
Na festivalu byly připomenuty
stinné stránky historie Litomyšle

Záchranka je pět dní v týdnu
přes den bez lékaře
Litomyšlská radnice obdržela 10. března 2016
dopis ředitele Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje MUDr. Pavla Svobody. Ten
v něm informoval o částečné transformaci po-
sádky rychlé lékařské pomoci (RLP) na výjez-
dové základně Litomyšl. Od 1. dubna jsou denní
směny ve všedních dnech zajišťovány posád-
kou bez lékaře, tedy rychlou záchrannou po-
mocí (RZP). Důvodem je nedostatek doktorů.
V lidech ale doutnají emoce. 
V Litomyšli se opakuje situace, která nastala
v roce 2014. Lékař z místní stanice záchranky
byl tehdy odvolán do sousedního Vysokého
Mýta. Po zdlouhavých jednáních a díky vstříc-
nosti lékařů z Litomyšlské nemocnice se nako-
nec podařilo režim rychlé lékařské pomoci

obnovit. Bumerang se ale vrátil a záchranka
opět nemá doktory. „I přes enormní nasazení
našich a nemocničních lékařů se nedaří pokrý-
vat plně všechny směny lékaři, aniž bychom
nenaráželi na psychické a fyzické limity našich
elitních lékařů, na možnosti jejich dalších za-
městnavatelů a i limity dané zákoníkem práce
a dalšími normami,” vysvětlil ředitel Pavel Svo-
boda a dodal: „Dosavadní trvalý celoroční
režim RLP bude po dobu denní směny, a to
pouze ve všední dny, nahrazen plně dostačují-
cím nelékařským režimem rychlé zdravotnické
pomoci RZP.” Zdůraznil zároveň, že záchranná
služba Litomyšl neopouští a nikdy neopustí.
Třetina z non-stop provozu je ale bez lékaře
v posádce.    strana 3 >

Rozpočet města si
můžete „rozkliknout”

Situace kolem výstavby
D35 je nejasná

Blíží se gastronomické
slavnosti

„Ve dnech 9.–11. října 1950 se konal ve Smeta-
nově domě proces se skupinou ,Stříteský
a spol.´, v němž bylo 24 osob odsouzeno za
rozvracení republiky. Šlo o pečlivě vykonstru-
ovaný případ vedený Státním soudem, o jehož
účelu hovoří skutečnost, že devatenáct odsou-
zených bylo členy Junáka, přičemž devět od-
souzených bylo v době konání soudu
mladistvých. Nejmladšímu bylo v době sou-
dního přelíčení 16 let. Prvním cílem procesu

bylo předvést protistátní zaměření skautského
hnutí. Druhým ukázka toho, že v pozadí tříd-
ního boje stojí církevní představitelé řízení
z Vatikánu, v tomto případě rektor litomyšlské
piaristické koleje F. A. Stříteský. Většina odsou-
zených byla studenty litomyšlských středních
škol. Úhrnná výše trestu činila 220,5 roku,” při-
pomenul více než šedesát let staré události
historik a pracovník litomyšlského muzea Mar-
tin Boštík. 
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Na desátém ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel v Praze se skloňovala Litomyšl často.
Předposlední týden v únoru se konalo v Praze několik desítek akcí, jejichž společným téma-
tem bylo pro letošní rok „Mládež v době nesvobody”. Jedním z hlavních bodů programu byla
27. února rekonstrukce litomyšlského monstrprocesu „Stříteský a spol.”, která se konala
v budově Vrchního soudu na Pankráci. Nechvalně proslulý soudní proces s rektorem Stří-
teským a studenty gymnázia ztvárnili za účasti přímých aktérů líčení v roce 1950 studenti
Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Zastupitelé v prosinci rozhodli o udělení
čestného občanství města Litomyšle hu-
debnímu řediteli a šéfdirigentovi České
filharmonie Jiřímu Bělohlávkovi a archi-
tektu Josefu Pleskotovi. Slavnostní pře-
dání symbolických klíčů od města
a dekretů čestného občanství se usku-
teční v úterý 3. května od 19.00 hod. ve
velkém sále Smetanova domu. V rámci
hudebního programu slavnosti vystoupí
vynikající klarinetista Jan Mach, který spo-
lečně se Zemlinského kvartetem před-
nese Mozartův líbezný Stadler-kvintet.
Finále bude patřit hudbě Antonína Dvo-
řáka – slavný Kvintet A dur přednese
Zemlinského kvarteto a klavírní virtuóz
Ivo Kahánek!

Jiřímu Bělohlávkovi bude uděleno čestné
občanství za celoživotní mistrovství,
soustavnou propagaci české, zejména
Smetanovy hudby doma i zahraničí a mi-
mořádný  vztah  k Litomyšli.  Architektu
Josefu Pleskotovi se uděluje čestné občan-
ství za mimořádný přínos architektuře,
pravidelnou reprezentaci české architek-
tury na mezinárodních přehlídkách a za
výjimečný vztah k našemu městu. 
Čestné občanství - nejvýznamnější oce-
nění města Litomyšle od sametové revo-
luce obdrželi Olbram Zoubek, Libor Pešek,
Ivo Žídek, Václav Boštík, Eduard Haken
a Zdeněk Kopal.
Nenechte si ujít mimořádný hudební zá-
žitek a zároveň přijďte přivítat nové
čestné občany města Litomyšle.          

Jana Bisová, foto František Renza

Město udělí
dvě čestná
občanství

Rekonstrukce procesu se v Praze zúčastnili i ti,
kteří jej zažili na vlastní kůži. „Zvládli to výborně
po technické stránce. Je však samozřejmě
nutné si uvědomit, že je rozdíl mezi osobou
před soudem a hrát osobu, která před soudem
stojí. Něco jiného je rok 2016 a něco jiného
1950,” zhodnotil rekonstrukci Jiří Kopřiva. Po
představení se dokonce sešel se studentem,
který jej hrál.                                     strana 9 >

Jiří Bělohlávek Josef Pleskot

Zpravodaj města Litomyšle
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM schvaluje zadávací podmínky pro za-

kázku „Úsekové měření rychlosti vozidel na
území města Litomyšl”. RaM souhlasí se zadá-
ním zakázky v zjednodušeném podlimitním ří-
zení a dále souhlasí s tím, že výzva k podání
žádosti o účast v tomto řízení a k prokázání spl-
nění kvalifikace bude zaslána těmto uchazečům:
DOSIP Servis, s.r.o., GEMOS Dopravní systémy
a.s., Gornex s.r.o., Sorneco, s.r.o., SUPTel a.s.,
MOVIBIO s.r.o.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu „Vý-
měna střešní krytiny na domě čp. 37 Smetanovo
náměstí". Jako nejvýhodnější vyhodnotila na-
bídku firmy Mondi, s.r.o., Litomyšl.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu „Rekon-
strukce spoj. uličky T. Novákové – P. Bezruče”.
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Skanska a.s. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o uza-
vření budoucích smluv připojení odběrného

elektrického zařízení k distribuční soustavě
s ČEZ Distribuce a.s., Děčín na připojení odběr-
ného místa Z. Kopala (domov důchodců). Podíl
na nákladech 247 500 Kč.

 RaM se seznámila s žádostí společnosti Auto
Hlaváček a. s. na prodej pozemku v průmyslové
zóně. RaM souhlasí s přípravou podkladů pro
odhad nákladů na zainvestování požadovaného
pozemku. Poté bude žádost předložena k no-
vému projednání.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou Philips Česká republika s.r.o., na prove-
dení návrhu slavnostního osvětlení na Smeta-
nově náměstí.

 RaM souhlasí s využitím plochy heliportu
a přilehlé zaplocené plochy se zpevněným po-
vrchem k provádění dílčí zkoušky pro získání ři-
dičského oprávnění na motocykl v souladu
s novelou zákona č. 247/2000 Sb. Z důvodu tr-
valého využívání plochy za tímto účelem bude
vodorovným dopravním značením vyznačeno
umístění kuželů a směr jízdy motocyklu. 

 RaM revokuje usnesení č. 86/16 ze dne 1. 2.
2016 takto: RaM souhlasí s vedením trasy „Te-
rénní stezky pro cyklisty v rámci projektu Bike
resort Orlicko - Třebovsko" označené jako Obj.
022 - Peklák nahoru kolem Javorníku a nesou-
hlasí s vedením trasy označené jako Obj. 029 –
Zhořská.

 RaM schvaluje prodloužení jmenování
Mgr. Jany Kroulíkové do funkce ředitelky Měst-
ské knihovny v Litomyšli. Jmenování se prodlu-
žuje do 30. 6. 2018.

