
Litomyšl úspěšná ve Velké ceně
cestovního ruchu 2015/2016

Rok 2016 rokem oprav
První březnový den bude zastupitelům předlo-
žen ke schválení rozpočet města Litomyšle na
rok 2016, který pracuje s celkovým objemem
výdajů ve výši 312 milionů korun. Jejich pokrytí
mají zabezpečit příjmy dosahující k necelým
273 milionům korun společně se zůstatkem fi-
nančních prostředků z minulých let. Rok 2016
radnice avizuje jako „rok mimořádných oprav”,
na které je připraveno 85 milionů korun. Peníze
navíc půjdou také do zasíťování stavebních
parcel, na realizaci projektu Obnovy nábřeží
řeky Loučné nebo do úpravy objektu bývalé or-
toptiky. Více dostane školství, sociální péče,
kultura i sport. 

Bude se ve velkém opravovat
„Pracujeme s poměrně velkým zůstatkem
z roku 2015, a to díky tomu, že jsme získali
o 9 milionů korun více na daních, za zhruba
stejnou částku jsme prodali pozemky na Pro-
kopu – Lidická a některé investiční akce
v částce asi 47,2 milionů korun nám sklouzly
z minulého do letošního roku,” prozradil sta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodal:
„Rozpočet roku 2016 bude rozpočtem oprav
majetku a komunikací.” Částka přibližně 85
milionů korun je tak vyčleněna na opravy
budov, komunikací a chodníků.

> strana 3

Piaristický kostel 
získal ocenění 

Proměna nábřeží
může začít

Sportovci z Litomyšle
uspěli v anketě

Litomyšl měla svá želízka v ohni hned ve dvou
kategoriích a v obou byla úspěšná. Skvělé druhé
místo získal svazek obcí Českomoravské po-
mezí, jehož je Litomyšl členem, v kategorii Nej-
lepší jednotná kampaň. Úspěšný byl soubor
materiálů spojených s marketingovou kampaní
Českomoravské pomezí – Navlékněte si svůj ná-
hrdelník zážitků. Odborná porota ocenila u pro-
jektu Českomoravského pomezí jeho pestrou
a ucelenou komunikaci a srozumitelné grafické
zpracování. Kampaň je dle mínění porotců dob-
rým příkladem kvalitně odvedené práce a vý-
borně zvládnuté komunikace v cestovním ruchu

(podrobněji o ocenění v samostatném článku
Jiřího Zámečníka). Připomeňme, že prvenství
v této kategorii získalo již v roce 2009 sdružení
České dědictví UNESCO.
Speciální cenu Veletrhů Brno, a.s., získalo město
Litomyšl za lázeňský balíček Litomyšl – lázně
ducha v kategorii Nejlepší lázeňský a wellness
balíček. Miloň Mlčák, ředitel projektů Go a Regi-
ontour, k tomu uvedl: „Litomyšl samozřejmě
není lázeňským místem v pravém slova smyslu,
přesto nás její produkt přihlášený do této kate-
gorie zaujal. Oceňujeme skutečnost, že se
v zájmu propagace města podařilo sdružit akti-
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V závěru prvního dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu Go & Regiontour byla na brněn-
ském výstavišti slavnostně předána ocenění v soutěži Velká cena cestovního ruchu. V devátém
ročníku prestižní ankety hodnotila porota projekty přihlášené do kategorií Nejlepší jednotná
kampaň, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší elektronická komunikace a Nejlepší lázeňský a well-
ness balíček. Veřejnost pak rozhodla o vítězích v kategorii Nejlepší cestovní kancelář. 

Léto je sice daleko, ale kdo si chce vybrat
dobrou dovolenou, má nejvyšší čas. Po-
dobně je to i s festivalem Smetanova
Litomyšl. Jistě budou vstupenky ještě
v červnu a některé dokonce se slevou, ale
kdo chce dobrá místa a atraktivní pořady,
měl by se začít zajímat o program již nyní. 
Od 2. března bude zahájen předprodej
vstupenek a cenově zvýhodněné víken-
dové balíčky, zahrnující vždy tři velké
pořady jednoho víkendu, se začnou pro-
dávat dokonce už 24. února. Padesátá
osmá Smetanova Litomyšl bude zahájena
9. června a trvat bude do 3. července. Při-
praveno je 35 pořadů s celkovou kapaci-
tou přes 29 tisíc míst.      

Jedenáct oper
Počet operních představení je historicky
nejvyšší, osm titulů v jedenácti předsta-
veních nikdy dříve v programu festivalu
nebylo. Národní divadlo přiveze Verdiho
La Traviatu, Gounodova Romea a Julii,
Belliniho „belcantovou” Normu s Marií
Fajtovou v titulní roli a Dvořákovu operu
Čert a Káča. Ta bude uvedena v podvečer-
ním čase, aby ji mohli navštívit i rodiče
s dětmi. Brněnské Národní divadlo se
představí Smetanovou Hubičkou a Bize-
tovou Carmen, ostravské Národní divadlo
moravskoslezské na objednávku Smeta-
novy Litomyšle připravuje Branibory v Če-
chách. V přírodním divadle u zámku Nové
Hrady jako součást barokního večera ten-
tokrát zazní novodobá premiéra Míčovy
opery Operosa Terni Colossi Moles v pro-
vedení Ensemble Damian.       > strana 8

Těšíme se
na Smetanovu 
Litomyšl 2016

vity více subjektů, díky kterým má návštěvník
Litomyšle možnost výběru buď wellness pobytu
s procedurou, nebo aktivně stráveného volného
času. Osobně pozitivně hodnotím zaměření na
ducha, duševní pohodu a rovnováhu.”
Ceny vítězům předal předseda Asociace cestov-
ních kanceláří ČR Viliam Sivek, prezident Asoci-
ace českých cestovních kanceláří a agentur
Roman Škrabánek či náměstkyně ministryně pro
místní rozvoj Klára Dostálová.           > strana 11
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolu-

práci s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Litomyšl.
RaM souhlasí s bezúplatným převodem movi-
tých věcí z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Jis-
kra Litomyšl do vlastnictví města v souvislosti
s převodem budovy sportovní haly.

 RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35
000 Kč vlastníkovi st. p. č. 386 zastavěná plocha
a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, jejíž
součástí je i budova rodinného domu čp. 69 –
společnosti Kubík a.s., Praha na obnovu pod-
loubí v rámci vyhlášeného dotačního programu
na rok 2015. RaM schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

 RaM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
techniky pořízené v rámci dotačního projektu
vybavení kompostárny Litomyšl. Výpůjčka ma-
jetku je za účelem zajištění provozování kom-
postárny Litomyšl v souladu s dotačními
podmínkami.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství na území města Litomyšl
v období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016 za účelem
provádění dokončovacích prací výkopů pro ka-
belové rozvody telematiky. 

 RaM schvaluje návrh ceny vodného od 1. 1.
2016 v integrované obci Pohodlí pro vodu pře-
danou od VHOS Moravská Třebová na 17,74
Kč/m3 bez DPH (20,40 Kč/m3 s DPH).

 RaM stanovuje cenu za vyčištění odpadních
vod dovezených na MČOV na 50 Kč/m3 bez DPH.

 RaM souhlasí s tím, že čištění odpadních vod

dovezených na MČOV z rodinných a bytových
domů z území města a integrovaných obcí bude
probíhat zdarma.

 RaM souhlasí s vedením objízdných tras pro
vozidla do 3,5 t v rámci provádění rekonstrukce
okružní křižovatky u hotelu Dalibor po komuni-
kacích v ulici T. G. Masaryka od železničního vi-
aduktu po MK vedle parkoviště pod ZŠ za těchto
dohodnutých podmínek:
- termín užívání objízdných tras pouze v období
školních prázdnin
- změny přednosti v jízdě na křižovatkách ob-
jízdné trasy
- v ulici Na Lánech bude ze směru od Vysokého
Mýta omezen vjezd pro vozidla nad 3,5 t

 RaM schvaluje na základě jednání komise pro
hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zho-
tovitele stavby „Obnova nábřeží řeky loučné
v Litomyšli” konečné pořadí uchazečů a jako nej-
výhodnější stanovuje nabídku č. 1 – společnou
nabídku Společnosti Litomyšl Loučná Eurovia-
Vykrut, kterou tvoří Eurovia CS, a.s., Praha 1, Vy-
krut zahradní služby a.s., Ostrava a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy s tímto uchaze-
čem.

 RaM jmenuje od 1. 3. 2016 do funkce ředitele
příspěvkové organizace Centrum sociální po-
moci města Litomyšl paní Mgr. Alenu Fiedlero-
vou. Jmenování je na dobu určitou do 28. 2.
2022.

 RaM souhlasí s použitím městského znaku
v publikaci „Klíč ke znakům měst České repu-
bliky”. Žadatel Petr Houzar, Brno.

 RaM se seznámila s informací SŽDC o ukon-
čení stávající nájemní smlouvy na pronájem re-
staurace Na Konečné a souhlasí s tím, aby SŽDC

zveřejnilo nabídku na pronájem a vybralo no-
vého nájemce. Souhlas z důvodu naší žádosti na
prodej objektu bývalé remízy s vodárnou včetně
souvisejících pozemků.

 RaM souhlasí se zhotovením urbanisticko-ar-
chitektonické koncepce veřejného prostoru ulice
Partyzánská, která stanoví zásady uspořádání
prostoru území, zásady dopravního řešení, do-
pravy v klidu, pěší dopravy a koncepci veřejné
zeleně v návaznosti na bezprostřední okolí.
Cena 51 000 Kč bez DPH, zhotovitel Ing. arch.
Zdeňka Vydrová.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o grantový
příspěvek na akci „Rekonstrukce domu U Rytířů
– opatření proti vzlínající vlhkosti” z rozpočtu
Pardubického kraje, Podprogram A – Stavební
obnova kulturních památek. Náklady dle projek-
tové dokumentace činí 219 446 Kč vč. DPH. Max.
výše grantu může být až 60 % z uznatelných
nákladů akce, tj. 131 667,60 Kč.

 RaM souhlasí se zadáním výběrového řízení
na zhotovitele akce „Úsekové měření rychlosti
vozidel na území města Litomyšl”, v rámci pro-
jektu „Zklidnění dopravy ve městě Litomyšl”, za
cenu 39 000 Kč bez DPH firmě Regionální roz-
vojová agentura Pardubického kraje, Pardubice
a pověřuje starostu podepsáním příkazní
smlouvy.

 RaM souhlasí s podáním žádosti MŠMT o do-
taci na akci „Navýšení výukových kapacit MŠ
v Litomyšli” z programu 133 310 a zavazuje se
spolufinancovat akci v minimální výši 15 % z cel-
kových nákladů akce. Předpokládaná výše ná-
kladů činí 5,3 mil. Kč.

Více na www.litomysl.cz

Ke konci minulého roku opustili některé ulice
v Litomyšli stavbaři. Zůstaly po nich provizorně
dokončené chodníky. Jde například o ulice Ma-
těje Kuděje, Končinská nebo Kornická. Stav po-
vrchů se ale na jaře změní. Dělníci se vrátí zpět. 
K výkopovým pracím došlo v souvislosti s po-
kládkou optických kabelů a vodovodních řadů.
„Opraveno je to strašně. Beton v asfaltovém
chodníku, navíc v betonu spousta stop… Nic-
méně to beru tak, že se to aspoň nějakým způ-
sobem zadělalo na zimu,” napsal vedení města
Daniel Brýdl, bydlící na jedné ze jmenovaných
ulic. Další reakcí bylo upozornění jednoho z ob-
čanů na bahno v ulici Matěje Kuděje, kde zásyp
vyjezdila auta a zbytek dokonalo počasí. „Sta-
vební firma skončila těsně před zimou a my jsme
měli obavy, aby finální úpravu zima neponičila.
Chodníky proto budou na jaře znovu rozkopány
a nově vydlážděny v celé šířce zámkovou dlaž-
bou na náklady prováděcí firmy,” říká místosta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš a reaguje tak na
obavy občanů. Podle jeho slov má stavební
firma vše finálně dokončit do konce května. Již
téměř sedm let totiž radnice žádá v podobných
případech, aby stavbaři, pokud svými pracemi
zasahují do komunikací a chodníků, opravili je-
jich povrchy v celé šíři a položili zámkovou
dlažbu nebo jiný odpovídající povrch. „Někdy je
to pro stavbu ekonomicky neúnosné, a tak jim
finančně přispějeme třeba na materiál. Je to
vždy o vyjednávání,” prohlásil Michal Kortyš. 
Podobná situace nastane letos také na Vodních
valech, kde opět dojde k pokládce kabelů. Ulice
tak bude rozkopaná. Pokud vyjde záměr firmy
ČEZ, tak za tři či čtyři roky by po celém městě
měly začít vyměňovat všechny vysokonapěťové
kabely. O podobných stavebních akcích se bu-
deme snažit průběžně informovat.                -bj-

Provizorní povrchy
chodníků firma
opraví

Pozvánka 
na zastupitelstvo
V úterý 1. března se od 16.00 hod. uskuteční
v zámeckém pivovaru veřejné jednání Zastupi-
telstva města Litomyšle. Na programu budou
majetkoprávní záležitosti města, finanční zále-
žitosti včetně schvalování rozpočtu 2016 a další.

Co s Perštýnem do budoucna
řeší studie
Ve středu 20. ledna se na litomyšlské radnici
uskutečnila schůzka se zástupci ateliéru Archi-
tekti Hrůša a spol. z Brna. Jejich úkolem by zpra-
covat studii areálu Perštýn. 
Objekt bývalé sýpky a hospodářské budovy na
výjezdu z Litomyšle směrem na Vysoké Mýto
sice nepatří městu, ale to přesto rádo ovlivnilo
budoucí podobu areálu. „Investujeme touto for-
mou i do lokalit, které nejsou naším vlastnictvím,
protože chceme, aby byl stavební ráz daného
území jednotný. Dáváme tak na srozuměnou, že
při všech jednáních a povolovacích procesech je
třeba naplnit stanovené limity,” uvedl starosta
Litomyšle Radomil Kašpar. „Nechali jsme proto
zpracovat prověřovací studii, která by stanovila
meze výstavby, dopravní napojení, problematiku
parkovaní v areálu Perštýn a definovala také
další záležitosti, jako je například použití vhod-
ných materiálů při výstavbě či rekonstrukci ob-
jektů,” upřesnil Antonín Dokoupil, vedoucí
Oddělení rozvoje Městského úřadu Litomyšl.
„Primárně bylo důležité pracovat s územím jako
s celkem, aby mělo jednotný ráz,” sdělil architekt
Jiří Papoušek z ateliéru Architekti Hrůša a spol.
Do zpracování studie se zapojila i městská ar-
chitektka Zdeňka Vydrová a městský zahradní
architekt Zdenek Sendler.

Cílem města tedy je stanovit potencionálním
developerům mantinely pro budoucí zástavbu
v areálu Perštýna a určit možné nakládání
s danou lokalitou. Přestože areál není příliš vy-
užívaný, má poměrně velký potenciál jak svoji
polohou, tak historickým významem. Vhodní in-
vestoři by zde mohli úspěšně uplatnit širokou
škálu občanské vybavenosti, což může zahrno-
vat nejen prodejní či výstavní plochy, ale rovněž
drobné provozovny, stravovací služby, fitness
a řadu dalších. 

Studie ještě není ve finální podobě a po ledno-
vém jednání do ní budou zapracovány vznesené
připomínky. Není vyloučeno, že bude třeba čás-
tečně v dané lokalitě upravit územní plán. Areál
Perštýna patří Zemědělskému družstvu chova-
telů a pěstitelů Litomyšl a je v současné době na
prodej. Oprava jeho dominanty – sýpky – by
mohla být částečně financována z dotačních
programů určených na obnovu těchto historic-
kých objektů. 
Text a foto Jana Bisová, tisková mluvčí města
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Peníze například půjdou na opravy v mateř-
ských školách, městské galerii, centru sociální
pomoci a dalších. Za cca 5,5 milionů korun by
se měla opravit cesta k Janovskému rybníčku,
přes 3 miliony korun se mají investovat do
opravy objektu bývalého Potravinoprojektu na
Toulovcově náměstí, půl milionu má stát
oprava dlažeb na náměstí, zhruba 700 tisíc pak
oprava kruhového objezdu u Daliboru. „Na in-
vestiční akce máme 153 milionů korun, z toho
45 milionů korun by měly pokrýt dotace,”
upřesnil starosta. Realizovat se má třeba nové
veřejné WC se zázemím pro turisty na Smeta-
nově náměstí za 5 milionů korun nebo WC na
hřbitově za necelé 4 miliony korun. Na vybudo-
vání bezbariérového přístupu do Smetanova
domu je vyčleněno 400 tisíc korun, na městský
mobiliář a informační systém na zámku 900
tisíc korun, na malá parkoviště 1,44 milionu
korun, zřízení autobusové zastávky v průmys-
lové zóně 550 tisíc korun. „Proměna nábřeží
řeky Loučné a zasíťování stavebních pozemků
Na Prokopu – Lidická a Na Lánech (na Babce)
bude stát 51 milionů korun,” uvedl Radomil Ka-
špar a dodal: „Mezi větší akce patří také rekon-
strukce čističky odpadních vod, objektu bývalé
ortoptiky, vodovodního řadu, oprava střechy na
sociální ubytovně nebo bytu nad informačním
centrem.” O 250 tisíc korun více je přidáno na
spolupořadatelství akcí a o 230 tisíc korun více
dostane i Smetanova Litomyšl. Ta ale část
peněz vrátí na nájmech prostor na zámeckém
návrší. „Radost budou mít jistě ti, kteří by si
chtěli koupit knihu Milana Skřivánka „Litomyšl

1259–2009 město kultury a vzdělanosti”. Je na-
prosto vyprodaná, a tak plánujeme dotisk,” in-
formoval Radomil Kašpar. Nakoupit by se měly
také nové prodejní stánky na trhy za 300 tisíc
korun. Přidáno je do školství, sociální oblasti
i do sportu. Kupříkladu charita dostane peníze
na pečovatelskou službu a o 400 tisíc korun
více mohou očekávat sportovci. Dobrovolní ha-
siči z Litomyšle budou mít cisternu za 7 milionů
korun. Přes 6 milionů korun by mohla pokrýt
dotace. „Zhruba 3,6 milionu korun bychom ale
měli vracet z dotace na projekt Revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli. Finanční úřad
po kontrole konstatoval špatně provedená
výběrová řízení. Požádali jsme ale Úřad pro
hospodářskou soutěž o oponenturu tohoto
rozhodnutí a jeho vyjádření je pro nás pozitivní.
Vše je podle zprávy úřadu v pořádku,” sdělil
starosta. Radnice teď čeká na konečné rozhod-
nutí. Je ale připraveno peníze vymáhat po fir-
mách, které výběrová řízení realizovaly. 
Město má v současné době 10 úvěrů se zůsta-
tkem k 1. lednu 2016 ve výši 129 milionů korun.
V letošním roce bude na splátkách uhrazeno 17
milionů korun, nejvyšší splátka 5,3 milionů
korun je za úvěr na rekonstrukci čističky od-
padních vod v Nedošíně. Koncem roku 2016
bude na úvěrech zbývat splatit 112 milionů
korun. „Maximální limit pro úvěry schválený za-
stupitelstvem ve výši 170 milionů korun za-
hrnuje 6 úvěrů přijatých městem od roku
2010,” upřesnila vedoucí Finančního odboru
Městského úřadu Litomyšl Jitka Valentová.
Podle jejích slov bude jeden z úvěrů v letošním
roce definitivně splacen.

Daňové příjmy – významná položka rozpočtu
Z daňových příjmů půjde do městské kasy 125
milionů korun. „Při rozpočtování daňových pří-
jmů jsme vycházeli ze skutečnosti roku 2015,
ale jsme konzervativní a držíme se o 1 milion
korun níže,” sdělil Radomil Kašpar. Daňové pří-
jmy jsou významnou položkou rozpočtu, kterou
město získá jednak přerozdělením daní vybíra-
ných státem (daně z příjmů a daň z přidané
hodnoty) a jednak z daní patřících přímo městu
(především daň z nemovitých věcí – dříve daň
z nemovitostí). „V roce 2015 město obdrželo
126 milionů korun, do tohoto balíku přispěla
daň z nemovitých věcí částkou 19 milionů
korun, daň z přidané hodnoty městu vynesla
49 milionů korun, zbytek jsou daně z příjmů fy-
zických a právnických osob,” doplnila vedoucí
finančního odboru. 

Připomínky do 1. března
Návrh rozpočtu bude od 12. února 2016 vyvě-
šen na úřední desce a na webu města v sekci
Občan / Městský úřad / Úřední deska. Připo-
mínky je možné uplatnit písemně nejpozději 29.
února 2016 do 17.00 hod. na sekretariátu sta-
rosty, případně ústně na zasedání zastupitel-
stva 1. března 2016. Poté bude ve formátu pdf
a ve flash verzi ve formě e-booku zveřejněn na
www.litomysl.cz v sekci Občan / Město Litomyšl
/ Hospodaření města. Nově by ale rozpočet měl
mít také rozklikávací formu. „V rozklikávacím
rozpočtu bude řešena jak rozpočtová, tak
i hospodářská činnost města Litomyšle. Na
www.litomysl.cz bude dostupný v modulu ,hos-
podaření města´ v kategorii Občan,” uvedl
Pavel Sodomka, vedoucí Oddělení informatiky
Městského úřadu Litomyšl. 

Jana Bisová, tisková mluvčí města Litomyšle

Rok 2016 rokem oprav

Chrám Nalezení sv. Kříže se stal 
Památkou roku 2015 v Pardubickém kraji 
Soutěž „Památka roku” vyhlásilo již poněkolikáté
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy – budovy či souboru staveb – které mají
významné památkové, architektonické nebo ur-
banistické hodnoty a jsou nositeli specifického
charakteru prostředí. Soutěž má dvě kategorie –
v první kategorii jsou hodnoceny rekonstrukce do
2 milionů Kč bez DPH, v kategorii velkých staveb
rekonstrukce nad 2 miliony Kč bez DPH. 

Město Litomyšl přihlásilo do kategorie velkých
rekonstrukcí obnovu chrámu Nalezení sv. Kříže.
Z mnoha úst zaznělo, že kdyby se v rámci pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší nepovedlo
nic jiného, navrácení chrámu Nalezení sv. Kříže
do života Litomyšle stálo opravdu za to. 
„První, krajské kolo soutěže chrám Nalezení sv.
Kříže vyhrál,” říká místostarosta Litomyšle Mi-
chal Kortyš a dodává: „Držme mu palce i dále.
Předsednictvo SHS ČMS vybere koncem února

tři finalisty. Majitele či provozovatele těchto pa-
mátek poté pozve na celostátní konferenci sdru-
žení do Žatce, kde bude koncem března
vyhlášen vítěz. Pro nás je však nejdůležitější, že
se rekonstrukce vydařila a chrám je hojně nav-
štěvovaný nejen Litomyšlany, ale i návštěvníky
našeho města. V současné době běží veřejná
sbírka na navrácení tří zvonů. Všem dárcům sr-
dečně děkuji – vybráno je již 350 tisíc Kč. Živé
zvony jsou srdcem každého chrámu. Věřím, že
se nám díky vaší štědrosti podaří rozeznít i srdce
toho našeho piaristického.” 
Připomeňme, že chrám Nalezení sv. Kříže mohl
být obnoven pouze díky dotaci z Evropských
fondů. Důležitou roli zde sehrála i odvaha města
Litomyšl, které si objekt vypůjčilo od státu
s cílem rekonstruovat jej a zařadilo ho do vel-
kého projektu Revitalizace zámeckého návrší.
Celkové náklady na revitalizaci jsou cca 80
mil. Kč bez DPH. Velkou zásluhu na výsledné po-
době má samozřejmě architekt Marek Štěpán. 

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

foto František Renza 

Pomozte nám udržovat katalog firem 
a podnikatelů aktuální
Na webu města najdeme v sekci Podnikatel ka-
talog firem a podnikatelů na území Litomyšle
a integrovaných obcí. Databáze v současné
době obsahuje kolem 700 subjektů. V databázi
je možné vyhledávat buď podle abecedy, oboru,
názvu firmy, nebo podle popisu činnosti. 
Ačkoli se poslední aktualizace katalogu uskuteč-
nila v loňském roce, údaje se mění a není v silách

radnice všechny změny zaznamenat. Firmy a or-
ganizace vznikají či zanikají, mění sídlo nebo jen
telefonní čísla. 
Chcete-li pomoci udržet a rozšiřovat tento pře-
hled aktuální, kontaktujte Městský úřad Lito-
myšl. Podrobnější informace získáte na e-mailu:
marcela.quaiserova@litomysl.cz, kam také mů-
žete hlásit změny.                                             -bj-

CHRÁM NALEZENÍ SV. KŘÍŽE je jednou z nejvýznamnějších dominant Litomyšle. Nachází se v těsné
blízkosti památky UNESCO. Spolu s piaristickou kolejí a školou tvoří velmi důležitý komplex. Kostel
za dobu své historie 4x vyhořel, v roce 1958 byl poprvé oficiálně konstatován jeho havarijní stav a mi-
nulý režim nepodnikl žádné zásadní kroky k jeho záchraně – v roce 1968 byl chrám uzavřen. Nepří-
stupný byl nakonec několik desetiletí a postupně stále více chátral. 
Po sametové revoluci byl obnoven plášť kostela, ale na celkovou rekonstrukci chyběly finanční pro-
středky. Až díky Integrovanému operačnímu programu mohlo být přistoupeno k jeho záchraně. Město
Litomyšl na sebe vzalo zodpovědnost i riziko a chrám si od státu zapůjčilo s cílem navrátit ho do ži-
vota města. To se povedlo na výbornou. Dnes je chrám nejen významným místem pro kontemplaci,
ale i prostor pro instalaci výjimečných uměleckých děl, prezentaci skvostů arcidiecézního muzea, ko-
nání koncertů či výstav. Důležitá je stálá expozice Andělé na návrší. Nezanedbatelné není ani umístění
části dětského programu Litomyšlení s názvem Vzhůru k andělům. Velmi oblíbená je i tzv. Andělská
vyhlídka – tedy nově zřízená vyhlídková terasa v prostoru mezivěží, ze které je krásný výhled nejen
na zámecký areálu – památku UNESCO.
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Příspěvky neprochází jazykovou úpravou.

Vážený starosto, četl jsem Tvé novoroční
přání v minulé Lilii. Začít slovy, že je čas ohléd-
nout se za tím, co se podařilo a co nikoliv a na-
konec psát jenom o tom co se podařilo, není
zrovna férové. Příště prosím méně vychvalo-
vání a alespoň uznej, že jste to na zámeckém
návrší podělali s tím laminátem. Velice jsem se
pobavil, při čtení Tvých řádek, aby se koalici
a opozici dařilo vést vzájemný dialog. Promiň,
ale připomíná mě to rčení, kdy zloděj křičí,
chyťte zloděje. Opozice chce diskutovat a se-
znamovat veřejnost se svými podněty, tak aby
si voliči mohli udělat vlastní úsudek o tom, kdo
to s vedením a hospodařením Města myslí lépe.
Zatím jediným prostorem kde můžeme disku-
tovat, jsou jednání ZaM. Tam je prostor velmi
omezený, stejně jako v médiích. Již zaznělo
mnoho našich návrhů, dotazů, kritiky i pochval,
ale většina z toho zůstala viset ve vzduchu bez
reakce a odpovědí. Například více nežli 5 let po-
žadujeme, aby se do dozorčích orgánů organi-
zací zřízených Městem dosadili členové

opozice. Výsledek? Nic, mlčíte a ani nevysvět-
líte, proč se tomu bráníte? A co informování ob-
čanů? Za to ze zákona osobně odpovídáš.
V jakém poměru se informuje o činnosti koalice
a opozice v TV pana Horáka? Jenom z vašich ti-
skových konferencí je za loňský rok cca 65 min.
záznamu a kolik toho bylo natočeno o opozici?
Z jednání ZaM se již netočí reportáže jako dříve,
ale jenom občas krátké nic nevypovídající zprá-
vičky. Veškerou snahu o diskusi mediálně pře-
hlušíte přinášením vašich názorů. Starosto,
jedno jsi, ale opravdu přehnal. Nejen že jsi
zneužil novoročního přání na titulní straně Lilie
k politice, ale napsal jsi, že opozice uvádí
v mnohých článcích věci zkreslené až neprav-
divé. Napiš kdy a co! A mysli na to, že slovo dělá
muže. Co nebylo v Lilii a TV z prosincového
jednání ZaM. Jako člen FV (Finančního výboru)
jsem informoval o ovlivnění činnosti FV. Jak si-
tuace proběhla? Členové FV se usnesli, že po-
zvou na své jednání 30. 11. provozovatele
městské bowlingové haly pana Těšínského (z

důvodu jeho velkých investic do městského
majetku). Praxe byla zatím taková, že písemnou
pozvánku na jednání zasílala ved. odb. finanč-
ního. Bohužel host se na jednání nedostavil.
Byli jsme informováni, že nebyl pozván a že
nám vše podstatné sdělí ved. majetkoprávního
odd. ing. Chadima. Po tom co jsem se ohradil,
jak je možné, že vedoucí odboru a člen koalice
rozhoduje o tom, kdo nebude pozván na jed-
nání FV jsem zažil jeden z nejtrapnějších zá-
žitků v politice. Ing. Chadima a starosta se
snažili věc napravit a začali tvrdit, jak byl pan
Těšínský pozván telefonicky a jak se omluvil
z důvodu nemoci. To se ukázalo jako nepravda
již během jednání po jedné SMS s dotazem, zda
byl pozván. Evidentně došlo ze strany MěÚ
a vedení Města k zásahu do nezávislé kontrolní
činnosti FV a k pokusu jednostranně ovlivnit in-
formování FV o dění kolem investic na měst-
ském majetku. Proč? Jak to tak bývá, o chybách
vládnoucí koalice se v TV pana Horáka a v Lilii
neinformuje.        Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

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

Milí sousedé, srdečně vám tímto přejeme
šťastné zahájení roku 2016 a hodně osobních
úspěchů. Děkujeme za vaši důvěru a příležitost
vás zastupovat ve vedení našeho města a řešit
to, co vás trápí a zajímá. Aktuálně řešíme
D35/R35.
Nádvorník o R35: Sjezd u Kornic Litomyšl ne-
potřebuje a nechce!
Dne 12. 1. 2016 se odehrálo další dějství jednání
od sjezdu D35/R35 (změna v označení) u Kornic.
Společně s poslancem Jiřím Skalickým (TOP 09)
jsme řešili napojení dopravy nejen s Pardubic-
kým krajem, ale také a Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR. Jsem přesvědčen, že křižovatky by měly
být pouze dvě, jedna před městem a druhá za

ním. Prostřední navrhovaná křižovatka by totiž
přivedla všechnu dopravu od Ústí nad Orlicí
a České Třebové přímo do Litomyšle. Dobrá
zpráva je, že o umístění křižovatek a napojení
D35 (R35) u Litomyšle není rozhodnuto, stále se
jedná. Aktuálně se pracuje na dokumentaci
k územnímu rozhodnutí a propojení křižovatky
„sever” ve směru do centra města je podle po-
sledních informací údajně převedeno do tzv. re-
zervy. Trvám na tom, že optimálním řešením pro
Litomyšl je vést dopravu ze severní oblasti přes
Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou na Svitavy,
odkud mohou řidiči pohodlně pokračovat smě-
rem na Moravu, ale i na Vysočinu. Obchvaty
těchto měst jsou v plánu, nebo dokonce už při-

praveny. Obchvat Svitav by se měl začít stavět
už příští rok.
V letošním roce bude dopracována dokumen-
tace pro územní rozhodnutí na všechny úseky
D35 (R35) v Pardubickém kraji. Už v létě by měla
být dokončena křižovatka v Opatovicích nad
Labem, navazující úseky z Opatovic do Časů
a Ostrova by pak měly být podle optimistických
plánů hotové do konce roku 2019. V červenci le-
tošního roku se předpokládá zahájení záchran-
ného archeologického průzkumu. Současně jsou
dokončovány výkupy pozemků potřebných pro
výstavbu této klíčové komunikace.
Litomyšl především.

