
Nábřeží řeky Loučné se začalo proměňovat

„Zámeckou MŠ rušit nechceme”
Zámecká mateřská školka se neruší. Touto
větou reaguje město Litomyšl na zprávy
o konci I. mateřské školy. Informace o rušení se
objevily v souvislosti s připravovaným projek-
tem revitalizace zámku Národního památko-
vého ústavu (NPÚ) a zároveň tzv. Panského
domu, jehož je vlastníkem. V něm se školka
částečně nachází.  
Tři oddělení, tedy zhruba 70 dětí, najdeme
v Panském domě, další oddělení jsou v přilehlé
budově vlastněné městem. „Panský dům je
součástí velké opravy zámku a doufáme, že se
nám podaří peníze z evropské dotace získat.
Bohužel školka bude muset Panský dům opus-
tit,” reagovala kastelánka litomyšlského zámku
Zdeňka Kalová. To však neznamená, že by se

zámecká mateřinka rušila. „Kapacita našich
školek je naplněna. Nechceme žádnou rušit,”
uvedla vedoucí Odboru školství a sociální péče
Městského úřadu Litomyšl Milada Nádvorní-
ková. Město již připravuje projekt přestavby bý-
valé ortoptiky nad autobusovým nádražím, do
které by se po úpravách měl přemístit dům dětí
a mládeže (DDM). Ten v této chvíli využívá pro-
story navazující na „Vertexovou” mateřskou
školu na ulici 17. listopadu. „Přestěhováním
DDM a přestavbou bychom mohli získat dvě
oddělení. Navíc ve školce na Lidické ulici máme
byt, který by po úpravách mohl pojmout další
oddělení,” upřesnil starosta Litomyšle Radomil
Kašpar. Ve hře jsou i další možnosti řešení si-
tuace, která by mohla nastat. strana 9  >
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Malí návštěvníci a ani jejich doprovod se nemusí
obávat, že by přišli o nějakou atrakci. Původní
hrací prvky jsou uskladněné a připravené
k umístění na jiná hřiště ve městě. Na novém
hřišti se počítá s lanovkou, houpačkami, sklu-
zavkou i kolotočem. Samozřejmostí bude i pí-
skoviště a nejrůznější prolézačky. „Byl to náš
záměr, aby hřiště bylo lepší a přibyly nové prvky.
Mělo by sloužit nejen dětem, ale i dalším lidem
jako odpočinková zóna. Velkým pozitivem je
množství zeleně, které jsme se snažili podpořit,”
prozradili svůj tvůrčí proces architekti projektu
Martin Frei a Martin Rusina. 

Úprava zeleně byla to první, čeho si mohli ob-
čané Litomyšle všimnout. Zmizely keře a také
došlo ke skácení třiatřiceti stromů. Jedná se
o poškozené, nemocné nebo nevhodné dřeviny
(umístěním, zvýšeným rizikem pádu). Dále
o stromy, u kterých je zvýšené riziko pádu v bu-
doucnu, a je tedy vhodné je odstranit. Zeleň však
v Litomyšli rozhodně neubyde. Vysázeno bude
na pět desítek kusů dřevin a projektanti mysleli
i na keře. „Vzhledem k vodnímu toku je projekt
poměrně citlivý. Zmizí dřeviny, které nepatří do
údolní nivy a nejsou významné ani jiným způso-
bem. Z původních druhů jen ty ve špatném zdra-
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Pět let trvaly pečlivé přípravy projektu „Obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli”. Nyní už jsou
práce v plném proudu. Ve čtvrtek 11. února se uskutečnilo slavnostní poklepání na základní
kámen celé stavby. „Chtěli jsme vždy dělat parky, které když navštívíte jako děti, tak si je budete
navždy pamatovat. Doufám, že tento park bude takový a obyvatelé Litomyšle pocítí, že je
opravdu fajn,” prohlásila Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka. Tato organizace po-
skytne městu finanční příspěvek do výše 25 milionů korun. Podíl Litomyšle je až 5 milionů korun.

Státní zámek Litomyšl otevře novou náv-
štěvnickou sezónu již 17. března, a to opět
květinovou výstavou – tentokrát na téma
Květina, ozdoba plesů a slavností. Tisíce
živých květů ve více než třech desítkách
aranžmá provoní reprezentační sály
zámku v Litomyšli. 
Výstava připomene slavné období začátku
19. století a proslulé slavnosti Waldstein–
Wartenbergů stejně jako fakt, že květiny
nesměly chybět na žádném domácím
plesu, oslavy či karuselu, tedy slavnostním
průvodu kočárů či saní. Tyto průvody se
konaly v minulosti u příležitosti velkých ro-
dinných oslav, jako byly svatby nebo křtiny.
Květinová aranžmá v letošním roce doplní
také instalace toaletního pokoje, zimní
banket či velký sál vyzdobený kaméliovými
keři ze zámku v Rájci nad Svitavou. „V loň-
ském roce jsme představovali květinu,
která inspirovala řemeslníky a umělce. Měli
jsme vystaveny různé obrazy a exponáty
z depozitáře. Letos je téma plesové a slav-
nostní. Návštěvníci se tak mohou těšit
třeba na květinovou rekonstrukci kočáru,”
zve na  zámek kastelánka Zdeňka Kalová.
Nejsou to však jen velkolepé květinové
výzdoby, které budou moci první letošní
návštěvníci obdivovat. „Máme vymyšle-

Sezónu zahájí
voňavá výstava 

votním stavu. V uvažovaném rozsahu nemá pro-
jekt potenciál se významněji dotknout orga-
nismů navázaných na vodní tok,” řekl pracovník
Městského úřadu Litomyšl Vratislav Laška, který
má na starost státní správu ochrany přírody
a rybářství.                                           strana 4 >
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nou hostinu ve velké jídelně, sladký, vinný
nebo šampaňský salónek. Chceme vytvo-
řit iluzi toho, že zámek je připraven na
velkou slavnost, tak jak tomu bylo za
Valdštejnů,” dodává kastelánka. 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o pod-

mínkách provedení stavby na stavbu „Rekon-
strukce spojovací uličky T. Novákové - Petra
Bezruče" s panem Jiřím Kohákem, Litomyšl.
Smlouvou bude dán městu souhlas s vydáním
stavebního povolení na úpravu parkovacích
stání na pozemku pana Koháka v katastrálním
území Záhraď dle zpracovaného projektu. Reali-
zaci parkovacích stání uhradí p. Kohák.

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru dolní části
Smetanova náměstí v období od 13. 4. do 13. 4.
2016 za účelem pořádání jarmarku ke Dni Země. 

RaM schvaluje v souladu se směrnicí města
Litomyšl č. 06/15, o poskytování dotací z roz-
počtu města „Dotační program na obnovu pod-
loubí v r. 2016".

RaM souhlasí s vypracováním studie nad-
chodu přes I/35 u budovy MěÚ. Cena 118 tis. bez
DPH. Zhotovitel PIS Pechal s.r.o., Brno.

RaM nesouhlasí s vedením trasy „Terénní
stezky pro cyklisty v rámci projektu Bike resort
Orlicko - Třebovsko" po pozemkové parcele
č. 786 na k.ú. Přívrat.

RaM souhlasí s uzavřením smluv s Pardubic-
kým krajem o poskytnutí finanční podpory na
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického
kraje v celkové výši 43 712 Kč.  

RaM byla seznámena s nabídkou prezentace

města Litomyšl v rámci akce České památky
v Paříži 2016, která se bude konat v termínu 4.–
10. 4. 2016 v ředitelství UNESCO. RaM nesouhlasí
s úhradou částky 200 000 Kč bez DPH za pre-
zentaci města Litomyšl na tuto akci.

RaM souhlasí s pořádáním Adventního trhu
na zámeckém návrší v sobotu 10. 12. 2016 od 8
do 16 hodin a s uzavřením Jiráskovy ulice od bu-
dovy České pošty po zámek v tento den.

RaM souhlasí s připojením města k akci
„Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky před
budovou městského úřadu dne 10. 3. 2016.

RaM souhlasí s tím, aby Český svaz včelařů
z.s., základní organizace Litomyšl, měl sídlo
v budově bytového domu Z. Kopala č.p. 1155.

RaM souhlasí se zveřejněním záměru pro-
nájmu nebytových prostor o podlahové ploše
98,2 m2 v 2.NP budovy č.p. 534 na Dukelské ulici
za účelem provozování miniškolky. Žadatel Jana
Brokešová, Litomyšl.

RaM souhlasí s pronájmem areálu Auto-
kempu Primátor v katastrálním území a obci Li-
tomyšl včetně drobných staveb neevidovaných
v katastru nemovitostí a vybavení za účelem
provozování autokempu. Nájemní smlouva na
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Ná-
jemné ve výši 46.000 Kč / rok bez DPH. Nájemce
Fotbal Park Litomyšl s.r.o., Dolní Újezd.

RaM souhlasí s bezplatným pronájmem části
Klášterních zahrad - pouze mlatové plochy - pro
instalaci 15 velkoplošných oboustranných ban-
nerů s prezentací fotografií z expedic Radka

Jaroše. Žadatelem a pořadatelem výstavy je
Ing. Zdeněk Portlík (ALFA, s.r.o. Litomyšl). Reali-
zace výstavy je naplánována na období červe-
nec - září 2016 (po skončení Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl).

RaM souhlasí s tím, aby se město Litomyšl
stalo spolupořadatelem Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů 2016. 

RaM schvaluje podání žádosti města Lito-
myšle na osazení dopravního značení omezují-
cího tranzit nákladních vozidel nad 12 t nosnosti
na úseku silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová
dle návrhu odboru místního a silničního hospo-
dářství, který byl zpracován ve spolupráci MěÚ
Česká Třebová. Město Česká Třebová podá žá-
dost na osazení dopravního značení na jejím
území.

RaM stanovuje cenu odebírané odpadní vody
před výstupem z ČOV Litomyšl („technologická
voda") pro potřeby SAINT - GOBAIN ADFORS CZ
s.r.o. na 3,50 Kč bez DPH.

RaM souhlasí s úhradou nákladů do částky 40
tis. Kč spojených s údržbou bikeparku v Lito-
myšli. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy s organi-
zací Život 90 - Zruč nad Sázavou z.ú., zastou-
pené ředitelem Zdeňkem Jelínkem,
o bezplatném poskytnutí pomoci klientům Ži-
vota 90, Zruč nad Sázavou napojených na sy-
stém tísňové péče v Litomyšli. RaM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
    Více na www.litomysl.cz

Litomyšl trápí kamiony
Kamion sem, kamion tam, kamion kam se podí-
vám. Tak tohle možná zní v hlavách občanů Li-
tomyšle, kteří bydlí třeba na výjezdu na Českou
Třebovou, Svitavy nebo Vysoké Mýto. Snad jen
s výjimkou historického centra je vidíme všude.
Dokonce se jednomu šikovnému řidiči podařilo
špatně odbočit a do Nedošína se snažil dostat
po cyklostezce. To je spíše úsměvné, i když
došlo ke škodě na majetku, ale nákladní auto-
mobily jsou v některých lokalitách opravdu ne-
příjemné a občany trápí.
V roce 2013 zahájilo provoz překladiště v České
Třebové. Někteří řidiči kamionů volili trasu přes
Němčice a Litomyšl, ti otrlejší pak přes Semanín,
Suchou a Pazuchu. Provozovatel překladiště,
společnost Metrans, se po připomínkách sta-
rostů snažila situaci řešit tím, že dopravcům při-
plácela za jízdu delší trasou přes Opatov. Vjezdu
do integrovaných obcí se podařilo zabránit osa-
zením dopravních značek zakazujících jízdu sou-
prav přesahujících délku 12 m. Stejná snaha
umístit značky i na silnici přes Němčice však ne-
byla úspěšná. Kamiony jedoucí po této komuni-
kaci tedy neporušují žádný zákaz. Znepříjemňují
ale život a komplikují dopravu v Litomyšli. „Po-
slední dobou se v ranních hodinách okolo 6. ho-
diny a ve večerních hodinách po 20. hodině
zvýšil průjezd nákladních automobilů, které pře-
vážejí kontejnery z překladiště v České Třebové.
Přes den to taky není žádná radost slyšet du-
nění, jak se tře kov o kov u těchto vozidel,” uvádí
Jaromír Bulant, který na výjezdu z Litomyšle
bydlí, a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že město
má Na Prokopu – Lidická pozemky a prodává
zde parcely, tak by mělo mít zájem, aby tato vo-
zidla jezdila po silnicích, které jsou k tomu ur-
čené.” Navrhuje zároveň možná řešení jako
zpomalovací semafor s kamerou či retardér.
„Městská policie kamiony monitoruje a jejich
soupisy předáváme radnici,” informuje velitel
městských strážníků Karel Rajman. „Soupisy
jsou pro potřeby společnosti Metrans,” upřes-
ňuje vedoucí Odboru místního a silničního hos-
podářství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň.

Metrans totiž finančně motivuje své dopravce,
aby jezdili po silnicích 1. třídy. Ti, co tuto dohodu
nedodržují, mohou prý o „příplatky” přijít, či do-
konce u společnosti přestat jezdit. „V současné
době připravuje náš odbor spolu s Městským
úřadem Česká Třebová na žádost vedení obou
měst dopravní značení na omezení průjezdu
tranzitních vozidel nad 12 tun na trase Litomyšl
- Česká Třebová. Je zpracován návrh, který však
bude muset schválit Dopravní inspektorát Par-
dubice,” říká Pavel Jiráň. V zákoně se totiž obje-
vila novinka, která řeší tranzitní dopravu. Podle
informací z litomyšlské radnice by mohla navíc
Správa a údržba silnic provést úpravy na vjezdu
do města. Řešením by bylo také rozšíření úse-
kového měření rychlosti i na tuto silnici. „S úse-
kovým měřením jsme tady zatím v první vlně
realizace projektu ,Zklidnění dopravy ve městě
Litomyšli´ nepočítali,” sdělil starosta Litomyšle
Radomil Kašpar. 
Kamiony s kontejnery i bez nich, ale i jakékoli ka-
miony jezdí přes světelnou křižovatku v Lito-
myšli, problematickou křižovatkou u květinářství
Pytlík, kolem základní školy a kolem areálu za-
psaného na seznam UNESCO, kde mají prob-
lémy v zatáčce na zámeckém návrší
u infocentra. Dále pokračují zástavbou ulice
V. K. Jeřábka. „Jezdí tady rychle a to zde jsou ro-
dinné domy. Nebezpečné je to i pro chodce. Jak

napadl první sníh, tak tady klouzaly dva kamiony
do kopce. Dole v zatáčce se zase nemohou vtěs-
nat,” říká Jaromír Bulant.  
Ovšem problém s kamiony mají i lidé bydlící
kolem průtahu Litomyšlí. Intenzita provozu je
tady vysoká vzhledem k tomu, že se jedná o vy-
tíženou silnici I/35. Nejde však jen o průjezd ná-
kladních vozidel, ale také o jejich odstavování
mimo pro ně vyhrazená parkoviště. Například
u benzínové čerpací stanice u Vertexu si kami-
oňáci hledají místo na zaparkování i u areálu
Perštýna. Výjimkou není ani pobořený plot u jed-
noho z domů. „Tuto lokalitu, stejně jako průmys-
lovou zónu projíždíme a kamiony kontrolujeme.
Pokud parkují mimo vyhrazená parkoviště, po-
kutujeme je,” uvedl velitel městské policie. Ná-
kladní vozidla smí parkovat v bývalém areálu
silnic nebo na benzínce u Vertexu.

Text a foto Jana Bisová

Dům U Rytířů 
se částečně
zbaví vlhkosti
Renesanční ozdoba náměstí, která patří mezi
nejvýznamnější památky Litomyšle a ve které
sídlí městská galerie, se dočká opravy. Dům
U Rytířů nemá izolaci proti vzlínající vlhkosti
a následkem toho dochází k poškozování omítek
a zdiva. Letos uskuteční město opravy, které
tento problém začnou řešit. Na celkovou rekon-
strukci památky by však bylo potřeba více fi-
nančních prostředků, než je v současné chvíli
k dispozici.
Práce začnou v březnu a bude se jednat o vy-
soušení zdí ve dvoře. Bude provedena gelová in-
jektáž, která během tří až pěti let sníží vlhkost
ve zdech, které sousedí s renesanční památkou.
Zároveň dojde ke srovnání terénu v místě, kde
se bude v dubnu konat výstava.
Celkové náklady na dílčí část rekonstrukce by se
měly pohybovat okolo 220 tisíc korun. Město Li-
tomyšl zažádalo o dotaci na tuto opravu Pardu-
bický kraj. Výše podpory by mohla být až 60 %
z této částky.                                                      -pš-
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Bývalou ortoptiku čeká přestavba. 
Sloužit bude domu dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže v současné době najdeme
na ulici 17. listopadu v areálu 2. mateřské školy.
V letošním roce v něm funguje 47 kroužků
a kurzů v oblastech estetiky, sportu, techniky
a přírodovědy, které navštěvuje 564 účastníků.
Ve stávajícím objektu probíhá třetina pravidel-
ných aktivit, pro zbývající jsou využívány pro-
story jiných organizací ve městě a okolí. „V
průběhu roku organizujeme kolem 160 příleži-
tostných akcí (výukové programy, turnaje, vý-
stavy, akce spojené s oslavami Dne Země,
tvořivé dílny a vzdělávací kurzy) a ve spolu-
práci se školami a sportovními oddíly pořá-
dáme 35 sportovních a recitačních
postupových soutěží,” vyjmenovává aktivity
domu dětí a mládeže jeho ředitel Josef Štefl.
DDM navíc o prázdninách organizuje 2 poby-
tové tábory, 1 pobyt pro rodiny s dětmi a 6 pří-
městských táborů. Nové prostory by tedy pro
tuto příspěvkovou organizaci města byly výho-
dou. „Rádi bychom DDM přestěhovali jinam
a objekt bývalé ortoptiky je ideální. DDM by zde
po přestavbě mělo získat vhodné zázemí pro
své aktivity. V plánu je kromě úpravy interiéru
také vybudování parkoviště. Počítáme rovněž
s bezbariérovým přístupem,” upřesnil starosta
Litomyšle Radomil Kašpar. V opraveném ob-
jektu by měly být dílna, učebna keramiky,
herna dětského klubu, učebna vědy a techniky,
místnost pro společenské vědy, knihy a stolní
hry, archiv, šatny a další. Po přestavbě by vět-
šina kroužků DDM měla své zázemí přímo v bu-
dově, mimo by zůstaly pouze sportovní
činnosti a aktivity ve spádových obcích.
„Vnitřní úpravy domu mají zlepšit přirozené
osvětlení místností, odstranit průchozí míst-
nosti, zpřehlednit a zjednodušit dispozici ob-
jektu a přizpůsobit ho pro volnočasové aktivity
DDM,” upřesnil vedoucí Oddělení rozvoje Měst-
ského úřadu Litomyšl Antonín Dokoupil.
V rámci přestavby se bude bourat, zdít příčky,
podlahy dostanou nové povrchy, budou nové
rozvody instalací a nové vytápění. „Objekt,
přesněji fasádu i střechu, zateplíme, necháme

vyměnit okna i dveře a střešní krytinu,” dodal
Radomil Kašpar. Vybudováno bude také par-
koviště pro sedm vozidel, včetně místa pro
osoby s omezenou schopností pohybu. „Kom-
pozice zdí a otvorů fasády a jejich členění je
navrženo tak, aby vynikla původní elegance
objektu. Ta byla v průběhu času narušena ne-
vhodnými úpravami některých částí domu,
které se často vzájemně rozcházely materiálo-
vým, tvarovým i barevným řešením. Výrazným
prvkem, jenž by měl dům oživit a soustředit

výrazná orientační dostupnost a blízkost auto-
busového nádraží. Mohli bychom nabízet
i spontánní činnost tzv. klub, kam by mohli přijít
žáci a mládež, kteří čekají na autobus. Dům na
ulici Dukelské je spádově mnohem více v cen-
tru, což je velmi důležité i z pohledu bezpeč-
nějšího prostředí, protože stávající objekt je na
okraji sídliště s velmi špatně řešeným veřejným
osvětlením. Z této nevýhody mají ovšem vel-
kou radost naši mladí astronomové, kteří našli
v areálu ideální podmínky, a nejen pro ně se
chystá stavba hvězdářské pozorovatelny
v areálu mateřské školy,” dodává ředitel. Ne-
spornou výhodou by pro DDM byla i zahrada,
kterou by bylo možné využít pro pohybové ak-
tivity, víkendové akce a příměstské tábory.
V bývalé ortoptice ale našla zázemí miniškolka
Rodinného centra Litomyšl. „V  současné době

je služba žádána a po-
třebná. Každý z rodičů si
u nás najde, co potřebuje ke
své spokojenosti a spokoje-
nosti dítěte,” uvádí vedoucí
miniškolky Jana Brokešová.
Školička by měla zůstat ve
stávajících prostorách do
konce léta, pak dostane
z objektu výpověď. Podle
Jany Brokešové nehrozí, že
by se miniškolka úplně za-
vřela. „Miniškolku to ne-
ohrozí. Zástupci města nás
informovali včas o této

změně a my na tom intenzivně pracujeme.
V současné době hledáme nové prostory,” do-
dala Jana Brokešová. Ta věří, že se pro mini-
škoku podaří najít vhodné zázemí, které bude
pro učitelky i děti minimálně stejně pěkné jako
to na Dukelské ulici. Pokud by tedy někdo věděl
o odpovídající náhradě, nebo by dokonce mohl
prostory sám nabídnout, může kontaktovat
Janu Brokešovou na tel. číslo 602 615 308. 
Zda bude Litomyšl se žádostí o dotaci úspěšná,
se dozví v druhé polovině letošního roku. Sta-
vební práce by tak mohly začít na jaře příštího
roku. I v případě neúspěchu s žádostí však rad-
nice počítá s realizací projektu. Stávající pro-
story domu dětí a mládeže chce totiž
přebudovat na školku.                                                 

Jana Bisová, 
vizualizace arch. Vladimír Šolc

pozornost kolemjdoucích, je velké atypické
kruhové okno ústící do schodišťové haly smě-
rem do Dukelské ulice,” prozradil Antonín Do-
koupil. „Výhody možnosti přestěhování DDM
jsou pro nás nejzásadnější ve dvou oblastech.
Znamenalo by to možnost rozšířit a zpestřit
nabídku aktivit vytvořením specifického pro-
storu pro naše jednotlivá oddělení. Stavební
řešení  současné budovy je nevyhovující vzhle-
dem k propojenosti jednotlivých místností, kde
se obtížně vytváří zázemí pro různé druhy čin-
ností. Téměř denní realitou je přemísťování věcí
a stěhování vybavení. Vzhledem k počtu kli-
entů je nevyhovující i sociální zařízení, stejně
tak skladové prostory, které jsou většinou
umístěny přímo v učebnách,” vyjmenovává
úskalí současného zázemí na ulici 17. listopadu
Josef Štefl. „Druhou zásadní příležitostí je velmi

Rekonstrukce čistírny odpadních vod pokračuje 
Nedostatek vody vloni zastavil práce na rekon-
strukci městské čistírny odpadní vod (ČOV). Za-
čátkem března se ale na staveniště vrátí dělníci,
aby začali s opravou dosazovací nádrže. 
„Oprava bude probíhat od 1. 3. 2016. Jedná se
o sanaci stěn a dna nádrže a o kompletní vý-
měnu technologie v této nádrži,” potvrdil Ladi-
slav Könyü, jednatel společnosti Vodovody spol.
s r.o., která je od ledna provozovatelem městské
čističky. „Po dobu odstávky dosazovací nádrže
bude nutné část mechanicky předčištěné od-
padní vody vypouštět přímo do řeky Loučné.
Toto se může projevit na zabarvení (vzhledu)
řeky,” uvedl dále Ladislav Könyü. Bez uvede-
ného postupu se oprava dosazovací nádrže
nedá provést. Tento způsob byl projednán
s Krajským úřadem Pardubického kraje, který na
akci stanovil  podmínky provádění na časově
omezenou dobu „Akce je plánována na dobu
dvou měsíců, tzn. do 30. 4. 2016,” upřesnil ve-
doucí Odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Litomyšl František Zachař.

Během opravy nádrže bude možné čistit pouze
omezené množství vody. „Co bude přebývat, se
po hrubém předčištění vypustí do toku,” sdělil
František Zachař. Na kvalitu vypouštěné vody
se ale bude pravidelně dohlížet. Pokyny k tomu
určil právě krajský úřad. „Před započetím od-
stávky bude v ranních hodinách odebrán vzo-
rek povrchové vody pod výustí z ČOV, který
bude rozborován na obsah rozpuštěného kys-
líku. Ukazatel ,rozpuštěný kyslík´ bude sledován
za stejné podmínky po celou dobu odstávky do-
sazovací nádrže. Výsledky rozborů budou za-
znamenávány a na vyžádání předloženy ke
kontrole. Pro posouzení dodržení hodnot vy-
pouštěného znečištění budou na odtoku z ČOV
během odstávky odebírány 1x za týden vzorky
a zajištěny jejich rozbory oprávněnou labora-
toří,” píše ve svém rozhodnutí Jana Hroudová
z Odboru životní prostředí a zemědělství Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje. Po dokončení
odstávky bude zpracován přehled množství vy-
pouštěných odpadních vod a výsledky prove-

dených rozborů předloženy Povodí Labe, s.p.
„O postupu jsme informovali Povodí Labe, ry-
báře i odbor životního prostředí, kteří reagovali
svými stanovisky. Na jejich základě vydal kraj-
ský úřad povolení,” doplnil místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš a dodal: „Jednal jsem také
s vedením Rybářství Litomyšl, které podnikne
potřebné kroky. Nechceme nic ponechat ná-
hodě a děláme maximální opatření.”
„Dodavatel rekonstrukce ve spolupráci s provo-
zovatelem ČOV se budou  maximálně snažit
uvedenou dobu odstávky zkrátit,” informoval
vedoucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň.  
Projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod je
spojen s odkanalizováním Nedošína a Lánů
a začal v roce 2013. Na realizaci si město vzalo
úvěr ve výši 48 milionů korun, protože zastupi-
telstvo zamítlo přijetí dotace z důvodu nepřija-
telných podmínek navyšování ceny stočného. 

-bj-

Objekt bývalé ortoptiky nad autobusovým nádražím by chtělo město přestavět. Upravené
prostory by v budoucnu měly sloužit Středisku volného času, ve kterém bude dům dětí a mlá-
deže (DDM) a nové komunitní centrum. Předpokládané náklady přesahují částku 10 milionů
korun. Z části by je ale mohla hradit dotace ve výši 8,5 milionů korun, ale to jen v ideálním
případě. Dá se očekávat, že poskytovatel dotace navýší neuznatelné náklady projektu, a tak
se částka spoluúčasti města může zvýšit.
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.
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Sabina, Smetana a současnost
V letošním roce tomu je 150 let, co poprvé za-
zněla první opera Bedřicha Smetany Braniboři
v Čechách. Libreto na námět historických udá-
lostí z doby Oty Braniborského, kdy česká země
byla pustošena a rozkrádána, vytvořil revoluci-
onář (a později zrádce národa) Karel Sabina.
Ukázalo se, že oba autoři, Sabina a Smetana,
předběhli svou dobu a jejich revoluční myšlenky
dosud dráždí politiky a cenzory dodnes. Už první
věta opery: „Já ale pravím, nelze déle tu trpěti ci-
zácké sbory, už potřebí se chopit zbraně a vy-
hnat z vlasti Branibory, již hubí zem, náš jazyk
tupí”.... mnohokrát  způsobila zděšení (např.
v roce 1939, 1948, 1968) a zákaz Braniborů!
I v době nedávné na Smetanově Litomyšli v roce
2004 v provedení brněnské opery jsem postrá-
dal scénu Setníka a Tausendmarka, kterou

autoři inscenace škrtli a tím vážně porušili smysl
celého díla. Škrtat v opeře se občas musí, ale
tenkrát to byl zásah do Smetanova díla, za který
by se musel stydět i sám pan profesor ZN. Zlo-
duch Tausendmark (v překladu tisíc marek) se
snaží podplatit Setníka, aby mohl pod jeho
ochranou utéci z Čech. Setník Warnemar  odmítá
peníze a říká: „I kdybys mi dal tisíce, nechci
s tebou nic mít více. Jdi, bídáku! Ani tisíce cizáků
té zemi české tolik neškodí, co jeden padouch
takový, jenž zem tuto vlastí sluje a který každým
krokem svým ji pošlapává a zrazuje!”
Komu to tak mohlo vadit? Ještě že pan režisér
povolil zazpívat Tausendmarkovi arioso Tvůj
obraz, dívko, jednu z nejkrásnějších Smetano-
vých melodií, kterou skladatel připsal význam-
nému barytonistovi J. Lvovi.
Smetana se Sabinou provokují i na jiných mís-

tech opery: „Uhodila naše hodina! Otevřely se
brány! Pražská se vzbudila chudina a zahraje si
na pány. Nemeškejme, nemeškejme, kde co na-
jdem, pobírejme”. (VVÚ-Velký vítězný únor) Jak
aktuálně se brání Pražané nařčení, že nejsou
lůza, ale lid. Jak aktuálně zní zpěv poběhlíka Jíry,
který vyzývá před pražskou radnicí: „Stůjte,
stůjte! Ještě se tu poradíme, jak se o tu krásnou
Prahu rozdělíme…! A nespokojíme se s málem....”
A to Jíra neměl potuchy, co je opencard, lítačka
nebo koalice...
Těším se na letošní Branibory na Smetanově Li-
tomyšli, protože je připravuje režisér Jiří Nekva-
sil, který nám v Litomyšli nedávno originálním
a moderním způsobem vyložil i poslední operní
dílo Smetanovo, Čertovu stěnu.

Otakar Karlík

Česká strana sociálně demokratická

Ukliďme Česko v Litomyšli – sobota 16. dubna 
Tak jako je normální si uklidit doma v pokoji, je
normální si uklidit doma …– ať už je to „doma”
kdekoliv. Doma na naší ulici, doma v naší čtvrti,
doma na cestě, po které každý den chodím…,
doma v Čechách. 
My jsme doma v Litomyšli. A tak, jak nám naše
město vzkvétá, jeho nejbližší okolí tak trochu
zarůstá do nevábné směsi PE, PP, PVC, PET
a dalších nejen polymerních materiálů. Vloni
jsme si řekli, že je s tím třeba skoncovat. „Tohle
po nás jednou archeologové vykopou? Jak tu
naši ,kulturu´ pojmenují?” 

A tak jsme se přidali k celonárodní akci
„Ukliďme Česko”. Zbyly po nás kilometry čis-
tých „pangejtů” podél několika „výpadovek”
a cyklostezek z Litomyšle, dvě vysmýčená údolí
nebo dvě zrušené černé skládky. Celkem asi
náklaďák …no, víte čeho.
Letos do toho jdeme znovu – v sobotu 16. dubna.
A bude líp. Tentokrát se totiž přidáte Vy! Pokud
vám naše aktivita připadá smysluplná, zmiňte se
doma, ve firmě, škole, klubu, oddíle nebo třeba
partičce sousedů. Pokud do toho půjdete s námi
jako např. skauti, kteří přislíbili úklid Černé hory,
akce bude ještě smysluplnější.

My zajistíme pytle a jejich odvoz. A vy získáte
hodně. Dobrý pocit a uklizený domov. 
Jak na to?
Dejte  vědět,  že  se  chcete  přidat (jan.vavrin
@centrum.cz). Pokud víte, kde byste rádi
uklidili, tím lépe.  
V týdnu před akcí vám rozvezeme pytle a do-
hodneme se, kde je naplněné necháte. Za pytle
a jejich odvoz jsme vděční partnerovi akce –
SUS Litomyšl.
Pokud vám nebude vyhovovat sobota, lze se
individuálně domluvit na jiném termínu.