 RaM se seznámila s žádostí Petra Fily, Lito-
myšl ze dne 22. 2. 2016 a souhlasí se záměrem
rozšíření pronajímaných prostor o cca 70 - 80
m2 v 3. NP budovy občanské vybavenosti č.p.
1130 za účelem vybudování cvičebního sálu. Ná-
jemce vypracuje a předloží projekt na rozšíření
pronajímaných prostor a odhad investičních ná-
kladů.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanovo
nám. – horní část o velikosti 136 m2 v období od
2. 6. do 3. 6. 2016 za účelem uskutečnění edu-
kativní akce „Smart bydlení". Žadatel Fox Hunter
s.r.o., Praha.                    Více na www.litomysl.cz

Ze zastupitelstva 

Z jednání zastupitelstva

 ZaM souhlasí s podmínkami prodeje pozemků
ve vlastnictví města v lokalitě Na Prokopu - Li-
dická pro rok 2016. Jedná se o prodej za kupní
cenu nižší než obvyklou. Důvodem této odchylky
je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení
§ 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého
„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města
je při stanovení výše ceny vedeno snahou pod-
pořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspo-
kojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet
území města a případně přivést do města nové
obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost
koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní
cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní
ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudo-
vání technické infrastruktury, vynaložených

městem a přepočtených na plochu uvedeného
pozemku. Kupující, který splní všechny povin-
nosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na
smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení
zpět. Kupující, který povinnosti nesplní a stavbu
pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 350 Kč/m2 pro-
dávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu
mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny bez
DPH a smluvní pokuty, tedy celkem 1 190 Kč/m2

prodávaného pozemku, bude příjmem města
a tato částka dle mínění zastupitelstva města
odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných po-
zemků.

 ZaM schvaluje rozpočet města Litomyšl na
rok 2016 takto (údaje v tis. Kč):
příjmy roku 2016 272 994,90
zapojení zdrojů z roku 2015 39 213,00

celkové zdroje rozpočtu na rok 2016 312 207,90
běžné výdaje 201 531,90
kapitálové výdaje 101 175,00
splátky úvěrů vedených v rozpočtu 9 501,00
celkové výdaje rozpočtu na rok 2016 312 207,90

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8
700 000 Kč společnosti Městské služby Litomyšl
s.r.o. na krytí úhrady provozní ztráty sportovišť
(krytý bazén, letní stadion, zimní stadion a spor-
tovní hala, plovárna) v roce 2016. ZaM schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.

 ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 01/2016, o stanovení škol-
ských obvodů spádových škol zřízených měs-
tem Litomyšl.

 ZaM projednalo a schvaluje Zprávu o uplat-
ňování územního plánu Litomyšl za období
12/2011-12/2015. 

Více na www.litomysl.cz

Majetkoprávní záležitosti města byly na pořadu
hned po procedurálních věcech. Převody a pro-
deje pozemků byly schváleny. Odsouhlasen byl
i prodej čtyř tisíc metrů čtverečních v průmys-
lové zóně, kde by chtěla umístit obchodní haly
firma SKM. Schválen byl plán na prodej zbylých
pozemků v lokalitě Na Prokopu – Lidická. Infor-
mací o tomto bodu naleznete v dubnovém čísle
Lilie. 
Zápis z jednání finančního výboru byl dalším
bodem programu. K diskusi byla přednesena té-
mata jako finanční výdaje na propagaci města,
kabelovou televizi nebo výstavbu sociálního za-
řízení u hřbitova. Debatu však vzbudilo téma
„úsekového měření rychlosti”, které by podle ně-
kterých členů výboru nemělo zklidnit dopravní
situaci ve městě, ale mělo by sloužit pouze k zí-
skání finančních prostředků. „Primárně jde
o zklidnění dopravy. Motivací nejsou peníze,”
ohradil se vůči tomuto tvrzení starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Ten také upo-
zornil na stanoviska dopravní komise, která se
touto problematikou zabývá. 

Hlavním bodem tří a půl hodinového jednání za-
stupitelstva bylo schvalování rozpočtu města na
rok 2016. Jediné výhrady k návrhu měl zastupitel
Radek Pulkrábek (Patriot SNK), ten kritizoval vý-
daje na hudební klub Kotelna, kabelovou televizi,
dodělání hracích prvků na zámeckém návrší, na
propagaci města nebo nákup zvonů do piaristic-
kého kostela. „Občané vyslali sbírkou signál, že
si zvony nepřejí,” zazněl argument Radka Pul-
krábka, proč nepodpořit nákup zvonů, na které
bylo vybráno mezi lidmi více než 350 tisíc korun.
Na veškeré výhrady reagoval starosta Litomyšle
a obhájil navrhované finanční výdaje. Finanční
prostředky určené na provoz kabelové televize
byly přenechány k projednání mediálnímu vý-
boru. Podrobnosti k tomuto bodu naleznete
v tomto čísle Lilie. Rozpočet města byl nakonec
schválen naprostou většinou dvaceti hlasů.
Jeden zastupitel byl proti a dva se zdrželi hlaso-
vání. Bez diskusí byly schváleny body, které se
týkaly financování příspěvkových organizací
a také dotace poskytnuté Městským službám Li-
tomyšl, která kryje provozní ztrátu sportovišť.

Pod odbor výstavby a územního plánování byl
zahrnutý bod, ve kterém měli zastupitelé roz-
hodnout o návrhu změny územního plánu, který
podalo Zemědělské družstvo chovatelů a pěsti-
telů Litomyšl. To chtělo vybudovat v blízkosti
bioplynové stanice velkokapacitní skleníky, které
by využily odpadní teplo z bioplynky. Hlavním
důvodem pro zamítnutí byl světelný smog, který
by obtěžoval osoby i zvířata. Hned na úvod vy-
stoupil Vojtěch Stříteský (SNK „Fórum občanů
Litomyšle”), který připomněl výstavbu obdob-
ného zařízení v Polsku a v tomto ohledu zmínil,
že není opora v legislativě, která by zaručovala,
že zařízení vybudované na území Litomyšle ne-
bude mít za důsledek obdobné světelné znečiš-
tění. Zástupce zemědělského družstva naopak
tvrdil, že lze využít technologie, které by zaru-
čovali zastínění. Na podporu projektu uvedl, že
by bylo možné využít zbytkové teplo z bioply-
nové stanice. Návrh na změnu územního plánu
nebyl nakonec přijat. Rozhodl o tom jediný hlas.
Dále nebyla schválena změna územního plánu,
která by umožnila výstavbu vysílače, který by
zajišťoval lepší pokrytí signálem pro mobilní te-
lefony v oblasti Pazuchy a Strakova.
Zastupitelstvo města v dalším bodě jednání
vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru,
který se zabýval nesrovnalostmi v oblasti zapla-

Schválení rozpočtu města na rok 2016 bylo hlavním bodem zastupitelstva, které bylo svoláno
na 1. března. Zastupitelé také jednali o prodeji zbývajících pozemků v lokalitě Prokop – Lidická
nebo o možné výstavbě skleníků u zemědělského družstva. Na program jednání se také dostalo
schvalování změn v dozorčí radě Městských služeb Litomyšl.
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„Současná situace na záchrance nás vůbec ne-
těší. Nedostatek lékařů je ale bohužel už celore-
publikový problém a my s tím nic nenaděláme.
Samozřejmě jsme se snažili diskutovat o mo-
žných řešeních dané situace, ale bylo by to na
úkor Litomyšlské nemocnice. Lékařů je skutečně
nedostatek a jejich nasazení má své limity,” re-
agoval starosta Litomyšle Radomil Kašpar. „Rád
bych poděkoval všem, kteří dosud pomáhali
a sloužili na litomyšlské základně záchranky,”
vyjádřil díky starosta, který zároveň potvrdil, že
i nadále se radnice snaží situaci řešit. Možností
ale moc nemá a lidé už přestávají doufat. Mají
strach, že je to jen začátek něčeho většího. „Teď
je to rychlá bez lékaře a za chvilku tu nebude už
ani nemocnice,” zní jeden z komentářů na FB
Lilie a další reaguje slovy: „Skvělé! Takže vedení
města se tedy úplně v klidu a v pohodě smířilo
s tím, že od 1. 4. bude v Litomyšli jezdit lékař na
záchrance už jenom v noci. Jen pro připomenutí,
litomyšlský kmenový lékař zůstal, dočasně´ ve
Vysokém Mýtě až doposud (tj. od prosince
2013!), takže v Mýtě bude (na úkor Litomyšle)
i nadále plnohodnotná 1 posádka RLP + 1 po-
sádka RZP, zatímco v Litomyšli bude z jedné je-
diné posádky už jen pouze 1/3 RZP a 2/3 RLP...” 
Na Pardubický kraj tak byl odeslán dopis, kde
město Litomyšl vyjadřuje znepokojení se sou-
časným stavem. Zároveň ožila petice z roku
2014. I na http://e-petice.cz/petitions/petice-za-
z a c h ova n i - r yc h l e - l e ka r s ke - p o m o c i -v-
litomysli.html najdeme rozhořčené komentáře.
„Situace na litomyšlském výjezdovém stanovišti
záchranky je dána pouze tím, že nejsou k dispo-
zici volní lékaři. Tento stav je v tomto oboru dlou-
hodobý a rozhodně ho nezmění žádná, i když
dobře míněná, petice. Ředitel zdravotnické zá-
chranné služby se podle našeho názoru snaží
hledat nejlepší možná řešení i v této nepříznivé
situaci tak, aby byl kraj racionálně pokryt  lékař-
skými posádkami a dojezdové časy byly do-
drženy na všech místech,” prohlásil náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek
a dodal: „Na řadě dalších míst v Pardubickém
kraji, kde posádky bez lékaře slouží, se tento

