň,
Ludlum Robert - Bourneova pomsta, Cast P. C. -
Škola noci, Martin George - Rytíř Sedmi králov-
ství, Mitchell David - Třináct měsíců, Sohn Amy
– Matkárna, Engelmann - Stockholmský oktáv,
Ohlsson - Oběti ráje, Timer Julie - Pět dní, Hou-
serová Eva - Vražda bez důkazů, Zklamané na-
děje, Hagmar Pia – Milla, Ryan Anthony - Píseň

krve, James Rebecca - Cena nevinnosti, Claudel
- Brodeckova zpráva, Slavická – Hagibor, Stančík
Petr - Mlýn na mumie, Kahuda Václav - Vítr, tma,
přítomnost, Lundiaková – Imago, Shannon –
Kostičas, Jacobsen Roy – Ostrov, Rozkovec - Vy-
soká hra, Chvilka v kuchyni, Chudobka z Orlic-
kých hor, Orlické podhůří, Vondrušková – Církev,
Petránek Jan - Na co jsem si ještě…, Lakosil Jan -
Sudety 1938, Komárek - Moc nemocných, Cesty
za svobodou, Bukovský Igor - Návod na přežití
pro ženu, Hnízdil Jan - Zaříkávač nemocí, Keilová
Věra - Marcelka z hor, Doležal – Události, Junek
Václav - Slavní a jejich vily

duben 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

225 let - 14. 4. 1790 zemřel v Litomyšli JOSEF
PRESIDENT, řádovým jménem GERMAN, profe-
sor litomyšlského piaristického gymnázia.
110 let - 26. 4. 1905 se narodil v Litomyšli STA-
NISLAV OBDRŽÁLEK, ředitel gymnázia v Lito-
myšli, dirigent studentského orchestru, skautský
činovník.
70 let - 11. 4. 1945 byla v koncentračním táboře
popravena MARIE SEDLÁČKOVÁ, která byla za-
tčena při odbojové činnosti na Moravě. Byla stu-
dentkou místního gymnázia.
70 let - 30. 4. 1945 byl zastřelen JIŘÍ JEŽEK, čet-
nický praporčík v Budislavi, bývalý student
a občan Litomyšle.
55 let - 12. 4. 1960 zemřel v Litomyšli BOHU-
SLAV PAĎOUR, učitel, ředitel školy, redaktor ča-
sopisu Od Trstenické stezky, zpěvák a starosta
Vlastimilu a člen Sboru českých učitelů.
45 let - 7. 4. 1970 zemřel v Praze J. M. SCHMITT,
gymnazijní profesor pocházející z Litomyšle. Spi-
sovatel, dramatik, spoluautor pedagogických
osnov.

915 let - V letech 1097–1100 buduje kníže Břeti-
slav II. v Litomyšli hrad a kostel P. Marie (jeho
základy jsou zakryty zeminou v zámecké za-
hradě a na nádvoří).
540 let - Litomyšl se stala v roce 1475 středi-
skem jednoty bratrské a byla jím až do konce
roku 1548.
70 let - V jarních měsících roku 1945 procházely
městem pochody zajatců a trestanců koncen-
tračních táborů. Pro mnohé to byly kruté osudy.
Většinou byly transporty ubytovávány ve vel-
kých budovách ve vesnicích v okolí.
55 let - V roce 1960 byl zrušen litomyšlský
okres a jeho okresní národní výbor. V republice
byly vytvořeny nové správní orgány. Litomyšl
byla řízena z okresního města Svitavy.

Připravil Miroslav Škrdla

Kola pro Afriku
Máte doma nepotřebné kolo? Děti v Africe ne-
mají na čem jezdit do školy a věnováním tohoto
kola jim můžete výrazně pomoci. Nepotřebné
kolo můžete odevzdat na proboštství v Lito-
myšli.       Václav Nádvorník (tel. 608 492 308) 

a Josef Kalánek (tel. 721 155 145)

Do Litomyšle přiletí
hvězdy Hollywoodu
Jedním z dramaturgic-
kých vrcholů letošního
57. ročníku Mezinárod-
ního operního festivalu
Smetanova Litomyšl
bude česká premiéra
vokální symfonie The
Passion of the Christ
Symphony amerického
skladatele Johna C.
Debneye. Debney patří
k nejúspěšnějším holly-
woodským autorům,
složil hudbu k více než
stovce filmů a televizních seriálů nejrůznějších
žánrů, od dětských přes dobrodružné, akční
a komedie až po rozsáhlé epické. Jeho melodie
tak znají diváci jak z animovaného Médi Bédi, tak
z akčního Iron Mana nebo z dramatu Na křídlech
vážky.  Na Oscara byl nominován za hudbu
k filmu Mela Gibsona Umučení Krista, pro její
úspěšnost téma zpracoval do samostatného
díla, které mělo světovou premiéru ve Vatikáně,
a nyní je uslyší i návštěvníci koncertu v Lito-
myšli. John Debney přijede provedení osobně di-
rigovat a spolu s ním vystoupí i další
protagonisté filmu - hráč na etnické dechové
nástroje Pedro Eustache a zpěvačka Lisbeth
Scott, hollywoodská star, která nazpívala vokály
například k filmům Mnichov, Království nebeské,
Avatar, Transformers, ale i k sérii Shrek nebo se-
riálu True Blood.       Jan Pikna, foto promo foto

Lisbeth Scott

Vařit bude i Dagmar Pecková
Součástí letošních květnových Gastroslavností
Magdaleny Dobromily Rettigové bude živé vysí-
lání oblíbeného rozhlasového pořadu Tobogan
přímo ze Smetanova náměstí. Moderátor Aleš
Cibulka si jako jednoho z hostů pozval mezzo-
sopranistku Dagmar Peckovou. Málokdo ví, že
tato světová operní star je zároveň vynikající ku-
chařkou, která nejen ráda vaří a peče, ale její
zvláštní specialitou jsou čokoládové pralinky.

Pecková v Litomyšli stráví se svou rodinou celý
víkend. Své kuchařské umění představí i na
pódiu slavností, o sobotním podvečerním „ho-
dokvasu” ochutná rožněné sele při poslechu The
Beatles Revival a společně se svým manželem
a dvěma dětmi zasedne také ke společnému
stolu s Litomyšlany při podávání nedělní sou-
sedské husičky. 

Jan Pikna

Vítání jara v Miniškolce
Kde se vzalo, tu se vzalo, do přírody přišlo jaro.
A přišlo i k nám do Miniškolky. Zahrada se nám
zazelenala a poslové jara ji vyzdobili nádhernými
sněženkami a krokusy. Příchod jara by se měl po-
řádně oslavit, jaro je přece šťastné období. Tak se
stalo, že jednu šikovnou maminku napadlo oslavit
jaro skvělým dárkem. Věnovala nám nářadí na za-
hrádku, k tomu malý skleníček, semínka…až z toho
vznikl pracovní název „Malý zahrádkář”. Kupu-
jeme kompostér, kopeme záhonky a učíme se pe-
čovat o zahrádku. Zapojujeme všechny děti,
jelikož je potřeba každá pomocná ručka či prstí-
ček. Vypadá to do budoucna i na něco většího –
lavičky z palet, posezení pro děti, venkovní ta-
bule… Po práci je nutná relaxace, a proto se děti
mohou těšit např. na jógu, návštěvu místního
muzea, kina, divadla atd.
Přijďte se k nám podívat. Nejlépe po předchozí
domluvě. Kontakt: Jana Brokešová 602 615 308.
Kdo se nebojí, ať to zkusí: www.miniskolkalito-
mysl.cz. Jasnou mysl, slunce v duši a příjemné
velikonoční svátky vám za Miniškolku přeje

Text a foto Lenka Hájková
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Žaloba na krajský úřad kvůli hazardu
zamítnuta. Týkala se i Litomyšle

Zdůvodnění žaloby
Krajský úřad Pardubického kraje povolil provoz
jednoho výherního hracího přístroje na Mařá-
kově ulici v Litomyšli na dobu 8 měsíců od 1. 1.
do 31. 8. 2014. S účinností od 12. 5. 2014 však vy-
dalo město Litomyšl obecně závaznou vyhlášku
o zákazu provozování loterií a jiných podobných
her na území města. Správní orgán, tedy krajský
úřad, rozhodl, že se dříve vydané povolení ruší.
Odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí
krajský úřad zamítl. Dalším krokem byla žaloba.
V rozsudku, který nabyl právní moci, se mimo
jiné říká: „Žalobkyně očekávala, že bude moci
svůj výherní hrací automat provozovat po celou
dobu stanovenou v rozhodnutí. Ve svých očeká-
váních byla utvrzována i blíže nespecifikovanou
rozhodovací praxí Ministerstva financí ČR. Tím,
že toto povolení bylo zrušené, došlo dle žalob-
kyně k porušení jejího ,legitimního očekávání´,
k zásahu do nabytých práv a k narušení její dů-
věry v právo, tedy k porušení základních principů
právního státu.” Podle žalobkyně bylo zasaženo
i do práv garantovaných jí listinou základní práv
Evropské unie. Žalobkyně se dále vyjádřila, že:
„vyhláška města Litomyšl byla přijata až po vy-
dání rozhodnutí a působí tak nepřípustně retro-

aktivně. Podle jejích slov je vyhláška dokonce
neústavní, protože bez odůvodnění zakazuje
provoz výherních hracích automatů na území
celého města, což je podle ní diskriminační a od-
porující principům vyjádřeným Soudním dvorem
Evropské unie. Proto by mělo být řízení přeru-
šeno a věc by měla být předložena Soudnímu
dvoru. Vyhláška podle žalobkyně také odporuje
zákonu. Žalovaný krajský úřad reagoval tím, že
odkázal na odůvodnění žalovaného rozhodnutí,
a navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou za-
mítl. 

Důvody zamítnutí žaloby
Soud své kroky vedoucí k zamítnutí žaloby po-
psal mimo jiné takto: „Soudu není zřejmé, z ja-
kých konkrétních skutečností mělo pramenit
,legitimní očekávání´ žalobkyně, že její činnost
nebude po dobu platnosti rozhodnutí regulo-
vána obecně závaznou vyhláškou města Lito-
myšl, když o tom, že město Litomyšl takové
oprávnění k regulaci má a může jej kdykoli vy-
užít, žalobkyně musela vědět již od roku 2011,
stejně jako měla vědět, (neboť neznalost zákona
neomlouvá), že případná regulace hazardu na
území města formou obecně závazné vyhlášky

může vést ke zrušení dříve vydaného povolení.
Pokud jde o tvrzení porušení práv garantova-
ných listinou základních práv EU, tak toho se ža-
lobkyně dovolávat nemůže, neboť není (nebo
alespoň netvrdí, že by byla) osobou využívající
v daném případě svobody pohybu osob, zboží
a služeb. Na její postavení tak nedopadá právo
EU včetně Listiny EU. Zákaz evidentně dopadl na
všechny subjekty bez rozdílu, a proto nedošlo
k porušení ústavně chráněného principu rov-
nosti, neboť nelze namítat nerovnost tam, kde
právní předpis stanoví pro všechny subjekty
stejné podmínky,” říká se ve zdůvodnění. V roz-
sudku je též zdůrazněno, že zástupce žalobkyně
se účastnil jednání Zastupitelstva města Lito-
myšle (22. 4. 2014), v průběhu kterého zastupi-
telstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku
o zákazu provozování loterií a jiných podobných
her na území města. „Při tomto jednání však zá-
stupce žalobkyně dle zápisu ze zasedání žádné
konkrétní výhrady k návrhu vyhlášky neuplatnil.
Jeví se proto jako poněkud nekorektní a zpozdilé
zcela zásadní námitky proti předmětné obecné
vyhlášce uplatňovat až nyní,” píše se dále
v textu, pod nímž je podepsaný předseda senátu
krajského soudu Jan Dvořák. 
Závěrem soudce uvádí: „Žalovaný nepochybil,
pokud zamítl odvolání žalobkyně proti rozhod-
nutí správního orgánu prvního stupně. Žalob-
kyně si musela být vědoma, že podniká v oboru,
který je pro své negativní dopady na společnost
předmětem zákonných restrikcí. Zároveň věděla,
že jakákoliv změna vnějších okolností, jakkoliv
nezávislá na její vůli, může podle zákona vést ke
změně či odebrání vydaného povolení. Tomu
mohla a měla přizpůsobit své podnikatelské
plány, neboť se jedná o riziko podnikání v tomto
specifickém oboru.”                                       -red-

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v březnu ve věci žalobkyně
SYNOT TIP, a. s., proti žalovanému Krajskému úřadu Pardubického kraje. Tato žaloba se týkala
také obecně závazné vyhlášky města Litomyšl o zákazu provozování loterií a jiných podobných
her na území města, na jejímž základě odebral krajský úřad povolení k provozování jednoho vý-
herního hracího přístroje v Litomyšli. Soud žalobu zamítl jako nedůvodnou.

Torza stromů 
a úkryty pro 
netopýry a ptactvo
Změny v hospodaření na lesních pozemcích, po-
kácení vzrostlých doupných vykotlaných stromů
z důvodů odstranění rizika jejich pádu, výsadba
zákrsků ovocných stromů na místo vysoko-
kmenů, uzavření jeskyní a štol – to vše jsou dů-
vody, proč jsou nejen netopýři nuceni vyhledávat
náhradní stanoviště. Těmi mohou být především
lidské stavby (střešní pláště a štěrbiny panelo-
vých domů, dřevěná obložení...), jež mají často
podobné vlastnosti jako původní úkryty. Je zde
ideální mikroklima, klid, ochrana před vlivy počasí
i před predátory při výchově mláďat. V poslední
době ovšem dochází k zániku i těchto sekundár-
ních stanovišť. Důvodem mohou být rekon-
strukce střech nebo zakrytí ventilačních otvorů
v podstřeší panelových domů. Znamená to velmi
často zánik posledních útočišť, která umožnila
chráněným netopýrům přečkat zimní období, ale
i úspěšně se rozmnožovat. 
Město Litomyšl proto využívá možnosti dočasně
ponechat torza kmenů stromů, které jsou ur-
čeny, z důvodu provozní bezpečnosti k pokácení
a kde v dutinách prokazatelně sídlí netopýři či
hnízdí ptáci. Jedná se například o kmeny dvou
bříz v blízkosti městského hřbitova, zastřešené
torzo javoru v areálu koupaliště nebo v zámec-
kém parku. Jde o dočasné řešení do doby, než se
i torza stromů stanou provozně nebezpečná
svému okolí.
Dalším opatřením je instalace budek pro neto-
pýry nebo ptačích budek v okolí takovýchto do-
časných úkrytů nebo na místech, kde se
předpokládají stavební úpravy. Tuto aktivitu
podporuje a také fyzicky provádí i Krajský úřad
Pardubického kraje. S instalací úkrytů dochází
zároveň k jejich evidenci, která slouží k následné
revizi budek – jejich čištění a kontrole uchycení.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství
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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

Budislav – prodej udržovaného RD 2+1 v oblíbené rekre-
ační oblasti Toulovcových Maštalí. Napojeno na elek-
třinu, plyn, vodovod, vytápění plynovým kotlem.
Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci.
Č. 1109. Cena: 700 000,- Kč
Janov u Litomyšle – prodej slunné parcely o výměře
825 m2. Sítě jsou v přilehlé komunikaci. Vhodné pro
stavbu rodinného domu, chaty. 
Č. 1111. Cena: 187 000,- Kč
Kunčina – prodej venkovského stavení o velikosti 3+1 se
zahradou o výměře 1600 m2 a menší stodolou. Klidná
část obce 5 km od Moravské Třebové. 
Č. 1093. Cena: 800 000,- Kč
Litomyšl – prodej slunné parcely cca 670 m2 na ulici Li-
dická v žádané lokalitě, dle územního plánu určené k vý-
stavbě rodinného 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, vý-
stavbě rodinných domů. Veškeré inženýrské sítě na po-
zemku.
Č. 1092. Cena: 3 510 000,- Kč
Čistá – prodej venkovského domu 4+kk po rekonstrukci,
s garáží, bazénem se solárním ohřevem a terasou. Lze
využívat k trvalému bydlení i rekreaci.
Č. 1051. Cena: 1 580 000,- Kč
Polička – prodej zděného bytu 2+1 ve II. NP na Hegerově
sídlišti o výměře 56 m2 s úložným prostorem v podkroví
domu. Vytápění dálkové, dům kolaudován v roce 1996.
Č. 1077. Cena: 750 000,- Kč
Tržek u Litomyšle – prodej RD se dvěma byty 3+1, za-
hradou 1573 m2, v okrajové části obce 4 km od Lito-
myšle. V obci dobrá občanská vybavenost, krásné
prostředí i k rekreaci. 
Č. 1057. Cena: info v RK
Budislav – prodej starší chalupy 3+1 v původním stavu
v centru obce. Větší stodola, zachovalý sklep z pískovce,
zahrada 505 m2, napojeno na elektřinu a obecní vodovod.
Č. 1047. Cena: dohodou
Němčice – Člupek – prodej staršího udržovaného ma-
lého RD 2+1 s velkou zahradou ve svahu. V obci je škola,
školka, obchod, výborné autobusové spojení do Lito-
myšle i České Třebové.
Č. 1036. Výrazná sleva! Cena: 390 000,- Kč
Litomyšl – prodej několika posledních stavebních po-
zemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě U Prokopa.
Inž.sítě jsou kompletně zainvestované. 
Č. 997. Cena: 1 250,- Kč/m2

Svitavy – prodej družstevního panel. bytu 3+1 v 8. NP
v klidné okrajové části města. Dům zateplen, nová plas-
tová okna, stoupačky, výtah. Možný převod do OV.
Č. 968. SLEVA! Cena: dohodou
Lubná u Poličky – prodej ojedinělého citlivě zrekonstru-
ovaného venkovského sídla s obytnou plochou 300 m2

a s pozemky 3913 m2 v malebné klidné obci v blízkosti
Litomyšle a Poličky.
Č. 841. Cena: info v RK
Stašov – prodej družstevního bytu 3+1 (77 m2) v I.NP
zděného domu o celkové ploše 77 m2 a se sklepem
14 m2. Rekonstrukce bytu v roce 2014, možnost užívání
společné zahrady.
Č. 1112. Cena: 490 000,- Kč

SVATEBNÍ DEN
V BOBO CAFE

s Českou Miss Earth 2013
Monikou Leovou

1. 5. 2015 od 10.00 – 18.00 hod.
Ukázka svatebních účesů, líčení,

kytic, tabulí, zvyků, dortů, zákusků,
předkrmů.  