Jan Vavřín, Generace 89

SNK Generace 89
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Tím, že dojde pouze k minimálnímu zásahu do
koryta řeky, tak nedojde k ohrožení živočichů,
kteří v ní žijí. Projekt je také citlivý například
k ptákům, jako je konipas nebo skorec, kteří
v blízkosti Loučné hnízdí. Ti však nepatří mezi
ohrožené živočichy. Ledňáček, který se zde také
občas vyskytuje, zde nehnízdí. 
Do konce března bude upravený terén a hned poté
začnou pracovníci firmy EUROVIA CS stavět. První
bude postavena zídka podél nábřeží. Následovat
bude přeložení inženýrských sítí a poté samotná
realizace hřiště a odpočinkových ploch. Jako po-
slední bude dokončena část ulice Vodní valy. Vše
by mělo být hotovo v letošním roce na podzim.
Vzhledem k rozsahu prací by se dala očekávat vý-
razná dopravní omezení, ale není tomu tak. „Do
vlastní komunikace budeme zasahovat minimálně.
Veškeré uzávěrky tak budou krátkodobé,” sdělil
Petr Boukal, hlavní stavbyvedoucí EUROVIA CS.
První uzavírky silnice jsou prozatím plánovány
na měsíc červen a informovat o nich budeme na
Facebooku Lilie, ale i na webu města. Více infor-
mací o samotném projektu najdete na www.lito-
mysl.cz v sekci O městě / Aktivity / Proměna
nábřeží řeky Loučné. Jsou tam nejen články, ale
také projektové zpravodaje Nadace Proměny Karla
Komárka. „V posledním z nich byl právě k tématu
kácení rozhovor přímo se zahradníky z atelieru
Partero,” uvedla Jana Říhová z Nadace Proměny.
O projektu obnovy nábřeží řeky Loučné jsou
samozřejmě informace také na www.nadace-
promeny.cz. -red-, foto archiv města

Kácení dřevin ve městě
Přestože funkce zeleně ve městě je nenahradi-
telná, naučili jsme se ji brát jako samozřejmost.
Nezbytná péče o ni přitom někdy bývá opomí-
jena, nebo naopak z laického pohledu vnímána
jako bezohledný zásah.
Dřeviny ani ve svém optimálním prostředí, v pří-
rodě, nerostou donekonečna. Stromy stejně jako
lidé mají předurčenou omezenou dobu svého ži-
vota. Ve městě navíc trpí nedostatečným prosto-
rem pro svůj růst, nedostatkem vláhy, živin,
zhutněním zeminy a zvýšeným obsahem škodli-
vin v ovzduší. Nemůžeme proto po nich chtít ne-
možné. Stejně jako lékař odhalí laikem
nepoznanou nemoc, dokáže odborně vzdělaný
arborista rozpoznat závažný problém sužující
strom. Rozeklané, proschlé, přestárlé či napa-
dené dřeviny mohou být pro kolemjdoucí nebez-

Nábřeží řeky Loučné se začalo proměňovat
pečné a ohrožovat je možným pádem, přestože
na první pohled není nic patrné. Také proto je
nutné dřeviny pravidelně kontrolovat a včas za-
jistit vhodná pěstební opatření. Zhoršující se
zdravotní stav stromu může vyústit až v jeho
nutné pokácení. Pravidelná péče o zeleň je tedy
nezbytnou prevencí. Ošetřováním dřevin je
možné předejít problémům a pozdějším nároč-
nějším opatřením.

Město versus příroda
Dřeviny ve městech se stávají součástí kultur-
ního prostředí, tedy prostředí vytvořeného člo-
věkem. Jejich funkce v krajinářské úpravě je
předem dána architektonickým záměrem a vyvíjí
se v čase. Kromě řezu dřevin je často nutná také
probírka či přesazení, což opět stanoví odborník
s ohledem na stav dřevin a jejich růst. Přitom
stále kontroluje plánovaný záměr a především
kosterní dřeviny tvořící základ krajinářské
úpravy. V případě odumření kosterní dřeviny je
třeba zajistit adekvátní dosadbu. V případě ná-
letových dřevin naopak jejich odstranění. Z krát-
kého popisu je patrné, že dřeviny procházejí
proměnami a že krajinářské úpravy nejsou nikdy
dokončeným dílem. Péče o dřeviny by proto
měla být přirozenou součástí údržby veřejných
prostranství. Řez či odborně odůvodněné kácení
dřevin ve městě není zlo páchané na přírodě, ale
opatření zajišťující bezpečnost obyvatel, kteří tak
rádi tráví svůj čas v blízkosti zeleně ve městě.

J. Říhová, Nadace Proměny Karla Komárka
vizualizace arch. Martin Frei a Martin Rusina
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Protipovodňová opatření v Partyzánské ulici 
předmětem jednání
Ve středu 17. února se na litomyšlském měst-
ském úřadě řešila protipovodňová opatření.
Společně se jimi zabývali zástupci radnice, Po-
vodí Labe, vedoucí odborné pracovní skupiny
pro oblast životního prostředí Jana Jiránková,
předseda komise pro rozvoj města, plánování
a investice Daniel Brýdl a městská architektka
Zdeňka Vydrová. Řeč se točila především kolem
toku v Partyzánské ulici. Zde by se mohla navr-
hovaná opatření změnit. Město začne jednat
s vlastníky některých pozemků. 
Protipovodňová opatření na Loučné v Litomyšli
se řeší zhruba od roku 2006. Navrhované
úpravy jsou naplánované na padesátiletou vodu.
V některých místech mají opatření podobu be-
tonových zdí. V lokalitě Partyzánské ulice se to
ale nelíbí Danielu Brýdlovi. „Řeku v této lokalitě
považuji za nejkrásnější v Litomyšli. Má zde pří-
rodní ráz,” vysvětloval na jednání. „V tomto
území chci zjistit, zda nejsou jiná řešení. Na sto
let tady bude po většinu času zbytečná zeď. Byla
by škoda se o změnu nepokusit,” upřesnil Daniel
Brýdl. Betonové zdi jsou jako protipovodňová
opatření navrhovány běžně. „V jejich případě jde
o nejmenší zábor pozemků. Tato technologie je
nepřekonaná. Toto je už optimalizované řešení,”
řekl Vladimír Vít z Povodí Labe, s.p. 
Snahou je také zachovat co nejvíce stromů,
které by zajistily stínění vodní hladiny, a tak udr-
žely optimální prostředí pro živočichy. Již při plá-
nování protipovodňových opatření v tomto
území se podařilo dva stromy zachovat
a ochranu proti velké vodě řešit mobilním hra-
zením. „Byli bychom rádi, kdybychom dokázali
zachránit co nejvíce stromů. Vytipujeme spo-
lečně s inženýrem Zdeňkem Sendlerem (měst-
ský zahradní architekt, pozn. red.) nadějné
jedince,” reagovala městská architektka Zdeňka

Vydrová, která dostala za úkol zpracovat urba-
nisticko-architektonickou koncepci Partyzánské
ulice. Zároveň navrhne alternativní řešení beto-
nových stěn. „Nabízí se kaskádově upravit terén,
ale to s sebou přináší větší zábor pozemků.
Otázkou je, jestli bychom nechtěli mít za domem
něco pěkného, co by hezky vypadalo. Dalo by se
tomu pomoci i vhodným osazením zelení,” do-
dala architektka. S touto variantou by měli být
osloveni vlastníci přilehlých pozemků. „Samo-
zřejmě můžeme zkusit vlastníkům nabídnout
jiné řešení. Pokud ale nezískáme souhlas s pro-
dejem pozemků, budeme muset zůstat u pů-
vodní varianty s betonovými zdmi,” sdělil
starosta Litomyšle Radomil Kašpar. S tím je smí-
řený i Daniel Brýdl s pocitem, že se alespoň po-
kusit o změnu. V minulosti již město upravovalo
projekt na základě požadavků občanů. Nyní však
musí přípravy proběhnout co nejrychleji, protože
protipovodňová opatření by měla být hotová do
konce roku 2019. Před městem a Povodím Labe
je ještě řada nutných kroků, než budou moci na-
stoupit dělníci.
Protipovodňová opatření na Loučené v Litomyšli
zahrnují tok od rybářství po ulici Partyzánskou,
ale také Primátorskou hráz a rekonstrukci kana-
lizací. Cena zatím vychází na 33,5 milionů korun.
Náklady by měl hradit dotační titul. Původní
záměr byl postupně redukován a v současné
době se počítá s členěním protipovodňových
opatření na několik lokalit. V každé z nich se pak
zvolí nejvhodnější ochrana. V původním návrhu
se počítalo s opatřeními na stoletou vodu a s asi
třiceticentimetrovou rezervou. V rámci zpraco-
vání dokumentace pro stavební povolení došlo
díky hydrometeorologickému ústavu k úpravě.
Aby byla Litomyšl ochráněna před stoletou
vodou, musela by se protipovodňová opatření

navýšit o 30–40 cm. Zdi by pak v některých úse-
cích byly i 4 metry vysoké, někde by dokonce za-
sahovaly do oken. Bylo jasné, že takové řešení
není možné, takže se hledala optimální varianta,
která by měla smysl, a investiční náklady byly
nižší. Projekt je tedy řešen na padesátiletou
vodu. Ve zmiňované lokalitě Partyzánské ulice
jde například o oboustranné hrázování od svě-
telné křižovatky po lávku Benátská – Partyzán-
ská. Na Partyzánské o třímetrové zdi ode dna
toku, což znamená maximálně metr nad terén.
Šlo by převážně o železobetonové stěny z po-
hledového betonu.       Text a foto Jana Bisová

O dotace na obnovu podloubí
je možné žádat od 12. dubna
Stejně jako v loňském roce, tak i letos mají vlast-
níci kulturních památek i nepamátkových ob-
jektů na Smetanově náměstí možnost požádat
o dotaci na obnovu podloubí. Podmínky dotač-
ního programu jsou od 8. února zveřejněny na
webu města v sekci Občan / Město Litomyšl /
Dotace z rozpočtu města. Opět je na tento pro-
gram vyčleněno půl milionu korun. Žádosti
začne radnice přijímat od 12. dubna.
Cílem dotačního programu je pomoc vlastníkům
nemovitostí na Smetanově náměstí s revitalizací
vybraných objektů bez ohledu na to, zda jsou, či
nejsou kulturní památkou. Žádat mohou fyzické
i právnické osoby. „Program směřuje nejen k za-
chování a obnově, ale také k vhodnému užívání
a prezentaci těchto objektů. Důležitým cílem je
celková kultivace prostoru podloubí - např. re-
gulace reklamy nebo zvýšení kultury prodeje,”
vysvětluje místostarosta Litomyšle Michal Kor-
tyš. Pravidla dotačního programu tak specifikují
i podmínky, které se žadatel zaváže dodržet.
„Musí být zrealizovány do doby proplacení do-
tace a dodržovány minimálně deset následují-
cích kalendářních roků. Patří sem například
podmínka nevytvářet bariéry znemožňující prů-
chod loubím v podélném i příčném směru, ne-
umisťovat ploty do podloubí a mezi pilíře včetně
živých plotů, neumisťovat zboží u pilířů a mezi
pilíře s výjimkou živých květin, neumisťovat co-
koliv, kupříkladu reklamu, na pilíře a další,”
upřesňuje Michal Kortyš. 
O finanční příspěvek je možné žádat na restau-
rátorské práce, kdy je maximální výše dotace

70 000 Kč s minimální spoluúčastí žadatele
50 %. Dále jsou peníze určeny na ostatní práce
do maximální výše dotace 50 000 Kč s mini-
mální spoluúčastí žadatele 70 %. „Mezi restau-
rátorské, dodavatelsky provedené práce patří ty
na kamenných a dřevěných prvcích (portály, vý-
kladce) a případné náhrady nevyhovujících
prvků za nové s přihlédnutím k tradičním mate-
riálům a výrazovým prostředkům. Ostatními
pracemi se myslí nátěry, malby, obklady, omítky,
truhlářské práce apod., opět dodavatelsky pro-
vedené,” upřesňuje vedoucí oddělení rozvoje
Městského úřadu Litomyšl Antonín Dokoupil.
V rámci jedné žádosti se lze ucházet o dotaci na
obě výše popsané aktivity současně.
Žádostí o poskytnutí účelové dotace je možné
podávat od 12. dubna 2016 na podatelnu Měst-
ského úřadu Litomyšl (Městský úřad Litomyšl,
Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl) v obálce
označené „Žádost o dotaci na obnovu podloubí
na Smetanově náměstí v Litomyšli na rok 2016”.
Uzávěrka žádostí je pak 13. června 2016 a o při-
dělení či nepřidělení dotace se bude rozhodovat
o prázdninách. 
Bližší informace o vyhlášeném dotačním pro-
gramu podá zájemcům administrátor dotačního
programu: Ivana Smolová, tel.: 461 653 373, e-
mail: ivana.smolova@litomysl.cz. Technickou
podporu má na starosti Antonín Dokoupil, tel.:
461 653 340, 775 653 304, e-mail: antonin.do-
koupil@litomysl.cz. Možnost konzultace žádostí
bude v období od vyhlášení do uzávěrky výzvy.

-bj-

Autokemp 
Primátor má 
nového nájemce
Podíváme-li se na mapu Litomyšle, přesněji na
lokalitu Černé hory, zjistíme, že Autokemp Pri-
mátor je velmi blízko vloni otevřeného fotbalgol-
fového hřiště. Jeho provozovatel Fotbal Park
Litomyšl s.r.o. tedy využil příležitosti a jako je-
diný se přihlásil do výběrového řízení na proná-
jem kempu. Rada města jeho nabídku v únoru
potvrdila, a tak se stal jeho novým provozova-
telem. 
„Jsme rádi, že se nám podařilo autokemp pro-
najmout. Už se totiž ozývají zájemci o ubyto-
vání,” reagoval místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš a dodal: „Budeme se snažit novému ná-
jemci vycházet vstříc a věříme, že od něj dosta-
neme zpětnou vazbu k provozu a stavu
autokempu.” Od 1. května tedy zahájí autokemp
sezónu již pod vedením Fotbal Parku Litomyšl.
„V průběhu března a dubna provedeme kontrolu
veškerého zařízení a vypracujeme plán nejnut-
nějších oprav a následně potřebné opravy pro-
vedeme. Zajistíme revize zařízení a učiníme
veškeré kroky k zajištění běžného provozu auto-
kempu,” uvádí ve své nabídce jednatel firmy Fot-
bal Park Litomyšl Pavel Wetter. Pro letošní rok
počítá s částkou 100 tisíc korun na opravy
a údržbu. „Po dohodách s městem jsme připra-
veni postupně nejen rekonstruovat stávající
ubytovací zařízení, ale i zkvalitňovat a rozšiřovat
služby (rekonstrukce recepce, občerstvení, zpro-
voznění minigolfu, půjčování sportovního vyba-
vení). Hodláme využít dlouholetých zkušeností
dosavadního provozovatele Autokempu Primá-
tor pana Nováka, se kterým jsme se dohodli na
spolupráci,” sděluje dále Pavel Wetter.
V Autokempu Primátor se mohou ubytovat jak
návštěvníci s obytnými přívěsy, karavany
a stany, tak i hosté v chatkách. V kempu je soci-
ální zařízení s teplou vodou, WC, společná ku-
chyňka a budova občerstvení. Nedaleko je
koupaliště, tenisové kurty, stadion, bowling
a squash.                                                            -bj-
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Město nechalo zpracovat výtvarnou podobu zvonů
pro piaristický kostel. Veřejná sbírka na ně ale pokračuje
Dva roky již město Litomyšl pořádá
veřejnou sbírku na zvony do piaris-
tického kostela Nalezení sv. Kříže.
K částce nutné na jejich pořízení se
ale suma na transparentním účtu
zdaleka nepřibližuje. Navzdory tomu
se ale v rozpočtu objevila položka, která má být
určena na stavební práce ve zvonici. Rozjela se
také intenzivní jednání s možnými sponzory.
Na zhotovení tří zvonů a jejich instalaci je třeba
částky 1,5 milionu korun. Na sbírkovém účtu je
v současné době necelých 340 tisíc korun a další
peníze jsou v pokladničkách ve městě. Radnice

se proto rozhodla aktivně oslovovat
potencionální sponzory. „Na účtu se
nám zatím sešly peníze na jeden
zvon, ale máme rozjednané spon-
zorské dary. Nechci to zakřiknout,
ale doufám, že se nám podaří získat

prostředky i na druhý zvon,” uvedl místostarosta
Litomyšle Michal Kortyš. Částky za jednotlivé
zvony se pohybují od 200 tisíc do téměř půl mili-
onu korun. V současné době jsou jisté peníze
v městském rozpočtu ve výši 600 tisíc korun,
které by letos měly uhradit opravu stolice ve zvo-
nici a další nutné stavební práce. „Už jsme také

ulici chodníky či případně jak zvelebit veřejný
prostor. Souvisí to také s protipovodňovými
úpravami řeky Loučné, které by v této lokalitě
měly být realizovány,” upřesňuje starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar. Urbanisticko-architekto-
nická koncepce má také upřesnit zásady
dopravního řešení v návaznosti na bezpro-
střední okolí. Za 51 tisíc korun bez DPH zpracuje
dokument městská architekta Zdeňka Vydrová.
„Zabývám se nyní komunikací a veřejným pro-
storem. Domluvili jsme se s inženýrem Sendle-
rem, že na zeleni budeme pracovat společně,”
uvedla Zdeňka Vydrová. Po únorovém jednání
o protipovodňových opatřeních má architektka
za úkol primárně zpracovat úsek, kterého se
opatření dotýkají.
Litomyšl si nechává „dopředu” zpracovávat ná-
vrhy řešení či projekty již řadu let. Tímto přístu-
pem je známá, protože nečeká tzv. „až to přijde”.

-bj-

Litomyšlská radnice si nechala zpracovat hned
dva dokumenty, které mají řešit budoucnost ur-
čitých lokalit ve městě. Vznikne tak studie no-
vého nadchodu u polikliniky a urbanisticko-
architektonická koncepce veřejného prostoru
Partyzánské ulice.
Za necelých 120 tisíc korun bez DPH bude mít
město od PIS Pechal, s.r.o., Brno možné řešení
zbrusu nového nadchodu přes průtah. „Zvažu-
jeme postavit úplně nový nadchod včetně vý-
tahu. Je to ale zatím jen vstupní studie,” říká
Antonín Dokoupil, vedoucí oddělení rozvoje
Městského úřadu Litomyšl. Studie bude obsaho-
vat přehledné výkresy, vizualizace a technickou
zprávu včetně odhadu nákladů. Litomyšl má
díky nadchodům a podchodům určitou výhodu
proti Vysokému Mýtu. Oběma městy totiž pro-
chází velmi frekventovaná silnice I/35.
Další materiál se bude věnovat ulici Partyzán-
ské. „Chtěli bychom mít jasno, jak vést v této

Studie a koncepce budou řešit budoucí 
podobu nadchodu i Partyzánské ulice 

strany. Lokálních oprav se už dočkaly také
omítky na arkádách. Hlavní otázkou je celková
rekonstrukce zámku. „V tuto chvíli intenzivně
pracujeme na přípravě projektu. Už jsme vypsali
soutěž na projektovou dokumentaci. O dotaci
bychom chtěli požádat v létě letošního roku,”
popsala situaci kastelánka. Pokud by se podařilo
sehnat desítky milionů korun, tak by došlo k sa-
naci krovů, restaurování fasád a interiérů, kde by
měly vzniknout studijní depozitáře vzácných
kulis. „Spolupracujeme také s Fakultou restau-
rování Univerzity Pardubice. Restaurátoři jsou
autoři studie na opravu sgrafitové fasády a po-
máhají také s lokálními sanacemi,” zmínila dobré
vztahy s litomyšlskou fakultou kastelánka
zámku. 
I kdyby se nepodařilo Národnímu památkovému
ústavu, který zámek spravuje, sehnat celou
sumu na všechny opravy, tak bude možné díky
zpracované dokumentaci pracovat na jednotli-
vých částech projektu.     Text a foto Petr Šilar

Novinky na litomyšlském zámku 
Už při zahájení sezóny 17. března si budou moci
návštěvníci všimnout inovací na památce
UNESCO. Přivítá je nově zrekonstruovaná
vstupní brána z konce 18. století a díky snaze
vrátit původní vybavení do reprezentačních sálů
se na hlavním okruhu budou moci pokochat
nově opraveným nábytkem. „První soupravu
z první poloviny 19. století uvidí návštěvníci hned
u vstupu, druhá je v dalších místnostech a jedná
se o originál biedermeier z doby Waldstein–
Wartenbergů,” řekla kastelánka litomyšlského
zámku Zdeňka Kalová.
Velkou radost má kastelánka také z obnovy pů-
vodního vybavení v květinovém salónku, kde
kromě nábytku mohou lidé spatřit i další novinky
v expozici. Mezi dominanty patří i původní klavír,
který sem byl přemístěn z bytu Bedřicha Sme-
tany. Hrát se na něj ovšem nedá. Muselo by dojít
k výměně originální mechaniky a o tom na
zámku neuvažují.
Mnoho novinek bylo prezentováno v minulých
letech, ale to nebrání kastelánce zámku ne-
ustále expozici vylepšovat. „Rozšiřujeme por-
trétní galerii. Návštěvníci mohou pohlédnout do
tváří majitelům zámku od Trautmansdorfů po
Thurn-Taxise,” sdělila Zdeňka Kalová. Připraveny
měly být pro návštěvníky i pokoje, které byly za-
saženy havárií vody v roce 2010. Ty se však prav-
děpodobně nepodaří uvést v letošní sezóně do
provozu. Problémy mají restaurátoři s původní
dřevěnou podlahou, která musí projít sanací. Zá-
ležet bude také na dotacích. Oprav a nového vy-
bavení se však dočkala zámecká kavárna. 
Opravy se dotknou také venkovních částí zámku.
Na jaře, s ohledem na klimatické podmínky, se
začne s opravou pásu sgrafit v dolní části jižní

Krátce
 Rada i Zastupitelstvo Pardubického kraje

v únoru schválily návrh na podání přihlášky k po-
řadatelství Her zimní olympiády dětí a mládeže
v roce 2018. Program olympiády tvoří sportovní
a také umělecké soutěže ve vymezených katego-
riích žáků základních škol. „Z hlediska umístění
můžeme počítat se sportovišti v Pardubicích, Li-
tomyšli, České Třebové, Lanškrouně, Letohradu,
Chocni, na Dolní Moravě a v Říčkách v Orlických
horách,” uvedl radní pro sport a cestovní ruch
René Živný, který o podmínkách jednal s místo-
předsedou Českého olympijského výboru Filipem
Šumanem. Předběžný termín pořádání zimní
olympiády je leden 2018. Předpokládané náklady
kraje jako organizátora olympiády jsou odhado-
vány do výše osmi milionů korun.

 Dvakrát do roka se na území Orlickoústecka
nebo Svitavska konají Hry bez katastru, ve kte-
rých nejde ani tak o sportovní výkony, jako o le-
graci a zábavu. Přívrat v únoru hostil již
osmačtyřicátý ročník. Vítězem zimních her se již
potřinácté v historii stala Dolní Dobrouč. Druhé
místo obsadil nováček ze Semanína. Bronzovou
medaili vybojovala Litomyšl. „Na jubilejní 50.
HBK nově zavítáme do Litomyšle, která dle po-
řadatelského pravidla využila příležitost hry po-
řádat,” informoval generální štáb her.
Následující letní hry se budou konat 20. srpna
v Poříčí u Litomyšle.

 Hlasováním v anketě „Gympl roku” roku mů-
žete podpořit litomyšlské gymnázium. Anketa si
klade za cíl ohodnotit gymnázia pohledem stu-
dentů a absolventů a tím i nabídnout vodítko
všem, kteří si střední školu teprve vybírají. Více
informací o anketě naleznete na webových
stránkách gymplroku.cz nebo na webu gymná-
zia www.glit.cz. Hlasovat je možné do 15. března.
Příznivci sociálních sítí mají také možnost najít
nově Gymnázium Aloise Jiráska na facebooku. 

zadali vypracování výtvarné podoby zvonů.
Pokud bychom nezískali dostatek prostředků na
všechny tři zvony, necháme vyrobit jen jeden
nebo dva, na které budeme mít peníze. Na zbylý
či zbylé poběží dál sbírka,” vysvětlil Michal Kortyš.
I když budou zvony umístěny v piaristickém kos-
tele, který patří Národnímu památkovému ústavu
a o nějž se přihlásil Řád zbožných škol, budou
majetkem města.  
Zvony byly z kostela Nalezení sv. Kříže sejmuty
a následně zničeny v roce 1942. Od té doby je věž
prázdná. Původní velký zvon se jmenoval sv. Vác-
lav, vážil 773,2 kg, měl průměr 107,6 cm, výšku 115
cm, doznívání 135 s. Prostřední zvon nesl jméno
Panna Maria, vážil 453,2 kg, měl průměr 90,1 cm,
výšku 90 cm a doznívání 100 s. Nejmenším zvo-
nem byl sv. Josef, který vážil 303,7 kg, měl průměr
80,4 cm, výšku 80 cm a doznívání 90 s. V této
chvíli je minimálně jisté, že budoucí zvony pone-
sou stejná jména. Pokud byste na ně chtěli při-
spět do sbírky, pak číslo bankovního účtu je
107-6430890207/0100. Pokladny pro peněžní
dary jsou umístěny v infocentrech na Smetanově
náměstí a na zámku, v hlavní budově městského
úřadu a samotném piaristickém kostele. Možné
je i uzavření darovacích smluv a složení hotovosti
na pokladnách městského úřadu.                     -bj-

Hledáme svědomitého člověka se zájmem o his-
torii, který by od příštího roku připravoval ru-
briku KALENDÁRIUM LITOMYŠLE. Zájemci se
mohou hlásit na adresu lilie@litomysl.cz nebo
na kontakty uvedené v tiráži Lilie.

Výzva čtenářům
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Tři roky fungování na zámeckém návrší 

Začátek fungování organizace bylo výzvou. „Je
potřeba si uvědomit, že před třemi lety existo-
vala pouze zřizovací listina organizace a to bylo
prakticky všechno. Nebyl telefon, účet, web. Ne-
bylo razítko a nebyli zaměstnanci. Prostě jsme
neexistovali. Při nástupu do funkce jsem dostal
k dispozici stůl, židli, počítač a popřáli mi hodně
štěstí,” připomíná začátky existence David
Zandler. Dnes už je vše jinak. Zámecké návrší je
organizace se čtyřmilionovým rozpočtem a hos-
podaření se řídí běžnými pravidly. Spravuje pět
budov a venkovní prostory v jejich okolí. Orga-
nizačně zajišťuje desítky akcí ročně.  Má pět za-
městnanců a mnoho externích spolupracovníků.
„Často dělají věci nad rámec svých povinností.
Nevadí jim jít do práce o víkendu, ale třeba
i v noci na Štědrý den. A to určitě není samo-
zřejmost,” chválí své spolupracovníky David
Zandler.

Služby na jednom místě
Hlavním posláním Zámeckého návrší je správa
celého areálu a udržení výstupů projektu po
dobu udržitelnosti. „Chceme přitahovat na ná-
vrší projekty a vytvářet jim podporu, než je sami
realizovat. Postupně se také snažíme, aby
všechny služby byly pro návštěvníky přehledně
na jednom místě. Jedním z nástrojů k tomu má
být nový web, který jsme nedávno spustili na
adrese www.zamecke-navrsi.cz,” vysvětluje
David Zandler.  Na nových stránkách se každý
dozví o plánovaných akcích, nalezne zde kromě
kontaktů i přehled všech sálů, které je možné si
pronajmout. Nejedná se však pouze o kulturní
a vzdělávací setkání. Například piaristický kostel
lze využít ke svatebním obřadům, který dále
může pokračovat hostinou v prostorách pivo-
varu. 

Plány na letošní rok
Největší projekt letošního roku se však týká kočá-
rovny. Otevřeno by mělo být její první patro.
„Kromě nových kanceláří pro naši organizaci se
zde otevře pro veřejnost nový prostor, který, jak
doufáme, bude vedle zázemí pro školu na zámku
fungovat také jako malé coworkingové centrum.
Chceme vytvořit prostor, ve kterém jednotlivci či
skupiny budu moci pracovat na svých projektech.
K dispozici budou mít základní vybavení jako je in-
ternet, tiskárna, flipchart, ale také například ku-
chyňku, ve které budou mít možnost si uvařit
kávu,” říká David Zandler. Podobná centra fungují
hlavně ve velkých městech a jejich smyslem je po-
skytnout zázemí především lidem, kteří rozjíždějí
svoje projekty a nemají třeba na pronájem kance-
lářských prostor. Předností je také možnost nava-
zovat nové kontakty.  V kočárovně by měla být
také na jaře otevřena kavárna, kterou se vítěz vý-
běrového řízení rozhodl pojmenovat Zlatý kočár. 
V letošním roce se znovu uskuteční akce, kterou
mnozí znají. Jedná se o tančírnu nebo filmové
festivaly Expediční kamera a Snowfilm fest. „Na

Lázně ducha nás v zámeckém parku čeká první
velká akce od ukončení projektu revitalizace.
Jedná se o koncert kapely Blue Effect, který se
uskuteční 29. května. Také se moc těšíme na
představení, při kterém poprvé zazní rekonstru-
ované varhany v piaristickém kostele,” prozra-
zuje plány na letošní rok ředitel. Jednou z akcí,
která by se v letošním roce měla opakovat, jsou
Andělské adventní neděle. Tou chtěli organizá-
toři vytvořit předvánoční atmosféru, a to nejen
otevřením piaristického kostela. „Naším cílem
nebylo pořádat trhy a prodejní stánky byly jen
částí programu. Ten, kdo očekával klasické trhy
ze Smetanova náměstí, mohl být zklamaný.
Máme mnoho kladných reakcí a hlavně řadu
podnětů, co udělat v příštím roce lépe,” připo-
míná David Zandler.

Návštěvnost a spolupráce
Na zámeckém návrší panuje spokojenost s náv-
štěvností. V loňském roce dokonce předčila oče-
kávání. Například na věž piaristického kostela
vystoupalo 16 737 lidí. Zájem je třeba i o archi-
tektonické prohlídky, které si nenechalo ujít přes
dva tisíce návštěvníků, na programy pro děti
v rámci školy na zámku přijelo do Litomyšle
devět set dětí. Pokud připočteme i návštěvníky
společenských a dalších vzdělávacích akcích, tak
se jedná o sedmdesát tisíc zájemců o nově zre-
konstruovanou část Litomyšle.  
Na zámeckém návrší nesídlí pouze jedna orga-
nizace, která se stará o dění v této lokalitě. Proto
je nutné sladit vše tak, aby nedocházelo ke koli-
zím v termínech akcí a prostory byly vždy připra-
vené. „Domlouváme se na provozních věcech
a spolupráce je výborná. Pravidelně se scházíme
před sezónou a po sezóně,” řekla kastelánka li-
tomyšlského zámku Zdeňka Kalová. Dobrá spo-
lupráce těší samozřejmě i Davida Zandlera.
Zároveň však přiznává, že vše není jednoduché.
„Každá organizace byla zřízena za jiným účelem
a ne vždy se naše zájmy a názory střetávají. Bez
spolupráce by to ale vůbec nešlo,” dodává ředi-
tel Zámeckého návrší.           