způsob osvědčil, nedošlo k žádnému pochybení,
a pokud byl potřeba zásah lékaře, vždy se k pa-
cientovi včas dostal z jiného stanoviště. Navíc je
celé území kraje pro případ nutnosti pokryto ze
tří míst leteckou záchrannou službou.” Předne-
mocniční péče pro Litomyšl a okolí je tedy nyní
zajištěna tak, jako třeba v minulých letech při
částečné nebo plné transformaci v Lanškrouně,
Moravské Třebové, Poličce, Holicích, Přelouči či
Žamberku.
V Litomyšli tedy došlo k transformaci na hybridní
lékařsko/nelékařský záchranářský režim, který
v minulých letech využili nejen v Pardubickém
kraji, ale jinde v celé České republice. Je podpo-
rován odbornými společnostmi a je vynucen jen
a pouze nedostatkem disponibilních lékařů pro
posádky. O kritické situaci v českém zdravotnic-
tví svědčí i otevřený dopis prezidenta České lé-
kařské komory MUDr. Milana Kubka předsedovi
vlády a tisková konference komory. „Chci tímto
upozornit občany na rozpad českého zdravotnic-
tví. Obrátili jsme se otevřeným dopisem na před-
sedu vlády pana Bohuslava Sobotku a jeho
prostřednictvím na celou vládu, protože naší po-
vinností je varovat občany. Základní úlohou je
zajistit každému občanovi kvalitní, dostupnou
a bezpečnou zdravotní péči, když ji potřebuje,
a v místě, kde ji potřebuje. Ani přes obětavou
práci tisíců lékařů a sester není zdravotnictví
v současnosti schopné tuto úlohu plnit,” prohlá-
sil Milan Kubek a dodal: „Nedostatek peněz, ne-
dostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou
spolu s porušováním platných zákonů a dalších
právních norem příčinou krize českého zdravot-
nictví, která se projevuje poklesem dostupnosti,
kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro
naše občany.”
Nutná částečná transformace litomyšlské sta-
nice záchranky byla projednána s vedením

krajského úřadu - odborem zdravotnictví, od-
bornou veřejností, zaměstnanci, odborovou or-
ganizací, VZP, Asociací ZZS ČR a představiteli
Ministerstva zdravotnictví ČR. Podle slov Pavla
Svobody se v případě personální stabilizace če-
ského zdravotnictví lékaři do Litomyšle vrátí.
RLP – Standardní výjezdová skupina rychlé lé-
kařské pomoci pracuje ve tříčlenném složení,
a to řidič-záchranář, zdravotnický záchranář
a lékař.
RZP - Skupina pracuje ve dvoučlenném složení,
a to řidič-záchranář a zdravotnický záchranář.
Součástí skupiny RZP není lékař.

Otázka pro Pardubický kraj
Jaké záměry má kraj se zdravotnictvím 
na Litomyšlsku?
Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického
kraje: Pardubický kraj v rámci akciové společ-
nosti Nemocnice Pardubického kraje i nadále
pevně počítá s existencí Litomyšlské nemocnice.
Ta se v loňském roce vyrovnala s nastaveným
ekonomickým plánem, proti očekávání byla do-
konce mírně zisková, má oporu ve stabilitě velké
společnosti. Dobrým signálem je nedávný ná-
stup nového primáře neurologie a iktové jed-
notky, která slouží pro celou východní část kraje
a je jediným mimopardubickým vysoce speciali-
zovaným centrem v našem kraji.
Dalším signálem, že se kraj rozhodně nechystá
nemocnici utlumit, jsou investice, které do ní na-
příklad v loňském roce poslal. Nemocnice v Li-
tomyšli získala nové přístroje za 22,5 milionů
korun a dalších 23 milionů stálo zateplení budov
ředitelství a interny. Kraj má letos připravené
další projekty, jako je zateplení správní budovy,
rekonstrukce interní ambulance a střechy na
monobloku. Jako první ale přijde na řadu rekon-
strukce pokojů v budově interny pro klienty lé-
čebny dlouhodobě nemocných. Výběrové řízení
na zhotovitele už bylo vyhlášeno a projekt za
více než 11 milionů korun bude hotový do konce
letošního roku.                                                  -bj-

cení příspěvků členů sportovních oddílů. Na ty
jsou pak vázány dotace od města Litomyšl. Po
krátké diskusi bylo konstatováno, že dotace
města nebudou pro letošní rok kráceny a je po-
třeba dohlédnout, aby k problémům nedochá-
zelo. „Závěry kontrolního výboru by měly být
návodem, jak připravit velice přesné pokyny, jak
postupovat při získání dotací na rok 2017,” pro-
hlásil Martin Klejch (Patriot SNK), který je členem
kontrolního výboru a sportovní komise. 
Jedním z posledních témat, kterými se zastupi-
telé zabývali, bylo jmenování členů dozorčí rady
Městských služeb Litomyšl. Radomila Kašpara
a Věroslava Valentu měli nahradit Michal Kortyš
a David Večeřa. K tomuto bodu vystoupil Radek
Pulkrábek, který zkritizoval volbu lidí do dozor-
čích rad. Dále vystoupil Miroslav Nádvorník (TOP
09), který odstoupil z funkce předsedy dozorčí
rady městských služeb. Jako náhradu za odstou-
pivšího předsedy navrhl do funkce Martin Klejch
Radka Pulkrábka. Nakonec byly staženy z jedna-
cího plánu body na odvolání členů dozorčí rady
i na jmenování členů nových. 
Na závěr jednání březnového zastupitelstva byly
předneseny interpelace Radka Pulkrábka na sta-
rostu města Radomila Kašpara. Po vzájemné ar-
gumentaci a ukončení časového limitu pro otázky
i odpovědi bylo zastupitelstvo ukončeno.       -pš-

Pozvánka
na zastupitelstvo
V úterý 19. dubna se od 16.00 hod. uskuteční
v zámeckém pivovaru veřejné jednání Zastupi-
telstva města Litomyšle. Na programu budou
jako vždy majetkoprávní či finanční záležitosti
města, zápis z mediálního výboru a další.

Stromy v parku čeká ošetření
V rámci revitalizace zámeckého návrší nebylo
možné věnovat patřičnou pozornost zeleni zá-
meckého parku. Projektová dokumentace k nej-
větší investiční akci v dějinách města totiž byla
hotova, když město zasáhly vichřice, které park
poničily. „Bohužel nebylo možné nápravy těchto
škod zahrnout do již započatého procesu,” sdělil
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.
Například stromy nebyly po velkých vichřicích zá-
sadně upraveny.  Město Litomyšl vyvolalo jednání
s Národním památkovým ústavem a vzájemně se
dohodly tuto skutečnost v letošním roce napravit.
První změny se uskutečnily v uplynulých dnech. 
V říjnu pracovníci městského úřadu se zástupci
odborné firmy prošli parkem a vybrali deset
stromů, které jsou v nejhorším stavu. Šest z nich
bude odborně ošetřeno a zachráněno. Bohužel
čtyři stromy bude potřeba skácet. Lípu, dva javory
a smrk. „Důvodem jsou velká poranění kmenů
stromů. Dva jsou výrazně proschlé a dvěma hrozí
pád,” sdělila Barbora Rezková, pracovnice Měst-
ského úřadu Litomyšl odpovědná za správu ze-
leně. V tuto chvíli se jedná o ty nejnutnější
údržbové práce, tak aby nebyli ohroženi návštěv-
níci parku a majetek v sousedství. „Pro zámek je
úprava zásadní a dlouho jsme o ni usilovali a jsme

rádi, že se vše podařilo,” vyjádřila se kastelánka
zámku Zdeňka Kalová. 
V parku však nedojde pouze k redukci stromového
porostu. Už na podzim je naplánována výsadba.
„Osázíme místa, kde došlo ke kácení. Bude se jed-
nat o stejné druhy,” vysvětlila Barbora Rezková.
Náhrady se však netýkají smrku, který je druhově
pro danou lokalitu nevhodný. Park se dočká oproti
minulým letům lepší údržby. V tomto trendu by se
mělo pokračovat. Došlo totiž k dohodě mezi měs-
tem Litomyšl a Národním památkovým ústavem.
„V příštích letech bychom chtěli vytvořit společný
plán výsadby a péče, která by měla řešit celkový
rozvoj parku,” dodal Michal Kortyš.                  -pš-

Záchranka je pět dní v týdnu
přes den bez lékaře

Poplatek ze psů 
na letošní rok
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl č.
06/11 o místním poplatku ze psů byla povinnost
uhradit tento poplatek do 31. března 2016. Všem
poplatníkům byla během února zaslána slo-
ženka, na základě které je možné provést platbu
z bankovního účtu, na přepážce České pošty,
případně v hotovosti nebo platební kartou na
pokladnách města na ul. Bří Šťastných 1000
nebo J. E. Purkyně 918 v pondělí a ve středu do
17 hodin, v ostatních dnech do 14 hodin. 
Pokud jste doposud poplatek neuhradili, učiňte
tak co nejdříve. Máte-li poplatek již uhrazený,
považujte prosím toto upozornění za bezpřed-
mětné.