Módní přehlídka společenských
šatů v 13.30 a svatebních šatů

v 16.30 hodin.

Studentky pedagogické školy tvořily
modely pro ples HRG
„Udělejte nám kostýmy z papírů a folií, se kte-
rými v HRG pracujeme. Předvedeme je pak jako
půlnoční překvapení na našem plese.” Tak zněla
prosba a zadání od manažerů známé tiskárny.
Výzva, hozená rukavice, námět, inspirace, hle-
dání, radost, práce, zodpovědnost, tréma, adre-
nalin, úspěch, spokojenost. Ve stručnosti průběh
celé akce.
Od nápadu k uskutečnění však bylo třeba něko-
lika měsíců, spousty telefonátů, osobních se-

tkání, domlouvání a dolaďování. Kostýmy se re-
alizovaly v hodinách výtvarné výchovy i mimo
výuku a studentky na nich dokázaly uplatnit
svou kreativitu i cit pro materiál. Kartony, le-
penky, bublinkové i průhledné folie, kovolisty
a mycí role se měnily na módní kreace inspiro-
vané historickými epochami, výtvarnými směry
i fantazií tvůrkyň. 
V sobotu 7. března 2015 o půlnoci v Lidovém
domě nastala hodina H. Modelky z řad zaměst-
nankyň HRG a studentek Vyšší odborné školy
pedagogické předvedly 10 atraktivních kos-
týmů na téma Zima - Jaro za víření bubnů sku-
piny Marimba. Závěrky fotoaparátů lovily
detaily modelů, úsměvy a gesta dívek, které
vnímavé oči diváků provázely po parketu. Pot-
lesk byl odměnou za odvahu modelek i umění
autorek.
Šaty teď odpočívají v depozitáři. V mysli zůstává
příjemný pocit z tvorby, prezentace, setkávání
a spolupráce.

Jitka Klofandová a Šárka Večeřová,
výtvarné pedagožky VOŠP a SpgŠ Litomyšl,

foto Lukáš Nix

Chcete zanechat odkaz v parku na Vodních
valech? Kontaktujte Nadaci Proměny  
Posluchači Litomyšlské univerzity třetího věku,
ale i hosté se zájmem o chystaný projekt úpravy
nábřeží řeky Loučné se sešli 23. března v zámec-
kém pivovaru. Uskutečnila se zde přednáška
s názvem Proměna Vodních valů aneb Ovlivněte
proměnu svým příběhem! Ovšem nešlo jen
o další z prezentací připravovaného projektu.
Beseda skýtala možnost ovlivnit tuto lokalitu
vlastními vzpomínkami, zanechat v ní svůj otisk.
V současné době totiž Studio Colmo z Prahy při-
pravuje informační systém parku na Vodních va-
lech, jehož součástí budou právě vzpomínky či
poselství obyvatel. 

nictvím svých vzpomínek či poselství, které se
odlijí do kovu, v parku zanechají svoje odkazy. Ty
budou v místech do určité míry skrytých. 
Příležitost, jak předat své vzpomínky na Vodní
valy, ať už jde o první schůzku, první polibek či
dětské hry, měli právě účastníci besedy Lito-
myšlské univerzity třetího věku. „Rodiče, ma-
minka, kamarádi… Hlavně prostor u splavu, kde
bývával velký plácek. Nevím, jak jsme si tam
mohli hrát s balonem, že jsme ho stále nelovili
v Loučné. K tomu koupání, lidé, co tam bydleli…
Pan Dvořák, který vyráběl sodovky a jezdil
s malým koníkem a vozíkem…,” sypala z rukávu
jednu vzpomínku za druhou Božena Racková
(roz. Čepelová), která bydlela v Ropkově ulici.
„Krásné kaštany, čistá krásná řeka… Všichni
jsme se tam topili, každý střídavě, dokonce ně-
kteří dvakrát. Já osobně dvakrát. Poprvé u mostu
na Bělidla, to bylo horší, to jsem byla oblečená.
Podruhé u mostu k restauraci V Ráji. Všichni
jsme se ale naučili brzo plavat,” dodala se smí-
chem litomyšlská rodačka žijící v Pardubicích. Se
zájmem si vyslechla informace o projektu Pro-
měny nábřeží řeky Loučné a reagovala slovy:
„Přeju jim, aby to bylo krásné. Jestli se toho do-
žiju, ráda bych se tam prošla. Chodím tam i teď.”
Máte-li tedy vzpomínky na Vodní valy nebo kte-
rékoli jiné místo v Litomyšli, můžete je stále
ještě předat Nadaci Proměny (e-mail: info@na-
dace-promeny.cz nebo Nadace Proměny, Vino-
hradská 1511/230, 100 00 Praha 10). Chcete-li
i vy zanechat budoucím generacím svůj odkaz,
kontaktujte Nadaci Proměny do 13. dubna.
„Chtěli bychom, aby se z parku na Vodních va-
lech stalo místo, které nebude zajímavé jen tím,
že to bude příjemný park,” řekla závěrem Mar-
kéta Hanzalová.
Projekt Proměny nábřeží řeky Loučné finančně
podpořila Nadace Proměny. Kromě nadačního
příspěvku je součástí také pomoc s realizací ce-
lého projektu a aktivní zapojení veřejnosti. Za-
hájení úpravy Vodních valů se předpokládá
v roce 2016.
Přednášku Proměna Vodních valů aneb Ovliv-
něte proměnu svým příběhem! pořádalo město
Litomyšl ve spolupráci s Rusina Frei architekti,
grafickým atelierem Colmo, Nadací Proměny
a Zámeckým návrším, p.o.

Text a foto Jana Bisová

Záměrem projektu, který nese podtitul „Dialog
mezi řekou a městem”, je zpřístupnění řeky
Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trá-
vení volného času v lokalitě Vodní valy. Autory
architektonického návrhu jsou Martin Rusina
a Martin Frei. Právě jejich přístupem k dané lo-
kalitě se nechali inspirovat grafici ze Studia
Colmo Markéta Hanzalová a Mirek Roubíček. Ti
připravují orientační systém parku. „Nechali
jsme se inspirovat tím, s čím přišli architekti při
tvorbě celého prostoru. Inspirovali jsme se také
obyvateli, kteří měli možnost promluvit do po-
doby parku. Chtěli jsme, aby se toto propsalo do
další úrovně, kterou by místo mohlo mít,” uvedla
Markéta Hanzalová. Orientační systém bude sa-
mozřejmě jednoduchým způsobem pomáhat
v navigaci parkem, ale zároveň má mít jakousi
poetickou linku, „která by měla pomoci zpro-
středkovat atmosféru a genia loci místa. Měla by
lidem umožnit, aby zanechali svoji stopu v parku
pro budoucí generace nebo pro své přátele
a známé,” vysvětlila grafička. Lidé tak prostřed-
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Jarní svozové akce
biologického 
odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 7. do 17. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze
odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva,
odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel
(může to být i zástupce skupiny občanů) potom
osobně předá vytříděný biologický odpad do při-
staveného kontejneru v předem stanovenou
dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl
s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela
zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na
uvedeném místě přistavení kontejneru nena-
cházely jiné druhy komunálního odpadu, nebo
odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn
dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl
s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky
odvozu biologického odpadu jsou Josef Čejka,
Emil Vávra, Michal Konečný, Jana Vybíralová,
Lenka Hladíková (všichni tel. 461 613 491). 

Lenka Hladíková

Město chce zakoupit techniku do kompostárny. 
Sloužit má i mikroregionu Litomyšlsko

V minulosti byla z dotačních peněz zřízena
v areálu bývalé cihelny (na výjezdu na Osík) plo-
cha, na níž je svážen biologický odpad (tráva,
větve, listí atd.). Tuto službu využívají i okolní
obce. Litomyšl se nyní rozhodla zakoupit ještě
techniku, díky níž by se toto místo stalo plno-
hodnotnou kompostárnou s navýšenou kapaci-
tou. „Hlavním cílem projektu je pořídit kvalitní
techniku pro zpracování většího množství shro-
mážděného bioodpadu na stávající kompos-
tárně. Zkvalitnění nakládání s biodpady by mělo
vést k snížení jeho množství v komunálním od-
padu a tím i snížení jeho objemu na skládkách.
To povede k úspoře finančních prostředků
města,” vysvětluje místostarosta Litomyšle

Michal Kortyš. Do kompostárny chce Litomyšl
zakoupit traktor s čelním nakladačem (bude po-
užit jako pohonná a manipulační jednotka), bio-
drtič, překopávač, krycí textilie, prosívací síto,
teploměr a vlhkoměr. Bude zde zpracováván
bioodpad z veřejného prostranství města (tráva,
listí, drobná dřevní hmota) a zelený odpad se-
braný od občanů. „Kompostárna bude sloužit
nejen Litomyšli, ale i mikroregionu. Obce, které
se nám přihlásí, k nám budou moci vozit biolo-
gický odpad,” popisuje systém místostarosta
a dodává: „Kompost bude následně využit na
zakládání a přihnojení městské a obecní zeleně
v obcích Mikroregionu Litomyšlsko.”
Předpokládané datum zahájení realizace pro-
jektu je říjen 2015. Kapacita kompostárny by pak
v následujícím roce mohla dosáhnout 1 500 tun
bioodpadu, což je o 1 300 tun více než v sou-
časné době. Provoz kompostárny by měly zajiš-
ťovat Městské služby Litomyšl. 
Státní fond životního prostředí ČR hlásí více než
trojnásobný zájem žadatelů o dotace na zlep-

Dotační titul Mladý začínající
zemědělec 2015
V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020
je možné žádat o dotace pro mladé začínající ze-
mědělce. Je-li vám do 40 let a doposud jste v ze-
mědělství nepodnikali, pak tímto způsobem
můžete získat finanční prostředky až do výše
cca 1 milion 200 tisíc korun. Podporovány jsou
investice v rámci rostlinné výroby a živočišné
výroby, rekonstrukce na úpravu a zpracování
vlastní produkce, nákup strojů (s výjimkou trak-
torů) pro zemědělskou výrobu, nákup zeměděl-
ské půdy a další. 
Stručně shrnuto: žadatel o dotaci musí poprvé
zahajovat činnost jako vedoucí podniku, musí
být mladší 40 let a předložit podnikatelský plán.
Ten bude obsahovat informaci o počáteční situ-
aci žadatele, milníky a cíle pro rozvoj činnosti ze-
mědělského podniku a údaje o činnosti
vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského
podniku (investice, školení, poradenství atd.)
včetně těch, které souvisejí s udržitelností život-
ního prostředí a účinným využíváním zdrojů...
Dále musí již při vstupu do opatření disponovat
určitou minimální velikostí podniku, nemůže se

tedy jednat o žadatele, který zcela začíná a ne-
vlastní žádnou půdu ani hospodářská zvířata.
Žadatel dále musí splňovat definici mikro nebo
malého podniku. Nově může žadatel pořizovat
i neinvestiční výdaje jako osiva, sadbu, pro-
středky na ochranu rostlin, hnojiva či hospodář-
ská zvířata. Předběžný termín podání žádostí
o dotaci je plánovaný nejdříve na září 2015
a bude se opakovat každý následující rok. Více
na www.eagri.cz.                                             -red-

šení systému nakládání s odpady, využívání ob-
novitelných zdrojů energie či úpravy vodního re-
žimu v krajině. Ten k poslednímu dni 64. výzvy
(k 19. březnu) přijal 2421 žádostí za 5,65 miliardy
korun. „Když jsme výzvu otevírali, počítali jsme
s velkým zájmem. Už koncem roku jsme totiž
avizovali, že vypíšeme dotace pro obce a města,
mimo jiné i na podporu třídění bioodpadu, aby-
chom jim co nejvíce pomohli snížit vstupní ná-
klady na zavedení nových povinností. Celkem
jsme tedy na zlepšení nakládání s odpady či
podporu třídění vyhradili 800 milionů korun.
Fond ale na nakládání s odpady eviduje žádosti
v hodnotě přes 3 miliardy, z toho je téměř 900
žádostí od obcí a měst s projekty za více než 1,4
mld. Kč. Chtěl bych touto cestou žadatelům
vzkázat, že udělám vše pro to, aby se povedlo
původně vymezené prostředky pro tuto výzvu
maximálně navýšit a na dotaci dosáhlo co nej-
více žadatelů s kvalitními projekty,” prohlásil mi-
nistr životního prostředí Richard Brabec. Fond
slibuje, že žádosti vyhodnotí rychle. „Žádosti
ještě v květnu projedná Řídicí výbor OPŽP, takže
i když je jich velmi mnoho, zvládneme je všechny
vyhodnotit za 2 měsíce. To znamená, že do
konce května budou žadatelé znát výsledky,” sli-
buje ředitel Státního fondu životního prostředí
ČR Petr Valdman.                                               -bj-

V termínu od 8. do 9. dubna 2015 se v Litomyšli
a integrovaných obcích uskuteční mobilní svoz
nebezpečného odpadu. Odebírány budou: aku-
mulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upo-
třebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla,
ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřa-
zené léky, znečištěné textilie, železné nebo plas-
tové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky,
mrazničky, televizory, rádia, zářivky, pneuma-
tiky.
Harmonogram svozu:
Středa 8. 4.:
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
Čtvrtek 9. 4.:
15.00-15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

J. Gestinger, LIKO

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu

Město Litomyšl podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na dovyba-
vení kompostovací plochy novou technologií. Radnice tak s předstihem reaguje na zákon o od-
padech, který zdůrazňuje především využití, úpravu a recyklaci odpadů. Projekt v celkové výši
zhruba 7 milionů korun má po své realizaci sloužit nejen Litomyšli, ale také celému Mikro-
regionu Litomyšlsko. 

Mladá rodina shání  
rodinný dům k rekonstrukci 
v Litomyšli a okolí. Tel: 734 313 232

TLUMOČENÍ – technická němčina

tel. +420 602 128 984

Sběrné suroviny informují
6 Stále vykupujeme kovové odpady od fyzických osob i od firem!!!
Vyhláška č. 27/2015, pouze upravila platbu a to: buď převodem na účet (zdarma), platby prováděny denně, 
nebo poštovní poukázkou (poplatek 35,- Kč).