Petr Šilar, foto František Renza

Sezónu zahájí
voňavá výstava 
strana 1 > 
Na své si přijdou i milovníci fotografií. Svá díla
bude v Litomyšli prezentovat Veronika Skálová,
která se věnuje několik let focení na hradech
a zámcích, které také pořádají květinové vý-
stavy. Navíc kdo si vezme fotoaparát na vý-
stavu, tak nebude muset platit žádný poplatek.
Tato novinka platí i při běžných prohlídkách. Od
nové sezóny na všech státních hradech a zá-
mcích. 
Výstava Květina, ozdoba plesů a slavností se
koná ve spolupráci s profesionálními floristy, se
studenty a pedagogy Střední školy zahradnické
a technické Litomyšl. Ti pomáhají zdobit zámek
již třetím rokem a letos se budou podílet na nej-
méně polovině květinových exponátů.  Výstavu
je možné uskutečnit také díky spolupráci s dal-
šími zámky České republiky – v Rájci nad Svita-
vou nebo v Miloticích. 
Výstava Květina, ozdoba plesů a slavností je
otevřena pro veřejnost 17.-20. března vždy od 10
do 16 hodin. V případě zájmu veřejnosti bude vý-
stava otevřena i 25.-28. března od 10 do 16
hodin. Během prohlídky výstavy si návštěvníci
budou moci projít také nově instalované pokoje
s restaurovaným empírovým nábytkem z pů-
vodního majetku Waldstein–Wartenbergů z 1.
poloviny 19. století jako novinku nové turistické
sezóny 2016.                     -red-, foto Jana Bisová

V Jiskře se dál sportuje
Budova sportovní haly TJ Jiskra Litomyšl byla
1. února letošního roku definitivně předána
městu Litomyšl – resp. Městským službám Lito-
myšl s.r.o. Členové Jiskry tak rozhodli na své VH
a vedení města na základě usnesení v RaM
a ZaM a po podpisu všech náležitých doku-
mentů.
Sportovní oddíly TJ Jiskra Litomyšl, místní školy,
sportovní kluby a sportovní veřejnost halu vy-
užívají od začátku 80. let min. století. Stavba bu-
dovy tehdy probíhala v tak zvané „Akci Z” -
pamětníci pamatují, pro mladší stručné vysvět-
lení: na stavbě pracovali obyvatelé města –
zdarma, a plnili tak své brigádnické hodiny ve
prospěch veřejným potřebám – stejným způso-
bem se stavěl např. původní nezastřešený zimní
stadion, školka na Lidické...
Díky finančním dotacím a grantům města, kraje,
firmy Saint-Gobain, ČSTV – nyní ČUS, MŠMT se
vedení Jiskry podařilo zajistit v několika posled-
ních letech výměnu podlahy v tělocvičně, vý-
měnu větší části oken, opravit střechy nad
budovou, postupně vyměnit topná tělesa a roz-
vody tepla a teplé vody, rekonstrukce několika
sociálních zařízení. Stále však chybí dokončit sy-
stém vytápění, zateplení budovy, výměna zbý-
vajících cca 17 oken a všech dveří, nová
elektroinstalace, nové sprchy a toalety, oprava
kanalizační sítě a opravy v šatnách a kabinách.
Na toto již TJ Jiskra Litomyšl není schopna fi-
nanční prostředky – resp. finanční prostředky na

dofinancování několikamilionové spoluúčasti ke
státním dotacím, získat. 
V budově sportovní haly se i nadále sportuje
a sportovat bude. Pro oddíly TJ Jiskra Litomyšl se
mění to, že své tréninkové hodiny, všechny zá-
pasy, turnaje a závody na sportovištích v hale
musí nahlásit, zkonzultovat a následně formou
nájemného uhradit s tím, že na část nájemného
obdrží finanční dotaci z města. Změní se i to, že
se v hale budou pohybovat pouze ti, kteří
v daném termínu či čase budou mít využití haly
povoleno.
TJ Jiskra Litomyšl nadále existuje. Je spolkem,
který sdružuje na 500 sportovců z oddílů atletiky,
stolního tenisu, fotbalu, šachu, jachtingu, lyžo-
vání, rekreačního volejbalu a sálové kopané. Sou-
částí TJ Jiskra Litomyšl jsou i karatisté
a basketbalisté. Několik stovek milovníků krásné
přírody se během sezony vystřídá v turistických
ubytovnách ve Vranicích, zhruba 50 dětí se
zúčastní tradičního letního dětského tábora –
letos opět v Bedřichově v Jizerských horách v ter-
mínu od 29. července do 7. srpna a desítky osob
pojedou nakupovat do Polska (jarní zájezd 23.
dubna, podzimní koncem listopadu). Areál vod-
ních sportů na Košíři bude letos slavnostně ote-
vřen 5. června a poté celou sezonu bude sloužit
milovníkům vodních sportů, a bude-li ještě trocha
sněhu, bude se lyžovat v Čenkovicích. 

Dana Kmošková, 
hospodářka TJ Jiskra Litomyšl

Zámecké návrší. Nejmladší příspěvková organizace města má za sebou první
tři roky svého fungování. Od června loňského roku má navíc před sebou důle-
žitý úkol. Udržet výstupy projektu Revitalizace zámeckého návrší po dobu pěti
let. Jedním z bodů je do června letošního roku navýšení počtu návštěvníků
o 25 % v porovnání s rokem 2005. „Toto číslo jsme již několinásobně překro-
čili,” konstatuje David Zandler, ředitel příspěvkové organizace Zámecké návrší.
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Události ve fotografiích

S klauny na karneval: Dům dětí a mládeže, ba-
sketbalový oddíl a Farní charita Litomyšl uspo-
řádaly v neděli 14. února v Lidovém domě Velký
dětský karneval. Již počtvrté se tak mohli všichni
pobavit při soutěžích či tanci. Ti, co měli šťa-
stnou ruku, vyhráli i nějakou tu cenu v tombole.
Karnevalovým odpolednem navíc provázeli ve-
selí klauni s chutí dělat legraci.

Budoucí prvňáci zamířili do škol: Zápis do zá-
kladních škol se v letošním roce v Litomyšli
uskutečnil 4. února. Více než stovka budoucích
školáků předvedla paním učitelkám své znalosti
a většina z nich se může od září těšit na spolu-
žáky. Celkem dorazilo k zápisu 147 dětí. Na Zá-
kladní školu Zámecká 60, na Základní školu
U Školek 41 a na Základní školu T. G. Masaryka
46.

Obrázky z Japonska na radnici: Litomyšl dlou-
hodobě spolupracuje s japonským městem Mat-
sumoto na úrovni radnic i organizací. V loňském
roce se ke spolupráci připojila i 3. mateřská škola
na Lidické ulici. Děti si začaly vyměňovat dopisy
a kresby. 
Do Japonska se obrázky dostaly vloni, letos
v lednu naopak litomyšlské děti obdržely výkresy
od japonských kamarádů. V lednu je do Lito-
myšle přivezl Kazutami Ando, nepsaný velvysla-
nec Litomyšle v Japonsku. Téměř do konce února
byly vystavené v mateřince, ale od 17. února jsou
k vidění na litomyšlské radnici. Panel s obrázky
i fotografiemi najdete v přízemí v budově na ulici
Bří Šťastných 1000. 
Kresby dětí z litomyšlské školky naopak byly
v kanceláři starosty města Matsumoto, kde si je
s radostí prohlédl i český velvyslanec. 

Výstava v městské galerii: Desítky fotografií
a mnoho fotografů z Litomyšle a okolí. Tak by se
dala popsat vernisáž výstavy „Milan Dvořák –
Tak kráčel čas, nyní tryskem pádí…", která se
uskutečnila v pátek 12. února v Městské galerii
Litomyšl. Výstava mapuje fotografickou tvorbu
Milana Dvořáka, který letos oslaví osmdesátiny.
Dlouhodobý člen litomyšlského fotoklubu ma-
puje nejen dění ve městě, ale i sportovní a spo-
lečenské akce mimo něj. Černobílé i barevné
fotografie jsou průřezem jeho tvorby a prohléd-
nout si je můžete až do 24. dubna. 

Masopustní průvod: Na konec masopustního
období, které letos připadlo na úterý 9. února,
přichystala I. mateřská škola, Speciální zá-
kladní škola Litomyšl a Rodinné centrum Lito-
myšl průvod městem. Maškary vyrazily od
mateřské školy na náměstí, které obešly za do-
provodu hudby. 

Parlamentní návštěva: Rodačka z Litomyšle
a poslankyně Parlamentu České republiky Mar-
kéta Adamová (třetí zprava) přijela na návštěvu
do regionu. Její prioritou je sociální oblast, a tak
se svým kolegou Jiřím Skalickým navštívila mimo
jiné restauraci Rettigovka, kde zaměstnávají lidi
s handicapem. Vyslechli si názory provozovatelů
na legislativní poměry a jejich dopad na sociální
podnikání. Slíbili, že se budou podněty zabývat
i na parlamentní půdě. 

Valentýnský běh: Padesát běžců se zúčastnilo
v sobotu 13. února Valentýnského běhu. Deseti-
kilometrovou trasu se podařilo absolvovat všem.
Nejrychlejší muž (Jan Benko) se dokázal vrátit na
zámecké návrší, odkud se startovalo a kde byl
i cíl, po čtyřiceti minutách a třiapadesáti vteři-
nách. Nejrychlejší žena (Jaroslava Hurychová)
doběhla o necelých šest minut později. Organi-
zátoři běhu by rádi tuto akci zopakovali a je
možné, že v budoucnu uspořádají další běžecké
závody. 

Taneční ve Smetanově domě: Taneční ve Sme-
tanově domě: V zimním období vrcholí tradičně
kurzy společenského tance. Nejinak je tomu v Li-
tomyšli. Taneční instruktoři - manželé Martina
a Aleš Novákovi učí mladé lidi nejen tanci, ale
také připomínají pravidla etikety. Ve Smetanově
domě se v úterý 16. února konala „prodloužená”.
O hudební doprovod se postarala kapela Combo 2.

Škola opravila budovy za milióny: Za účasti
starosty města Radomila Kašpara a hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického byly ve
středu 10. února slavnostně otevřeny školní bu-
dovy Střední školy zahradnické a technické Lito-
myšl. Celkem šest budov bylo opraveno
a zatepleno za přispění Evropské unie. Úpravy se
dočkaly i odborné učebny pro chovatele vzác-
ných druhů zvířat, které obdivují například i od-
borníci ze zoologických zahrad. Celkové náklady
na opravu činily 30 milionů korun. Škole se po-
dařilo získat dotaci ve výši 80 %. Dalšími pro-
středky přispěl Pardubický kraj a samotná škola.
Od 12. září do 31. srpna 2015 byly opraveny:
školní jídelna, tělocvična, hala zemědělských
strojů, odborné dílny pro výuku chovatelských
oborů a domov mládeže. Do budoucna by se
opravy mohla dočkat také historická budova
školy. Na její rekonstrukci přislíbil hejtman pe-
níze. 
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Centrum sociální pomoci města Litomyšle
má novou ředitelku

V oblasti sociální sféry se pohybuje od roku
2006. Má zkušenosti z Charity. Pracovala s oso-
bami s mentálním postižením, se seniory
i v ohrožených rodinách. V rámci litomyšlské
společnosti Komuniké se věnovala podpoře pra-
covního uplatnění osob se zdravotním postiže-
ním. Od roku 2007 působí v této oblasti jako
lektor a supervizor. 

 Porovnejte Centrum sociální pomoci
města Litomyšl, kdy jste se stala ředitelkou,
se současností? 
Terezie Šmolíková (TŠ): Centrum sociální pomoci
města Litomyšl (CSP) vzniklo v roce 1995 slou-
čením domova důchodců, ve kterém jsem vyko-
návala funkci ředitelky od 1. června 1992,
pečovatelské služby a klubu důchodců, které
tehdy spadaly pod sociální odbor města. Nově
jsme založili a připojili Domovinku – denní staci-
onář pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním, půjčovnu pomůcek pro imobilní občany
a od roku 1999 také Litomyšlskou univerzitu tře-
tího věku. V roce 2003 jsme otevřeli v rámci do-
mova důchodců speciální oddělení pro osoby
trpící Alzheimerovou nemocí jako jedno z prv-
ních v Pardubickém kraji. Nová legislativa, která
pro poskytovatele sociálních služeb platí od roku
2007, dává rámec sociálním službám, které
v CSP v současnosti poskytujeme. V Domově
Pod Školou je to služba domov pro seniory s ka-
pacitou 50 lůžek a 25 lůžek v Domově Na Skalce
slouží lidem trpícím Alzheimerovou nemocí a ob-
dobnými typy demence. V roce 2015 prošlo na-
šimi domovy celkem 105 obyvatel.

 Co považujete za svůj úspěch?
TŠ: Pomocí jedné velké rekonstrukce budovy Do-
mova Pod Školou a celé řady malých rekonstrukcí
obou budov se podařilo zlepšit životní prostředí,
odstranit architektonické bariéry a zkvalitnit pod-
mínky pro bydlení. Bohužel s postupem času
(téměř celé čtvrtstoletí) se vše opotřebovává,
pokud by se nepostavil nový domov, bylo by po-
třeba začít se všemi rekonstrukcemi zase znovu.

Mluvíte o nové budově pro seniory. Nemrzí
vás, že nebudete u toho, až se začne stavět?
TŠ: Nemrzí. Raduji se z toho, že jsem mohla
zpracovávat požadavky a podklady pro zadání
projektové studie a že ve výběrovém řízení vy-
hrál návrh, který mým představám odpovídá.
Teď si již jen budu moc přát, aby se podařilo za-
jistit potřebné finance na realizaci.

 Je i pro vás výstavba prioritou nebo je to
něco jiného?

Alena Fiedlerová (AF): Prioritou každé služby je
spokojený pracovník a spokojený klient. Součas-
ným trendům odpovídající prostředí poskytování
služby může zlepšit celkovou atmosféru. Nová
budova je plánována jako moderní zařízení,
které přináší komfort klientům i personálu. Pro-
jekt se mi moc líbí a těším se na jeho realizaci. 

 Úspěchy nejsou jen opravené budovy. Jak
se změnila samotná péče o klienty?
TŠ: Mám radost z toho, že se dařilo měnit cha-
rakter péče – od ústavní nemocničního typu
k péči respektující lidskou důstojnost a zajišťující
co nejvíce možnou nezávislost. Hlavním mottem
pro změny, se kterými jsem do domova vstupo-
vala, bylo: 1. domov důchodců není nemocnice
(stáří není nemoc), 2. více než léky starý člověk
potřebuje laskavé slovo a vlídné zacházení, 3. ke
každému se chovej tak, jak by sis přál, aby on se
choval k tobě, kdybyste si vyměnili role. 

 Co vaše cíle a vize?
AF: Cílem je poskytnout profesionální službu,
která bude v sobě zahrnovat atributy respektu,
bezpečí a úcty. Je třeba si uvědomit, jak křehké
a často bezmocné mohou chvíle stáří být. 
Ovšem klientem není pouze senior, ale celá jeho
rodina. Fandím těm, kteří zvládají péči o své
blízké v jeho přirozeném prostředí. Fandím i ro-
dinám, které se rozhodnou zabezpečit svým
blízkým profesionální péči. Do poměrně ne-
zvyklé situace se dostávají lidi, kteří se starají
o své děti a zároveň o své stárnoucí rodiče. Ne
vždy je péče v rodině možná a pobytové zařízení
je jedinou, a já si troufám říci, i dobrou variantou
řešení.
Chystám se také přiblížit aktivity našeho zařízení
veřejnosti. Počítám s vytvořením webových

stránek a profilů na sociálních sítích a samo-
zřejmě bych ráda informovala prostřednictvím
zpravodaje Lilie a dalších médií. 

 Stavba je zatím v nedohlednu, neboť chybí
potřebné finanční prostředky. Co budete
muset řešit v prvních dnech v nové funkci? 
AF: Diář na březen se mi pomalu zaplňuje. Zá-
sadní pro celý pracovní tým (tedy i pro mě)
a obyvatele domovů je seznámit se, začít se vy-
laďovat a hledat společnou cestu. K prvním zá-
ležitostem k řešení bude patřit i mnoho
administrativy – odsouhlasení inventury, sezná-
mení se s vnitřními metodikami, postupy, před-
pisy, standardy kvality. Ve spolupráci s krajským
úřadem plánuji konzultovat monitoring podobně
nastavených služeb. Chystám se vyrazit na náv-
štěvu do několika podobně fungujících organi-
zací a čerpat zde inspiraci. 

 Jak se podle vás chová město Litomyšl
k sociálním zařízením?
AF: Přístup vedení města hodnotím jako
vstřícný. Ze svých zkušeností vím, že lidé, kteří
o sociálních službách rozhodují, dělají vše pro je-
jich kvalitu.
TŠ: Dle mého názoru velmi vstřícně. A to nejen
ve smyslu finanční podpory, ale i ve vnímání so-
ciálních služeb jako potřebné součásti života
města.

 Potkala jste se za dobu svého působení ve
funkci ředitelky s mnoha lidmi a jejich osudy.
Utkvěl vám někdo v hlavě?
TŠ: Za dobu mého působení v domově bylo při-
jato k pobytu celkem 411 obyvatel. Možná mi to
nebudete věřit, ale každý z nich zůstává v mým
vzpomínkách. A jejich osudy? To by bylo na
knihu! Možná, že ji jednou napíšu.

 Co byste popřála své následovnici?
TŠ: Aby si nenechala vzít radost a chuť do práce
ani tehdy, když se jí bude pracovní stůl prohýbat
pod hromadami papírů a bude se muset potýkat
se spoustou nesmyslných předpisů, pokynů
a hrozících sankcí. Je totiž málo radostné, že
i v sociálních službách bují byrokracie tak silně,
že kvůli ní je stále méně času na člověka. Člo-
věka, který nás potřebuje a který je v sociálních
službách smyslem naší práce.

Ptal se Petr Šilar, foto Josef Šmolík

Do Nadačního fondu dá město další peníze
V říjnu loňského roku odsouhlasila správní rada
Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Lito-
myšlska příspěvek prvnímu žadateli. Částku 440
tisíc korun získala Litomyšlská nemocnice na za-
koupení přístroje pro aplikaci rázové vlny. Brzy by
už mohl sloužit pacientům. V letošním roce navíc
město Litomyšl, které je zakladatelem fondu,
pošle na transparentní účet 250 tisíc korun. 
Přístroj pro aplikaci rázové vlny budou moci vy-
užívat pacienti na oddělení rehabilitace. V sou-
časné době se v pohybové medicíně používá
rázová vlna jako nejmodernější a nejúčinnější
přístup v terapii bolestí pohybového aparátu
všeho druhu. „Přístroj byl vysoutěžen podle pra-
videl právě v uplynulých dnech a v nejbližší době
bude do nemocnice dodán,” informoval při jed-
nání 19. února na litomyšlské radnici generální
ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš

Gottvald. Z nadačního účtu však peníze pouze
neodcházejí, ale i přicházejí. Kromě několika
darů od různých osob či jedné firmy přijdou na
konto další finanční prostředky od města Lito-
myšle. „Máme připravený příspěvek na letošní
rok v hodnotě 250 tisíc korun, celkově bude ve
fondu k dispozici s dary sponzorů pro tento rok
přibližně 1,5 milionu korun,” řekl starosta města
Radomil Kašpar.
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska byl založen s cílem financovat potřeby zdra-
votnictví regionu. Nemá se však jednat pouze
o peněžní injekce Litomyšlské nemocnici, ale
šanci mají mít i privátní poskytovatelé zdravotní
péče, výjezdové stanoviště záchranky nebo
třeba charita. Na nadační bankovní účet číslo:
107-9800960297/0100 je možné vložit jakoukoli
částku nebo přispívat pravidelně.                    -bj-

„Zámeckou 
MŠ rušit 
nechceme”
strana 1 > 
V případě projektu NPÚ se však jedná o dlou-
hodobou záležitost, takže radnice by měla být
připravená. 
Panský dům je národní kulturní památka a patří
k renesančnímu zámku zapsanému na se-
znamu UNESCO. „Objekt je ve velmi špatném
stavu. Některé věci jsou havarijní, především
okna a krovy,” vysvětlila nutnost opravy kaste-
lánka, která zároveň upozornila na to, že pod-
mínky evropské dotace určí účel budoucího
využití objektu po dobu udržitelnosti. Se škol-
kou se v projektu památkářů nepočítá. „Před
Panským domem bychom rádi obnovili i pů-
vodní prostor, kde je v současné době dětské
hřiště. Podle historických map tam byla zeleň.
Bylo by to pěkné odpočinkové místo. Takové
prodloužení Jiráskova parku se zelení a s mož-
ností si zde hrát bez toho, aby někoho zajelo
auto,” dodala Zdeňka Kalová. 
Podrobněji o přestavbě bývalé ortoptiky na Du-
kelské ulici se dočtete v samostatném článku
na straně 3.                                                     -bj-

Terezie Šmolíková a Alena Fiedlerová

Centrum sociální pomoci města Litomyšl (CSP) vzniklo v roce 1995. Od té doby jej řídila Terezie
Šmolíková. V současné době je zde zaměstnáno zhruba šedesát pracovníků, kteří poskytují ne-
přetržitou péči a pomoc seniorům. Ředitelka největšího zařízení pro seniory ve městě odešla
na konci února do důchodu. Ve funkci ji 1. března nahradila Alena Fiedlerová. 
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ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Za svůj život nashromáždil tisíce fotografií
a část z nich prezentuje na výstavě v litomyšl-
ské městské galerii. Vernisáž si nenechalo ujít
spoustu jeho kamarádů a známých, kteří fotí se
stejným zaujetím jako on.  Sám o sobě tvrdí, že
byl samouk, který se nebál zeptat svých kolegů.
Formou pokusu a omylu se však dokázal vypra-
covat. Jeho kreslířské nadání mu navíc velmi
rychle pomohlo se spřátelit s pravidly kompo-
zice a správného pohledu na fotografovaný ob-
jekt. Mezi největší učitele a vzory řadí Jána
Šmoka a Josefa Sotonu, se kterými se potkal
v 80. letech v Hradci Králové. Stejně jako
mnoha dalším fotografům mu učarovala Lito-
myšl, kde fotí nejčastěji, a to již téměř šedesát
let. Fotograf MILAN DVOŘÁK.

Co vás vedlo k tomu, abyste začal fotogra-
fovat?
Po průmyslové škole jsem nastoupil v jedna-
dvaceti letech v Plzni jako projektant do Vodo-
hospodářské kanceláře. Přišlo mi vhodné si
vyfotografovat lidi, se kterými jsem spolupra-
coval, neboť jsem nepočítal s tím, že v Plzni zů-
stanu. Ušetřil jsem si tehdy na první fotoaparát
Altix V, se kterým jsem dělal první snímky. Poz-
ději mi rukama prošel nespočet hlavně výcho-
doněmeckých foťáků

Jaké to bylo mít před více jak padesáti lety
fotoaparát? Neměl ho každý.
Byla to víceméně výjimka. Fotoaparáty se poři-
zovaly pro fotografování rodiny a jen ti zdatní
fotografové si jej brali na dovolenou. 

Dnes vznikají na světě každý den miliony

fotografií. Kolik jste toho v začátcích nafotil?
Vždycky jsem se musel smát, když jsem někoho
potkal a on mi řekl, že vyfotil za uplynulý rok
dva filmky. Jeden na Vánoce a druhý na Veliko-
noce. Velice jsem si vždy vážil rozvážných foto-
grafů, kteří udělali po cestě čtyři snímky, a dva
stály za to. Já jsem byl oproti nim „střelec z leh-
kého kulometu”. Za odpoledne jsem udělal
běžně dva filmky. Moji prioritou byla vždy re-
portáž a dokument.

Pamatuje si například na první fotky v Li-
tomyšli?
Je to pohled od hotelu Dalibor na tehdejší
uhelné sklady. Ty byly zrovna bourány. Vybou-
raná zeď z dálky připomínala člověka z profilu
s orlím nosem. Tato fotografie je i na výstavě.
Pamatuji si ještě na jednu a to proto, že jsem
měl vždy kladný vztah ke sportu a zejména
k lehké atletice. Protože byli okolo mě lepší
sportovci, tak jsem jezdil na závody jako foto-
graf. Já si pamatuji, že se mi podařila fotka při

odhodu disku a dotyčný byl v klasické pozici di-
skobola. To bylo v době, kdy byl předsedou li-
tomyšlského fotoklubu Miloš Marx. 

Ve fotoklubu jste strávil mnoho let. Co
vám přinesl?
Určitý rozhled o tom, jak má vypadat fotografie.
Dostal jsem pracně získané informace o ře-
mesle. Stal jsem se i předsedou a měli jsme
skvělou partu. Posílali jsme fotografie i na sou-
těže. Parta se však bohužel rozpadla.

Co považujete za největší úspěch?
Šestým nebo sedmým rokem mám vystavenou
fotografii na celostátní výstavě, a dokonce jsem
dvakrát získal čestné uznání.

Které je vaše oblíbené místo nebo událost
v Litomyšli? 
Pod kostelem Povýšení svatého Kříže. Bydlel
jsem v ulici Šmilovského a pohled ze schodů
a atmosféra tohoto prostředí… Tam vždycky
skončím…

Jaké fotky jsou na výstavě?
Je to mapování mých aktivit, poněvadž já jsem
dělal do sportu, byl jsem fotograf, turista a rád
jsem zašel i na koncert. Miloval jsem jazzovou
hudbu a naučil jsem se nakonec poslouchat i vá-
žnou hudbu a nakonec jí dávám dnes přednost.

Vyfotil jste už řadu míst, osobností a máte
ohromné množství fotografických zážitků
a tím pádem i tisíce fotografií. V jakém stavu
je váš archiv? Jsou to krabice nebo pečlivě ve-
dené složky?
Krabice. Pokud se jedná filmové svitky. Část je
popsaná, ale rozhodně se nejedná o pečlivou
evidenci. Spíše o šílený bordel. Když jsem něco
hledal, tak to trvalo tři až čtyři hodiny práce
a vždy to bylo až v té poslední krabici. Vždy
jsem obdivoval ty systematiky a dodneška lituju
toho, že jsem se na třídění vybodnul.

Říká se: „Za vším hledej ženu.” Jak se vaše
manželka dívá na váš koníček? 
To je velice humorné. Když jsme byli takové
rané manželství a měli jsme čtyřletého chlapce
a půlroční dceru, tak jsme v neděli po obědě
chodili na procházku. Žena vzala kočár a já si
vzal fotoaparát. Malej Jan si po kilometru sedl
na kočár, neboť ho samozřejmě začaly bolet
nožičky. Já jsem si však více všímal okolí a fo-
tografoval.  Když jsem zamířil fotoaparát na
manželku, tak na mě v osmadevadesáti pro-
centech vyplázla jazyk… 
Když jsem si pak koupil první kvalitní fotoaparát
od pana Stráníka z Morašic. Sloužil mi dlouho
a stál šest a půl tisíce v době, kdy jsem vydělá-
val osmnáct stovek čistého. Tak vždycky říkala:
„Vem si ten náhrdelník za čtyřicet tisíc. Já vím,
že se bez něj neobejdeš, a jdeme…” A její postoj
trvá dodnes, když si sednu k počítači, tak dští
oheň a síru.

Fotografovi se občas stane, že se mu ne-
líbí vlastní snímky. Vytvořil jste naopak foto-
grafii, ze které byste si „sedl na zadek”?
Taková neexistuje.

Ptal se Petr Šilar

Milan Dvořák: Čím déle fotografujete, tím více 
se vzdalujete od dokonalého snímku

Výstavu Astronomické tradice 
v Pardubickém kraji zahájil i Jiří Grygar 
Až do 8. května si mohou návštěvníci Regionál-
ního muzea Litomyšl prohlédnout putovní vý-
stavu, která se věnuje astronomii na území
Pardubického kraje. Mapuje nejstarší výzkumy
nebeských jevů, které započaly v našem kraji
už v 17. století. „Litomyšl je sice malé město, ale
astronomické tradice zde rozvíjeli už piaristé
a to na evropské úrovni,” poznamenal kurátor
výstavy Martin Boštík. V muzeu jsou také pre-
zentovány fotografie hvězdných úkazů, které
pořídil Roman Ehrenberger na svých pozorova-
telnách v Poličce a Vranové Lhotě. Předmětová
část zase ukazuje astronomické a časoměrné
přístroje z 16.-20. století, které zapůjčilo Ná-
rodní technické muzeum. „Naší filosofií je, že
exponáty našeho muzea nemají být jen na
Letné, ale mají se dostat do regionů. Velice si
tedy vážím spolupráce s muzeem v Litomyšli,”
řekl Karel Ksandr, generální ředitel Národního
technického muzea, ze kterého bylo vypůjčeno
téměř sedmdesát exponátů. 
Na vernisáži 6. února byla také představena
kniha významného litomyšlského astronoma
Zdeňka Kopala „Cesta z Cambridge na Mount
Palomar a zpět”. Ta je cestopisem popisujícím
cestu autora po USA. Ta začala na Harvardově
univerzitě a skončila na slavnostním zahájení
provozu tehdy nejmodernějšího zrcadlového
dalekohledu světa na Mount Palomaru v roce
1948. „Je to kratochvilné čtení o putování Ko-
pala z východního na západní pobřeží USA. Po-
zoruhodné je to v tom, že Kopal učinil mnoho
zastávek a popisoval přírodní krásy, historické
souvislosti, architekturu a mísení kultur. Vše je
obohaceno humornými komentáři. Na své si
přijdou samozřejmě i astronomové, neboť
Kopal píše i o svých vědeckých poznatcích,” po-

psal knihu Martin Boštík.  Publikace vznikla pod
vedením historika Milana Skřivánka s grafickou
úpravou Jiřího Lammela. Doslov k ní napsal po-
pularizátor astronomie Jiří Grygar, který se
představení knihy osobně zúčastnil a v zámec-
kém pivovaru uskutečnil také přednášku na
téma „Pluto nemá chybu”. „Především si uvě-
domuji, že Pardubický kraj je pro astronomy
zřejmě jako stvořený. Pokud se podíváme do
historie, tak v každé době tu byl někdo, kdo
pěstoval astronomii nejen jako koníčka, ale
také na úrovni, která přesáhla hranici tohoto
kraje,” sdělil na vernisáži propagátor astrono-
mie Jiří Grygar. V této souvislosti připomněl
slavného litomyšlského astronoma Zdeňka Ko-
pala, který se věnoval výzkumu dvojhvězd, díky
kterému posunul bádání o vlastnostech hvězd
samotných. Zmínil také lidi, kteří o astronomii
psali, a vyzdvihl tak i historika Milana Skřivánka,
který se podílel nejen na nově vydaném cesto-
pisu.

Text a foto Petr Šilar

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Kavárna při regionálním muzeu
pořádá přednášky o kávě, besedy s neobvyklými
hosty i hudební večery • Nová promenáda, hřiště
i odpočinek: Proměny nábřeží Loučné odstarto-
valy • Edison na základní škole • První Valentýn-
ský běh v Litomyšli 2016 • Milan Dvořák
fotografuje v Litomyšli už 60 let • Ach, ty lito-
myšlské kavárny a bary kultury plné • Litomyšl
nevzdává boj s kamiony

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 5. 3. MUDr. Tišlerová
Ne 6. 3. MUDr. Jindrová
So 12. 3. MUDr. Kašparová
Ne 13. 3. MUDr. Paseková
So 19. 3. MUDr. Mikulecká 
Ne 20. 3. MUDr. Jindrová
So 26. 3. MUDr. Sláma
Ne 27. 3. MUDr. Sláma
Po 28. 3. MUDr. Slavík
So 2. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 3. 4. MUDr. Mikulecká

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 3. MUDr. Kopecká
Ne 6. 3. MUDr. Mareš
So 12. 3. MUDr. Papoušková
Ne 13. 3. MUDr. Pecinová
So 19. 3. MUDr. Pešková
Ne 20. 3. MUDr. Pilařová
So 26. 3. MUDr. Sadílková
Ne 27. 3. MUDr. Šíchová
Po 28. 3. MUDr. Švábová
So 2. 4. MUDr. Filová
Ne 3. 4. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 3. U Slunce, 461 612 678
Ne 6. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 3. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 13. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 3. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 20. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 26. 3. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 27. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 28. 3. Na Špitálku, 461 615 034
So 2. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 3. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5.-6. 3. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
12.–13. 3. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
19.-20. 3. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
26.-27. 3. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. máje 606, tel. 733 152 435
28. 3. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
2.-3. 4. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236

ROZPIS SLUŽEB

V pátek 19. února dorazili na Městský úřad Lito-
myšl zástupci Pardubického kraje, krajského
úřadu a představenstva Nemocnic Pardubic-
kého kraje, aby vedení radnice a představitele
Mikroregionu Litomyšlsko seznámili se součas-
nou situací společnosti, především Litomyšlské
nemocnice, a s výhledem do budoucna. Hovořilo
se například o personální otázce, stěhování lé-
čebny dlouhodobě nemocných do areálu ne-
mocnice nebo o připravovaných projektech.
Podobná setkání se konají dvakrát do roka ve
všech městech, kde má kraj své nemocnice. 

Personální situace stabilizována
„Řekli jsme si, co nás pálí a co nepálí. Měli jsme
možnost se ptát na konkrétní věci, protože za-
znamenáváme různé informace kolem nemoc-
nice. Chtěli jsme si třeba ujasnit, jak to vypadá
se zachováním stávajících oddělení, personál-
ním obsazením nebo s ,Klárou´,” uvedl starosta
Litomyšle Radomil Kašpar. Zástupci kraje nyní
vidí hlavní úkol ve stabilizaci zdravotnického
personálu, a to napříč všemi nemocnicemi. „Na
litomyšlské neurologii došlo ke stabilizaci situ-
ace, a tak máme to nejhorší za sebou. Od
1. března nastupuje nový primář oddělení a ikto-
vého centra,” sdělil generální ředitel Nemocnic
Pardubického kraje Tomáš Gottvald a dodal:
„Druhá věc, kterou je třeba řešit, je otázka chi-
rurgického oddělení. Vzhledem k věku některých
lékařů je s tím třeba intenzivně pracovat. Zdra-
votnický personál chce kraj získávat třeba v řa-
dách budoucích sestřiček. V závěrečných
ročnících budou oslovovány přímo ve všech od-
borných školách v Pardubickém kraji. Problema-
tika nedostatku pracovníků je vnímána jako
problém v celé České republice, Pardubický kraj
tedy není výjimkou.