Mirek Nádvorník, Jiří Lammel

TOP 09

(ne)náměstí V. H.
Na prosincovém zastupitelstvu jsme plánovali
předložit návrh na přejmenování prostoru před
bývalým pivovarem u zámku na náměstí Václava
Havla. Asi jsem naivní, protože jsem myslel, že
proti tomu nemůže nikdo vyjma extrémistických
stran nic namítat. V tomto prostoru nikdo ne-
bydlí, po rekonstrukci se evidentně jedná o ná-
městí (a dle starých textů se o náměstí jednalo),
Václav Havel je v celém demokratickém světě
vnímán jako symbol boje za svobodu a demo-
kracii, nedaleko je umístěno Srdce pro Václava
Havla….., tedy mnoho argumentů hovoří pro.
Bohužel se ukázalo, že existuje i spousta argu-
mentů proti, nejvíce asi požadavek na přejme-

nování tohoto prostoru na Olivetskou horu. Já
osobně neznám nikoho, kdo by toto pojmeno-
vání v minulých dvaceti letech aktivně používal,
nezaznamenal jsem žádný pozitivní pokus tuto
část města takto pojmenovat…., až teprve nyní,
když může argument být použit proti V.H. Nic-
méně jsem přesvědčen, že historie dávná se
může snoubit s historií nedávnou. Náměstí mů-
žeme pojmenovat po prvním českém preziden-
tovi a zároveň začít aktivně používat namísto
novotvaru „Zámecké návrší” historický název
„Olivetská hora” na plakátech, v letácích, na
webu. Osobně také vnímám Olivetskou horu
jako celou část města, kde se nachází zámek
i s přilehlými ulicemi, nikoli jako pouze toto

malé náměstíčko. Tedy na roveň Záhradi, Zahájí
apod., které na žádné ceduli také nenale-
zneme.
V prosinci jsme nechtěli na zastupitelstvu roz-
dmýchávat vášně a emoce, cítili jsme, že by ne-
bylo správné prosadit náměstí Václava Havla
těsnou většinou. Proto se budeme dále snažit
přesvědčit zastupitele všech stran a hnutí, že
jde o správné rozhodnutí, které může Litomyšl
posunout zase o malý symbolický krůček dál.
Budeme rádi, když se i vy, kteří s námi souhla-
síte, budete o tomto kultivovaně bavit s vašimi
sousedy, přáteli, zastupiteli. Děkujeme všem za
podporu!

Dan Brýdl, Generace 89

SNK Generace 89

Hala TJ Jiskra patří od února městu Omluva čtenářům
Na posledním jednání zastupitelstva roku 2015 byl
schválen převod haly TJ Jiskra do vlastnictví
města. Majetek byl přebrán k 1. únoru 2016. O bu-
dovu a sportovní vybavení se budou starat od to-
hoto data Městské služby Litomyšl, které mají ve
své správě většinu sportovišť v Litomyšli. Pro
sportovce se toho příliš nemění. Harmonogram
užívání sportovního zázemí je na letošní rok
schválen. Město tak respektuje přání sportovců

a snaží se jim vyjít vstříc. Po převodu ponese ve-
škeré náklady na provoz město prostřednictvim
Městských služeb Litomyšl a také se postará
o nezbytné opravy. V první řadě by se mělo jednat
o úpravy sociálních zařízení a opravy v kotelně.
V rozpočtu na rok 2016 není počítáno se speciální
finanční podporou. Město však má peníze v kapi-
tole na údržbu majetku. O dalších investicích bude
možné uvažovat v následujících letech. -pš-

Děkuji pozorným čtenářům lednového vydání
Lilie za upozornění na chybu v článku „Olivetská
hora je tradiční pojmenování” na straně 10.
V textu jsem chybně uvedl, že ulice T. G. Masa-
ryka byla přejmenována z názvu Gottwaldova.
Správně mělo být uvedeno: „Leninova ulice se
tak například změnila na T. G. Masaryka.” Všem
čtenářům se tímto omlouvám za chybně uve-
dený název.                     Petr Šilar, redaktor Lilie
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V jarních měsících dojde k výměně dřevin 
Od listopadu do konce března je zákonem povo-
leno kácet a prořezávat dřeviny. Ve valné vět-
šině se to týká poškozených kusů, které hrozí
pádem. Z Litomyšle tak zmizí některé stromy
a na jaře pak budou vysazeny nové. 
Na hřbitově je nejčastěji rostoucím stromem lípa
srdčitá. Jejich stáří se pohybuje okolo devadesáti
let. U jedné z nich došlo k poškození kmene,
a tím bylo zjištěno napadení plísní a houbovým
onemocněním. Protože roste na frekventova-
ném místě u boční branky v oddělení V a hrozí
pádem, tak bylo rozhodnuto o jejím odstranění.
Tento strom bude odstraněn specializovanou
firmou tak, aby nedošlo k poškození hrobů. Na
hřbitově pak budou náhradou vysazeny nové
dvě lípy.
Z Jiráskova náměstí zmizí dva stromy. Prvním
z nich je torzo památného buku lesního, které

bylo napadeno dřevokaznými houbami a hnilo-
bou. Při větším poryvu větru by mohlo dojít
k jeho pádu. Stáří je odhadnuto na 150 až 200

let a jeho výška byla až pětadvacet metrů. Po
konzultaci se zahradním architektem bude vy-
sazen ve stejném prostoru nový buk. Spolu
s ním bude odstraněn proschlý smrk. 
V bezprostřední blízkosti pomníku Zdeňka Ko-
pala roste javor mléč. Ten bude pokácen až na
konci března, aby mohl být následně na stejném
místě vysazen nový strom. Javor je napadený
houbou, prosychá a má poškozené kořeny. To
jsou důvody, pro které bylo rozhodnuto o jeho
výměně.
Tyto případy nejsou jediné. Jedná se o stromy,
které jsou významné svoji lokalitou nebo stářím.
Skáceny budou i další drobné dřeviny. V letoš-
ním roce bude pravděpodobně nejvíce stromů
pokáceno v okolí řeky Loučné a nejedná se
pouze o dřeviny, které padnou při úpravě Vod-
ních valů. V tomto případě zmizí dvacet stromů,
ale vysázeno jich bude čtyřiačtyřicet. V rámci
protipovodňových úprav bude muset být od-
straněno nenávratně kolem stovky stromů. 

Petr Šilar, foto Barbora RezkováNa jaře se začne stavět parkovací dům
v lokalitě U Nemocnice 
Na jaře letošního roku začne výstavba garáží
u městských vil v lokalitě U Nemocnice. Důvo-
dem je spoluúčast města, které se developerovi
zavázalo postavit objekt pro parkování. V místě
již stojí jeden městský bytový dům, druhý posta-
vil developer a třetí začal na sklonku loňského
roku budovat. Litomyšl za stavbu parkovacího
domu zaplatí 5 milionů 800 tisíc korun.
V lokalitě U Nemocnice mají v budoucnu stát
čtyři městské vily. Jejich obyvatelé samozřejmě
potřebují někde parkovat. Pro dva již stojící by-
tové domy jsou využívána přilehlá parkoviště,
pro další dva vznikne parkovací dům. Ten by měl
být hotový koncem října letošního roku. „Město
vlastnilo pozemky pro čtyři bytové domy. Jeden
jsme postavili na vlastní náklady, na další jsme
sehnali developera. Tomu jsme se zavázali ke
stavbě parkovacího domu pro obyvatele dvou
městských vil,” upřesnil místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš a dodal: „Místo, kde bude parko-
vací dům stát, bylo již v územním plánu určeno
k jeho výstavbě. V podstatě se jedná o logické
postupné rozšíření obytné zóny.” 
Parking bude samostatně stojící objekt plně vy-

užívající svažitý terén. Dvoupodlažní budova se
samostatným vjezdem na každé podlaží bude
mít kapacitu 43 parkovacích míst (22 v prvním
nadzemním podlaží a 21 ve druhém nadzemním
podlaží). „V prvním podlaží budou krytá gará-
žová stání, ve druhém pak nezastřešená parko-
vací stání,” sdělil vedoucí Odboru rozvoje
a investic Městského úřadu Litomyšl František
Zachař. Komunikace a zpevněné plochy jsou na-
vrženy pro bezbariérové užívání až po vstup do
jednotlivých bytových domů. Zajištěno bude
i parkování pro vozidla osob s omezenou schop-
ností pohybu. Veškeré nosné konstrukce objektu
jsou naplánované z železobetonu vyztuženého
ocelí bez dalších povrchových úprav. V projektu
je pamatováno také na zeleň kolem parkovacího
domu. Bude zde vysazen habr, dřišťál, zlatice,
tavolník a břečťan. Celkem se jedná o téměř 130
kusů těchto dřevin. 
Pokud se kapacita parkovacího domu nenaplní
obyvateli přilehlých městských vil, měli by dostat
šanci ostatní majitelé vozů. Podmínky pronájmu
ale bude město teprve upřesňovat. Podrobněji
budeme v Lilii ještě informovat. -bj-

Proměna nábřeží řeky Loučné
může začít. Smlouva je podepsaná
V pátek 15. ledna byla podepsána smlouva mezi
městem Litomyšl a firmami Eurovia a Vykrut,
které podaly společnou nabídku do výběrového
řízení na zhotovitele stavby „Obnova nábřeží
řeky Loučné v Litomyšli” a zvítězily. Již v únoru
letošního roku tak začnou s realizací proměny
Vodních valů a parku u Smetanova domu.
K slavnostnímu zahájení proměny dojde
11. února od 11.00 hod. na Vodních valech. Pro-
jekt je financován z příspěvku nadace Proměny
se spoluúčastí města Litomyšle. 
Na projektu obnovy nábřeží řeky Loučné se pra-
cuje již od roku 2012. „Jsme tedy rádi, že jsme se
konečně dostali k tomu, že budeme projekt re-
alizovat,” prohlásil starosta Litomyšle Radomil
Kašpar. Podle autorů architektonického řešení
architektů Martina Rusiny a Martina Freie se
území skládá ze čtyř částí s různým charakterem
(ulice Vodní valy, nábřeží, řeka Loučná a park
u Smetanova domu). Tyto části představují čtyři
samostatné městské prostory, jejichž vlastnosti
se po vhodném propojení vzájemně doplňují.
Hlavní myšlenkou architektonického řešení je
sjednocení těchto čtyř prostorů do jednoho
funkčního celku a koncepční úpravy prostorů ve

vztahu k tomuto celku. O realizaci jejich vize se
tedy postarají firmy Eurovia a Vykrut. „Jsme pře-
vážně stavařská firma a vše budeme realizovat
našimi kapacitami a s naším partnerem. Každý
projekt je svým způsobem unikátní, a tak se tě-
šíme i na tento,” prohlásil ředitel závodu Čechy
východ firmy Eurovia Michal Šumpík. 
První únorový den si tedy Eurovia-Vykrut ofici-
álně převzaly staveniště. Práce zahájí co nej-
dříve, protože na realizaci mají deset měsíců.

Mezi první kroky bude patřit demontáž stávají-
cího dětského hřiště. „Na Vodních valech se
v současnosti nachází poměrně dobře vybavené
dětské hřiště. Herní prvky z něho přemístíme do
jiných lokalit v Litomyšli, protože v projektu se
počítá s hřištěm novým,” upřesnil Radomil Ka-
špar. Zároveň dojde k úpravám stávajících dře-
vin. S celým projektem byla veřejnost postupně
seznámena na několika jednáních ve Smetanově
domě a prostřednictvím Lilie. 
Dělníci budou na stavbě v době od 6.00 do
22.00 hodin. Pracovat se bude i přes víkendy.
Hlučné činnosti se omezí na dobu mezi 8.00 až
17.00 hod. a mimo víkendy. Okolí staveniště
bude obehnáno provizorním oplocením s vjez-
dovou bránou do Komenského náměstí. Vzhle-
dem ke spíše drobným úpravám parku
u Smetanova domu bude v tomto místě řešeno
oplocení lokálně a na omezenou dobu. Park jako
celek zůstane přístupný veřejnosti. Při pracích
v ulici Vodní valy může dojít k dočasnému
úplnému omezení provozu na této komunikaci.
Během výstavby ostatních objektů mohou být
dočasně zabrány veřejné komunikace. O těchto
situacích se budeme snažit v Lilii nebo na webu
města Litomyšle informovat. 
Nadace Proměny poskytne městu finanční pří-
spěvek do výše 25 milionů korun. Podíl Lito-
myšle je až 5 milionů korun. Vodní valy a park
u Smetanova by se měly slavnostně otevřít nej-
později na jaře 2017.       Text a foto Jana Bisová

Byl proveden 
odchyt nutrií
Pracovní skupina pro životní prostředí doporu-
čila na svém zasedání v září 2015 přesun nutrií
z okolí řeky Loučné. Kolonie těchto hlodavců
obývala břehy několik měsíců a to zejména
v okolí mostu u hostince Za Vodou a u Alberta.
Na konci minulého měsíce byly za pomocí spe-
cializované firmy odvezeny na minifarmu na Po-
ličsku. 
Tento krok podpořilo Povodí Labe. „Nutrie se mj.
živí kořeny a bylinami. Potravu si hledají a vy-
hrabávají na březích a podél břehů vodních toků.
Tím přispívají k erozi břehů a k jejich násled-
nému významnému porušení, a tím i k možnému
ohrožení přilehlých nemovitostí. Z hlediska
správy toku je tedy vysoce žádoucí jejich odstra-
nění z předmětných lokalit,” napsal Petr Micha-
lovich, náměstek ředitele závodu Pardubice. 
Odchyt byl proveden v souladu se zákonem
o veterinární péči. Celkově bylo odvezeno třináct
kusů zvířat.                                                        -pš-
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Plán péče řeší přírodní památku Nedošínský háj

Nedošínský háj v roce 1933
koupilo město Litomyšl
s podmínkou ochrany histo-
rických a přírodních památek.
V roce 1949 bylo území vyhlá-
šeno přírodní rezervací, kte-
rou byl do roku 1992. Tehdy se
stal přírodní památkou.
V současné době se o tento
oblíbený výletní cíl starají
Městské lesy Litomyšl. Kraj-
ský úřad jim k tomu navrhl
plán péče. „Tento dokument
slouží jako podklad pro uplat-
ňování managementu zvlášť
chráněných území. Pro vlast-
níka není závazný, nicméně je
orgány ochrany přírody využí-
ván jako podklad pro schvalo-
vání jiných druhů plánovací
dokumentace,” vysvětluje vedoucí odboru měst-
ských lesů Petr Novák. V případě Litomyšle je
v současné době zpracováván lesní hospodář-
ský plán na veškerý lesní majetek ve vlastnictví
města, který by tedy měl brát ohled na krajský
plán péče. „Do jaké míry budou oba dokumenty
v rozporu, to záleží na dalších jednáních v prů-
běhu tvorby lesního hospodářského plánu a hle-
dání vzájemně akceptovatelného řešení,” dodal
Petr Novák. Pokud by však byla rozhodnutím or-
gánu ochrany přírody omezena hospodářská
činnost, má vlastník právo na finanční náhradu
vzniklou omezením lesního hospodaření. 
Městské lesy vnímají Nedošínský háj ze tří po-
hledů: hospodářského, rekreačního a z pohledu
ochrany přírody. Hospodářská opatření tedy smě-

řují k plnění všech těchto tří
funkcí současně. Krajský plán
péče výrazně upřednostňuje
ochranu přírody nad ostatní
funkce. „Předmětem ochrany
jsou všechny chráněné a ohro-
žené druhy nacházející se na
území přírodní památky
v daném okamžiku. Cílem je
zachování, ochrana a udržo-
vání bohaté druhové, prosto-
rové a vertikální struktury
přírodně blízkých lesních po-
rostů a jejich flóry a fauny.
Lesní porosty plní kromě toho
též funkci rekreační a krajinář-
skou,” uvádí v dokumentu jeho
zpracovatel Miroslav Mikeska,
znalec v oboru hospodářská
úprava lesů a typologie lesa.

Celkem bylo na území Nedošínského haje v roce
2014 zaznamenáno 194 taxonů cévnatých rostlin,
z toho 16 druhů uvedených v Červeném seznamu
a pět druhů zvláště chráněných v kategorii ohro-
žených druhů. V případě obratlovců byl ve stej-
ném roce prokázán výskyt 116 druhů, z nichž 30
bylo zvláště chráněných (2 druhy kriticky ohro-
žené, 14 silně ohrožených a 14 ohrožených).
„To jsou čísla, která překračují obvyklé průměrné
hodnoty v ostatních chráněných územích ve vý-
chodních Čechách a samozřejmě i hodnoty z ne-
chráněných částí přírody,” upřesňuje Miroslav
Mikeska. K zajímavostem jistě patří hnízdění
skorce vodního nebo žluvy hajní, případně výskyt
ledňáčka říčního. „Pozitivní je upuštění od větších
holosečí a silnějších zásahů. Přírodní památka

byla vyhlášena především pro své vegetační hod-
noty a zachovalost lesních porostů. Je proto nutné
selektivní nahodilou těžbu především starých (po-
tenciálně doupných i doupných) stromů (jako
např. r. 2013) provádět po konzultaci s orgány
ochrany přírody, případně i s ornitology. Otázka
bezpečnosti návštěvníků (a jejich možného ohro-
žení pádem větví z napadených či usychajících
stromů) by měla být jednou, nikoliv jedinou, argu-
mentací ke kácení,” doporučuje Miroslav Mikeska,
stejně jako označení takových stromů, třeba s po-
mocí některé zájmové organizace. Dále by se
měly vyvěsit budky pro ptáky a netopýry. Ke ká-
cení došlo v Nedošínském háji v roce 2013, kdy
bylo zjištěno, že zdejší jasany jsou napadeny hou-
bou Chalara fraxinea spolu s václavkou a lýko-
huby z rodu Hylesinus.
Využívání území PP má dlouhou historickou tra-
dici a došlo zde k dlouhodobému ovlivnění lidskou
činností. Nejstarší zmínka o Nedošínském háji je
ze 14. století, kdy zde byla obora. Po mnoho století
byly lesní porosty obhospodařovány jako paře-
ziny. Výraznou změnu ve využití lokality přineslo
19. století. Na jeho počátku byl Nedošínský háj
parkově upraven, byla vytvořena hustá síť cest
a stezek a vybudovány četné altány a pavilony.
V háji se nacházel i hostinec. Na konci století po-
stupně význam háje upadal a dnes připomíná
někdejší liboháj jen kaplička sv. Antonína a pozůs-
tatky po výsadbách exotických druhů. Mezi lety
1839–1968 došlo k zalesnění nelesních půd. Pozi-
tivním důsledkem minulého využívání území je
zachování druhové skladby lesa relativně blízké
přirozené a vytvoření vhodného prostředí pro vý-
skyt značného počtu rostlin bylinného patra a ži-
vočichů. Za několik desetiletí, kdy se do porostů
víceméně příliš nezasahovalo, došlo v Nedošín-
ském háji k velké porostní diferenciaci.
Už v 19. století byl Nedošínský háj upravován
spíše jako lesopark pro rekreaci obyvatel Lito-
myšle. Je zde naučná stezka. Území je dobře pří-
stupné a poměrně blízko města a dalších obcí,
a tudíž přírodovědně-rekreační funkce, přesněji
funkce příměstského lesa, se zde prakticky vy-
rovná funkci ochrany přírody. „Funkce příměst-
ského rekreačního lesa ještě značně poroste
a bude nutné to stále více brát na zřetel,” uvádí
na závěr Miroslav Mikeska. 

-red-, foto z dokumentu

Kamery na auto-
busovém nádraží
Jít na veřejnou toaletu nemusí být vždy příjemné.
Zvláště tehdy, pokud ji před vámi navštíví nějaký
vandal. Tento případ se stal nedávno i na lito-
myšlském autobusovém nádraží, kdy neznámý
pachatel prokopl dveře od toalet. Jako přídavek
někdo pomaloval stěny v čekárně. „Rozbité
dveře jsme vyměnili 7. ledna. Jejich poškození
vyšetřuje policie jako vandalismus. Stejně tak
i pomalování zařízení autobusové čekárny,” sdě-
lil Radek Kuběnka, ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí.
Ten také oznámil, že jedná s velitelem městské
policie o umístění kamer, které by měly případné
další hříšníky usvědčit z protiprávního jednání.
„Máme v plánu dvě kamery. Jednu bychom rádi
umístili do prostoru čekárny, aby monitorovala
i vstup na WC, a druhou na nástupiště u budovy
autobusového nádraží,” řekl Radek Kuběnka.
Zatím není jasné, kdy by se mohly kamery na
autobusovém nádraží objevit.
Dopravní firma ČSAD je provozovatelem toalet
v čekárně, které jsou přístupné od pondělí do
pátku od 6.00 do 19.00 hodin. Mimo tuto denní
dobu jsou otevřené toalety na konci nástupiště.
Ty jsou v majetku města a mají svého provozo-
vatele. Ten má na starosti jejich každodenní
úklid a také zamykání v době, kdy je otevřená
čekárna ČSAD. -pš-

Před třemi lety jsme psali v Lilii o litomyšlském
Autokempu Primátor. Radnice tehdy avizovala,
že na realizaci nového kempu je majetkově při-
pravena, jen chybějí peníze. Provozovatel se pak
ze všech sil snažil udržet přes padesát let staré
vybavení v provozuschopném stavu. Peníze se
nenašly a pronajímatel končí. Co teď bude
s autokempem? Bude vůbec v sezóně 2016 fun-
govat? 
Odpovědí z radnice je, že by fungovat měl. Rada
města totiž odsouhlasila zveřejnění záměru
pronájmu areálu Autokempu Primátor, včetně
drobných staveb neevidovaných v katastru ne-
movitostí a vybavení, za účelem provozování
autokempu. „Dosud byl autokemp provozován
Základní organizací technických sportů a čin-
ností Litomyšl (dříve SVAZARM). Pan Novák,
který vykonával funkci jednatele a prakticky za-
jišťoval i provoz autokempu, již odešel do dů-
chodu a celá organizace bude pravděpodobně

rozpuštěna. Požádali nás proto o ukončení
smlouvy dohodou a autokemp dále provozovat
nechtějí,” upřesnil vedoucí Oddělení majetko-
právního Městského úřadu Litomyšl Pavel Cha-
dima. „Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejsou
vydány žádné dotační tituly, rozhodla rada
města kemp pronajmout s roční výpovědní lhů-
tou,” dodal místostarosta města Michal Kortyš.
Podle jeho slov by radnice také mohla oprášit
starší hotový projekt rekonstrukce autokempu
a při jeho přepracovávání čerpat ze zkušeností
a potřeb nového nájemce i současných trendů
příměstských kempů. 
Město Litomyšl od nájemce požaduje předložení
nabídky výše ročního nájemného bez DPH, pod-
nikatelský záměr na provozování autokempu
a jeho případné úpravy či rozvoj a popis zkuše-
ností s provozem podobného zařízení. „Výběr
nájemce bude proveden Radou města Litomyšle
na základě předložených požadovaných pod-
kladů. Při hodnocení nabídek bude mít výše
úhrady za nájem hodnotu 40 %, podnikatelský
záměr 50 % a zkušenosti s podobným provozem
a pohovor 10 %,” informoval Pavel Chadima.
Nový provozovatel bude mít povinnost udržovat
pronajatý majetek a provádět jeho revize. Reali-
zovat drobné opravy do celkové výše 50 tisíc
korun bez DPH za rok. Svoji činnost zahájí
k 1. květnu 2016 a bude s ním uzavřena smlouva
na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Nabídky mohou zájemci předkládat do 10. února.
Více informací naleznou na www.litomysl.cz
v sekci Podnikatel. 

Text a foto Jana Bisová

Autokemp Primátor město
nabízí k pronájmu

Nedošínský háj je přírodní památka a jako taková si jistě zaslouží náležitou péči. Krajský úřad
Pardubice coby příslušný orgán ochrany přírody tedy nechal zpracovat materiál, který se této
péči věnuje dokonce v horizontu let 2016 až 2025. Návrh dokumentu již vzala na vědomí Rada
města Litomyšle. 
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pozvat návštěvníky na koncerty,
výstavy, dlouhodobé expozice, no-
vinky či naopak téměř zapome-
nuté pozoruhodnosti. O zaslání
vašich námětů – maximálně 700
znaků včetně mezer – prosíme
nejpozději do 15. března 2016. Své
články včetně fotografií v tiskové
kvalitě  zasílejte  na  unesco@li-
tomysl.cz. Upozorňujeme, že
redakce vybere z hlediska cestov-
ního ruchu to nejpodstatnější a na
uveřejnění příspěvků není žádný

právní nárok. Předsedou redakční rady bude
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš, který má
cestovní ruch ve své gesci. V redakční radě dále

V polovině ledna spatřil světlo
světa Kalendář akcí na rok 2016.
Najdete zde pozvánku na přibližně
200 kulturních, společenských či
sportovních akcí, na které se v le-
tošním roce můžeme těšit. K do-
stání je v informačních centrech,
na veletrzích cestovního ruchu, ve
městech Českomoravského po-
mezí a na mnoha dalších atraktivi-
tách. Nově ho doprovází větší
množství fotografií z akcí a mapka
centra Litomyšle.
Domácí cestovní ruch v roce 2016 bude dle
všech předpokladů výrazně na vzestupu. Proto
jsme se rozhodli vyzkoušet i novinku – připravu-
jeme první turistické noviny, které budou určeny
Litomyšli. Rádi bychom je představili a slav-
nostně pokřtili v rámci Zahájení 5. litomyšlské
lázeňské sezóny. V Litomyšlských lázeňských
novinkách 2016 chceme formou krátkých článků
upozornit na vše zajímavé, co se zde od konce
dubna do konce roku 2016 bude dít. Můžete

Kalendář akcí na rok 2016 je na světě. 
Připravujeme Litomyšlské lázeňské novinky – přidejte se!

zasedne kastelánka Státního zámku Litomyšl
Zdeňka Kalová, ředitel Regionálního muzea v Li-
tomyšli René Klimeš, manažer cestovního ruchu
Českomoravského pomezí Jiří Zámečník a ve-
doucí odboru kultury a cestovního ruchu Micha-
ela Severová.  
Pro distribuci turistických novin použijeme
všechny naše kanály. Rozvezeme je do všech
atraktivit Českomoravského pomezí, informač-
ních center, měst UNESCO i České inspirace. Vě-
říme, že své „doma” budou mít i v restauracích,
hotelech, penzionech, v muzeích i galeriích v Li-
tomyšli, na plovárně a dalších sportovištích. Pro-
stě všude tam, kde jsou lidé. 

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Město plánuje
moderní 
veřejné toalety
Renesanční zámek, opravené zámecké návrší,
nespočet památek a přece turistům, ale i obča-
nům v Litomyšli něco schází. Veřejné toalety
a další zázemí pro návštěvníky města odpovída-
jící dnešní době. To by se mohlo změnit. Město
totiž žádá o dotaci na realizaci projektu „Vybu-
dování hygienického zázemí pro turisty na Sme-
tanově náměstí v Litomyšli”. Podání žádosti do
vyhlášené výzvy programu Národní podpora
cestovního ruchu pro rok 2016 již schválilo za-
stupitelstvo města. 
Nové zázemí nejen pro turisty vznikne v objektu
na Smetanově náměstí, kde se nyní nacházejí
veřejné toalety. Nabídne i několik nových služeb,
které v současné době chybí. „Veřejné WC na
Smetanově náměstí již neodpovídá současným
požadavkům na tato zařízení. Prostory, ve kte-
rých se nachází, by město rádo využilo pro účely
adekvátní tomuto místu. Nové veřejné toalety
a vůbec celé turistické zázemí by měly být
zhruba ve stejném místě, pouze ve vnitrobloku
budovy. Zpřístupníme tak ,dvorek´ objektu,” při-
blížil projekt Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení
rozvoje Městského úřadu Litomyšl. Nové zázemí
nabídne kromě toalet rovněž přebalovací pult,
sprchu nebo úschovnu kol a zavazadel. Opra-
vený objekt doplní zeleň, lavičky či prameník.
„Oprášili jsme starší projekt, který jsme v minu-
losti chtěli realizovat. Týkal se ale Smetanova
náměstí, takže jsme si z něj vzali pouze část. Po-
čítáme s WC, úschovnou kol, sprchou a opravou
dvorku,” sdělil Michal Kortyš, místostarosta Li-
tomyšle. 
Zda bude mít město Litomyšl nové moderní to-
alety, závisí na přidělení dotace. „Pokud bude
městu poskytnuta finanční podpora, mohlo by
být turistické zázemí s WC hotové poměrně
brzy,” podotkl Antonín Dokoupil. Náklady na
stavbu činí zhruba pět milionů korun. Maximální
výše dotace je padesát procent. „Pokud bychom
s žádostí nebyli úspěšní, budeme určitě hledat
zdroje jinde,” ujistil místostarosta Michal Kortyš. 
Nových toalet by se mohli letos dočkat také náv-
štěvníci hřbitova. V rozpočtu města na rok 2016
je položka necelé 4 miliony korun na jejich reali-
zaci, která zahrnuje rovněž rekonstrukci objektu
bývalé márnice. V něm nové WC v budoucnu na-
jdeme. -red-

Události ve fotografiích

První svatba v nové obřadní síni: První man-
želská „ANO” zazněla Novou městskou obřadní
síní v přístavbě piaristické koleje na zámeckém
návrší v sobotu 23. ledna. Historicky prvními
snoubenci byli Pavlína Mrázová z Dolního Újezdu
a Michal Hofman z Hlinného v okrese Rychnov
nad Kněžnou. Manželský slib složili před oddá-
vající Petrou Benešovou. Novomanželům Hof-
manovým blahopřál i starosta Litomyšle
Radomil Kašpar, kterým jim daroval knihu s vě-
nováním. 