6 Dále chceme občany informovat o vytvoření místa zpětného odběru v naší firmě 
(zpětně odebíráme zdarma el. spotřebiče, lednice, mrazáky, baterie, autobaterie, mobily, PC, monitory atd.).
Veškeré další informace Vám rádi podáme na tel. číslech: 461 530 160, 777 046 742

Dagmar Grulichová – DARO
T. G. Masaryka nad aukční halou.  Otevřeno Po – Pá  8 –12 a 13 –17 hod.



v Litomyšli v dubnu 2015?
3. 4. Pá 17.00 Laus archeologiae: Klenoty z hlubin věků - vernisáž výstavy, vystoupí členové Bacrie o.s. • regionální muzeum tel. 461 615 287

20.00 Wohnout - koncert, předkapela Th!s, afterpárty s dj Milahusem, 200/250 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
20.00 Mičudka a Syfon - koncert, moderuje dr. Kulínský a pan Ministr, vstupné dobrovolné • hostinec U Černého orla
21.00 Oldies Night – dj Mike, 50 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841

4. 4. So 21.00 Oldies párty 60.–90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Give Me Energy – dj Dash J., 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

5. 4. Ne 21.00 Velikonoční videodisko – dj Jirka Fikeis, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
8. 4. St 19.30 Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho - abonentní divadlo, uvádí Klicperovo divadlo H. Králové, 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Wednesday special party - djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
9. 4. Čt 14.00 Na cestě za dobrodružstvím - čtení babičky Aničky dětem • městská knihovna tel. 461 612 068

18.00-19.30 Podpora a výměna zkušeností - cyklus setkání na téma těhotenství, porod a šestinedělí • rodinné centrum tel. 737 160 608
19.00-21.00 Tančírna - neformální tančírna pro všechny • zámecký pivovar tel. 727 878 444

10. 4. Pá 10.30 Vápník a život - povídání • rodinné centrum tel. 607 605 720 
15.00-20.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum tel. 777 214 047

19.30 Profesionálky - pět obrazů ze života „lehkých" žen v podání DS Vicena z Ústí nad O. • hostinec U Černého orla tel. 734 703 250
20.00 Jarní taneční kurz - pro dospělé a mládež po základním kurzu, učitel tance ing. Jan Lexman, 3. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Mňága a Žďorp - koncert, afterpárty s dj Wolfem, 200/250 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Rezidental Night – djs Rodrigo vs. Lukáš Sojka, GoGo tanečnice, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

11. 4. So 8.30-12.00 50 let „Vertexové školky" 1965-2015 - den otevřených dveří, doprovodný program • II. mateřská škola  tel. 461 612 280
9.30-12.00 Výtvarná dílna inspirovaná tvorbou Jaroslava J. Alta - výroba vlastního grafické listu • dům U Rytířů tel. 461 614 765

17.00 Petr Písařík - Discobolos - vernisáž výstavy • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 771 145
21.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Houseland – djs Chris Sadler, Glenn+Parrot, Luckie, GoGo tanečnice, 100 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841

12. 4. Ne 15.00 Čtyřlístek v pohádce - pohádku pro děti uvádí Divadlo D5 Praha, 70 Kč • Smetanův dům  tel. 461 613 239
13. 4. Po 17.00 Cesty po Izraeli - vyprávění Věry Říhové doprovázené promítáním • Husův sbor  tel. 724 704 977
14. 4. Út 17.00 Green Life - členové spolku Prales dětem představí projekt Green Life • městská knihovna tel. 461 612 068

17.30 Kvantové léčení aneb jak pomoci sám sobě - přednáší Blanka Čejková • Faltysovo knihkupectví   tel. 461 612 667
19.00 4TET - koncert vokálního seskupení (Korn, Škorpík, Kollár, Uličník), 380-450 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 161
19.00 Izraelsko-palestinské vztahy - přednáška komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda • gymnázium tel. 461 615 061

15. 4. St 9.00 Kvantové léčení - osobní konzultace, terapie, po celý den dle objednání, Blanka Čejková • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.30 Interní večírek • základní umělecká škola - sál   tel. 461 612 628

20.00 Wednesday Party – taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
16. 4. Čt 10.00 Recy věci - čelenky ze starých triček a jejich barvení • rodinné centrum tel. 607 605 720 

14.30 LU3V: Eliška Junková a svět rychlých kol - přednáška v rámci LU3V, přednáší Mgr. L. Swirczeková • Lidový dům  tel. 461 612 068
15.30 Historické mezníky Litomyšle - přednáška J. Kroulíkové • denní stacionář tel. 461 312 412
17.00 Církev na hranici!? - panelová diskuse představitelů litomyšlských církví • zámecký pivovar tel. 461 612 385

17. 4. Pá 9.00 Honza Nebojsa - pohádku pro MŠ i veřejnost uvádí Divadýlko Kuba Plzeň • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Mezinárodní koncert - sbor KOS, Lilium a orchestr OLDA (Francie) • chrám Nalezení sv. Kříže
20.00 Jarní taneční kurz - pro dospělé a mládež po základním kurzu, učitel tance Ing. Jan Lexman, 4. lekce • Lidový dům  tel. 461 619 183
20.00 Volant + Vision Days - koncert, afterpárty s dj Maximem, 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
20.00 Finále Miss DCUK 2015 – dj Xavier J, vstup na afterparty, 70 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841

18. 4. So 10.00 Malá pivní slavnost - burza pivních suvenýrů, ukázky vaření piva, pivní gastronomie atd. • restaurace Veselka tel. 776 887 719
13.00-17.00 Zábavné rodinné odpoledne v Nedošíně - soutěže, hádanky a hry • na hřišti u Žabárny a na nové cyklostezce tel. 461 615 270

15.00 Michal na hraní - dětské divadlení představení, účinkuje Michal Nesvadba, vstupné 160 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 161
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Commercial – djs Pegas & Selene, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

19. 4. Ne 19.00 Noelle Chatelet: Žena Vlčí mák - divadelní představení, hraje Hana Maciuchová, 270-330 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 161
20. 4. Po 18.00 Sbor paní a dívek slaví narozeniny - stálé i novější skladby, moderuje S. Švejcar a O. Vomočil, litomyšlské sbory, soubor Heblata • malý sál SD 
21. 4. Út 10.00 Čarodějné tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720 

18.30 Robinson Crusoe - divadelní představení Víti Marčíka • Husův sbor  tel. 724 704 977    
22. 4. St 19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Lázně erotické - z knih čtou manželé Švehelkovi • Na sklípku  tel. 461 614 723

19.30 Jarní koncert dechového orchestru Smetanova domu - moderuje i zpívá Karel Hegner, 80 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Wednesday special party - djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

23. 4. Čt 9.00 Výklady karet - po celý den dle objednání, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
9.00-17.00 Jarmark ke Dni Země - pestrý sortiment zboží, výtvarné dílny, řemesla, doprovodný kulturní program • Smetanovo náměstí  tel. 461 615 270  

16.00 Jan Němec: Dějiny světla (román o Františku Drtikolovi) - autorské čtení, beseda, autogramiáda • knihkupectví Paseka tel. 461 614 723
17.00 Absolventský koncert M. Floderové • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
17.00 KJČ: O jarním zájezdu Kroužku Jihočechů - přednáška J. Kroulíkové o připravovaném zájezdu • restaurace U Slunce - salonek    tel.461 614 775 
19.30 Caveman - slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, vstupné 300-330 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 161

24. 4. Pá 10.00 a 14.00 Komentované prohlídky muzea - provází ředitel Mgr. René Klimeš, po celý den vstup do muzea zdarma • regionální muzeum tel. 461 615 287
15.00-20.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum  tel. 777 214 047

19.30 Vinnetou - divadelní představení, uvádí Městské divadlo Kladno (J. Prachař, V. Kotek, aj.), 210-250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 The Night’s Joy - koncert • hostinec U Černého orla • Vstupné dobrovolné
20.00 Nil + Citizen 37 - koncert, afterpárty s dj Saurusem, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
21.00 Push The Button – DJs Mark Evill, Glenn & Parrot, GoGo tanečnice, start 21:00, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

25. 4. So 10.00 Lázně ducha 2015 - slavnostní zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezóny, program na www.lazneducha.cz tel. 461 653 311
10.00 Snídaně s Jaroslavem J. Altem - káva, koláče a popovídání s umělcem u jednoho stolu • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.30 Dasha & Laďa Kerndl & Honza Smigmator, Velký swingový orchestr Č. Třebová - koncert, 210-250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Jarní taneční kurz - pro dospělé a mládež po základním kurzu, učitel tance Ing. Jan Lexman, 5. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Rodrigův výběr – dj Rodrigo, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

26. 4. Ne 14.00-18.00 Lázeňské odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje Sunday Tea z Vysokého Mýta • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 Čarodějnice nanečisto - vyrábění čarodějnic, zábavná stanoviště pro děti, čarodějnická vatra • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 F. R. Čech: Dívčí válka - nejúspěšnější a nejhranější divadelní hra v ČR, 329-349 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 161

27. 4. Po 17.00 Setkání k rozklikávacímu rozpočtu – se starostou Nového M. na Moravě M. Šmardou • zámecký pivovar – klenutý sál              pořádá Generace 89
19.30 Velká zebra aneb jak že se to jmenujete? - abonentní divadlo, uvádí divadlo Palace Theatre Praha, 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

28. 4. Út 9.00 Opekání buřtíků s čarodějnicí • rodinné centrum tel. 607 605 720 
15.00-20.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum tel. 777 214 047

16.00 Majálesový průvod studentů v maskách tel. 461 653 353
19.30 Rocková majálesová noc • Music Club Kotelna tel. 461 653 353

29. 4. St 10.00 Večerníček slaví narozeniny - knihovna pro batolátka a předškoláky • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Taneční akademie ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 612 628
18.00 Tak do tance, studenti! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
18.30 Blízký východ a co my s tím - přednáška diplomata Jiřího Schneidera • gymnázium



DIGITÁLNÍ KINO SOKOL
KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So 3., 4. 4.  Rychle a zběsile 7 - film USA, akční / krimi / thriller, 120 min., T., od 12 let, 120 Kč
Ne 5. 4.  Fotograf - film ČR, komedie / drama, 133 min., od 15 let, 100 Kč
Út 7. 4.  Kobry a užovky - film ČR, drama, 111 min., od 15 let, 80 Kč 
St 8. 4.  Gunman: Muž na odstřel - film USA / Francie / Španělsko, akční / krimi / drama, 115 min., T., od 12 let, 110 Kč 
Čt, Pá 9., 10. 4. Večer pro dámy: Popelka - film USA, dobrodružný / drama / rodinný / romantický / fantasy, 105 min., T., 110 Kč
So, Ne 11., 12. 4.  Vybíjená - film ČR, komedie, 105 min., od 12 let, 100 Kč
Po 13. 4.  Týden s Oscarem: Whiplash - film USA, hudební / drama, 106 min., T., 100 Kč
Út 14. 4.  Týden s Oscarem: Teorie všeho - film V. Británie, životopisný / romantický / drama, 123 min., T., od 12 let, 100 Kč
St 15. 4.  Týden s Oscarem: Ida - film Polsko / Dánsko, drama, 80 min., od 12 let, 80 Kč
Čt 16. 4.  Týden s Oscarem: Kód Enigmy - film USA, válečný / životopisný / thriller / drama, 114 min., T., od 15 let, 100 Kč
Pá 17. 4.  Týden s Oscarem: Birdman - film USA / Francie, komedie / drama, 119 min., T., od 12 let, 100 Kč 
So 18. 4.  Týden s Oscarem: Interstellar - film USA / V. Británie, sci-fi / dobrodružný, 169 min., T., od 12 let, 80 Kč
Ne 19. 4.  Týden s Oscarem: Grandhotel Budapešť - film USA, komedie, 100 min., T., od 12 let, 100 Kč
Út, St 21., 22. 4.  Cesta naděje - film USA / Austrálie, drama / válečný, 111 min., T., od 12 let, 110 Kč
Čt 23. 4.  Filmový klub: Perný den - film Velká Británie, komedie / hudební, 90 min., T., 100 Kč
Pá, So 24., 25. 4.  Čarovný les - film USA, muzikál / fantasy / dobrodružný / komedie, 125 min., T., 100 Kč
Ne 26. 4.  Neutečeš - film USA, horror / thriller, 100 min., T., od 15 let, 110 Kč 
Út, St 28., 29. 4.  Noční běžec - film USA, akční / krimi / drama, 114 min., T., od 15 let, 100 Kč
Pá, So 1., 2. 5.  Ex Machina - film USA / Velká Británie, drama / sci-fi / thriller, 108 min., T., od 15 let, 100 Kč
Ne 3. 5.  Padesát odstínů šedi - film USA, drama / romantický, 124 min., T., od 15 let, 100 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 4. 4.  Zvonilka a tvor netvor ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný / rodinný / fantasy, 80 min., 130 Kč
Ne 5. 4.  Zvonilka a tvor netvor - film USA, animovaný / dobrodružný / rodinný / fantasy, 80 min., 80 Kč
So, Ne 11., 12. 4.  Ovečka Shaun ve filmu - film Velká Británie / Francie, animovaný / komedie / dobrodružný / rodinný, 85 min., 100 Kč
So 18. 4.  Týden s Oscarem: Velká šestka ve 3D - film USA, animovaný / akční / komedie / rodinný, 108 min., 130 Kč
Ne 19. 4.  Týden s Oscarem: Velká šestka - film USA, animovaný / akční / komedie / rodinný, 108 min., 80 Kč
Po 20. 4. od 9.30  O Maryšce - pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 25. 4.  Asterix: Sídliště bohů ve 3D - film Francie, animovaný, 85 min., 120 Kč
Ne 26. 4.  Asterix: Sídliště bohů - film Francie, animovaný, 85 min., 100 Kč
So 2. 5.  Konečně doma ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný / fantasy / sci-fi, 90 min., 120 Kč
Ne 3. 5.  Konečně doma - film USA, animovaný / dobrodružný / fantasy / sci-fi, 90 min., 100 Kč

do 6. 4. Večerníček Chaloupka na vršku - výstava je přehlídkou rozsáhlé tvorby Šárky Váchové • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 24. 5.  Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafiky - výstava k 65. výročí autora • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
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
do 15. 4.  Yvetta Bachová: Perličky štěstí - výstava obrázků ostravské autorky • Antik hotel Sofia, Galerie Sofia • denně
do 26. 4. Příroda a ekologie - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 4. do 31. 5. Laus archeologiae: Klenoty z hlubin věků - výstava archeologických pokladů Pardubického kraje • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 4. 4. do 6. 4. Velikonoční prohlídka piaristického chrámu - nevšední prohlídka, 40/60 Kč • piaristický kostel • vždy od 14.00
od 7. 4. do 10. 4. Učební systém Logico a Luk pro děti 3-10 let - přijďte si vyzkoušet • rodinné centrum • od 8.30-13.00  
od 18. 4. do 19. 4. Prodloužené kastelánské prohlídky - netradiční 80 minutová prohlídka s kastelánkou zámku, 120 Kč • zámek • So-Ne 11.00 a 14.00
od 24. 4. do 26. 4. Menu historických osobností města Litomyšl - při příležitosti zahájení 4. lázeňské sezóny • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 25. 4. do 26. 4. Jede vláček kolejáček - výstava železničních modelů v provozu • regionální muzeum • So 9-12 a 13-20, Ne 9-12 a 13-17
od 25. 4. do 26. 4. Lázeňské kostýmované prohlídky zámku Litomyšl
od 25. 4. do 26. 4. Architektonické prohlídky zámeckého návrší • So 10.00, 19.00, 20.00 a Ne 10.00 a 15.00
od 27. 4. 70 let od konce 2. světové války - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 12. 4. do 27. 5. Petr Písařík - Discobolos - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17, So 10-17

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

29. 4. St 19.30 Majálesová dance party s volbou Miss Majáles 2015 - soutěž, vstupné 70 Kč • Lidový dům  tel. 461 653 353
20.00 Wednesday Party – taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

30. 4. Čt 17.00 Čarodějnický večer - oheň a opékání • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
20.00 The Feud + 100% - koncert, afterpárty s dj Maximem, 150/200 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525

1. 5. Pá 10.00-18.00 Svatební den s českou Miss Earth 2013 Monikou Leovou - ukázky, módní přehlídky atd. • Bobo Café  tel. 774 603 007 
2. 5. So 13.00-17.00 Reiki - seminář, I. stupeň, mistr reiki Ludmila Pařízková • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 525
5. 5. Út 17.00 70. výročí konce 2. světové války - vzpomínkový podvečer • městská knihovna tel. 461 612 068

19.30 Missák Majáles 2015 - soutěž, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 461 653 353
6. 5. St 17.30 Fenomén bronzových depotů - přednáší PhDr. David Vích • regionální muzeum tel. 461 615 287
9. 5. So 13.00 Oslavy 70. výročí osvobození Litomyšle Rudou armádou – položení květin, výstava • 13.00 hřbitov / 13.30 před sokolovnou pořádá ZO KSČM

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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00,  So-Ne 9.00-14.00 
Zámecké informační centrum Litomyšl otevřeno: So-Ne 9.00-16.00

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.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

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

Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kino.litomysl.cz
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V Novém kostele v Litomyšli v pátek 27. března
skončil oblíbený Bazárek potřeb pro rodiny
s dětmi. Pro prodej svého zboží se zaregistro-
vala stovka rodin. 
Čtvrtý ročník bazárku opět pomůže dobré věci.
Organizátoři akce díky proviznímu prodeji
a darovanému novému zboží pošlou na účet
humanitární organizace Lékaři bez hranic více
než třicet tisíc korun. „Rádi bychom poděko-
vali všem, kdo pomohli. Tiskem plakátů, darem
nových věcí, pomocí při prodeji nebo třídění
oblečení, povzbuzením i milým úsměvem.
Máme z toho velkou radost,” vzkazuje Jana Ka-
šická, koordinátorka benefice. Nakonec při-
dává i malou pozvánku. Na úterý 5. května
2015 v 17 hodin totiž plánují v Novém kostele

zajímavou besedu s filmem - jak jinak než
právě o Lékařích bez hranic. „Šimon Pánek
z Člověka v tísni označuje tuhle organizaci za
takovou vlajkovou loď neziskového sektoru
a já s ním úplně souhlasím. Oni zajišťují ne-
strannou a nezávislou zdravotnickou pomoc
v nejkrizovějších oblastech světa. Navíc jsou
často nejrychlejší, úzce specializovaní. Proto
jsme se letos rozhodli pomoci tady. Mají naši
důvěru, obrovský respekt a poděkování za to,
co dělají,” dodává Kašická. 
Organizátoři už uvažují i o podzimním opakování
bazárku; zimní věci si tak budou moci lidé na-
koupit pravděpodobně hned v prvním listopado-
vém týdnu. Více pak na www.novykostel.cz.