Nesmí dojít k omezení dostupnosti zdravotní
péče 
V otázce udržení současného stavu akutní lůž-
kové péče je zpracovávána střednědobá kon-
cepce. „Do konce března by měla být hotová její
analytická část. Nemělo by dojít k drastické
změně,” řekl generální ředitel. „Spektrum tady
chceme zachovat,” uvedl náměstek generálního
ředitele pro zdravotní péči Vladimír Ninger. „Byli
jsme informováni, že v oborech se nic do bu-
doucna nebude měnit. Navíc jsou připraveny
další prostředky na modernizaci nemocnice,”
sdělil starosta Litomyšle. V současné době
v žádné z pěti nemocnic nedošlo k uzavření ce-
lých oddělení. V případě kritické personální situ-
ace to nelze vyloučit, ale nesmí dojít k omezení
dostupnosti zdravotní péče. 

Stížnosti jsou zpětnou vazbou
S personální situací souvisela také debata kolem
stížností pacientů na přístup lékařů a sester.

„Když přijde do nemocnice běžný občan a per-
sonál je unavený, v časové tísni, tak z toho
vyplývají různé komplikace,” prohlásila místo-
předsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko Hana
Štěpánová. Podrážděné pak mohou být obě
strany. „Každý primář má svůj e-mail. Budeme
rádi, pokud své připomínky a stížnosti pacienti
napíšou. Pro nás je to zpětná vazba, se kterou
se dá pracovat. Po nemocnici jsou také dota-
zníky, které je možné vyplnit,” uvedl ředitel Lito-
myšlské nemocnice Miroslav Vlach. Ve všech
pěti nemocnicích se také rozjel projekt „Přátel-
ská nemocnice”, který má být přínosem jak pa-
cientům, tak i personálu.

LDNka se bude stěhovat
Rozprava v Litomyšli se dostala také k léčebně
dlouhodobě nemocných. Již roky sídlí v nevyho-
vujícím objektu vily „Klára”. Generální ředitel
Gottvald však potvrdil, že se bude brzy stěhovat
do areálu nemocnice. Pacienti by měli najít nové
prostředí LDNky v budově interny. „Stavební
práce jsme plánovali už v roce 2015. Došlo ale
k pozdržení, ne naší vinou. Projekt se nakonec
rozšířil, aby nešlo jen o pouhou úpravu prostor,”
informoval Tomáš Gottvald. Náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek pak upřesnil:
„Klienti LDN jsou v současné vile Klára někde až
po devíti osobách na pokoji, tady budou mít
dvoulůžkové, maximálně třílůžkové pokoje. Vý-
běrové řízení na zhotovitele už bylo vyhlášeno
a projekt za více než 11 milionů korun bude ho-
tový do konce letošního roku. Zařadili jsme ho
do programu, který kofinancuje kraj a minister-
stvo.” O budoucnosti chátrajícího objektu na Zá-
mecké ulici však zatím hovořit nechtěl. „O tom
rozhodne zastupitelstvo kraje. Až to bude aktu-
ální, tedy v druhém pololetí letošního roku, za-
čneme to řešit,” řekl. Místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš na to reagoval slovy: „Rádi by-
chom, abyste zvážili prodej městu za 1 korunu.
My bychom vilu opravili a využili v duchu odkazu
dam z Družiny sv. Kláry.” 
Nemocnice v Litomyšli v loňském roce získala
nové přístroje za 22,5 milionů korun a dalších

Nové projekty i stěhování Kláry.
To je budoucnost Litomyšlské nemocnice

23 milionů stálo zateplení budov ředitelství a in-
terny. „Máme připravené další projekty, jako je
rekonstrukce správní budovy, interní ambulance
a střechy na monobloku,” upřesnil Roman Línek.
Další evropské prostředky, a to zejména na ná-
slednou péči, budou v kraji k dispozici až v letech
2017 a 2018.                     Text a foto Jana Bisová

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Pan Milan Dvořák měl vernisáž 13. února a svými
fotodokumenty naplnil celý dům U Rytířů. K Mi-
lanovi mám velice blízký vztah. Jeho práci jsem
viděl od úplného počátku. Poznali jsme se na
I. základní škole v Litomyšli. Po jeho studiích na
stavební škole se opět vrátil do Litomyšle.
Dokumentoval nám setkání spolužáků, motocy-
klové závody v Benátkách i Morašicích. Pracovali
jsme spolu v Agrostavu Litomyšl téměř dvacet
roků. Zde bylo také mnoho možností fotografic-
kých dokumentací. Technické prohlídky vozidel

Co všechno někdo dokáže
celého podniku Svitavy, zájezdy, vědeckotech-
nické společnosti atd. Vrcholem pro nás oba
(jsme stejně staří)bylo, když jsme k našim pade-
sátinám dostali od podniku zájezd na Kavkaz.
Bylo to pro nás úžasné. Alpy jsme viděli jen v te-
levizi nebo na fotografiích.
Milan zdokumentoval skoro celé velehory, ale
hlavně nejvyšší horu Elbrus a ledovec Šelda. Po
návratu za to obdržel zájezd do severní Evropy,
opět s fotoaparátem od určité instituce.
A jak na vernisáži řekl: „Chtěl bych letos oslavit
osmdesátku a dále fotografovat.” Milane, my
pevně věříme, že tomu tak bude. 

Jaroslav Jiráček
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O ztracené ovci
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříš-
níci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi
sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!” Po-
věděl jim toto podobenství: „ Má-li někdo z vás sto
ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch deva-
desát devět na pustém místě a nejde za tou, která
se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne,
vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde
domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim:
,Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci,
která se mi ztratila.´ Pravím vám, že právě tak
bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem,
který činí pokání, než nad devadesáti devíti spra-
vedlivými, kteří pokání nepotřebují.”

(Lukášovo evangelium 15, 1-7) 

V Lukášově evangeliu je podobenství o ztracené
ovci Ježíšovou odpovědí farizeům a zákoníkům,
kteří se pohoršovali nad tím, s kým se stýká. Způ-

sob, jakým zde Ježíš Kristus přistupuje ke svým
oponentům, učí i nás jedné důležité věci: nevyme-
zuje se vůči nim negativně, ale snaží se v nich ob-
jevit to dobré. Copak by i oni nejednali podobně,
kdyby se jim ztratila jedna z ovcí jejich stáda?
Copak by se ji také nevydali hledat? V tom podo-
benství se nikde nemluví přímo o Bohu, ale postoj,
který Ježíš Kristus zaujímá, je vlastně ztělesněním
Božího postoje vůči nám lidem, a to především
vůči těm, kteří jsou si vědomi, že také nejednou
ve svém životě zabloudili. Na pozadí celého po-
dobenství smíme vidět obraz Boha jako pastýře,
známý třeba z 23. žalmu. Tento obraz se nám
křesťanům propojuje i s dobrým pastýřem Ježí-
šem Kristem, který nejen hledá každou ztracenou,
zatoulanou ovečku, ale jak nám znovu připome-
nou právě Velikonoce, tento pastýř jde ve své
lásce k nám tak daleko, že je za nás ochoten po-
ložit svůj život. Můžeme někdy i dost dlouho

pyšně kráčet slepou uličkou či bludnou cestou
a netušit, že jsme se ztratili. Můžeme se tvářit, že
o někoho, kdo nás hledá, nestojíme. Dokonce mů-
žeme pohrdat těmi, kteří nám samotným připadají
jako očividní ztracenci. Dokud si neuvědomíme
tmu zla, na kterou sami nestačíme, zůstává nám
ale skryto i skutečné světlo a radost Velikonoc. 
Jestliže bychom se chtěli tajemství Velikonoc do-
tknout v obrazech tohoto podobenství, pak by-
chom Kristův kříž mohli přirovnat k sestoupení
dobrého pastýře za zbloudilou ovcí až na dno pro-
pasti. Tou propastí, ze které se my sami (podobně
jako ta ovečka) nedokážeme vlastními silami do-
stat, je hřích a smrt. Jen ten, kdo zakusil něco
z této bezmoci, přestává pohrdat ostatními do
příkopu spadlými a dokáže se radovat ze zá-
chrany, která je darem Boží milosti a nikoli jeho
vlastní zásluhou. Jen ten, koho se dotkla smrt, ví
o ceně života. Jen ten, kdo se nevyhne Kristovu
kříži, smí prožít i velikonoční radost ze vzkříšení. 
Požehnané prožití letošních Velikonoc vám přeje

Štěpán Klásek, 
farář Církve československé husitské

ZAMYŠLENÍ

Slova moudrých: Život je řada po sobě ná-
sledujících lekcí, které člověk musí prožít,
aby je pochopil.                      R.W. Emerson

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města: David Jána, Šimon Sochů-
rek, Maxmilian Dostál, Ondřej Kasnar, Teo
Šauer, Nela Viktoříková, Jonáš Maršík, 
Dominika Korychová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Libuše Hanusová, Jan Jůza, Hana
Pospíšilová (Nedošín), Jaroslav Coufal,
Anežka Novotná, Marie Nováková,  Anna
Kopecká
85 let – Ludmila Nespěchalová, Josef Stří-
teský, Věra Metyšová (Suchá)
90 let – Milada Mužíková, Anton Počarovský
91 let – Božena Bartoňová, Vlasta Jirou-
šková
92 let – Břetislav Kladiva
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Tomáš Hejduk, Svitavy – Radka Nešpo-
rová, Karle, Radek Doležal, Morašice –
Monika Šplíchalová, Morašice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Jiřina a František Korábovi. ZLA-
TOU SVATBU oslavili manželé Jitka a Jan
Rektoříkovi a manželé Marta a Josef Sto-
klasovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejem hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Boženou Křivohlávkovou (76 let), Ing. Zdeň-
kem Bogdanem (78 let), Vítem Vomočilem
(84 let), Lenkou Holomkovou (46 let) Nedo-
šín, Bedřiškou Sirotkovou (88 let), Annou
Kopeckou (85 let) Vzpomínáme.     

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 17. února oslavili manželé František

a Ludmila Košťákovi významné životní jubileum
65 let společného života. Hodně zdraví a spoko-
jenosti jim do dalších let.

Za dcery Líbu, Mílu, Jana Jiroušková s rodinami
 Milý dědečku, 94 let není málo, prožít je snad

za to stálo. Ať vzpomínek stále přibývá, ve
zdraví, v radosti ať život Tvůj ubíhá. Do stovky
chybí jen malinký kus, tak to tu s námi vydržet
zkus.      Přání posílá za celou rodinu Kaisrlíkovu

Miluše Kaisrlíková
 Dne 6. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí

pana Jiřího Vyskočila, hodného manžela a otce. 
Vzpomínají manželka Hana, synové Jiří, Jan

a Martin s rodinami
 Děkujeme panu MUDr. Pávkovi, sestrám lito-

myšlské charity pod vedením paní Renzové
a týmu rychlé sanity pana MUDr. Jadrného za
příkladnou péči věnovanou naší nemocné ma-
mince paní Anně Kopecké.
Za rodiny Sotonovu a Kopeckou Anna Sotonová 

 Chtěli bychom moc poděkovat za lidský a cit-
livý přístup lékařů a ošetřujícího personálu od-
dělení neurologie a interny Litomyšlské
nemocnice, za vzornou péči o naši maminku,
paní H. Švecovou. Vím, že práce lékařů, sestřiček
i ošetřovatelů není vůbec snadná. Všichni - lé-
kaři, sestřičky, ošetřovatelky a sanitáři byli vždy
ochotní, příjemní a obětaví. Ještě jednou moc
děkujeme. V novém roce 2016 přejeme celému

SPOLEČENSKÁ KRONIKApersonálu Litomyšlské nemocnice co nejvíce tak
kvalitních pracovníků jako na zmiňovaných od-
děleních (s ostatními nemáme zkušenost)
a hodně zdraví a energie při Vaší nelehké práci.

Za rodinu Štěpánka Švecová
 Dne 18. března to bude 14 let, co navždy ode-

šel člověk se srdcem na dlani - pan Vladimír
Cápal. Kdo jste ho znali pro jeho dobrosrdečnou
povahu, vzpomeňte s námi.       Manželka Gerda 

a dcery Monika a Kamila s rodinami
 Dne 31. března oslaví naše maminka, babička

a prababička paní Jaroslava Hanusová z Pazuchy
83. narozeniny. Za vše děkujeme a hlavně hodně
zdravíčka přejeme.               Za rodinu Hanusovu,

Hauptovu a Jansovu dcera Ivona Jansová
 Děkujeme všem lékařům, zdravotním se-

strám a ošetřovatelkám z chirurgického, inter-
ního a ARO oddělení v Litomyšlské nemocnici
za veškerou výbornou a zároveň citlivou péči
o našeho tatínka pana Bohuslava Kopeckého.
Prodělal dvě těžké operace a my si vážíme
toho, že jsme ho mohli v nemocnici velmi inten-
zivně navštěvovat. Zvláště děkujeme panu pri-
máři interny MUDr. Tomáši Ducháčkovi za
podporu, s kterou nás provedl posledními chví-
lemi jeho života. 

Dcery Hana Šauerová  a Marie Havlová
 Je to již 20 let, co mě opustila moje drahá ma-

minka Jindřiška Stratílková. Moc na tebe myslím
a chybíš mi.                                Syn Jára Stratílek

Karel Severin sedmdesátníkem
V březnu letošního roku se dožívá významného
životního výročí etnolog, historik, regionální ba-
datel a podnikatel PhDr. Karel Severin. Jubilant
se narodil 29. března 1946 v Brně a po absol-
vování gymnázia vystudoval na filozofické fa-
kultě brněnské univerzity národopis, když zde
v roce 1974 obhájil diplomovou práci Lidový ná-
bytek na Litomyšlsku, kterou zpracoval již jako
odborný zaměstnanec-etnograf tehdejšího
Okresního vlastivědného muzea v Litomyšli; ri-
gorózní studium následně uzavřel zkouškou,
vykonanou v roce 1978. Poté působil několik let
jako odborný pracovník v Ústředí lidové umě-
lecké výroby Praha s pobočkou v Brně a po lis-
topadových společenských změnách začal
podnikat. Je spoluautorem několika publikací
a autorem mnoha časopiseckých studií
a článků týkajících se národopisu a historie, ze-
jména pak dějin stezek a cest na území České
republiky vztahujících se rovněž k Litomyšlsku.
Vzpomenout lze alespoň následující: Trstenic-
kou stezkou cestou necestou (2000), K meto-
dice studia úvozových cest (2001), Voštice

(2001), Národopis Hřebečska (2002), Koloni-
zace Hřebečska (2003), Toponyma Voštice v Jo-
sefském katastru (2003), Litomyšl, Benátky
a Čistá: hradiště a středověké cesty (2006),
Bazilika Panny Marie a její význam v dějinách
Litomyšle (2006). Autorsky, redakčně i spon-
zorsky se podílel na vydání publikace kolektivu
autorů Horní Újezd u Litomyšle (2010). Jako jed-
natel firmy zajišťující restaurátorské práce při
obnově historické architektury, interiérů a umě-
leckých památek se s manželkou Mgr. Janou
Severinovou (pocházející z nedalekého Poříčí)
podíleli na obnově mnoha historických pamá-
tek, z nichž lze vzpomenout alespoň kostely sv.
Jakuba a sv. Michala v Brně, starou radnici
a kašnu Parnas tamtéž, Ditrichsteinskou
hrobku v Mikulově, poutní chrám Panny Marie
na Chlumku u Luže či piaristický kostel Nalezení
sv. Kříže v Litomyšli. 
Karle, vážený příteli a kolego, do dalších let ži-
vota Ti přejí pevnější zdraví, stálou pohodu
a mnoho tvůrčích sil litomyšlští archiváři. 

Oldřich Pakosta
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Spadlý strom 
nikoho nezranil

Český hydrometeorologický ústav vydal v pon-
dělí 8. února pro Pardubický kraj varování před
silným větrem, které bylo platné až do středeč-
ních ranních hodin. Hasiči zasahovali v Pardu-
bickém kraji na pěti místech. Jedním z nich byla
i Litomyšl. V pondělí 8. února kolem 20. hodiny
došlo k pádu stromu přes řeku Loučnou
u mostu, který je u světelné křižovatky. Nikdo
nebyl zraněn. Přivolaní hasiči se během patnácti
minut postarali o to, aby ulice Vodní valy byla
průjezdná. Strom s uhnilými kořeny odstranili
pracovníci Povodí Labe, kteří mají v plánu začát-
kem března kontrolu zbylých stromů na břehu
řeky Loučné. Poslední únorový týden se také po-
starali o opravu zábradlí, které bylo pádem
stromu poškozeno.            Text a foto Petr Šilar

Nové knižní tituly v městské knihovně
Lorentz Iny - Zlatý břeh, Besserová - Chlapi na
odstřel i na lásku, Dashner James- Labyrint. 2 –
Spáleniště: Zkouška, Chadwick - Letní královna,
Theorin Johan - Na velké planině, Pavone Chris
– Nehoda, Prokop Josef - Paní Grimmová se
představuje aneb Případ zapomenuté vraždy,
Bolton S. J. - Volavka, Greasley - Zpívají ptáci
i v pekle?, Simon Lars - Losí hovno, Andersson -
Svévole: román o lásce, Kotleta - Bratrstvo krve,
Jirotka - Hra myši s kočkou, Vražda v nemocnici,
Wilder Jasinda - Topíme se v sobě, Probst - Hle-
dání dokonalé lásky, Arango Sascha - Pravda
a jiné lži, Morton Kate - Šepot vzdálených chvil,
Preston - Modrý labyrint, Vopěnka - Nová pla-
neta: prastarý příběh z daleké budoucnosti, Wei-
ner - Až úplně dolů, Diamond Lucy - Já a pan
Jones, Coleman Rowan - Není co ztratit, Parks
Adele - Nevěsty bez ženichů, Jackson Lisa -
Strach zemřít, Kear Nicole C. - Teď už tě vidím,

Chamberlain - Švadlena z Dachau, Knaak Ri-
chard - Legendy II. Mág Gryf, Cussler Clive - Ha-
vanská bouře, Jones Andy - My dva: snadné, ale
zásadní je, co přijde potom..., Bolouri Joanna -
Podle pravidel, Palin Michael – Pravda, Pomezí
Čech, Moravy…, Lauerová - Sexy strategie: pro
ženy, Froböse Ingo - Posilování bez nářadí, Bu-
rachovič - Za ztracenou slávou, Watzlawick -
Všechno dobré je k něčemu zlé aneb řešení paní
Hekate, Kintzl Emil - Zmizelá Šumava, Polc Jaro-
slav - Jan Hus v představách šesti staletí a ve
skutečnosti, Aleksijevič - Doba z druhé ruky:
Konec rudého člověka, Šindelář - Historické pří-
běhy ze staré Šumavy, Doležalová - Kafe @ ci-
gárko, Viereckl - Určitě si poradíte: Praktické
rady pro životní situace, kdy potřebujete zdra-
votní a sociální péči, Wilson Sarah - Sladký život
bez cukru, Turek Václav - Transsibiřská magis-
trála 

Milníky knihovny
V knihovně pracuji už dlouhou řádku let, dalo by
se říci, že už patřím mezi letitý inventář. A tak,
když se ohlížím za minulými roky, vybavují se mi
různé události, které by se daly možná nazvat
i milníky v činnosti litomyšlské knihovny. Po-
suďte sami. 
V roce 1984, kdy jsem do zdejší knihovny na-
stoupila, vypadal její interiér velmi odlišně. Dět-
ské oddělení tvořila jedna místnost, vybavená
červenými a modrými skříňkami namísto regálů.
V oddělení pro dospělé čtenáře se ještě topilo
v kamnech, a protože dříve bývaly zimy opravdu
studené a mrazivé, knihovnice obsluhovaly čte-
náře v rukavicích, tuleňkách a někdy i čepicích.
V budově bylo jediné WC a o kuchyňce a zázemí
pro uklízečku jsme si mohli nechat jen zdát. 
Ale postupně se podařilo rozšířit dětské oddě-
lení na 3 místnosti, zajistit vytápění knihovny
akumulačními kamny, namísto skladu vybudo-
vat přednáškový sál a ve zrušeném skladu uhlí,
později skautské klubovně, vytvořit bezbariéro-
vou čítárnu.  Byli jsme první z městských orga-
nizací, kdo měl své webové stránky a na nich
později i katalog našeho fondu, dostupný po in-
ternetu odkudkoliv.
Je zvláštní, že možnost prohledávat náš online
katalog neznají někteří čtenáři dodnes. Stejně
jako je pro mnohé novinka, že půjčujeme i audi-

oknihy, čtečky knih nebo tematické kufříky
s knížkami, DVD a hračkami na dětském oddě-
lení. Dva návštěvníky naší poslední přednášky
zase překvapila informace, že rozvážíme knihy
nejen do Domu s pečovatelskou službou, ale
i dalším špatně pohyblivým čtenářům. A mnozí
Litomyšlané možná ještě nepostřehli, že v če-
kárně autobusového nádraží si mohou z našeho
regálu půjčit na cestu knížku nebo časopis. Ale
tak už to je a možná je propagace našich služeb
nedostatečná. 
Naší připravované novinky si snad všimnou
všichni, kdo půjdou kolem knihovny. Pro zlep-
šení služeb a ještě větší spokojenost našich čte-
nářů připravujeme bibliobox. Ten umožní vracet
knihy i v době, kdy je naše knihovna zavřena.
Snad vás tato inovace potěší, milí čtenáři.
Ale na největší změnu ještě čekám… Sním totiž
o knihovně, umístěné v nové budově, kde ne-
chybí výtah, šatna nebo odpočivný koutek
s možností dát si zde kávu nebo čaj. Vybavení
nebude zastaralé, interiér ožije jasnými barvami
a funkčním moderním nábytkem. A tohle
všechno bude mít každý čtenář nebo návštěvník
v centru našeho města, kam téměř denně míří
i z jiných důvodů. Co myslíte, dočkám se? Anebo
je to přání z říše dnes tak oblíbeného žánru fan-
tasy…                                            Jana Kroulíková 

Speciální hlídky budou kontrolovat
provoz na hlavní dopravní tepně 
Nelze pochybovat o tom, že silnice I/35 je nej-
důležitější v okrese. Od března bude také nej-
střeženější. Prozatím se počítá s deseti policisty,
kteří ji budou mít na starost v celé její délce. Ři-
diči se tak nevyhnou častějším kontrolám. 
„Ve Vysokém Mýtě bude od března dislokována
část policistů Krajského ředitelství policie Par-
dubického kraje, odboru služby dopravní policie,
oddělení silničního dohledu. Jedná se tedy
o krajský útvar v personální a kázeňské pravo-
moci náměstka ředitele pro vnější službu," po-
tvrdil informace o chystaných hlídkách
plukovník Miroslav Pochobradský, vedoucí kraj-
ského odboru služby dopravní policie. Při hlíd-
kování budou policisté používat klasická
služební auta i vozy pro skrytý dohled. Sídlo
„speciální” jednotky bude v areálu technických
služeb v Průmyslové ulici. Policisté mají začít do-
hlížet na dopravu v první polovině března.
Po „pětatřicítce" projedou týdně desítky tisíc
aut. Největší zátěž vozovky je hlavně v době, kdy
je opravována dálnice D1. Komplikace a dopravní
zácpy nejsou tak jenom v Litomyšli, ale ucpané
bývá i Vysoké Mýto. Tam vybudovali v loňském

roce kruhový objezd při vjezdu do města od Li-
tomyšle a v plánu mají i světelnou křižovatku na
křižovatce ulic Pražská a Vraclavská v blízkosti
nemocnice. Důvodem je však i stavba nového
parkoviště u firmy Iveco Czech Republic. 
Kromě zvýšeného provozu trápí řidiče i tech-
nický stav silnice. „Jedná se zejména o úsek
v části od obce Býšť do Litomyšle, což se nega-
tivně projevuje na dopravní nehodovosti. Jde
tedy o komunikaci s největším dopravním zatí-
žením, přinášejícím značné problémy zejména
obcím, jejichž teritoriem prochází, a také zvýše-
nou nehodovostí," objasnil Miroslav Pochobrad-
ský důvody, proč se bude policie podrobněji
věnovat provozu na této komunikaci.
Další stavební opatření na spojnici Čech s Mora-
vou připravuje pro řidiče Pardubický kraj. Už
letos by měly vzniknout střídavé třípruhy
v úseku Zámrsk - Vysoké Mýto. Další vytipované
úseky se nacházejí na trasách Vysoké Mýto –
Hrušová, Hrušová – Litomyšl, Litomyšl – Janov
a Janov – Moravská Třebová. Pro zvýšení bez-
pečnosti by se měla opakovat i kampaň Bez-
pečné léto v Pardubickém kraji.                    -red-

Cestující na trati 
z Litomyšle do 
Vysokého Mýta
čeká výluka
V termínu od 8. března od 8.00 hod. nepřetržitě
do 17. března 2016 do 14.30 hod. dojde na želez-
niční trati v úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl
k výluce. Po dobu výluky budou všechny vlaky
nahrazeny autobusovou dopravou. Předpoklá-
dané zpoždění regionálních vlaků může dosáh-
nout cca 10 minut.
Zastávky autobusů budou: Vysoké Mýto město
- u zastávky ČD, Džbánov - u železničního pře-
jezdu, Hrušová - BUS zastávka „Hrušová”, Cere-
kvice nad Loučnou - před staniční budovou,
Cerekvice nad Loučnou zast. - u železničního
přejezdu, Řídký - BUS zastávka „Řídký” (na
hlavní silnici I/35), Tržek - BUS zastávka „Tržek”
(rozcestí na hlavní silnici I/35), Litomyšl - Nedo-
šín - BUS zastávka „Litomyšl – Nedošín” (roz-
cestí na hl. silnici I/35), Litomyšl zastávka - BUS
zastávka „Litomyšl, rybářství”, Litomyšl - před
staniční budovou. 
Přeprava jízdních kol bude možná do vyčerpání
kapacity náhradní autobusové dopravy. Před-
nost v přepravě budou mít dětské kočárky. Pře-
pravu cestujících na invalidním vozíku lze zajistit
pouze po předchozím nahlášení na www.cd.cz.

-red-

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Báseň „Půst?”• Po-
děkování Rettigovce • Restaurátoři pomohou
vybraným památkám • Slavné osobnosti Kraje
Smetany a Martinů - obec Telecí • S-KLUB • Při-
hlaste projekty na burzu filantropie 2016 • Vyšla
statistická ročenka Pardubického kraje za rok
2015 • Nejvyšší ocenění kraje získá šest význam-
ných osobností a počinů

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Velikonoce prozpívají
v amerických kostelích
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy
v Litomyšli opět míří za „velkou louži.” Napo-
sledy se mladí zpěváci vydali do zámoří před
osmi lety. Tehdy koncertovali v Kanadě, pocho-
pitelně v poněkud jiném složení nežli v současné
době, neboť studenti, kteří v roce 2008 tvořili
jádro pěveckého seskupení, mezitím opustili
rodné hnízdo pedagogické školy a vydali se re-
alizovat své sny a plány. Letošní turné KOSu se
uskuteční v termínu od 11. do 29. března na po-
zvání organizace Czech Symphony Project. 
Za projektem stojí doktor Michael Šust, basba-
rytonista a pastor, který pochází z Čech. Lito-
myšlané se s touto osobností měli možnost
seznámit během nedávného vánočního kon-
certu. Michael Šust je nejenom ředitelem, ale
také zakladatelem této organizace. V rámci ce-
lovečerních koncertů budou KOSáci účinkovat ve
třech státech – Missouri, Tennessee a Illinois,
představí se však rovněž školákům a plánována
je i celá řada drobných vystoupení v nejrůzněj-
ších institucích ve zmiňovaných státech USA. „V
době Velikonoc uspořádáme duchovní koncerty
v kostelích a katedrálách,” komentuje program
turné sbormistr KOSu Milan Motl a dodává:
„Chybět nebude ani vystoupení na univerzitě
v Saint Louis a dalších školách.” Pro americké
posluchače si muzikanti připravili program,
jehož těžiště je postaveno na české národní
hudbě, a k té neodmyslitelně patří i lidové kroje,
v nichž budou zpěváci účinkovat. Vystoupení

budou doplněna pohybovou choreografií, na
kterou jsou pravidelní návštěvníci KOSáckých
koncertů zvyklí, a těší se na tato oživení. „Vo-
zembouch pochopitelně chybět nemůže,” odpo-
věděl s úsměvem sbormistr Milan Motl na dotaz,
zda do Ameriky poputuje i tato pro KOS typická
rekvizita. 
Vedle koncertní šnůry je pro mladé zpěváky při-
praven i doprovodný program v podobě pozná-
vání americké kultury, přírodních krás
a pamětihodností. V neposlední řadě si budou
moci KOSáci ověřit své jazykové dovednosti
v praxi a případně se zdokonalit. U příležitosti
zahraničního turné vydal KOS tzv. Americké CD
s písněmi a skladbami, které bude v USA sbor
prezentovat. Tato v životě sboru významná pre-
zentace by se však nemohla uskutečnit bez fi-
nanční podpory sponzorů, Pedagogické školy
Litomyšl, města Litomyšl a Pardubického kraje.
Těm všem patří poděkování muzikantů. 

Zuzana Fruniová, 
foto archiv pedagogické školy

VOŠP a SPgŠ Litomyšl v letech 1995–2015: díl 3.

V září roku 1999 byl škole na základě spolu-
práce se školskými institucemi v Essenu v Ně-
mecku a Doetinchemu v Nizozemí schválen
v Bruselu společný mezinárodní projekt 71 575-
CP–1–1999_ DE-Comenius 3.1 s názvem „Bu-
doucnost učení v moderní společnosti
v Evropě”. Výsledkem je didaktický videofilm
„Učení pro změněný život a práci v tomto sto-
letí”. Byl distribuován v zemích EU i v ČR. V le-
tech 2002-2004 se realizovala 2. fáze tohoto
projektu s názvem „Mediální výchova a vzdě-
lávání”. Jeho součástí bylo vytvoření webových
stránek školy ve třech jazycích a společný EU-
ROPORTÁL. Stejně jako v roce 1999 pořádala
škola v listopadu 2002 festival tvořivosti Dítě
a jeho práva. Akce se zúčastnili zástupci z cel-
kem 21 škol a zařízení. Bohatý program se sklá-

dal ze soutěžních přehlídek, výtvarných dílen
i dramatického vystoupení, které organizovali
zástupci jednotlivých komisí. V květnu roku
2003 byl oficiálně otevřen nový Domov mlá-
deže a jídelna ve Strakovské ulici, jeho stavba
byla zahájena v roce 1999. Ihned následující
měsíc po jeho otevření internát i škola hostily
účastníky první Olympiády s Orbitem pro děti,
kterou zahájil kanoista a vítěz Olympijských her
v Atlantě Martin Doktor. V říjnu roku 2005 se
na řadě míst ve městě uskutečnily velké slav-
nosti při příležitosti stého výročí založení školy.
Bohatý program byl podpořen účastí celé řady
významných osobností. Oslavy byly určeny
především studentům, kteří se mohli zúčastnit
mnoha sportovních a kulturních aktivit, napří-
klad ukázek bojových umění nebo recitálu
Adama Kantony.  Součástí programu byl i slav-
nostní průvod městem, den otevřených dveří
ve škole i v domově mládeže a koncert školního

sboru KOS, vedeného sbormistrem Milanem
Motlem v kapitulním chrámu Povýšení sv.
Kříže. Koncert byl spojený s křtem 1. profilo-
vého CD. Studenti čtvrtého ročníku také sehráli
představení Ó Adonaj inspirované knihou Osm
světel od Leo Pavláta. Zahájeny byly dvě vý-
stavy, jedna studentská s názvem Dialogy,
která byla instalována na půdě školy, druhá
učitelská pojmenovaná Monology. Tu měli
možnost zájemci zhlédnout v zámeckém pivo-
varu. K této významné události byla vydána
speciální poštovní známka i almanach školy.
Celé oslavy pak byly navrženy na udělení Cen
města Litomyšle.  Od stejného roku, tedy 2005,
spolupracuje škola se střední a vyšší školou
pedagogického zaměření ve Wandlitzu v SRN.
Cílem této spolupráce vedené je výměnný
pobyt studentů včetně souvislé odborné praxe
a získávání poznatků o německém systému
vzdělávání.                                Zuzana Fruniová

SERIÁL

Projekt Edison 
V rámci projektu Edison na naši Základní
školu T. G. Masaryka přijeli čtyři lektoři ze zahra-
ničí, kteří byli ubytováni u žáků z naší školy.
V pondělí nás s nimi pan ředitel seznámil v aule,
kde se sešla celá škola. Všichni se nám předsta-
vili - Lekso z Gruzie, Máša z Ukrajiny, Banana
z Číny a Lili z Malajsie. Od pondělí do pátku nám
ukazovali jejich prezentace a říkali nám různé
zajímavosti o zemi, z které pocházejí. Ukazovali
nám jejich písmo, dávali ochutnat jejich typická
jídla a odívali nás do jejich typických oděvů. Ně-
kteří nám pouštěli jejich tradiční písně, tance
apod. Banana nám ukázala, jak se u nich místo
vánočního stromečku zdobí pomerančový
strom. Měli jsme možnost udělat si s nimi foto-
grafie. Celý týden s námi lektoři komunikovali
anglicky. Občas se snažili mluvit česky, ptali se
nás na různá česká slova a poté je opakovali.
Nejvíce českých slov uměla Lili. Myslíme si, že se
celý týden žákům opravdu líbil. Lektoři se nám
plně věnovali, byli milí a hodní. Doufáme, že je
ještě někdy uvidíme. 