Literární čtvrtky: První letošní literárně-hu-
dební akce se uskutečnila ve středu 20. ledna Na
sklípku. Tentokrát se kromě nových knih před-
stavil i hudebník a pedagog Jiří Šlupka Svěrák.
Tradiční akci pořádají Hana a Lubomír Švehel-
kovi z Paseky.           Foto Michele Vojáček, Deník

Týden modliteb: Křesťanské církve si v Litomyšli
na leden připravily společnou akci Týden modli-
teb. Ve dnech 18.–22. ledna se scházeli věřící
ke společné modlitbě. Setkání vedli duchovní
v kostelích a modlitebnách po celé Litomyšli.
Závěrečné setkání se uskutečnilo v kostele
Českobratrské církve evangelické, kde byla vy-
sluhována i večeře Páně. 

Foto Michele Vojáček, Deník

První občánek Litomyšle roku 2016: Starosta
Litomyšle Radomil Kašpar přivítal v pátek 15.
ledna vzácnou návštěvu. Jeho pozvání přijali
Ivana Schlöglová a Ondřej Sychra. Rodiče prv-
ního občánka Litomyšle roku 2016. Radomil Ka-
špar předal rodičům Jakuba Sychry zlatý
přívěsek se znamením zvěrokruhu, gratulaci
a květinu. Kubíček se narodil 1. ledna ve 2.36
hodin. Měřil 50 centimetrů a vážil 3,45 kilo-
gramu.

6 Příroda Litomyšlska: Na rok 2016 připravilo
Regionální muzeum v Litomyšli sérii malých vý-
stav věnovaných různým přírodním prostředím
Litomyšlska. Jako první si mohou návštěvníci
prohlédnout rostliny a živočichy (ryby, ptáky,
savce i zástupce hmyzu) typické pro řeky a po-
toky. Výstava potrvá do 3. dubna. 
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Megakoncerty
Takto expresivně by bylo možno označit pořady,
které jsou i mezi velkými koncerty mimořádné.
Ostatně Mahlerova Symfonie č. 8 „Tisíců” to má
již v názvu. Obrovský třisethlavý ansámbl bude
tvořit rozšířený Symfonický orchestr Českého
rozhlasu, dva velké sbory, dětský sbor a 8 só-
listů. Světelnou a technickou výpravou bude
rozhodně převyšovat obvyklý standard projekt
MASS Vojtěcha Dyka a bratrů Cabanových. Ve
scénickém provedení skladby Leonarda Bern-
steina se vedle Dyka představí řada známých
zpěváků, komorní orchestr, bluesový a jazzový
band, také početná perkusní skupina. „Sólo pro
100 smyčců” je název koncertu, v němž spojí síly
a mistrovství smyčcové sekce hned tří význam-
ných souborů – Janáčkovy filharmonie Ostrava,
Moravské filharmonie Olomouc a Komorní fil-
harmonie Pardubice. Pod taktovkou Leoše Svá-
rovského zaznějí skladby z pera Wojciecha
Kilara, Petra Iljiče Čajkovského, Ottorina Respig-
hiho, Samuela Barbera a Ralpha Vaughana Wil-
liamse.

Klasika
V zahajovacím koncertu, sestaveném z děl B.
Smetany, L. van Beethovena a jubilanta
W. A. Mozarta uslyšíme PKF – Prague Philhar-
monia s Petrem Altrichterem, ale mimo jiné také
klavíristu Ivo Kahánka a sopranistku Marii Fajto-
vou. Velkým zážitkem bude slavné Mozartovo
Requiem v provedení České Sinfonietty Radka
Baboráka se čtveřicí mladých vynikajících só-
listů, baletní verze Bachovy hudby a Orffovy
skladby Carmina Burana či galakoncert irské so-
pranistky Celine Byrne a španělského tenoristy
Alexe Vicense. Ti za doprovodu Symfonického
orchestru hl. města Prahy FOK s Ondrejem Le-
nárdem zazpívají ty nejkrásnější árie především
italských skladatelů.

Komorní řada
Festival bude opět plně využívat renovované
prostory zámeckého návrší a litomyšlské
chrámy. V jízdárně se kromě velmi oblíbených
lektorských úvodů – Ouvertur uskuteční premi-
éra literárně-hudebního pořadu Italské listy a vi-
oloncellista Jiří Bárta zde představí své kolegy
z Eben Tria. V kapitulním kostele si budeme moci
vyslechnout Chrámové nokturno s varhanicí
Evou Bublovou a ženským vokálním souborem
Tiburtina Ensemble. Koncert nazvaný Hudba
českých piaristů se bude konat samozřejmě
v piaristickém chrámu, ten také přivítá vynikající
Ensemble Berlin Prag, tvořený hráči Berlínské
filharmonie, České filharmonie a Filharmonie
Brno. Zásadní jubileum českých dějin, 700. vý-
ročí narození Karla IV., připomene festival uve-
dením dobových skladeb v pořadu CAROLUS –
REX ET IMPERATOR v mistrovské interpretaci
souboru Schola Gregoriana Pragensis a Hany
Blažíkové. Bez vstupného bude v piaristickém
kostele přístupná Haydnova Missa sancti Ber-
nardi, celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem.
Poctou Jakubu Janu Rybovi bude divadelní před-
stavení Hej, mistře!, které se uskuteční ve Sme-
tanově domě. Koncert se známými skladbami,
např. Malou noční hudbou, se pak bude konat
v kulturním centru Fabrika ve Svitavách. Před-
staví se v něm výtečný polský komorní orchestr
Leopoldinum Wroclaw.

Beatbox na Smetance? A proč ne.
Smetanova Litomyšl jde s dobou a žádná výzva
nezůstává mimo jen z pouhého principu. Muzi-
kant, který si říká En.Dru, patří k tomu nejlep-
šímu, co lze v oboru beatbox vocal najít. Bude
moderovat interaktivní koncert #ujizdimNaSme-
tance, sestavený ze zajímavostí, hádanek a per-

liček hudby klasické, ale i z filmů a televizních
seriálů. Diváci do pořadu vstoupí pomocí chyt-
rých telefonů a vítěz hlavní soutěže mobil i vy-
hraje. Tentokrát se aktivně na jevišti zapojí také
děti v pořadu Karneval zvířat. Ústředním moti-
vem multimediální tanečně divadelní inscenace
Barbory Látalové je hudební suita francouz-
ského skladatele Camille Saint-Saënse, která
propojuje pohyb a tanec s videoprojekcemi, ori-
ginální hudbou a zvuky. 

Speciality
V premiéře mimořádného koncertního a taneč-
ního pořadu složí mezzosopranistka Dagmar
Pecková poctu Kurtu Weillovi, autorovi nejen vá-
žných oper, ale také kabaretní hudby, mimo jiné
i slavné písně Mackie Messer. V roce 2015 zí-
skala čtyři Anděly Akademie populární hudby
Aneta Langerová, zpěvačka a autorka hudby
s vysokým uměleckým standardem. Na Smeta-
nově Litomyšli se poprvé představí v doprovodu
symfonického orchestru, uvede především písně
z posledního alba Na Radosti. Právě spojení
symfonického orchestru s folkrockovou kapelou
Čechomor dalo před patnácti lety vzniknout pro-
jektu Proměny, který ji proslavil a ukázal, že folk-
lór s klasikou jde velmi dobře dohromady.

Půlkulaté výročí Proměn připomenou dva Kon-
certy na přání.

Velké finále
Velké finále, již tradiční vrchol festivalu, bude
připomenutím 70. výročí litomyšlského koncertu
České filharmonie, která zde pod taktovkou Ra-
faela Kubelíka přednesla Mou vlast v neděli 23.
června 1946 v rámci hudebních slavností, ozna-
čených již jako „Smetanova Litomyšl I.”. O měsíc
dříve stejný program položil základní kámen fes-
tivalu Pražské jaro a Smetanova Litomyšl by tak
mohla být považována za jeho mimopražského
„sourozence”. Oficiální založení litomyšlského
festivalu si však připsal k dobru Zdeněk Nejedlý
až v roce 1949, a tak má historii kratší. Jako při-
pomínka zazní pochopitelně Smetanova Má
vlast, opět ji zahraje Česká filharmonie, kterou
však bude řídit Jakub Hrůša. Očekáván je velký
zájem o tento koncert, chystá se proto přímý
přenos do Klášterních zahrad, kde jej bude moci
bezplatně sledovat kdokoli. Konat se bude jen
za příznivého počasí, pokud se vydaří, mohou
návštěvníci v zahradách již od 16. hodiny v rámci
Odpoledne se Saint-Gobain Adfors vyslechnout
koncert dámského vokálního tria Prime Time
Voice a strhující kapely Cigánski Diabli.      -red-

Těšíme se na Smetanovu Litomyšl 2016

Bude rozvoj vzdělávání na Litomyšlsku
s podporou evropských strukturálních
fondů?
V minulém čísle Lilie jste byli infor-
mováni o přípravě nového strategic-
kého plánu rozvoje města. Jedním
z jeho strategických cílů bude účinné
a efektivní využívání finančních pro-
středků, které se nám nabízejí z ev-
ropských strukturálních fondů.
V posledních měsících loňského roku se v této
oblasti činil odbor školství a sociální péče. Po-
mohl na svět podání tří žádostí o finanční pod-
poru projektů v oblasti vzdělávání, a to nejen pro
samotné město Litomyšl, ale i pro celé jeho
území jako obce s rozšířenou působností, tj. pro
Litomyšlsko.
První ze zmíněných projektů podala Základní
škola U Školek v Litomyšli. Paní ředitelka Miro-
slava Jirečková má záměr vybudovat při své
škole „Dětský klub”, kde by děti prvního stupně
mohly po vyučování trávit svůj volný čas pod ve-
dením výchovných pracovníků, než se jejich ro-
diče vrátí domů ze zaměstnání nebo než jim
začne některý z kroužků. Dále ve spolupráci
s pracovníky odboru školství a sociální péče,
Domem dětí a mládeže Litomyšl a Rodinným
centrem v Litomyšli bude škola pořádat prázd-
ninové příměstské tábory, v minulosti známé
jako „Křížem krážem prázdninami”. Projekt nese
celkem příznačný název: „V Litomyšli každý ví,
že kdo si hraje, nezlobí”.
Druhý projekt podalo město Litomyšl. A to nejen
pro sebe, ale s podporou okolních obcí pro celé
území jako obec s rozšířenou působností (Lito-
myšlsko). Projekt je nazvaný „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl”
(MAP). Přihlásilo se tak k záměru MŠMT ČR, které
další zvyšování kvality vzdělávání spatřuje i ve
zvyšování kvality řízení v této oblasti. A prvním
krokem systematického řízení je strategické plá-
nování. Nosným heslem MAP je: „Úspěch pro
každé dítě”. Jedná se o pomoc dětem a žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem
znevýhodněným, ohroženým neúspěchem
a předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem
je jejich začlenění a udržení v hlavním vzděláva-
cím proudu. Jde o koncepční systémový přístup

k rozvoji vzdělávání v regionálním
měřítku na území Litomyšlska. MŠMT
ČR celostátně podporuje plošné poři-
zování MAP a vyslovilo podmínku pro
podávání dalších žádostí o finanční
podporu projektů ve vzdělávání, které
bez příslušných MAP nebudou

úspěšné (takže jsou nezbytností).
Třetí projekt podalo opět město Litomyšl také
s podporou okolních obcí pro celé území jako
obec s rozšířenou působností (Litomyšlsko).
Projekt je nazvaný „Cestou vzájemného porozu-
mění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl”. Ve
srovnání s předchozím projektem, který cílí na
zvýšení kvality, účinnosti a efektivnosti řízení,
plánování, tento projekt se zaměřuje již na sa-
motnou realizaci a naplnění některých z pláno-
vaných strategických cílů ve vzdělávání, opět
v duchu hesla: „Úspěch pro každé dítě”. Sou-
hrnně je celá problematika nazývaná také jako
„inkluzivní vzdělávání”. Bohužel největším úska-
lím paušálních a zjednodušených označení bývá
jejich nepřesnost a velký prostor pro mnoho-
značnost jejich výkladu. Dnes v ČR jednoznačná
a reálná představa inkluzivního vzdělávání stále
ještě neexistuje anebo je tak obecná, že naopak
umožňuje řadu až „hrůzostrašných výkladů”. Ale
jak uvedl pan starosta Radomil Kašpar: „Dělejme
inkluzi, ale lidsky.” Takže využijme prostředky,
které se nám na zvyšování kvality vzdělávání
nabízejí, které můžeme získat, a dělejme inkluzi
ve prospěch a dobro našich dětí, našeho města
a regionu.
Všechny tři žádosti o finanční podporu nyní pro-
cházejí sérií hodnocení u poskytovatele dotace
– MŠMT ČR, OP VVV – Operační program pro
vědu, výzkum a vzdělávání, OPZ – Operační
program zaměstnanost. Samozřejmě si pře-
jeme, aby všechny byly úspěšné, aby se do Li-
tomyšle a okolních obcí požadované prostředky
dostaly (celkově se jedná o desítky miliónů
korun) a vzdělávání v celém regionu se dále roz-
víjelo.

Milada Nádvorníková, 
vedoucí odboru školství a sociální péče 
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 6. 2. MUDr. Slavík
Ne 7. 2. MUDr. Jindrová
So 13. 2. MUDr. Kašparová
Ne 14. 2. MUDr. Paseková
So 20. 2. MUDr. Tišlerová
Ne 21. 2. MUDr. Jindrová
So 27. 2. MUDr. Mikulecká
Ne 28. 2. MUDr. Sláma
So 5. 3. MUDr. Tišlerová
Ne 6. 3. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 6. 2. MUDr. Kopecká
Ne 7. 2. MUDr. Šíchová
So 13. 2. MUDr. Švábová
Ne 14. 2. MUDr. Beňová
So 20. 2. MUDr. Filová
Ne 21. 2. MUDr. Filová
So 27. 2. MUDr. Hájková
Ne 28. 2. MUDr. Jílková
So 5. 3. MUDr. Kopecká
Ne 6. 3. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 6. 2. U Slunce, 461 612 678
Ne 7. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 2. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 14. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 20. 2. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 21. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 2. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 28. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 3. U Slunce, 461 612 678
Ne 6. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
6.–7. 2. zubní lékař Filip Nataliya
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
13.-14. 2. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
20.–21. 2. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
27.–28. 2. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
5.-6. 3. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369

ROZPIS SLUŽEB

Litomyšlská nemocnice zlepšuje své zázemí a bojuje 
za zlepšení personálního stavu
Před rokem došlo ke sloučení nemocnic v Par-
dubickém kraji do jedné společnosti. Cílem bylo
vytvoření ekonomicky stabilního subjektu, který
bude lépe řešit zdravotní problémy obyvatel čtyř
okresů. Nemocnice Pardubického kraje se stala
také významným zaměstnavatelem pro více než
čtyři tisíce lidí. Ředitele litomyšlské nemocnice
Miroslava Vlacha jsme se zeptali, jaký byl uply-
nulý rok a co čeká nemocnici v roce 2016.

 Jaké investiční akce se uskutečnily v loň-
ském roce?
Nejvíce peněz jsme investovali do obměny zdra-
votnických přístrojů na ARO, interní JIP a inter-
ního oddělení. Celková suma činila 23,5 milionů
korun. Dále byla provedena energeticky úsporná
opatření za 22 milionů korun. Další peníze byly
investovány do menších projektů.

 Budete mít finanční prostředky na další
změny i letos? 

Chystáme rekonstrukci v budově interního pavi-
lonu, které jsou nutné pro budoucí LDN, a také
rekonstrukci výtahu v budově pediatrie. Tyto
změny si vyžádají 11 milionů korun. Výměna
střešní krytiny na budově monobloku bude stát
6 milionů korun. Pořídíme také mobiliář pro zre-
konstruované prostory v budově interního pavi-
lonu, vybavení do kuchyně, sanitní vozidlo.
Upravíme devětatřicet pacientských lůžek na in-
terním oddělení a opravíme šest ubytovacích
buněk na internátu nemocnice. 

 Peníze však nejsou vše. Jaký bude příští rok
pro zaměstnance nemocnice?
Rok 2016 bude jistě náročným na zabezpečení
chodu nemocnic, tím myslím všech nemocnic
v České republice, včetně fakultních. V letech
2015 a 2016 započaté zvyšování platů zdravot-
níků o 5 % se ukázalo jako málo stimulující.
V mnoha nemocnicích ani na toto zvýšení platů
nestačily úhrady od zdravotních pojišťoven.
Problém je také dosud velmi komplikovaný sy-
stém vzdělávání zdravotníků, ve kterém se od-
ráží i personální zabezpečení nemocnic. Ke
změnám v tomto systému navíc dojde nejdříve
v roce 2017.

 Hovoří se o problémech na neurologickém
oddělení. Je péče zajištěna a jak si vede iktové
centrum?
Neurologické oddělení i přes dlouhodobou ne-
mocnost lékařského personálu funguje. Iktové
centrum poskytující super specializovanou péči
funguje v normálním režimu.

 Stále se vracíte k nedostatku personálu.
Jak je to na dalších odděleních a co děláte pro
zvýšení počtu zaměstnanců?

Klinická i laboratorní oddělení naší nemocnice
fungují i přes nepříznivou personální situaci.
Díky nasazení lékařů, sester a nezdravotnického
personálu nemocnice se daří provoz i kvalitu
zdravotní péče zabezpečit. Všem zaměstnan-
cům nemocnice za to patří velký dík. Pro zlep-
šení personálního stavu jsou podnikány
náborové akce, bonusové aktivity, stipendia…
samozřejmostí je inzerce, ale i osobní jednání.

 Jak hodnotíte spolupráci s městem Lito-
myšl?
Velice si jí vážíme. Co se týká konkrétních věcí,
tak jsou například možnosti získání bytu pro lé-
kaře nebo zřízení nadačního fondu. 

Ptal se Petr Šilar 

Dobrá zpráva
pro pacienty
Interní oddělení Litomyšlské nemocnice obhájilo
rozsahem poskytovaných výkonů před akredi-
tační komisí Ministerstva zdravotnictví ČR akre-
ditaci I. stupně pro obor vnitřní lékařství. „To
znamená, že na našem oddělení můžeme i na-
dále vzdělávat lékaře v oboru interna a že ně-
kteří z nich u nás zůstanou v trvalém pracovním
poměru,” říká primář interního oddělení Lito-
myšlské nemocnice Tomáš Ducháček.

MUDr. Tomáš Ducháček

Kompletní digitalizace 
mamodiagnostického pracoviště
Začátkem letošního roku byl na mamodiagnos-
tickém pracovišti Litomyšlské nemocnice (poli-
klinika ve Svitavách) instalován nový ultrazvuk.
Ultrazvuk UGEO H60 firmy Samsung Medison je
špičkový diagnostický přístroj umožňující připo-
jení do počítačové sítě. Speciální vysokofre-
kvenční vyšetřovací sonda a dostatečně velký
monitor významně zpřesňují zobrazování tkáně
prsu. Pořízená data se automaticky zálohují. 
Díky pořízení nového diagnostického ultrazvu-

kového přístroje je nyní digitalizace mamodiag-
nostického pracoviště Litomyšlské nemocnice
kompletní.
Výhodou je možnost následné úpravy snímků,
možnost archivace a přenosu dat pomocí počí-
tačových sítí. S tím souvisí také výhoda konzul-
tace na jiném pracovišti, snížení počtu
nedochovaných snímků (ztráta, degradace ma-
teriálu – termopapír), snížení provozních ná-
kladů.                                    MUDr. Eva Machová

Program letního semestru akademického roku
2015/2016 se bude věnovat tématu, které je dů-
ležité pro každého z nás – nazvali jsme ho „Člo-
věk a jeho zdraví”.
25. února ve 14.30 hodin – Je tuk ve výživě
(ne)přítel? (Jak se mění pohled na tuky ve vý-
živě.) Přednáší doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Místo konání: Lidový dům Litomyšl.
10. března ve 14.30 hodin – Pojetí zdraví a jeho
podpory ve stáří. Přednáší MUDr. Zdeněk Kal-
vach, CSc. Místo konání: Lidový dům Litomyšl
24. března ve 14.30 hodin – Léčivé rostliny (zá-
kladní druhy naší květeny, jejich zpracování
a užití). Přednáší doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Místo konání: Lidový dům Litomyšl
7. dubna ve 14.30 hodin – Jak se léčit vhodnou
stravou (zejména ovoce, zelenina a koření pro
zdraví a krásu). Přednáší doc. RNDr. Jitka Mál-
ková, CSc.Místo konání: Lidový dům Litomyšl
21. dubna ve 14.30 hodin – Základní přístupy ce-

lostní medicíny, zejména z pohledu tradiční čín-
ské medicíny, etikoterapie, dietetiky a cvičení.
Přednáší MUDr. Barbora Andrejsová a Mgr.
Marek Tomeš. Místo konání: Lidový dům Lito-
myšl.
Doprovodný program: Zájezd do Kolína a okolí
se uskuteční 26. dubna. Ve stejném měsíci je
naplánována exkurze na Univerzitu Pardubice.
Školné činí 200 Kč za semestr. 
Přihlášky a placení školného: V čítárně Městské
knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30
hodin a od 12.00 do 16.00 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva
Pekníková, hlavní organizátor LU3V, Městská
knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50, e-mail:
peknikova@knihovna.litomysl.cz, tel.: 461 612
068, mobil: 603 140 109.

Iva Pekníková

Litomyšlská univerzita třetího věku
zve na letní semestr
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ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
V anketě o nejlepší sportovce Svitavska za rok
2015 uspěl v kategorii veteránů. Ocenění získal
za atletické výkony ve skoku o tyči, desetiboji
a běhu na 60 metrů překážek. V loňském roce
získal šest titulů mistra České republiky a me-
daile si přivezl také z mistrovství Evropy i světa.
Královně sportu se věnuje celý svůj život a jeho
největší úspěchy jsou úzce spjaty s Litomyšlí.
IVO STRNAD letos oslaví 65. narozeniny
a chystá se v budoucnu pokořit nejen české re-
kordy. 

Byl jste vyhlášen mezi nejlepšími veterány
v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2015
regionu Svitavska. Jak si ocenění vážíte?
Především si myslím, že se jedná o vynikající
společenskou událost. Ví se o sportu na okrese,
někdo něco dělá a sportovci se zviditelní.
Dávám umístění v anketě velkou váhu, protože
je oceněním mého úsilí za uplynulý rok. 

 Jak dlouho se věnujete atletice, ve kterých
oddílech jste působil?
Začínal jsem v Litomyšli, kde jsem získal zá-
klady od profesora Jandíka a Coufala. V šede-
sátém devátém jsem vyhrál mistrovství
republiky. Pak už zde nebyl nikdo, kdo by mne
v tyčce naučil více. Přešel jsem do Dynama
Pardubice a poté do Dukly Praha. Následovala
Rudá hvězda Praha a Slavia vysoké školy.
V roce 1977 jsem se vrátil zpátky do Litomyšle. 

 Na jakou štaci nejvíce vzpomínáte? 
Asi nejlepší to bylo ve věku 22–24 let v Rudé
hvězdě. To jsem udělal na mistrovství republiky
bronz v hale, venku jsem byl také bronzový. Na
Hrách bezpečnostních sborů v Berlíně jsem byl
v roce 1974 také třetí. Samozřejmě nedám do-
pustit na Litomyšl.

V areálu Olympu Praha a samozřejmě také v Li-
tomyšli.

 Jak jste spokojen se sportovišti v Lito-
myšli? 
Můžeme o mnoha věcech diskutovat, ale já
jsem spokojen. 

 Sledujete své následovníky?
Především sleduji vrcholové sportovce. Třeba
i já trénuji se Slávou Paterou, který trénuje
Kudličku s Balnerem (Boleslav Patera je trené-
rem reprezentantů ve skoku o tyči Jana Kud-
ličky a Michala Balnera). Jsem tedy s nejlepšími
a mohu se od nich učit i ve svém věku. Jsem ale
i rád, že v Litomyšli je o atletiku zájem, což jsem
zažil při tréninku s dětmi. Je však málo lidí, kteří
se jim mohou věnovat. To je fakt. Hlavně jde
o to, kam se upnou mezi 16.–18. rokem a jak se
jim podaří přechod mezi dospělé. 

 Vás by nelákala kariéra trenéra?
Teď už určitě ne. Je to velká zodpovědnost. Kdo
však chce poradit, tak tomu pomohu. Mám
amatérskou trenérskou licenci. Dělat trenéra
není sranda. 

 Máte ještě nějaký atletický sen?
Je to klišé, ale aby byl člověk zdravý a měl ales-
poň trochu štěstí. Letos bych rád udělal český
rekord v kategorii 65 v desetiboji. Láká mne ev-
ropský rekord v hale ve skoku o tyči. 

 Kolik vlastně je váš osobní rekord v těchto
disciplínách?
V sedmdesátých letech 4.85 a v desetiboji ne-
celých sedm tisíc bodů.

 Lze vůbec docílit překonání těchto re-
kordů?
To nejde! Kdybych ale v této kategorii skočil
3.60 nebo 3.70, tak to by bylo dost dobré. 

 Na závěr se vás chci zeptat. Co vlastně
pro vás znamená atletika?
Je to droga. Jdete na trénink, jste rád, že tam jste
a můžete se pohybovat. Je třeba moc hezké,
když jste v hale a trenér budoucích reprezen-
tantů přijde a řekne: ,Podívejte se, kolik mu je,
a on tu je čtyřikrát i pětkrát týdně. Co vydrží.´ Je
hezké, když vám takto fandí. Baví vás to.

Ptal se Petr Šilar

 Která medaile má pro vás největší vý-
znam?
To je těžké říci, ale nejvíce si asi vážím titulu
dorosteneckého mistra republiky v roce 1969
a následného mezistátního utkání se západ-
ním Německem v Koblenci za Jiskru Litomyšl.
To bylo asi v té době nejvíce. Nesmím však
opomenout nynější úspěchy ve veteránské ka-
tegorii, neboť jsem se zvládl vrátit na závodní
tratě.

 V letošním roce vám bude 65 let. Kde be-
rete energii na sport?
Tu mi dodávají další veteráni, kteří dokáží sou-
těžit v sedmdesáti i pětasedmdesáti letech,
nebo když jsem viděl běžet devětadevadesáti-
letého britského závodníka. Tak to je pro mě
motivací. Pětašedesát tak není stáří. Hlavně
vás nesmí zradit zdraví. 

 Jak často trénujete?
Čtyřikrát až pětkrát týdně. Tréninková jednotka
trvá dvě hodiny. Plus je k tomu nutné připočítat
rehabilitaci. Je to dost náročné.

 Kde trénujete?

Ivo Strnad: Samozřejmě nedám dopustit na Litomyšl

Město Litomyšl

Pronájem
autokempu
Primátor
Město Litomyšl nabízí k pronájmu
areál autokempu Primátor v Litomyšli,
pronájem zahrnuje pozemky včetně
budov a vybavení. Všechny podmínky
a podrobnosti týkající se pronájmu
jsou uvedeny ve zveřejnění záměru
pronájmu, který je zveřejněn na úřední
tabuli a na www.litomysl.cz v sekci
Podnikatel – Prostory k pronajmutí.

Město Litomyšl

Pozemek pro
výstavbu RD
v Kornicích
Město Litomyšl nabízí na prodej poze-
mek pro výstavbu RD v Kornicích.
Všechny podmínky a podrobnosti týka-
jící se prodeje pozemku jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru prodeje, který je
zveřejněn na úřední tabuli, a na
www.litomysl.cz v sekci Podnikatel –
Nemovitosti na prodej.

Krátce
 Návštěvnost litomyšlského zámku opět pře-

kročila hranici padesáti tisíc návštěvníků za
rok. Lístky do památky UNESCO si zakoupilo
v loňském roce 50 888 lidí. Započítaní tak ne-
jsou ti, kteří navštívili litomyšlskou památku
v rámci koncertních představení Smetanovy Li-
tomyšle, nebo jim stačila prohlídka exteriéru.
K vysoké návštěvě přispěly i zkrácené pro-
hlídky v době letních veder a speciální akce,
jako Hradozámecká noc. 

 Spisovatel Petr Šabach se stal letošním lau-
reátem Ceny Karla Čapka. Ocenění převzal ve
čtvrtek 7. ledna. Porota mu jej udělila za „nale-
zení přesvědčivého způsobu, jak oslovit mla-
dou generaci”. Petr Šabach je kmenovým
autorem vydavatelství Paseka a pravidelně
jezdí do Litomyšle. Cena Karla Čapka je určena
pro autory, kteří „výrazně a srozumitelně při-
spěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily
demokratické a humanistické hodnoty nebo
aby byly ubráněny.” 

 Sál Kongresového centra ve Zlíně vyslechl
14. ledna známé filmové melodie z dílny Ennia
Morriconeho a Luboše Fišera. Na program je
nasadila Filharmonie Bohuslava Martinů, kte-
rou vedl její bývalý šéfdirigent Stanislav Vavří-
nek. Zazněla hudba ze snímků Tenkrát na
Západě, Hodný, zlý a ošklivý, Pro hrst dolarů,
Misie, Adéla ještě nevečeřela, Petrolejové
lampy či Zlatí úhoři. Program sestavil drama-
turg festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěch Stří-
teský. 

 Krásy Litomyšle, masopustní tradice na Hli-
necku či kladrubský hřebčín by mohly v dubnu
reprezentovat Pardubický kraj na výstavě čes-
kých památek v pařížském sídle UNESCO. Ve-
dení kraje účast na akci zvažuje, návrh bude
projednávat rada kraje. Cílem výstavy je před-
stavit rozsáhlou expozici českého kulturního
dědictví lidem, kteří navštěvují ředitelství
UNESCO, i lidem, kteří v něm pracují. Prezen-
tace, která se uskuteční formou architektonic-
kých modelů, fotografií, videí a multimediálních
prezentací, by měla podpořit cestovní ruch. „V
našem kraji bychom neměli propást šanci pre-
zentovat na tak prestižním místě zatím jedinou
hmotnou památku UNESCO v našem kraji, kte-
rou je město Litomyšl, a případně připomenout
i nehmotnou památku – masopustní maškary
a obchůzky na Hlinecku,” uvedl hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický. „Představení
nevšední krásy koní a krajiny kolem hřebčína
v Kladrubech nad Labem by navíc mohlo být
dobrým odrazovým můstkem před posuzová-
ním tohoto místa navrženého k zapsání na se-
znam kulturního dědictví UNESCO,” doplnil
náměstek hejtmana Roman Línek. 