Martina Soukupová,

O Lékařích bez hranic v Novém kostele

„Je potřeba se umýt, mami,“ aneb
pomozme rodinným pečujícím!
V letošním roce bude u nás žít podle propočtů
České alzheimerovské společnosti 154 000 lidí
trpících nějakou formou demence – nejčastěji
Alzheimerovou chorobou. 80 % z nich zůstává
v domácí péči. V mikroregionu Litomyšl se tedy
dle odhadů jedná minimálně o 300 nemocných
„odcházením ducha“, kteří zůstávají doma. Zou-
falství, které jejich nemoc přináší, se týká ve
velké míře také rodinných pečujících. 
Demence, nejčastěji v podobě Alzheimerovy
choroby, začíná destrukcí krátkodobé paměti,
postupně se „vymazává“ i paměť dlouhodobá,
až je nakonec nemocný zbaven všech nauče-
ných dovedností a je zcela odkázaný na pomoc
druhého stejně jako novorozeně. Postižený je
neschopen se správně vyjadřovat, je dezorien-
tován v čase a v prostoru, bloudí na známých
místech nebo hledá místa, věci a lidi spojené
s tou minulostí, ve které zrovna ustrnula jeho
mysl. Jeho vnitřní zmatek se často projevuje de-
presí nebo agresí. Při nejtěžších stavech nemoci
pak již nepoznává své blízké, v zrcadle ani sám
sebe, stává se zcela apatickým, těžko přijímá
potravu, trpí inkontinencí.
Teď si představte, že jako partner, partnerka,
dcera či syn musíte každý den sledovat toto po-
malé, v průměru 6 – 8 let trvající, odcházení va-
šeho blízkého milovaného, starat se o jeho
bezpečí, starat se za něj, čelit jeho zmatkům,
a přitom se snažit také žít vlastní život. Nejde to.
Se zhoršujícím se stavem nemocného zákonitě
roste počet rodinných konfliktů. Na úkor každo-
denní bolestné rutiny ztrácí pečující vlastní sou-
kromí, volnou chvíli, často také zaměstnání.
Zhoršuje se i jeho zdravotní stav, obvykle trpí
řadou psychosomatických onemocnění, vyčer-
páním, poruchami spánku, úzkostí a depresemi.
Kdo nepečuje dobře sám o sebe, nemá ale sílu
pečovat dobře o druhé...
Rodinní pečující u nás zůstávají zoufalí v pře-
vážné míře skrytě, protože chybí místa, kam se
obrátit pro radu při zhoršujícím se stavu one-
mocnění, místa, kde se mohou vypovídat a ulevit
si s někým, kdo je v podobné situaci. Chybí mož-
nost domácí respitní péče, když si chtějí oddech-
nout dle svého, ale s vědomím, že doma je
o nemocného postaráno, či dokonce s ním tera-
peuticky pracováno. Doby poskytované pečova-

telské či asistenční služby bývají příliš rigidní,
večer již nikdo s náročným koupáním a ukládá-
ním ke spánku nepomůže.  
Nejde ale jen čekat na pomoc shůry, která ne-
přichází, můžeme se pokusit pomoci ze zdola,
na komunitní úrovni! Touto cestou proto prosím

všechny rodinné pečující v mikroregionu Lito-
myšl, kteří by měli zájem zapojit se do připravo-
vaného projektu určeného k jejich podpoře
a k usnadnění jejich náročné práce, ale také pe-
čovatelky, které by chtěly zaměstnat, dále se
vzdělat, a pomoci v dané problematice, aby se
ozvali na e-mail koordinátorky programu:
Mgr. Kateřiny Václavů – k.vaclavu@seznam.cz,
telefon: 723 985 054 nebo na facebookové
stránky skupiny: Alzheimerova choroba-pod-
pora rodinných pečujících.

Kateřina Václavů

Valdštejnský palác hostil
inovátory i z Litomyšle
V březnu probíhaly v Praze na několika místech
prezentace projektů sociálních inovací v rámci
mezinárodního ocenění SozialMarie 2015.
V úterý 17. března 2015 se v Praze laické i od-
borné veřejnosti představila také jedna ze slu-
žeb Farní charity v Litomyšli, Respitní péče
Jindra. Účastníci se měli možnost zeptat na to,
jak tato úlevová služba funguje, zajímala je také
otázky financování. Workshop se konal ve Vald-
štejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu
České republiky. Záštitu nad setkáním převzala
a osobně se také akce zúčastnila Mgr. Miluše
Horská, místopředsedkyně Senátu. Farní charitu
v Litomyšli a celý její pracovní tým zde zastupo-
vala Martina Soukupová. Více o sociálních inovacích na www.inovacev-

sem.cz; další informace o mezinárodní soutěži
SocialMarie najdete i v češtině například
tady:sozialmarie.org.

Martina Soukupová, foto Miroslav Lepeška



Dívčí válka ve Smetanově domě
Dívčí válka je jedna z nejúspěšnějších a nejhra-
nějších divadelních her v České republice. Její
atraktivnost se skrývá především v lehkosti
žánru, nadsázce, využitých tématech a také
v hereckém obsazení. Přesvědčit se o tom mů-
žete 26. dubna 2015 od 19.00 hod. ve Smeta-
nově domě. 
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem
psal – tak říkajíc – českému národu ,na míru´, jde
především o jemu blízký styl humoru a oblasti,
kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde
o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme ho-
dokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše
zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou
nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým
milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po
celé naší republice.”
Přijďte se podívat na vynikající komedii s novým
hereckým obsazením. Hrají: Sandra Pogodová,

F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Miluše
Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský,
Petr Martinák, Evžen Hájek, Tereza Šefrnová, Be-
dřich Maruštík, Martina Šťastná a další. Předpro-
dej vstupenek v Infocentru Litomyšl (tel. 461 612
161).                                    -red-, foto promo foto

Janžurová, Vetchý,
Cimrmani i Vinnetou
ve Smetanově domě
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POZVÁNKY 

Již 8. dubna začne ve Smetanově domě jarní di-
vadelní sezóna. Diváci se mohou těšit na celkem
sedm pořadů. Čtveřici divadelních představení,
které se uskuteční v rámci pravidelného abo-
nentního cyklu, doplní, mimo abonmá, ještě talk
show a dva, dnes už klasické tituly: Hospoda Na
mýtince a Vinnetou.

Abonentní cyklus 
Sérii abonentních představení zahájí 8. dubna
soubor Klicperova divadla Hradec Králové s hrou
Podivné dopoledne Dr. Zvonka Burkeho. V režii
Davida Drábka hrají Pavla Tomicová, Lubor No-
votný aj. S titulem „Velká zebra aneb jak že se to
jmenujete?” přijede do Litomyšle 27. dubna Di-
vadlo Palace Theatre Praha. Hrají Ondřej Vetchý,
Jaromír Dulava aj. Režie Petr Palouš. Francouz-
skou komedii „Mafie a city” do Smetanova domu
přiveze 21. května divadelní agentura SophiaArt.
Hrají Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer aj. Režie
Ivan Vyskočil. Čtveřici abonentních divadelních
představení uzavře 9. června pražské Divadlo
Kalich s titulem „Na mělčině”. Ve hře plné čer-
ného humoru účinkuje Iva Janžurová, Miroslav
Vladyka aj. Režie Jakub Nvota. 
Začátky představení v 19.30 hodin. Cena diva-
delního abonmá: 1. pořadí 790 Kč / 2. pořadí
730 Kč Prodej abonentních vstupenek v kance-
láři Smetanova domu.  
Volné vstupenky na jednotlivá představení
budou v předprodeji týden před akcí v Infocentru
na Smetanově náměstí v Litomyšli (tel. 461 612
161) nebo v pokladně Smetanova domu hodinu
před představením v den jeho konání. 

Vinnetou, Cimrmani a talk show Karla Šípa
S představením „Vinnetou” vystoupí 24. dubna
soubor Městského divadla Kladno. V titulních ro-
lích uvidíme Vojtu Kotka a Jakuba Prachaře.
Režie Ondřej Pavelka. Vstupné: I. pořadí 250 Kč,
II. pořadí 210 Kč. Od 15 let. Novou talk show Karla
Šípa s názvem „Minipárty” přivítá Smetanův
dům 20. května. Hostem pořadu bude Josef Alois
Náhlovský. Vstupné: I. pořadí 230 Kč, II. pořadí
190 Kč. S oblíbenou Hospodou Na mýtince při-
jede tentokrát do Litomyšle Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana. Ve hře, která je v repertoáru di-
vadla již od roku 1969, účinkují Zdeněk Svěrák
nebo Jan Hraběta, Miloň Čepelka a další.
Vstupné: I. pořadí 380 Kč, II. pořadí 340 Kč.
Začátky představení v 19.30 hodin.

Prokop Souček, foto promo foto

K zahájení IV. litomyšlské lázeňské
sezóny se přidá i regionální muzeum
Na konci dubna se muzeum již tradičně připojí k
otevírání lázeňské sezony ve městě, a to hned
několika akcemi:
Jede vláček kolejáček…
Výstava železničních modelů a kolejišť se usku-
teční 25. dubna 2015 od 9.00 do 20.00 hodin
a 26. dubna 2015 od 9.00 do 17.00 hodin. Dva
dny se ve velkém výstavním sále muzea budou
prohánět železniční modely po nejrůznějších ko-
lejištích. Přijďte obdivovat do detailu propraco-
vané lokomotivy, vagónky, nádraží a mnohdy
i humorně ztvárněné scénky v okolí trati.
Všechna vystavená kolejiště uvidíte v provozu!
Výstavu spolupořádá Společnost přátel želez-
ničního modelářství a železnice.
Lázeňská pohoda v muzeu – sluneční lázně
s políbením Múzy
Srdečně vás zveme také k posezení na našich

slunečních terasách. Přijďte se v sobotu 25.
dubna 2015 občerstvit k našemu muzejnímu
pramenu, obnovit svoje duševní síly nebo načer-
pat inspiraci. Odměnou vám bude setkání s my-
tologickou múzou Kleió. K vaší pohodě jistě
přispěje i otevřená muzejní kavárna se sluneč-
ním menu připraveným kavárnou Rettigovka.
Svoji duši můžete osvěžit také návštěvou Rod-
ného bytu B. Smetany. Zde jsou připraveny in-
teraktivní programy Proč bychom se netěšili
a Račte vstoupit, které vás provedou životem
slavného skladatele.
Muzejní lázeňská lavička
Muzejní restaurátorka Simona Běťáková Jirmá-
sková se připojí k řadě výtvarníků, kteří pro Li-
tomyšl upravili „lázeňské lavičky”. Ta naše bude
skutečně muzejní...

Hana Klimešová a Renata Kmošková

Dasha & Láďa Kerndl & Jan Smigmator 
s Velkým swingovým orchestrem 

V sobotu 25. dubna 2015 v 19.30 hodin se ve vel-
kém sále Smetanova domu v rámci lázeňské se-
zóny uskuteční výjimečný koncert současných
tří nejslavnějších interpretů swingové hudby
v naší zemi. Vystoupí král českého swingu-český
Frank Sinatra-Laďa Kerndl, který dne 16. 5. 2015
oslaví sedmdesát let života, a dále jeho mladí
následovníci - zpěvačka Dasha a Jan Smigmator,
kteří již od roku 2011 na Dvojce Českého rozhlasu
každou sobotu v poledne propagují swing v po-
řadu Klub Evergreen.
Laďa Kerndl řadu let zpíval na zámořských lo-
dích. Po těžké nemoci v roce 1994 a řadě operací
se navrátil do naší vlasti a spolu s Karlem Hálou
se stali velkými propagátory swingové hudby.

Na našem koncertu
bude pokřtěno nové
CD s názvem YOU
a kniha Ládi Kerndla
„Kariéra na druhý
dech”.
Zpěvačka Dasha je
velmi uznávanou in-
terpretkou nejenom
swingu a jazzové
hudby, ale je i nosi-
telkou Ceny Thalie
2010 za roli Máří
Magdaleny v muzi-
kálu Jesus Christ Superstar. Zpívala v řadě dal-
ších muzikálů - například hlavní role v Hudebním
divadle Karlín Praha (CARMEN, AIDA). Od roku
1998 vystupuje s Karlem Gottem na jeho kon-
certech.
Jan Smigmator je nejmladším interpretem na-
šeho koncertu. Již opakovaně vystupoval v Lito-
myšli, kterou si zamiloval pro její atmosféru
i výtečné publikum. Jeho pojetí swingu je tra-
diční, ovšem s mnoha moderními prvky, protože
jeho vzory jsou Frank Sinatra, Paul Anka, Tony
Bennet ale i Michael Bublé nebo Matt Dusk.
Na koncertě zazní krásné melodie, například
Strangers In The Night, Georgia on My Mind,
Smile, SWAY, The Girl From Ipanema, In The Mood.

Swingové hvězdy pod vedením Milana Špičáka
doprovodí Velký swingový orchestr Kulturního
centra Česká Třebová, který v letošním roce
oslaví 35 let od svého založení panem Stanisla-
vem Vosykou.
Vstupenky lze zakoupit v IC Litomyšl, tel. 461 612
161. Vstupné 250 a 210 Kč.

Vladimír Žák, foto promo foto
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Klenoty z hlubin věků
Od 4. dubna do 31. května bude mít návštěvník
výstavy Klenoty z hlubin věků jedinečnou mož-
nost zhlédnout opravdové skvosty a unikátní
předměty z archeologických sbírek muzeí Par-
dubického kraje (Pardubice, Chrudim, Vysoké
Mýto a Litomyšl).
Putovní výstava je součástí projektu Laus arche-
ologiae, který vznikl s cílem vzbudit zájem o ar-
cheologii a upozornit veřejnost na význam
archeologické práce v Pardubickém kraji. Náv-
štěvníci se mohou těšit např. na slavnou masko-
vitou sponu z Mikulovic, meč ze Žampachu, zlatý
poklad ze Srchu, fragment čínské čajové misky
dynastie Ming z Chrudimi nebo ostruhu s plotén-
kami z hradiska v Benátkách. Díky spolupráci
s občanským sdružením Bacrie si bude moci
každý udělat představu o typech a způsobu no-
šení šperků, spon i zbraní v běžném životě. 

Vernisáž proběhne v pátek 3. dubna v 17 hodin
v duchu směnného obchodu (vystoupí členové
Bacrie o. s.).
Doprovodný program k výstavě:
Samoobslužný interaktivní program pro širokou
veřejnost po celou dobu trvání výstavy.
V rámci výstavy proběhnou odborné přednášky
• Středa 6. května 2015 v 17.30 hod.
Fenomén bronzových depotů - PhDr. David Vích
(archeolog Regionálního muzea ve Vysokém
Mýtě)
• Středa 13. května 2015 v 17.30 hod.
Co víme o Keltech a Germánech ve východním
Polabí a na česko-moravském pomezí? -
PhDr. Jan Jílek, Ph.D., (archeolog Východoče-
ského muzea v Pardubicích).

Jana Němcová

Vzpomínkový večer k 70. výročí
konce druhé světové války 
Město Litomyšl připravuje k příležitosti 70. vý-
ročí konce druhé světové války v Evropě vzpo-
mínkový večer, který se uskuteční 5. května
tohoto roku od 17 hodin v sále litomyšlského zá-
meckého pivovaru. Po slavnostním zahájení ve-
čera panem starostou budou účastníkům
prezentovány dobové fotografie a filmový doku-
ment zejména z květnových dní roku 1945 v Li-
tomyšli, promluví pamětníci a Mgr. Oldřich
Pakosta prosloví přednášku „Litomyšl v květno-
vých dnech roku 1945”. V dalším programu vy-
stoupí letecký archeolog Jan Pohorelec
s přednáškou o bombardování Pardubic v roce
1944 doplněnou filmovou projekcí, pí Ing. Vlasta
Šišková pohovoří o problematice leteckých ope-

rací RAF a 8. a 15. letecké armády USAF nad úze-
mím protektorátu na konci 2. světové války
a Mgr. Oldřich Pakosta pak přednese drobnou
vzpomínku „Československý letec plukovník in
memoriam Bedřich Dvořák”. Po každé z předná-
šek bude následovat diskuse k prezentované
problematice.
Na přípravě vzpomínkového večera se budou
vedle organizátora – města Litomyšle – podílet
Městská knihovna v Litomyšli, Státní okresní ar-
chiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Letecko-mo-
delářský klub Litomyšl a pánové Mykola Tyvodar,
Libor Kazda a Miroslav Škrdla.

Za přípravnou pracovní skupinu 
Oldřich Pakosta

POZVÁNKY 

Další výstavní projekt připravený Městskou ga-
lerií Litomyšl, který v tomto roce připomíná vý-
znamné životní jubileum umělce v Litomyšli
nenarozeného, avšak zásadním způsobem s Li-
tomyšlí provázaného, je výstava Jaroslav J. Alt
OBRAZY. Výstavu, prezentující novější Altovy
práce, je možné v domě U Rytířů navštívit do 24.
května. 
Jaroslav J. Alt našel svůj „druhý domov” v Trstě-
nici u Litomyšle, kam se přestěhoval z Kutné
Hory v době, kdy přijal nabídku vést Ateliér re-
staurování nástěnné malby a sgrafita na Fakultě
restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.
A právě stěhování do Litomyšle – Trstěnice se
ukázalo jako silný a inspirující motiv pro jeho
tvorbu prezentovanou. Jsou to jeho opakované
cesty a návraty do místa, které mu umožňují ni-
terné a stále nové – hlubší – seznamování se
s ním – krajinou v blízkosti jeho trstěnického
domu. Soustředěně, pomocí geometricky čle-
něné kompozice a jednoduché znakovosti za-

chycuje nekonečné proměny krajinného rázu.
Jeho dílo působí neokázale a skromně, vyjadřuje
však základní hodnoty a logická pravidla světa
kolem nás.
Díla Jaroslava J. Alta jsou zastoupena v tak pre-
stižních sbírkách jako např. v Národní galerii
v Praze, Uměleckoprůmyslovém museu v Praze,
Muzeu umění Olomouc, National Gallery of Art
ve Washingtonu, Museum of Contemporary Art
v Gize, v japonském Art Unidentified collection
v Nishinomiya  či ve španělském Museu Naci-
onal d´Art de Catalunya v Barceloně. Jeho tvorba
byla prezentována na více než dvou desítkách
autorských výstav doma i ve světě. Dále se
zúčastnil zhruba 80 výstav kolektivních. 
Jaroslav J. Alt (*1950 v Kutné Hoře) vystudoval
obor restaurování na Akademii výtvarných
umění v Praze u profesorů Slánského, Ondráčka
a Veselého. Vedle vlastní tvorby a restaurování
(např. nástěnné malby v kaplích kutnohorského
chrámu svaté Barbory či v refektáři kláštera
v Sedlci) působí na Fakultě humanitních studií
UK v Praze a Fakultě restaurování UPa v Lito-
myšli.
K výstavě je připraven doprovodný program:
• Sobota 11. 4. 2015 od 9.30 hod.
Výtvarná dílna inspirovaná tvorbou Jaroslava
J. Alta - což takhle dozvědět se, jak se dělá
„suchá jehla”? Přijďte si vytvořit právě technikou
suché jehly vlastní grafický list, který se určitě
bude vyjímat na stěně u vás doma.
• Sobota 25. 4. 2015 v 10.00 hod.
Snídaně s Jaroslavem J. Altem - dopřejte si pří-
ležitost zažít výstavu provoněnou kávou a koláči
a popovídat si s umělcem u jednoho stolu.  