Petra Vašková a Adéla Nováková, 7. třída, 
foto Petr Šilar 

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

Starší manželé koupí v Litomyšli
pěkný, slunný byt s balkonem.

Tel.: 604 958 876 
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Po stopách let minulých – díl 51
Masopust z Vysočiny navštívil Litomyšl

SERIÁL

Masopustní soubor z Vortové na Vysočině je
znám veřejnosti. Vystupuje na různých místech
a je oblíben pro své typické kroje i bujaré veselí.

Před pěti lety navštívili také Litomyšl, a to ve
městě a také na zámku. Přinášíme několik
snímků z této masopustní taškařice na Toulov-

cově náměstí. Snímky nepotřebují komentář.
Připravil Miroslav Škrdla

Program Zahájení 5. litomyšlské lázeňské sezóny připraven 

Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské prameny,
lázeňské lavičky, výstava historických vozidel,
přivítáme i spolek českých kolařů cestovatelů
a veškeré dění bude pod dohledem prvorepubli-
kového četnictva. Pohlazení pro duši i pro uši
nás čeká od Ivana Hlase, Jiřího Šlupky Svěráka či
kapely Sto zvířat. O několik desetiletí zpět nás
posune Stanley´s Dixie Street Band, Aurora JaS-
Band nebo Pavlína Kvapilová se svým
projektem Elegantní Česko. Premiéru
zažije i revitalizovaný zámecký park –
koncertovat zde bude Blue Effect
v čele s kytaristou Radimem Hladíkem
a zpěvákem Honzou Křížkem, v neděli
zde budete moci posnídat nebo si ne-
chat vyprávět pohádku O princezně,
které chtěla všechno hned. Nezapomeneme ani
na oslavu 90. narozenin Olbrama Zoubka. Celým
sobotním programem, jehož součástí můžete
být i vy, bude opět provázet Václav Žmolík. Ten
s sebou přiveze i kolegyni Lavičkovou a kromě
moderování bude provázet živým vysíláním Vý-
letů s Dvojkou.

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým a lázeňský pár podruhé
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat po lázeňské promenádě. Vítané jsou slu-
nečníky, vějíře, vycházkové hole, pochopitelně
nezbytná je zásoba nezávazných společenských
témat pro zastávky s ostatními měšťany. Však
to již všechno dobře znáte. A protože loňský roč-
ník soutěže o nejkrásnější lázeňský klobouk,
kostým a lázeňský pár byl nad očekávání
úspěšný, rozhodli jsme se vyhlásit jej znovu.
Pravidla jsou jednoduchá – nejdříve je třeba
navštívit Fotoateliér HRG na ulici, nechat si udě-
lat obrázek a pak už jen držet si palce. Vyhlášení

výsledků proběhne v sobotu 30. dubna na Tou-
lovcově náměstí v 18.00 hodin. Pochopitelně vás
neošidíme ani o facebookové kolo soutěže. Vítěz
v každé kategorii se může těšit na zajímavé
ceny.

Soutěž Lázeňské prameny poprvé celoroční
V uplynulých ročnících zahájení sezóny probí-

hala jednodenní soutěž, která spočívala
v konzumaci lázeňských pramenů.
V loňském roce jsme měli opět rekord-
ních 18 pramenů. Mnozí z vás se obraceli
na organizátory s prosbou, aby tato sou-
těž nebyla pouze jednodenní záležitostí.
Organizátoři po dohodě s městem vaše
přání vyslyšeli. Věříme, že jej uvedou

v život naše skvělé restaurace, bary či kavárny.
Pravidla se nemění – vyzýváme podnikatele, aby
zařadili speciální lázeňský nápoj či pokrm do své
celoroční nabídky. Hrací karta bude součástí no-
vých turistických novin, které budou mít plat-
nost až do konce letošního roku a budou
distribuovány zdarma. Vítěze vyhlásíme při Za-
hájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny. A co si od
toho slibujeme? Věříme, že se k nám lázeňští
hosté budou během roku vracet a sbírat razítka
v této atraktivní soutěži. Pokud máte zájem
zařadit svůj gurmánský pramen do této ino-
vované hry, napište nám na adresu unesco@
litomysl.cz. Nezapomeňte – v lázních lidé ne-
obrací každou korunu a počáteční námaha se
vám jistě několikanásobně vrátí… 

Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak bavit
lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií, světel
a dalších divadelních propriet? Pakje tato výzva
určena právě vám! Naše lázeňská promenáda,
která vede od chrámu Nalezení sv. Kříže přes

máchadlo až na Braunerovo náměstí, bude v so-
botu 30. dubna 2016 otevřena již od 10.00 hodin
i pro vás. Zaplatit vám sice neumíme, ale můžete
vybírat do klobouku, futrálu od houslí či jiných
„pokladniček”. Staňte se součástí projektu,
o kterém se mluví! Svoji účast můžete nahlásit
na mailové adrese lazneducha@litomysl.cz.

Výzva pro výrobce produktů 
Pokud vyrábíte nebo nabízíte sortiment vhodný
pro lázeňské hosty, můžete jej celou sobotu 30.
dubna nabízet návštěvníkům lázeňské kolonády.
Vítané jsou regionální produkty, ruční výrobky -
ozdoby a suvenýry, drobné občerstvení, lázeňské
oplatky… Zájemci o prodej se přihlásí Jaroslavu
Venclovi na mailové adrese lazneducha@lito-
mysl.cz. Pořadatelé si však ponechávají právo vý-
běru prodejců a nemusí zájemce přijmout.

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

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

Otevření v pořadí již páté litomyšlské lázeňské sezóny proběhne od středy 27. dubna do neděle
1. května 2016. Opět po roce ožije v sobotu 30. dubna lázeňská promenáda slavnostním průvo-
dem, hudební i divadelní produkcí.



16

Kamil Kratochvíl, Jarmila Hájková a Jiřina Ma-
cháčková.
Vážný výraz profesora, v rukou nástroj znící
skvěle, když však potká agresora, zažene jej
písní směle. Co je víc než rána pěstí, s recidivou
snadno mává? Přece hudba, to je štěstí a hit
Kamil prostě dává. V létě brouzdá kolem
Mandlu, jako znalec pozná ptáčka, nepokazí
žádnou srandu, učil se u Ády Mráčka. Rytmus
v těle, vůně dýmky, elegantně sází takty, foto-

Múzám naslouchat je fuška, proto zbystři, je tu „Zuška”
grafem ač od plínky, raději má les než akty.
A kdybyste nevěděli a poznat ho blíže chtěli,
zastavte se někdy v lese, od pařezu Bach se
nese.
„Sesmol za mě báseň hezkou, žití tvého příběh
ryzí,” sííím Jarmilu esemeskou, procházeje
veršů krizí. Když odpověď pípne záhy, lačně
hltám textovinu, ihned však si žádám vláhy
a než vody, medovinu. „Ať si kdo chce, co chce,
říká, nejlepší je harmonika, zahrát na ni dá se

všechno, od Bacha po lehké techno. A ač žáky
pilné máme a soutěže vyhráváme, vítězstvím
je pro mě vize, hudba místo televize!” 
A kdybyste nevěděli a poznat ji blíže chtěli, při-
jďte k nám, kde něžně vzlyká, akordeon – har-
monika.
Víc nežli na kapradíčko, víc nežli na klokot
sýčka, Jiřinka je na kafíčko, na koncertech klopí
víčka. Umělkyně tělem duší, nejen do strun
brnká fajně, též do varhan s chutí buší, a to při
mších nebo tajně. Pro vše krásné cit má shora,
ať už výtvarné či jiné, mocným hlasem múza
volá, renesance nevyhyne! Na kytaru ráda učí,
od dospělých až po mrně, na kurzech se často
mučí, někdy v Hradci jindy v Brně. 
A kdybyste nevěděli a poznat ji blíže chtěli,
vězte, není žádné béčko, vždyť pořádá
„LHVéčko”!
Příště se můžete těšit na dětské školní sbory
Kvítek a Lilium.

Markéta Hegrová a Petr Jiříček, 
foto Petr Jiříček

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.

Děti z II. mateřské
školy v Litomyšli
sportují 
Školní zahrada poskytuje dětem prostor pro
různé pohybové aktivity. V současné době pro-
bíhá ve spolupráci se zřizovatelem její dovyba-
vení, neboť stávající zařízení dosloužilo. Od října
do května, kdy počasí pobytu venku tolik ne-
přeje, mají děti možnost se jedenkrát týdně sau-
novat. Pod vedením jedné z učitelek se mohou
celoročně ty starší pohybově vyžít v tanečním
kroužku.
Ve II. pololetí škola již tradičně využívá nabídku
lyžařské školy Peklák Česká Třebová. Lyžařského
výcviku se účastní vždy kolem 30 dětí. Škoda, že
počasí v poslední době této aktivitě moc ne-
přeje. V jarních měsících je mezi rodiči velký
zájem o předplaveckou výuku dětí v litomyšl-
ském krytém bazénu. Z provozních a kapacit-
ních důvodů lze uspokojit zhruba 50 dětí.
Nebývá vždy jednoduché tyto a mnohé další ak-
tivity organizačně zajistit. Často paní učitelky
věnují i svůj volný čas. Odměnou jsou jim spo-
kojené děti plné elánu.

V. Víchová, II. MŠ Litomyšl, 
foto Ivana Mlejnková

Ve středu 17. února se v Litomyšli uskutečnilo
ustavující jednání řídícího výboru projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Litomyšl" (MAP). Přijat byl jednací řád a sta-
tut, předsedou byl zvolen starosta Litomyšle
Radomil Kašpar. Projekt se bude zabývat vzdě-
láváním na úrovni mateřských a základních škol
a možnostmi jeho zlepšení.
Na kvalitě vzdělávání má velký podíl spolupráce
zřizovatelů školských zařízení, samotných škol
a organizací nabízejících aktivity pro žáky. Řídící
výbor projektu MAP tak bude mít za úkol podpo-
řit tuto spolupráci, a získat z různých pracovních
skupin potřebné informace podstatné pro vyře-
šení místních problémů a odhalení potřeb. „Jed-
noduše chceme sbírat podněty ze škol a školek
spadající pod Litomyšl. Rádi bychom zjistili, co
nám v této oblasti vzdělávání chybí a co by po-
mohlo ve vzdělávacím procesu," uvedl předseda
řídícího výrobu Radomil Kašpar. Výbor tedy
bude jakýmsi styčným důstojníkem. 
Řídící výbor zároveň ze získaných informací vy-
tvoří místní akční plán. Materiál má ambici defi-
novat cíle, kterých by v oblasti vzdělávání mělo
být v následujícím programovacím období dosa-
ženo. MAP bude zahrnovat opatření v oblasti
předškolního vzdělávání a péče, čtenářské
a matematické gramotnosti v základním vzdě-
lávání, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem. Tato

vize bude zpracována s výhledem do roku 2023.  
Projekt MAP je určený nejen pro samotnou Lito-
myšl, ale i pro široké okolí spadající pod obec
s rozšířenou působností. Zapojí se tak 21 obcí
zřizujících 35 škol a školských zařízení.
K dalšímu jednání se řídící výbor sejde v červnu
letošního roku. Na projekt očekává město dotaci
z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
První vzdělávací akce pro spolupracovníky pro-
jektu MAP a širokou veřejnost se koná v Lidovém
domě 15. března od 15.00 hod.
Přednášet bude vysokoškolský pedagog
Mgr. Karel Bárta, který seznámí s legislativními
změnami společného vzdělávání.

Jana Bisová,
foto archiv odboru školství a sociální péče

Projekt místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání zahájilo ustavující jednání

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl”, r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 je realizo-
vaný a financovaný s podporou ESF. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, statního rozpočtu a rozpočtu města

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



2. 3. St 17.00 Kubánský večer - svědectví A. Naimanové o pořadatelské zemi Světového dne modliteb • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Dialogy v české a světové literatuře • Na sklípku  tel.  461 614 723
19.30 Nový svět - promítání dokumentárního filmu festivalu Jeden svět • kavárna Mandala tel. 733 518 267

20.00 Wednesday Special - středeční taneční párty, djs Glenn a Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841
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 + Apple Juice - koncert, afterpárty, vstupné 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Millenium hits - hity 90. let a přelomu roku 2000, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

5. 3. So 9.30-12.00 Sítotisk - grafická dílna, tisk obrázku na papír nebo plátěnou tašku • dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 MDŽ - hraje Já & band • hostinec U Párů tel. 774 708 270
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Ohnivá jízda - komerční songy, dj Dash J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

6. 3. Ne 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou - dětská minidiskotéka Míši Růžičkové, vstupné 120 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
7. 3. Po 17.00 Jordánsko a Jeruzalém - přednáška Ing. Pavla Kusého • městská knihovna tel. 461 612 068
9. 3. St 17.00 Čemu svět věří? - panelová diskuze, T. Linder, A. Haidler, F. Rahimi a Z. Amrani, vstup volný • zámecký pivovar tel. 461 612 385

19.30 Piráti ze Salé - promítání dokumentárního filmu festivalu Jeden svět • 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

10. 3. Čt 14.30 LU3V: Pojetí zdraví a jeho podpory ve stáří - přednáší MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. • Lidový dům tel. 461 612 068
14.30 Jarní tradice - čtení a vyprávění babičky Marcelky • městská knihovna tel. 461 612 068

11. 3. Pá 11.00 Bezpečné cestování s dětmi - kurz • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Křížová cesta - cesta pokání se svícemi a lampami k rozcestí nad židovským hřbitovem • od chrámu Nalezení sv. Kříže  tel. 733 619 141
18.30 Veřejné pozorování večerní oblohy - s odborným komentářem obsluhy dalekohledů, vstup volný • hřiště Wembley  tel. 461 615 287
19.30 Černobílý ples fakulty restaurování - hraje jazzová skupina Hotsy Totsy Five, vstupné 200/220 Kč • Smetanův dům  tel. 466 036 590
21.00 Dance párty - dj Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Domino Shot Show - největší dominový efekt panáků na baru, dj Rodrigo, vstupné 80 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

12. 3. So 13.00-17.00 Veselé jarní tvoření - velikonoční dílny v muzejním ateliéru, vstup zdarma • regionální muzeum tel. 461 615 287
13.00–17.00 Barvy léčí – seminář, nutná rezervace místa • rodinné centrum tel. 607 605 720

14.00 Umění dráteníků kdysi a dnes - vernisáž výstavy s doprovodným programem • regionální muzeum  tel. 461 615 287
19.00 Benefiční dobový ples - hraje Bigband ZUŠ Litomyšl a kapela Reflex, bohatý program, vstupné 150-220 Kč • Smet. dům tel. 777 841 860

20.00-23.00 Jarní taneční pro mládež a dospělé - učitel tance Ing. Jan Lexman, 1. lekce • Lidový dům  tel. 461 619 183
21.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland - house večírek, djs Ch. Sadler, Flash, Petr Eco, Glenn & Parrot, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

14. 3. Po 17.00 Maroko - přednáška Václava Sedláčka • městská knihovna tel. 461 612 068
15. 3. Út 10.00 Jarní tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 Čísla kolem nás, jak na ně - přednáška Ing. Ivy Pekníkové • městská knihovna tel. 461 612 068
16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany - sál tel. 461 612 628

16. 3. St 15.30 Hrou a cvičením k bystrosti ducha - přednáška Ing. Ivy Pekníkové • denní stacionář tel. 461 612 068
19.30 543. LHV: Dialog na hranici nemožného - koncert, K. Englichová (harfa) a V. Veverka (hoboj), vstupné 200 Kč • Smet. dům  tel. 461 613 239

20.00 Wednesday Special - středeční taneční párty, djs Glenn a Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
17. 3. Čt 9.00-16.00 Jarní prodejní výstava - výrobky s jarní tematikou vyrobené v rámci terapeutických aktivit DS • denní stacionář  tel. 461 312 412

17.00 KJČ: Schwarzenberská elektrárna v Africe - dokončení přednášky M. Vandasové • restaurace U Slunce - salonek  tel. 461 612 068
17.00 Svátek sv. Patrika - irské chuťovky, whisky, tmavé pivečko • restaurace a minipivovar Veselka  tel. 776 887 719
18.00 Ekumenismus, cesta církve - přednáška Mons. V. Malého o otázkách ekumenismu v českém církevním prostředí • Nový kostel tel. 461 615 360

18. 3. Pá 10.00 Velikonoce v knížkách - pořad nejen pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
20.00 Horkýže slíže - koncert, afterpárty, vstupné 250 Kč předem / 290 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

20.00-23.00 Jarní taneční pro mládež a dospělé - učitel tance Ing. Jan Lexman, 2. lekce • Lidový dům  tel. 461 619 183
21.00 Commercial party - současné hity v klubových mixech, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

19. 3. So 14.00–18.00 Energie barvy - seminář, nutná rezervace místa • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.30 Wounderground - koncert formace bubeníka a violoncellistky • kavárna Mandala tel. 733 518 267
19.00 Josefovské posezení - hraje Z. Šejbl • hostinec U Párů tel. 774 708 270
21.00 Josefovská diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Mexická noc - tematická party ve stylu Mexico, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

20. 3. Ne 14.00-18.00 Josefovské odpolední čaje - hraje hudební skupina Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183
22. 3. Út 10.00 Vysévání řeřichy – dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
23. 3. St 8.30 Pečeme mazance – kurz vaření • rodinné centrum tel. 607 605 720

8.30-16.00 Velikonoce v knihovně – jarní vazby a dekorace do bytu, zdobení velikonočních perníčků nebo vajíček • městská knihovna tel. 461 612 068
9.00 Výklad karet - po celý den dle objednání, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Expediční kamera – festival filmů o dobrodružství, divoké přírodě a extrémních sportech, vstup 40/60 Kč • zámecký pivovar tel. 723 743 760
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Litomyšlští básnici • Na sklípku tel. 461 614 723
19.30 #ChicagoGirl - promítání dokumentárního filmu festivalu Jeden svět • 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
24. 3. Čt 8.00-13.00 Zelený čtvrtek v DDM - zdobení kraslic, jarní chlebíčky, velikonoční dekorace, vstupné 50 Kč • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

14.30 LU3V: Léčivé rostliny - přednáší doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. • Lidový dům  tel. 461 612 068
25. 3. Pá 20.00 Vladimír 518 + Hugo Toxxx & Mike Trafik - koncert, afterpárty, vstup 200 Kč předem / 250 Kč na místě • MC Kotelnatel. 776 278 519

21.00 Rodrigovi Oldiesky - výběr devadesátek, dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
26. 3. So 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy fotografií Tak kráčel čas, nyní tryskem pádí - s autorem M. Dvořákem • dům U Rytířů

v Litomyšli v březnu 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) 
St 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
Ne 6. 3. Zoolander No. 2 - film USA, komedie, 100 min., T., 110 Kč
Út 8. 3. Suburra - film Itálie / Francie, drama / krimi, 135 min., T., 110 Kč
St, Čt 9., 10. 3. Ave, Caesar! - film USA, muzikál / komedie, 100 min., T., 100 Kč
Pá, So 11., 12. 3. Série Divergence: Alliance - film USA, dobrodružný / romantický / sci-fi, 110 min., dabing, 110 Kč
Ne 13. 3. Chůvák - film Německo, komedie, 110 min., dabing, 120 Kč
Út 15. 3. 19.00 Anna Boleynová - opera v kině, 250 Kč
St, Čt 16., 17. 3. Grimsby - film Velká Británie, komedie, 115 min., T., 130 Kč
Pá, So 18., 19. 3. Dvojníci - film ČR, komedie, 110 min., 120 Kč
Ne 20. 3. Rudý kapitán - film ČR / Slovensko / Polsko, krimi / thriller, 100 min., 120 Kč
Út, St 22., 23. 3. Polednice - film ČR, horor, 100 min., 120 Kč
Čt 24. 3. FK: Osm a půl - Projekt 100, film Itálie / Francie, drama / fantasy, 138 min., T., 80 Kč
Pá 25. 3. Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti - film USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi, 150 min., T., 110 Kč
So 26. 3. Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 3D - film USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi, 150 min., T., 130 Kč
Ne 27. 3. Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti - film USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi, 150 min., T., 110 Kč
Út 29. 3. Decibely lásky - film ČR, komedie / muzikál, 90 min., 80 Kč
St 30. 3. Už je tady zas - film Německo, komedie, 116 min., T., 110 Kč
Čt 31. 3. Trabantem do posledního dechu - film ČR, dokumentární, 100 min., 80 Kč
Pá 1. 4. Deadpool - film USA, akční / fantasy / sci-fi, 115 min., T., 100 Kč
So 2. 4. Bohové Egypta - film USA, dobrodružný / fantasy, 130 min., dabing, 100 Kč
Ne 3. 4. Čarodějnice - film USA / Kanada, horor, 95 min., T., 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 5., 6. 3. Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda - film USA, animovaný / rodinný, 90 min., dabing, 100 Kč
So 12. 3. Zootropolis: Město zvířat 3D - film USA, animovaný / akční / dobrodružný, 90 min., dabing, 150 Kč 
Ne 13. 3. Zootropolis: Město zvířat - film USA, animovaný / akční / dobrodružný, 90 min., dabing, 120 Kč
Po 14. 3.        9.30 O mašince - pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 19. 3. Kung-fu panda 3 ve 3D - film USA / Čína, animovaný / komedie / rodinný, 95 min., dabing, 130 Kč
Ne 20. 3. Kung-fu panda 3 - film USA / Čína, animovaný / komedie / rodinný, 95 min., dabing, 110 Kč
So, Ne 26., 27. 3. Barbie: Tajná agentka - film USA / Kanada, animovaný / rodinný, 80 min., dabing, 100 Kč
So 2. 4. Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 3D - film Francie, animovaný, 90 min., dabing, 120 Kč
Ne 3. 4. Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek - film Francie, animovaný, 90 min., dabing, 100 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.

Aktuálně: Od 2.3. předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2016.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

26. 3. So 21.00 Club vibes - současné hity v klubových mixech, dj Mike, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
21.00 Velikonoční párty - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

27. 3. Ne 20.00 Jelen - koncert + afterpárty, vstupné 220 Kč předem / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
30. 3. St 20.00 Wednesday Special - středeční taneční párty, djs Glenn a Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
31. 3. Čt 17.30 Regresní terapie - přednáška Davida Bulvy • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

18.00 Česko-japonský koncert mladých hudebníků - sbor KOS a Okayama Gakugeikan Symphonic Band, vstup volný • Smet. dům tel. 461 615 705
18.00 Izraelsko-palestinský konflikt a jeho historie - přednáška Mgr. Karla Hrdličky • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

1. 4. Pá 17.30 a 19.30 Partička - obě představení jsou již vyprodána • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 V. country večer - jamové setkání muzikantů Country & Bluegrass music • restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901

20.00 Neřež + Roman Dragoun - koncert, afterpárty • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00-23.00 Jarní taneční pro mládež a dospělé - učitel tance Ing. Jan Lexman, 3. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

Noc s Andersenem • městská knihovna tel. 461 612 068
2. 4. So 14.00–16.00 Znaková řeč pro batolata - seminář o komunikaci s ještě nemluvícím dítětem, nutná rezervace místa  • rodinné centrum tel. 607 605 720

18.00 Africké povídačky aneb živé vyprávění příběhů - vypravěč Martin Hak • Rócafé
18.30 Galavečer s koncertem Marie Rottrové - vstupné 995 Kč (včetně závěrečného rautu) • zámecká jízdárna tel. 461 614 900
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

3. 4. Ne 16.00 Aprílová pohádka pro děti - uvádí divadlo Jójo Svitavy • zámecké informační centrum    tel. 607 605 720 
19.00 Koncert multiinstrumentalisty Lukáše Pelce - hudba v sepjetí kulturních proudů • Husův sbor tel. 724 704 977

4. 4. Po 19.30 Holky z kalendáře - 1. abonentní divadelní představení, účinkuje Divadlo ABC Praha, vstupné 300 a 350 Kč • Smet. dům tel. 461 613 239
5. 4. Út dopoledne Válka s mloky - uvádí Divadlo Tramtarie Olomouc, určeno pro pozvané školy, ale i pro širší veřejnost • 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. 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
přes zimu Černobílá výstava fotografií - Petr Kasal, Zbyněk Renza • hostinec U Černého orla
do 8. 5. Astronomické tradice v Pardubickém kraji - putovní výstava věnovaná tradicím astronomického bádání • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17  
do 24. 4. Milan Dvořák: Tak kráčel čas, nyní tryskem pádí... - výstava fotografií • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 31. 5. Jiří Bělohlávek: Abstraktní svět „první filozofie” - výstava obrazů • Galerie Sofia, Antik Hotel Sofia • denně
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
do 31. 3.  Spisovatelky dříve a dnes - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
7., 14., 21. 3. a 4. 4. Šťastný rodič, šťastné dítě - praktický kurz o tom, jak spolu žít a nehroutit se z povinností či neporozumění • rodinné centrum • vždy 17-19  
8., 15., 22., 29. 3. Tančírna na návrší - neformální veřejná tančírna, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar • úterý 19-22  
od 11. 3. do 13. 3.  Steakové hody • hotel Zlatá Hvězda • od 11.00  
od 11. 3. do 13. 3. Zvěřinové hody • Restaurace Karlov 
od 13.3. do 15. 5.  Umění dráteníků kdysi a dnes - největší výstava o drátenictví, která se kdy v ČR konala • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 14. 3. do 18. 3.  Týden čtení - v jeho rámci bude zahájena prodejní výstava knih nakladatelství Práh • městská knihovna
od 17. 3. do 20. 3. Květina, ozdoba plesů a slavnostní - voňavá květinová výstava k zahájení návštěvnické sezóny • zámek • denně 10-16
od 19. 3. do 20. 3. Rybí hody • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00
od 23. 3. do 28. 3. Velikonoční menu • hotel Aplaus • od 11.00
od 24. 3. do 27. 3.  Velikonoční menu • hotel Zlatá Hvězda • od 11.00 
od 25. 3. do 27. 3. Velikonoční menu • Restaurace U Kolji
od 25. 3. do 27. 3. Velikonoční hody • Restaurace Karlov
od 25. 3. do 28. 3. Velikonoční prohlídky na zámku - prohlídky vyzdobeným zámkem • zámek • denně 10-16
od 25. 3. do 28. 3. Velikonoce ve sklepení - slepá pomlázková degustace pro děti i dospělé, velikonoční workshop • zámecké sklepení • denně 10-16
od 1. 4. do 3. 4. Vítání jara - výstava s jarní tématikou spojená s prodejem rostlinného materiálu • Okrasné a ovocné školky • 8-17

2. 3. St 18.00 Turnaj ve stolním fotbálku o ceny - pro začátečníky, studenty a méně vyhrané hráče, zdarma • Music Club Kotelna
5. 3. So 10.00 a 13.00 Volejbal: VK Litomyšl A vs. TJ Sokol Kerhartice A - mistrovský zápas mužů krajský přebor I. třída • městská sportovní hala
12.  3. So 14.00 Litomyšlský pohár 2016 ve stiga-hokeji - 3. kolo • dům dětí a mládeže 

15.00 Stoní tenis: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Baník Mikulčice - 3LM • hala TJ Jiskra
13. 3. Ne 10.00 Stoní tenis: TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Slatina Brno - 3LM • hala TJ Jiskra
19.-20. 3. So-Ne Stoní tenis: BTM mládeže VČ kraje • hala TJ Jiskra
20. 3. Ne 9.00 Volejbal: Mistrovský turnaj starších žáků - krajský přebor (VK Litomyšl, TJ Svitavy A a B, TJ Sokol ČT II) • městská sportovní hala

9.00 Volejbal: Mistrovský turnaj starších žákyň - krajský přebor • městská sportovní hala
26. 3. So 15.00 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. AFK Horní Jelení - mistrovské utkání I. A třídy mužů • městský stadion

KAM ZA SPORTEM

Církev československá husitská (Husův sbor)
24. 3. 17.00 Zelený čtvrtek - pesachová pobožnost
25. 3. 17.00 Velký pátek - pašijová pobožnost
26. 3. 20.00 Bílá sobota - velikonoční vigilie se křtem
27. 3. 9.00 Hod Boží velikonoční - sváteční bohoslužba
28. 3. 9.00 Velikonoční pondělí - bohoslužba

Římskokatolická církev (kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže)
20. 3. 7.35, 10.15, 17.45 Květná neděle
24. 3.  18.00 Zelený čtvrtek 
25. 3.   18.00 Velký pátek           
26. 3.   19.30 Bílá sobota - velikonoční vigilie 
27. 3. 7.35, 10.15, 17.45 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
28. 3. 7.35, 10.15, 17.45 Pondělí velikonoční 

Českobratrská církev evangelická (kostel na Tomíčkově ulici)
24. 3.   18.00 Zelený čtvrtek - čtení pašijí
25. 3.    9.00 Velký pátek - bohoslužby s Večeří Páně
27. 3.    9.00 Boží hod velikonoční - bohoslužby s Večeří Páně
28. 3.  9.00 Pondělí velikonoční 

Církev bratrská (Nový kostel)
24. 3. 17.00 Zelený čtvrtek - náznak židovské paschy pro rodiče s dětmi
25. 3.  9.30 Velký pátek - bohoslužby s Večeří Páně
27. 3.   9.30 Neděle vzkříšení - bohoslužby

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY LITOMYŠLSKÝCH CÍRKVÍ

11. 3. So 18.30 Visací zámek, Záviš, Hakmak - koncert, vstupné 210 Kč v IC Litomyšl • Kulturní dům, Ústí nad Orlicí
16.-17. 3. Stavíme, Bydlíme - výstava, ve St 9.00-18.00 a ve Čt 9.00-17.00 • Fabrika, Svitavy
12. 3. So 20.00 Babský bál - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům Čistá
19. 3. So 20.00 Krausberry - koncert, vstupné 150 Kč v IC Litomyšl • M-klub, Vysoké Mýto 
25. 3. So 18.30 Harlej, Komunál, Mortuary - koncert, vstupné 260 Kč v IC Litomyšl • Kulturní dům, Ústí nad Orlicí
1. 4. So 20.30 Mandrage - koncert, vstupné 265 Kč v IC Litomyšl • Kulturní dům, Ústí nad Orlicí
2. 4. So 20.00 Luboš Pospíšil a 5P - koncert, vstupné 150 Kč v IC Litomyšl • M-klub, Vysoké Mýto  

KAM DO OKOLÍ LITOMYŠLE



LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY 10. 3. 19.00 Graffovo kvarteto - Graffovo kvarteto patří mezi česká kvarteta mladé generace, vstupné 160 Kč (členové KPH 80 Kč) • Ottendorferův dům

18. 3. 19.00 Mňága a Ždorp: více všeho pro každého TOUR - vstupné 200 Kč • Fabrika
23. 3. 13.00 Velikonoce ve Svitavách - od 14.30 kuřimská kapela Motýlí )D(efekt a slovenská písničkářka M. Miškechová • nám. Míru (horní část) / za špatného počasí Fabrika