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

V Litomyšli máme tak velké srdce, že nám ne-
zbylo místo na rozum. Proto jsme na posled-
ním jednání ZaM odsouhlasili výdaje z rozpočtu
Města jako: 600 tis. Kč na „živé zvony”, 750 tis.
na přestavbu „oceněného” kruhového objezdu
u Penny marketu, 600 tis. na dodělání už tak
„úžasného” stanu vedle zámku. Ano, Litomyšl
potřebuje nutně živé zvony, jelikož vyzvánění
z mrtvých reproduktorů je pro nás nedostačující.
Ano, kruhový objezd opravujeme, protože ho
někdo špatně vyprojektoval a některé nákladní
vozy, které se na něj při průjezdu nevcházejí, ho
zničili. Ano, laminátokovový stan se nepodařilo
z dotací EU zcela dostavět a tak ho musíme do-
dělat z peněz rozpočtu Města a můžeme prý být
rádi, že to bude stát jen 600 tis. Kč, protože
v Německu něco podobného stálo několik mili-
ónů. To, že se za dva roky na zvony nevybralo
ani 20% potřebných peněz, je prý úspěch a já
jsem dle zastupitele Stříteského demagog, když
říkám, že je to důkazem toho, že je občané ne-

chtějí. Proč tedy před dvěma lety na začátku
sbírky uváděl bývalý starosta Kortyš, že by byl
rád, kdyby se na zvony vybralo za 3-4 měsíce?
Proč v místní TV říkal "jestli budou chtět tak dají
a jestli nebudou chtět tak nedají" a nyní si berou
peníze tímto způsobem od všech občanů? Proč
se mluví o dvou mecenáších, kteří mají na zvony
přispět dalších 1,2 mil. Kč, a neřekne se jejich
jméno? Jsou to snad peníze od těch, co úspěšně
čerpají dotace, nebo úspěšní realizátoři veřej-
ných zakázek?  Proč radní mlčí, když se ptám?
Kruhový objezd skutečně zničily velké ná-
kladní vozy, ale o jeho nedostatečném dimen-
zování se mluvilo již od začátku. Proč chtít
náhradu od toho kdo ho navrhnul, když opravu
mohou zaplatit všichni občané? Proč by se o zí-
skání takové náhrady vedení Města snažilo? Pro-
tože v Litomyšli se práce architektů jenom
chválí. 600 tis. Kč na dodělání stanu u zámku
je opravdu důkazem našeho velkého srdce.
Naši radní vypozorovali, že si ho většina obyva-

tel oblíbila společně s laminátovými korýtky a la-
vičkami a tak dávají Arch. Šépkovi opět možnost
udělat něco pěkného, pro nás všechny. Hned se
cítím tak nějak blaženě po celém těle, když si
vzpomenu, jak nám laminátokovový stan
u zámku nahradil amfiteátr, který působil (dle
odborníků) opravdu cizorodě a bylo nutné ho
odstranit. Bývalý starosta Kortyš nám sice v le-
táku vydávaném Městem při příležitosti posled-
ního koncertu Čechomoru sliboval, jak budou
amfiteátr z dotace EU revitalizovat na menší
s kapacitou pro 500 - 750 sedících na lavičkách,
ale nakonec udělali moc dobře, že jsou lavičky
jenom pro cca 60 osob, dobře uskladněné na
MsL.s.r.o. vedle nějakého kovového odpadu.
Také se povedlo, že z vyčerpaných 400 mil. Kč
dotace EU, nezbylo na nové moderní mobilní je-
viště do amfiteátru. Vidíte, jak dobře vaši volení
zástupci hospodaří. Tak je občas přijďte povzbu-
dit na jednání ZaM, je tam i veselo. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

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

Nedopusťme další „dočasné” řešení
V polovině března jsme se společně s vámi do-
zvěděli o dalším zákroku vedení Pardubického
kraje a Zdravotnické záchranné služby Pardubic-
kého kraje vůči zdravotnictví v Litomyšli. Tento-
krát se jedná o částečnou transformaci posádky
rychlé lékařské pomoci (RLP), která je počínaje
1. dubnem ve všedních dnech během denní
směny nahrazena nelékařským režimem rychlé
zdravotnické pomoci (RZP). Jakkoli vnímáme

personální problémy zdravotnické záchranné
služby a českého zdravotnictví obecně, zásadně
s tímto rozhodnutím nesouhlasíme. Obáváme
se, že tímto krokem dochází ke zhoršení dostup-
nosti a kvality neodkladné přednemocniční péče
pro občany Litomyšle a okolí, kteří mají právo na
odbornou, rychlou a účinnou pomoc při vážných
zdravotních potížích. Žádáme proto vedení Par-
dubického kraje, aby bylo naplněno usnesení
Rady Pardubického kraje č. R/689/13 ze dne 14.

11. 2013 týkající se organizace zdravotnické zá-
chranné služby v Pardubickém kraji a fungování
posádky RLP v Litomyšli bylo zajištěno v plném
rozsahu. Odmítáme další „dočasné” řešení, které
dobře známe po zrušení několika oddělení v Li-
tomyšlské nemocnici.

Za ČSSD Litomyšl Dana Kmošková, 
Marek Novohradský, Lubomír Sršeň, 

členové ZaM

Česká strana sociálně demokratická

Ukliďme Česko v Litomyšli podruhé. Přidejte se!
Když jsme vloni uklízeli zaneřáděné příkopy
podél silnice na Suchou, pytlů jsme naplnili
hodně. Člověk by se až divil, kde se tam tolik
nepořádku vzalo, až nám to kdosi ukázal
v praxi. Ze staženého okna kolemjedoucího vo-
zidla nám osazenstvo přihodilo další „pozor-
nost”. Přímo na nás. Na truc tomuto milému
spoluobčanovi do toho jdeme letos znovu. Pře-
dem se mu tedy omlouváme.
Pokud si nepřejete, aby nás budoucí archeolo-
gové pojmenovali "kulturou polymerových
polí", pojďte do toho s námi. I díky Vám pro-

běhne celorepubliková akce „Ukliďme Česko”
i v Litomyšli - a to v sobotu 16. dubna.
Kde uklidit? Po zásahu volá prakticky jakékoliv
místo Litomyšle a okolí. Nejpalčivější jsou pří-
kopy podél silnic a „výpadovek”, ale i mnoho
dalších míst uvnitř města i v jeho okolí. Já s ro-
dinou např. uklízíme podél silnice na Suchou,
kudy často jezdíme, a cyklostezku Litomyšl -
Suchá, kam chodíme na vycházky. Vaše volba
místa může mít podobnou motivaci. 
Jak se přidat? Stačí, když se ozvete a my pro
Vás zajistíme pytle i jejich následný odvoz z do-
mluveného místa – to díky podpoře SUS Lito-

myšl. Máme také interaktivní mapu Litomyšle
a okolí, kam můžete zakreslit úsek, který plá-
nujete „zcivilizovat”. Naleznete ji na stránkách
www.generace89.cz. Informace také získáte na
e-mailu jan.vavrin@generace89.cz.
Kdy? Termín je celorepublikově stanoven na
sobotu 16. dubna, ale individuálně se lze samo-
zřejmě domluvit na náhradním termínu. Tak,
abychom zajistili svoz odpadu.   
Díky Vám všem za Vaši účast! Nechť skví se
nejen naše krásné město, ale i jeho okolí. Vždyť
kdo by si chtěl svého ducha lázniti se svinčíkem
vůkol!                            Jan Vavřín, Generace 89

SNK Generace 89

Stavební záměr vzbuzuje mezi občany Lánů emoce
Podnikání na jedné straně, zájmy občany přile-
hlých nemovitostí na straně druhé. To je spor,
který se rozhořel Na Lánech mezi tamními oby-
vateli a spediční firmou Cobra Transport. Ta má
v plánu ve svém areálu nahradit tři staré haly za
dvě nové. Lidé se ale obávají, že zde vyrostou
skladovací „monstra” a zvýší se kamionová do-
prava. 
Společnost Cobra Transport začala Na Lánech
fungovat v roce 2008. Vlastník firmy Radek Bar-
toš zrekonstruoval administrativní budovu a při-
lehlé haly začal využívat jako skladovací
prostory. Na Lány tak začaly mířit kamiony. Už
tehdy se to lidem nelíbilo a ve chvíli, kdy majitel
oznámil záměr vybudovat nové sklady, začaly
komplikace. „Haly tady stojí. Chceme je jen dát
do stavu, abychom je mohli normálně užívat,”

prohlásil Radek Bartoš a pokračoval: „Jednu vel-
kou halu chceme zbourat. Z tří tak uděláme dvě.
Žádné překladiště tady nebude. Pracujeme tady
se zbožím našich dlouhodobých zákazníků a za-
jišťujeme jim servis. Nepředpokládám vyšší do-
pravní zátěž.” Občané ale už nyní s nelibostí
nesou přítomnost kamionové dopravy v blízkosti
svých bydlišť. Obávají se, že v areálu dopravní
a spediční firmy vyrostou mnohem větší sklado-
vací prostory. „Občané Litomyšle se domnívají,
že tento záměr nových staveb není v souladu
s Územním schváleným plánem města a do bu-
doucna bude narušovat jejich pokojné bydlení.
Jakákoliv nová stavební činnost firmy Cobra by
narušila pokojné bydlení občanů města Lito-
myšle, protože pozemky firmy se bohužel na-
cházejí v bytové zástavbě a porušila by veškeré

chráněné oblasti,” uvedla Bohumila Jenčíková
v e-mailu zastupitelům. Pro upřesnění je třeba
dodat, že v době, kdy majitel Cobry Transport
areál kupoval, platil původní územní plán. 
Celou situaci musí „rozlousknout” Odbor vý-
stavby a územního plánování Městského úřadu
Litomyšl. „Po ústním jednání, při kterém nejpoz-
ději mohly být uplatněny námitky, budou tyto
námitky vyhodnoceny a bude rozhodnuto o dal-
ším postupu,” sdělil vedoucí odboru Josef Filipi.
Obyvatele ulice Na Lánech jistě nepotěší ani
skutečnost, že o prázdninách bude touto lokali-
tou vedena část objížďky. Ředitelství silnic a dál-
nic má totiž v plánu opravit kruhový objezd
u Daliboru. Druhá část objížďky bude směřována
ulicí T. G. Masaryka. 