Zuzana Tomanová, foto Jana Bisová

Jaroslav J. Alt – Obrazy

Cesty po Izraeli
V pondělí 13. dubna v 17.00 hod. navštíví Husův
sbor v Litomyšli zdejší dlouholetá farářka Věra
Říhová a podělí se s námi slovem i obrazem
o své zkušenosti z Izraele, kam opakovaně jezdí
společně se skupinou cestovatelů, kteří chtějí
proniknout blíže k biblickému svědectví právě
v místech, kde se odehrávaly jeho klíčové udá-
losti. Bude to týden po Velikonocích, a tak věřím,
že i pro nás bude inspirativní porovnat své před-
stavy, spojené s velikonočním příběhem,
s dnešní realitou místa, kde se tento příběh ode-
hrával. K setkání vás srdečně zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

Velikonoční 
prohlídky piaristic-
kého chrámu
Po lednové odmlce vám opět o velikonočním ví-
kendu nabízí příspěvková organizace Zámecké
návrší velmi oblíbené prohlídky piaristického
chrámu. Prohlídky se uskuteční 4., 5. a 6. 4. vždy
od 14.00 hodin. Prohlídky tak mohou být ideální
příležitostí, jak si zpestřit velikonoční víkend
strávený s vašimi blízkými. Pozvěte svou náv-
štěvu na nevšední prohlídku nově zrekonstru-
ovaného chrámu Nalezení sv. Kříže. Prohlídky
budou tematicky zaměřené na křesťanský vý-
znam Velikonoc a témata spojená s liturgií. V pří-
padě, že velikonočnímu víkendu bude přát
sluníčko, pak budou moci návštěvníci těchto
prohlídek také zhlédnout jedinečný úkaz, který
vytváří za příznivých slunečních podmínek
pouze v tuto denní dobu instalace Václava Ci-
glera v piaristickém chrámu. 
Vstupné pro dospělé je 60 Kč, studenti a senioři
zaplatí 40 Kč. Začátek prohlídky je vždy před pi-
aristickým chrámem.                     Petra Jiráňová
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Robinson Crusoe 
v podání Víti Marčíka
V druhé polovině dubna do Litomyšle opět za-
vítá herec Vítězslav Marčík st., tentokrát s diva-
delním představením „Robinson Crusoe”, které
vzniklo na motivy stejnojmenného románu Da-
niela Defoea. Toto představení jednoho herce,
na jehož výpravě V. Marčík spolupracoval se
svým přítelem z dětství, výtvarníkem Vladimí-
rem Šopíkem, mělo premiéru již v březnu 1994
a Víťa za ně získal diváckou cenu Kopřiva 1996.
Patří tedy k Víťovým osvědčeným starým
kusům, a i když bylo původně určeno především
žákům druhého stupně ZŠ, stalo se prvním
představením, které začal Víťa Marčík hrát
i večer pro dospělé. Nebojte se proto přijít
s dětmi i bez dětí v úterý 21. dubna v 18.30 hod.
do Husova sboru v Litomyšli na Toulovcově ná-
městí, abyste si znovu oživili ten známý příběh
a po boku Robinsona se pustili do boje s bouří,
hladem i samotou. Srdečně vás zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

POZVÁNKY 

Církev na hranici!? – panelová 
diskuze ZŠ Zámecká
Česká republika patří mezi nejateističtější státy
světa. Přesto otázky spojené s církvemi a nábo-
ženstvím dokážou v naší společnosti vyvolat
bouřlivou diskuzi spojenou s velkými emocemi.
Jaká je vlastně role církví v naší společnosti? Ne-
vyčerpaly se? Mají stále co nabídnout? Pokud
ano, komu? Jsou přežitkem středověku či novo-
věku, nebo mají své nezastupitelné místo
i dnes? A není jejich role v dnešní konzumní spo-
lečnosti dokonce mnohem významnější než kdy-
koliv předtím? 
Tyto a řadu dalších otázek si v tomto školním
roce klademe na Základní škole Zámecká. Roz-
hodli jsme se totiž realizovat projekt, jehož cílem
je přiblížit úlohu náboženství a církví v české
společnosti našim žákům, ale i veřejnosti. Při-
pravili jsme dotazník, který žáci rozdali ve svých

rodinách, svým kamarádům a známým. Žáci
rovněž zmapovali náboženský život současné
Litomyšle a o každém křesťanském společenství
vytvořili prezentaci. Společně s příspěvkovou or-
ganizací Zámecké návrší jsme pak pozvali zá-
stupce jednotlivých církví na panelovou diskuzi,
která se uskuteční 16. dubna od 17.00 hodin
v klenutém sále. Společně s nimi bude diskuto-
vat také učitelka místního gymnázia, PhDr. Lud-
mila Marešová Kesselgruberová, Ph.D.
Moderátorem tohoto setkání bude David Beňa,
lic. theol.
Zbývá uvést, že panelová diskuze je součástí
projektu Světová škola společnosti Člověk
v tísni, s níž dlouhodobě spolupracujeme. ZŠ Zá-
mecká získala titul Světová škola v roce 2012.

Stanislav Švejcar

Od snídaně po horor
Od rána do noci v galerii – prostě výjimečný den.
Lázeňská sezona začíná v Městské galerii
v domě U Rytířů v sobotu 25. dubna již od rána.
V 10 hodin provoní renesanční sál aroma kávy
a koláčů. Netradičně, pod renesančním kazeto-
vým stropem u jednoho stolu přijďte společně
posnídat a popovídat si s výtvarníkem Jarosla-
vem J. Altem. Malíř, grafik a restaurátor, jehož
výstava v domě U Rytířů potrvá až do 24.
května, přečte texty jemu blízké a promluví
o svém stěhování, díky němuž vznikly právě ob-
razy obklopující snídaňový stůl. 
Nabiti inspirací se mezi 14. a 17. hodinou za-
stavte v galerii pod širým nebem v Růžové ulici
(zadní trakt domu U Rytířů). V této galerii ne-
bude viset Váchal, Matička, Mařák, tady budou
vystavena vaše, na místě vytvořená díla – toto
je vaše galerie.
Josefa Váchala, díky jehož slovům se zrodily
i lázně ducha, je v tento den vhodné připome-
nout. Proto se ve 22 hodin otevírá opona tajem-
ného dvorečku domu U Rytířů. Zde, na jednom
z nejstarších míst v Litomyšli, promítneme zá-

znam původní opery o jedenácti dějstvích Kr-
vavý román. Libreto k tomuto představení hra-
nému ochotnickým divadelním spolkem Filigrán
napsal Ladislav Horáček, zakladatel nakladatel-
ství Paseka, který si v představení také zahrál.
Právě tímto promítáním uděláme důstojnou
tečku dlouhého lázeňského dne. Nezapomeňte
se zastavit, máme pro vás otevřeno. 

Zuzana Černá, foto Zuzana Tomanová

Zámek zve na prodloužené
kastelánské prohlídky
V sobotu 18. dubna 2015 oslaví celý svět Mezi-
národní den památek a sídel. Státní zámek v Li-
tomyšli připravil na sobotu a neděli 18. a 19.
dubna 2015 prodloužené kastelánské prohlídky. 
V sobotu 18. 4. a v neděli 19. 4. 2015 vždy v 11

a ve 14 hodin jsou pro návštěvníky připraveny
prodloužené kastelánské prohlídky. Prohlídka
začíná nejstarší dochovanou částí zámku, tzv.
mezipatrem, kde lze vidět místnosti z původního
předrenesančního paláce Kostků z Postupic.
Dále prochází vzácným zámeckým divadlem, re-
prezentačními sály 1. patra a jako bonus se náv-
štěvníci podívají do zámecké kaple, která je
jakýmsi odrazem všech tří aristokratických
rodin, které na zámku v Litomyšli pobývaly. Celá
prohlídka trvá min. 80 minut a průvodcovského
výkladu se ujme kastelánka zámku. Prohlídka je
limitována počtem osob (max. 30 osob), proto
je doporučena předběžná rezervace na tel.
461615067. Cena za osobu je 120 Kč, beze slev
jako u běžné prohlídky. 
Mezinárodní den památek a sídel se poprvé sla-
vil v roce 1984. Do mezinárodních kalendářů je
zanesla Organizace OSN pro výchovu, vědu
a kulturu, která je u nás známější pod svou
zkratkou UNESCO. Státní zámek Litomyšl byl pro
svou unikátní renesanční podobu zanesen na
seznam světového dědictví UNESCO v roce
1999. Proto také každoročně slaví tento meziná-
rodní svátek speciální akcí.        Zdeňka Kalová

50 let „Vertexové
školky” 1965–2015
Zveme vás v sobotu 11. 4. 2015 od 8.30 do 12.00
hodin na „Den otevřených dveří” do II. mateřské
školy, 17. listopadu 905, Litomyšl. Kromě pro-
hlídky vnitřních prostor a zahrady bude připra-
ven program pro děti i dospělé.
Pokud vlastníte např. fotografie, texty …, které
by oživily vzpomínky pamětníků a připomněly
minulé časy dnešní generaci, prosíme o zapůj-
čení. Veškeré informace najdete na našich strán-
kách www.2ms.litomysl.net
Oslavy vyvrcholí vystoupením jednotlivých tříd
ve Smetanově domě v úterý 19. 5. 2015 od 16
hodin. Zveme všechny, kteří si rádi zavzpomínají
na dětská léta, i ty, již se rádi baví. Vstupné
35 Kč.                  Za zaměstnance II. MŠ Litomyšl

Romana Vacková, ředitelka

Michal na hraní
V sobotu 18. dubna od 15.00 hod. se ve Smeta-
nově domě v Litomyšli uskuteční autorské zá-
bavné představení „Michal na hraní - Michal
Nesvadba” určené dětem každého věku. Vstu-
penky je možné zakoupit v litomyšlském infor-
mačním centrum. 
Michal a jeho vystoupení představují jednodu-
chou formu humoru, založenou na věcech,
které děti denně obklopují, které znají a jen udi-
veně sledují, co a jak s nimi umí vymyslet jejich
kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené
a zabavené, ale nesou si v hlavičkách hodně za-
jímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom
dávají smysl.
Předprodej vstupenek v Informačním centru Li-
tomyšl.                                                               -red-

Sbor paní a dívek
slaví 20 let své 
činnosti
Sbor paní a dívek v Litomyšli oslaví 20. naroze-
niny v malém sále Smetanova domu v pondělí
20. 4. 2015 v 18 hodin. Uslyšíte naše stálé i no-
vější skladby, užijeme si snad i trošku legrace…
Večerem budou provázet Stanislav Švejcar a On-
dřej Vomočil. Jako host vystoupí instrumentální
soubor ZUŠ B. Smetany Heblata, dále pak lito-
myšlské sbory Mužský pěvecký sbor, Vlastimil
a Kos Pedagogické školy v Litomyšli v komorněj-
ším obsazení. Těšíme se, že s námi prožijete
hezký večer, bude prostor i na vzpomínky při zá-
věrečném malém občerstvení. Vstupné je dob-
rovolné.                                         Hana Vanišová

Kroužek
Jihočechů zve
Čtvrtá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2015
se koná ve čtvrtek 23. 4. od 17. 00 hod. v salónku
restaurace U Slunce. Na programu bude před-
náška pí Jany Kroulíkové věnovaná historii a pa-
mětihodnostem míst a měst, která během
jarního zájezdu Kroužek Jihočechů navštíví. Sr-
dečně zveme hosty a zájemce o zájezd.

Jana Kroulíková
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Oscarové filmy
roku 2014 v kině
Sokol
Litomyšlské kino Sokol připravilo malé ohlédnutí
za letošním předáváním cen Americké filmové
akademie. Od 13. dubna tak budou moci náv-
štěvníci zhlédnout ty nejlepší (především) ame-
rické filmy roku 2014. 
Týden s Oscarem zahájí v pondělí 13. dubna
třemi soškami ověnčené silné filmové drama
Whiplash. V úterý 14. dubna se bude promítat
britský film Teorie všeho, jehož předlohou byl
neuvěřitelný životní příběh vědce Stephena
Hawkinga. Ve středu 15. dubna je na programu
polsko-dánské drama s názvem Ida, jehož reži-
sér se otevřeně přihlásil k odkazu tzv. českoslo-
venské nové vlny 60. let. Ve čtvrtek 16. dubna
uvidí návštěvníci kina Sokol thriller Kód Enigmy.
Příběh matematického génia, který díky svému
úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou
válku a zachránil tak tisíce lidských životů. Na
pátek 17. dubna je připraven jeden z nejúspěš-
nějších filmů loňského roku. Snímek Birdman, ve
kterém exceluje Michael Keaton, si nakonec od-
nesl čtyři Oscary. V sobotu 18. dubna potěší
všechny fanoušky žánru sci-fi dobrodružný film
s názvem Interstellar. Týden s oscarovými filmy
uzavře komedie Grandhotel Budapešť, kterou
porotci ocenili hned čtyřmi soškami.
Začátky projekcí vždy v 19.30 hod. Cena 80 –
100 Kč. České titulky.

Prokop Souček

Vstup zdarma 
a komentované
prohlídky muzea
V letošním roce si připomínáme 15. výročí vzniku
Pardubického kraje, zřizovatele litomyšlského
muzea. U této příležitosti bude v pátek 24.
dubna vstup do muzea zdarma.
Pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o celém
muzeu a stálé expozici věnované dějinám Lito-
myšle nebo chtějí vidět v provozu Křižíkovu ob-
loukovou lampu, muzeum připravilo na tentýž
den dvě komentované prohlídky, v 10 a 14 hodin.
Provázet bude ředitel Mgr. René Klimeš. Na pro-
hlídky je možné se předem objednat (max. 20
účastníků na jednu prohlídku), kontaktní osoba
je Martina Janderová, email: janderova@rml.cz,
tel.: 461 615 287.                                             -red-

POZVÁNKY 

Den Země 2015
V dubnu slavíme jako každý rok Den Země.
Proto si pro vás Dům dětí a mládeže Litomyšl ve
spolupráci se Střední školou zahradnickou
a technickou připravil tradiční sérii akcí.
V sobotu 18. dubna si s námi přijďte užít Zá-
bavné rodinné odpoledne v Nedošíně. Na louce
u hřiště před Žabárnou na vás mezi 13. a 17. ho-
dinou bude čekat spousta soutěží a her. Pro děti
bude připravená i stezka plná úkolů. Pakliže ji
projdou, získají zajímavou odměnu a diplom.
Letos jsme si pro vás připravili i novinku na nově
vybudované cyklistické stezce. Neváhejte tedy
dorazit na kolech, koloběžkách nebo in-line
bruslích, určitě je využijete. Na stezce si můžete
vyzkoušet nejen své vědomosti, ale i zručnost
při jízdě na koloběžce. Kdo ji nemá, nemusí
smutnit. Přímo na místě totiž budou koloběžky
zdarma k zapůjčení. Na cyklostezce je nutný
k dětem doprovod dospělé osoby.
Ke Dni Země patří také pořádný jarmark. Ten se
uskuteční 23. dubna u sochy Bedřicha Smetany
na Smetanově náměstí a bude od 9.00 do 17.00
hodin. Tvořit jej bude až čtyřicet stánků. Nabídka
zboží bude opravdu pestrá, takže si jistě každý
přijde na své. Těšit se můžete na keramiku, dře-
věné hračky, ekologické potraviny, koření, vý-
robky a oblečení z ovčí vlny nebo malované
doplňky a šperky. Pokud vás zajímají různé
řemeslné dovednosti, můžete si některé sami
vyzkoušet. Pro návštěvníky je zajištěn i dopro-
vodný program. Dopoledne se o něj postarají

děti z mateřských a základních škol, odpoledne
se můžete těšit na ukázky z činností kroužků
Domu dětí a mládeže. Své umění vám ukáží ma-
žoretky, žongléři, šermíři, gymnastky, karatisti
nebo tanečníci street dance. Pokud vám u toho
vyhládne, můžete ochutnat dobroty od dětí
z kroužku vaření. 
S jarem se k nám vrací ptáci, jejichž zpěv nám
zpříjemňuje den. Měli bychom je tedy po zimní
přestávce pěkně přivítat. V úterý 28. dubna si
projděte pod odborným vedením přírodovědce
pana Urbánka Nedošínský háj. Při této komen-
tované prohlídce se dozvíte zajímavosti o fauně
i floře v dané lokalitě. Odjezd bude společný
městskou hromadnou dopravou z autobuso-
vého nádraží v 8:15.
Město Litomyšl hradí náklady na městskou hro-
madnou dopravu. Využijte této nabídky a svezte
se do Nedošínského háje a zpět zdarma.
Přijďte s námi společně při těchto akcích přivítat
jaro. Budeme se na vás moc těšit. 
Na Vodní valy bude v budoucnu umístěna
spousta herních prvků. Pokud jste již teď zvě-
daví, jak budou vypadat, přijďte si jejich modely
prohlédnout do vestibulu Smetanova domu. Vý-
stava potrvá od 15. do 17. dubna. V poslední den
výstavy, tedy 17. dubna, navíc Smetanův dům
zve na pohádku Honza Nebojsa. Pohádku hraje
Divadýlko Kuba Plzeň od 9.00 hod., určená je
pro MŠ i veřejnost.