POLIČKA 8. 3. 19.00 Caveman „obhajoba jeskynního muže” - divadelní hra, vstupné 390, 360, 300 Kč • Tylův dům - velký sál
15. 3. 19.00 Jiří Kolbaba: ostrov Bali - diashow spojená s příběhy o ostrově, vstupné 150 Kč • Tylův dům - velký sál
17. 3. 19.00 Vláďa Hron - možná bude i host pořadu! - one man show, vstupné 260, 230, 200 Kč • Tylův dům - velký sál

MORAV. TŘEBOVÁ 11. 3. 19.00 Tanec - taneční podvečer s kapelou Lotus, vstupné 80 Kč • dvorana muzea
15. 3. 17.30  LiStOVáNí.cz: Dobrý proti severáku (Daniel Glattauer) - vstupné 80 Kč • dvorana muzea
24. 3. 19.00 Malina Brothers - koncert, vstupné 150 Kč • dvorana muzea 

VYSOKÉ MÝTO 16. 3. 19.30 Aneta Langerová – Na radosti 2016 - koncert • Šemberovo divadlo
19. 3. Jarní kujebácký jarmark - řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tématikou, kulturní program • nám. Přemysla Otakara II.
29. 3. 19.00  Opera v galerii - opera Voda a vzduch v rámci výstavy díla J. Obrovského přímo mezi jeho obrazy a sochami • sál městské galerie

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskainspirace.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ 5. 3. Integrační turnaj ve stolním tenise „O zámecký pohár” - start 9.30 pro mladší a starší žáky - startovné 30 Kč, start 13.00 pro

muže a ženy - startovné 50 Kč, turnaj pouze pro neregistrované • pořádá Domov na zámku Bystré 
7. 3. 17.00 „Tichá srdce” – beseda s A. Ježkovou věnovaná přiblížení historie a současnosti českých klášterů a církevních řádů, 20 Kč • komunitní sál MFD
20. 3. 9.00 Jarní trhy – výrobky s jarní a velikonoční tématikou • zahrada za hasičskou zbrojnicí / za nepříznivého počasí v bývalé knihovně

BOROVÁ 11. 3. 20.00 Maškarní merenda - hraje hudební skupina ŘEMEN • sokolovna 
12. 3. 14.00 Dětský maškarní karneval • sokolovna

DOLNÍ ÚJEZD 19. 3. 19.00 Josefovská estráda - vystoupí divadelní soubor Jožina Janouška, po ukončení estrády pokračuje taneční zábava, hraje skupina Mix • sokolovna 
TELECÍ 5. 3. 18.00 - Divadelní představení Tři veteráni - ochotníci PRUT Korouhev

12. 3. 13.30 Dětský karneval
OLDŘIŠ 20. 3. 13-18 Předvelikonoční posezení a výstava - ukázky řemesel, cimbálovka, posezení u koláčků a kávy, soutěž o nejlepší mazanec • Orlovna 
SEBRANICE 5. 3. 9-14 Kurz zpracování lnu- o pěstování, sklízení, sami si upředete niť na přeslenu či kolovrátku, pořádá SAN • Sebranice Světnice čp. 8

12. 3. 13.30 Turnaj v Člověče, nezlob se kulturní dům
20. 3. 13.30 Pouť po kaplích ve Vysokém lese - začátek u Killerovy kaple, zastávky kaple sv. Anny, Demelova, Schlesingerova, 6 km, slovem provází P. V. Glogar

POLIČKA 11. 3. 19.00 Žalman & spol. - 70 JAR TOUR - koncert k jubileu Pavla Lohonky Žalmana, vstupenky v předprodeji • velký sál Tylova domu  
15. 3. 19.00 Jiří Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov - diashow známého cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby • velký sál Tylova domu 
20. 3. 13-17 Velikonoční inspirace - tradiční prodejní výstava spojená se svátky jara • Tylův dům 

POMEZÍ 5. 3. 13.00 Dětský karneval • KD Pomezí

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 11.-12. 3. Veletrh cestovního ruchu Infotour a cykloturistika - součástí také naučně-populární přednášky a besedy s cestovateli • KC Aldis  
CHEB 26. 3. Hod beránka - 13. ročník akce pro rodiny s dětmi • Chebský hrad
JINDŘICHŮV HRADEC 26. 3. Velikonoční veselice - oslava příchodu jara • Muzeum Jindřichohradecka, minoritský klášter
KUTNÁ HORA 20. 3. 17.00 Rovnodennost v sedlecké katedrále - pozorování putování paprsku zapadajícího slunce presbytářem, spojené s hudebním zážitkem 
POLIČKA do 10. 4. Příběhy Romů - panelová výstava, která prezentuje romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost• Centrum Bohuslava Martinů
TELČ 2.-31. 3. Lidové divadlo v Telči - výstava věnovaná nedožitým 90. narozeninám telčského divadelníka a zpěváka J. Kouby • vstupní síň radnice
TŘEBOŇ 13. 3.-30.4. Vernisáž výstavy Františka Vančury - obrazy od realismu k abstrakci, workshopy pro děti • Dům Š. Netolického (Masarykovo nám.)

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

 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

 Sokolovna, tel. 777 947 718
Sauna: 
• 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

 Rodinné centrum, tel. 721 344 217
• Čt 16.30-17.30 - rehabilitační cvičení s prvky jógy

 ZUŠ – Tunel (taneční sál) 
• St 19.00-20.00 - pilates – pojďte probudit svá těla
Info email: jarka.voleska@gmail.com
• Čt 18.30 - kurz orientálního (břišního) tance  
Více na www.amor-orient.com, bližší informace: 
a.moravkova@quick.cz, tel. 728 684 634

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz
• St 18.30-19.30 - AE-ZU 
taneční a posilovací hodina, bez rezervace, více info na adri-
anavit@seznam.cz

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
• So, Ne 13.30-15.30 - veřejné bruslení 

SPORT, CVIČENÍ

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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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 

NABÍDNĚTE – PRO NAŠE MOVITÉ  KLIENTY BYTY
KDEKOLIV V LITOMYŠLI – LOKALITA KOMENSKÉHO
NÁMĚSTÍ  VÝHODOU!
Janov u Litomyšle – prodej zrekonstruovaného rodin-
ného domu v klidné malebné části obce s udržovanou
zahradou a pergolou. Vhodné k trv. bydlení i rekreaci.
PENB D/ 173. Č.1184. Sleva na: 2 600 000,- 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. Sleva na: 2 700 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 s balkonem (68m2) po
částečné rekonstrukci v klidné části města. 3.NP,
plast.okna, nová kuch.linka, vytápění spol.plyn.kotlem.
PENB-C/ 118. Č.1154. Cena: 1 700 000,- Kč + daň
Pazucha – prodej malebné chalupy po rekonstrukci
interiéru v r.2005, původní kachlová kamna s pecí k od-
počinku. K domu přiléhá rovinatá zahrada. PENB G.
Č.1188. Cena: 1.300 000,- Kč + daň
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 k jednání: 35 000,- Kč/měsíc
Dolní Újezd – prodej udržovaného RD 3+1 s uzavřeným
dvorkem, garáží a terasovitou zahradou 522 m2. Napo-
jen na veřejný vodovod, elektřinu, plyn.přípojka a kana-
lizace u domu. PENB G. Č.1170. Sleva na: 1 170 000,- Kč
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
Pro vysokou úspěšnost prodeje hledáme další ne-
movitosti. Víte o někom, kdo potřebuje dobře a bez-
pečně prodat dům, byt nebo pozemek? Doporučte
mu naše služby a přiveďte ho k nám. Vyplatíme Vám
zajímavou odměnu z naší provize. Obraťte se na nás
– znáte nás již 25 let!

Bohuňovice – prodej zem. statku po částečné rekon-
strukci, obytná část 8+1, 3 stodoly, garáž, Vhodný
k bydlení i ke komerčním účelům. Kompletně vyklizený.
PENB G. Č.1144 . Sleva na: 490 000,- Kč
Osík u Litomyšle – prodej chalupy s 2 obytnými částmi,
po částečné rekonstrukci. Vhodné k rekreaci i k trva-
lému bydlení. Při rychlém jednání výrazná sleva.
PENB G. Č.1124. Cena k jednání: 1 250 000,- Kč
Budislav – prodej udržovaného RD 2+1 v oblíbené rekre-
ační oblasti Toulovcových Maštalí. Napojeno na elek-
třinu, plyn, vodovod, vytápění plynovým kotlem.
Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci. PENB F/523.
Č.1109. Cena: 695 000,- 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

Připravujeme turistické noviny 
s celoroční soutěží Lázeňské prameny

Rádi bychom je představili v rámci Zahájení
5. litomyšlské lázeňské sezóny. Tuto akci pova-
žujeme za jakýsi start hlavní turistické 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. Prostřednictvím
novin můžete pozvat návštěvníky na koncerty,
výstavy, dlouhodobé expozice, novinky či na-
opak téměř zapomenuté pozoruhodnosti. O za-
slání vašich námětů – maximálně 700 znaků
včetně mezer – prosíme nejpozději do 15. března
2016. Své články včetně fotografií v tiskové kva-
litě zasílejte na unesco@litomysl.cz. Upozorňu-
jeme, že redakce vybere z hlediska cestovního
ruchu to nejpodstatnější a na uveřejnění pří-
spěvků není žádný právní nárok. Předsedou re-
dakční rady bude místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš, který má cestovní ruch ve své
gesci. V redakční radě dále zasedne kastelánka
Státního zámku Litomyšl Zdeňka Kalová, ředitel
Regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš,
manažer cestovního ruchu Českomoravského
pomezí Jiří Zámečník a vedoucí odboru kul-

tury a cestovního ruchu Michaela Severová.
Dodejme, že právě na stránkách turistických
novin najdete oblíbenou hrací kartu k soutěži
Lázeňské prameny, která bude letos poprvé ce-
loroční. Tímto vyzýváme podnikatele, aby zařa-
dili speciální lázeňský nápoj či pokrm do své
celoroční nabídky a napsali nám to na adresu
unesco@litomysl.cz. Součástí turistických novin
bude kromě jiného mapička se seznamem všech
soutěžních gurmánských lázeňských pramenů.
Nevynechte tedy příležitost prezentovat se
v této tiskovině a nahlaste nám název lázeň-
ského pramene, jeho složení a samozřejmě
místo, kde bude k dostání.       
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 

Cílem turistických novin je upozornit čtenáře na atraktivity, koncerty, výstavy, novinky či jiné
zajímavosti, které by neměly zůstat bez povšimnutí a tím ho v dané destinaci zdržet déle či mo-
tivovat k návštěvě. Litomyšl má zcela jistě co nabídnout. A protože domácí cestovní ruch bude
v roce 2016 podle všech předpokladů výrazně na vzestupu, rozhodli jsme se vydat první turis-
tické noviny věnované pouze Litomyšli.

Setkání zástupců rodinných 
a mateřských center Pardubického kraje
Pravidelně se setkávají a řeší nejrůznější prob-
lémy z jejich běžného provozu. Řeč je o zástup-
cích rodinných a mateřských center, kteří přijeli
16. února do Litomyšle. „Potkáváme se v rámci
Pardubického kraje třikrát do roka. Vždy se sna-
žíme navštívit jiné zařízení, abychom si prohlédli
nové prostory a zároveň například porovnali vy-
bavení a prohlédli si například propagační ma-
teriály,” řekla koordinátorka Sítě mateřských
center v Pardubickém kraji Petra Benešová.
Nabídka center je široká, proto se najde mnoho
témat k diskusi. Setkávání s rodinami, vzdělávání,
práce s nemocnými dětmi, v azylových centrech
nebo poradenské služby. Další témata jsou z ob-
lasti financí a prezentace vlastních aktivit. Nemalý
význam má i předávání zkušeností a dovedností.
„Spolupráci center vnímám jako naprosto důleži-
tou, neboť nás může inspirovat a posilovat. Je to
cesta, jak dojít k tomu, že se mohou doplňovat.
Není to o rivalitě. Spolupráce dá vždycky více,”
prozradila Monika Čuhelová z Mateřského a ro-
dinného centra Krůček ve Svitavách. 
Mateřská a rodinná centra v Pardubické kraji plní
významnou úlohu. Poskytují nejen volnočasové

aktivity pro rodiny s dětmi, ale hodně rozvinula
vzdělávací projekty, které pomáhají například
maminkám při návratu do práce po rodičovské
dovolené. „Pardubický kraj podporuje centra
dlouhodobě v rámci grantového řízení a v roz-
počtu s nimi počítáme. V letošním roce bude
o grantech rozhodnuto v dubnu,” sdělil Pavel
Šotola, krajský radní odpovědný za sociální věci
a neziskový sektor.              Text a foto Petr Šilar

Předškoláci ve „velké” škole
Nestává se příliš často, aby děti ve věku 2,5 - 6
let vydržely bez hnutí celých 35 minut sedět
a poslouchat. Nám se to podařilo při návštěvě
Základní školy U Školek. Přijali jsme pozvání na
představení divadelního kroužku ŠMRNC, který
pod vedením učitelek Vendulky Hýblové a Jaro-
slavy Krškové nastudoval a zahrál pohádku
O dvanácti měsíčkách. Téměř profesionální
výkon malých herců z 1. - 5. třídy děti z naší
školky zaujal natolik, že ani nedutaly. Vkusné ku-
lisy a dekorace, navíc dětem známá pohádka,
proložena krásnými písničkami z filmu Tři bratři.
Tím ale návštěva v „červené” škole neskončila.
Paní ředitelka Miroslava Jirečková nám věnovala
svůj čas a provedla nás školou, mohli jsme na-
hlédnout do chemické laboratoře, vidět zajímavý

chemický pokus a vyzkoušet si své matematické
znalosti na interaktivní tabuli. Seděli jsme v la-
vicích jako velcí školáci a v jazykové učebně si
vyzkoušeli sluchátka, ve kterých jsme slyšeli an-
glickou písničku pro malé děti.
Další příjemné chvíle jsme strávili ve školní dru-
žině a poznali, že i tady mají nejmenší žáci po
skončení vyučování čas na hraní. Do takové
školy se budeme těšit.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří pro nás moc hezké dopoledne připravili, vě-
novali se nám a umožnili nám získat příjemné
zážitky ve „velké” škole.
A slibujeme, že určitě zase rádi přijedeme.

Za děti z Mateřské školy Sedliště
Dana Šedá
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POZVÁNKY 

Místní organizace ČKA vás srdečně zve na před-
nášku Mons. Václava Malého, pomocného bi-
skupa pražského, o otázkách ekumenismu
v českém církevním prostředí, která se bude
konat ve čtvrtek 17. března od 18 hodin v Novém
kostele Církve bratrské v Litomyšli. I když osob-
nost biskupa Václava Malého není jistě veřej-
nosti třeba příliš představovat, přesto si dovolím
stručný exkurz do jeho životopisu. Václav Malý
se narodil 21. září 1950, v letech 1969–1976 stu-
doval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
v Litoměřicích. Kněžské svěcení obdržel 26.
června 1976 v katedrále sv. Víta v Praze, v letech
1976–1978 působil nejprve jako kaplan ve Vlašimi
a administrátor v nedalekém Domašíně, později
jako kaplan v Plzni a administrátor v Liticích.
V únoru 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1978
se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných. V lednu 1979 mu byl odebrán státní
souhlas k výkonu duchovenské činnosti,
v květnu téhož roku byl zatčen a obviněn z pod-

vracení republiky, ve vazbě byl držen do pro-
since 1979, v následujícím období let 1980-86
pracoval jako topič v pražských hotelech. V le-
tech 1981–1982 byl mluvčím Charty 77, v roce
1989 pak mluvčím Občanského fóra. V letech
1990–1991 působil v kostele sv. Gabriela na Smí-
chově, v následujících letech 1991–1996 byl fa-
rářem u sv. Antonína v pražských Holešovicích.
Dne 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem
Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. prosince 1996
ho papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním bisku-
pem marcelliánským a pomocným biskupem
pražským. Biskupské svěcení přijal 11. ledna
1997. Od roku 2002 byl opakovaně zvolen pro-
boštem Metropolitní kapituly u sv. Víta. V rámci
České biskupské konference je od roku 2000
předsedou rady Iustitia et pax (Spravedlnost
a mír) a od podzimu 2012 působí Václav Malý
jako delegát České biskupské konference pro
krajany v zahraničí. 

Martin Kubeš, člen místní organizace ČKA 

Přednáška Mons. Václava Malého 
„Ekumenismus – cesta církve”

Regionální muzeum v Litomyšli vás srdečně zve
od 12. března do 15. května na největší výstavu
o drátenictví, která se kdy v České republice ko-
nala. Hlavní prostor dostanou novodobí dráte-
níci, kteří svou práci posunuli do umělecké
oblasti, vychází ale z tradičních technik. Dráto-
vání nabylo nového smyslu, jeho účel je přede-
vším estetický. Pokud dnes odrátujeme nádobu,
není to z důvodu jejího poškození, ale proto,
abychom ji ozdobili. 
Jaká neuvěřitelná díla lze z drátu zhotovit, vám
prostřednictvím své volné tvorby předvede 20
dráteníků z celé České republiky, z nichž řada je
členem Cechu česko-moravských uměleckých
dráteníků. Jmenovitě se účastní: Lada Borecká
z Krchleb, Ladislav Šlechta z Harrachova, Monika
Sochůrková z Prahy, Alena Kulhánková a Zdeněk
Slavata z Kytína, Josef a Věra Pichovi z Milevska,
Jaroslav Pahorecký z Volar, Ladislav Lokajíček
z Plesné u Chebu, Hana Řepková z Prahy - Dol-
ních Chaber  a Věra Cestrová z Čerčan u Bene-
šova. Z bližšího okolí bude vystavovat Dana
Frydrychová z Jedlí, Petra Jůzová z Dolní Dob-
rouče, Věra Studená z Kuklíku, Krasava Šerko-
pová z Rudoltic u Lanškrouna, Miroslav
Chaloupka z Neratova, Ilona Pavlíčková z Žich-

línku, Iva Vanžurová z Jevíčka a místní Hanka Vr-
bicová. Unikátní umělecká díla slíbila na výstavu
zapůjčit i akademická malířka Blanka Šperková
z Brna. Své objekty vyrábí vlastní technikou ple-
tení bez jehlic a jiných pomůcek a její práce jsou
vyhledávaným sběratelským artiklem, zastou-
peným v soukromých sbírkách u nás i v zahra-
ničí. 
Druhá část výstavy zmíní historii drátenického
řemesla. Přijďte si připomenout dobu, kdy věci
měly svou cenu a vyplatilo se je opravit. Rozbité
nádoby chodili spravovat slovenští dráteníci. Je-

jich prodejním artiklem byly také pasti na myši
a drobné nádobí. Rozkvět jejich řemesla nastal
na přelomu 19. a 20. století. Drátenictví sahá ale
až do pravěku, kdy se používalo drátu k výrobě
šperků, spon, záušnic a zdobily se jimi zbraně.
Nejznámějším drátěným produktem středověku
je pak určitě drátěná košile, jejíž repliky se vyrábí
dodnes. Kov se uplatnil také při zpevňování
nádob pomocí kovových obručí. Na výstavě se
také dozvíte, proč se drátovalo i nové nádobí. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 12.
března 2016 ve 14 hodin za účasti většiny vysta-
vujících dráteníků. V rámci vernisáže vystoupí
folklorní soubor Heblata při ZUŠ Bedřicha Sme-
tany v Litomyšli. Následovat bude ukázka drá-
tenického řemesla v praxi, dráteníci vám vysvětlí
způsob práce a možná i nechají něco vyzkoušet.
Aby muzeum ušetřilo vaše peníze na případný
nákup drátovaných předmětů, bude tento den
vstup od 13 do 17 hodin zdarma. 
Dále bude od 13 do 17 hodin v muzejním ateliéru
připraveno Veselé jarní tvoření. Přijďte si nama-
lovat skleněnou prysku, kraslici nebo jarní či ve-
likonoční dekoraci. Program je vhodný pro
všechny bez rozdílu věku. 
Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli
ve spolupráci s Cechem česko-moravských
uměleckých dráteníků a se soukromými dráte-
níky.                           -red-, foto Hana Klimešová

Umění dráteníků kdysi a dnes

Veřejné
pozorování
večerní oblohy

Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci
s Klubem amatérských astronomů Zdeňka Ko-
pala a astronomickým kroužkem při Domu dětí
a mládeže Litomyšl pořádá 11. března (v případě
nepříznivých podmínek dojde k přesunu na
18. března) od 18.30 hodin na hřišti „Wembley”
veřejné pozorování večerní oblohy. Návštěvníci
si budou moci na několika pozorovacích stano-
vištích prohlédnout řadu vesmírných objektů
a vyslechnout odborný komentář obsluhy dale-
kohledů. Kdo by se chtěl zúčastnit pozorování
s vlastním dalekohledem, je vítán. Akce je volně
přístupná a je vhodná pro děti i dospělé. 

Martin Boštík

Zapojte se do Národního týdne 
trénování paměti
Zapojte se do Národního týdne trénování paměti
V týdnu od 14. do 20. března probíhá celosvě-
tový „Týden uvědomění si mozku” (Brain Awa-
reness Week). V rámci této akce vyhlašuje Česká
společnost pro trénování paměti a mozkový jog-
ging celorepublikový „Národní týden trénování
paměti” (NTTP). 
Jako každý rok se připojuje i Městská knihovna
Litomyšl, která pro vás připravila dva pořady ur-
čené všem bez rozdílu věku – od dětí po seniory
- a jednu soutěž.
V úterý 15. března od 16.00 hodin v přednáško-
vém sálku městské knihovny je připraven pořad
„Čísla kolem nás – jak na ně”, kde se pomocí růz-
ných zábavných her a mnemotechnických po-
můcek naučíme, jak si zapamatovat letopočty,
telefonní čísla, PIN a další podobné „oříšky”.
Ve středu 16. března v 15.30 hodin začne v pro-
storách Ruky pro život o.p.s. (J. E. Purkyně 1150

– denní stacionář pro seniory) program nazvaný
„Hrou a cvičením k bystrosti ducha”, kde si po-
mocí různých zábavných her procvičíme nejen
tělo, ale především hlavu.
Soutěž o knihu „Paměť – 10 kroků k posílení pa-
měti”. Když vyluštíte úkol, který je součástí to-
hoto článku a jeho řešení pošlete do 20. března
na adresu peknikova@knihovna.litomysl.cz
nebo ho přinesete napsané na papíře do čítárny
městské knihovny (včetně vašeho kontaktu), tak
v pondělí 21. března v 10.00 hodin v přednáško-
vém sálku vylosujeme šťastného výherce.
Soutěžní úkol: Slovo navíc
Najděte slovo, které nemá stejnou vlastnost jako
ta ostatní: LAMŽELEZO, MODRAVOST, POHŘEB,
OSLABENÍ, TERMOSTAT, BOLŠEVIK.

Těší se na vás trenérka paměti
Iva Pekníková

Zelený čtvrtek
v DDM 
Ve čtvrtek 24. března zveme děti, ale i dospělé,
kteří se rádi naučí něco nového. Od 8 do 13 hod.
bude v DDM probíhat tvořivé dopoledne, při kte-
rém si návštěvníci vyzkouší namalovat kraslice
voskem, madeirové zdobení kraslic, připraví
chlebíčky, které zajistí zdraví po celý rok, vyrobí
velikonoční dekoraci, a pokud budou chtít, dozví
se něco o lidových zvycích patřících k Velikono-
cům. S sebou si vezměte vyfouknutá vajíčka
a 50 Kč na vstupné. Těšíme se na vás.

Hana Plíhalová
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Poslední březnový a první dubnový den se usku-
teční dva Česko-japonské koncerty mladých
hudebníků. Březnový koncert se koná ve Sme-
tanově domě v Litomyšli v 18.00 hodin, pražské
vystoupení pak v 19.30 hod. ve Dvořákově síni
Rudolfina. Publiku se představí Smíšený pě-
vecký sbor KOS Litomyšl se sbormistrem Mila-
nem Motlem a dechový orchestr Okayama
Gakugeikan Symphonic Band s dirigentem Shi-
genori Nakagawou. Jako hosté budou účinkovat
Puellae et Pueri Nový Jičín, Vocalissimo Praha
a Pěvecký sbor VOŠ, SOŠP a Gymnázia Evropská
Praha. 
Akce se koná pod záštitou japonského velvysla-
nectví a starosty města Litomyšle Radomila Ka-
špara. Výrazný podíl na uskutečnění setkání
obou hudebních těles má pan Kazutami Ando,
který za zásluhy o rozvoj česko-japonské spolu-
práce v oblasti kultury a propagace města Lito-
myšle v Japonsku byl oceněn Plaketou Rady
města Litomyšle. Japonský dechový orchestr,
který má v současnosti již 160 členů, byl založen
v roce 1974 a těší se velké popularitě nejenom
na domácí půdě. Vystupoval v USA, Austrálii či
Dánsku a na svém kontě má řadu prestižních
ocenění. Škála hudebních žánrů, které má
Okayama Gakugeikan ve svém rejstříku, je sku-
tečně široká, od klasických orchestrálních skla-
deb a skladeb pro dechovou hudbu až po
jazzová a popová vystoupení. Pro sbor KOS se
jedná ihned po návratu z USA o další významný
kulturní počin mezinárodní úrovně, který propa-
guje Pedagogickou školu Litomyšl i samotné

město Litomyšl, které je tradiční kolébkou české
klasické hudby. Smetana by byl na KOSáky jistě
pyšný a určitě nad nimi drží pomyslnou ochran-
nou muzikantskou ruku. Toto hudební seskupení
stoupá cílevědomě na pomyslný Olymp sboro-
vého zpěvu. „Podporujeme široké spektrum mi-
moškolních studentských aktivit, sborový zpěv
je jen jednou z nich,” říká ředitel pedagogické
školy Stanislav Leníček a dodává: „Škola vede
studenty k uvědomování si etických a morálních
zásad v rámci české kultury a k pochopení a to-
leranci kultur jiných. Třeba právě prostřednic-
tvím koncertů jako je tento.” Setkání
litomyšlského pěveckého sboru a japonského
dechového orchestru lze vnímat jako počátek
spolupráce a budoucí cesty KOSu do země vy-
cházejícího slunce.                   Zuzana Fruniová, 

foto archiv pedagogické školy

KOS ve Smetanově domě 
i pražském Rudolfinu

Čemu svět věří?
Takový je název panelové diskuze, kterou
9. března ve spolupráci se Zámeckým návrším
pořádá ZŠ Zámecká. Čemu svět věří a čemu vě-
říme my? Co vlastně víme o třech abrahámov-
ských náboženstvích – judaismu, křesťanství
a islámu? Jakou roli  v naší informovanosti hrají
média? Nad těmito a mnoha dalšími otázkami
budou 9. března od 17.00 hod. v prostorách Kle-
nutého sálu Zámeckého návrší diskutovat redak-
tor časopisu Respekt Tomáš Lindner, herec
a překladatel Achab Haidler, redaktorka Deníku
Referendum Fatima Rahimi a členka Muslimské
obce Praha Zuzana Amrani. Moderátorem di-
skuze bude Daniel Kvasnička, kazatel Církve
bratrské v Litomyšli. Panelová diskuze je součástí
projektu Světová škola společnosti Člověk v tísni,
který ZŠ Zámecká realizuje již čtvrtým rokem.

Stanislav Švejcar, ZŠ Litomyšl, Zámecká

Křížová cesta
Křesťanské církve v Litomyšli vykročí v pátek 11.
března v 17.00 hodin společně na cestu kříže
z Olivetské hory, dnes zámeckého návrší, cestou
z horního města směrem od piaristického
chrámu Jiráskovou ulicí k poště, tedy bývalému
bratrskému sboru, a dále uličkou do Zahájské
a cestou po ulici A. Tomíčka až do ulice Na Lá-
nech. A od sochy Jana z Nepomuku pak nahoru
ulicí Kornickou a pak ke křížku naproti rasovně
a uzavře se nad židovským hřbitovem. 
Křížová cesta je výrazem pokání a společenství
s Kristem, který trpí. Prosby za odpuštění a mi-
lost pro město, jeho obyvatele budou přinášet
jednotliví věřící na tradičních zastaveních. Přidat
se může věřící i nevěřící.         Daniel Kvasnička

Prodlužte si 
„plesovku” v lito-
myšlské tančírně!
Protažení plesové sezóny slibuje jarní sezóna
Tančírny na zámeckém návrší. Kamarádská
atmosféra, kde se taneční kroky učí tanečníci
navzájem, pestrý výběr tanců a velké prostory
zámeckého pivovaru, kde do sebe při tanci páry
„nenaráží”, jsou hlavními přednostmi tohoto
stále oblíbenějšího programu. Obleky, bílé ruka-
vičky a lodičky můžete klidně nechat doma. Tan-
čírna na návrší se v jarní sezóně otevírá
v březnové úterky (8., 15., 22., 29.) a dubnové
čtvrtky (7., 14., 21. 28.) vždy v 19 hodin. Vstupné
30 Kč.                                                Karel Telecký

Březnová akce
AURY je
„My pro po/ne moc”
Každý máme v těle život. Zdraví ale není za-
darmo. Pokud neumíme práci přijmout jako ra-
dost. Pokud naše tělo odmítá život. Pokud si
neumíme zvolit správný směr. Nemoc je pomoc.
Život je v zahraničí brán jako svoboda projevu.
Březnové setkání v Litomyšli má podtext „Jsme
ještě tady? Vaše radost v Litomyšli“. Pro páteční
setkání u nás neberte peněženku, přineste svou
veselou mysl. Právo a systémy v hlavě. Společ-
nost jako důkaz našich nemocí. Odpovědi na nás
v těle. Blažena Kovářová na Smetanově náměstí
72 (vedle IC). Každý pátek v březnu od 9.00 do
16.00 hodin. Osobní konzultace po telefonické
domluvě na 776 101 972.  Více informací na
www.aurasys.cz.                     Blažena Kovářová

Komentovaná prohlídka v galerii
s Milanem Dvořákem
Rádi byste si připomněli události (ne)dávno mi-
nulé, zavzpomínali na dění v Litomyšli i diskuto-
vali nad fotografickým uměním? Právě pro vás
je připravená komentovaná prohlídka s Milanem
Dvořákem, autorem výstavy Tak kráčel čas, nyní
tryskem pádí… Prohlídka proběhne v domě U Ry-
tířů v sobotu 26. března v 14.00 hodin. Návštěv-
níci tak budou mít možnost setkat se nad
vystavenými fotografiemi s jejich autorem – Mi-

lanem Dvořákem, který již téměř 60 let doku-
mentuje dění kolem sebe, nejen v Litomyšli, ale
i při svých cestách na Vysočinu, Slovensko nebo
Kavkaz. V jeho fotografiích je tak uchována
atmosféra významných událostí odehrávajících
se v Litomyšli, obyčejných chvil i vzpomínka na
obyvatele města, jejich přátelství a společně
prožité okamžiky. Výstava bude v domě U Rytířů
probíhat do 24. dubna.          Zuzana Tomanová
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Jarní výstava 
ve stacionáři

Denní stacionář Ruky pro život o.p.s. zve na Jarní
prodejní výstavu, která se uskuteční ve čtvrtek
17. března v čase 9–16 hod. Na výstavě budou
opět k vidění výrobky s jarní tématikou vyrobené
v rámci terapeutických aktivit denního staci-
onáře, který je určený lidem s mentálním a kom-
binovaným postižením, lidem s poruchou
autistického spektra a seniorům. Přijďte si pro-
hlédnout jarní dekorace, popřípadě zakoupit
malou drobnost. 

Za uživatele a pracovníky Ruky pro život o.p.s.
Ria Slušná

Ušité „na míru”
pro rodiny s dětmi
Ať jste rodič „začátečník”, či „pokročilý”, připra-
vili jsme pro vás praktický kurz „Šťastný rodič –
šťastné dítě” o tom, jak spolu žít a nehroutit se
z povinností či neporozumění, jak „vychovávat”
své děti a jak si společně užívat života takového,
jaký je. Myslíte, že to nejde? Že jste příliš roz-
dílní? Že vychovávat děti je noční můra? Přijďte
a mrkneme se na to spolu, přímo ve skutečném
životě. Kurz probíhá v pondělí 7., 14., 21. března
a 4. dubna vždy od 17 do 19 hodin.
Dalším kurzem, který patří k základům každého
rodiče, je „Kurz bezpečného cestování s dětmi”.
Cílem je získat důležité a objektivní informace
týkající se pohodlí vašeho dítěte v autosedačce,
zásad bezpečnosti, správného upevnění auto-
sedačky v konkrétním vozidle. Budete mít mož-
nost vyzkoušet si speciální trenažér. Přijďte
a přesvědčte se, že děláte vše pro bezpečné
cestování.
Abychom nezůstali pouze u vzdělávání, tak první
dubnovou neděli, 3. dubna, si můžete užít Aprí-
lovou pohádku. Pohádku zahraje Divadlo Jójo
v zámeckém informačním centru v Litomyšli od
16.00 hodin. Na jaře mají všichni plné ruce práce!
A co teprve, když se rozbije kouzelnická hůlka -
to se začnou dít věci!! Přijďte se podívat, jak to
všechno dopadne.