-bj-
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Začalo se s předlažďováním podsíně 
u staré radnice
Poslední březnový týden začala stavební firma
s pracemi na předláždění podsíně pod věží staré
radnice. Do konce dubna zde bude nahrazena po-
škozená dlažba, realizovány rozvody osvětlení,
opraveny omítky a provedena nová výmalba. Po
dobu realizace mohou chodci narazit na částečné
či úplné uzavření tohoto úseku podloubí. 

Novou dlažbu dostane podsíň od radniční věže
až po knihovnu, tedy plocha zhruba 80 m2. Po-
užita bude opuka, kterou na náměstí najdeme
ve větší míře než pískovec. „Po dohodě s archi-
tekty směřuje k opuce, i když víme, že není tak
odolná. Časem ale získá charakteristickou struk-
turu a nerovnosti, čímž se docílí živosti povrchu.
Opustili jsme dražší pískovec, který se po čase
užívání zanese,” upřesnil vedoucí Oddělení roz-
voje Městského úřadu Litomyšl Antonín Dokou-
pil. Dlažbu budou tvořit dlaždice pěti různých
formátů, aby se docílilo nepravidelného sché-
matu. Měl by vzniknout vzorový úsek podloubí,
který by udával směr ostatním při předlažďování
podsíní. 
Bude snaha dokončit všechny práce co nejdříve,
aby chodci mohli podloubí používat bez ome-
zení. Po dobu pokládky bude řešen přístup k ve-
řejnému WC a městské knihovně provizorně. Je
ovšem nutné počítat s tím, že v určitém časo-
vém rozmezí budou úplně nepřístupné. 

Jana Bisová, foto Tomáš Čermák

Rozpočet města si můžete „rozkliknout”
Vizualizaci rozpočtu, běžněji označovanou jako
„rozklikávací rozpočet”, spustí město Litomyšl na
svých webových stránkách začátkem dubna.
Bude obsahovat reálné příjmy a výdaje až na úro-
veň jednotlivých položek. Cena za dodávku apli-
kace je necelých 83 tisíc korun včetně DPH.
Rozpočet Litomyšle pro letošní rok pracuje s pří-
jmy ve výši 272 milionů 994 tisíc korun. Celkové
výdaje dosahují 312 milionů 207 tisíc korun a jsou
kromě příjmů kryty také zdroji z předchozích let.
Již v březnu byl na www.litomysl.cz zveřejněn roz-
počet města pro rok 2016 v podobě pdf a e-
booku. Na hlavní straně webu se v prvním
dubnovém týdnu ale objeví i banner odkazující na
rozklikávací rozpočet. „V této formě rozpočtu
bude obsažena jak rozpočtová, tak i hospodářská
činnost města Litomyšle. Kdokoli se může od cel-
kových částek dostat až k jednotlivým položkám,”
uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodal:
„Rozklikávací rozpočet ukáže, odkud plynou pří-
jmy a za co se utrácí, a porovná plány se skuteč-
ností.” Rozpočtová a hospodářská činnost budou
v rozklikávacím rozpočtu oddělené.  

A jak tedy na rozklikávací rozpočet? Po jeho ote-
vření bude možné vybrat mezi příjmy, výdaji
a investicemi. Po volbě jedné z těchto položek
se rozbalí další členění. Například výdaje lze hle-
dat podle druhů, odborů, odvětví, odvětví a po-
ložek či jen položek. Uživatel se pak prokliká až
k účetním dokladům. Zobrazené částky budou
ukazovat schválený rozpočet, upravený rozpo-
čet a skutečnost. Vše se bude zároveň zobrazo-
vat na grafu plánu a reálného plnění rozpočtu.
Kdo by si nevěděl rady nebo se nechtěl prokli-
kávat, může využít funkce vyhledávání. „Aktu-
alizace dat bude probíhat jednou měsíčně, vždy
k 10. dni,” upřesnil vedoucí Oddělení informatiky
Městského úřadu Litomyšl Pavel Sodomka.
K rozklikávacímu rozpočtu bude k dispozici
i návod, jak s ním pracovat a co které položky
nabídky znamenají. 
Stranou od příjmů i výdajů stojí některé finanční
operace. Jedná se především o úvěry a jejich
splácení a případně spotřeba peněz našetře-
ných v minulosti nebo vytváření peněžních re-
zerv do budoucna. Při čtení rozpočtu je třeba mít

Někdo by se ale mohl v pojmech rozpočtová
a hospodářská činnost ztrácet. Tak tedy na vy-
světlenou. První jmenovaná je finančním plánem
na kalendářní rok. Tvoří ji příjmy a výdaje, tedy
přímo toky peněz v rámci hospodaření města.
Rozpočet pak zobrazuje očekávané příjmy
a předpokládané výdaje. Hospodářská činnost,
někdy také označovaná jako vedlejší podnikatel-
ská, obsahuje očekávané výnosy a předpoklá-
dané náklady. „Nejsou to tedy příjmy a výdaje,
ale výnosy (budoucí příjmy peněz) a náklady (bu-

doucí výdaje peněz). Ze zisku, který se v hospo-
dářské činnosti vytvoří, se financují některé in-
vestice města a nerozdělený čistý zisk se může
převést do rozpočtu. Hospodářská činnost tedy
obvykle přispěje do rozpočtu,” vysvětluje ve-
doucí Finančního oddělení Městského úřadu Li-
tomyšl Jitka Valentová. Do hospodářské činnosti
u Litomyšle spadají například pronájmy bytů
i nebytových prostor, pronájmy vodovodní a ka-
nalizační sítě, nákupy a prodeje dřeva v měst-
ských lesích apod.

na mysli také to, že zachycuje pouze část hos-
podaření města. To je zřizovatelem příspěvko-
vých organizací. V rozpočtu je pak vidět
příspěvek, který město poskytlo dané organi-
zaci. Ta ale samostatně hospodaří se svými
vlastními výnosy a náklady. Také hospodaření
obchodní společnosti, v kterých má město podíl,
je odděleno od rozpočtu. 
Rozklikávací rozpočet chtěla již v minulém roce
například Generace 89 nebo SNK Patriot. Při ná-
vrhu rozpočtu pro rok 2015 byla ale částka z dů-
vodů vysokých pořizovacích nákladů na realizaci
přesunuta rozhodnutím rady města do rezervy,
ze které ji rada v září minulého roku vrátila zpět
k čerpání. O měsíc později byla uzavřena
smlouva na dodávku vizualizace rozpočtu na
webu města.                                                       -bj-

Cyklostezka 
z Vysokého Mýta
bude v květnu 
Město Vysoké Mýto letos téměř dokončí svou
část cyklostezky, která město v budoucnu spojí
s Litomyšlí. Celkem tato etapa bude stát více než
osm milionů korun. Vysoké Mýto na stavbu zí-
skalo příspěvek Státního fondu dopravní infra-
struktury. Otevřena by mohla být koncem
května. Z Litomyšle je v současné době vybudo-
vaná část cyklostezky přes Nedošín a Tržek do
lokality V Lukách. Zde však došlo k problému
s výkupem pozemků. „Letos to do Cerekvice ne-
dokončíme, problémy máme i s možnou změnou
trasy. Stezka je ale provozuschopná už dnes,
lidé mohou z lokality V Lukách po asfaltce sjet
do Nových Sídel, odkud vede silnička do kilometr
vzdálené Cerekvice,” řekl starosta Litomyšle Ra-
domil Kašpar. Litomyšl musí příští rok ještě za-
jistit napojení města na začátek stezky, kde je
zatím jen vyšlapaná cesta.                             -pš-

Slavnostní osvětlení objektů na náměstí
Město Litomyšl si nechalo zpracovat návrh slav-
nostního osvětlení na Smetanově náměstí.
Firma Philips by měla radnici předložit řešení,
které by odpovídalo moderním trendům a záro-
veň Litomyšli ušetřilo peníze. Jedná se o osvět-
lení sochy Bedřicha Smetany, domu U Rytířů,
mariánského sloupu a staré radnice. Cena za
tento návrh je necelých 21 tisíc korun. 
Stávající osvětlení objektů na Smetanově ná-
městí má již svá nejlepší léta za sebou a to se
podepisuje na jeho funkčnosti i nárocích na spo-
třebu elektrické energie. „Rádi bychom slav-
nostní osvětlení přizpůsobili současným
trendům v používaných technologiích a zároveň
tak snížili náklady na jeho provoz,” uvedl místo-
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Byli

bychom rádi, kdyby se nám to povedlo ještě
letos. Díky úspornějším zdrojům s nižšími nároky
na spotřebu zvažujeme využívat slavnostního
osvětlení na Smetanově náměstí celoročně.”
Společnost Philips by měla městu zhotovit audit
stávajícího stavu osvětlení, vypracovat studii
včetně vizualizace, vytvořit výpočet osvětlení
a další záležitosti. Návrh bude obsahovat cha-
rakter svítidel, jejich pozice s nejvhodnějším
úhlem záření, barvu světla, provozní režimy,
a dokonce i určení konkrétních ploch objektu,
které budou nasvíceny. Vizualizace návrhu
osvětlení pak dá městu představu o tom, jaké
účinky bude osvětlení mít na daný objekt. Reali-
zaci by měly provést Městské služby Litomyšl.                