Hana Plíhalová

Mezinárodní koncert nabídne 
milovníkům hudby nevšední zážitek
Co se stane, když se spojí francouzský šarm
a česká zemitost a vitalita? Odpověď na tuto
otázku dá nejlépe společné vystoupení lito-
myšlských seskupení: Smíšeného pěveckého
sboru KOS, Dětského pěveckého sboru Lilium
ZUŠ Bedřicha Smetany a Mládežnického
orchestru O.L.D.A. (Angers) z Francie. Ne-
všední zážitek je pro milovníky sborového
zpěvu připraven na 17. dubna 2015 od 19.00
hod. v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže.
Předprodej vstupenek zajišťuje Galerie de
Lara a Informační centrum Litomyšl. 
Každé ze jmenovaných pěveckých těles se bude

prezentovat svým programem samostatně, na
závěr koncertu pak zpěváci pod vedením diri-
gentů připravili skutečnou hudební lahůdku, ne-
tradiční dílo francouzského skladatele Étienna
Perruchona Tchikidan. Text hudby je napsaný
v neexistujícím jazyce „Dogorien”. „Samotná
slova nedávají význam, jsou pouze výtvorem
skladatele, ale zněním velmi připomínají jazyk
slovanských národů,” uvádí k chystanému me-
zinárodnímu koncertu dirigent sboru KOS Milan
Motl a dodává: „Perruchon se nechal inspirovat
ruskými klasiky Prokofjevem a Stravinským.” 

Zuzana Fruniová

Ukliďme Česko
V České republice se 18. dubna uskuteční 2. roč-
ník dobrovolnické akce nazvané Ukliďme Česko,
která vychází z mezinárodně osvědčeného mo-
delu „Let's Do It!”. Uklízet se bude také v Lito-
myšli, kde akci realizuje Dobrovolnické centrum
při Farní charitě. Sraz je v 9.00 hod. na hřišti za
sídlištěm na Wembley nad autobusovým nádra-
žím (u ulice Dukelská). Konec akce je ve 12.00
hod. Konkrétně půjde o úklid blízké stezky podél
plotu zahradnických školek a přilehlé stráně, kde
je naházeno mnoho drobného odpadu. Pytle
a rukavice jsou zajištěny. Stejně tak pití pro
účastníky akce. Informace na
www.facebook.com/DobrovolnickeCentrumLi-
tomysl a www.uklidmecesko.cz/.
Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více
dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek,
ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou
veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi
k problematice černých skládek a nepořádku
kolem nás.                                                       -red-
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In-linová školička 
o letních 
prázdninách 
Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou školičku
plnou her, smíchu a zábavy i ve vašem městě.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let v ter-
mínu 3.-7. srpna od pondělí do pátku od 8 do 16
hodin. V ceně svačinky, obědy, pitný režim, po-
jištění, návštěva aquaparku a závěrečné překva-
pení. Možnost zapůjčení bruslí i chráničů. 
Již osmým rokem provozujeme in-line školičku
v Ústí nad Orlicí. Přihlášky a další info na
www.inlineusti.cz, market@inlineusti.cz, tel. 730
160 891. Těšíme se na vás.

Katka Motáková a tým instruktorů

Divadelní pohádkové neděle: Čtyřlístek,
O čarodějnici Chytrolíně i Pat a Mat
Stejně jako v loňském roce
připravil i letos Smetanův
dům divadelní program pro
malé diváky. Ti se mohou
těšit na tři pohádkové ne-
děle. 
První z nedělních předsta-
vení bude patřit pražskému
divadlu D5 a představení
„Čtyřlístek v pohádce”. V ne-
děli 12. dubna tedy ovládne
Smetanův dům nerozlučná
čtveřice kamarádů Myšpulín,
Bobík, Pinďa a Fifinka. V ne-
děli 24. května je na pro-
gramu veselé představení
s písničkami, plné kouzel,
překvapení a komických situ-
ací. S pohádkou O čarodějnici

Chytrolíně vystoupí Liduščino
divadlo z Roztok u Prahy. Po-
slední pohádkovou neděli, 14.
června, přijede do Litomyšle
Studio Patmat s.r.o. se zná-
mými postavičkami dvou neši-
kovných kutilů. Představení
„Pat a Mat jedou na dovole-
nou” v sobě spojuje animovaný
loutkový film a divadlo se ži-
vými herci.  
Začátky představení v 15.00
hod. Vstupné 70 Kč. Vstupenky
budou v prodeji vždy hodinu
před představením v pokladně
Smetanova domu.

Prokop Souček, 
foto promo foto 

Jarní koncert Dechového orchestru 
Smetanova domu uvádí Karel Hegner
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli
srdečně zve příznivce hudby na každoroční jarní
koncert, který se koná ve středu 22. dubna 2014
od 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli.
Dechový orchestr pod vedením pana Jiřího To-
máška uvede nově nastudované instrumentální
skladby se svými sólisty. V programu koncertu
se představí žáci Základní umělecké školy Be-
dřicha Smetany v krásné skladbě Františka
Uhlíře „K dobré náladě” se svým sólem pro čtyři
klarinety s doprovodem orchestru. Posluchači
samozřejmě v průběhu večera uslyší i celou řadu
lidových českých i moravských skladeb, které
svým zpěvem doprovodí Hana Bauerová, Lud-
mila Hrodková a Jan Sisr.
Program celého koncertu bude konferovat mo-
derátor Karel Hegner. I on přispěje svým zpěvem
k dobré náladě a s orchestrem si zazpívá několik
skladeb.

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že večer
plný krásných melodií vás mile potěší a příjemně
naladí.

Za vedení orchestru Šárka Hrubešová, 
foto archiv orchestru

První „kulatiny” SPL
Spolek patchworku Litomyšl oslaví letos již 10.
narozeniny od svého založení. V tomto čase se
nevyhneme bilancování. 
Spolkem prošlo od založení 60 členek a členů
a uspořádali jsme nebo se zúčastnili okolo 25
výstav. Nechybí nám nadšení a chuť se neustále
zdokonalovat. Každá výstava je pro nás odmě-
nou. Komu by nelichotila slova chvály návštěv-
níků. Dlouholeté přátelství s patchworkářkami
z holandského Rodenu a ze slovenské Levoči
stále trvá, je pro nás velkým přínosem.
Doufáme, že nezklameme návštěvníky výstavy,
kterou bychom chtěli naše výročí oslavit. Bude
se konat ve dnech 10.-12. dubna 2015 v nových
prostorech firmy Bellus-gallery v Praze, Ke Smr-
čině 230. A abyste neodešli s prázdnou, můžete
si s námi ušít něco pěkného.
Na shledanou s vámi se těší členky SPL.

Monika Rambousková

POZVÁNKY 

Přednáška
komentátora ČRo
Jana Fingerlanda
Česká křesťanská akademie v Litomyšli zve na
přednášku komentátora Českého rozhlasu Jana
Fingerlanda na téma Izraelsko-palestinské
vztahy. Přednáška se koná v úterý 14. dubna
2015 v 19 hod. v aule Gymnázia A. Jiráska v Lito-
myšli.                                                       L. Štursa

O čarodějnici Chytrolíně

Majáles 2015
Je tady jaro, a tak se blíží další ročník student-
ských slavností Majáles. I letos si studenti lito-
myšlských škol uspořádají řadu kulturních
a sportovních akcí. Slavnosti budou tradičně za-
hájeny v úterý 28. dubna průvodem studentů
v maskách, který v 16.00 hod. zamíří do Klášter-
ních zahrad. Večer nebude chybět Rocková noc
v Music Clubu Kotelna, na které vystoupí hu-
dební skupiny W.x.P, Dirty Way a W.A.F. Ve
středu 29. dubna proběhne sportovní den. Stu-
denti z jednotlivých škol se utkají ve fotbale,
florbale, ringu, volejbale, streetballu a dívčí ko-
pané. Zajímavostí budou dvě novinky: TRX
a funkční kruhový trénink v tělocvičně SZaTŠ
a program Kalokaghatia v budově VOŠP a SPgŠ.
Sportovní den doplní již tradiční oblíbená hasič-
ská soutěž a jízda zručnosti s traktorem. Večer

bude patřit volbě MISS MAJÁLES v Lidovém
domě. Jarní studentské slavnosti budou pokra-
čovat v úterý 5. dubna turnajem ve stolním fot-
balu dvojic. Večer nás bude čekat vyvrcholení –
všemi oblíbená soutěž Miss-ák 2015 v MC Ko-
telna. 
Na všechny akce letošního Majáles jste všichni,
nejen studenti, srdečně zváni! Ještě bychom
chtěli poděkovat vám všem, kteří jste se vloni
zúčastnili charitativního Běhu pro Afriku v Kláš-
terních zahradách. Nadace Člověk v tísni nám
zaslala email s poděkováním za vybranou
částku, kterou jsme přispěli na stavbu školy na
jihu Etiopie. I letos se v rámci majálesového prů-
vodu uskuteční charitativní akce. 
Přijďte, pobavte se a pomozte.

Hana Honzíková, štáb Majáles

V sobotu 25. dubna a v neděli 26. dubna 2015 se
v Litomyšli otevře nová, již čtvrtá lázeňská se-
zóna lázní ducha. K nim v tomto roce přibudou
také kostýmované prohlídky Státního zámku Li-
tomyšl.
Litomyšl je překrásné historické místo, které
svou atmosférou a vzhledem okouzluje už ge-

nerace cestovatelů a návštěvníků. Malebná zá-
koutí, dobré jídlo a pití působí blahodárně na
člověka téměř jako klasické lázně. I proto vznikly
lázně ducha, oblíbená litomyšlská kulturní akce.
V roce 2015 se k mnoha dalším lákadlům připra-
veným pro otevření lázní ducha ve dnech 25.
a 26. 4. 2015 připojí také litomyšlský renesanční

zámek. Pro návštěvníky v těchto dnech připravil
kostýmované prohlídky, které začínají min. kaž-
dou celou hodinu. Prohlídky povedou průvodci
v kostýmech stylizovaných do módy obyvatel
letního aristokratického sídla okolo pol. 19. sto-
letí a návštěvníky zveme také na dobroty v nově
otevřené zámecké kavárně. 
Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi; ceny
jako v běžných dnech. Více na www.zamek-lito-
mysl.cz. Text a foto Zdeňka Kalová

Kostýmované prohlídky zámku
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Zahájení předprodeje SL
proběhlo v klidu 
Po letech dlouhých front a kolabujících interne-
tových systémů se zdá, že předprodej vstupe-
nek na Smetanovu Litomyšl konečně funguje
bezchybně. Prodejní systém Ticketportal zazna-
menal během prvních 45 minut prvního dne
předprodeje, který byl odstartován 4. března,
15 tisíc přístupů se 75 tisíci zobrazenými strán-
kami a dokázal provést rezervaci či přímo prodat
7 tisíc míst. Po první dni to vypadalo, že osm po-
řadů z celkových šestatřiceti je vyprodaných, ale
o pár dní později se do systému vrátily nevy-
zvednuté rezervace. 
Ačkoli se po prvním dni jevilo hned osm pořadů
vyprodaných, po víkendu, kdy se do prodeje vrá-
tily nevyzvednuté rezervace, byly vyprodané
pouze dva: Netopýr Johanna Strausse a Na-
bucco Giuseppe Verdiho. „Do prodeje se vrátily
vstupenky na pořady Ennio Morricone & Luboš
Fišer, dostatek vstupenek byl na oba Koncerty
na přání - Muzikál!, na všechny Večery na zámku
v Nových Hradech, několik vstupenek také zbý-
valo na Varhanní koncert Kateřiny Chrobokové,
a dokonce také na velmi žádanou Pucciniho
operu Tosca,“ upřesnil ředitel Smetanovy Lito-
myšle, o.p.s., Jan Pikna. Verdiho Nabucco se již
v tuto chvíli jeví vyprodaný beznadějně, od to-
hoto velkého autora však Smetanova Litomyšl
v programu nabízí také operu Macbeth. Milovní-
kům opery by také neměl uniknout pořad Krédo
Mistra Jana, byť se o operu nejedná - Biblické
písně Antonína Dvořáka, v rámci tohoto pořadu
totiž vystoupí vycházející světová operní hvězda
Adam Plachetka. 
Od 27. února do 3. března bylo také možné zakou-
pit víkendové balíčky, obsahující vstupenku na tři
večerní pořady jednoho festivalového víkendu na-
jednou. Jejich smysl je především v usnadnění ná-
kupu vstupenek těm, kteří mají o festival hlubší
zájem a chtějí „si jej užít“ několik dní. Vstupenky
po zahájení předprodeje v on-line systému na in-
ternetu totiž mizí tak rychle, že stihnout obsadit
několik pořadů za sebou je téměř nemožné. Počet

výhodných balíčků ale musí být omezen, aby se
dostalo i na zájemce o jednotlivé pořady. „Letos
jich bylo do prodeje nabídnuto 436 kusů, z toho
111 kusů na první víkend, 107 kusů na druhý víkend,
113 kusů na třetí víkend a 105 kusů na čtvrtý ví-
kend,“ upřesnil Jan Pikna a dodal: „Balíčky na třetí
víkend zmizely během pár minut, za dva dny se
vyprodaly i balíčky na první a čtvrtý. Několik ba-
líčkových vstupenek tedy zůstalo jen na druhý
festivalový víkend.“ 
„Letos však Smetanova Litomyšl nabízí rekordní
počet míst a celý program je natolik atraktivní,
že se festivalu budou moci zúčastnit všichni zá-
jemci, pokud nebudou trvat jen na známém ti-
tulu a uvěří nabídce festivalového dramaturga,“
řekl závěrem ředitel Smetanovy Litomyšle. Pro
57. ročník Smetanovy Litomyšle, který se bude
konat od 11. června do 5. července 2015, je při-
praveno 36 pořadů, z toho sedm titulů operních.

-red-, foto Jana Bisová

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 20. dubna od 19.00 / Fabrika
Mandrage - koncert v divadelním aranžmá s dopro-
vodem orchestru
• 22. dubna od 19.00 / Ottendorferův dům
D. Weiss Hošková a J. Hošek: Židovská hudba pro
violoncello - koncert v rámci Měsíce holocaustu –
Hledání hvězdy Davidovy
• 25. dubna od 9.00 / nám. Míru
Zahájení turistické sezóny - otevření nové půj-
čovny a úschovny kol a zavazadel, 20 km dlouhá
trasa pro pěší a cyklisty do Březové n. Sv., 14.00 hod.
Březová nad Svitavou - komentované prohlídky pra-
meniště podzemní vody a I. a II. březovského přiva-
děče vodáren
• 30. dubna od 19.00 / Fabrika
Pavel Šporcl a GIPSY FIRE - koncert
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 20. dubna od 19.00 / Tylův dům
Inflagranti + Josef Vojtek - koncert
• 22. dubna od 19.00 / Tylův dům
Minipárty: Karel Šíp a Josef Náhlovský

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 16.-20. dubna 
Dny slovenské kultury v Moravské Třebové
• 16. dubna od 19.00 / dvorana muzea
Szidi Tobias - zahajovací koncert
• 18. dubna 2015 od 18.00 / náměstí T. G. Masaryka
NO NAME - koncert
• 19. dubna od 19.00 / kinosál muzea
Shirley Valentine (v hl. roli Z. Kronerová) - divadlo

VYSOKÉ MÝTO
• 18. dubna od 18.00 / M-klub
„Kujebácký kvítko” - 3. ročník folkové přehlídky
• 20. dubna od 19.30 / Šemberovo divadlo
Hvězdy, jak je neznáte - J. Kraus, M. Absolonová a
V. D. Kosík vyprávějí, zpívají a odpovídají na otázky
posluchačů v sále
• 22. dubna / nám. Přemysla Otakara II.
Den Země - přehlídka možností alternativního 
způsobu života
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

• KOČÁRKY, AUTOSEDAČKY,
JÍDELNÍ ŽIDLIČKY, KOLA, ODRÁŽEDLA

• DĚTSKÝ TEXTIL A OBUV

Šmilovského 197, Litomyšl
tel. 773 822 224

NOVĚ OTEVŘENO!

Prodám pěkný dřevěný jídelní stůl (světlé barvy),
cena dohodou. Tel.: 732 688 037. •  Ahoj, poho-
dová a zaběhlá kapela hledá nového člena hra-
jícího na elektrickou kytaru. Pokud si chceš
vydělat nějakou kačku a zahrát si s dobrými mu-
zikanty, tak dej vědět. Převážně hrajeme v okolí
Poličky a Litomyšle. Sem tam jedem i dále
(Hradec, Trutnov, Pardubice). Tel.:605 962 690,
www.rytmik.cz.