 Přednáška architektky Zdeňky Vydrové s ná-
zvem „Litomyšl: inspirace pro Hranice?” se
uskutečnila v Hranicích 21. ledna. Jednalo se už
o druhou ze série přednášek o architektuře. Ar-
chitektka Zdeňka Vydrová je od roku 1991
městskou architektkou v Litomyšli.

-red-
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Litomyšl úspěšná ve Velké ceně
cestovního ruchu 2015/2016

se zde setkali i starostové a zástupci měst sdru-
žených v Českomoravském pomezí.
V samém závěru prvního veletržního dne bylo
podepsáno také memorandum o spolupráci
mezi Fórem cestovního ruchu České republiky
zastoupeném Viliamem Sivkem a Českým dědic-
tvím UNESCO. Členem tohoto svazku obcí je i Li-
tomyšl, sdružení má v našem městě dokonce
sídlo. Fórum cestovního ruchu je nezávislou ko-
munikační platformou pro koordinaci a prezen-
taci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu. Mezi
zakladatele patří například Asociace cestovních
kanceláří ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace
hotelů a restaurací ČR či Asociace průvodců ČR. 
Věříme, že všechny tyto aktivity přispějí ke zvý-
šení návštěvnosti v Litomyšli i v dalších člen-
ských městech. Rok 2016 bude pro domácí
cestovní ruch velkou výzvou, tak si držme palce!     

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
a ředitelka svazku České dědictví UNESCO, 

foto archiv soutěže a František Renza

Ve čtvrtek 14. ledna byly vyhlášeny výsledky de-
vátého ročníku Velké ceny cestovního ruchu, je-
jímž smyslem je upozornit na výjimečné projekty
z různých segmentů turismu s cílem přispět
k dalšímu zkvalitňování nabídky a služeb cestov-
ního ruchu v České republice. Ocenění byla na
brněnském výstavišti v rámci úvodního dne ve-
letrhu Regiontour předána v celkem pěti kate-
goriích, např. Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší
cestovní kancelář či Nejlepší lázeňský a wellness
balíček. Turistická oblast Českomoravské po-
mezí, vymezená městy Litomyšl, Svitavy, Morav-
ská Třebová, Polička a Vysoké Mýto, se v silné
konkurenci dalších destinačních managementů,
regionů a krajů neztratila a v kategorii Nejlepší
jednotná kampaň získala výborné 2. místo.
V odborné porotě zasedli zástupci České cen-
trály cestovního ruchu – CzechTourism, Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR, Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur, Svazu léčebných
lázní ČR a dalších subjektů. Odborná porota oce-
nila u projektu Českomoravského pomezí jeho
pestrou a ucelenou komunikaci a srozumitelné
grafické zpracování. Kampaň je dle mínění po-
rotců dobrým příkladem kvalitně odvedené
práce a výborně zvládnuté komunikace v ces-
tovním ruchu.
Úspěch Českomoravského pomezí je o to hod-
notnější, že na předních příčkách se společně
s ním umístily pouze kampaně mnohem větších
destinací na úrovni krajů – vítězství si odvezla
východní Morava, na třetím a čtvrtém místě se
umístily jižní Morava a východní Čechy. 
Stříbrnou pozici získalo Českomoravské pomezí
za kampaň „Navlékněte si svůj náhrdelník zá-

žitků”, která probíhala od jara do podzimu loň-
ského roku. Kampaň byla tvořena řadou marke-
tingových aktivit, mezi kterými nechyběla inzerce
v tištěných a internetových médiích, prezentace
na sedmi veletrzích cestovního ruchu a desítce
festivalů a dalších kulturních a sportovních akcí,
vysílání propagačních spotů ve čtrnácti multiki-
nech po celé České republice nebo reklama
v pražském metru. Součástí kampaně bylo také
vydání nových tištěných materiálů nebo soutěž
Kouzelné putování Českomoravským pomezím,
která bude po loňském úspěšném prvním ročníku
realizována i v roce 2016. 
S pestrou nabídkou turistické oblasti Českomo-
ravské pomezí se kromě již zmíněného brněn-
ského veletrhu Regiontour budou moci seznámit
také návštěvníci nadcházejících veletrhů v Praze,
Bratislavě, Hradci Králové či Pardubicích. 

Jiří Zámečník, marketingový manažer, 
foto archiv soutěže

Stříbro pro Českomoravské pomezí
ve Velké ceně cestovního ruchu
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Ta v závěrečném proslovu mimo jiné uvedla:
„Současná bezpečnostní situace ve světě má
velký dopad na cestovní ruch. V této souvislosti
mě těší, že se do soutěže přihlásilo tolik regi-
onálních hráčů, kteří nabízejí produkty domácího
cestovního ruchu, jenž bude sílit.” 
V rámci veletrhu Regiontour proběhlo v Brně se-
tkání starostů měst UNESCO a České inspirace,
kteří společně pokřtili kalendáře na rok 2016. Při
příležitosti představení marketingových novinek

Kolik turistů
navštívilo litomyšlské 
památky?
Informační centrum Litomyšl vyhodnocuje kaž-
doročně statistiku návštěvnosti turistických míst
v Litomyšli za daný rok. Nejnavštěvovanější pa-
mětihodnost města – Státní zámek Litomyšl si
v roce 2015 udržel návštěvnost nad 50 000 tu-
ristů stejně jako v roce 2014. Druhou turisty nej-
dotazovanější památku, a to Rodný byt Bedřicha
Smetany, navštívilo 9000 turistů. Velký zájem si
získal nově otevřený chrám Nalezení sv. Kříže
s vyhlídkou na zámecké návrší s 15 000 turisty
a revitalizované regionální muzeum s evidova-
nou návštěvností téměř 17 000 osob. Portmo-
neum – Muzeum Josefa Váchala i Městská
galerie v domě U Rytířů měly v roce 2015 obdob-
nou návštěvnost 4500 návštěvníků. Expozici
v Městské obrazárně v II. patře zámku zhlédlo
2500 turistů. Zámecké sklepení s voskovým Srd-
cem pro Václava Havla přivítalo stejně jako
v roce 2014 přes 10 000 návštěvníků. Služeb in-
formačního centra v hlavní provozovně na Sme-
tanově náměstí využilo přes 97 000 tisíc občanů
města, domácích i zahraničních turistů. 

Blanka Brýdlová, Informační centrum

Město Litomyšl

Dražba
bytové
jednotky č. 55/3

mezonetový byt 3 + 1 v domě
č.p. 55 na Smetanově náměstí
v Litomyšli

Vlastník: Město Litomyšl
Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník:
Dražební spolek s.r.o., Litomyšl
Termín dražby: 15. 2. 2016 v 16.00
Nejnižší podání: 1,480.898,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč
Místo konání dražby:
zasedací místnost u sekretariátu 
ve druhém nadzemním podlaží MÚ,
Bří Šťastných 1000, Litomyšl

Termín prohlídky předmětu dražby:
10. 2. 2016 od 15.00 do 15.30 hod. 
Místo prohlídky  se stanovuje 
před budovou čp. 55 
na Smetanově náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jed-
notku č. 55/3 – mezonetový byt o velikosti 3+1
nacházející se v budově čp. 55 na pozemku
parc. č. st. 402/1 v kat. úz. a obci Litomyšl, část
obce Litomyšl-Město, a to formou veřejné
dobrovolné dražby. Bytová jednotka není za-
tížena žádnými zástavními právy, věcnými bře-
meny ani právem nájmu.

Dražebníkem bude společnost Dražební spo-
lek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt na
dražebníka je tel. č. 461 618 666. Všechny po-
drobnosti týkající se dražby jsou uvedeny
v dražební vyhlášce. Tato dražební vyhláška je
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
v Litomyšli a dále je k dispozici v písemné či
elektronické podobě na vyžádání u dražeb-
níka. Dražebník dále na vyžádání poskytne zá-
jemcům veškeré dostupné údaje.

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Ze zastupitelstva v prosinci 2015 •
Litomyšlský rok 2015 v 365 vteřinách • Silve-
strovský ohňostroj s čočkovou polévkou • Co ve
vysílání nebylo... • Litomyšl Historickým městem
roku 2015 v Pardubickém kraji • Tisková konfe-
rence v lednu 2016 • Divadelní společnost Jožina
Janouška 2016 • Hokej HC Litomyšl vs. HC Ledeč
nad Sázavou 13. 1. 2016 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Lilie má placku
V informačním centru na Smetanově náměstí si
můžete zakoupit placku „Lilie” Zpravodaje
města Litomyšle. Do prodeje byl dán jen ome-
zený počet kusů. Pokud o ně ale bude zájem, ne-
cháme vyrobit další. Čtete-li Lilii rádi, ukažte
nám to tím, že budete nosit její placku. 

Jana Bisová, redakce Lilie
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Poděkování, 
blahopřání,
vzpomínky

 František Koráb a Jiřina Korábová oslavili 28.
ledna jubilejní diamantovou svatbu. 

Za rodinu a přátele blahopřeje Jitka Korábová
 Všichni příbuzní a kamarádi na tebe nezapo-

meneme. 4. února to byly dva roky, co jsi nás
opustila, Dášo Kalíková. Vzpomínáme i na ta-
tínka pana Jaroslava Mlejnka (25. 3. 1993) a i na
maminku paní Boženu Mlejnkovou (30. 3. 2013).
S láskou vzpomínají Faltysovi, Beníškovi, Kalí-
kovi a Mlejnkovi.                         Alena Faltysová 

Sedmdesát let od úmrtí spisovatele 
Viktora Kamila Jeřábka
V dubnu letošního roku uplyne sedmdesát let
od úmrtí učitele, spisovatele a publicisty Viktora
Kamila Jeřábka (vlastním jménem Viktora Anto-
nína Jeřábka). Narodil se 4. února 1859 v rodině
správce Augustovy tiskárny v Litomyšli a po ab-
solvování litomyšlské reálky a ročního pedago-
gia v Kutné Hoře působil jako učitel nejprve na
Litomyšlsku, poté na Brněnsku. Vynikl zejména
jako spisovatel (do literatury vstoupil roku 1881
verši otištěnými v časopise Šotek), autor ro-
mánů a žánrových povídek především z brněn-
ského venkova. Náměty ke své tvorbě čerpal ale
i z Litomyšlska – viz například díla Obrazy života
(1891), Bodří maloměšťáci (1901), Štěstí venkova
(1911) apod. Své životní osudy zachytil v memo-
árových prózách Jak život šel (1909), Život (1924)
a Mezi Litomyšlí a Brnem (1941). Po jednom ze
spojeneckých náletů na Brno se v roce 1944 vrá-

til do Litomyšle, kde o dva roky později – 16.
dubna 1946 – zemřel; pohřben byl na místním
hřbitově u kostela sv. Anny v hrobě č. 32-33/III.
Jelikož je však stav literátova náhrobku a hrobu
neutěšený, bylo v letošním roce přikročeno (po
opakovaných doporučeních Pracovní skupiny
pro regeneraci památek a správu památných
hrobů Rady města Litomyšle) k rekonstrukci
hrobového místa a úpravě náhrobku spojené
s restaurátorským zásahem.
Dlužno možná poznamenat, že syn Viktora Ka-
mila Jeřábka – Čestmír Jeřábek (1893–1981) – br-
něnský magistrátní úředník, spisovatel, dramatik
a divadelní kritik, zasloužilý umělec, nositel Řádu
práce a čestný občan Litomyšle, byl po své smrti
(zemřel 15. října 1981 v Brně) pohřben do čest-
ného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

Oldřich Pakosta

Umělecká sbírka města se díky 
mecenášům rozrůstá
Městská galerie Litomyšl by touto cestou chtěla
poděkovat všem dárcům, kteří v loňském roce
obohatili její sbírky o umělecká díla autorů s vaz-
bou k litomyšlskému regionu. 
Jmenovitě patří velký dík Michalu Šimkovi, před-
sedovi kuratoria galerie, který věnoval grafiku
Františka Malého; Radmile Hýblové za lept Po-
hled na piaristický kostel od Jana Čárta (na foto-
grafii); Jaroslavě Dvořákové z Rychnova nad
Kněžnou za obraz Jana Šplíchala Nad Sloupnicí
a prof. Václavu Pavlíčkovi, který galerii daroval
portrét Anny Matičkové od Josefa Voleského.
V neposlední řadě patří poděkování Martinu Jan-
dovi, který městu Litomyšl věnoval kolekci více
než 130 drobných plastik, modelett a studijních
návrhů svého otce – Františka Jandy (1931–2015). 
Městská galerie si této podpory nesmírně váží,
vždyť bez velkorysých darů majitelů děl nebo je-
jich autorů by sbírky litomyšlské galerie nedosa-

hovaly takové kvality. Některé z nově získaných
děl uvidíte již od května v nově upravené expo-
zici Městské obrazárny, ve 2. patře Státního
zámku Litomyšl.                    Zuzana Tomanová,

Městská galerie Litomyšl, foto archiv MGL

Slova moudrých: Tajemství úspěchu v ži-
votě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat
zalíbení v tom, co děláme. 
     T. A. Edison

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Rubková, Anna Kopřivová,
Fratišek Žabokrtský, Alena Hradilová,
Josef Štefan, Marie Vomočilová
85 let – Věra Fraňková, Josef Žabka, Josef
Čuhel, Antonie Síčová
90 let – Věra Kalinová, Miroslav Jozífek
92 let – Bohumil Rejman
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Zdeněk Opat, Osík – Mirka Krejčí, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Ludmila a Josef Stříteský z Lito-
myšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Ladislavem Popelkou (74 let), Bohuslavem
Vrabcem (83 let), Marií Žroutovou, Marií
Růžkovou, Václavem Víškem (85 let),
Františkem Nohavcem (72 let), Vladimí-
rem Karlíkem (88 let), Jaroslavem Sochůr-
kem (67 let)
Vzpomínáme.      

Věra Kučerová, KPOZ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významné archeologické situace na náměstí
v budou zakonzervovány a zachovány 
V minulém roce realizovalo Regionální muzeum
v Litomyšli záchranný archeologický výzkum vy-
volaný rekonstrukcí domu čp. 35 na Smetanově
náměstí v Litomyšli. Historie domu sahá podle
písemných pramenů do období pozdní gotiky
a renesance. V období baroka byl zřejmě sta-
vebně upraven, rozšířen a získal (podle stavebně
historického průzkumu) podloubí, které bylo
v 19. století zazděno. Po požáru v roce 1814 byl
dům přestavěn a získal empírovou fasádu. 
Výzkumem se podařilo zachytit řadu situací ze
středověku až novověku (15.–19. století). Díky
vstřícnému přístupu majitele domu zůstanou
zachovány a budou zpřístupněny veřejnosti.
V předních místnostech (směrem do náměstí)
byla odkryta čelní nosná zeď s původním vstu-
pem do domu. Stopy po požáru potvrzují, že
k rozšíření předních místností směrem do pod-
loubí došlo po požáru v roce 1814. V suterénním
prostoru byla ve stávající zdi zachycena klenba,
která náleží k renesanční fázi domu. V sondě
pod klenbou byly odkryty dvě rovnoběžné ka-
menné zdi, zbytky tzv. dlouhé chodby, ta po-
chází z nejstarší fáze domu. Zdivo bylo založeno
na středověké vrstvě, ve které byla nalezena ke-
ramika a odřezky kůží spadající do 14. až 15. sto-
letí. Tyto nálezy jsou velmi cenné. V „černé
kuchyni” (prostor s trychtýřovitým komínem,
kde se vařilo na otevřeném ohni) byla odhalena
historická cihlová podlaha a došlo tady k dal-
šímu zajímavému nálezu. V suťové vrstvě pře-
krývající cihlovou podlahu, stály ve shodné
vzdálenosti od protějších zdí dva hrnce. Jejich

ucha směřovala k jižní zdi místnosti. Může se
jednat o „rituál” související se zajištěním blaho-
bytu pro bývalé majitele. Ve středové části domu
byla nalezena kamenná studna o vnitřním prů-
měru 1 m (na fotografii). 
V zadní části domu (mladší přístavba) byla za-
chycena kruhová „chladící jáma”, která sloužila
k uchování a chlazení potravin. Byla hluboká při-
bližně 1 m a stěny tvořila silná vrstva jílu. Z této
části domu se podařilo získat početný soubor
kachlí. Ty byly po zrušení kamen (nesou stopy
očazení) druhotně použity jako izolace a dorov-
návka podlahy. Nejvíce se na kachlích objevoval
tzv. tapetový vzor (výzdobný motiv plynule na-
vazuje na motiv na další kachli, tvoří „tapetu” na
celých kamnech). Lze je datovat do období re-
nesance, přesněji do období po roce 1 600 (po-
drobněji v sekci archeologie na stánkách:
www.rml.cz).    Jana Němcová, foto Pavel Kejval

Pozvánka na
setkání na začátku
postního období 
Křesťané se scházeli předposlední týden v lednu
ke společným modlitbám a na závěr v evange-
lickém kostele také ke společné večeři Páně. Sa-
mostatný a svébytný život farností a sborů je
základem křesťanského života. A co je obecně
křesťanského, to je společné. Postní období před
Velikonocemi začíná středou. Ten den, 10. února,
se v 17.45 hodin sejdou křesťané z Litomyšle
a jejich pastýři v kapitulním kostele Povýšení sv.
Kříže a budou společně při bohoslužbě pope-
leční středy sdílet tajemství své víry. A taky
popel pokání.                             Daniel Kvasnička
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Boží vinice

Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil
vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl
strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a od-
cestoval. 34 Když se přiblížil čas vinobraní, poslal
své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl
úrody. 35 Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho
zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. 36
Znovu poslal další služebníky, a to více než před
tím, ale naložili s nimi právě tak. 37 Nakonec k nim
poslal svého syna; řekl si: ,Na mého syna budou
mít přece ohled!' 38 Když však vinaři zhlédli syna,
řekli si mezi sebou: ,To je dědic. Pojďme, zabijme
ho a dědictví připadne nám!' 39 Chytili ho, vyvlekli
ven z vinice a zabili. 40 Když nyní přijde pán vinice,
co udělá těm vinařům?” 41 Řekli mu: „Zlé bez mi-
losti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří
mu budou odvádět výnos v určený čas.” 42 Ježíš
jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: ,Kámen,
který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným;
Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich
očích?' 43 Proto vám pravím, že vám Boží králov-
ství bude odňato a bude dáno národu, který po-
nese jeho ovoce. 44 Kdo padne na ten kámen,
roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.” 45
Když slyšeli velekněží a farizeové tato podoben-
ství, poznali, že mluví o nich. 46 Hleděli se ho
zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za
proroka.               (Matoušovo evangelium 21:33-46) 

Již prorok Izajáš říká: „Vinice Hospodina zástupů je
dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl po-
těšení.” (Iz 5,7). Izraelskému národu Bůh ve své ne-
smírné dobrotě požehnal a dal mu veliké výsady.
Pak očekával, že ponese plody, a tím jej poctí.
Tento lid měl ukazovat zásady jeho království.
Uprostřed hříšného a bezbožného světa měl před-
stavovat Boží charakter. Jako Boží vinice měl izra-
elský národ přinášet plody naprosto odlišné od
plodů pohanských národů. Tyto modloslužebné
národy se úplně oddaly zlu. Bez zábran se do-
pouštěly násilí a zločinů, panoval v nich útlak
a nejohavnější zvyky. Zkažený strom přinášel
plody zkaženosti, úpadku a bídy. Plody vinné révy
pěstované Bohem se od nich měly naprosto lišit. 
Bůh měl v úmyslu udělit prostřednictvím židov-
ského národa bohaté požehnání všem národům.
Izrael měl připravit cestu, aby se Boží světlo mohlo
šířit do celého světa. Ostatní národy přestaly znát
Boha, protože propadly zhoubným zvykům. Přesto
je Bůh ve své milosti nevyhladil. Chtěl jim dát pří-
ležitost, aby ho poznaly prostřednictvím jeho cír-
kve. Chtěl, aby jeho lid zosobnil zásady, které měly
být prostředkem k obnově Božích povahových
rysů v člověku.
Vinaři, kterým Pán svěřil vinici, se zpronevěřili
svému úkolu. Kněží a učitelé náboženství nebyli
věrnými učiteli lidu. Nebyli příkladem Boží dobro-
tivosti a milosrdenství a nepředstavili lidem Boží
požadavky na jejich lásku a službu. Vinaři usilovali
jen o svou vlastní slávu. Chtěli si přivlastnit plody
vinice. Mysleli jen na to, jak by na sebe upoutali
pozornost a získali co největší pocty. Vůdcové Iz-
raele se neprovinili pouze jako obyčejní hříšníci.
Zavázali se, že budou učit tak, jak „praví Pán”.
Místo toho však převraceli Písmo. Ukládali lidem
těžká břemena a zaváděli obřady, které zasaho-
valy do každé oblasti života. Lidé žili ve stálém na-
pětí, protože nemohli splnit to, co od nich rabíni
požadovali. Když poznali, že nejsou schopni za-
chovávat příkazy vydané člověkem, začali zaned-
bávat i Boží přikázání.
Pán poučil svůj lid, že on sám je majitelem vinice
a že všechno, co mají, jim svěřil proto, aby to vy-
užili v jeho prospěch. Bůh snášel svůj lid s otcov-
skou trpělivostí. Snažil se na ně zapůsobit tím, že
jim prokazoval milost nebo jim milost naopak ode-
přel. Trpělivě jim poukazoval na jejich hříchy a sho-
vívavě čekal, že je uznají. Posílal proroky a posly,
aby vinařům připomínali Boží požadavky, ale

místo, aby je vinaři uvítali s radostí, jednali s nimi
jako s nepřáteli. Pronásledovali je a zabíjeli. 
Bůh posílal ještě další posly, ale čekal je stejný
osud jako ty první — jen s tím rozdílem, že vinaři
k nim projevovali ještě větší nenávist. Jako po-
slední možnost Bůh poslal svého Syna. Kristus,
milovaný Boží Syn, přišel, aby potvrdil nároky Ma-
jitele vinici. Vinaři se však k němu chovali pohrdavě
a řekli: Nechceme, aby nám vládl tento muž. Závi-
děli Kristu krásu jeho povahy. Způsob vyučování
Pána Ježíše zdaleka převyšoval jejich způsob
učení. Obávali se jeho úspěchů. Kristus je káral,
odhaloval jejich pokrytectví a ukazoval jim, jaké
bude mít následky jejich jednání. To je dohánělo
k zuřivosti. Nenáviděli ideál spravedlnosti, který
Kristus vždy představoval. Viděli, že jeho učení od-
haluje jejich sobectví, proto se rozhodli, že jej
usmrtí. Nenáviděli jeho opravdovost a zbožnost,
nenáviděli jeho duchovnost, která se projevovala
ve všem, co konal. Celým svým životem káral jejich
sobectví až do konečné zkoušky, ve které se měli
rozhodnout pro poslušnost vedoucí k věčnému ži-
votu, nebo neposlušnost vedoucí k věčné smrti.
Podobenství o vinici se nevztahuje jen na židovský
národ. Obsahuje poučení i pro nás. Bůh obdařil
dnešní církev výsadami a požehnáním a očekává,
že přinese úměrné plody. Byli jsme vykoupeni za
vysoké výkupné. Jestliže poznáme velikost výkup-

ZAMYŠLENÍ

ného, můžeme si učinit představu o tom, jaké
máme přinášet výsledky. Na této zemi, jejíž půda
byla svlažena slzami a krví Božího Syna, máme
přinášet drahocenné nebeské ovoce. V životě Bo-
žího lidu se má projevit sláva a vznešenost pravd
Božího slova. Boží lid má ukázat světu Kristovu
povahu a zásady jeho království. 
Církev má v Božích očích velkou cenu. Bůh si jí ne-
cení pro vnější přednosti, ale pro upřímnou zbož-
nost, která ji odlišuje od světa. Cení si jí podle toho,
jak její členové rostou v poznání Ježíše Krista, jaké
pokroky vykazují v duchovním životě. Kristus touží
po tom, aby jeho vinice přinášela ovoce svatosti
a nezištnosti. Vyhlíží projevy lásky a dobroty.
Krása umění se nedá srovnat s krásou povahy,
jakou mají projevovat následovníci Pána Ježíše.
V tomto podobenství Pán Ježíš připomněl velek-
něžím, farizeům i nám bohatá požehnání, která
Bůh udělil Izraeli a své církvi. Představil jim i nám
slavný Boží plán, který mohli svou ochotou naplnit.
Odhalil závoj zahalující budoucnost a ukázal, že
celý národ – církev přijde o požehnání a přivodí si
zkázu, protože neplní Boží záměr. 
Jak je to s námi dnes?

Podle knihy Perly moudrosti připravil 
Čestmír Šťovíček, kazatel Církve adventistů

sedmého dne

Litomyšlská schola má šťávu! 
Říkají o sobě, že jsou parta mladých lidí z lito-
myšlské římskokatolické farnosti a hrají a zpívají
hlavně pro radost. Zkouší každý pátek a neděli.
O kom je řeč? O Litomyšlské schole. Co se týká
veřejných vystoupení, naposledy jste je mohli
vidět 10. ledna 2016 v kostele Povýšení sv. Kříže.
Sami si připravili a uspořádali už čtvrtý koncert
pro místní farní charitu. Bylo plno, program
nadchl a vybralo se neuvěřitelných 10 865 Kč.
Držíme palce a děkujeme! 

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl, 
foto Libor Hudík 

Tříkrálová sbírka 2016 v Litomyšli v číslech 
Necelý týden od konání Tříkrálové sbírky větši-
nou stačí, aby charity mohly zveřejnit aktuální
výtěžek. I v Litomyšli už mají spočítáno. Po roz-
pečetění 40 pokladniček litomyšlských koled-

níků (220 912 Kč) a 54 dalších kasiček v okolních
obcích farní charita oznámila celkový výsledek
této každoroční největší dobrovolnické akce,
která se konala druhou lednovou sobotu 9.
ledna – úctyhodných 452 145 Kč. Největší díl
z vybraných prostředků půjde na financování
dlouhodobě poptávané nové služby Farní cha-
rity Litomyšl – domácí hospicové péče. Zbytek
bude rozdělen podle předem daného klíče mezi
další projekty – podporu charitní pečovatelské
služby, dobrovolnického centra a část putuje na
konto humanitárních projektů Charity ČR v za-
hraničí. Všem, kdo se do sbírky letos ať už po-
prvé, nebo znovu zapojili, a také těm, kdo
neváhali otevřít v brzkých sobotních hodinách
dveře svých domů a domácností a třeba i malou
částkou přispět na dobrou věc, patří velké po-
děkování!

Martina Soukupová, foto Petra Kličková
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Loridan-Ivens – A ty ses nevrátil..., Park Yeonmi
– Abych přežila: můj útěk ze Severní Koreje,
Schiappa – Nanejvýš čtyři hodiny, Němčík
Tomáš – Panáček, Kallentoft – Zack, Ward J. R. -
Králové bourbonu, Ryan Anthony – Pán věže,
Clayton Alice – Samec, Lauren – Vášnivý spros-
ťák, Child Lincoln – Zapomenutý pokoj, Jeffries –
Zvraty osudu, Probst – Hledání vytouženého
dne, Dashner James – Labyrint 3, Vražedná čísla,
Lewis Susan – Pravda o tobě, Zgustová – Růže
od Stalina, Šabach Petr – Rothschildova flaška,
Čech Pavel – Skoro tucet, Riddle A. G. – Tajem-
ství původu – Svazek druhý, Riddle, A. G. – Ta-
jemství původu – Svazek třetí, Janouch – Hra na

schovávanou, Červenák – Ohnivé znamení,
Urban Miloš – Urbo Kune: paralelní román, Lo-
rentz Iny – Zlatý břeh, Besserová – Chlapi na od-
střel i na lásku, Dashner James – Labyrint. 2,
Spáleniště, Chadwick – Letní královna, Theorin
Johan – Na velké planině, Pavone Chris – Ne-
hoda, Prokop Josef – Paní Grimmová se předsta-
vuje aneb Případ zapomenuté vraždy, Bolton
S. J. – Volavka, Greasley – Zpívají ptáci i v pekle?,
Lukeš Zdeněk – Praha moderní IV, Cílek Roman
– Útěky z pekla, Kolaříková – Učebnice sebelá-
sky, Fasano Alessio – Jak žít bez lepku, Vokolek
– Neznámé Čechy 7 

Nový sborník Pomezí Čech, 
Moravy a Slezska
Regionální muzeum v Litomyšli vydalo již 16. sva-
zek sborníku prací ze společenských a přírodních
věd. K zakoupení je v litomyšlských knihkupec-
tvích a ve foyer muzea. Zaslání poštou – na zá-
kladě telefonické objednávky nebo e-mailu (461
615 287, janderova@rml.cz). Cena je 140 Kč.
Sborník obsahuje články: Milan Staněk: Počátky
kolektivizace zemědělství na Litomyšlsku a její
metody (1949–1953), Simona Běťáková: Mikoláš
Aleš a skupina figurálních kostelních maleb
v okolí Litomyšle, Eva Vymětalová: Kaple sv. Jo-
sefa při kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže

v Litomyšli, Martin Boštík: Astronomické tradice
v Pardubickém kraji, materiály: Pavel Kejval – Jan
Mareček – Jana Němcová – Tereza Žďárová: Do-
klad existence řemesel ve středověkém městě
Litomyšl (ZAV na Šantově nám. čp. 173), novou
literaturu: Jiří Křesťan: Případ Václava Talicha,
K problému národní očisty a českého heroismu,
Akropolis, Praha 2014. (Martin Boštík), Pavlína
Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup
(eds.): Husitské století, Nakladatelství Lidové no-
viny, Praha 2014. (František Jirásko). 

Martin Boštík

Veterán klub Litomyšl získal cenu 
Federace klubů historických vozidel
V pátek 15. ledna se v Praze zúčastnili zástupci
Veterán klubu Litomyšl Plesu akademie českého

veteránismu, který pořádala Federace klubů his-
torických vozidel ČR. Součástí programu plesu
bylo vyhlášení Poháru Federace klubů historic-
kých vozidel. Mezi hodnocením jezdců přihláše-
ných do soutěže byly hodnoceny i samotné
akce. Veterán klub Litomyšl získal cenu Federace
klubů historických vozidel za Vzpomínkovou
jízdu na Elišku na Čeňka Junkovy 2015. Tohoto
ocenění si všichni velmi vážíme, patří především
všem členům našeho klubu, kteří se akci věno-
vali, připravovali ji a pomáhali zajistit její hladký
průběh. Velký dík patří partnerům a sponzorům
akce, bez kterých by se nemohla uskutečnit.
V letošním roce plánujeme ve dnech 12. až 14.
srpna druhý ročník.