Petra Benešová, Rodinné centrum Litomyšl

Koncert Kateřiny Englichové a Viléma
Veverky – dialog na hranici možného
Srdečně vás zveme na koncert Kateřiny Engli-
chové a Viléma Veverky, který se bude konat ve
středu 16. března 2016 v 19.30 hodin ve Smeta-
nově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských
hudebních večerů.
Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová
a Vilém Veverka na svém prvním společném
koncertě, ukázalo se, že došlo k jednomu z nej-
šťastnějších hudebních spojení na české scéně.
Unikátní kombinace hoboje a harfy přinesla do-
posud málo vídané možnosti, a to na poli ko-
morní i koncertantní hudby. Interpreti patří ke
špičce svých oborů – Kateřina Englichová patří
k výrazným osobnostem české harfové školy
a Vilém Veverka je jedním z nejrespektovaněj-

ších českých hobojistů. Pro fenomenální dvojici
je charakteristické, že se oba dlouhodobě pro-
sazují také individuálně, jako sólisté. V jejich re-
pertoáru najdeme nejvýznamnější skladby pro
hoboj, harfu a orchestr předních světových
autorů. Společně vystupují v řadě evropských
zemí, ale také např. v Kanadě. Komplexnost
obou interpretů podtrhuje právě rovněž vý-
znamná činnost na poli současné hudby. V roce
2010 společně debutovali na festivalu Pražské
jaro. Sólové nahrávky obou umělců najdeme
v produkci hudebních vydavatelství Arco Diva
a Supraphon.
Na koncertě v Litomyšli uslyšíme skladby M. Ra-
vela, C. Salzeda, C. Debussyho, L. Sluky.

Jiřina Macháčková

Jarní divadelní sezóna 2016
Divadelní abonmá
Smetanův dům v rámci jarní divadelní sezony
připravil pestrou nabídku osmi titulů, která po-
těší nejen zkušeného diváka. Jarní divadelní
abonmá zahájíme představením Divadla ABC
Holky z kalendáře (4. dubna). Něžná a jímavá ko-
medie o ženách, které jsou pro dobrou věc
ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v těch
nejodvážnějších snech. Co všechno musí slušný
člověk zažít, aby byl ochoten i vraždit? Na tuto
otázku nám odpoví brilantně napsaná detektivní
komedie s názvem Co v detektivce nebylo (24.
dubna) s Petrem Nárožným a Václavem Vydrou
v hlavní roli. Máte-li chuť nechat si vysát každo-
denní starosti z hlavy, pak doporučuji zhlédnout
Vysavač (4. května), tedy komediální ONE MAN
SHOW Bohumila Klepla o zamilovaném stárnou-
cím uklízeči z nákupního centra. Čtveřici abo-
nentních divadelních představení uzavře
pražské Divadlo v Řeznické titulem Leni (2. 6.
2016). Za excelentní ztvárnění této role předsta-
vitelka titulní postavy Vilma Cibulková získala
Cenu Thálie 2014 za mimořádný jevištní výkon
v oboru činohra. Prodej abonentních vstupenek
jarní divadelní sezony bude zahájen v kanceláři
Smetanova domu Litomyšl v pondělí 14. března
pro stávající abonenty, od pondělí 21. března
budou v prodeji nevyzvednuté, uvolněné a nové
divadelní abonentky. Cena divadelního abonmá
820 Kč / 760 Kč. Volné vstupenky budou v před-
prodeji týden před akcí v Informačním centru na
Smetanově náměstí v Litomyšli nebo v pokladně
Smetanova domu hodinu před představením
v den konání. Vstupné 350 Kč / 300 Kč.

Mimo abonmá
Pro velký zájem diváků v minulých letech o často
vyprodané abonentní vstupenky Smetanův dům

navíc do své divadelní nabídky zařadil další tři ti-
tuly, které již nejsou součástí abonmá. Bosé
nohy v parku tak zní titul, jež nabízí úžasnou po-
dívanou na první novomanželské trable. Hra
Neila Simona, kterou možná znáte z filmového
zpracování s Jane Fondovou a Robertem Redfor-
dem, se v Litomyšli odehraje v obsazení Rudolfa
Hrušínského a Veroniky Freimanové ve čtvrtek
28. dubna . Úsměvný příběh o pěti dámách kdysi
lehčích mravů, které nepřestal bavit život, na-
bídne Divadlo Radka Brzobohatého ve čtvrtek
19. května 2016 v podání Valérie Zawadské,
Světlany Nálepkové a dalších. Oblíbená pohád-
ková trojice Dlouhý, Široký a Krátkozraký přijede
do Litomyšle protentokrát v doprovodu Žižkov-
ského divadla Járy Cimrmana. Ve hře, která je
v repertoáru divadla již od roku 1974, účinkují
Zdeněk Svěrák nebo Miroslav Táborský, Miloň
Čepelka, Jan Hraběta a další. Vstupenky k dostání
on-line na www.smetanuvdum.cz, nebo prostřed-
nictvím osobní návštěvy Informačního centra
Litomyšl. Více informací na tel. 461 613 239.  

Leoš Krejčí

Marie Rottrová 
zazpívá v Litomyšli
Není příliš mnoho zpěvaček, které není potřeba
představovat. Mezi ně lze jistě zařadit Marii Rot-
trovou. Její hity jako Zřejmě letos nikde nejsou
kytky, Lásko voníš deštěm, Řeky lásky … zná
téměř každý. A právě tato hvězda, jinak také
Madam soul, zavítá 2. dubna do Litomyšle.
V prostorách zámeckého návrší se uskuteční od
18.30 hodin galavečer spojený s gastronomic-
kými zážitky. Předprodej vstupenek za 995
korun je v infocentru na Smetanově náměstí
nebo na recepci hotelu Aplaus.                      -red-

Jarmark 
ke Dni Země 
Ve středu 13. dubna od 9 do 17 hod. proběhne již
pátý ročník Jarmarku, který pořádá DDM ve spo-
lupráci s městem Litomyšl. Akce se uskuteční na
dolním konci Smetanova náměstí u sochy B.
Smetany. Můžete si přijít nakoupit jarní rostlinky,
keramiku, textil, šperky i něco dobrého. Můžete
se dozvědět něco o třídění odpadu a zaskákat si
v nafukovací konvici. Jarmark jsme obohatili
o ukázku chovu živých zvířat. Přijďte si vyzkou-
šet řemesla a podpořit program dětí z kroužků
DDM a vystoupení dětí z mateřských škol a žáků
ZŠ z Litomyšle a okolí. Hana Plíhalová
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POZVÁNKY 

Cvrčci na másle, skákací boty 
a špičkové outdoorové filmy
Expediční kamera - festival outdoorových filmů
- se vrací na litomyšlské zámecké návrší 23.
března od 19 hodin v zámecké jízdárně. Jeho nej-
větším tahákem jsou letos kromě špičkových
filmů také cvrčci na másle a skákací boty.
Sedmý ročník festivalu přináší dávku nejúspěš-
nějších světových filmů plných cestovatelských
zážitků, divoké přírody a napětí. Na programu
jsou snímky o dobrodružných výpravách za za-
pomenutými národy, divokou přírodou, nebez-
pečím a adrenalinem. Filmy, které byly
v uplynulém roce oceňovány na festivalech po
celém světě, navíc skvěle vyniknou v kině, které

lze vytvořit ze zámecké jízdárny. Projekční plo-
chu 6x8 m můžete pozorovat třeba z pohodlí
plážových lehátek. 
Organizátoři však nezůstali pouze u filmů.
O přírodních národech přijede vyprávět David
Švejnoha. Cestovatel a spoluautor knihy „Hmyz
na talíři” navíc každému divákovi připraví jednu
ze svých „hmyzích chuťovek”. Návštěvníci tou-
žící po aktivní zábavě určitě ocení možnost za-
skákat si na „klokaních botách”. Ty přivezou
chrudimští protagonisté powerbockingu BOC-
Kujem.cz

Karel Telecký

Do Kavárny Mandala zamíří v březnu 
dokumentární filmy a kapela
Zajímá vás dokumentární kinematografie s lid-
skoprávní tematikou? Pokud ano, je to moc
dobře, protože můžete nahlédnout pomocí
autorských zpovědí do míst, kam se běžně ne-
dostanete a dozvědět se věci, které obvykle na
televizní obrazovky nezavítají. Pro všechny, kte-
rým není lhostejné, co se děje za jejich plotem,
promítáme výjimečné autorské dokumenty. Pře-
hlídka filmů Jeden svět je ve své podstatě napro-
sto unikátní projekt, a vy si ho můžete užít
v březnu hned třikrát. Přímo v Litomyšli promí-
táme jako jediní. Každý film je v úvodu opsán
lektorským povídáním pořadatele s následnou
diskusí po odpromítání. Jako první vám nabízíme
snímek s názvem Nový Svět. Film vás zavede do
estonského Tallinnu, kde byla vláda a prvenství
automobilů samozřejmostí. Ovšem do doby, než
ve čtvrti Nový svět zřídily úřady další silnici, kde
se s pěšími nepočítalo. V ten moment došla sku-
pině mladých lidí trpělivost. Slavnostního ote-
vření silnice se tito lidé zúčastnili s respirátory
na ústech, aby zdevalvovali celou akci. Později
založili organizaci Společnost Nový Svět a začali
působit jako cyklo-aktivisté. Jejich cílem bylo
různými způsoby omezit a zkomplikovat auto-
mobilům průjezd městem. Jedním z kousků se
stalo například sprejování falešných přechodů
pro chodce. Své aktivity prezentovali i starostovi
města a vlastní činností inspirovali mnoho lidí
v různých částech světa. Promítáme 2. března

v 19.30 hod. Další dokument Piráti ze Salé se
odehrává v Maroku, kde vyrostla první místní ar-
tistická škola. Uvidíte mladé, pohybově nadané
lidi, jak tvrdě dřou na cestě za uměleckým vyjá-
dřením, aby dosáhli autonomního projevu svo-
body múzické, ale i lidské. Ve snímku jsou
ukázány těžké přijímací zkoušky a i to, že život
artisty není žádnou klidnou stezkou. Začínáme
9. března v 19.30 hod. Nebude k zahození nechat
dokumenty chvíli stranou…, proto vám nabízíme
kapelu Wonderground. Zahraje 19. března od
18.30 hod. A kdo že to ti Wondergroundi jsou?
Formace bubeníka a violoncellistky. Je to ener-
gická, živelná a životadárná záležitost, kterou
musíte slyšet naživo. Žánrově těžko vymezi-
telné, někde na pomezí ticha mezi písněmi a me-
lodiemi, které nenechají vydechnout… Poslední
březnovou akcí bude promítání filmu #Chicago-
Girl. Bude to skutečně neskutečná jízda. Ala je
mladá dívka, která má 19 let. Pochází ze Sýrie
a žije v USA. Netráví čas jako vrstevnice. Vede
válku prostřednictvím sociálních sítí. Upozorňuje
na zločiny syrského vůdce Asada. Má v Sýrii ka-
marády, kteří bojují totéž. Zbraně však vyměnili
za fotoaparáty, mobilní telefony a internet, aby
vedli informační válku. Ve snímku zazní i prob-
lematika sociálních sítí, které se staly základním
milníkem a hybatelem „arabského jara”. Startu-
jeme 23. března v 19.30 hod.

Veronika Filová, majitelka Kavárny Mandala

Zveme opět všechny příznivce Country
& Bluegrass music, aby si s námi přišli
poslechnout a zazpívat známé písničky
na jamové setkání, které se koná již popáté,
a to V RESTAURACI POD KLÁŠTEREM
dne 1.DUBNA 2016.

Všichni muzikanti a milovníci dobré hudby
jsou vítáni. Začínáme v 19.30 ve sklepních
prostorách restaurace.

Rezervace na tel. čísle 461 615 901,
nebo v restauraci u obsluhy.

V. COUNTRY
VEČER

Komentované prohlídky a jarní dílny
Regionální muzeum v Litomyšli připravuje pro-
gramy pro žáky a studenty školních zařízení.
Jedním z nich je Procházka výstavou „Umění
dráteníků kdysi a dnes”, kde se formou ko-
mentované prohlídky s lektorem žáci podrob-
něji seznámí s uměním dráteníků s důrazem
na řemeslné a lidové tradice. Vše je přizpůso-
beno věku dětí. Na procházku s lektorem, pro-
síme, objednat předem. Do muzea se lze

s dětmi vydat od 12. března do 15. května.
Pracovníci muzea dále zvou žáky škol na ře-
meslné dílny „Vesele jarní tvoření”. Součástí
dílen bude krátké povídání k velikonočním zvy-
kům a jaru, čtení známých i méně známých ve-
likonoční koled a říkanek, řemeslné a výtvarné
tvoření. A co žáci v muzeu prožijí a vytvoří? Ma-
lované skleněné prysky, jarní či velikonoční zvy-
koslovné dekorace a také zhlédnou vystoupení
folklórního souboru Heblata, spojené s vynáše-
ním Morany. Společně také navštívíme výstavu
Umění dráteníků kdysi a dnes se zaměřením na
velikonoční a jarní dekorace z drátů. Vše pod ve-
dením studentů a učitelů Střední zahradnické
a technické školy v Litomyšli, folklorního sou-
boru Heblata a lektorů z muzea. Dílny proběh-
nou od 16. do 18. března a je potřeba se na ně
také objednat předem. Časová dotace je 90
minut na jednu dílnu. Více informací získáte na
webových stránkách muzea ww.rml.cz nebo na
e-mailu info@rml.cz a kmoskova@rml.cz a tele-
fonu 461 615 287. Změna programu vyhrazena!

Text a foto Renata Kmošková
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ADFORS investuje
do rozšíření výroby 
Saint-Gobain ADFORS CZ je s městem Litomyšl
spjat 66 let, není pochyb, že má bohatou historii
a pevné základy.  Společnost má za sebou velmi
úspěšný rok. Letos plánuje velké investice, které
navýší výrazně výrobní kapacitu a nabídnou regi-
onu volná pracovní místa. 
Saint-Gobain ADFORS CZ je předním výrobcem
a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Ev-
ropě. Nabízí široké portfolio výrobků pro staveb-
nictví i průmyslové aplikace, jako jsou sklovláknité
mřížky (perlinky) Vertex®, pásky FibaTape® určené
na spoje sádrokartonových desek,  sklovláknité ta-
pety Novelio® a výztuže do asfaltových vrstev
GlasGrid®. 
Vloni dosáhl ADFORS CZ obratu 6,86 miliard korun,
což představuje 11,7 % růstu oproti roku 2014.
Vzhledem k narůstající poptávce po výrobcích musí
společnost řešit optimalizaci výroby i navýšení ka-
pacity technologií. Pro rok 2016 je plánována mi-
mořádná investiční akce, při které dojde ke změně
konstrukce a velikosti tavicího agregátu V4 v Lito-
myšli, a tím navýšení kapacity výroby skleněného
vlákna o 30 %. Celá přestavba je rozdělena do ně-
kolika fází, ukončena bude na koci roku 2016 a cel-
ková částka investic přesáhne 20 milionů euro. 
Do konce července ADFORS rozšíří i provoz mříž-
kových tkanin. Půjde o přístavbu haly, nákup a in-
stalaci tkalcovských stavů a přesun části
tkalcovských stavů ze závodu. Zde se uvolní místo
novým linkám pro výrobu sklovláknitých pásek.
Plánované výdaje pro navýšení kapacit výroby
produktů dodávaných do stavebnictví jsou na
úrovni 70 milionů korun.   

Veterán klub Litomyšl má na rok
2016 poutavé plány
Členové Veterán klubu Litomyšl bilancovali mi-
nulý rok a plánovali akce na ten letošní. Na vý-
roční schůzi poslední neděli v lednu zazněla
i jedna velmi dobrá zpráva pro Litomyšl. Klub
smí oficiálně užívat jména Elišky a Čeňka Junko-
vých při svých akcích. „Slavnostně jsme za
přítomnosti notářky podepsali dohodu s Vladi-
mírem Junkem, synem Elišky Junkové. Ten pře-
nechává našemu spolku oprávnění používat
jméno Elišky Junkové a jejího manžela Čeňka
Junka, zejména za účelem pořádání Vzpomín-
kové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy. Aby bylo
právní postavení Veterán klubu Litomyšl ještě
pevnější, Vladimír Junek souhlasil se zřízením
ochranných známek obsahujících název akce
v české i v anglické verzi. Jejich přihlašovatelem
bude přímo Veterán klub Litomyšl,” informoval
Vojtěch Vomočil, předseda litomyšlského klubu.
Vzpomínková jízda měla vloni v Litomyšli velký
úspěch, do města se sjely desítky krásných his-
torických strojů a přišly stovky lidí. Zrodila se tak
nová tradice pro město. „Zavázali jsme se, že
klub ponese vzpomínku na manžele Junkovy
prostřednictvím pořádaných akcí po několik de-
sítek let,” dodal Vojtěch Vomočil. Letošní ročník
je plánován na 12. až 14. srpna. Místostarosta Li-
tomyšle Michal Kortyš přislíbil klubu podporu.
Uvědomuje si, jak velká a vydařená akce vzpo-
mínková jízda byla. „Pro Litomyšl je jedině
dobře, že se tady konají takové akce a že je tito
lidé dělají opravdu s nadšením,” uvedl Michal
Kortyš.  

Veterán klub ale také pořádá 28. října jízdu
za T.G.M. „Hovořili jsme už o možnosti rozšířit
jízdu i na Litomyšl. Pokud by se vše podařilo, rádi
ji podpoříme,” prohlásil místostarosta. Nápad
spočívá ve spojení současného pietního aktu
u pomníku padlých před sokolovnou a průvodu
veteránů k bustě T.G.M. do Vlčkova. „Pokud by
se myšlenka ujala, průvod by z náměstí jel nej-
dříve k památníku u sokolovny, kde by předsta-
vitelé města společně s členy Veterán klubu za
přítomnosti čestné stráže z Četnické pátrací sta-
nice Pardubice položili věnec k památníku. Sbor
paní a dívek by pietu zakončil československou
státní hymnou. Poté by průvod pokračoval do
Vlčkova, kde by opět proběhl pietní akt s čest-
nou stráží a zpěvem československé hymny,”
přiblížil Vojtěch Vomočil. 

-red-, foto archiv Veterán klubu

Zmiňovaná rozšíření s sebou přinesou i nabídku
volných pracovních míst. O nabídce pracovních
míst informuje společnost pravidelně na www.ad-
fors.com/eu/cz/kariéra. 
ADFORS v letošním roce převléká své výrobky do
nového kabátku. Všechny obaly získají moderní
svěží vzhled. Výrobková loga dostála změn, jsou
spojena se značkou ADFORS. Je to krok pro posílení
nové značky reprezentující tradiční a kvalitní vý-
robky, jako jsou perlinky Vertex®  a další výztužné
materiály dodávané do šedesáti zemí světa. 
Filozofie společnosti je být zodpovědným ve
všech směrech. Ročně vynakládá 15 milionů
korun do ochrany zdraví zaměstnanců, investuje
do moderních technologií snižujících dopad prů-
myslové výroby na životní prostředí. Pro své za-
městnance je spolehlivým partnerem nabízejícím
nadprůměrné výdělky a benefity v hodnotě pře-
sahující ročně 30 000 korun.   Firma pomáhá
ostatním. Od roku 2014 rozděluje ročně 250 000
korun do neziskového sektoru na podporu soci-
ální oblasti, volnočasových aktivit mládeže, kul-
tury a ekologie. Od roku 2012 se pravidelně
účastní Burzy filantropie. Dlouhodobě je partne-
rem Smetanovy Litomyšle. 
Společnost má za sebou bohatou minulost a do
budoucnosti pohlíží s velkými plány. „Vidím bu-
doucnost naší společnosti velmi slibně. Plány
máme obrovské.   Přizpůsobujeme se době, stále
jdeme vpřed a k tomu využíváme inovace a spo-
léháme na své lidi, díky kterým jsme silní,” řekl
generální ředitel společnosti Ing. Miloš Pavliš. 

Jana Kalášková, foto Jiří Langer



23

Vibrostation očima klientů
I. P.: „Vibrostation je dyna-
mická bomba, je to každo-
denní nutná dávka energie,
relax a zábava. Jsem závislák.”
Paní M. z Litomyšle: „Jsem nadšená. Zbavila
jsem se celulitidy a podkožního tuku v těch nej-
problematičtějších partiích. Velkou výhodou je,
že se mohu kdykoli zarezervovat online.”
paní R. z Nedošína: „Vibrostation mohu vřele do-
poručit. Za tři měsíce pravidelného cvičení jsem
oblékla kalhoty své dcery. V pase jsem zhubla
neuvěřitelných 10 cm. Cvičím každý den dopo-
ledne a cítím se po zbytek dne skvěle, nejsem
zřízená jak po klasickém fitku.” 
Pan D. z Facebooku: „Já jsem zhubnul 30 kg.
Strávil jsem na Vibrostation každý den půl ho-
diny po dobu osmi měsíců.”
Paní K. z Nových Sídel: „Zkušební lekce na Vibros-
tation mě překvapila svou intenzitou. Výhodou vi-
brační masáže je, že se masíruje úplně všechno.
Určitě to zkusím. Jsem v jednom kole a půlhodinka
na Vibrostation je pro mě úžasné řešení.”

paní J. z Litomyšle: „Vibrosta-
tion není Insportline. Běžte to
vyzkoušet. Je to mnohem ná-
ročnější horská túra.”

Adam: „Dostali jsme s Evou poukaz na Valentýn-
ské vibrování, což nám zachránilo vztah. Po vi-
bračních otřesech jsme spolu zase začali
komunikovat.”

Vibrostation je vibrační výklopná plošina vyro-
bená v Liverpoolu, jejímž výhradním dovozcem
pro Českou republiku je firma Vibrostation s. r. o.
se sídlem v Praze. O úžasném vlivu vibračních
masáží na lidský organismus se přijďte přesvěd-
čit do litomyšlského studia na Smetanově ná-
městí 80, rezervace na zkušební lekci zdarma na
tel. 739 706 868, 775 876 000. Více na www.vib-
rostation.cz. 
Jarní akce pro ženy nad 70 kg 
– kupón vystřihněte.

Za tým Vibrostation Mgr. Iva Prudičová
PLACENÁ INZERCE

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, Litomyšl

přijme pracovníka na pozici 

ASISTENT 
EXPANZNÍHO
ODDĚLENÍ
Náplň práce:
• Správa skladu s regálovým vybavením 
• Zajištění drobné provozní údržby prode-

jen a v sídle firmy
• Asistence spojená s přípravou nových

projektů
• Stavba regálového systému na nových

prodejnách
• Působnost celá ČR a SR

Požadujeme:
• Řidičský průkaz skupiny B (vhodné i C)
• Fyzická zdatnost
• Časová flexibilita
• Osobní přístup k práci a schopnost samo-

statného rozhodování 
• Zodpovědnost a spolehlivost 
• Znalost drobných údržbářských prací

Nabízíme:
• Mobilní telefon + notebook
• Firemní  benefity
• Odpovídající mzdové ohodnocení  a mo-

tivující systém prémií

Nástup možný ihned
Životopisy  zasílejte na e-mail:
tmaloch@orion.lit.cz

Vás srdečně zve na tradiční 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ve dnech 11.–13. 3. 2016

STEAKOVÉ
HODY

ve dnech  24.– 27. 3. 2016

VELIKONOČNÍ
MENU

aAtraktivní ceny v soutěži Kouzelné putování
Českomoravským pomezím předány výhercům
Ve středu 24. února byly předány ceny výher-
cům soutěže Kouzelné putování Českomorav-
ským pomezím. První ročník soutěže, která
provází po nejzajímavějších místech regionu na
pomezí Čech a Moravy, se setkal s velkým zá-
jmem veřejnosti. Do soutěže se zapojilo více než
šest set návštěvníků doslova z celé České repu-
bliky. Mezi výherci mobilních telefonů, tabletu či
víkendových pobytů tak kromě soutěžících z re-
gionu nechybí ani návštěvníci z Prahy, Zlína,
Hradce Králové, Liberce, Šumperku, Velké Bys-
třice, Příboru, Kladna a mnoha dalších míst.
Vzhledem k úspěchu prvního ročníku bude sou-
těž pokračovat i v letošním roce. Již nyní si mů-
žete v informačních centrech vyzvednout hrací
kartu a vydat se na putování po dvaceti pěti
atraktivních místech Českomoravského pomezí.
Můžete také navštívit turistický portál www.ce-
skomoravskepomezi.cz, zaregistrovat se do
soutěže a vlastní hrací kartu si vytisknout.
I v roce 2016 hrajeme o tablet, mobilní telefony,
víkendové pobyty, vstupenky na kulturní akce,

do památek či muzeí a řadu hodnotných věc-
ných cen. Nechybí mezi nimi ani nová stolní hra,
která vás blíže seznámí se všemi soutěžními lo-
kalitami. Určitě si u ní užijete spoustu zábavy
a třeba si i naplánujete výlet na místa, která jste
ještě nestihli navštívit.

Jiří Zámečník, marketingový manažer,
foto Petr Šilar
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KOVANÉ PLOTY, BRANKY, BRÁNY,
BROUŠENÍ ŘETĚZŮ MOTOROVÝCH PIL CENA: 1 ks 50 Kč 

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
velký výběr profilů • kontakt: tel. 774 303 035 

http://kubovy.webnode.cz • e-mail vlaku@volny.cz

Galerie Pakosta v architektonické soutěži
Novostavba Galerie Pakosta v Litomyšli, kterou
najdeme pod regionálním muzeem, se dostala
do finále soutěže „Cena Klubu za starou Prahu
za novou stavbu v historickém prostředí”. Ob-
jekt, jemuž dala podobu brněnská architektka
Zdeňka Vydrová, nakonec neuspěl. I tak je ale
oceňována za zdařilé a netradiční provedení. 
Cena Klubu za starou Prahu vyzdvihuje zdařilé
novostavby v historickém prostředí. Do letoš-
ního finále 12. ročníku se dostalo šest staveb.

„Soubor šesti staveb ucházejících se o letošní
cenu Klubu za starou Prahu měl neobvykle vy-
rovnanou úroveň, zvítězit by snadno mohla
téměř každá z nich. Opakuje se však situace
známá z několika posledních ročníků: v Praze se
takové příklady citlivého vstupu nové budovy do
památkově cenného prostředí už delší dobu ne-
objevují,” uvedl předseda poroty a historik
umění a architektury Rostislav Švácha. Potěšu-
jící tedy je, že se novostavba Galerie Pakosta

probojovala do finále. Objekt má formu neveliké
věže, která tvoří vhodný přechod mezi drobnou
strukturou okolních měšťanských domů a mo-
hutným blokem bývalého piaristického gymná-
zia. Architektka Zdeňka Vydrová pro své dílo
zvolila tradiční materiály v ne zcela tradiční kom-
binaci a dokázala je dobře ozvláštnit i neobvyk-
lou formou pultové střechy. 
Všechny letos nominované stavby podle Rosti-
slava Šváchy povyšují svá místa na novou kvali-
tativní úroveň. „Přinášejí jim nejen zajímavou
architekturu, ale poslouží jim dobře i po funkční
stránce a vždy dávají podnět ke zkulturnění
svého okolí. Tento bonus patří ke klíčovým hod-
notám, jaké porota soutěže od počátku sleduje,”
reaguje předseda poroty.
Cenu Klubu za starou Prahu dostala dostavba
Dusíkova divadla v Čáslavi od brněnského ateli-
éru Burian-Křivinka. V šestici finalistů pak dále
byly dostavba areálu brněnské filozofické fa-
kulty od místního ateliéru Petra Pelčáka, kovové
těleso Komenského mostu v Jaroměři navržené
profesorem Technické univerzity v Cáchách
Mirko Baumem s architektem Davidem Barošem
a statikem Vladimírem Janatou, nárožní budova
rozsáhlejšího areálu Pálavské galerie vín Venuše
v Pavlově opět od brněnského ateliéru Burian &
Křivinka a přístavba mateřské školy ve Velké
Bystřici od pražských architektů Michala Sbor-
witze, Marie Sborwitzové a Karla Prášila.

-red-  foto: archiv Klubu za starou Prahu 

Využíváte infopanel
na Smetanově
náměstí?
Na Smetanově
náměstí, kousek
od radniční věže,
se nachází mul-
timediální infor-
mační kiosek
Pardub ického
kraje. Nejen tu-
risté zde najdou
informace o pa-
mátkách, ubyto-
vání, stravování,
tipech na výlety,
vše v přehledu
pod názvem Tu-
ristický portál
Pardubického kraje. Infokiosek mohou ale využí-
vat i občané města, je zde totiž umožněn přístup
na webové stránky Litomyšle nebo Krajského
úřadu Pardubice. Jsou zde k dohledání jízdní
řády IDOS nebo si lze přečíst aktuální informace
ze zpravodajského serveru idnes.cz. Infokiosek
funguje nonstop a např. večer v době uzavře-
ného infocentra se dozvíte potřebné informace
právě tam. Infopanel spravuje Destinační agen-
tura Východní Čechy a informace za Litomyšlsko
aktuálně zadává a doplňuje Informační centrum
Litomyšl.                 Text a foto Blanka Brýdlová, 

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

Sběrné suroviny informují
6 Stále vykupujeme kovové odpady od fyzických osob i od firem!!!  
Vyhláška č. 27/2015 pouze upravila platbu a to: buď převodem na účet (zdarma), nebo poštovní poukázkou (poplatek 35,- Kč).
6 Znovuzavedení výkupu papíru. Papír je vykupován za hotovost!!! 
6 Zpětný odběr elektroodpadů v naší firmě. 
(zpětně odebíráme zdarma el. spotřebiče, lednice, mrazáky, baterie, autobaterie, mobily, PC, monitory atd.).

Veškeré další informace Vám rádi podáme na tel. číslech: 777 046 743, 777 046 742

Chemie, co škodí
Já a moji spolužáci z IX.A Karla Buřvalová
a Tomáš Souček jsme se na podzim tohoto škol-
ního roku pustili do zkoumání toho, jaký vliv na
růst a vzhled rostlin mají tzv. rizikové prvky „do-
dávané” lidmi do půdy.
Pro pokusy jsme zvolili oves a ječmen, protože
jsou dobrými indikátory. Použili jsme čtyři běžně
dostupné a používané chemické látky: chlorid
sodný neboli kuchyňskou sůl, dusičnan sodný,
známý jako chilský ledek, síran měďnatý čili mo-
drou skalici a kyselinu sírovou. S jejich pomocí
jsme napodobili činností člověka vytvářené
různé děje, které mají dopad na rostliny i zvířata:
solení silnic,
hnojení a pře-
h n o j o v á n í ,
ukládání od-
padních látek
z průmyslové
či chemické
výroby do pří-
rody a půso-
bení kyselých
dešťů. Náš vý-
zkum potvrdil,
že stačí půl-
procentní kon-
centrace každé
z těchto látek
ve vodě, aby
rostliny přestávaly růst a schnuly. Výjimkou je
ledek, protože ten se používá jako hnojivo. Jeho
půlprocentní roztok ovsu i ječmeni evidentně
prospíval. My jsme proto v našem výzkumu na-
podobili přehnojování. Zalévali jsme desetipro-
centním roztokem a byli zvědavi na výsledek.
Místo pozitivního účinku jsme zjistili pravý opak.
Rostliny růst zpomalovaly a usychaly.
Celkem jsme v září vyseli 160 rostlin, z nich 151
vyklíčilo. První dva týdny jsme setbu zalévali
pouze vodou, poté měsíc osmi různými roztoky
a další dva týdny opět vodou. Po celou dobu
jsme rostliny jednou za tři dny fotografovali
a měřili. Naměřené hodnoty jsme zaznamená-
vali do tabulek a nakonec jsme vytvořili grafy.
Cílem našeho výzkumu bylo upozornit na zá-
važný problém: znečišťování půdy chemickými
látkami. O to se budeme snažit při prezentaci
výsledků projektu před žáky naší školy v hodi-
nách chemie a v přírodopisu (ekologická vý-
chova). A také na krajském kole Festivalu vědy
a techniky AMAVET v březnu v Pardubicích.