-bj-

Další odchyt
hlodavců
Nutrie do města nepatří. To by si měli uvědomit
zejména ti, kteří berou výskyt těchto hlodavců
jako atrakci a starají se o přísun potravy tomuto
invazivnímu živočišnému druhu. Vzhledem
k rychlému množení těchto zvířat provedl zá-
stupce specializované firmy na objednávku
města již druhý odchyt. Tentokrát se podařilo od-
vézt z břehu Loučné devatenáct nutrií. Zvířata si
po odchytu převzali litomyšlští chovatelé. Tento
problém vznikl tím, že obyvatelé města poskytli
nutriím dostatek potravy, takže hlodavci nemu-
seli místo opustit a došlo k jejich přemnožení.
Mnozí občané si myslí, že tito vodní tvorové ne-
mohou napáchat žádné škody. Opak je však
pravdou. Nutrie sdílí životní prostor s potkany,
a tak se mohou stát přenašeči různých nemocí,
z nichž je možné jmenovat například leptospi-
rózu. Je také nutné poznamenat, že při nedo-
statku potravy od lidí mohou začít likvidovat
kořenové systémy stromů a další rostliny na
břehu řeky. 
V diskusích na internetu také padají dotazy, zda
by nebylo možné nechat u Loučné jen několik
zvířat. Problém je však v tom, že se nutrie rychle
množí. Samice dosahují pohlavní zralosti mezi
čtvrtým až patnáctým týdnem života. Vše záleží
na podmínkách, jako je klid a dostatek potravy.
Mláďata mohou mít až třikrát za rok a jejich
počet v jednom vrhu je ve výjimečných přípa-
dech čtrnáct jedinců. 
V březnu nebyla odchycena všechna zvířata a je
možné, že bude nutné povolat specialistu
znovu.                                                               -pš-
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Situace kolem výstavby D35 je nejasná

Celá kauza vznikla tím, že vypršela platnost roz-
hodnutí, která byla v minulosti vyhotovena
podle starého zákona z roku 1992. Politici na
úrovni vlády se nemohou shodnout, kdo kon-
krétně nezačal situaci řešit dříve, když bylo již
před několika lety jasné, že Evropská komise,
která projekty spolufinancuje, vyžaduje rozhod-
nutí EIA podle novější legislativy. 
Vláda České republiky se v současné chvíli snaží,
aby případné nové posuzování EIA, bylo vyhoto-
veno ve zkráceném režimu a zdržení na stav-
bách nebylo tak veliké. „Klíčové bude, v čem to
zrychlené schvalování bude spočívat,” pozna-
menal ministr životního prostředí Richard Bra-
bec na začátku března pro ČTK. Další problém
je, že Česká republika by nejraději vyřešila tímto
způsobem nejdůležitější stavby, Evropská ko-
mise zase projekty, které se z hlediska posuzo-
vání dopadů na životní prostředí jeví jako méně
problematické. Hlavní problém však je, že není
jasné, které stavby jsou ohroženy a kterých by
se to případně týkalo.

Pro náš region je ovšem nejdůležitější fakt, zda
se zpomalí práce na výstavbě D35, která má být
páteřní komunikací z Čech na Moravu a zároveň
má sloužit jako obchvat Litomyšle nebo Vyso-
kého Mýta. Zatím tomu tak není a Ředitelství sil-
nic a dálnic, které stavbu provádí, pokračuje ve
stavebních přípravách na celém úseku. Podle ře-
ditele pardubické pobočky ŘSD Bohumila Vebra
vše jede podle plánu. „Připravujeme se bez
ohledu na výsledek jednání. Může se ovšem stát,
že se jeden úsek opozdí, a nastane tak souběh
pracovních činností na více místech,” odpověděl
na dotaz, zda je stavba páteřní komunikace
ohrožena. Jeho slova by mohl potvrzovat fakt, že
EIA pro tyto úseky je z roku 2002. „Pokud budou
pracovníci ŘSD a Ministerstva dopravy ČR jed-
nat efektivně a profesionálně, máme šanci, že
zpoždění nebude žádné nebo maximálně v řádu
několika měsíců. I nadále je tedy reálné, že
stavba prvních dvou úseků D35 by mohla začít
v roce 2017,” vyjádřil se k této problematice
Martin Kolovratník, poslanec a člen podvýbor

pro dopravu Parlamentu České republiky.
Odlišné informace však zazněly na jednání vlád-
ního kabinetu s Radou Asociace krajů České re-
publiky dne 17. března. „Pan ministr dopravy nás
ubezpečoval, že není ohroženo čerpání evrop-
ských peněz, a nehrozí tak jejich navracení do
Bruselu. Pro náš kraj však tato žádost znamená
pravděpodobně opětovné odložení realizace sil-
nice D35. Původní slib ministra dopravy, že
stavba v prvních úsecích od Opatovic směrem
na Moravu začne nejpozději počátkem roku
2017, tak zřejmě nebude dodržen, a to kvůli pa-
pírové válce,” oznámil po jednání k problematice
EIA hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
lický. 
Obyvatelé Litomyšle si tak na konečné rozhod-
nutí budou muset počkat a v tuto chvíli není
jasné, kdy se budou konat další jednání, která
data výstavby upřesní. S ohledem na výstavbu
D35 čekají také na rozhodnutí, zda bude u Kornic
přivaděč, či nikoliv.
Nové posuzování EIA může zahájení staveb
v České republice zdržet i o několik let a může
stát i desítky miliard korun, neboť nebudou vy-
čerpány evropské fondy. Názory na dobu, o kte-
rou se stavby zdrží nebo o kolik stát přijde
peněz, se různí mezi představiteli ŘSD, vládou
i poslaneckými kluby v parlamentu.             -pš-

Zelené světlo
překvapilo 
Světelný kříž, jehož laserové linie protínají obě
chrámové lodě kostela Nalezení sv. Kříže, přit-
ahuje pozornost mnoha návštěvníků. Tento mo-
derní prvek je jednou z mnoha zajímavostí
umístěných v památce, která byla zachráněna
v rámci revitalizace zámeckého návrší. Toto umě-
lecké dílo však způsobilo před pár měsíci nepří-
jemnosti některým obyvatelům Litomyšle. Laser
má svítit pouze v kostele, avšak došlo k závadě
a paprsek osvítil domy v ulici Hrnčířská. Proud ze-
leného světla tak nemile překvapil obyvatele
domů v této ulici na Zahájí. „Došlo k závadě a pro-
zatím neznáme přesnou příčinu jejího vzniku. Tu
bude analyzovat firma, která laser instalovala,”
řekl ředitel společnosti Zámecké návrší p.o. David
Zandler. Občané Litomyšle však nemusí mít
strach, že by došlo k dalším nepříjemnostem. „Po-
žádali jsme firmu, která zařízení instalovala, aby
závadu odstranila. Do té doby nebude použí-
váno,“ dodal David Zandler. Kdy bude světelný
kříž, který stále pracuje ve zkušebním režimu, sví-
tit, není zatím známo.  -pš-

Turisty budou zvát nové cedule
Více než šest let se táhne problém s cedulemi,
které mají upozornit na památku UNESCO
v Litomyšli. Po mnoha administrativních komp-
likacích se však podařilo problém vyřešit a lito-
myšlský zámek se dočká u silnic náležité
prezentace. 
Po celou dobu řešení problému dopravního zna-
čení turistických cílů měl celou záležitost na sta-
rost Klub českých turistů v Pardubickém kraji.
Jejich projekt však nebyl dokončen a zkrátka tak
přišla i Litomyšl. „Byl nám zaslán grafický návrh,
který jsme nebyli ochotni akceptovat. Přišli jsme
s jiným, na kterém jsme chtěli i mezinárodní
značku UNESCO,” vysvětlil místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš. Problém ovšem nastal
s tím, že daná podoba nebyla zahrnuta v ofici-
álních dokumentech, které definují grafickou po-
dobu obdobného značení. „Zažádali jsme tedy
o udělení výjimky a tou se muselo zabývat Mi-
nisterstvo dopravy ČR. Žádost byla zamítnuta,
avšak na toto vyjádření čekalo město dva roky,”
řekl Michal Kortyš. Během této doby došlo
k ukončení projektu Klubu českých turistů, a tak
se zástupci města rozhodli vše řešit sami na
vlastní náklady. „V tuto chvíli je dopracována

projektová dokumentace a veškerá povolení
k umístění značek. V letošním roce bychom
chtěli zadat zakázku na výrobu a montáž,” ozná-
mil dobrou zprávu místostarosta Litomyšle. Na
stole už jsou nabídky firem, které dokáží celou
věc zrealizovat. Ve výběrovém řízení bude roz-
hodnuto, jakou cenu město zaplatí. V tuto chvíli
je jasné, že se bude jednat o šest cedulí, které
budou umístěny na příjezdech z Vysokého Mýta,
Svitav, Poličky a České Třebové.                    -pš-

Značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů” 
doplní město dodatkovými tabulkami
Ministerstvo dopravy rozšířilo od letošního ledna
význam značky B4 Zákaz vjezdu nákladních
automobilů. Nově neplatí jen pro vozidla nad 3,5
tuny, ale pro všechna auta kategorie N, kromě
obytných, bez ohledu na konkrétní celkovou
hmotnost vozidla. Na zákaz vjezdu do některých
zón či jízdních pruhů si tak musejí dát pozor i ři-
diči malých dodávek, kombíků s přepážkou či
pick-upů. Město Litomyšl na základě nedávného
výsledku šetření ministerstva dopravy začne
tyto značky doplňovat dodatkovými tabulkami,
aby řidičům těchto vozidel umožnilo vjíždět do
některých částí města.  
Řidiči automobilů kategorie N nyní nemohou bez
přestupku vjet do ulic označených dopravní
značkou B4 ani jet jízdním pruhem, který je
označen touto dopravní značkou. Pokud by tedy
všichni řidiči dodrželi pravidla silničního provozu,

znamenalo by to prakticky konec zásobování,
různých servisních služeb i výrazné zpomalení
provozu. Situaci je možné řešit doplněním do-
datkové tabulky s uvedenou nejvyšší povolenou
hmotností vozidel. „V dalším období budeme
pracovat na doplnění dopravních značek Zákaz
vjezdu nákladních vozidel dodatkovými tabul-
kami s nápisem 3,5 t. Po dobu, než budou
všechny tabulky osazeny, jsme domluveni
s městskou i státní policií, že chápeme stávající
dopravní značení v tomto smyslu,” uvedl ve-
doucí Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. V Lito-
myšli se k osazování dodatkových tabulek ne-
přistoupilo již v lednu, protože město čekalo na
stanovisko ministerstva dopravy. „Z šetření vy-
plynulo, že v případě 75 % z oslovených úřadů
nedojde nebo nedošlo v souvislosti se změnou

významu dopravní značky B4 ,Zákaz vjezdu ná-
kladních automobilů´ k podstatnému navýšení
nákladů ani nejsou očekávány jiné negativní do-
pady. Vzhledem k tomu ministerstvo dopravy
dospělo k závěru, že nebude význam dopravní
značky B4 v rámci novely vyhlášky, kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komu-
nikacích, změněn,” uvedl v dopise radnici Karel
Bezděkovský, ředitel Odboru agend řidičů Minis-
terstva dopravy ČR. 
Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod
symbolem nákladního automobilu uvedena
hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se
v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší po-
volené hmotnosti převyšující tuto hodnotu.
U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších
povolených hmotností všech vozidel soupravy.

-bj-

V médiích se objevily v posledních týdnech zprávy o potencionálním ohrožení významných
staveb. Důvodem je nesoulad s tzv. EIA (projektová dokumentace, která posuzuje vliv stavby
na životní prostředí). To se v tuto chvíli mimo jiné týká i výstavby rychlostní komunikace D35
(dříve R35). Konkrétně úseku Opatovice – Časy a Časy – Ostrov. V celé České republice pak ně-
kolika desítek projektů. 
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Městského úřadu Litomyšl Pavel Chadima. Pat-
náct stavebních parcel by totiž v budoucnu mělo
pokračovat dalšími pozemky vhodnými pro vý-
stavbu. Cena aktuálně prodávaných parcel je sta-
novena ve výši 840 Kč/m2 (zahrnuty byly náklady
na zainvestování inženýrskými sítěmi) plus 21 %
DPH a k tomu záloha na smluvní pokutu ve výši
350 Kč/m2. Částka za metr čtvereční se tedy zvy-
šuje o daň z přidané hodnoty. Novinkou v pod-
mínkách prodeje je i to, že je možné žádat pouze
o jeden pozemek. 
Z celkem 15 nabízených pozemků se v prvním kole
prodalo 8 parcel, ve druhém 4 a ve třetím nikdo
s žádostí o koupi nepřišel. Všichni kupující, kteří
byli v prvním a druhém kole úspěšní a zastupitel-
stvo jejich záměr koupě pozemků potvrdilo, již
uhradili smluvní pokutu, podepsali smlouvy a vše
je zapsáno v katastru nemovitostí.                   -bj-

Ještě dva stavební pozemky Na Prokopu
- Lidická čekají na kupující
Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo na
svém jednání 1. března podmínky prodeje zby-
lých stavebních pozemků v lokalitě Na Prokopu
– Lidická. Z původních 15 parcel již zůstávají jen
tři volné, ale Rada města Litomyšle v polovině
března rozhodla, že nabízeny budou pouze dvě.
Jejich cena se oproti loňskému roku zvýšila
o DPH. Žádosti o koupi pozemků je možné po-
dávat do 6. dubna. Otvírání obálek a případné
losování se uskuteční 8. dubna od 13.00 hod. ve
velké zasedací místnosti městského úřadu. 
„Rada města odsouhlasila prodej dvou krajních
pozemků pro výstavbu rodinných domů v sou-
ladu se schválenými podmínkami prodeje pro rok
2016. Třetí volný pozemek označený v projektu
jako M 16 nyní nabízen nebude, protože bude za-
hrnut do prodeje pro navazující řadovou zá-
stavbu,” uvedl vedoucí Majetkoprávního oddělení

Knihy piaristů se do koleje vrátí snad letos
V úterý 15. března se na půdě Fakulty restauro-
vání Univerzity Pardubice uskutečnilo jednání
o umístění historických knih, které piaristé da-
rovali městu Litomyšli. O možnostech debatovali
architekt Aleš Burian, starosta Litomyšle Mi-
chala Kortyš, Radomír Slovik a Markéta Proke-
šová z Fakulty restaurování. Celý projekt by se
mělo podařit realizovat ještě letos.
Staré knihy mají být umístěny v historických
skříních na chodbě piaristické koleje před vstu-
pem do nové přístavby s knihovnou fakulty.
Kolej je totiž místem, kde v minulosti skutečně
tyto knihy byly. Jejich návrat se má ale uskuteč-
nit v několika krocích. „Nejdříve by mělo dojít
k doplnění a očištění historického mobiliáře. Ná-
sledovat bude umístění posuvných skel do
těchto skříní kvůli bezpečnosti a klimatu pro ulo-
žené knihy. Třetím krokem bude instalace pro-
sklené stěny na chodbě piaristické koleje
a nakonec přijde samotné uložení knih do mo-
biliáře,” upřesnil místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš. Knihy jsou v současné době uloženy
v prostorách města, ale ještě před umístěním do
koleje by měly projít inventarizací. „Po základ-
ním ošetření dochovaného původního mobiliáře

zajistí Fakulta restaurování ve spolupráci s měs-
tem transport a uložení knih. Při ukládání dojde
rovněž k inventarizaci knih,” potvrdil Radomír
Slovik, vedoucí ateliéru restaurování papíru,
knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování
a dodal: „Fyzický stav celého fondu lze, i s při-
hlédnutím k jeho pohnuté historii, hodnotit jako
dobrý. V průběhu následujících let však bude
nutné, aby proběhl průzkum fyzického stavu
každého jednotlivého tisku a byl vypracován
návrh na konzervaci nebo, v případě poškoze-
nějších děl, na restaurování. Vše však bude zá-
viset na finančních možnostech města.” To již
v minulosti hledalo vhodný dotační program,
který by revitalizaci piaristické knihovny řešil
komplexněji. „Chtěli jsme žádat o dotaci na di-
gitalizaci a ošetření knih, ale nevyhovovali jsme
podmínkám. Nyní tedy bude hledat nový dotační
titul,” sdělil Michal Kortyš, který potvrdil, že ná-
klady na doplnění a očištění mobiliáře půjdou na
vrub města.
Vše by mělo být hotové v letošním roce. Než
budou knihy do mobiliáře uloženy, bude uza-
vřena smlouva mezi městem a univerzitou
o péči o knihovní fond.                                     -bj-

Rada města Litomyšle vyhlašuje v souladu
s pravidly pro udělování ocenění Rady města Li-
tomyšle termín na předkládání návrhů na udě-
lení Ceny purkmistra Laška. Do 31. května 2016
přijímá Městský úřad Litomyšl písemné návrhy
na ocenění osobnosti/osobností, které se vý-
znamnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle,
resp. rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kul-
turní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné
správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické.
Návrh může předložit kterýkoli občan (jednotli-
vec, nikoli kolektiv) České republiky starší osm-
náct let, resp. občané partnerských měst
Litomyšle. 
Vyplněný nominační formulář, který naleznete
na www.litomysl.cz ve zprávách z městského
úřadu nebo je k vyzvednutí na recepci v hlavní
budově radnice, zasílejte na adresu: Městský
úřad Litomyšl, odbor kanceláře vedení měst-
ského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Lito-
myšl nebo na e-mail: sekretariat@litomysl.cz.
Nominační formulář může být předán také
osobně na podatelnu městského úřadu.                                   