Text a foto Jiří Flídr, Veterán klub Litomyšl

VOŠP a SPgŠ Litomyšl v letech 1995–2015: díl 2.
V rámci dramatických činností jako součást vý-
chovně vzdělávacího nadstandardního vzdělá-
vání vyššího odborného studia byl v roce 1997
realizován projekt „Statek”, program modelo-
vého semináře protidrogové prevence. Projekt
byl kombinací divadelního představení Pán
prstenů a dvoudenního dramatického semi-
náře s ústředním tématem Závislost. Jeho tvůr-
cem byl vyučující dramatické výchovy Matěj
Šefrna. Realizaci provedla Euroburza Litomyšl
a žáci školy. Projekt byl určen skupině lidí, kteří
se pohybují v rizikovém prostřední a kterým
hrozí získání škodlivých návyků a závislostí.
Tento projekt byl také součástí dvou prakticky
zaměřených protidrogových seminářů urče-
ných ředitelům a pedagogům dětských do-
movů, ústavů sociální péče a speciálních
internátních škol. Jeden seminář vedl Rudolf
Kreutschneider, známý mořeplavec, který
osobně pracoval s drogově závislými. Skupina
tří žákyň dramatické výchovy (Petra Krpalová,
Olina Gabrlíková a Hana Paráková) pod vede-

ním Matěje Šefrny sestavila hudební loutkovou
inscenaci na motivy Tolkienova Pána prstenů.
Představení prezentovalo formu, jak předchá-
zet a bránit se nebezpečným závislostem. Pre-
miéra se konala v rámci semináře primární
protidrogové prevence v listopadu roku 1997 na
statku v obci Karle. Ve dnech 4.–7. listopadu
1998 se v Litomyšli na půdě Vyšší odborné
školy pedagogické a Střední pedagogické školy
uskutečnil třicátý ročník Poemy – celostátní
přehlídky žáků pedagogických škol v umělec-
kém přednesu. Pořadatelem byla pedagogická
škola a záštitu převzaly Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a MěÚ Litomyšl. Do
Litomyšle přijelo 50 účastníků. Litomyšlská vý-
tvarnice a současně učitelka výtvarného umění
na VOŠP a SPgŠ Litomyšl Zdena Olivová uspo-
řádala v domě U Rytířů svoji výstavu, kterou
nazvala „Co jsem našla doma”. Rozsáhlá ko-
lekce byla tematicky rozdělena na tři části.
První část autorka věnovala krajinomalbě,
v druhé části dominovaly přírodní motivy a třetí

část byla vyčleněna uměleckým řemeslům, kde
byly vystaveny práce žáků společně s ukáz-
kami autorčiny keramiky, díla z ručního papíru
nebo malovaný nábytek. Výstava ukázala ne-
přeberné množství výtvarných technik a ná-
mětů, které Zdena Olivová často realizovala se
svými žáky v rámci výuky. V září roku 1999 byl
škole na základě spolupráce se školskými insti-
tucemi v Essenu v Německu a Doetinchemu
v Nizozemí schválen v Bruselu společný mezi-
národní projekt 71 575-CP–1–1999_ DE-Come-
nius 3.1 s názvem „Budoucnost učení v moderní
společnosti v Evropě”. Výsledkem je didaktický
videofilm „Učení pro změněný život a práci
v tomto století”. Byl distribuován v zemích EU
i v ČR. V letech 2002–2004 se realizovala 2.
fáze tohoto projektu s názvem „Mediální vý-
chova a vzdělávání”. Jeho součástí bylo vytvo-
ření webových stránek školy ve třech jazycích
a společný Europortál. Za školu se na projektu
podílelo především její vedení ve složení: ředitel
Stanislav Leníček, zástupkyně Olga Kusá a Zla-
tuše Pajurková a vyučující německého jazyka
Dáša Kovářová. 

Zuzana Fruniová

SERIÁL

Mateřská škola na Lidické ulici má od loňského
roku svůj partnerský protějšek. Marně bychom
ale druhou školičku hledali v České republice.
Najdeme ji až v dalekém Japonsku, ve městě
Shiojiri (Matsumoto), kam již v roce 2015 puto-
valy hezké výkresy litomyšlských dětí. Kresby
japonských kamarádů dorazily do Litomyšle ve
čtvrtek 14. ledna 2016. Přivezl je Kazutami
Ando, nepsaný velvyslanec Litomyšle v Japon-
sku.
„Je to vlastně nová úroveň přátelství mezi
městy,” uvedl k výměně Kazutami Ando, který
dovezl devět výkresů. Krásné obrázky vytvořily
čtyřleté a pětileté děti a zachycují především
jejich zážitky. „Výkresy nejdříve vystavíme ve
školce a potom máme domluvené, že vytvo-
říme panel také na radnici,” prozradila ředitelka
mateřské školy Stanislava Kusá a dodala: „Na-
píšeme také dopis a věříme, že japonské děti
pak napíší zase nám.” 
Litomyšl dlouhodobě spolupracuje s Matsumo-
tem na úrovni radnic i organizací. Z Litomyšle
jde například o gymnázium nebo Smetanovu
Litomyšl. Kazutami Ando má již nyní domlu-
vená vystoupení dvou japonských orchestrů
v Litomyšli. Jeden dorazí letos v březnu, na
druhý se můžeme těšit v srpnu. Naopak sbor
KOS pedagogické školy v Litomyšli by mohl do
Japonska odletět v roce 2017.

Text a foto Jana Bisová

Obrázky japon-
ských dětí dorazily
do Litomyšle



2. 2. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 6. lekce, vstupné pro diváky 40 Kč • Smetanův dům  tel. 461 613 239
3. 2. St 20.00 Wednesday Special Party – středeční taneční párty, djs Glenn a Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841
4. 2. Čt 18.00 Izraelsko-palestinský konflikt a jeho historie – přednáška Mgr. Karla Hrdličky • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 7. lekce, vstupné pro diváky 40 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Na stupních vítězů – promítání filmu festivalu Jeden svět • Kavárna Mandala  tel. 733 518 267

5. 2. Pá 19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl – maturitní ples 4. B • Smetanův dům   tel. 461 615 705
20.00 Fuzzy2102 + Moimir Papalescu – koncert, afterpárty, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Paddy´s Night – komerční hity, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

6. 2. So 14.00 Astronomické tradice v Pardubickém kraji – vernisáž výstavy • regionální muzeum  tel. 461 615 287
17.00 Jiří Grygar: Pluto nemá chybu – přednáška, vstup volný • zámecký pivovar   tel. 461 615 287
18.00 Večer s Vinylem – hrajeme na přání • muzejní kavárna „Rócafé" tel. 606 970 697
20.00  Country bál – k tanci a poslechu hraje Klapeto country, vstupné 50 Kč • hostinec U Párů    tel. 774 708 270
20.00 Soutěž o největšího pivaře – registrace před 20.00 na baru • Cafebar Underground tel. 725 846 248
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Dance Rhytm 02 – klubové rytmy, dj Dash J, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

7. 2. Ne 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody makers – koncert, již vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 613 239
9. 2. Út 9.30 Masopustní průvod • sraz na zahradě 1. MŠ Zámecká   tel. 607 605 720

17.00 Zdobení Valentýnských srdíček • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 8. lekce, vstupné pro diváky 40 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

10. 2. St 9.00 Zpívánky a smažení koblih • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Guatemala: Mayové a ti druzí – cestopisná přednáška Jiřího Kaláta, vstupné 40 Kč • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
20.00 Wednesday Party – středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

11. 2. Čt 10.00 Masopust u nás doma – zvyklosti ve vaší rodině • rodinné centrum tel. 607 605 720
14.00 Zvířátka v zimě – čtení a vyprávění babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Jak na rodokmen? – první schůzka genealogicko-paleografického kurzu pro dospělé • dům dětí a mládeže  tel. 461 615 270
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 9. lekce, vstupné pro diváky 40 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

12. 2. Pá 10.00 Hrátky s dětmi – masopust • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Milan Dvořák: Tak kráčel čas, nyní tryskem pádí... – vernisáž výstavy • dům U Rytířů  tel. 461 614 765
19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl – maturitní ples 4. A • Smetanův dům  tel. 461 615 705

20.00 Ples ZUŠ Litomyšl – hrají orchestry ZUŠ, Beat bos, předtančení, tombola • Lidový dům  tel. 461 612 628
21.00 Music párty – dj Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 P.M.C. Live – dj Le Mix de P.M.C., vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

13. 2. So 10.00 Zabíjačka na Veselce – k dobré pohodě zahrají svitavští heligonkáři • restaurace a minipivovar Veselka tel. 464 601 710
20.00 Šibřinky – téma: Černo-bílá variace, hraje skupina Náhoda, vstupné 120 Kč • sokolovna tel. 731 476 888
20.30 Djs Live! – dj Joker a host • Cafebar Underground tel. 725 846 248
21.00 Retro párty 80.-90. let – dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Valentýnská párty s hřebcem – dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

14. 2. Ne 14.30 Velký dětský karneval – soutěže a hry o ceny, vystoupení, dětská diskotéka, 50 Kč • Lidový dům tel. 737 139 626
15. 2. Po 17.00 Argentina – přednáška Lindy Vorlíčkové • městská knihovna tel. 461 612 068

18.00 Prožitkové bubnování – úvodní lekce jarního kurzu, kterým budou provázet A. a P. Jasanští • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16. 2. Út 9.00 Setkání rodinných center v Pardubickém kraji • rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 Zámecké návrší otevřené pro děti – začátek před kostelem Nalezení sv. Kříže tel. 607 605 720
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 10. lekce, prodloužená, hraje Combo 2, vstupné pro diváky 80 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

17. 2. St 18.30 W.A.F. & WxP – akustický koncert • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
20.00 Wednesday Special Party – středeční taneční párty, djs Glenn a Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

18. 2. Čt 17.00 KJČ: Schwarzenberská elektrárna v Africe – přednáška M. Vandasové • restaurace U Slunce – salonek tel. 461 612 068
17.30 Sever Portugalska a město Porto – vyprávění manželů Kmoškových s promítáním • Husův sbor  tel. 724 704 977
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 11. lekce, vstupné pro diváky 40 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

19. 2. Pá 16.00 Karneval – téma Na královském dvoře • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Jamming aneb bongo lapni, brumlu skousni – nástroje všeho druhu vítány • Cafebar Underground tel. 725 846 248
19.30 Maturitní ples SŠZaT Litomyšl – hraje Vepřo knedlo s Dádou • Smetanův dům  tel. 461 313 611

20.00 Zrní – koncert, afterpárty s dj Negrem, vstupné 180 Kč v předprodeji a 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Rodrigův Oldies výběr – výběr nesmrtelných hitů 90. let, dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

20. 2. So 15.00 Jiří Bělohlávek: Abstraktní svět „první filozofie" – vernisáž výstavy obrazů, úvodní slovo Anna Svobodová tel. 777 613 191
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland Special – house party, djs A. Scalici, Funspeed, Ch. Lay, Glenn & Parrot, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

21. 2. Ne 14.00-18.00 Karnevalové odpolední čaje – hraje Duo Mix Libchavy, vstupné 70 Kč / masky 35 Kč  tel. 461 619 183
22. 2. Po 17.00 Filmová Litomyšl – promítání Stanislava Wagnera • městská knihovna tel. 461 612 068
23. 2. Út 9.00 Pletení z papírových ruliček – dílna pro dospělé • rodinné centrum tel. 607 605 720
24. 2. St 17.30 Rok 2016 ve vztazích – přednáška Ing. Pavla Poloka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

9.00-12.00 Jarní prázdniny s hokejem: Burza a výměna hokejových kartiček • regionální muzeum tel. 461 615 287
18.00 Kaleidoskop Jana Rejžka – znovuobnovený poslechový pořad kontroverzního hudebního kritika, 50 Kč • zámecký pivovar tel. 461 653 491
19.00 Knižní čtvrtek ve středu • Na sklípku tel. 461 614 723
20.00 Wednesday Party – středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

25. 2. Čt 14.30 LU3V: Je tuk ve výživě (ne)přítel? – přednáška doc. MUDr. Pavla Dlouhého, Ph.D. • Lidový dům   tel. 603 140 109 

v Litomyšli v únoru 2016?
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kinolitomysl.cz

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
Út, St 2., 3. 2.  Poldův švagr – film USA, akční, 101 min., T., 110 Kč
Čt, Pá 4., 5. 2.  Padesátka – film ČR, komedie, 100 min., 110 Kč
So, Ne 6., 7. 2.  Padesát odstínů černé – film USA, komedie, 115 min., T., 110 Kč
Út, St 9., 10. 2.  13 hodin: Tajní vojáci z Benghází – film USA, drama / thriller, 140 min., T., 110 Kč
Čt, Pá 11., 12. 2.  Decibely lásky – film ČR, komedie / muzikál, 90 min., 140 Kč
So 13. 2.  Star Wars: Síla se probouzí 3D – film USA, sci-fi / dobrodružný / fantasy, 136 min., 130 Kč
Ne 14. 2.  Star Wars: Síla se probouzí – film USA, sci-fi / dobrodružný / fantasy, 136 min., 100 Kč
Út, St 16., 17. 2.  Dánská dívka – film VB / USA / Německo, životopisný, 120 min., T., 110 Kč
Čt 18. 2.  FK: Sedm statečných – Projekt 100, film USA, akční / western, 115 min., T., 70 Kč
Pá 19. 2.  Do posledního dechu – film USA, drama / thriller, 115 min., T., 110 Kč
So 20. 2.  Do posledního dechu 3D – film USA, drama / thriller, 115 min., T., 140 Kč
Ne 21. 2.  Halloween – film USA, horor / thriller, 95 min., T., 100 Kč
Út, St 23., 24. 2.  Rodinný film – film ČR, drama, 100 min., 110 Kč
Čt 25. 2.  Osm hrozných – film USA, western, 180 min., T., 100 Kč
Pá 26. 2.  Bohové Egypta – film USA, dobrodružný / fantasy, 130 min., 110 Kč
So 27. 2.  Bohové Egypta 3D – film USA, dobrodružný / fantasy, 130 min., 150 Kč
Ne 28. 2.  Revenant: Zmrtvýchvstání – film USA, dobrodružný, 151 min., T., 110 Kč
Út, St 1., 2. 3.  Brooklyn – film Irsko / Kanada / Velká Británie, drama / romantický, 115 min., T., 110 Kč
Čt 3. 3.  Dokument: Zkáza krásou – film ČR, dokumentární, 90 min., 80 Kč
Pá, So 4., 5. 3.  Deadpool – film USA, akční / fantasy / sci-fi, 115 min., T., 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 6. 2.  Hodný Dinosaurus 3D – film USA, animovaný / rodinný, 100 min., 130 Kč
Ne 7. 2.  Hodný Dinosaurus – film USA, animovaný / rodinný, 100 min., 90 Kč
Pá 12. 2.                 13.00 Žabák Ribit – film Malajsie, animovaný / komedie, 50 Kč 
So, Ne 13., 14. 2.  Agenti dementi – film Španělsko, komedie, 90 min., 100 Kč
Po 15. 2.                   9.30  Tři loupežníci – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 20. 2.  Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 3D – film Francie, animovaný, 90 min., 150 Kč
Ne 21. 2.  Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek – film Francie, animovaný, 90 min., 110 Kč
So, Ne 27., 28. 2.  Řachanda – film ČR, pohádka, 90 min., 110 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

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

Informační centrum na náměstí otevřeno:   Po-Pá 8.30-17.00  •  So 9.00-12.00  •  Ne zavřeno

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.

V prodeji: stolní a nástěnné kalendáře na rok 2016 s 50% slevou, parkovací a dálniční známky 2016

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

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

25. 2. Čt 17.30 Stopem po Balkánu – vyprávění Vojty Konečného • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
26. 2. Pá 10.00 Masopust – povídání na téma „masopust“, pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068

20.00 Monkey Business – koncert, afterpárty s dj Saurusem, 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Medic Party – tematická party v doktorském stylu, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

27. 2. So 13.00-17.00 Jarní prázdniny s hokejem: Burza a výměna hokejových kartiček • regionální muzeum tel. 461 615 287
20.00 Brutus – koncert a taneční zábava, vstupné 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě • Music Club Kotelna  tel. 776 278 519
21.00 Rezidental Funky Night – tradiční funky party, djs Glenn & Parrot, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

29. 2. Po 17.00 Paříž a jižní Francie – přednáška Tomáše Tauera • městská knihovna  tel. 461 612 068
19.30 542. LHV: Tango Argentino – koncert v podání Escualo kvintet, vstupné 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 615 705

1. 3. Út 9.00 Balonové sukně, turecké kalhoty – šicí dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – 12. lekce, vstupné pro diváky 40 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 3. St 17.00 Kubánský večer – svědectví A. Naimanové o pořadatelské zemi Světového dne modliteb • Husův sbor tel. 724 704 977
3. 3. Čt 19.00 Věneček – závěrečná lekce kurzu tance a spol. výchovy, hraje Combo 2, vstupné 100-140 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
4. 3. Pá 19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl – maturitní ples 4. C • Smetanův dům  tel. 461 615 705

20.00 Plexis + Upside Down!cz – koncert, afterpárty • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 3. So 9.30-12.00 Sítotisk – grafická dílna, tisk obrázku na papír nebo plátěnou tašku • dům U Rytířů tel. 461 614 765

21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 3. Ne 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou – dětská minidiskotéka Míši Růžičkové, vstupné 120 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 6. 3. Tao te ťing a jiné knižní klenoty z Edice Galerie Zdeněk Sklenář – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10.00-17.00
do 28. 2. Litomyšl na ledě – výstava připomene dějiny litomyšlského hokejového klubu a jeho úspěchy • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17 
do 28. 3. Zimní dětská herna – pro všechny od těch nejmenších až po dospělé návštěvníky • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17  
do 3. 4. Příroda Litomyšlska: Řeka – malá výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 6. 2. do 7. 2.  Malování mandal – workshop s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví • So 13-18, Ne 10-17
od 8. 2. do 9. 2. Muzeum a škola: Aplikace metod zážitkové pedagogiky do školního vzdělávání – seminář • zámecké návrší
přes zimu Černobílá výstava fotografií – Petr Kasal, Zbyněk Renza • hostinec U Černého orla
od 2. 2. do 29. 2. Tisíc podob lásky – výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 7. 2. do 8. 5. Astronomické tradice v Pardubickém kraji – putovní výstava věnovaná tradicím astronomického bádání • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17  
od 12. 2. do 14. 2. Valentýnské menu • hotel Zlatá Hvězda
od 12. 2. do 14. 2. Valentýnské menu – s živou hudbou, překvapení pro dámy • Hotel Aplaus
od 13. 2. do 24. 4. Milan Dvořák: Tak kráčel čas, nyní tryskem pádí... – výstava fotografií • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 18. 2. do 21. 2. Fish Market – čerstvé ryby na ledu připravíme dle vašeho přání • Hotel Aplaus 
od 21. 2. do 31. 5. Jiří Bělohlávek: Abstraktní svět „první filozofie" – výstava obrazů • Galerie Sofia, Antik Hotel Sofia • denně
od 22. 2. do 26. 2. Pestré jarní prázdniny – tradiční příměstský tábor DDM, při kterém bude každý den rozdělen programově na dvě části • dům dětí a mládeže
od 26. 2. do 28. 2. Pečená žebra a kolena • hotel Zlatá Hvězda
od 29. 2. do 6. 3. Zvláštní lidé: Katastrofy lidského těla – výstava voskových figurín • zámecký pivovar • denně 10-18
od 5. 3. do 6. 3. Tužka – kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou • rodinné centrum • 9-17

5. 2. Pá 20.00 Ples SDH – hraje Vepřo knedlo zelo • KD Skalka, Lubná
6. 2. So 11.00 Masopustní hody – prodej zabíjačkových dobrot, po 13. hodině příchod masek • u kapličky na Pohoře, Sebranice

14.00 Dětský karneval • Sokolovna, Jedlová
19.00 Dovolená po Česku – divadelní komedie v podání divadla Exil Pardubice • Sokolovna, Bystré
20.00 Hasičský ples – hraje skupina Našlupky, vstupné 80 Kč • sál hospody „V okliku", Benátky
20.00 Hasičský ples – hraje Rotoped, vstupné 60 Kč • Sokolovna, Dolní Újezd
20.00 XXVI. charitní ples – téma: Čtyři roční období, hraje Trio Chorus, vstupné 80/100 Kč • Sokolovna, Makov
20.00 Divadelní bál – hraje Borsalíno, Hradec Králové • Sokolovna, Sloupnice

7. 2. Ne 14.00 Masopust – průvod masek od hostince Koruna do sokolovny • Dolní Újezd
14.00 Maškarní karneval pro děti • Orlovna, Oldřiš

12. 2. Pá 20.00 Divadelní ples – hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Němčice
13. 2. So 14.00 Dětský karneval • tělocvična ZŠ a MŠ, Trstěnice

20.00 Rybářský ples • kulturní dům, Čistá
20.00 Hasičský ples – k tanci hraje Rytmik • Orlovna, Oldřiš
20.00 Maškarní ples – hraje Rotoped • tělocvična ZŠ a MŠ, Trstěnice

14. 2. Ne 17.00 Ženitba – komedii uvádí náhodný amatérský spolek Divadlo mezi světy, vstupné dobrovlné • KD, Sebranice
19. 2. Pá 19.00 Václav Neckář „Mezi svými" – komorní koncert • Tylův dům, Polička 

20.00 Školní ples – předtančení, tombola, hraje Nonus • Sokolovna, Bystré
20. 2. So 13.30 Dětský karneval – bohatý program pro děti • Sokolovna, Bystré

14.00 Dětský sportovní karneval • KD Skalka, Lubná
20.00 15. společenský ples A-klubu – hraje Vepřo knedlo s Dádou, překvapení, vstupné 80 Kč • KD, Pohodlí u Litomyšle
20.00 Diskoples • Sokolovna, Sloupnice

27. 2. So 20.00 Sokolský ples • kulturní dům, Čistá
20.00 Maškarní ples • Sokolovna, Jedlová
20.00 Obecní ples • Rychta, Morašice
20.00 Šibřinky – hraje Mix • Kulturní dům, Osík
20.00 Ples SDH Trstěnice – hraje Vepřo knedlo zelo • tělocvična ZŠ a MŠ, Trstěnice

KAM DO OKOLÍ LITOMYŠLE

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ 6. 2. 19.00 Dovolená po Česku – komedie o dvou manželských párech na dovolené, divadlo Exil Pardubice, předprodej vstupenek v IC • sál sokolovny 

19. 2. 20.00 Školní ples – bohatá tombola a předtančení žáků a žákyň ZŠ a ZUŠ Bystré, hraje kapela Nonus, občerstvení zajištěno • sokolovna
20. 2. 13.30 Dětský karneval – připraven je bohatý program pro děti • sokolovna 

DOLNÍ ÚJEZD 6. 2. 20.00 Hasičský ples – hraje Rotoped, vstupné 60 Kč • sokolovna 
7. 2. 14.00 Masopust – průvod masek vyjde od hostince Koruna do sokolovny, kde bude následovat kulturní program

LUBNÁ 5. 2. 20.00 - Ples SDH – hraje Vepřo Knedlo Zelo • Skalka Lubná
20. 2. 14.00 Dětský sportovní karneval • Skalka Lubná

OLDŘIŠ 7. 2. 14.00 Maškarní karneval pro děti • Orlovna 
13. 2. 20.00 Hasičský ples – k tanci a poslechu hraje skupina Rytmik • Orlovna

SEBRANICE 6. 2. 11.00 Masopustní hody – prodej zabíjačkových dobrot, po 13. hodině příchod masek • u kapličky na Pohoře 
14. 2. 17.00 Ženitba – komedii uvádí náhodný amatérský spolek Divadlo mezi světy, vstupné dobrovolné • sál kulturního domu

POLIČKA 19. 2. 19.00 Václav Neckář „Mezi svými“ – komorní koncert tváří v tvář a „mezi svými“ • velký sál Tylova domu  
6. 2. – 10. 4. Výstava Příběhy Romů • Městské muzeum a galerie Polička  

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na  www.regionsm.cz



více na  www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY 10. 2. 19.00 Renata a Igor Ardaševovi – koncert v rámci KPH, klavírní duo dvou skvělých brněnských klavíristů • Ottendorferův dům

13. 2. 14.00 Masopust s tradiční zabijačkou • náměstí Míru
POLIČKA 12. 2. 19.00 Rybářský ples – RS Vysočina • Tylův dům – velký sál 

19. 2. 19.00  Václav Neckář „Mezi svými“ –  koncert, vstupné 390, 360, 330 Kč • Tylův dům -velký sál
27. 2. 14.00 Odpoledne s dechovkou – vstupné 70 Kč • Tylův dům – velký sál

MORAV. TŘEBOVÁ 9. 2. 19.00 Recitál Hany Křížkové a Tomáše Savky – vstupné 150 Kč • dvorana muzea 
4. 3. 19.00 Edith Piaf – Milovat k smrti – Světlana Nálepková ve strhujícím příběhu Edith Piaf, vstupné 200 Kč, předprodej od 1. 2. • kinosál muzea 

VYSOKÉ MÝTO 6. 2. 20.00 Špejbl´s Helprs – AC/DC Revival – koncert s after party v klubové scéně M-klubu
26. 2. 20.00 POLETÍME? & MUCHA – koncert dvou skupin v klubové scéně M-klubu
do 28. 2. Fenomén československého filmového plakátu od 60. do 80. let 20. století – výstava • regionální muzeum

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 7. 2. Masopust na statku – staročeská zabíjačka, pečení chleba, obchůzka masopustních maškar, Pohádky za pecí, lidová tvorba • Šrámkův statek
CHEB 6. 2. Chebský masopust – tradiční masopustní průvod městem za spolupráce města Cheb a herců Západočeského divadla v Chebu
JINDŘICHŮV HRADEC 7. 2. Masopustní průvod masek s doprovodným kulturním programem • centrum města
KUTNÁ HORA 18. 2. 18.00 Disputace Kutná Hora – Čáslav / Uctivý služebník aneb 999 kutnohorských živnostníků • hotel U Kata, kongres. sál
POLIČKA do 28. 2. Zimní veselí od adventu po Hromnice – výstava o koledování pro radost i na přilepšenou • třída B. Martinů v Centru Bohuslava Martin
TELČ 6. 2. Masopust v Telči – ve 14.00 přivítáme na náměstí průvod masek v čele se souborem Podjavořičan, pravé vepřové hody 
TŘEBOŇ 25. 2. Klavírní koncert – Jan Simon (klavír) a Heroldovo kvarteto, na programu díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka a F. Chopina • Divadlo J.K.Tyla 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

více na  www.ceskainspirace.cz

6. 2. So 14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji – 2. kolo • dům dětí a mládeže
9.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. BSK Jičín – liga kadetek U17 • městská sportovní hala

12.00 a 14.00 Volejbal: Litomyšl vs. Lanškroun – krajský přebor I. třídy mužů • městská sportovní hala
9.00 a 11.00 Basketbal: BK Litomyšl B vs. Sokol HK PP – OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra

7. 2. Ne 9.00 a 11.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. SŠB Pardubice – OP minižactva U13 • hala TJ Jiskra
9. 2. Út 18.00 Večer s Leonem – turnaj ve stolním fotbale, penalty  • Cafebar Underground

13. 2. So 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá – jezdecká hala
14.00 Valentýnský běh – I. ročník, 10 km • start a cíl na zámeckém návrší
15.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Žďár nad Sázavou – 3LM • hala TJ Jiskra

14. 2. Ne 10.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. Kara Trutnov – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
9.30 a 11.30 Basketbal: BK Litomyšl vs. Kara Trutnov B – OP minižactva U12 • hala TJ Jiskra

20. 2. So 9.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl vs. Řetová – KS • hala TJ Jiskra
10.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. OSK Olomouc – liga kadetek U17 • městská sportovní hala
13.30 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl vs. Ústí nad Orlicí – KS • hala TJ Jiskra

21. 2. Ne 10.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. Jiskra Kyjov – liga kadetek U17 • městská sportovní hala
23. 2. Út 9.00-12.00 Jarní prázdniny s hokejem: Stiga hokej – exhibice a turnaj pro děti i rodiče • regionální muzeum
25. 2. Čt 13.00-17.00 Jarní prázdniny s hokejem: Stiga hokej – exhibice a turnaj pro děti i rodiče • regionální muzeum
27. 2. So 10.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. OSK Olomouc – liga žákyň U15 • městská sportovní hala

13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá – jezdecká hala
14.00 Smíšené dvojice – turnaj ve stolním fotbálku, registrace od 13.30 • Cafebar Underground

28. 2. Ne 9.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. Mohelnice – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
11.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. SŠB Pardubice – VČL žen • městská sportovní hala

KAM ZA SPORTEM

SPORT, CVIČENÍ
Městský bazén, tel.: 461 315 011
www.bazen-litomysl.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 18.30, 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 následné poraden-
ství. Lze využít na každé spinning lekci. 
www.stratilek.cz/spinning.html
Fitcentru FILA u zimního stadionu,
tel. 777 288 770
FIT-LINE Lucie Jandíková:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ”
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING • MIX PRO ŽENY

• FLOWIN • BOSU • PORT DE BRAS • TRX
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz
Sauna , Trstěnická 982, tel. 777 947 718
• Po zavřeno 
• Út 17.30–21.30 bez omezení 
• St 16.00–18.30 muži, 18.30–22.00 bez omezení 
• Čt 16.00–19.00 ženy, 19.00–22.00 bez omezení 
• Pá 16.00–18.30 muži, 18.30–22.00 bez omezení 
• So zavřeno • Ne 16.00–22.00 bez omezení
www.areal-sokolovna.cz
Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal, no-
hejbal
• Po-Ne 8.00–22.00
Více informací na tel. 603 342 345 
a na www.sportcentrum-litomyšl.cz
Taneční škola AMOR, tel. 728 684 634
Kurz orientálního (břišního) tance • Čt 18.30 
Více na: www.amor-orient.com, bližší informace:

a.moravkova@quick.cz
Rodinné centrum, tel. 721 344 217
Rehabilitační cvičení s prvky jógy • Čt 16.30–17.30 
ZUŠ – Tunel
(taneční sál Základní umělecké školy B. S. Litomyšl) 
PILATES – pojďte probudit svá těla • St 19.00-20.00
Info email: jarka.voleska@gmail.com
ORIENTÁLNÍ TANCE – první lekce proběhla 21. ledna v 18.30
hod.
Bližší informace a přihlášky na mobil: 728 684 634, email:
a.moravkova@quick.cz
Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz
AE-ZU - taneční a posilovací hodina • St 18.30–19.30 
Bez rezervace, více info na: adrianavit@seznam.cz
Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení • So, Ne 13.30–15.30  
• 22.-26. února denně 13.30-15.30
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Nový cizojazyčný
projekt EDISON 
na III. ZŠ
Druhý únorový týden se opět bude na ZŠ T. G.
Masaryka více mluvit anglicky. Zapojili jsme se
do projektu Edison, v jehož první letošní etapě
bude na škole působit několik zahraničních stá-
žistů – vysokoškolských studentů ze zemí ce-
lého světa. Budou po celý týden mezi dětmi,
budou učit angličtinu a ve zvláštním pásmu se-
znamovat naše žáky se zeměmi, odkud přichá-
zejí. Bohužel u nás mělo být podle původní
dohody až osm studentů z celého světa (i Jižní
Ameriky), ale současná riziková bezpečnostní si-
tuace některé lidi odrazuje od cestování do Ev-
ropy. Účast momentálně potvrdili čtyři stážisté,
tři dívky (z Číny, Malajsie a Ukrajiny) a jeden
mladý muž z Gruzie. Těšíme se, že to bude týden
zajímavý a přínosný a že v příštích příznivějších
letech budeme moci tyto aktivity rozšiřovat.