Karolína Kovářová, IX.A, ZŠ Litomyšl, 
Zámecká, foto Tomáš Souček

Zámecká (se) upgraduje 
Pro spoustu lidí z okolí znamená základní škola
v Zámecké ulici symbol tradice. Někteří si možná
ještě vybaví sběr papíru či sportovní úspěchy. Má-
lokoho by ale napadlo, že v budově staré přes 140
let se v posledních letech odehrává malá tech-
nická revoluce. 
Návštěvníci školy si nemohli nevšimnout, jak kaž-
dým rokem přibývá učeben vybavených interak-
tivními tabulemi. Někteří současní prvňáčci
a druháčci si užívají tabulí „2 v 1” – tedy že na pro-
mítaný obraz mohou psát obyčejnou fixou nebo
interaktivním perem.
Loňský projekt Učíme digitálně přinesl do školy 20
tabletů, a ty se rozhodně neválí v žádné krabici na
půdě. Pedagogové je aktivně využívají jak v hodi-
nách, tak i pro komunikaci s kolegy a rodiči. Ve
třech učebnách mohou učitelé promítat bezdrá-
tově svou obrazovku tabletu přímo na zeď, což při-
náší nový způsob interakce. Promítat se dá i obraz
mobilního telefonu, takže výuka mobilních sy-
stémů, jejich nastavení a zabezpečení je skutečně
názorná.
Chceme držet co nejtěsnější krok s dobou, a proto
jsme vybavili všechny počítače ve škole nejnověj-
ším operačním systémem Windows 10. Počítačová
učebna je zařízena nejnovějším kancelářským ba-
líkem Microsoft Office 2016 a žáci 8. a 9. ročníku
mají zřízený pracovní e-mail a cloudové úložiště
s kapacitou 1TB ve službě Office 365, což je více

než cokoliv jiného aktivně připravuje nejen na stu-
dium na střední škole, ale hlavně na pracovní trh
v době, kdy přestanou studovat. Díky tomu IT kom-
fortu mohou žáci pracovat na jednom dokumentu
či jedné prezentaci nejen ve škole, ale i doma.
Kromě povinné informatiky v 8. a 9. ročníku, tedy
v době, kdy žáci chápou důležitost informatiky pro
budoucí povolání, najdou v nabídce volitelných
předmětů žáci 6. a 7. tříd praktickou informatiku
a v 8. a 9. třídách tvorbu webových stránek.
Díky masivnímu zvyšování počítačové gramot-
nosti se naše škola už počtvrté za sebou umístila
mezi výherci krajské soutěže PC_ák pořádané
SPŠE v Pardubicích, a to hlavně v tvorbě www
stránek.
Učitel informatiky Václav Lipavský se stal v listo-
padu Microsoft Innovative Educator Expertem, což
pro školu znamená užší spolupráci s firmou Mic-
rosoft. Díky tomu si během projektového dne
mohlo našich 12 žáků prohlédnout budovu Micro-
softu v Praze, vyzkoušeli si i práci s dotykovými
zařízeními poháněnými operačním systémem
Windows 10. 
Pedagogové však nevyužívají tyto vymoženosti
přehnaně, ale pouze tam, kde je skutečně funkční.
Snažíme se zkrátka, aby byli naši žáci připraveni
do života, který bude za několik let „elektronicky”
zase o něco odlišnější. Václav Lipavský, 

učitel na ZŠ Zámecká a MIE Expert



26



27

Dokument o záchraně kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
představen na veletrhu Monumento Salzburg
Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
patří k nejvýznamnějším barokním památkám
Pardubického kraje. V loňském roce byla dokon-
čena několikaletá obnova kostela a restaurování
mobiliáře, které představuje nejrozsáhlejší akci
restaurování historického interiérového vybavení
v Pardubickém kraji. Průběh restaurátorských
prací a procesy v restaurátorských dílnách zachy-
cuje unikátní dokument Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Par-
dubicích, který byl po několika promítáních v Če-
chách představen v sobotu 30. ledna rovněž na
mezinárodním veletrhu v rakouském Salzburgu.
Mezinárodní odborný veletrh Monumento se
konal v salcburském Messezentru mezi 28. a 30.
lednem a zúčastnilo se jej na 180 vystavovatelů.
Vedle odborníků a vědců z Rakouska, Německa,
Švýcarska, Slovinska, Maďarska a dalších zemí
zde vystavovaly také soukromé firmy speciali-

zované na technologie užívané při péči o pa-
mátky. Národní památkový ústav měl na vele-
trhu vlastní prezentační stánek. Odborníci z NPÚ
při této příležitosti také představili výsledky své
práce během odborných debat a přednášek.
V rámci hlavního programu byl rovněž předsta-
ven dokumentární film pardubického pracoviště
NPÚ Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Lito-
myšli. Záchrana a restaurování interiéru, jehož
autorem je dokumentarista a kameraman Petr
Horák.
Dokument přibližuje nejen průběh a techniky re-
staurování mobiliáře, jež se uskutečnilo v letech
2011–2015, ale odhaluje rovněž procesy probíha-
jící v restaurátorských dílnách. Stav kostela, na
jehož stavbě a výzdobě se podíleli známí
umělci G. B. Alliprandi, F. M. Kaňka, M. B. Braun
a další, v minulosti negativně poznamenaly po-
žáry, vandalské zásahy i postupné chátrání

stavby. V polovině 20. století byl dokonce kon-
statován havarijní stav. Vzhledem k těmto okol-
nostem byl poté kostel po dlouhá léta veřejnosti
nepřístupný. Jeho vnitřní vybavení bylo roze-
bráno a uloženo přímo v kostele či v depozitá-
řích. V dokumentu nechybí rozhovory
s restaurátory, kteří restaurovali tyto cenné
předměty, mj. hlavní oltář, kazatelnu, sochy
evangelistů či varhany. Díky časosběrné metodě
lze též pozorovat úchvatnou proměnu interiéru
kostela během souběžně probíhající generální
opravy. V současné době lze dokument zakoupit
ve formě DVD přímo u pardubického územního
odborného pracoviště NPÚ nebo přímo v kos-
tele.                 Zuzana Růžková, NPÚ Pardubice

Turistická sezóna se blíží, kolotoč 
veletrhů vrcholí 
V druhé polovině února se již po 25. konala
nejvýznamnější přehlídka cestovních kanceláří,
domácích regionů a destinací, národních turis-
tických centrál cestovního ruchu a dalších slu-
žeb turistického průmyslu ve střední Evropě –
pražský veletrh Holiday World. Ani tentokrát zde
nechyběla společná prezentace svazků obcí
České dědictví UNESCO a Česká inspirace. Čle-
nem obou těchto sdružení je také Litomyšl.
První dva dny byly určeny pro odbornou veřej-
nost. V naší expozici se konalo slavností setkání
za účasti generální ředitelky NPÚ Naděždy Go-
ryczkové a starostů měst UNESCO a České in-
spirace. Při této příležitosti byly představeny
nové knihy a materiály prezentující cenná histo-
rická města naší republiky – mj. Průvodce archi-
tekturou Telče, turistický průvodce Litomyšlí
a Českomoravským pomezím či fotografická
kniha Libora Sváčka UNESCO – Česká republika. 
O víkendu se Výstaviště Holešovice zaplnilo mi-
lovníky cestování. Zaujala nejen prezentace 46
zemí, ale i domácí atraktivity. V sobotu bylo na
stánku UNESCO opravdu rušno. Přivítali jsme 14
výherců (z celkových 20) celoroční soutěže
UNES&CO., kteří si převzali z rukou starosty Li-
tomyšle Radomila Kašpara zajímavé ceny –
kromě jiného například víkendové pobyty do
Kutné Hory a Olomouce. Tedy měst, která v loň-
ském roce slavila kulatá výročí od zápisu svých
památek na Seznam UNESCO. Mezi dalšími ce-
nami nechyběly volné vstupenky do stálé expo-
zice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení
v Litomyšli, řada výpravných knih, trička, hrne-
čky, průvodce, kalendáře a další dárky. Návštěv-
níků bylo v naší expozici stále dost. Během
celého veletrhu bylo možné vyplnit Rychlokvíz
o ceny. Mezi otázkami nechyběl dotaz na lázně

ducha, počet památek UNESCO či akce ve měs-
tech České inspirace. Nejvíce si soutěžící lámali
hlavy s přiřazováním památek UNESCO k jednot-
livým architektonickým slohům. Rychlokvíz vy-
plnilo 650 návštěvníků. 
Litomyšl zde představila program Zahájení 5. li-
tomyšlské lázeňské sezóny, Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl a Kalen-
dář akcí na rok 2016. Svoji prezentaci tu měla
i Bedřichova jedenáctka z minipivovaru Veselka.  
Dodejme, že Litomyšl byla zastoupena také na
pultu Českomoravského pomezí ve společné ex-
pozici Pardubického a Královéhradeckého kraje. 
Podle ohlasů z řad odborníků nás čeká z hledi-
ska domácího cestovního ruchu velmi nadějný
rok. Věřím, že Litomyšl bude na příjezd návštěv-
níků připravena. Důležité je nabídnout řadu ne-
zapomenutelných zážitků, díky kterým se k nám
budou chtít turisté i vracet.

Text a foto Michaela Severová, 
výkonná ředitelka 

svazku obcí České dědictví UNESCO

přijme

• ŘIDIČE
Požadujeme: skupina C, 
profesní průkaz

• ZEDNÍKA
• STAVEBNÍ DĚLNÍKY

Výstavba inženýrských sítí

Firma LBtech a. s. • Moravská 786, Litomyšl
Tel.: 461 353 501 • Mobil: 603 832 253
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Senioři a jejich příbuzní se budou cítit bezpečněji
Není snadné se dovolat pomoci, když upadnete
v bytě a nemůžete se ani hnout. Zvláště když te-
lefon leží na nedostupném místě. Celá situace je
o to složitější, pokud se stane nemocnému člo-
věku nebo seniorovi. Právě tento problém řeší
ojedinělý projekt tísňové péče pro seniory
a zdravotně postižené občany, který nabízí
pomoc i v jinak těžko zvládnutelných okamži-
cích. Pomoc na blízku mohou nově využít ob-
čané Litomyšle díky spolupráci nadace Život 90
s městskou policií.
V praxi se jedná o instalaci několika zařízení,
díky kterým má klient služby vždy možnost do-
volat se pomoci. Jedním z nich je telefonní příst-
roj, kterým lze komunikovat bez zvednutí
sluchátka, a jsou v něm také uložena důležitá te-
lefonní čísla. Dále se jedná o bezdrátové tlačítko,
které umí přivolat pomoc v případě, že dotyčný
nemůže telefonovat. Další službou jsou čidla po
bytě, která jsou schopna vyhodnotit situaci,
když se člověk přestane pohybovat. Ta slouží
dobře i v případě, když majitel bytu odjede na
delší dobu pryč a navštíví jej zloděj. Ve všech
těchto případech je zaznamenán signál, díky
kterému na dispečinku dokážou přivolat patřič-
nou pomoc. 

Cílem projektu, který provozuje sdružení Život
90 ze Zruče nad Sázavou, je omezení narůstají-
cího počtu rizik ohrožujících seniory v jejich do-
movech a také zvýšení pocitu bezpečí. Při řešení
problémů není vždy potřeba volat hasiče nebo
záchrannou službu. Na dispečinku tak mají vždy
kontakt na pověřenou osobu, která obdrží
zprávu, že je potřeba se vydat do bytu. Může se
jednat o příbuzného nebo například o strážníky
městské policie. S těmi bude provozovatel
služby spolupracovat i v Litomyšli a integrova-
ných obcích. Hlídka může okamžitě reagovat na
nouzový signál a díky klíči od bytu, který dává
klient k dispozici, jej otevřít a zjistit, co je v ne-
pořádku. Výhodou je, že není potřeba při vstupu
násilím otevírat dveře a pomoci se dočkají klienti
rychleji. Navíc je vyřešeno ve smlouvě i opráv-
něné otevření bytu. 
Dohodu o spolupráci městské policie a společ-
nosti Život 90 odsouhlasila minulý měsíc Rada
města Litomyšle. „Považujeme tuto službu pro
seniory za velmi prospěšnou, a proto ji podpo-
rujeme,“ vyjádřil se k rozhodnutí rady města sta-
rosta Radomil Kašpar. Nic tak nebrání
obyvatelům Litomyšle v pořízení přístrojů a na-
pojení na dispečink. „Převezmeme si pouze za-

pečetěný klíč od klienta a strážníci k němu vy-
jíždějí, pokud dojde k problému,“ vysvětluje
Karel Rajman, velitel Městské policie Litomyšl.
V době, kdy městská policie neslouží, je infor-
mace o problému sdělena tomu, koho pověří kli-
ent. Pokud jsou strážníci ve službě, ale nejsou
na služebně, tak je tísňové volání přesměrováno
na jejich mobilní telefon.
Poplatek za nainstalování zařízení a napojení na
centrální dispečink tísňové péče činí jednorá-
zově 2 500 Kč. Paušální poplatek za poskytování
tísňové péče včetně technického servisu je
300 Kč za měsíc. Další možností je zakoupení
zařízení za 13 až 15 tisíc korun. V tomto případě
je klient osvobozen od placení jednorázového
poplatku i od měsíčního paušálního poplatku na
dobu čtyř let. Možný je i krátkodobý pronájem
na maximální dobu šesti měsíců. Jednorázový
poplatek činí 500 Kč, paušální je 300 Kč za
měsíc.  
V případě zájmu o další informace můžete kon-
taktovat poskytovatele služby tísňové péče
Život 90 na telefonech 327 534 158 nebo 602
235 375. Další informace jsou i na webových
stránkách www.zivot90-zrucns.cz.               -pš-

Životní podmínky
2016: výběrové 
šetření 
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2016 vý-
běrové šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice – EU-SILC 2016 (Životní
podmínky 2016), které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťo-
vání je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci v celkem 31 ev-
ropských zemích. Dalším cílem je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chu-
doby. Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v 10 916 domácnostech, z nichž se 6
166 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem. 
Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do
5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyško-
lených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě ob-
vyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele a přísluš-
ným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření Životní
podmínky 2016 a které jim vydá Krajská správa
ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve
všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákonů.
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech. 
Případné dotazy oslovených občanů zodpoví
pracovník Krajské správy ČSÚ pověřeného říze-
ním šetření Životní podmínky 2016, Ing. Martinu
Myškovou, tel: 466 743 445, 737 280 470.

Veronika Tichá,  
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích

Nabízím psychologické
poradenství, psychoterapii
lidem v obtížných životních situacích

Kontakt:  Mgr. Jana Flídrová,
777 736 041, www.janaflidrova.cz
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Konečně máme jasno v sestavě skupin 1. ligy
a o termínech jednotlivých kol pro rok 2016. Z naší
skupiny sestoupila 2 poslední družstva, tedy
Hvězda Pardubice B a Turnov. Nahradila je druž-
stva z extraligy sestupujícího Kolína a Sparty
Praha. Vzhledem ke kvalitě obou celků celá sku-
pina zkvalitnila a bude záležet na každém vybojo-
vaném bodíku. Začínáme 14. května v Kolíně, další
kola budou v Hradci Králové, Liberci a Jablonci.
V hale proběhly krajské přebory Pardubického
kraje v Jablonci. Naše účast byla málo početná,
krajským přeborníkem v kouli se stal Tomáš Kozák
a stříbrnou medaili rovněž v kouli vybojovala žá-
kyně Neprašová, další žákyně Balcarová se probo-
jovala do finále na 60 metrů. Nejpilnějším naším
atletem je M. Valenta, který v lednu absolvoval dva

Atletické okénko

Inzerce
Prodám zachovalé carvingové lyže Sporten -
délka  128 cm, cena 590 Kč, carvingové lyže Ato-
mic - délka 140 cm, cena 890 Kč a lyžařskou
helmu - velikost 52, cena 190 Kč. Dále prodám
historický šicí stroj. Telefon: 737 777 845. • Nabí-
zím rozkládací křeslo z 80. let ve výborném
stavu za 400 Kč. Krabici CD + DVD za 300 Kč.
Krabici MC kazet za 300 Kč. Tel. 739 307 646.

Strojírenská společnost
AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s., Litomyšl

přijme
do trvalého pracovního
poměru tyto profese:
• servisní technik
• lakýrník
• obráběč kovů
• řemeslník na stavební údržbu

na částečný úvazek
Profesní životopisy zašlete na adresu 
rejsova@automotive.cz
Telefon: 461 618 555 nebo 724 557 761 

Městské služby Litomyšl s.r.o.
vypisují výběrové řízení na místo

VEDOUCÍ
TECHNIK PROVOZU
Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání
• praxi sivu na stejné nebo podobné pozici
• řidičský průkaz minimálně „B“
• samostatnost
• komunikační  a organizační schopnosti
• časová flexibilita
• vysoké pracovní nasazení
• zodpovědnost za svěřené úkoly
• smysl pro týmovou práci
• komunikace se zákazníkem
• všeobecná znalost práce na PC
• pečlivost, odpovědnost a loajalita

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození
• místo trvalého pobytu
• kontaktní telefon
• strukturovaný životopis
• stručný popis dosavadní praxe
• datum, podpis uchazeče

Způsob podání přihlášky:
pouze písemné nabídky zasílejte
na adresu: 

Městské služby Litomyšl s.r.o. 
Mařákova 376
Litomyšl 570 01
lze doručit osobně

Pro klienty sháním ke koupi
menší RD v okolí Litomyšle.

Tel: 734 313 232 

v sobotu 23. 4. 2016
Odjezd v 7.00 od morového sloupu
na náměstí v Litomyšli
Návrat kolem 15. hodiny
Cena 160,-
Závazné přihlášky do 15. 4. 2016
na tel. 461 618 672, 775 913 400

S Jiskrou za nákupy
do Polska (Kudowa Zdroj)

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

sedmiboje. V Ostravě se zúčastnil mistrovství Mo-
ravy a obsadil 2. místo, oproti jabloneckému sed-
miboji si polepšil ve většině disciplín. Mezi 13
vícebojaři vyhrál Večeřa z Olomouce, třetí byl No-
váček z Třebíče. Matouš byl ve startovní listině třetí
nejmladší. Nejlépe mu jde 1 km (2:45,36) a 60 m
překážek (9,39), zajímavé jsou výkony ve skocích
(výška - 181 cm, dálka - 610, tyč - 402). Matouš
v těchto skocích závodil ještě v Pardubicích. Vete-
rán I. Strnad letos již podruhé zdolal 340 v tyči,
tentokrát v pražské Stromovce.       Petr Jonáš
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Z Dolního Újezdu vezeme
stříbrné medaile 
Hráči mladší fotbalové přípravky se v neděli
7. února zúčastnili halového turnaje v Dolním
Újezdě. I přes absenci několika hráčů základní
sestavy se kluci semkli a podali vynikající výkon. 
V turnaji jsme postupně změřili síly s těmito

soupeři: Lit. - Dolní Újezd 2:2, Lit. - Sebranice 4:2,
Lit. - Svitavy 0:2 a Lit. - Bystré 1:0.
Se ziskem sedmi bodů jsme obsadili krásné
druhé místo. Z konečného vítězství se nakonec
radoval tým Sebranic, pořadatelský tým Dolního
Újezdu bral třetí místo. Zvlášť povzbuzující je, že
jsme jako jediní ze zúčastněných dokázali pora-
zit vítěze turnaje. Turnaj se po všech stránkách
vydařil a na jeho konci jsme si tak na krk mohli
pověsit zasloužené stříbrné medaile.
Všem hráčům děkujeme za předvedené výkony
a za výbornou reprezentaci Litomyšle. Samot-
ným pořadatelům pak patří dík za perfektní or-
ganizaci turnaje.
Více o fungování fotbalového oddílu mladší pří-
pravky se dozvíte na našich stránkách: www.
mp-litomysl.webnode.cz

A. Hloušek, L. Knap, trenéři 
foto I. Hloušková

Turnaj na Kladně posun v tabulce nepřinesl
Po Swedish Masters 2016 v Malmö (World Tour
Super Series), kterého se zúčastnilo 9 Čechů -
nejlépe 13. Patrik Petr (THC Stiga Elites) - klub
HC Stiga Kladno v Baráčnickém domě na Kladně
po roce opět hostil Český pohár ve stolním tá-
hlovém hokeji. Chřipková sezóna poznamenala
účast, ale mezi 55 hráči nechybělo 7 zástupců
klubu Stiga HC Benátky. Michal Boštík však byl
jediný, kdo se ze základních skupin dostal do
elitního Áčka, což nás prozatím připravilo o 4.
místo mezi kluby. Další čtveřici postup opět jen
těsně unikl, protože mile překvapil razantní ná-

stup mladých borců. V odpolední A-skupině sice
Boštík dokázal ze 14. příčky postoupit do play-
off, ale v osmifinále narazil na Zdeňka Matou-
ška ml. (HCS Žabka Praha), prohrál 0:3 na
zápasy (2x v prodloužení - OT) a obsadil 15. pří-
čku. Také v Béčku jsme se těšili na vyřazovací
boje, kde naši borci tvořili skoro půlku účastníků,
ale tentokrát 27. David Dvořáček nezopakoval ví-
tězství z Brna; za ním se seřadili 31. Tomáš Jed-
lička, 32. Zdeněk Lopaur a 35. Robert Jež.
Poslední skupinou tentokrát bylo Céčko, kde 49.
Jindřich Petr v prvních 6 zápasech neprohrál, ale

nakonec mu patří střední příčka, 55. Milan
Zeman tentokrát může být rád jen za „laciné”
body do ČP. Litomyšlský Patrik Petr šel tentokrát
z Áčka do v play-off až jako 7., když stále nedo-
kázal zpevnit obranu: 3:2 „na blafáky” vyřadil
kolegu Václava Pikla, jasně přehrál Martina Ma-
děru (THC Stiga-Game Příbram), který mu před-
tím z cesty odklidil dalšího spoluhráče Y.
Levdanskyho, v semifinále však také neuspěl
proti Matouškovi ml., kterému šly blafáky, a měl
štěstí v OT. To ho opustilo až ve finále, kdy ho
jeho kolega Filip Hamáček porazil stejným způ-
sobem – 3:0 ve 3 OT – a stal se historicky 28.
hráčem, který dokázal vyhrát turnaj ČP. Třetí
místo obsadil Leoš Hvižď ml. (THC Stiga-Game
Příbram). 
Průběžné pořadí ČP 2015/2016: 1. Matoušek, 2.
P. Petr, 3. Hamáček, 9. Boštík, 20. Jež (6. vete-
rán), 24. Lopaur, 25. Dvořáček, 27. Jedlička, 39. J.
Petr, 42. Junek atd., Benátky jsou 4 body za 4.
místem. Soutěž pokračuje už 5. března v Pelhři-
mově, ale my trénujeme každý úterní podvečer
v DDM Litomyšl!            Text a foto Jindřich Petr



Vyhlášení mistrů v motoskijöringu 2016
V zasedací místnosti Autoklubu České republiky
byli 20. února vyhlášeni mistři republiky moto-
skijöringu v seriálu „Orion Shiva KTM Cup 2016”.
Vzhledem k letošní nepovedené zimě se vyhla-
šovalo na základě výsledků jednoho jediného
závodu v jihočeských Chotčinách. Mistry se tak
stali Josef Mňuk s Filipem Langerem, kteří tak
navázali na úspěšnou sezónu 2013, kdy rovněž
získali mistrovský titul. 
Co můžeme říci k sezóně 2016? Byla podobná
jako některé sezóny v minulosti, kdy se třikrát
také vyhlašovalo na základě jednoho závodu.
Mistry se stali Čiháček – Kavka (1998), Švorc –
Drašnar (2007) a Mohaupt – Hotový (2014). Ještě
horší byla sezóna 2008, kdy se nepodařilo uspo-
řádat ani jediný závod.
Seriál jsme začali docela dobře, když se 24. ledna
odjel 1. plánovaný závod. V té době jsme nepřed-
pokládali, že to bude zároveň závod poslední. Ale
takové jsou zimní závody, s nepřízní počasí se ne-
potýkáme jenom my, ale i v ostatních sportech.
Určitě musíme poděkovat chýnovským pořadate-
lům i místním hasičům za uspořádání závodu.

Letošní mistři si tak vylepšili bilanci v historické
tabulce, která je počítána ze všech odjetých zá-
vodů od roku 1998. Dostali se s 560 body na 8.
pozici. Tabulku stále vedou s obrovským násko-
kem sněhoví mistři - klášterečtí bratři Šrolerové,
kteří mají na svém kontě bodů 1 332. Určitě
milým překvapením bylo celkové 5. místo Veteš-
níka s Procházkou, kteří letos do MČR přešli
z Orlického poháru 2015. 

Poprvé bylo mistrovství vypsáno i pro samo-
statnou třídu MX2. Pro menší počet jezdců, než
předepisují řády (min. 5), mistr vyhlášen být ne-
mohl. Ale organizátoři počítají s MX2 i pro bu-
doucí sezónu. V dalších plánovaných závodech
se mělo závodit i v Orlickém poháru, který byl
určen pro začínající a hobby jezdce. Někteří
z hobby jezdců se alespoň svezli na chýnov-
ském závodě, který ale do poháru započítán
nebyl. 
Výsledky MČR 2016: 1. místo Josef Mňuk – Filip
Langer, Mňuk Racing Team z.s., Yamaha 450 4T,
23 bodů, 2. místo Patrik Šroler – Miroslav Šroler,
SMK Klášterec nad Orlicí, Beta 300 2T, 19 bodů,
3. místo Lukáš Mohaupt – Václav Hotový, Orion
Racing Team Litomyšl, Honda 450 4T, 16 bodů,
4. místo Michal Roušavý – Lukáš Mareš, Orion
Racing Team Litomyšl, Honda 450 4T, 13 bodů,
5. místo Zdeněk Vetešník – Jaroslav Procházka,
SMS Pardubice, Honda 250 2T, 11 bodů, 6. místo
Josef Švorc – Patrik Kříž, SMS Pardubice, KTM
450 4T, 10 bodů.

Josef Vašíček, foto archiv Orion racing team

Fotbalisté mají 
za sebou první
herní testy
Fotbalisté Jiskry odehráli úvodní zápasy v pří-
pravě na blížící se vstup do jarních mistrovských
bojů v I. A třídě. Na domácí umělé trávě si v prv-
ním přátelském duelu připsali cenný skalp účast-
níka krajského přeboru z České Třebové, kterého
porazili přesvědčivě 5:2 (branky: Kristek 2,
Zeman, Kundera, Mojdl). Poté si otevřeli „střel-
nici” proti vedoucímu celku krajské I. B třídy So-
kolu Libchavy a deklasovali jej jednoznačně 9:2
(L. Severa 3, J. Paclík 2, Zeman 2, Lím, Urban). Nej-
kvalitnější zkouškou bylo doposud střetnutí
s druhým týmem přeboru ze Slatiňan. Soupeř
disponuje velice kvalitním kádrem a patří k aspi-
rantům postupu do divize. Svoji sílu demonstro-
val také v Litomyšli, nicméně domácí s ním
odehráli důstojnou partii a výsledek 2:5 (Janou-
šek, Sršeň) jde z podstatné části na vrub skuteč-
nosti, že trenéru Švecovi chyběli někteří hráči ze
základu. Do mistrovského jara vstoupí Jiskra v so-
botu 26. března od 15 hodin doma proti Hornímu
Jelení a do té doby odehraje ještě několik příprav-
ných utkání s dobrými rivaly. Radek Halva

Máte rádi plavání a soutěživost? Tým lidí, který
pro plavání opravdu žije, pro vás připravil další
rok velmi zajímavého plavání v krytých bazé-
nech i venku. Perličkou je noční plavání a se-
tkání s úspěšným plavcem přes kanál La
Manche. Letos poprvé můžete začít i v Měst-
ském bazénu Litomyšl. Závod se bude konat ve
čtvrtek 21. dubna 2016 od 19 h a bude se plavat
100 m a 500 m. K tomuto účelu budou v tento
den vyhrazeny v krytém bazénu 2 dráhy při
běžném plavání pro veřejnost. Informujeme vás
s předstihem, abyste měli čas si účast rozmy-

slet a hlavně se připravit. V dalším čísle vám
závod ještě jednou připomeneme. Zúčastnit se
mohou plavci všech kategorií, věku i zkuše-
ností. Součástí PPP je také rodinný týmový
závod a možnost vyhrát let balónem. Podrob-
nější informace o soutěži najdete na
www.pppohar.cz. PPP též znamená Plavání Pro
Potěšení. Hlavním cílem je přispět k pravidel-
nému sportování a propagaci zajímavého
a zdravého sportu. Máte chuť to zkusit i vy? Tě-
šíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Pardubicko-hradecký
Plavecký Pohár v Litomyšli

Mladí basketbalisté postoupili na Mistrovství ČR
Historického úspěchu dosáhl tým nejmladších
minižáků U11 litomyšlského basketbalového
klubu. Díky skvěle zvládnutým kvalifikačním tur-
najům si tito chlapci do 11 let vybojovali postup
na dubnové Mistrovství České republiky v této
kategorii, které se uskuteční v Ostravě. Poté, co
jsme si vloni připsali premiérovou účast někte-
rého z družstev v celorepublikové ligové soutěži,
můžeme si nyní pomyslně odškrtnout další
milník, kterým je právě účast na závěrečném fi-
nálovém turnaji minižactva, kam se sjede 12 nej-
lepších týmu z celé republiky.
První kvalifikační zápasy nás čekaly hned po Vá-
nocích na palubovce nejtěžšího možného proti-
vníka v Pardubicích. Nejprve jsme si hladce
poradili s Hradcem Králové 88:26 a pak už nás
čekali natěšení domácí hráči. Přestože jsme oče-
kávali tuhý a vyrovnaný boj, od první minuty
bylo jasné, kdo dnes o vítězství stojí víc. Soupeře
jsme přehrávali především v nasazení a aktivitě.
Nakonec z toho bylo vítězství 67:35 a naše
šance na postup výrazně vzrostly.
Druhý turnaj koncem ledna v Hradci Králové měl
být pro nás papírově snadnou záležitostí, ale
rozhodně jsme nic nechtěli ponechat náhodě.
Přes trochu rozpačitý začátek jsme porazili do-
mácí Sokoly 104:22 a poté jsme nezaváhali ani
s Trutnovem, když jsme zvítězili 90:32.

Poslední krok k postupu jsme měli možnost udě-
lat na domácí palubovce, kde nás nejprve čekali
opět chlapci z Pardubic, u kterých jsme očeká-
vali velkou motivaci vrátit nám porážku. Naštěstí
zde neplatilo ono známé rčení, že poslední krok
bývá nejtěžší, a kluci si opět od úvodního roz-
skoku šli tvrdě za vítězstvím. Nakonec byl rozdíl
opět 32bodový, 85:53. V závěrečném duelu
s Trutnovem jsme si již mohli užívat oslav a v po-
klidném tempu jsme vyhráli 104:20.
Bez ztráty bodu jsme obsadili první místo ve své
kvalifikační skupině a kromě výsledku je velmi po-
zitivní i naše předvedená hra. Kluci ukázali neje-
nom určitou herní kvalitu, ale také veliké úsilí

a odhodlání a naprosto zaslouženě se mohou
těšit na republikový šampionát. Nyní ale nesmíme
usnout na vavřínech nebo snad podlehnout něja-
kému uspokojení. Je před námi stále mnoho práce
a v Ostravě nás rozhodně nečeká žádný lehký
soupeř ani zápas. Ale nevzdáváme se před bojem
a budeme se rvát o co nejlepší umístění.
A kdo jsou ti úspěšní chlapci? Tým vedený tre-
néry Martinem Šorfem, Markem Martiníkem
a Danem Brýdlem tvoří: Tomáš Folta, Adam
Bielko, Adam Kubíček, Tomáš Sedláček, Ondra
Vomáčka, Adam Švanda, Jonáš Brýdl, Matěj
Hanuš, Fanda a Vojta Tupcovi, Kuba Martiník,
Šimon Vašek, Matěj Beran, Dan Král, Adam Sabol
a Ríša Prokop. Ještě jednou velká gratulace
všem!                      Martin Šorf, předseda klubu, 

foto Marek Martiník
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