Inzerce

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:  • opravy motorových vozidel
• měření EMISÍ BENZÍN

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

• čištění klimatizace EVAPOmat WÜRTH 
• pneuservis, jarní prohlídky  

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

NABÍDKA BRIGÁDY
Jaká bude Vaše pozice: 

• přímá komunikace se zákazníkem
• pomocné práce na prodejně 
• stavba nadzemních bazénů

Pracoviště prodejna 
MOUNTFIELD Litomyšl
Nástup možný ihned

Bližší informace přímo v prodejně 
nebo na 724 016 026

Prodám byt 3+1
Komenského náměstí 1051, Litomyšl, 
cena 1300 000 Kč, Tel. 776 654 670
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Hledá se dr.
Sheldon Cooper
Duben v Naději bude
mít charakter hledání
výjimečnosti v nás sa-
mých v dobrém slova
smyslu.  Ke zvolení té-
matu přispěl sou-
časný oblíbený seriál
„Teorie velkého tře-
sku”, při němž jsme
často svědky výjimeč-
nosti Sheldonovy povahy, která je natolik ko-
micky vyhraněná, že se mnohdy ze srdce
zasmějeme. 
Většina aktivit  a  rozhovorů  bude směřovat na
poznávání sebe sama. Půjde do jisté míry o na-
stavení zrcadla.  U někoho možná naše aktivity
zapůsobí jako doplnění palivové nádrže, u ně-
koho možná dojde k seřízení brzd. Výsledkem
workshopů, sportovních, poznávacích aktivit
bude Sheldonův doktorát. Kolik doktorátů
budou mít účastníci na konci měsíce v rukou, to
bude záležet na odvaze, snaze a důvtipu. 

J. Nádvorníková, foto chasingthefrog.com

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,-

přijme

ŘIDIČE
Požadujeme: skupina C, 
profesní průkaz

STROJNÍKA
obsluha zemních strojů
Požadujeme: strojní průkaz 

Výstavba inženýrských sítí

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

hledá nové zaměstnance pro pracoviště v Litomyšli:

Náplň práce:
1. pomocné práce ve výrobě, 12 hodinové směny

(jedná se o nepřetržitý provoz).
2. úklidové a čistící práce, 8 hodinová ranní směna

(pondělí až pátek)

Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, samostatnost.
Nabízíme: práci na DPP i HPP, odpovídající ohodnocení.

V případě zájmu volejte v pracovní dny (8:00 – 14:00 hod.), 
p. Síč, mob. 602 843 088.

Společnost ATALIAN, 
poskytovatel komplexních služeb 
v oblasti Facility managementu 
(technická správa budov, čistění odpadů 
a kanalizace, ostraha, úklidy, recepce aj.), 

Vážení, rád bych Vás informoval o tom, že společ-
nost zahájila dne 1. 5. 2013 projekt, pod názvem
Komplexní systém odborného vzdělávání ve spo-
lečnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., registrační
číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00189, který končí 30. 4.
2015.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dále ze státního rozpočtu ČR.

Projekt kladl za cíl rozšířit odbornou kvalifikaci zaměstnanců a připravit tak zaměstnance
firmy na profesionální úrovni. Tím se zvýšila celková úroveň společnosti PROFISTAV
Litomyšl a.s. a veškerých služeb, které poskytuje v rámci stavební výroby po celé ČR. 

Více informací o společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. naleznete na webových stránkách
www.profistav.cz nebo na tel. 461 612 050.

Bc. Hanzl Jan

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA
NABÍZÍ

Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství.
Vše z kvalitních materiálů. Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh

a cenová kalkulace zdarma. Dále vyrábíme: levné pečící kameny, panelové hrobky,
plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.

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

Drůbežárny Osík, a.s.
přijme do pracovního poměru
pracovníka údržby 
stájového zařízení
Požadujeme: 
• vyučení v oboru opravář země-

dělských strojů nebo zámečník
• řidičský průkaz skupiny B
• svářečské oprávnění 

Nástup možný ihned.

Informace:
• v sídle firmy, Mařákova čp. 931, 

Litomyšl u ředitele společnosti
• na tel. 461 615 321, Ing. Gřonka Petr
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Používáme elektrické spotřebiče
Elektrické energii jsme se věnovali již v minulých
obdobích v souvislosti s problémy okolo elek-
trických instalací. Byli bychom špatní rádci, kdy-
bychom neupozornili i na nebezpečí při
používání elektrických spotřebičů jako takových.
Vždyť jejich počet neustále roste, zatímco leh-
komyslnost a neopatrnost při zacházení s nimi
bohužel nevymizela. A tak stoupá i počet požárů
zaviněných elektrospotřebiči, či přesněji řečeno,
jejich nesprávným používáním.
Snad nejčastěji se setkáváme s nejrůznějšími
typy spirálových nebo plotýnkových vařičů.
V poslední době jsou velmi rozšířené rychlo-
varné konvice a kávovary. Před zahájením séri-
ové výroby prošly všechny tyto výrobky přísnými
zkouškami, na jejichž základě byl vydán návod
k obsluze. Ten je pro uživatele závazný a za jeho
nedodržení nese plnou odpovědnost. Pro bez-
pečný provoz stačí jen málo: umístit vařič na ne-
hořlavé podložce, nenechávat v blízkosti hořlavé
látky a neponechávat jej v provozu bez dozoru.

I když jsme uvařili, ještě před prvním douškem
kávy či ochutnáním prvního sousta se přesvěd-
číme, zda je vařič opravdu vypnut. Vařiče nikdy
nebudeme používat k jiným účelům, zejména ne
k přitápění.
Velké požární nebezpečí představují elektrické
teplomety a přímotopy. Často si při jejich použí-
vání neuvědomujeme energii sálavého tepla,
schopného zapálit i předměty ve značné vzdá-
lenosti. Přes negativní zkušenosti se nepodařilo
odradit různé kutily od výroby amatérských te-
pelných zdrojů, jejichž „kvalita“ se postarala
o požár se statisícovou škodou. Nejtragičtější
částí statistik jsou bezesporu řádky o zraněných
a usmrcených spoluobčanech.
Zvláštní kapitolou jsou akumulační kamna a ole-
jové radiátory. Zdají se naprosto bezpečné, ale
o opaku se mohli přesvědčit ti, kdo na nich sušili
oděvní svršky nebo jiné hořlavé předměty. 

Karel Zeman

Krátce
 Rozpočet města Litomyšle na rok 2015 je od

9. března dostupný v elektronické verzi (PDF
a flash) na webu www.litomysl.cz v sekci Občan
/ Město Litomyšl / Hospodaření města 

 Zázemí pro živnostníky, malé a střední firmy,
občany, neziskové organizace, spolky a občan-
ská sdružení otevřelo Evropské podnikatelské
středisko (EPS) v Hradci Králové – Březhradu.
Služby poskytuje pro území dvou krajů – Králo-
véhradeckého a Pardubického - a je využitelné
i pro města a obce. V areálu bývalého masokom-
binátu v Březhradu ho provozuje obecně pro-
spěšná společnost Regionální partner CZ, kam
může přijít každý občan a bezplatně získat infor-
mace potřebné pro svou občanskou i podnika-
telskou činnost. EPS Hradec Králové – Březhrad
je současně prvním centrálním střediskem a ří-
dícím centrem pro podobná zařízení po celé
České republice. Slouží také jako podnikatelský
inkubátor s výrobními, skladovými a servisními
prostory včetně zázemí a je zde pro každého,
kdo má zájem aktivně se zapojit do rozvoje
svého regionu v oblasti, které rozumí, ať již ve
sféře občanské, či podnikatelské. 

 V pátek 13. března navštívil Litomyšl a zdejší
archiv ministerský rada a ředitel odboru politiky
územního rozvoje Rakouska na Úřadu spolko-
vého kancléře
v. v. Alfred Kohl-
bacher v dopro-
vodu svého
přítele Jaroslava
Navrátila. K cestě
do Litomyšle ho
vedlo úmrtí pří-
buzného Josefa
Koelblingera (pří-
slušníka ně-
mecké branné
moci) na sklonku
druhé světové
války (květen
1945) v lazaretu
4/610 v Litomyšli.
Ministerský rada
tedy v Litomyšli
navštívil hřbitov, kde zhlédl jednak (dnes již ne-
identifikovatelné) hroby příslušníků wehrmachtu
opatřené pamětní deskou, hrob pruských vojáků
z roku 1866, ruských vojáků z roku 1945, hrob
donského kozáka plk. Michaila Fedoroviče Fro-
lova (1930), ale i stélu připomínající vojenský hř-
bitov z doby napoleonských válek (1809-1814)
a patrně i prusko rakouské války (1866) na stra-
kovské silnici. Byl potěšen péčí o tyto vojenské
funerální památky. 
Ředitel archivu Oldřich Pakosta návštěvu pro-
vedl Litomyšlí a prezentoval zejména historické
jádro města. „Byl skutečně nesmírně nadšen,
velmi děkoval za úchvatný zážitek a pozval mě
na návštěvu Vídně s tím, že mě osobně Vídní
provede. My, Litomyšlané, patrně nevnímáme
půvab města, v němž žijeme a uvědomíme si jej
až při takovýchto příležitostech. Bylo to beze-
sporu zajímavé setkání,” reagoval Oldřich Pa-
kosta, který oběma hostům věnoval několik
výtisků svých drobných prací z poslední doby
včetně stolního kalendáře Litomyšle na rok
2015. Na jeho vydání spolupracoval fotograf
MgA. Miroslav Sychra. „Pana Sychru určitě po-
těšilo vyjádření obou návštěvníků ústy pana Na-
vrátila, když uvedl: ,Stolní kalendář věnovaný
Litomyšli je krásný a poučný, pochybuji, že by
nějaké jiné město mělo něco podobného.” po-
psal ředitel archivu.              Foto Oldřich Pakosta

 Kapele RUFUS se podařilo se songem Sakury
probojovat do hitparády nejposlouchanějšího
rádia v Brně a na jižní Moravě rádia Krokodýl.
Písničku si můžete pustit na odkazu
http://www.krokodyl.cz/hitparada/ (na pozici
45). Případně si k songu pusťte i videoklip na
youtube (Oficiální videoklip kapely Rufus).

Kinesiotaping –
páska, co vás zbaví bolesti
V minulém vydání Lilie jsem vám
představil exotickou masáž bambu-
sovými holemi, při které se pomocí
zahřátých holí velmi příjemně stimu-
luje a prokrvuje tkáň. To vede k rych-
lejší regeneraci a relaxaci celého
pohybového aparátu.
Nyní již ale o slíbeném kinesiota-
pingu. Jedná se o metodu, která používá pro
zlepšení zdravotních problémů pružné lepicí
pásky, tzv. kinesiotapy. Je to způsob léčby pohy-
bového systému založený na aktivaci samoho-
jících procesů a útlumu bolesti. Kinesiotape je
vyroben ze 100% bavlny. Díky elastickým vlast-
nostem pracuje v souladu s měkkými tkáněmi,
a proto je vhodný k léčbě akutních i chronických
onemocnění pohybového systému nebo otoků.
Kinesiotaping tedy může pomoci v prevenci
úrazů, k terapii úrazů, ulevuje při bolestech zad,
použít se dá i ke korekci vadného držení těla.
Je vhodný pro těhotné ženy, kterým ulevuje od
zatížení páteře. Zlepšit může i proudění lymfy

v místě nalepení, čímž přispívá
k lepší látkové výměně ve svalech.
Pevnější forma tejpu se dá krátko-
době využít při tréninku nebo při
soutěžním výkonu.
Masíruji každý den včetně víkendů
na Smetanově náměstí v budově in-
formačního centra, kde působím již

třetím rokem. V mé nabídce najdete Hot stones
– lávové kameny, Bambusovou masáž, Thajskou
masáž nohou, masáž zad s rašelinovým zába-
lem, Klasickou masáž, Segmentovou reflexní
masáž, Baňkování a SM Systém.
Detailní fotografie všech masáží včetně kinozi-
otapingu si můžete prohlédnout na www.jaku-
blojka.cz, objednávat se můžete na tel.: 604 116
463. Pokud přinesete tento článek s sebou,
získáte 10 % slevu na jednu masáž nebo ki-
neziotaping.
Těším se na vaši návštěvu! 

Jakub Lojka
PLACENÁ INZERCE
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Ligové žákyně se drží
na medailových pozicích
Na průběžné 2. příčce se drží mladé
basketbalistky ve skupině B žákovské
ligy! Poté, co se ligový kolotoč po Vá-
nocích rozdělil na extraligu a ligu, po-
tkáváme se s hratelnějšími soupeři
a to se projevuje i na výsledcích. 
Na začátku března jsme úspěšně se-
hráli dvojutkání se Žďárem nad Sáza-
vou. Na domácí palubovce jsme jasně kralovali
a zvítězili 74:22. Odveta na Vysočině byla mno-
hem vyrovnanější, ale i venku se naše děvčata
radovala po výhře 67:50. V polovině měsíce jsme
v městské hale hostili poslední dva celky ta-
bulky. Poslední Jablonec nad Nisou však ukázal
bojovného ducha a po celý zápas hodně vzdo-
roval. Tak vysoká výhra jako v Jablonci to tento-
krát nebyla, ale i tak jsme zvítězili 72:47. Šestý
Trutnov jsme od první minuty přehrávali a v po-
ločase jsme již vedli 44:20. Ve druhé půlce jsme
bohužel trochu ubrali z tempa, a tak se hra vy-

rovnala, ale náskok jsme si v poklidu hlí-
dali. Vítězství 77:50 bylo naše již 7. z 10
odehraných zápasů. Bilance 7-3 nás řadí
aktuálně na 2. místo za doposud suve-
rénní Prostějov.
Právě s lídrem tabulky a s Valosunem
Brno, který je těsně za námi na třetí pří-
čce, se utkáme na konci března na do-

mácí palubovce. Tato utkání budou pro konečné
pořadí hodně důležitá, a tak doufáme, že děv-
čata předvedou nejlepší možný výkon a že ur-
veme aspoň jednu výhru. V dubnu pak
zakončíme soutěž zápasy na hřišti Krnova a Os-
travy. No a v květnu přijdou na řadu nejdůleži-
tější duely této sezony, kterými budou dvě
republikové kvalifikace, jedna opět o žákovskou
ligu U15 a ta druhá o ligu kadetek U17. 
Držte nám palce, ať i v sezoně 2015/2016 máme
zastoupení v celostátní soutěži.

Martin Šorf, předseda basketbalového klubu 

Vás zve na

při příležitosti zahájení 
4. lázeňské sezóny 

ve dnech

24. – 26. 4. 2015
Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

MENU HISTORICKÝCH
OSOBNOSTÍ 

MĚSTA LITOMYŠL

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 25. dubna / start na Velkém náměstí
Night run Hradec Králové - 
GP Batteries NIGHT RUN HRADEC KRÁLOVÉ a Avon
běh proti rakovině prsu je jedinečná běžecká zážitková
akce na východě Čech. Cca 2000 účastníků běží s čelo-
vou svítilnou centrem Hradce Králové a v okolí Labe.

CHEB
• 25. dubna
„Cheb v dubnu 1945” - vzpomínková akce k 70. vý-
ročí konce 2. světové války. Bohatý program po celý
den. Od 9.00 do 17.00 hod. Chebský hrad, Boj o cheb-
skou radnici, přehlídka vojenské techniky, JAZZ BIG
GANG – Jazzový taneční večer a další.

JINDŘICHŮV HRADEC
• 4. dubna / Muzeum fotografie + park
Velikonoční veselice - představení velikonočních tra-
dic, průvod, velikonoční jarmark, barvení kraslic, jarní
květinová vazba, malování perníčků...

KUTNÁ HORA
• 18. dubna od 16.00 / na nádvoří Vlašského dvora
Probouzení Kutné Hory - 10. ročník slavnostního za-
hájení turistické sezóny. Tentokrát na téma „Přemys-
lovská Kutná Hora aneb vznik českého eura”. 

POLIČKA
• 18. dubna – 27. září / Městské muzeum a galerie
„750. výročí založení města Poličky” - výstava, po-
klady z muzejních sbírek a zajímavosti z dějin. Před-
stavení unikátního exponátu – koruny Přemysla
Otakara II. Poprvé bude veřejnosti představen i polič-
ský poklad.

TELČ
• 30. dubna
Telčské čarování u rybníka Roštejn - pálení čaro-
dějnic, kapely, zapálení vatry, dětský program, masky,
čarodějnice...

TŘEBOŇ
• 8. dubna  od 19.30 / Divadlo J. K. Tyla
Taplow youth choir - koncert smíšeného mládežnic-
kého sboru, v roce 2008 vyhlášený jako nejlepší mlá-
dežnický sbor ve Velké Británii.

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011
• 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 rodičů 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. Marková)
• Kajmánek - plavání nejen pro nejmenší
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo tel. 
737 389 797.
• Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl 
Po a St 15.00-16.00 - plavecká přípravka
Po a St 16.00-17.00 - zdokonalovací plavání
Po a St 17.00-18.00 - sportovní plavání
Info na www.sportsteam.cz nebo
info@sportsteam.cz a na tel. 731 434 758.