Pavel Jirsa

PŘÍLEŽITOST 
PRO BUDOUCÍ 
„„ŠESŤÁKY”

ŠKOLAMYŠL

Od příštího školního roku 2016–2017 otevíráme na naší
škole II. stupeň.  Vzniká tak příležitost novým dětem – 
budoucím šesťákům – vstoupit do naší školy a vzdělávat
se „„tak trochu jinak“. Jak, to je otázka, na kterou můžete
nalézt odpověď při návštěvě naší školy. Sami uvidíte,
jak pracujeme, učíme se a žijeme. Rádi vás seznámíme 
s konceptem vzdělávání na II. stupni naší školy. 

Kontaktujte nás na telefonech 
776 011 742 nebo 775 612 258 
a dohodněte si svou návštěvu. Jste vítáni.

Soutěž pro
mladé fotografy
V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel,
Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořa-
datelem – Radou Evropy, aby u nás zorganizo-
valo mezinárodní soutěž „Mladí fotografují
památky” a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se
velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem je devět
úspěšných ročníků. Celá soutěž vrcholí předává-
ním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel ve Španělském sále na
Pražském hradě, v roce 2016 to bude 19. dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky” je dnes
jedna z největších světových akcí pro mladé na
poli kulturního dědictví. Soutěž je učena pro
žáky a studenty základních a středních škol,
kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie,
které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů ev-
ropského dědictví (www.ehd.cz). „Celá akce má
podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dě-
dictví, podpořit znalosti historických budov a za-
hrad, venkovských a městských krajin uznávané
památkové hodnoty či neobvyklé krásy,” říká
Květa Vitvarová, tajemnice Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska, a dodává:
„Soutěž není pouhou ,fotografickou´ akcí, ale
spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památ-
kovým dědictvím.” Je proto třeba vyhnout se ná-
mětům, které přes svou možnou fotografickou
zajímavost neodpovídají takovému záměru.
Technické specifikace soutěže pro rok 2016: Pro
vkládání fotografií je uzávěrka 11. března. Vítě-
zové národního kola soutěže budou slavnostně
vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne pa-
mátek a sídel 19. dubna 2016 a postupují do me-
zinárodní soutěže. Rada Evropy stanovila pro
soutěž tato kritéria: Tématem je Architektonické
dědictví a účastníky mohou být mladí lidé do
věku 21 let navštěvující školní zařízení. V letoš-
ním roce musí soutěžící opět vkládat fotografie
přes internet na nové webové stránky Sdružení
– www.historickasidla.cz. Každý účastník může
vložit maximálně 3 fotografie. Registrace a vlo-
žení jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběh-
nout najednou (není možné se zaregistrovat,
vložit jednu fotografii, odeslat a následně za ně-
kolik dnů vložit další fotografii). 
Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé
odměny. Firma Zoner každoročně věnuje hod-
notné ceny pro účastníky.
Veškeré informace či dotazy zodpoví sekretariát
SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na emailové
adrese info@shscms.cz.                                 -red-

„Tiskařina byla, je a bude COOL!”
Máte doma deváťáka, který se rozhoduje, na jakou
střední školu jít? Jsou odvětví, ze kterých žalostně
volají po kvalifikovaných zaměstnancích. Zde je
šance na dobré uplatnění. Ruce po absolventech
natahují i tiskárny, třeba H.R.G. v Litomyšli, jak
nám potvrdil její jednatel Leoš Tupec.
„Je paradoxní, že školy, které se vzděláváním
v oboru polygrafie zabývají, hlásí nedostatek dětí,
a oproti tomu tiskárny – jako je například HRG –
hledají lidi vyučené v oboru. A přitom odborně
vzdělaní zaměstnanci si v tiskařině přijdou na
velmi dobré finanční ohodnocení. Hodně nad prů-
měrem mzdy v České republice,” uvádí Leoš
Tupec, jednatel tiskárny H.R.G. Litomyšl. Být tiskař
totiž již dávno neznamená pracovat se špínou
a tiskařskou černí, ale dělat se supermoderními
tiskovými stroji, které se obsluhují přes dotykové
obrazovky. Spousta práce na nich je automatizo-
vána. Je to high-tech činnost, kde je třeba umět
pracovat s počítačem. Stejné je to na dalších stro-
jích v dokončujícím zpracování tiskárny. Ty se
často pořizují za desítky milionů korun a obsluho-
vat je mohou jen opravdoví odborníci.
„Střední školy dnes chrlí spousty ,vzdělaných´
studentů, ze kterých se často stávají nezaměst-
naní, případně nastupují jako nekvalifikovaná
pracovní síla mimo svůj obor. Nedělejte tuto
chybu s vašimi dětmi i vy, a pokud máte doma
manuálně zručného syna či dceru, zkuste se za-
myslet nad jejich budoucností v oboru polygra-
fie,” vyzývá Leoš Tupec. Škol v oboru je podle
jeho slov mnoho. Jde například o Střední školu
grafickou Brno nebo Střední průmyslovou školu
grafickou Praha, ale studovat mohou mladí
i v Olomouci a dalších městech. Pardubický kraj

se pak pyšní jedinou možností v České republice
studovat tento obor na vysoké škole, a to na
Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-techno-
logické, katedře polygrafie a fotofyziky. 
Možná nevíte, ale v Litomyšli existuje již více než
500letá tradice tisku. „Byla by škoda, kdyby se
nemohla do budoucna dále rozvíjet díky nedo-
statku odborníků. Protože tiskařina byla, je
a bude cool,” říká na závěr Leoš Tupec.
Pro zajímavost uvádíme posloupnost litomyšl-
ských tiskařů: 
1503–1534 Pavel z Meziříčí – Impressí na hoře

Olivetské
1534–1577 Alexandr Oujezdský
1577–1620 Andrys a Adam Graudenc
1620–1631 Jan Ryk
1631–1651 Matouš Václav Březina
1651–1686 Jan Arnold Hradecký z Dobroslavína
1686–1751 Daniel a Jan Kamenický z Hiršfeldu

– U Kamenických
1751–1844 Václav, Jan a Aloisie Turečkovi –

U Turečků na Kopečku
1844–1846 Anna Roztočilová
1852–1863 Antonín Augusta
1846–1874 František a Josefa Bergrová
1874–1938 Františka a Vladimír Augustovi
1902–1949 Josef Dmych – Kamenotiskárna a Li-

tografie
1926–1950 Josef Dostál – Na Ostrově
1939–1948 Rodina Šperlova – Augusta
1948–1989 Znárodnění a vznik provozu Výcho-

dočeských tiskáren
1989–2001 Rodina Šperlova – Augusta
1989-dosud Petr Lorenc, H.R.G. spol. s r.o.

-red-
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K Svatému Valentýnovi jsme si pro čtenáře připra-
vili bonbónek v podobě smyčcového oddělení,
prezentovaného pedagogy Ladislavou Blajdovou
a Jiřím Habartem (na fotografii zleva), a EKN, které
reprezentuje pan učitel Miroslav Techlovský. Ač-
koliv se v dětských houslových futrálech, na
svahu před kostelem nezřídka plnících funkci ele-
gantních minisaní, netísní Stradivariho skvosty
a ani žíně vlající za žáky nikdy nezdobily pozadí
valdštejnských plnokrevníků, vychovalo smyčcové
oddělení řadů vynikajících umělců. Paní učitelka
Blajdová vystudovala Konzervatoř v Pardubicích
a po angažmá ve Východočeském divadle a v par-
dubické ZUŠ zakotvila v Litomyšli, kde na naší
škole vyučuje hru na housle a vede komorní sou-
bory. S ideou vzkřísit regionální lidovou muziku
a krásný litomyšlský kroj potom při ZUŠ založila
lidový folklorní soubor Heblata a tento čin po-
tvrzuje slovy: „Lidová píseň je to, co si každý rád
s chutí zahraje a zazpívá. A hlavně, s písničkou jde
všechno líp!” Jiří Habart absolvoval na Konzerva-
toři v Kroměříži hru na housle, a jelikož se mu již

Múzám naslouchat je fuška,
proto zbystři, je tu „Zuška”

za studií zalíbila profese dirigenta a varování v po-
době smutného případu skladatele Baptiste de
Lully, který zemřel na následky zranění zavině-
ného bodcem těžké barokní taktovky, se rozhodl
bláhově nedbat, je v současné době posluchačem
katedry dirigování na brněnské JAMU. „Velkou ra-
dostí mi je v hudební škole zejména práce s talen-
tovanými žáky směřujícími na konzervatoř,” praví
Jiří a se smutkem v hlase dodává: „To ve mně evo-
kuje trochu nostalgické vzpomínky, neboť tomu
není tak dávno, co jsem byl i já na jejich místě.” 
Oddělení EKN, což neznamená ani kliniku fakultní
nemocnice, ani zkratku souboru profesionálních
tanečnic, ale třídu elektronických nástrojů pana
učitele Miroslava Techlovského, je v nabídce školy
již od roku 2000. V současné době dokonce došlo
k jeho rozšíření o obor „Záznam a zpracování
zvuku”, jenž může být realizován díky novému
špičkově vybavenému studiu z evropské dotace.
Pana učitele jsme na závěr požádali o krátký roz-
hovor: Mirku, jaké máš vzdělání? „Vysokoškolské
chemické, na konzervatoři skladbu u hudebního
skladatele Leona Juřici a pedagogiku na PdF UP
Olomouc.” Proč zrovna pedagogické povolání?
„Inspirací mi byla teta, která byla učitelkou, ma-
lovala a hrála na několik hudebních nástrojů.” Jaké
v této profesi vidíš klady a zápory? „Jde o práci
s lidmi, jež nabízí možnost dalšího rozvoje osob-
nosti. Naopak pozoruji nízkou prestiž tohoto po-
volání u veřejnosti.” Čemu se zasměješ a co tě
naopak dojme? „Mám rád dobré vtipy i dobré lidi
a dojímá mě neschopnost některých lidí schovaná
za falešný humor a posměvačství.” Nějaký bon-
bónek na závěr by nebyl? „Jo, byl by nějaký dobrý
čokoládový...” Příště se můžete těšit na akorde-
onové a kytarové oddělení.

Markéta Hegrová a Petr Jiříček, foto P. Jiříček

Budoucí vychovatelé z Česka a Německa
nahlédli do světa nejmladších
V Litomyšli máme tři skvělé mateřské školy, na
které můžeme být pyšní. Znovu se to potvrdilo
koncem právě ukončeného roku, kdy všechny tři
otevřely své dveře skupině německých a českých
studentů, budoucích vychovatelů a učitelek MŠ,
a dovolily jim nahlédnout do světa našich nejmlad-
ších. Ať už v mateřské škole Lidická, 17. listopadu
nebo Zámecká, všude se setkali studenti s velkou
vstřícností, ochotou a profesionalitou. Zúčastnili se
dopoledních aktivit, seznámili se s rozsahem práce
učitelek, obdivovali množství nabízených aktivit
(možnost návštěvy sauny, keramická dílna, do-
pravní hřiště, hra na flétnu i základy angličtiny).
Velký zájem a pochvalu si zasloužilo oddělení dětí
s handicapem v I. MŠ, kde byli němečtí studenti
speciální pedagogiky nadšeni mimořádně rodin-
nou a vstřícnou atmosférou, která dávala dětem
naprostý pocit jistoty a bezpečí. 
Samozřejmě došlo i na srovnávání s německými
(konkrétně braniborskými) předškolními zaříze-
ními, tzv. Kita nebo Kindergarten. Základním
rozdílem je počet dětí připadajících na jednu uči-
telku, v Německu je to ze zákona 5,5 dětí. Proto
němečtí studenti obdivovali, jak naše dvě uči-
telky s přehledem zaměstnají a zaujmou i sku-
pinu 25–28 dětí. Další odlišností je, že
v Německu jsou do školky přijímány i úplně ma-
ličké děti, kolem jednoho roku věku. Tím se pod-
poruje zaměstnanost maminek. U těchto dětí je
ale posílen počet vychovatelek. Rozdílný je i pří-
stup k platbě za umístění dětí do předškolního
zařízení. Stejně jako u nás se za školku i v Ně-
mecku platí, platba je poměrně vysoká, ale mění
se v závislosti na velikosti příjmů rodiny. Pokud
jsou například rodiče studenti, kteří nemají
vlastní příjem, je jim snížena úhrada až na nulu.
Co je ale u nás i v Německu stejné, je snaha dát

dětem to nejlepší – pestrou nabídku činností,
vést je samostatnosti (na tomto bodě se v Ně-
mecku mimořádně zakládá), zajistit jim pod-
nětné prostředí, vhodné didaktické pomůcky
a inspirující hračky, rozvíjet estetické cítění. Jak
v Německu, tak u nás má každé dítě své portfo-
lio, kde je zachycován jeho vývoj v několika sle-
dovaných oblastech a rodiče pak mají možnost
vidět pokroky svých nejmilejších. Naším českým
nadstandardem je to, že v každé třídě stojí klavír
a každá paní učitelka dokáže dětský zpěv dopro-
vodit i hrou na nástroj.
Proto touto cestou děkujeme paní ředitelce
Mgr. Vítězslavě Borovičkové (I. MŠ), paní ředi-
telce Romaně Vackové (II. MŠ) a paní ředitelce
Stanislavě Kusé (III. MŠ) a jejich kolegyním za
možnost návštěvy a přejeme jim hodně radosti
při další práci s dětmi!

Za studenty VOŠP a SPgŠ Litomyšl 
a OSZ 1 Barnim, Abteilung 3, Sozialwesen

Zuzana Doležalová (V3.A) a Jana Macková,
foto Kerstin Spindler

Novinky v dopravě

SMETANOVA LITOMYŠL
DOPLŇUJE TÝM!
Pro pořádání 58. ročníku festivalu
hledáme uvaděčky, 
uvaděče, řidiče osobních 
vozů a autobusu 
Požadujeme:
•věk minimálně 18 let
•aktivní znalost anglického jazyka,

další jazyk výhodou
•příjemné vystupování, znalosti 

společenského chování, 
všeobecný rozhled

•orientace na zámeckém návrší 
a ve městě Litomyšl

•u uvaděček a uvaděčů konfekční
velikost (z důvodu jednotného
oblečení)

•u řidičů řidičské oprávnění skupiny
B s praxí, orientace v Praze 

•u řidiče autobusu předepsaná
oprávnění včetně profesní karty

V případě zájmu zašlete přihlášku 
do 29. února 2016 na adresu:
recepce@smetanovalitomysl.cz 
nebo 
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl

Pohovory proběhnou nejpozději 
do konce měsíce března.

Od nového roku došlo ke změnám na silnicích.
Dotkly se silniční sítě, kdy se některé rychlostní
komunikace změnily na dálnice. Podobu změnily
i dálniční známky. Další novinkou pro řidiče je
povinnost mít povinnou zimní výbavu v místech,
která jsou označena a to nehledě na období od
1. listopadu do 31. března. Pokud není uvedeno
jinak na dodatkové tabulce. Pro chodce by pak
měla začít platit povinnost nosit reflexní prvky
ve tmě a v mlze na silnici mimo obec. Policisté
také budou moci pokutovat řidiče, kteří si před
jízdou neočistí auto od sněhu a ledu. Přísnější
tresty čekají ty, kteří vjedou na železniční přejezd
na červenou. Dopravní policisté také mohou za-
bavit při zastavení vozidla řidiči tzv. malý tech-
nický průkaz. 
Nově vzniklé dopravní značky nebudou prozatím
využívány v Litomyšli. Drobná změna by se
mohla dotknout dodatkových tabulek „Mimo do-
pravní obsluhy”, nově totiž budou tyto tabulky
nahrazeny textem „Mimo dopravní obsluhu”.
Jedná se tedy o češtinářskou úpravu značení.
„Původní tabulky není nutné vyměnit ihned, zá-
konná lhůta na výměnu je pět let a město Lito-
myšl se k ní v nejbližší době nechystá,” řekl
Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl.
Řidiči si mohou také od nového roku pořídit na svá
auta registrační značky na přání. U osobních vo-
zidel si lze zvolit téměř libovolnou kombinaci osmi
písmen a číslic (u motocyklů sedmi, u mopedů
pěti), musí ale obsahovat alespoň jednu číslici.
Tato značka však musí splnit přesně daná pravidla
a set pro osobní auto stoji deset tisíc korun. O re-
gistrační značky na přání nebyl zatím v Litomyšli
moc velký zájem. „Zatím máme tři značky připra-
vené k vyzvednutí a u dalších tří je provedena re-
zervace. Všechny evidované kombinace znaků
jsou běžné a přípustné,” popsal situaci v půlce
ledna Kamil Hebelka, vedoucí Odboru dopravy
Městského úřadu Litomyšl. -pš-
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Po stopách let minulých – díl 50
Čluny na kosení rákosu

SERIÁL

Takto pracoval žací člun na rybníku.

Reklamní nabídka na výrobek firmyŽací lišta v základní poloze při sekání na hladině. Snímek žacího stroje na nabídkách

Loď posloužila také jako svatební plavidlo manže-
lům Jůzovým.

Snímek z veletrhu, kde firma své výrobky předvá-
děla.

Další cizojazyčná nabídka na žací loď

Snímky zaměstnanců, kteří v různých obdobích ve firmě pracovali.

Takto vypadala celá loď na hladině rybníka.Žací lišta může sekat rákos až 1 m pod hladinou.

V Litomyšli na části Lány vznikla ve druhé polo-
vině 20. století průmyslová firma Horský. Vyrá-
běla malé vodní čluny na kosení rákosu na
rybnících. Po roce 1948 byla zařazena do Průmys-

lového podniku Polička a dále vyráběla stejné vý-
robky pro tuzemsko, pro Polsko, Sovětský svaz
a další zájemce, a to s novými zlepšeními. Později
po roce 1980 nenavázala zdárně na tradici a po-

stupně zanikla. Žací stroje na rákos se vyráběly se
širokou lištou a s ponorem do 1 m pod hladinou.
Obrazový materiál poskytli M. Hýblová a mistr vý-
roby pan Jůza. Připravil Miroslav Škrdla

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Poslední únorový týden se v Praze uskuteční de-
sátý ročník projektu proti totalitě Mene Tekel,
který prostřednictvím filmů, výstav, koncertů
a dalších programů podává svědectví o našich
novodobých dějinách. 
Letošní téma Společenský, kulturní a duchovní
život dětí a mládeže v době nesvobody se pro-
mítne i do originálního formátu rekonstrukce po-
litických procesů, jež se za velkého zájmu diváků
koná 27. února od 14 hodin v autentické porotní
síni Vrchního soudu na Pankráci. Pořadatelé si
pro tento záměr vybrali litomyšlskou kauzu
„Stříteský a spol.”, reflektující studentský odboj
proti zpolitizování mládežnických organizací po
roce 1948. Soud, který proběhl v říjnu 1950 ve
Smetanově domě s 24 obžalovanými, do jejichž
čela byl postaven rektor piaristické koleje F.
A. Stříteský a mezi obviněnými bylo mnoho mla-
distvých, měl zřetelně deklarovat nezpochybni-
telnou úlohu komunistické strany při budování
státu založeného na diktatuře proletariátu.
Posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy
spolu s autorem projektu Janem Řeřichou ke své
práci využili nejen četné archivní spisy, ale také
mimořádně erudovanou historickou studii
PhDr. Martina Boštíka z Regionálního muzea
v Litomyšli, který vystoupí se svým příspěvkem
také na mezinárodní konferenci v Senátu Parla-
mentu ČR dne 25. února.

Neocenitelným přínosem se staly vzpomínky pa-
mětníků i osobní setkání s přímými účastníky
procesu panem Jiřím Kopřivou a panem Mirosla-
vem Matějkou, kteří ochotně poskytli fakta a své
konkrétní zkušenosti s mašinérií totalitní moci
bezohledně likvidující přirozená lidská práva. Je-
jich osobní svědectví zpřítomní historii i v dalších
programech festivalu Mene Tekel.
Stranou nezůstává ani nejmladší generace
města, odkazujícího k tradici vzdělanosti, zalo-
žené již v 17. století řádem piaristů, a pokračující
mimořádně bohatým kulturním a společenským
životem v současnosti. Do programu festivalu se
významně zapojila Základní umělecká škola Be-
dřicha Smetany. Žáci výtvarného oboru pro-
střednictvím soutěže Kde domov můj...přispěli
svými díly k mnohovrstevnaté výstavě v ambitu
chrámu Panny Marie Sněžné v Praze, kterou
mohou návštěvníci zhlédnout do 3. března.
Slavnostní zakončení festivalu proběhne tra-
dičně 28. února v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě a letošní jubilejní
ročník svou účastí obohatí úspěšný dětský pě-
vecký sbor Lilium pod uměleckým vedením paní
Lucie Kratochvílové.
Všechny programy Mene Tekel jsou volně pří-
stupné veřejnosti a více informací se zájemci do-
zvědí na adrese www.menetekel.cz.

Daniela Řeřichová

Rekonstrukce litomyšlského 
monstrprocesu „Stříteský a spol.” 
na festivalu Mene Tekel

Sobotní výtvarné dílny se pro mnohé účastníky
staly zpestřením probíhajících výstav, ale i mož-
ností si na „na vlastní kůži” vyzkoušet (ne)tra-
diční výtvarné techniky. V roce 2016 bude
v domě U Rytířů probíhat cyklus grafických
dílen, určených jak pro dospělé, tak dětské náv-
štěvníky, kteří mají chuť vyzkoušet si tiskařské
řemeslo.

V sobotu 5. března od 9.30 do 12.00 hodin pro-
běhne první dílna, na které se budeme věnovat
technice sítotisku. Účastníci si touto technikou
budou moci natisknout obrázek na papír, plátě-
nou tašku (možno zakoupit na místě za 40 Kč)
nebo vlastní tričko apod.
Následující grafické dílny jsou naplánované na
tyto termíny: 11. června linoryt, 10. září lept, 15.
října papíroryt, 10. prosince suchá jehla a mono-
typ. Program dílen se může změnit, aktuální in-
formace najdete na webových stránkách galerie:
www.galerie.litomysl.cz. Těšíme se na vaši náv-
štěvu!         Zuzana Tomanová, foto archiv MGL

Grafické dílny 
v městské galerii

V sobotu 6. února ve 14 hodin proběhne v muzeu
vernisáž putovní výstavy nazvané Astronomické
tradice v Pardubickém kraji, která je společným
dílem Regionálního muzea v Litomyšli a Národ-
ního technického muzea. První část výstavy po-
číná nejstaršími výzkumy nebeských jevů, jež
v našem kraji prováděli již v 17. a 18. století lito-
myšlští piaristé. Přes jednotlivé osobnosti této
vědy pokračuje až do současnosti, v níž se za-
měřuje i na neprofesionální astronomické inici-
ativy. Její součástí je také rozsáhlá galerie
fotografií vesmírných objektů, které v letech
1997–2015 pořídil ve své pozorovatelně v Poličce
a ve Vranové Ing. Roman Ehrenberger. Druhá,
předmětová část výstavy představí astrono-
mické a časoměrné přístroje z 16.–20. století po-
cházející ze sbírek Národního technického
muzea. Výjimečný exponát zapůjčil také Státní
okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli. Vý-
stava potrvá do 8. května. 
Na vernisáži astronomické výstavy bude před-
staveno první vydání knihy Zdeňka Kopala Cesta

z Cambridge na Mount Palomar a zpět. Ta pojed-
nává o astronomově putování z východního po-
břeží USA (z Cambridge, sídla Harvardovy
univerzity) až do kalifornské hvězdárny na
Mount Palomaru, kde se Kopal v roce 1948
zúčastnil slavnostního zahájení provozu tehdy
největšího zrcadlového dalekohledu světa. Edice
této unikátní publikace, kterou předloni oboha-
tila litomyšlskou archivní pozůstalost svého otce
dr. Zdenka Smith-Kopal, vznikala pod vedením
PhDr. Milana Skřivánka. Doslov k ní napsal
RNDr. Jiří Grygar, CSc., který o Kopalově textu
také osobně promluví. Autorem grafické úpravy
knihy, kterou vydalo Regionální muzeum v Lito-
myšli ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor
vitae, je Jiří Lammel.   
Od 17 hodin se v zámeckém pivovaru uskuteční
přednáška Jiřího Grygara na téma Pluto nemá
chybu, která pojedná o nových poznatcích, jež
o této trpasličí planetě v minulém roce získala
americká planetární sonda New Horizons. 

Martin Boštík

Výstava Astronomické tradice, nová kniha
Zdeňka Kopala a přednáška Jiřího Grygara 

Přijďte na čtvrtý Benefiční dobový ples
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek drží
tradici a i letos zvou na Benefiční dobový ples,
který se koná v sobotu 12. března v 19 hodin ve
Smetanově domě. K tanci zahrají orchestr Big-
band ze ZUŠ Litomyšl a kapela Reflex. Bohatý
program nabízí předtančení, půlnoční překva-
pení, bohatou tombolu, kde první cenou bude
opět motocykl.
Výzdobu sálu i sladké pohoštění opět připraví
Sbor paní a dívek. Výstavu zajímavých vozidel
z dob minulého režimu a mnohé další zajíma-
vosti nachystá Veterán klub. Občerstvení vám
nabídne obsluha několika barů a o dobrou večeři
se postará personál restaurace Karlov.
Budeme rádi, když stejně jako vždy tradičně

oprášíte své šatníky a vystrojíte se do let 30.–
70. minulého století. Zakoupením vstupenky za
220 Kč do velkého sálu, 180 Kč do malého sálu
a 150 Kč ke stání podpoříte dobrou věc. Výtěžek
z tohoto plesu bude věnován na zakoupení po-
lohovacích lůžek pro půjčovnu kompenzačních
pomůcek Farní charity v Litomyšli.
Neváhejte, pozvěte své přátele, přijďte se poba-
vit a přitom udělat něco dobrého pro své spolu-
občany.
Vstupenky budou v prodeji v IC Litomyšl, zbylé
potom na místě v den konání.
Za Sbor paní a dívek a Veterán klub Litomyšl vás
srdečně zvou

Jindřiška Kubíčková a Vojtěch Vomočil

Velký dětský
karneval
v Lidovém domě
V neděli 14. února od 14.30 hodin proběhne v Li-
dovém domě v Litomyšli již čtvrtý ročník velkého
dětského karnevalu. Dům dětí a mládeže, ba-
sketbalový klub a farní charita znovu spojily své
síly, aby pro děti každého věku připravily pestré
a zábavné odpoledne v maskách. Těšit se opět
můžete na spoustu soutěží a her o ceny, malo-
vání na obličej i oblíbenou dětskou diskotéku.
Chybět nebude samozřejmě ani tradičně bohatá
tombola. 

Vstupné je 50 Kč na osobu, děti do 2 let zdarma.
Další informace a předprodej vstupenek v kan-
celáři DDM (737 139 626) a na trénincích basket-
balového klubu (602 335 513). My už se na
letošní karneval těšíme a co vy? Budete u toho
taky?                             Josef Štefl a Martin Šorf
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Chcete si připomenout historické okamžiky
města Litomyšle? Zavzpomínat na události
dávno minulé? Ale i konfrontovat zaniklou tvář
města s její současnou podobou? Navštivte
autorskou výstavu Milana Dvořáka Tak kráčel
čas, nyní tryskem pádí… Vernisáž výstavy, s hu-
debním doprovodem Mužského pěveckého
sboru Litomyšl, se uskuteční v pátek 12. února
v 17 hodin v domě U Rytířů.
Milan Dvořák (1936) je fotograf samouk – důle-
žité fotografické zkušenosti načerpal v 80. le-
tech na Hradecké fotografické konzervatoři pod
vedením doc. Jána Šmoka. Dlouhodobě se zabý-
val klasickou černobílou fotografií, nástup mo-
derních technologií vzal jako další životní výzvu
a v současné době se intenzivně věnuje fotogra-
fii digitální. Jeho doménou je reportáž, sociální
foto a dokument. Na svých snímcích se snaží
najít nový, neotřelý pohled na krajinu či událost,
vystihnout charakter zachycované osoby. Pra-
cuje s promyšlenou kompozicí i detailem. Nedíl-
nou součástí jeho tvorby je i dokumentování
cest na Kavkaz, Island či do Levoče.
Milan Dvořák se celý život snažil inspirovat a za-
světit do fotografického řemesla své kolegy
a fotografické souputníky. Je dlouhodobým čle-
nem a bývalým vedoucím litomyšlského Foto-
klubu 1840. Pět let učil klasickou černobílou

Milan Dvořák – Tak kráčel čas, 
nyní tryskem pádí…

fotografii na pedagogické škole v Litomyšli. Pra-
videlně se účastní fotografických výstav a vý-
stav litomyšlských výtvarníků.
Výstavu, která představí průřez celoživotní tvor-
bou autora, jenž se celý život věnuje nejen do-
kumentování Litomyšle a jejího okolí, mohou
návštěvníci navštívit až do 24. dubna. 
Galerie připravila speciální „valentýnskou akci”
– pokud navštívíte výstavu 14. února ve dvojici,
zaplatíte pouze jednu vstupenku!

Zuzana Tomanová, Městská galerie Litomyšl,
foto Milan Dvořák

Ples ZUŠ
Srdečně vás zveme na v pořadí už pátý školní
ples, který se uskuteční v pátek 12. února v sále
Lidového domu.
K tanci a poslechu zahrají školní orchestry Big
Band a dechovka, hudebním překvapením bude
kapela BEAT BOS a krátce vystoupí také lidový
soubor Heblata. Předtančení zajistí žákyně ta-
nečního oboru. Opět se můžete těšit na origi-
nální tombolu, která vznikne v tvořivém zápalu
našich výtvarníků.
Vstupenky v ceně 100 Kč lze rezervovat a kupo-
vat v kanceláři ZUŠ na hlavní budově v době od
8.00 do 16.00 hodin, tel. 461 612 628. Ples začne
ve 20.00 hodin a jeho konec plánujeme na půl-
noc. Těšíme se na vás.             Markéta HegrováPestré jarní 

prázdniny
V týdnu od 22.–26. února se v DDM uskuteční
příměstský tábor. Každý den bude program roz-
dělen na dvě části. Společné bude každodenní
vyrábění a tvoření z různých materiálů doplněné
zážitkovou aktivitou: pondělí – deskové hry,
úterý – Stiga hokej a dětská herna v regionálním
muzeu, středa – sportovní aktivity v hale, čtvrtek
– krytý bazén, pátek – sportovní soutěže v hale.
S sebou by děti měly mít přezůvky, láhev na pití,
dopolední svačinu a vhodné oblečení dle počasí
a denního programu (sportovní oblečení a obuv
do haly, plavky a ručník do bazénu). Děti lze při-
hlásit i na jednotlivé dny. Poplatek na jeden den
je 150 Kč a v ceně je zahrnuto vstupné, oběd, od-
polední svačina, pitný režim a materiál na vyrá-
bění. Přihlášky odevzdejte v DDM nebo do středy
17. února odešlete na e-mail: janda@ddm.lito-
mysl.cz. Bližší informace a přihlášky najdete na
www.litomysl.cz/ddm.
Termíny letních táborů DDM 2016
Pobytové tábory: Řadov – Afrika?Afrika!: 2.–15.
července, Svratouch – Krajina příběhů: 10.–23.
července, Jizera na lodích – pro rodiny: 6.–13.
srpna. 
Příměstské tábory: dramaticko – hudební: 11.–15.
července, sportovní (od 11 let): 18.–22. července,
keramický: 25.–29. července, zážitkový na brus-
lích 1 (pro začátečníky se základy bruslení): 1.–5.
srpna, zážitkový na bruslích 2 (pro pokročilé):
8.–12. srpna.                                              Josef Štefl

Litomyšl – prodej prvorepublikové vily z r.1937 se 2 sam.
byty 3+1, garáží a zahradou 1264 m2 v klidné, žádané vi-
lové části města nedaleko zámku. Rozloha pozemku cel-
kem 1598 m2. Rekonstrukce nutná. PENB F/430.
Č. 1210. Cena: 4.400.000,- Kč+daň
Litomyšl – prodej dvoupodlažní budovy u světel. křižo-
vatky. Nyní 3 byty, pozemky celkem 282 m2. ÚT plyn,
parkování na pozemku. Vhodné pro komerční využití
s bydlením. PENB G. Č.1219. Cena: 2.700.000,- Kč + daň 
Moravská Třebová – prodej samostatně stojícího rodin-
ného domu  s garáží a zahradou o velikosti 5+2, ve vý-
borné lokalitě, v blízkosti centra. PENB G.
Č.1218. Cena: 3.270 000,- Kč + daň
Sloupnice – prodej pozemkové parcely o výměře 1017
m2  s projektem přízemního RD – 4+kk s krytým stáním
pro dvě auta v příjemném prostředí.
Č.1169. Cena: 290.000,- Kč
Litomyšl – pronájem kom. prostor pro obchodní nebo
administrativní činnost v přízemí v centru města – u hl.
náměstí. Plocha vč. soc. zařízení 35 m2, PENB G.
Č.1207. Cena: 7.000,- Kč/měsíc
Litomyšl – prodej modernizovaného bytu 2+1 (62 m2)
s balkonem ve vyhledávané lokalitě. Nová koupelna, ku-
chyně, nová plastová okna. Vnitřní byt - nízké náklady.
Výborné docházkové vzdálenosti. PENB G.
Č. 1206. Cena: info v RK
Litomyšl – pronájem nebyt. prostor v přízemí a II. NP
v centru města se zavedenou mléčnou jídelnou. Před-
nostně převzetí stávajícího provozu s veškerým vyba-
vením. Č.1185. Cena: 35 000,— Kč/měsíc
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 s balkonem (68 m2) po
částečné rekonstrukci v klidné části města. 3.NP,
plast.okna, nová kuch.linka, vytápění spol.plyn.kotlem.
PENB-C/ 118. Č.1154. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej zavedené hospody vč. vybavení (60
míst) v sousedství zámecké zahrady, 200 m od náměstí.
Terasa s krbem (80 míst). ÚT plyn. Kamenné sklepy,
velká půda, studna, pozemky celkem 1062 m2. Po úpra-
vách vhodné i k trvalému bydlení. PENB G. Č. 1186.
Cena: informace v RK
Moravská Třebová – prodej velice hezkého, zděného
a slunného bytu o velikosti 3+1, se zasklenou lodžií, na
klidném místě. Kolaudace 2003. PENB G. 
Č.1217. Cena: 1.260.000,— Kč
Litomyšl – prodej staršího rodinného domu s dispozicí
3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra města s garáží
a zahradou o výměře 427 m2. PENB G. 
Č.1189. Cena: 2.950.000,- Kč
Dolní Sloupnice – prodej dvougeneračního domu
v udržovaném stavu (novější koupelna, vytápění
ústřední plyn) se zahradou (400 m2) v klidné části obce.
PENB G. Č.1173. Cena: 1.490.000,- Kč
Litomyšl – prodej komerční budovy v centru města. 2
nadzemní podlaží + podkroví, možnost úpravy půdního
prostoru. Zast.plocha 232 m2 +zahrada 154 m2. ÚT plyn,
vzduchotechnika. Výhodná poloha. Dobrý stav.PENB G.
Č.1159. Cena: 7.500.000,- Kč
Trstěnice – prodej částečně zrekonstruovaného rodin-
ného domu o dispozici 4+kk, se zahradou o výměře 1259
m2, vnitřním dvorem, chlévy a samostatnou stodolou,
nacházející se v klidné části obce. PENB G. 
Č.1157. Cena: 800 000,— Kč

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

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Slavné osobnosti
Kraje Smetany a Martinů – obec Široký Důl •
Plísně komplikují restaurátorům práci • Outdo-
orové filmy opět na návrší • Informace z 1. závodu
MČR v motoskijöringu • Linka pomoci obětem kri-
minality a domácího násilí má číslo 116 006 

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

Hledáme svědomitého člověka se zájmem o his-
torii, který by připravoval rubriku Kalendárium
Litomyšle. Zájemci se mohou hlásit na adresu
lilie@litomysl.cz nebo na kontakty uvedené
v tiráži Lilie.

Výzva
čtenářům Lilie

Černobílé šibřinky
Sokolové zvou srdečně na šibřinky, které se
budou konat 13. února od 20 hodin v litomyšlské
sokolovně. Tématem letošní akce je Černo – bílá
variace. O předtančení se postarají sokolky.
K poslechu a tanci zahraje skupina Náhoda. Bo-
hatá tombola a občerstvení je zajištěno.
Lístky je možné koupit v předprodeji v prodejně
tabáku (vedle Restaurace Slunce) a na místě za
120 Kč.                                                             -red-

O Portugalsku
a Kubě
v Husově sboru
Ve čtvrtek 18. února v 17.30 hod. se v Husově
sboru na Toulovcově náměstí s námi slovem
i obrazem podělí o své zážitky ze severního Por-
tugalska manželé Lenka a Jiří Kmoškovi ze Se-
branic. Jejich syn Jakub studoval na univerzitě
v Portu dějiny umění, ale vedle uměleckých
a historických památek se můžete těšit i na
krásu tamější přírody a přiblížení atmosféry
v portugalské společnosti.
Ve středu 2. března v 17.00 hod. pak bude opět
po roce naším hostem Mgr. Alena Naimanová
z Rychnova nad Kněžnou. Představí a přiblíží
nám pořadatelskou zemi letošního Světového
dne modliteb, kterou je Kuba. Je to největší os-
trovní stát v oblasti Karibiku s nádhernou pří-
rodou se spoustou endemitů, ale také jeden
z posledních totalitních režimů s vládou jediné
strany. Zvláštní pozornost bude věnována i ži-
votu kubánských žen, jejichž opoziční hnutí
„Dámy v bílém” sehrálo významnou úlohu při
propuštění 75 tamějších politických vězňů.
Oznamujeme, že 10. února začíná postní doba.
Na oba pořady vás srdečně zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář
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Kapela Zrní letos oslaví své 15. narozeniny i v Litomyšli
Své patnáctiny oslaví v každém městě po celý
rok. Kdekoliv budou koncertovat, zahrají před
tím několik písniček na náměstích. Jako v začát-
cích. V Litomyšli, v klubu Kotelna zahrají 19.
února od 21.00 hodin.
Z undergroundu se jim podařilo dostat na špičku
české klubové scény. Ačkoliv hrají na festivalech
v hlavních časech, vyprodávají kluby, nezapom-
něli, kde s hraním začali – na ulici. Chodívali po
městě s kytarou, jezdili stopem na vandry
a v každém městečku, kde zastavili, hráli, jen tak
pro radost. „Snili jsme, že takhle budeme fungo-
vat celej život,” vzpomíná zpěvák Jan Unger,
„vandrovat a hrát svoje písničky, kterýma změ-
níme svět a rozpoutáme globální kulturní revo-
luci. Byla to naše hippies éra, když jsme spolu
ještě všichni chodili na gympl, doba indiánský
klučičí party na život a na smrt. Hodně se nám
toho splnilo a hodně toho ještě chceme zažít.

Přinejmenším tu globální kulturní revoluci.”
Před každým koncertem v každém městě zahrají
několik písniček v odpoledních hodinách akus-
ticky na náměstí. „Těšíme se, že třeba nebu-
deme stíhat nebo bude zima, pršet, ale stejně to
vždycky dáme. Na ten punk se těšíme,” říká Jan
Unger. 
Zrní to je pět kluků, kteří nepotřebují nikomu nic
dokazovat, kašlou na outfit, mají co říct a je jim
spolu dobře. Pokud váháte, do jaké škatulky je
zařadit, vězte, že kapele jsou žánry fuk. Jakmile
uslyšíte jejich něžný artbrut, kladenskej uhelnej
zen naživo, dostanou vás. A proto na ně lidi
chodí. Jejich muzika je osobitá, hypnotická,
hutná, energická, uvěřitelná. Ačkoliv zpívají
česky, jsou světoví. Loni si těsně po Björk zahráli
na hlavním pódiu festivalu Colours of Ostrava
s Janáčkovou filharmonií. Bez kalkulu, velkého
labelu za zády jsou jejich poslední dvě desky

zlaté. První Cenu Anděl získali díky albu Sou-
ndtrack ke konci světa, poslední deska Následuj
kojota byla nominována na cenu Apollo a na An-
děla ve třech kategoriích. 
„Vezměte bohémské housle plné něhy, tklivosti
i dravosti, přidejte hravou kytaru, basu pulsující
srdcem, která s naléhavými bicími tvoří ideální
pár, a klukovsky jasný sebejistý hlas s projevem
tak trochu psychedelického vizionáře. Okořeňte
to beatboxem, elektronikou, harmonikou, flét-
nou a čirá energie se vám vpije do hlavy a těla,”
říká jejich manažerka Soňa Paleta. Více infor-
mací o kapele naleznete na www.zrni.cz.

Soňa Paleta

Škola a muzeum – místa edukačně 
podnětného setkávání
Seminář pro pedagogické i nepedagogické pra-
covníky muzeí a učitele základních a středních
škol se zájmem o zážitkovou pedagogiku a mu-
zejní edukaci v první linii (čtvrté celorepublikové
setkání) se koná v Litomyšli 8.–9. února.
Na vzniku a realizaci semináře se podílejí Ko-
mise pro práci s veřejností a muzejní pedago-
giku Asociace muzeí a galerií ČR v čele s její
předsedkyní Mgr. Kateřinou Tomeškovou, Ph.D.,
Regionální muzeum v Litomyšli a Zámecké ná-
vrší p. o., Litomyšl. 
Cílem semináře je představit výše zmíněné insti-
tuce jako plnohodnotná místa vzdělávání, která
právem a plně zapadají do vzdělávacího sy-
stému. Jejich předností a výhodou je zajímavé
prostředí, sbírkové předměty v muzejních expo-
zicích a depozitářích, neobvyklé způsoby pre-
zentace. Důležitou součástí tohoto vzdělávání je
prožitek, na který jsme se zaměřili a který je dů-
ležitým a především obohacujícím prvkem pro
všechny zúčastněné. Platí to nejen pro žáky
a učitele, ale také pro lektory, kteří tak mohou
ke své práci využít různé metody práce.

Plánovaný seminář je v českém muzejnictví
prozatím ojedinělým počinem. Na jednom
místě se spolu potkají muzejní edukátoři a uči-
telé, kteří nebudou jen pasivními posluchači,
ale aktivními účastníky, diskutéry u kulatých
stolů, a tím i spolutvůrci semináře. Učitelé
a muzejníci budou společně procházet jednot-
livé instituce, seznámí se s jejich činností a na-
bídkou. Pod vedením lektorů z obou organizací
se seznámí s některými programy. Na „vlastní
kůži” tak poznají zážitkovou pedagogiku
v praxi a lépe si představí, co zažijí jejich žáci
a studenti. Nastává zde další z klíčových mo-
mentů společného setkání, a to možnost di-
skutovat a domlouvat si další společnou
spolupráci.
Věříme, že námi pořádaný seminář otevře nové
cesty ke spolupráci muzeí, škol a příslušných
krajských organizací.
Seminář se koná pod záštitou náměstkyně hejt-
mana Ing. Jany Pernicové a starosty města Lito-
myšle Radomila Kašpara.

Renata Kmošková

Jarní prázdniny 
s hokejem
V prostorách muzea se uskuteční nejen exhi-
biční ukázky hry a seznámení s pravidly Stiga
hokeje, ale bude také možné si zahrát turnaj
o ceny. Hrát může každý bez rozdílu věku, jen
musí přijít včas – vždy před začátkem turnaje.
V muzeu se budou o prázdninách také vyměňo-
vat hokejové kartičky. A jaké kartičky si můžete
přijít vyměnit nebo zakoupit? Mohou to být jed-
notlivé kusy nebo celé sady s hráči z extraligy či
NHL, ale i jiné. Nejvzácnější jsou limitované série
vydané hokejovými kluby. V muzeu uvidíte např.
sérii kartiček pardubického brankáře Dušana
Salfického, která mapuje celou jeho profesi-
onální dráhu od začátku až po dnešek.
úterý 23. února – exhibice a turnaj pro děti i ro-
diče 9.00–12.00 hodin
středa 24. února – burza a výměna hokejových
kartiček 9.00–12.00 hodin
čtvrtek 25. února – exhibice a turnaj pro děti i ro-
diče 13.00–17.00 hodin
sobota 27. února – burza a výměna hokejových
kartiček 13.00–17.00 hodin
Vstupné: děti od 6 let 20 Kč, dospělí 40 Kč. Vstu-
penka platí zároveň také na hokejovou výstavu.
Každý návštěvník výstavy obdrží volnou vstu-
penku na hokejové utkání HC Litomyšl.

Renata Kmošková

DDM zve na kurzy
Jak na rodokmen?
Zajímá vás historie a rádi byste pátrali po svých
předcích? Pokud jste již něco podobného zkou-
šeli nebo vás to láká a nemáte za sebou speci-
alizované studium, dojdete pravděpodobně ve
svém bádání nejdál do poloviny 19. století, pro-
tože narazíte na novogotickou kurzívu, tzv. ku-
rent, kterým se dříve zapisovalo nejen do matrik.
Máme pro vás řešení. Ve čtvrtek 11. února se od
19 hodin uskuteční první schůzka genealogicko-
paleografického kurzu pro dospělé, ve kterém se
zájemci zaměří na čtení kurentu a seznámí se
s pravidly zápisů do historických matrik. Na kurz
se nebude přihlašovat předem, přijďte si to nej-
prve vyzkoušet a seznámit se s lektorem, kte-
rým bude Vítek Večeře, který studuje
archivnictví a pomocné vědy historické na Filo-
zofické fakultě UK v Praze. Obsahem kurzu ne-
bude vlastní sestavování rodokmenu, ale
teoretická i praktická příprava, aby badatelská
návštěva archívu měla význam a šanci na kva-
litní výsledek. Náplní 10 schůzek tedy bude čtení
paleografických textů, které bude mít lektor
k dispozici, a praktické rady při genealogickém
bádání. Kurz bude otevřen při minimálním počtu
5 účastníků v Domě dětí a mládeže (ulice 17. lis-

topadu 905) každý čtvrtek od 19–21 hodin do 28.
dubna mimo termínů 25. února a 24. března
(jarní a velikonoční prázdniny). Cena kurzu je
1 000 Kč a lze ji uhradit při první schůzce nebo
následně bankovním převodem. Účastníkům
budou potřebné údaje k platbě předány na
úvodní schůzce. 
Prožitkové bubnování
V pondělí 15. února se od 18 hod. uskuteční
v DDM první lekce jarního kurzu „Prožitkové
bubnování”. Kurzem budou provázet zkušení
lektoři Alžběta a Pavel Jasanští (www.zemez-
neni.webnode.cz), kteří účastníky seznámí se
základy hry na africké bubny djembe, etnické
hudební nástroje, hry na tělo – bodypercusion
a hudební relaxace. K zážitku hudebního hraní
není potřeba žádné hudební vzdělání, předchozí
zkušenost ani vlastní nástroje. Vibrace bubnů
napomáhají regeneraci těla, bubnování oběma
rukama pomáhá k propojení a vyladění mozko-
vých hemisfér. Termíny dalších schůzek: 15. a 29.
února, 14. března, 11. a 25. dubna, 9. a 23. května.
Cena kurzu je 700 Kč a je vhodná pro děti od
školního věku až po dospělé.        

Josef Štefl, ředitel DDM

Tango argentino
v podání
Escualo kvintetu 
Srdečně vás zveme na koncert souboru Escualo
kvintet, který se bude konat v pondělí 29. února
2016 v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Lito-
myšli v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Escualo kvintet vznikl v roce 2011 a zabývá se in-
terpretací stylu Tango argentino ve všech jeho
podobách včetně skladeb argentinského skla-
datele Astora Piazzolly, v jehož hudbě nalézáme
vzácné splynutí prvků argentinského tanga, kla-
sické hudby a jazzu. Svůj název dostal kvintet
podle stejnojmenné Piazzollovy skladby Escu-
alo, což znamená v překladu žralok. V projektu
se představí pětice vynikajících instrumentalistů
– Jakub Jedlinský (akordeon, bandoneon), Vít
Chudý (housle), Petr Beneš (elektrická kytara),
Ivan Vokáč (klavír) a Jan Prokop (kontrabas).
Tento mladý soubor již absolvoval řadu prestiž-
ních vystoupení v dramaturgii mezinárodních
festivalů, co do nástrojového obsazení je iden-
tický s kvintetem argentinského hudebníka
a skladatele Astora Piazzolly. 
V programu zazní skladby A. Piazzolly, G. Rodri-
gueze, F. Canara, L. Schifrina a dalších. 

Jiřina Macháčková
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Již druhý seminář o zážitkové 
pedagogice na zámeckém návrší
Škola na zámku Litomyšl ve spolupráci s Regi-
onálním muzeem v Litomyšli, Komisí pro práci
s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí
a galerií ČR, Pardubickým krajem a městem Lito-
myšl pořádá ve dnech 8. a 9. února již druhý se-
minář zaměřený na zážitkovou pedagogiku.
Seminář se koná pod záštitou náměstkyně hejt-
mana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové
a starosty města Litomyšle Radomila Kašpara.
Letošním tématem je Škola a muzeum – místa
edukačně podnětného setkávání. Zaměříme se
zejména na aplikaci metod zážitkové pedagogiky

do školního vzdělávání. Je určen pro učitele zá-
kladních a středních škol se zájmem o zážitkovou
pedagogiku a muzejní edukaci a pro pedagogické
i nepedagogické pracovníky muzeí. 
Seminář bude probíhat v prostorách bývalého
zámeckého pivovaru v Litomyšli a v Regionálním
muzeu v Litomyšli. Na programu jsou teoretické
příspěvky, diskusní fóra, ale i praktické ukázky
programů zážitkové pedagogiky. Účastníci tak
budou mít jedinečnou možnost na vlastní kůži
zažít vzdělávací programy Školy na zámku. 

Petra Jiráňová, Zámecké návrší p.o. 

Zabijačka na Veselce
V duchu připomenutí dřívějších tradic bychom
vás rádi pozvali na tradiční zabijačku, která se
uskuteční 13. února od 10.00 hodin v restauraci
Veselka. Rozbouráme čuníka na prvočinitele –
od čumáku až po ocas. Na dvoře proběhne
ukázka výroby domácích zabijačkových specialit
– jitrniček, ovaru či prdelačky. Naši kuchaři pro
vás připraví tradiční, ale i netradiční zabijačkové
pokrmy z čerstvých surovin, které budete moci
zapít lahodným litomyšlským pivem.

Ples v černobílém aneb každoroční 
restaurátorský ples se blíží

Smícháme-li na paletě
všechny barvy spektra, do-
staneme černou. Černé
barvě však viditelné svě-
telné spektrum chybí
a světlo pohlcuje. Bílá je
kombinací všech barev vidi-
telného světelného spektra,
a tedy barvy vytváří. Černo-
bílé téma tedy může inspiro-
vat k barevnějšímu světu,
než by se mohlo na první
pohled zdát.
Dne 11. března v 19.30 hodin
ožije Smetanův dům v čer-
nobílých barvách. Ples fa-

kulty restaurování bude tentokrát zdobit téma
inspirované hrou a asociací barev černé a bílé.

Téma bylo zvoleno s ohledem na kreativně ne-
vybouřené osoby, které by se bez kostýmu ne-
obešly, ale i na ty, co chtějí přijít na tuto
společenskou akci bez velkého vybírání oša-
cení, například prostým výběrem jakéhokoli
černobílého motivu. Atmosféru dokreslí vynika-
jící jazzová kapela Hotsy Totsy Five. Těšit se
můžete na hodnotné ceny, tradiční kančí guláš
i další pohoštění v ceně vstupenky. Program
doplní několik tematických vystoupení v prů-
běhu večera, těšit se můžete i na (exkluzivní)
půlnoční překvapení. 
Ples není určen pouze pro akademickou obec,
nýbrž i pro širokou veřejnost. Lístky lze zakoupit
za 200 Kč v předprodeji infocentra nebo na
místě za 220 Kč. Těšíme se na probarvený večer! 

Za studenty 4. ročníku
Kateřina Mrověcová Samková

Kaleidoskop 
Jana Rejžka
Známý hudební kritik se vrací do českých klubů
s poslechovým pořadem Kaleidoskop. Jan Rej-
žek tak po letech opět přiváží svou poslechovou
diskotéku s ukázkami hudby, kterou v rádiích ne-
uslyšíte. O nejhorších hudebních počinech o nej-
zajímavějších albech posledních let i o písních
totality. Pořad kontroverzního kritika, známého
velmi ostrými názory z Lidových novin, Českého
rozhlasu nebo České televize uvádí městská kni-
hovna a Zámecké návrší p. o. ve středu 24.
února od 18.00 hodin v zámeckém pivovaru.
Vstupenky v IC, knihovně a na místě.

Karel Telecký, Zámecké návrší p.o. 

Rozběháme 
Litomyšl?

Nabrali jste přes zimu nějaká kila? Chcete otes-
tovat svoji kondici? Seznámit se s ostatními
běžci? Zveme vás na první ročník Valentýnského
běhu Litomyšlí, který se uskuteční 13. února. Vy-
běhneme ve 14 hodin ze zámeckého návrší, kam
se po 10 km i vrátíme.
Na našem běhu si můžete udělat osobní rekord
nebo se „jenom” pokochat krásnou krajinou
a proběhnout se na čerstvém vzduchu. Na
startu přivítáme všechny, kteří chtějí Valentýna
oslavit během.
Těšíme se na vás na startu a oceníme, když nás
předem informujete o své účasti na email: Stej-
skalova.Andrea@email.cz.Těšíme se na vás 

Olga Radimecká a Andrea Stejskalová

Zveme rodiče i s dětmi, pro které bude otevřena
tělocvična. S horkým nápojem v ruce budete moci
sledovat řezníka v akci a zavzpomínat na staré
dobré časy, kdy byly zabijačky běžnou součástí
našeho života. K dobrému jídlu patří i dobrá zá-
bava, proto nás celým dnem budou doprovázet
svitavští heligonkáři. Lenka Seklová

Divadelní pozvánka 
na Zlatý časy
Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem si
vás dovoluje pozvat na divadelní představení
„Zlatý časy" do Smetanova domu Litomyšl. Di-
vadlo se koná 19. května od 19.30 hodin. Před-
prodej vstupenek v Informačním centru Litomyšl
je od 15. února.
Zlatý časy autorky Paula Vogel je úsměvný pří-
běh o pěti dámách kdysi lehčích mravů, které
nepřestal bavit život a které stále mají co dávat
a čemu se učit. Každá z nich se laskavě, s humo-
rem a noblesou vyrovnává s přibývajícími lety
i novou agresivnější dobou - co je to marketing
a jak obstát v ekonomické konkurenci, přičemž
stále vítají své stálé a letité zákazníky... Paula
Vogel, nositelka Pulitzerovy ceny, spojuje ve hře
nadsázku a smysl pro humor s dojemnými lid-
skými příběhy. Láska a sex přece kvetou v kaž-
dém věku! Hrají: Valérie Zawadská, Světlana
Nálepková, Pavlína Mourková, Dagmar Čárová,
Hana Sršňová. Režisérem představení je Roman
Štolpa.                                              Rudolf Kosina 
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POZVÁNKY 

Kavárna Mandala plná cestování,
stopování a galaktické hudby…
První, čím se zahřejí hosté kavárny, bude další
promítání dokumentárního filmu cyklu Jeden
svět, tentokrát s názvem „Na stupních vítězů.”
Jedná se o koprodukční snímek, tudíž napůl ra-
kouský a způle německý. Máte rádi formálně vy-
broušené filmy, pak musíte přijít. Přijďte
a nahlédněte do zákulisí seniorského mistrovství
světa ve finském Lathi. Uvidíte dokonce Jiřího
Soukupa z Hradce Králové, který ve svých 82 le-
tech skáče do výšky. Ostatním závodníkům je
přibližně stejně, některým i mnohem více. Nejde
tu o závod, v němž padne světový rekord. Tady
se závodí s časem, který zůstává. Překonat re-
kord a podat nejlepší výkon je ale stále přítomná
meta, stejně jako adrenalin, nervozita a kon-
centrace závodníků. V dnešní době dost lidí vy-
sedává u počítače, možná i pro ně bude dobré
vidět, jak může být člověk, i přes svůj věk vitální
na těle, pružný a čilý v mysli. Jste očekáváni dne
4. února v 19.30 hod.
Vydejte se do bájných, exotických koutů a civi-
lizací, které jsou opředeny různými tajemstvími,
ale také lákají tím, co po sobě zanechaly. Cesto-
vatel, publicista a fotograf v jedné osobě vám
nabídne vlastní pohled a zážitky z cest v před-
nášce: Guatemala: Mayové a ti druzí. Jiří Kalát
zažil na svých cestách mnohá dobrodružství,
v nichž člověk musí projevit odvahu a schopnost
okamžitě reagovat na nové prostředí, jak nejlépe
dovede. „S pistolí u nosu si o svobodě můžete
nechat jenom zdát a hoteliér u mayských ruin
města Tikal vám napálí cenu, jako byste byli

v Paříži...,” prozradil cestovatel Kalát. Začínáme
10. února od 18.00 hod. Vstupné je 40 Kč.
W.A.F. & WxP vyrážejí na akustické turné po
České republice a zastaví se i v litomyšlské Ka-
várně Mandala, což je dobrá zpráva. Všechny
skladby uslyšíte v intimnější, komornější a klid-
nější atmosféře, která barům a kavárnám prostě
sluší. Skupina W.A.F. je parta mladých kluků,
kteří se snaží oslovit publikum převážně českými
texty a svým „svižným” pop-rockem. Za sebou
má kapela více než 100 klubových koncertů, jako
support zahrála před Mandrage, UDG, Rybičky
48, Miro Šmajda, Martin Harich, Imodium....WxP
mají respekt k hudbě a snaží se vytěžit maxi-
mum ze svého nitra. Údajně tvoří vlastní vesmír.
Kdy s tím přestanou? Nikdy! „Milujeme hledání
nových melodií, experimentování se syntetic-
kými zvuky a máme nekonečnou chuť posouvat
se tam, kde jsme ještě nebyli. Nové songy vzni-
kají především z jamů, které si tak užíváme. Nej-
spíš proto zalézáme do zkušebny každý víkend,”
popsali vlastní hudbu WxP. Přijďte se naladit na
správnou notu ve středu 17. února v 18.30 hod.
Vojta Konečný vám poví o nomádství a stopo-
vání. Přijměte pozvání na jeho vyprávění, které
nese název Stopem po Balkáně. Bez plánu, bez
cíle, jenom putovat. Hotely? Kdeže? Přespával
všude možně i nemožně… Přijďte sdílet ve čtvr-
tek 25. února v 17.30 hod. 

Veronika Filová, majitelka Kavárny Mandala
(rezervace: 733 518 267)

Zvláštní lidé: Katastrofy lidského těla
Od pradávna se v naší společnosti vyskytovali
jedinci svým zevnějškem výrazně vystupující
z davu. Společnost se jich stranila, ale zároveň
byla přitahována jejich zvláštnostmi. Z postižení
takových lidí často pramenila neskutečná síla
a odhodlání vzepřít se osudu a předvést okolí
svůj neobyčejný vzhled jako dar. Chtěli být re-
spektováni a uznáváni. Pracovali v cirkusech
a panoptikách, mnohdy se naučili i neuvěřitel-
ným kouskům, kterými ještě více podněcovali
zvědavost návštěvníků. Jejich světem vás pro-
vede výstava voskových figurín s názvem Kata-
strofy lidského těla. V Litomyšli se uskuteční od
29. února do 6. března v zámeckém pivovaru.
Otevřeno je denně od 10.00 do 18.00 hod.
Výstavou vám předkládáme jedinečnou mož-
nost poznat tyto výjimečné lidi na vlastní oči.
Můžete spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma ob-
ličeji, čtyřma očima, několik siamských dvojčat
nebo muže s vlčím syndromem… Podle dobo-
vých pramenů bylo umělci v petrohradském an-

tropologickém muzeu vytvořeno 25 věrných na-
podobenin z vosku, byly použity lékařské oční
a zubní implantáty a do vosku vpichované pravé
lidské vlasy, proto sochy působí dokonale živým
dojmem.