 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

 ZUŠ - Tunel 
(taneční sál Základní umělecké školy B. S. Litomyšl)
PILATES - pojďte probudit svá těla
St od 17.30 a od 18.30 (do 27. 5. 2015)
Info email: jarka.voleska@gmail.com

mobil: 777 118 220 • web: pilates.vysokemyto.cz
 ZUŠ - Tunel 

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.Mo-
ravkova@quick.cz • www.amor-orient.com

 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
Provozní doba sauny do poloviny dubna 
(poté dle počasí):  Po-Út zavřeno,
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-Ne zavřeno  • www.areal-sokolovna.cz

 Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
Volejbal, nohejbal, tenis - sportoviště v provozu od 1. 5.
2015

 Cvičební sál Veselka
Po 15.00 - Vasrmánek (tanečky od 3 let) / 17.30 - 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) / 18.00 Fitbox
Pá 12.45 - Taneční škola Scarlett / 17.00 - Karate 

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

 Sportcentrum
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal,
plážový volejbal, nohejbal
Po-Ne 8.00-22.00 • www.sportcentrum-litomysl.cz

 Rodinné centrum
Čt 16.30-17.30 - Rehabilitační cvičení s prvky jógy
(p. Rolečková, tel. 721 344 217), cena 45 Kč

SPORT, CVIČENÍ Atletické okénko
Minulý měsíc byl ve znamení halového mistro-
vství Evropy v Praze, největší letošní atletické
události, kterou jsme mohli  sledovat v televizi.
Mezi účastníky těchto závodů  byl i odchovanec
litomyšlského oddílu Honza Friš (roč. 1995),
který reprezentoval ČR v běhu na 1500 metrů.
V rozběhu obsadil 5. místo časem 3:47,16. Na ME
se kvalifikoval splněním limitu na závodech ve
Vídni.
Atletům nekazí jejich výkony stranící rozhodčí,
špatní spoluhráči nebo faulující protihráči, jak
tomu bývá v kolektivních sportech. Naměřené
časy a centimetry každý ovlivní svou tréninko-
vou pílí. Proto je možné, že i sportovci z malých
oddílů mohou proniknout do reprezentace. Dů-
kazem toho je i účast litomyšlských atletů na
olympijských hrách, mistrovstvích Evropy nebo
mezinárodních utkáních v minulosti, ale i v sou-
časnosti.
Špičkoví atleti (účastníci ME) bývají přítomni i na
závodech v Litomyšli, například koulař Prášil zá-
vodil na tradičních memoriálech, desetibojař
Helcelet měl autogramiádu při celostátním fi-
nále Poháru rozhlasu, neukázněnou překáž-
kářku Hejnovou jsem vyháněl z dráhy, kde
trénovala, když neměla.
Aktuálně nejvíce závodili veteráni. Ivo Strnad se
stal v Praze trojnásobným mistrem republiky -
60 m překážek (9,86), výška (154) a tyč (340 cm)
a bude reprezentovat ve své kategorii na
mistrovství Evropy v polské Toruni. Na velké
ceně v hodu břemenem v Pardubicích vyhrál
Mirek Zeman výkonem 17,61 m (břemeno 11,34
kg), s 16 kg břemenem hodil 13,91 m.
Z mladších stojí za pozornost pardubické halové
výkony Matouše Valenty, který si testoval svou
všestrannost: 60 m (7,5), 60 př. (9,3), výška (176),
tyč (365) a dálka (601).                        Petr Jonáš

Přístrojové potápění v bazénu
Potápěčská škola Pisces Diving World si vás do-
voluje pozvat na kurzy přístrojového potápění
a freedivingu. Kurz s přístrojem bude zahájen na
Městském bazénu v Litomyšli  25. 4. 2015 ve
14.00 hod. Jeho cílem je výuka základů přístro-
jového potápění se získáním celosvětově a ce-
loživotně platné certifikace, která opravňuje
k potápění do 21 metrů.

Kurz nádechového potápění (Indoor Freediving)
proběhne na krytém bazénu v Olomouci o ví-
kendu 30.-31. 5. 2015. Cílem kurzu je seznámení
se základy nádechového potápění s praktickou
ukázkou, jak posouvat své osobní hranice ve
statice i dynamice.”
Podrobné informace naleznete na www.pdw.cz

Za PDW Michal Otýpka 

Zálesák poprvé 
v Litomyšli
Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je soutěží druž-
stev, která se odehrává v přírodním prostředí.
Jejím obsahem je běh terénem po vytýčené trase
s plněním úkolů odborně technických znalostí
a dovedností, prvků kulturně poznávací činnosti,
teoretických vědomostí a tělesné zdatnosti.
Svým charakterem je určena pro žactvo a dorost
ve věku od 8 - 17 let, po úpravě a vložení dalších
disciplín i pro 18leté a starší. ZZZ se vyhlašuje
jako postupová soutěž - přebor - na úrovni jed-
noty, župy (oblasti) a ČOS.
V letošním roce Východočeská župa Pippichova
pověřila TJ Sokol Litomyšl uspořádáním župního
přeboru ZZZ. Zálesák – Zálesácký závod zdat-
nosti se uskuteční v sobotu 11. 4. 2015 v areálu
Černé hory. Start bude v 11.00 hod. na Primátor-
ské hrázi. Přijďte se podívat a fandit. Dopro-
vodné soutěže se budou konat za sokolovnou
a večer bude „poznávačka” Litomyšle. Soutěžící
přespí v sokolovně a v neděli dopoledne odjedou
domů.
Za 15 let konání ZZZ reprezentanti TJ Sokol Li-
tomyšl dosáhli vynikajících výsledků. V letech
2010, 2011 a 2013 vyhráli župní kola a postoupili
do celostátního kola pořádaného ČOS. Jan Bi-
elák, Michal Kapoun a Tomáš Vitvar v roce 2010
skončili v Úpici na 14. místě. V roce 2011 v Pro-
seči pod Ještědem Tomáš Vitvar, Zdeněk Byd-
žovský a Václav Kapoun vybojovali 5. místo
v kategorii dorostu. A Zdeněk Bydžovský, Michal
Kapoun s Tomášem Vitvarem v roce 2013
v Ptenském Dvorku se umístili šestí. Kluci, gra-
tulujeme! 
A přejeme si, aby v Sokole bylo víc dětí, ze kte-
rých bychom mohli postavit družstvo na Zále-
sáka.

Za TJ Sokol Mirek Havran
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Třetí kolo Litomyšlského poháru ve 
stolním táhlovém hokeji a Moscow Cup
V sobotu 14. března hostil DDM Litomyšl 3. kolo
Litomyšlského poháru 2015 ve stolním táhlovém
hokeji. Osm účastníků tentokrát beze strachu
z neúčasti v play-off zvažovalo při neúčasti
Zdeňka Lopaura své šance skončit na bedně.
Nejvíc se o krok ze stínu pral Josef Sedláček,
který ve čtvrtfinále podlehl Michalu Boštíkovi 2:3
na zápasy a 2:3 v posledním z nich, v pěti zápa-
sech i Jindřich Petr podlehl Tomáši Jedličkovi.
V semifinále se Robert Jež po šoku z úvodní po-
rážky s Jedličkou vzpamatoval a soustředěný
výkon mu vydržel i ve finále, kde porazil Boštíka
3:1, v souboji Tomášů o bronz Halama porazil
Jedličku 3:2, ve skupině o 5. místo zvítězil Petr.
Jež se 11. vítězstvím v seriálu vyhoupl na 4. pří-
čku historie turnaje. Pořadí LP 2015: 1. Robert Jež
115b., 2. Michal Boštík 110, 3. Jindřich Petr 74, 4.
Zdeněk Lopaur 60, 5. Tomáš Halama 52, 6. Jiří
Junek 52, 7. Tomáš Jedlička 48, 8. Jiří Malík 30, 9.
Ladislav Kulhánek 26, 10. Josef Sedláček 19
(všichni Stiga HC Benátky). Příště hrajeme v so-
botu 18. 4. od 14.00 hod. na stejném místě.
Tentýž den se v Moskvě konal Moscow Cup (176
hráčů), třetí ze čtveřice nejprestižnějších turnajů
Světové ligy 2014/2015, kvalitou srovnatelný
s mistrovstvím světa. Zúčastnili se ho též 3 čeští
hráči – bratři Tmějovi a Patrik Petr (THC Stiga Eli-
tes). Ladislav Tměj obsadil 37. místo, Patrik Petr
v osmifinále podlehl mistru světa a pozdějšímu

vítězi turnaje Maximu Borisovi (RUS) 0:4 a skon-
čil 14., Petr Tměj prohrál v nedělním čtvrtfinále
s Edgarsem Caicsem (LAT) 1:4 a zajistil si krásné
6. místo. Po skončení turnaje jednotlivců násle-
dovalo „Otevřené mistrovství Ruska čtyřčlen-
ných týmů” (24 týmů). Tým THC Stiga Elites
doplnil Dmitry Soloviev (RUS), takže ho pořada-
telé nazvali „tým Litomyšl - Mytišči. Po zadrže-
ném začátku se ve vyřazovacích bojích rozjeli
k výtečnému výkonu a prohráli až ve finále s ru-
skou Bagirou – nejlepším týmem světa – 12:20.
Gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezen-
taci naší Stigy!

Jindřich Petr, foto Ladislav Tměj

Inzerce
Nabídněte sběrateli staré brože a spony z dob
našich babiček a prababiček. Nabídněte pěkný
šicí stroj s litinovým podstavcem a pěknou de-
skou stolečkem. Tel.: 739 307 646. • Nabízím
pěkný kočárek z 80. let, cena levně. Dále nabí-
zím křeslo na chromovaných kolečkách, levně.
Tel.: 739 307 646. • Prodám mobil Huawei G300,
dotykový, displej 4,5 palců, foťák 5 Mgx,wifi,
velká paměť + pamětovka, velmi zachovalý, na-
bíječka, kryt. Email: ok10@email.cz , telefon: 732
352 463 (volejte po 16. hod.). Cena: 1 900 Kč
nebo dohodou.

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma



4. 4. So 13.00 Drezurní veřejný trénink /Z-L +pony/ • Jízdárna Suchá
      14-16 a 16-18 Aqua show - 7 atrakcí pro malé i velké zájemce, omezená kapacita (předprodej v bazénu a v DDM) • bazén
      9.30 a 11.15 Jiskra Litomyšl vs. Jiskra Ústí nad O. - fotbal, krajský přebor starších a mladších přípravek • městský stadion
5. 4. Ne 10.00 Jiskra Litomyšl vs. MFK Trutnov - fotbal, mistrovské utkání východočes. přeboru dorostu • městský stadion
11. 4. So 11.00 Zálesácký závod zdatnosti - soutěž družstev, doprovodné soutěže za sokolovnou • Primátorská hráz
      13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá
      16.30 Jiskra Litomyšl „B” vs. Sokol Janov - fotbal, mistrovské utkání okres. přeboru dospělých • městský stadion
12. 4. Ne 9.00 Turnaj krajské miniligy starších a mladších přípravek v Litomyšli - fotbal • městský stadion Černá hora
18. 4. So 9.30 Litex aerobic show 9 - další ročník oblíbené akce • městská sportovní hala
      10.00 Jezdecké hry pro děti - jízdy zručnosti, parkury 40-90 cm • Jízdárna Suchá
      14.00 Litomyšlský pohár ve stiga hokeji - 4. kolo • dům dětí a mládeže  
      14.15 Jiskra Litomyšl - TJ Dvůr Králové n. Labem - fotbal, mistrov. utkání východočeského přeboru dorostu • měst. stadion
      17.00 Jiskra Litomyšl vs. SK Polička - fotbal, mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion
25. 4. So 9.00 Dubnové jezdecké závody - hobby soutěž 80 cm, parkury Z-L** • Jízdárna Suchá
      9.00 Turnaj krajské miniligy starších a mladších přípravek v Litomyšli - fotbal • městský stadion Černá hora
      10.00-12.00 Běh Černou horou - 43. ročník, populární lesní běh pro všechny věkové kategorie • Černá hora
      14.00 Kurz potápění - výuka základů přístrojového potápění, více na www.pdw.cz • bazén
      17.00 Jiskra Litomyšl B vs. Sokol Bystré - mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • městský stadion 
2. 5. So 10.00 Krajský přebor žen ve volejbalu - na venkovních kurtech • Sportcentrum Litomyšl
     17.00 Jiskra Litomyšl vs. FK Agria Choceň - fotbal, mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion

KAM ZA SPORTEM

Elitní voják a bývalý člen cizinecké legie
opět přijel učit sebeobranu
Již po čtvrté přijal pozvání Litomyšlského oddílu
Karatedo při TJ Jiskra elitní voják a expert na se-
beobranu Stanislav Gazdík. Pan Gazdík na zá-
kladě svých zkušeností z legie a bojových misí
vytvořil svůj komplexní systém sebeobrany Pro
Defence IAODG. Tento systém se zabývá sebe-
obranou z širšího pohledu. Zaměřuje se nejen na
to, jak se účinně bránit, ale i na základy první po-
moci, zacházení nejen se sečnou či bodnou, ale
i se střelnou zbraní.
Systém Pro Defence se zabývá samozřejmě i tím
nejdůležitějším v sebeobraně - účinnou pre-
vencí. Tedy tím, jak vyhodnotit nebezpečnou si-
tuaci a jakým způsobem na ni zareagovat.
V průběhu jednodenního semináře není možné
natrénovat všechny možné situace. Ale jak pan
Gazdík upozornil, pokud se člověk dostane do
kritické situace, může si vybavit, že o něčem po-
dobném již slyšel, a podle toho se zachovat.
A dost možná ho to něco málo, co si zapamato-
val, může zachránit.
Průběh letošního celodenního semináře se nesl
právě v duchu této myšlenky - pod vlivem nedáv-
ných událostí v Uherském Brodě a předtím i ve
Vysokém Mýtě. Takže jsme si vyzkoušeli nácviky
s různými zbraněmi a taktiku se střelnou zbraní.
Abychom se naučili bránit proti zbraním, tak je
třeba vědět, jak zbraň funguje a co vše se s ní dá
dělat. Jak vás může člověk s touto zbraní ohrozit,
popřípadě jak se s pomocí zbraně ubránit.
Úvodní část semináře patřila nezbytnému otužo-
vání a opakování základů. Pak již přišly na řadu sa-
motné zbraně. Nejdříve nůž, poté karambit a na
závěr střelná zbraň. Začali jsme s nožem, pan Gaz-

dík nám názorně předvedl, co vše se s nožem dá
dělat a jaké chyby se dělají v obraně proti bodnutí.
Pak jsme si to sami vyzkoušeli a pod jeho pečlivým
dohledem zdokonalovali techniku. Mnozí z nás si
uvědomili, že pokud by byl útok veden nikoliv cvič-
ným, ale ostrým nožem, asi bychom se zranění ne-
vyhnuli.
Následovalo cvičení s karambitem, což je zahnutý
nůž. I když je nůž malý, na vlastní kůži jsme pocítili,
jak velice nebezpečná zbraň to je. Závěrečná tře-
tina semináře patřila střelným zbraním a hlavně
nácviku taktiky se střelnou zbraní. Tímto nám Stano
nepatrně pootevřel dveře a my jsme nahlédli, jaká
je taktika při používání zbraní v týmu třeba u spe-
ciálních jednotek. Zároveň jsme si vyzkoušeli, jak
je možné protivníka se zbraní zastavit. 
Letošní seminář byl opět vydařený a musím jen
konstatovat, že pan Gazdík je opravdový profe-
sionál. Pro všechny zúčastněné je nepochybně
velkým zážitkem se s takovou osobností setkat.
Já osobně jsem rád, že si na nás v Litomyšli vždy
udělá čas a přijede nejen na seminář, ale i na po-
povídání si s námi. Pro všechny, kdo by rádi vě-
děli, jaké to v Legii je, a chtěli vědět něco málo
o tom, co Stano zažil, doporučuji jeho knihu 15
let v legii. Není to nudné povídání, ale příběh
o někom, kdo měl odvahu a vůli splnit si svůj
sen.                                    Text a foto Jiří Smékal

Sobotní
Aqua Fit Dance
Městský bazén Litomyšl zve všechny příznivce
cvičení ve vodě na sobotní mimořádnou akci
Aqua Fit Dance – 18. dubna 2015. Začátek cvi-
čení je v 10.45 h. a trvá 1,5 hodiny čistého času,
vstup do šaten umožněn v 10.30 h. V rytmu
hudby si užijete cvičení se Zuzkou a Dášou
v mělké i hluboké vodě, s pomůckami i bez po-
můcek, jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinách.
Cílem je dát si příjemně do těla a zapomenout
na všední starosti. 
Vstupenky v předprodeji jsou k dostání na recepci
v době plavání pro veřejnost. Neváhejte, kapacita
je omezená. Přijďte aktivně prožít část soboty do
litomyšlského bazénu. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl
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Pozvánka na běh
Černou horou 
Poslední dubnový víkend v Litomyšli nebude
jenom ve znamení tradičního zahájení „lázeňské
sezóny”, ale také setkáním příznivců pravidel-
ného nebo příležitostního běhání. Sejdeme se
jako obvykle v lesíku Černá hora, kde na dobře
udržovaných cestách vyzkoušíme svoji kondici.
Běh nebo pouhé klusání je pohyb vhodný pro
všechny věkové kategorie a na lesních cestách
Černé hory nás stále přibývá. I letos se budeme
těšit na dobré počasí a hlavně na atmosféru „zá-
vodu s časem”, který se uskuteční již jako 43.
ročník v sobotu 25. 4. 2014 od 10 do 12 hod.
v lese na Černé hoře. Přihlášky se přijímají od
9.00 hod.!                   Za pořadatele Jan Kubíček

LITEX Aerobic
Show 9
V sobotu 18. dubna se v Městské sportovní hale
v Litomyšli uskuteční další ročník oblíbené akce
LITEX Aerobic Show 9. 
Tato akce se stává v Litomyšli tradiční a velmi
oblíbenou pro svou atmosféru, bohatý program,
významné lektory i hosty, rozmanitost cvičeb-
ních lekcí a doprovodný servis. Je vyhledávána
všemi, kteří mají rádi nenásilné spojení pohybu,
relaxace a zábavy. Přijďte se tedy odreagovat,
vyplavit endorfiny a načerpat novou energii
s oblíbenými lektory: Roman Ondrášek, Lenka
Velínská, Silvia Jané (Španělsko), Ricardo Cadete
(Portugalsko), Lucie Tvrdoňová, Jana Uhlířová,
Daniela Česneková (SK), Vilém Matyáš
a hvězdné trio Vláďa Valouch, David Holzer
a Jakub Strakoš. 
Poslední volné vstupenky je možné zakoupit
v prodejně LITEX Litomyšl.                            -red-