J. Lasunovová, foto archiv organizátorů

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme: • měření EMISÍ LPG + BA
• seřízení řídících jednotek LPG

• revize LPG 
• výměna plynových filtrů LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční servis - diagnostika 

• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Novomanželé koupí byt
1+1 či 2+1, nejlépe v OV.  

Tel. 734 255 150

Pardubické hudební jaro 2016
Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro
vstoupí v roce 2016 už do své 38. sezóny. Za-
hajovací koncert je naplánován na čtvrtek
3. března, kdy se v Sukově síni Domu hudby
v Pardubicích představí PKF – Prague Philhar-
monia pod vedením dirigenta Marka Šedivého se
sólistou, předním českým klavíristou Ivo Kahán-
kem. Na programu bude slavný Koncert b moll
P. I. Čajkovského a Dvořákova Symfonie č. 8
„Anglická“. 
Dalším zajímavým bodem rozmanitého pro-
gramu festivalu bude například v pondělí 21.
března ve Východočeském divadle v Pardubicích
Prokofjevův balet Romeo a Julie podle Williama
Shakespeara v podání Moravského divadla

v Olomouci s mezinárodním obsazením balet-
ních sólistů. 
V neděli 10. dubna, opět v Sukově síni Domu
hudby, zazní program s názvem „To nejlepší
z baroka“ s houslistou Pavlem Šporclem, varha-
níkem Pavlem Svobodou a souborem Barocco
Sempre Giovane. 
Večer slavných árií je na programu ve čtvrtek 28.
dubna. V Sukově síni Domu hudby v Pardubicích
vystoupí tenorista Štefan Margita se svými hosty
za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice. 
Pardubické hudební jaro ale není jen o těchto
koncertech. Mnohem více o nich naleznete na
webových stránkách festivalu www.pardubicke-
hudebnijaro.cz. -red-
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Patchwork má v Litomyšli tradici
Spolek patchworku Litomyšl byl založen v únoru
2005, ale před tím se již dva roky setkávaly ženy
s tímto kreativním „koníčkem” v mateřském
centru. Velkou inspirací a samozřejmě i impul-
sem pro založení spolku byly zpočátku veřejné
dílny v Litomyšli pořádané našimi holandskými
přítelkyněmi z partnerského Rodenu, ale později
i společná setkávání, návštěvy a výstavy. Nema-
lou součástí naší činnosti je i spolupráce se spol-
kem patchworku ze slovenské Levoče.
Hlavním cílem našeho spolku je příjemné setká-
vání lidí se stejným zájmem a to se nám beze-
sporu daří prostřednictvím našich společných
šicích dílen, oslazených pokaždé nějakou dob-
rotou z kuchyně některé z našich členek. Nebylo
tomu jinak ani v sobotu 9. ledna 2016, kdy jsme
se potkali na již 100. šicí dílně. Nahlédnout
do chodu dílen můžete na našem webu patch-
work.lit.cz. Náš velký dík patří panu řediteli Pavlu
Jirsovi, který nám již jedenáctým rokem umož-
ňuje naše dílny pořádat v prostorách ZŠ TGM.
Nyní má spolek 31 členek z Pardubického a Jiho-
moravského kraje a rády mezi sebe přijmeme
další členky či členy. Právě teď vystavujeme svá
dílka a díla v holandském Rodenu, některé z nás
budou vystavovat v dubnu 2016 v pražském Bel-

lusu. V současné době připravujeme nejen pro
Litomyšlany výstavu patchworku, která bude
probíhat od listopadu 2016 do ledna 2017 v lito-
myšlském muzeu.
Nezbývá my než všem členkám poděkovat za je-
jich neúnavnou společnou činnost a těšit se na
další společně strávený čas při dílnách, výsta-
vách a výletech.

Text a foto Monika Rambousková,
Spolek patchworku Litomyšl

vás zve na

K tomu profesionálně načepovaný
Pilsner Urquell dle Vaší chuti. 

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

ve dnech 26. – 28. 2. 2016
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Rezervace na tel. čísle 461 615 338.

VALENTÝNSKÉ
MENU 

ve dnech 12. – 14. 2. 2016

PEČENÁ ŽEBRA 
A KOLENA

a

Advokátka
Mgr. Yvona Bartošová

Nabízím právní
služby pro občany

i podnikatele
v oblasti občanského,

obchodního, rodinného, 
pracovního 

a trestního práva.

Tel: +420 605 360 893
Email: yvona.bartosova@gmail.com

www.advokatka-litomysl.cz

Nabízím krabici různých starožitných drobností
na chalupu. Tři bábovky – hliněnou, skleněnou
a smaltovanou. Dva svaté obrázky a další drob-
nosti. Vše za 350 Kč. Tel. 739 307 646 • Nabídněte
do malého bytu stylový skleníček či knihovnou
a menší skříň z 50. a 60. let za rozumnou cenu.
Staré brože, vějíře či pudřenky z dob našich babi-
ček a prababiček. Tel. 739 307 646

Inzerce 
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Farní charita Litomyšl pořádá
pro dospělé a mládež po základním kurzu

Jarní taneční
kurz

v Lidovém domě
od 12. března 2016 ve 20 hod. 

1. lekce sobota, dalších 5 lekcí pátky
učitel tance Ing. Jan Lexman

přihlášky: www.litomysl.charita.cz
731 460 663, mail: lidovydum@lit.cz

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz

První komunitní kompostér je již v Litomyšli
První pilotní komunitní kompostér je již v Litomyšli.
Najdeme ho na Fučíkově ulici a bude sloužit oby-
vatelům jednoho z bytových domů, kteří s jeho
umístěním zde souhlasili. Komunitní kompostér je
určený pro oddělený sběr bioodpadu z domác-
ností, jeho kompostování a využití v místě vzniku. 
Projekt komunitních kompostérů je v Litomyšli

Uzpůsoben je tak, aby se do něj nedostali hlodavci.
„Kompostovat v tomto zařízení je možné v celo-
ročním provozu. Je uzamykatelný, zateplený a vy-
robený z recyklovatelného plastu. Kapacitu má
440 litrů. „Jeho provoz bude zajišťovat vybraná
osoba z daného bytového domu,” upřesnila pra-
covnice Odboru místního a silničního hospodářství
MÚ Litomyšl Jana Foltová. Zároveň se bude sledo-
vat jeho využití a na základě získaných informací
posléze radnice rozhodne, zda připraví pro bytové
domy dotační program na koupi dalších komunit-
ních kompostérů. Dají se předpokládat podobné
podmínky jako při pořizování kompostérů pro ro-
dinné domy. „Obyvatelé ,bytovky´ mají letošní se-
zónu na jeho vyzkoušení, přičemž radnice bude
v kontaktu s pověřenou osobou,” uvedla Jana Fol-
tová. Na podzim by měl být k dispozici první kom-
post z jedné komory. I způsob jeho využití v domě
bude městský úřad zajímat. „Rádi bychom využili
tento moderní a bezzápachový způsob přeměny
bioodpadů na kompost pro hnojení vegetace
v okolí našeho domu,” upřesnil Aleš Papáček.

Do kompostéru pro bytové domy patří zbytky
ovoce a zeleniny (jádřince, pecky, slupky, natě,
listy atd.), kávová sedlina a čajové sáčky, skořápky
od vajíček a ořechů, peří, vlasy a chlupy, mastné
ubrousky a veškeré mastné papíry od potravin,
které se nehodí vytřídit do modrého kontejneru,
uvadlé květiny, listí, tráva, stonky a drobné vě-
tvičky nebo podestýlka domácích býložravých zví-
řat. Do kompostu rozhodně nepatří zbytky masa,
kostí a vařených jídel, stolní oleje a tuky, léky, uhy-
nulá zvířata, zvířecí výkaly, kočkolit apod., pra-
chové sáčky z vysavače, igelitové sáčky a další
odpad, který lze předat k recyklaci. Ti, kteří třídí or-
ganické zbytky a případně je i svépomocí kompos-
tují, přitom mohou kompost využít k ozeleňování
bytů, dvorů, okolí domů… „Bioodpad navíc ne-
zaplní popelnice, a bude tak eliminován zápach
z nádob,” řekla na závěr pracovnice radnice a do-
plnila: „Ze zkušeností z jiných měst vyplývá, že
obyvatelé začali více pečovat o parapety bytů
a starat se o své bezprostřední okolí – vznikly tzv.
rozkvetlé domy.”          Jana Bisová, foto Petr Šilar

zatím v plenkách. Pomalu se ale rozjíždí, a tak byl
12. ledna na předem určené místo dovezen první
„zkušební”. Podnět k jeho umístění dali někteří čle-
nové odborné pracovní skupiny pro oblast život-
ního prostředí rady města. Důvodem byla snaha
podpořit bytové domy a časté telefonáty občanů
žijících v této zástavbě. „Velice rádi bychom snížili
množství komunálního odpadu, který zbytečně
končí na skládce,” reagoval Aleš Papáček, člen
pracovní skupiny a zároveň obyvatel domu,
u něhož první komunitní kompostér stojí. „Kom-
postér využijeme nejen na bioodpad z domác-
ností, ale i na odpad vzniklý při údržbě zeleně
v okolí domu,” dodal Aleš Papáček. K tomuto zá-
měru jim bude sloužit uzavřený, zespodu odvětrá-
vaný kompostér, který minimalizuje zápach
a kontaminaci kompostu nežádoucími příměsemi.
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Z důvodu velkého zájmu 
o rehabilitační masáže, 
rozšiřuji provozní dobu. 
Provozovnu najdete 
na adrese Hrnčířská 270, 
Litomyšl. 
Objednání předem
na tel. 603 485 596. 

Na Vaši návštěvu se 
těší Rudolf Kosina.

Vědomá cesta 
v Litomyšli 
V Auře jsou sociální
a právní systémy ře-
šeny bez komplikací.
Pokud máme svobodu
v projevu, řeší se naše
odpovědnosti sami.
Neposkytujeme jim
podporu vědomí.  Veřejnoprávní systémy z po-
hledu Aury jsou novodobá cesta k úspěchu.
Další podpora zdraví v našem organismu je akce
nazvaná AURA PRO NEMOC. Jako pozvánku
v únoru může občan města Litomyšle využít na-
hromaděné sociálně právní bloky v organismu.
Společná podpora zdraví v Auře je veřejnou vý-
zvou. Každý pátek od 9 do 16 hod., Smetanovo
náměstí 72 (vedle Informačního centra), jsou
dveře pro vás otevřené. Akce se koná v rámci
projektu AURA Systém zdarma. Více informací
na tel. 776 101 972.                  Blažena Kovářová 

První trofej pro
hokejové béčko 
Nejlepším celkem po základní části v okresní
soutěži ledního hokeje se stal tým HC Litomyšl
B – HC 2006. V základní části prohráli hokejisté
pouze dva zápasy ze dvanácti. Před začátkem
utkání s Voděrady 22. ledna převzali za svůj
úspěch putovní pohár. V následujících týdnech
čeká hráče béčka souboj o celkové prvenství
v soutěži. Zahrají si o něj čtyři nejlepší celky sou-
těže v play off.                      Text a foto Petr Šilar
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Nejúspěšnější sportovec
roku 2015 regionu Svitavska

Kolektivy žáci: Basketbalový klub Litomyšl 
(basketbal starší žákyně)
V sezóně 2014/2015 startovalo družstvo poprvé
v celostátní ligové soutěži a při své premiérové
účasti obsadilo ve své skupině 2. místo.

Kolektivy dorost: FBC Peaksport Litomyšl 
(florbal dorostenci) 
Družstvo postoupilo přes dlouhodobou základní
část a následnou semifinálovou skupinu na fi-
nálový turnaj mistrovství ČR, kde v konkurenci
absolutní české špičky obsadilo 5. místo.

Jednotlivci žáci: 3. Sára FINSTERLE 
(jezdectví, Jezdecký klub Hřebčín Suchá) 
V kategorii dětí se řadí k české špičce v parku-
rovém skákání. Obsadila 2. místo na mistrovství
ČR a 3. místo ve finále prestižního seriálu Czech
Junior Cup. Reprezentovala ČR na mistrovství
Evropy v Rakousku.

Jednotlivci dorost: 5. Anna KAŠPAROVÁ 
druhá zprava (karate, TJ Jiskra Litomyšl) 
Obsadila 2. místo na mistrovství ČR v kumite do-
rostenek nad 54 kg, v soutěžích národního po-
háru v kumite obsadila ve své kategorii dvakrát
1. a jednou 3. místo. V kumite obsadila také
3. místo na otevřeném mistrovství Moravy
a Slezska.

Jednotlivci dorost: 1. Jáchym KOVÁŘ 
(atletika, TJ Jiskra Litomyšl) 
Mistr ČR juniorů v běhu na 3000 metrů překá-
žek, 3. místo na MČR juniorů v silničním běhu
(Běchovice), 4. místo na MČR juniorů v běhu na
5000 metrů, reprezentoval ČR na mistrovství
Evropy v běhu do vrchu (19. místo). V celoročním
běžeckém seriálu Iscarex Cup 2015

Jednotlivci dospělí: 2. Petr BARTOŠ
(motokros, Orion Litomyšl – RS Petrol Team)
Zkušený motokrosař získal v roce 2015 titul vi-
cemistra Evropy ve třídě Open a potvrdil tím
svoji dlouhodobě vysokou výkonnost. 4. místo
přidal v silně obsazeném mezinárodním
mistrovství ČR ve třídě MX1. V závěru sezóny při-
dal do své sbírky titul mistra ČR v disciplíně
cross country. (Za Petra Bartoše převzal cenu
manažer týmu Petr Kovář.)

Jednotlivci dospělí: 1. Rudolf DOLEŽAL 
(jezdectví, Jezdecký klub Hřebčín Suchá)
V roce 2015 dosáhl tento parkurový jezdec svého
doposud životního úspěchu, když si na základě vý-
borných výsledků v celoročním seriálu Český sko-
kový pohár vybojoval postup do finále této
soutěže. To se jezdí specifickým systémem se stří-
dáním koní čtyř nejlepších jezdců dlouhodobého
žebříčku. Rudolf Doležal v něm na kolbišti v Olo-
mouci překvapivě triumfoval a stal se vítězem Čes-
kého skokového poháru 2015, čímž dosáhl na
jeden z nejcennějších výsledků, na jaký lze v če-
ském parkurovém skákání dosáhnout.

Masters: Ivo STRNAD 
(atletika, TJ Jiskra Litomyšl) 
V roce 2015 získal ve své kategorii celkem šest
titulů mistra ČR a úspěšně reprezentoval ČR
v zahraničí. Na halovém mistrovství Evropy ve-
teránů v Polsku obsadil 3. místo v tyči a na 60
metrů překážek. Na mistrovství světa veteránů
ve Francii obsadil 2. místo v tyči a 3. místo v de-
setiboji. Překonal české rekordy na 60 metrů
překážek a v desetiboji.

Zvláštní cena RSS Svitavy: Martin DOUBEK
(automobilový sport, Orion Racing Team Litomyšl) 
Bývalý motokárový jezdec týmu Orion Litomyšl
vstoupil v roce 2015 do automobilových okruho-
vých závodů v evropské sérii NASCAR. Během
sezóny se jako nováček ve třídě Elite 2 několikrát
umístil v elitní desítce a za svoje výkony dostal
v posledním závodu v Belgii možnost startovat
v kategorii Elite 1 mezi profesionály (9. místo).

bez trápení a s osobním vedením
poradce. Individuální analýza
stavby těla, osobní konzultace.
Petr Pleskot
Tel. 733 796 628
pitrspleskot@obemail.com

Zhubněte zdravě

V Poličce byly v úterý 12. ledna slavnostně vy-
hlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější sporto-
vec roku 2015 regionu Svitavska. Ocenění si
odnesli i sportovci hájící barvy Litomyšle. Vítě-
zem hlavní kategorie se stal parkurový jezdec
Rudolf Doležal z Jezdeckého klubu Hřebčín

Suchá, který v minulém roce vyhrál finále Če-
ského skokového poháru. Celkem bylo oceněno
dvaačtyřicet jednotlivců a týmů. O doprovodný
program se postarala zpěvačka Andrea Mea,
zpěvák Lešek Semelka a svitavské mažoretky.

Připravil Petr Šilar



Rok se s rokem sešel a klub Stiga HC Benátky vy-
hlašuje výsledky domácích soutěží ve stolním tá-
hlovém hokeji: Litomyšlská Stiga liga 2015 až do
posledního kola čekala, zda se Zdeňku Lopaurovi
po dlouhé zdravotní pauze podaří stáhnout ztrátu
na Jindřicha Petra, a přestože prosinec pořadím
výrazně zamíchal, nakonec se snaha našeho ka-
pitána neminula účinkem; o svůj první pohár však
přišel Josef Sedláček: 1. Zdeněk Lopaur 326b., 2.
Jindřich Petr 321, 3. Michal Boštík 253, 4. Josef Se-
dláček 247, 5. Robert Jež 226, 6. Barbora Petrová
172, 7. Zuzana Lopaurová 151, 8. Patrik Petr 151, 9.
Pavel Tobiášek 70, 10. Ladislav Cafourek 63 a dal-
ších 14 hráčů. 
Litomyšlského poháru 2015 se zúčastnilo 20
hráčů, prvně měl jednu ze zastávek až v Kobeři-
cích u Brna a vyhrát ho loni dokázali jen 4 hráči:
Zdeněk Lopaur a Patrik Petr 1x, Robert Jež 4x a Mi-
chal Boštík 6x – proto také v celém seriálu zvítězil,
byť to vůbec neměl snadné. Vyrovnaný byl také

Stiga hokejisté znají vítěze domácí soutěže
boj o 3. příčku, na které Zdeněk Lopaur stanul až
v prosinci. Konečné pořadí LP 2015: 1. Michal Boš-
tík 405 b., 2. Robert Jež 400, 3. Zdeněk Lopaur
260, 4. Jindřich Petr 254, 5. Tomáš Jedlička 232, 6.
Jiří Junek 210, 7. Tomáš Halama 148, 8. Barbora Pe-
trová 53, 9. Patrik Petr (THC Stiga Elites) 40, 10.
Milan Zeman 34 (všichni Stiga HC Benátky).
Nový ročník LP se v rámci výstavy k 80. výročí za-
ložení hokejového oddílu v Litomyšli uskutečnil
v Regionálním muzeu v Litomyšli (na fotografii),
kde se o jeho zdárný průběh postarala paní Renata
Kmošková – děkujeme! Devět účastníků dokázalo,
že turnaj rozhodně patří mezi ty náročnější, které
dokážou z hráčů dostat to nejlepší a kde i poslední
může porazit prvního. Zvítězil 28. hráč světa Patrik
Petr před Michalem Boštíkem a Zdeňkem Lopau-
rem, 4. místem velmi příjemně překvapil Josef
Malý, skupinu o 5. místo vyhrál Robert Jež. Příští
turnaj se 6. února uskuteční v DDM Litomyšl. 

Jindřich Petr

V lednu proběhly již první halové závody za
účasti litomyšlských atletů. Zajímavě zahájil se-
zonu M. Valenta v Jablonci nad Nisou při přeboru
Libereckého kraje v halovém sedmiboji za účasti
vícebojařů z 12 oddílů celé naší republiky. Ma-
touš obsadil čtvrté místo za atlety pražských
oddílů Slávie a Dukly. Absolvoval postupně 60
metrů hladkých i přes překážky, výšku, dálku,
tyč, vrh koulí a závěrečný kilometr. Nejlepších
výkonů dosáhl právě v kilometru, který vyhrál,
a skoku o tyči (390 cm).
David Bartůněk přivezl stříbrnou medaili z vrhu
koulí na Akademickém mistrovství ČR v Praze,
jako student VUT Brno mezi vysokoškoláky po-
prvé letos startoval i J. Kovář (FTVS Praha) a byl
pátý na 1 500 metrů. 
V Poličce proběhlo vyhlášení nejlepších spor-
tovců okresu za rok 2015 a oba naši nominovaní
byli vybráni mezi oceněné, J. Kovář jako nejlepší
dorostenec a I. Strnad mezi veterány.
Stále ještě čekáme na rozdělení účastníků do
skupin 1. ligy, do které skupiny bude zařazen
z extraligy sestupující Kolín nebo postupující z 2.
ligy, například pražské kluby Sparta nebo Sto-
důlky, stejně jako na určení pořadatelů jednotli-
vých kol. Bohužel ani letos nebude v Litomyšli
ligové kolo, protože vybudováním umělé trávy
fotbalové plochy byl zrušen kladivářský sektor
a tréninková plocha je krátká pro vyspělé vr-
hače. Znehodnocení tohoto atletického sektoru
brání nejen uspořádání ligového kola, ale i ko-
nání mezistátních utkání, organizování
mistrovství republiky apod., které jsme byli
schopni v minulosti pořádat. S tím jsou spojené
i finanční ztráty i ztráta prestiže Litomyšle, kam
rádi na závody jezdili nejlepší čeští reprezentanti
i zahraniční sportovci. Petr Jonáš

Atletické okénko
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Otužilci 2016
Tradičně jako každý rok bude ve dnech 8.–19.
února ve výplavovém venkovním bazénu Měst-
ského bazénu v Litomyšli vypnutý ohřev vody.
Nabízíme možnost otužilcům a méně otužilým
jedincům vyzkoušet si plavání v chladnější vodě.
Nalézat hranice či nové možnosti péče o své
zdraví. 
Otužování pomáhá zaktivovat imunitní systém
a prokrvit pokožku celého těla. Podporuje imu-
nitu zejména v zimním období a pomáhá překo-
nat mnohá virová onemocnění. Přijďte si pro
svoji dávku „elixíru zdraví”. Pokud se vám nepo-
daří přímo omládnout, potkáte určitě mnoho za-
jímavých lidí. Těšíme se na vás.

Šárka Štarmanová, Městský bazén Litomyšl



Stiga hokejisté z Litomyšle stoupají
vzhůru světovým žebříčkem
Český pohár 2015/2016 ve stolním táhlovém ho-
keji 5. kolem v Brně dosáhl už své poloviny.
Dosud největšího turnaje sezóny se mezi 71
hráči zúčastnilo hned 10 členů klubu Stiga HC
Benátky. Ze základních skupin se do elitního
Áčka s Michalem Boštíkem tentokrát probojoval
i Robert Jež, který ve své základní skupině obsa-
dil krásné 4. místo. Další čtveřici postup unikl jen
těsně, protože co to jsou 2-3 body ze 17 zápasů?
Třeba jen 2 vstřelené či neobdržené góly. Odpo-
lední A-skupina pro 18. Boštíka ani 21. Ježe po-
stup do play-off nepřinesla, ale znamenala
dobrý základ pro hodnocení klubů. K jeho do-
vršení jsme si přáli vítězství v Béčku, ke kterému
měl před vyřazovacími boji nejblíže David Dvo-
řáček: ve čtvrtfinále vyřadil kolegu Zdeňka Lo-
paura, v semifinále Dušana Krásu (Big Band), ve
finále Václava Mezeru (HC Stiga Kladno) a pohár
spolu s 5. příčkou klubu byl doma. Za ním se
umístil 28. Tomáš Jedlička, 32. Zdeněk Lopaur
a 35. Tomáš Halama. Naši zástupci v C-skupině
sváděli tuhé boje, ze kterých nejlépe vyšel 47.
Jindřich Petr před 51. Jiřím Junkem a 60. Milanem
Zemanem, v Déčku pak sbíral cenné zkušenosti
70. David Buber. Litomyšlský Patrik Petr (THC

Stiga Elites) po vítězství v základní skupině a 2.
příčce v Áčku v play-off vyřadil Martina Vépyho
(Slovensko) a Kryštofa Lebla (Big Band), v semi-
finále mu však Filip Hamáček (HCS Žabka Praha)
oplatil porážku z Prahy, a P. Petr tak skončil 3.,
ve finále Zdeněk Matoušek ml. (HCS Žabka
Praha) porazil Hamáčka 3:0 na zápasy a prvně
v sezóně zvítězil. 
Průběžné pořadí ČP: 1. Matoušek, 2. P. Petr, 3. Y.
Levdansky (THC Stiga Elites), 10. Boštík, 19. Jež

Otužilci na Starce
Nultý ročník akce litomyšlských otužilců se i přes
nepřízeň počasí vydařil. Bylo totiž tak teplo, že
jsme zvažovali možnost přesunout setkání až do
nového roku. Vzduch měl sice 12 stupňů, ale
voda měla 4 stupně, což splňuje normu pro
zimní plavání. Podpořit nás přijeli kromě Lito-
myšláků i kamarádi z České Třebové, Hylvát
a Pardubic. Zúčastnili se dobrovolní hasiči z Li-

tomyšle a drážní hasiči z České Třebové. Rádi
bychom poděkovali i potápěči Jirkovi Tomešovi,
který celou akci jistil pod hladinou rybníka. Ně-
kterým účastníkům bylo tak teplo, že při od-
chodu na místě zapomněli nějaké svršky
i plavky. Jejich majitelé si je mohou vyzvednout
na příštím setkání. 
Děkujeme firmě LogisCarE a.s., která se fi-
nančně podílela na pořízení plavek pro organi-
zátory, a firmě Smíšené zboží Monika Dušková
za zajištění občerstvení.
Do chladivých vod Staré plovárny se ponořilo
šestnáct otužilců – z toho čtyři premiéroví a dvě
ženy. Ze břehu nám fandilo přes šedesát diváků,
kteří nám svou přítomností nejen dodali odvahu,
ale také ukázali, že je o tento druh sportu mezi
obyvateli Litomyšle nečekaně velký zájem.
O dalších chystaných akcích vás budeme infor-
movat. Fotky z této akce jsou ke zhlédnutí na raj-
četi. Zimnímu plavání zdar!

Daniel Vaňák, Zdeňek Huták, 
foto Monika Dušková

Basketbalistky po roce opět Sportovcem roku
Druhým rokem po sobě si mladé litomyšlské ba-
sketbalistky došly na slavnostním vyhlášení
Sportovce roku v Poličce pro ocenění jednoho ze
tří nejúspěšnějších kolektivů v kategorii žactva
okresu Svitavy za rok 2015. 
Děvčata prožila úspěšný konec loňské i začátek
letošní sezóny a to jim přineslo tuto nominaci.
Duben 2015 pro nás měl příchuť stříbra, neboť
jsme získali tři medaile právě této hodnoty.
Družstva žákyň U15 i kadetek U17, která starto-
vala ve východočeském přeboru, obsadila
shodně druhá místa, přestože jsme v obou ka-
tegoriích nebyli vůbec daleko od příčky nejvyšší.
Zejména v soutěži kadetek to byl pěkný počin,
protože jsme podlehli až ve finále domácí Nové

Pace, která však hrála soutěž především s děv-
čaty o 2-3 roky staršími, než byla většina naší
sestavy.
Nejcennější stříbrnou příčku jsme vybojovali
v celorepublikové lize starších žákyň, kterou
jsme si ve skupině B zasloužili za bilanci 11 výher
proti pouhým 3 prohrám.
Další velký úspěch téhle party holek přišel
o měsíc později, když jsme v polovině května
v městské hale hostili kvalifikační turnaj o ligu
kadetek. První místo bez jediné prohry zname-
nalo ligovou příslušnost i pro další sezónu, ten-
tokrát však ve vyšší věkové kategorii. A aby těch
lig nebylo málo, tak o týden později dokázala
svoji kvalifikaci vyhrát i mladší děvčata, takže

jsme měli opět i ligu starších žákyň. 
Během podzimu 2015 jsme byli tak trochu nad
očekávání úspěšní právě v lize kadetek U17, což
je soutěž pro děvčata ročníků 1999 a 2000. Jeli-
kož naše soupiska čítá jedinou hráčku ročníku
1999 a zbytek jsou holky narozené v letech
2000–2002, tak jsme spíše očekávali boj o udr-
žení v soutěži. Opak je však pravdou a díky ak-
tuální aktivní bilanci 9 výher a 5 proher nám
patří dělené 3. místo, a tak můžeme nyní do-
konce bojovat o play-off.
Všem děvčatům děkujeme za vynikající repre-
zentaci klubu i města a přejeme hodně úspěchů
ve druhé polovině letošní sezóny i v dalších le-
tech.                        Martin Šorf, předseda klubu

Poslední úspěch
v roce 2015
Dne 8. listopadu se konala v Hořicích v Podkrko-
noší poslední soutěž pro modely splňující kon-
strukční a výkonové požadavky pro předpis FAI
(mezinárodní asociace pro soutěžní modely
a sportovní pravidla).
Za náš klub v kategorii větroňů F1A soutěžil ju-
nior Jaroslav Halouska. V náročných větrných
podmínkách, vítr 8–10 m/sec. konkuroval i seni-
orům. A tak zopakoval úspěch z roku 2014. Po-
dařilo se mu porazit mistra sportu pana
Bohuslava Klímu, letitého soutěžícího. Tak i letos
mu pan Klíma popřál k prvenství. Sám ukončil
soutěž už v polovině akce. Jarda odlétal čtyři
starty s plným náletem 180 sec. a jeden start
zvládnul pouze za 50 sec., i tak to stačilo v sou-
čtu na očekávané vítězství.
V roce 2015 byl dvakrát úspěšným, a to 26. září
na mistrovství juniorů v kategorii F1B (modely
s pohonem na gumový svazek) obsadil 3. místo,
jak již bylo uvedeno v listopadové Lilii. Druhý ne-
malý úspěch získal v kategorii F1A 8. listopadu
prvním místem.
Svým soutěžním výkonem dobře reprezentoval
Letecko-modelářský klub Litomyšl a tím zvýra-
znil jeho působnost. Já přeji, aby tento rok pro
něho byl tak úspěšný, ne-li lepší. Letu zdar!

Text a foto Jindřich Krčmář 

Jarda Halouska, letiště Hořice, v pravé ruce drží
model na gumu F1B, v ruce levé model větroně
kategorie F1A.

(5. veterán), 24. Lopaur, 26. Dvořáček, 29. Jed-
lička, 35. T. Halama, 42. J. Petr, 43. Junek atd.,
Benátky udržely úžasné 4. místo. Gratulujeme
ke zlepšení Dvořáčka, Jedličky, Halamy a Junka
ve světovém žebříčku. Další boje jsou na pořadu
20. února v Kladně.          Text a foto Jindřich Petr
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