-red-

Navrhněte 
osobnosti, které si
zaslouží ocenění

Obnova Jindrovy zahrady pokračuje 
Zahrada Jindrovy vily v Litomyšli již prošla první
etapou rekonstrukce, která byla ukončena na
podzim roku 2014. Druhá část její proměny byla
zahájena letos v březnu a za částku zhruba 1 mi-
lionu 130 tisíc korun včetně DPH se realizují
především stavební práce. 
První část projektu byla zaměřena na regene-
raci zeleně a zahrnovala výsadbu 1 120 kusů tr-
valek, skalniček, travin a kapradin, 85 kusů
popínavek, 290 kusů cibulovin nebo 1 595 kusů
listnatých keřů, 65 kusů keřů jehličnatých a 21
stromů. Došlo k vykácení některých dřevin, od-
stranění pařezů, zdravotnímu, tvarovacímu
a bezpečnostnímu řezu a vazbám korun stáva-
jících stromů. Areál dostal nový obvodový plot,
kovovou vstupní branku a vjezdovou bránu.
Druhá etapa naopak zahrnuje stavební úpravy
zídek a schodů i realizaci přírodního jezírka na
místě stávajícího torza bazénu. Bude vybudo-
ván suchý potok s kačírkem a vloženými ka-
meny a s novým jednoduchým dřevěným
můstkem z dubových trámů. Upraví se cesty,
zakoupí mobiliář a opraví zbývající části oplo-
cení. „Konkrétně bude vybudováno šest za-
hradních schodišť za použití původních
kamenů. Obnoví se okruh mlatových cest, po-
loží zhruba 30 procent stávajících kamenných
cest a k nim přibydou další nové úseky. Do za-
hrady se zakoupí šest nových laviček a odpad-
kové koše,” upřesnil starosta Litomyšle Radomil
Kašpar. Vše by mělo být hotové do konce
června. Vznikne tak nádherné prostředí původní
prvorepublikové zahrady. „Cílem je dokončit ob-
novu v minulosti neudržované zahrady areálu
Respitní péče Jindra – z větší části jako uza-
vřený areál veřejné zeleně, z menší části pro
současné využití respitní péče. Předpokládá se
rovněž využití pro budoucí výukové a charita-
tivní účely: veřejná plocha zahrady, poznávání
rostlin a živočichů, ekologická a estetická vý-
chova, výuka střední zahradnické školy, bota-
nické exkurze, odpočinkové a relaxační místo.
Návrh zachovává kostru zahrady, která se za-
chovala z 30. let 20. století, ale obsahuje i nově

navržené úpravy k hodnotné architektuře vily
a používá původní materiály,” uvádí autor pro-
jektu architekt Matouš Jebavý. Místo je ideální
pro život desítek druhů ptáků. Přírodní jezírko
pak bude vhodné pro rozmnožování obojživel-
níků, vážek i hmyzu. V zahradě už nyní žijí chrá-
něné druhy netopýrů. 
Již nyní je Jindrova zahrada přístupná veřejnosti,
ale po dobu realizace druhé části projektu
budou muset návštěvníci počítat s omezeními. 
Jindrova zahrada vznikla v roce 1932. Traduje se,
že stála víc než samotná vila, která na pozemku
stojí. Celý areál vlastnila rodina Jindrova, která ji
před lety darovala římskokatolické církvi. Ta ji
propůjčila městu Litomyšl.                               -bj-

Nábřeží řeky Loučné – stavba pokračuje
Již druhý měsíc probíhají stavební práce na ná-
břeží řeky Loučné. I když jejich postup limituje
počasí, dosavadní úpravy terénu a odstranění
původních konstrukcí celý prostor otevřely a bu-
doucí ráz nábřežní promenády s hřištěm v zeleni
získává první obrysy. 
V prostoru Vodních valů se uskutečnily potřebné
zemní přípravy pro přeložky vody a plynu, byla
vybudována nová kanalizace. Vznikly základy
betonové zídky, která olemuje přilehlý břeh řeky.

„Dbali jsme přitom nejen na odladění potřeb-
ných vlastností a barevnosti betonové směsi, ale
také na kořenový systém stromů, kvůli nimž byly
upraveny polohy základů zídky,” uvedl jeden
z projektantů Martin Frei. Demontáž a výkopové
práce se posunuly také do parku za Smetano-
vým domem. Pískovcové bloky původní opěrné
zídky projdou potřebnou úpravou a následně
budou znovu využity na stavbu podlahy nově
vznikajícího pavilonu. 

Byla dokončena probírka zeleně a zdravotní
řezy dřevin. „Několik stromů bylo z bezpečnost-
ních důvodů podrobeno tahové zkoušce,” popi-
suje zahradní architekt Jakub Finger. Ta se
využívá hlavně na frekventovaných stanoviš-
tích, kdy je nutné zjistit co nejpřesněji stabilitu
hodnotných dřevin. Testuje se přitom stav
a nosnost kořenového systému a odolnost
stromu proti zlomu či vyvrácení. V potaz jsou
brány i další faktory, například přítomnost dřev-
ních hub, pěstební zásahy nebo defekty stromu.
V centrálním prostoru nábřeží, kde vznikne nové
dětské hřiště, bude z těchto důvodů jedna ze
vzrostlých lip nahrazena náhradní výsadbou.
Celkově se v upravovaném území počítá s vy-
sazením zhruba padesátky nových stromů.
Cílem projektu je mimo jiné podpořit dostatek
zeleně, která je jedním z hlavních pozitiv Vod-
ních valů. Dokončení stavby se plánuje na pod-
zim.

Jana Říhová, Nadace Proměny Karla Komárka
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Slova moudrých: Člověk je svobodný,
může-li postupovat otevřeně a nemusí
užívat lsti.                                B. de Spinoza 

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města: 
Nikola Vokounová, Matyáš Hruška,
Roman Bohumil Dvořák, Lucie Pachlová,
Tara Kurasova, Albert Renčín
Rodičům přejeme hodně radosti nad 
dětskými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let - František Havran, Marie Bisová,
Květoslava Mazurová, Jindřich Klička
85 let - Marie Mlejnková, Věra Rybenská,
Karel Jelínek
90 let - Milada Jirečková, Ludmila Přikrylová
91 let - František Šauer, Věra Kutová
93 let - Jaroslav Theimer
94 let - Josef Kaisrlík
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Libor Novák, Lično – Edita Joklová, Litice
nad Orlicí, Jiří Reček, Žďár nad Sázavou -
Jitka Lustyková, Hlinsko, Jiří Beránek,
Janov - Lucie Horáčková, Janov
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Pavla a Miroslav Brýdlovi a Lenka
a Pavel Jansovi z Litomyšle
Do dalších společných let přejem hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Josefem Fryaufem (91 let), Paulinou Rybo-
vou (84 let), Jindřichem Částkem (83 let),
Miroslavem Valentou (77 let), Jarmilou Šle-
glovou (82 let), Danuší Jirmáskovou (66 let)
- Nová Ves u Litomyšle, Janou Jelínkovou
(42 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům

„Domova pro seniory Pod Školou” za to, s jakou
péčí a láskou se starají o všechny. Nejenže mají
vynikající stravu, čisté prostředí, ale také připra-
vují různé akce pro zpestření pobytu seniorů.
Jsou to různé přednášky, divadélka, Mikuláš
a jiné. Dne 24. února uspořádali krásné odpo-
ledne při harmonice manželů Vodehnalových.
Stařečci si nejen zazpívali, ale bylo pro ně při-
praveno pohoštění a věcná tombola. Odcházeli
spokojeni a těší se na další akce. Děkuji a přeji
všem hodně dalších pěkných dnů.

Pavlína Jirečková 
 Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat Li-

tomyšlské nemocnici, zvláště pak zaměstnan-
cům neurologického a interního oddělení za
pečlivost, profesionální a lidský přístup při léčbě
naší maminky, která byla po mozkové příhodě.
Dále též děkuji Farní charitě v Litomyšli, kon-
krétně pečovatelkám a půjčovně kompenzač-
ních pomůcek za ochotu, vstřícnost, citlivé
zacházení a maximální zájem o klienta. Všichni
s námi jednali velice přívětivě a byli ochotní nám
v případě potřeby pomoci a poradit. Upřímně

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

oceňuji práci všech zdravotníků a pečovatelek,
jejich obětavý přístup, slova povzbuzení
a úsměv, na které nezapomínají i přes velkou ná-
ročnost své práce. Myslím si, že Litomyšlská ne-
mocnice je velkým příkladem pro ostatní
zdravotnická zařízení. 

S pozdravem a přáním mnoha osobních 
i profesních úspěchů a radosti z vyléčených

pacientů Anna Pecháčková s rodinou
 Děkuji poctivému nálezci, řidiči panu Sattle-

rovi, za vrácení peněženky s celým obsahem,
kterou jsem ztratila 8. března v autobusu do
Chocně.      Vděčná důchodkyně M. Zahradníková

 Naši rodiče Hana a Bedřich Hlaváčkovi oslaví
17. dubna čtyřicáté výročí svojí svatby. Rády by-
chom jim jménem rodiny k tomuto rubínovému
výročí srdečně poblahopřály a přejeme jim ze
srdce mnoho dalších společných a spokojených
let! Dcery Veronika Navrátilová 
     a Hana Hlaváčková

 Dne 5. dubna oslaví naše babička a prababička
paní Marie Šraitrová z Tržku své životní jubileum
- 85 let. Za vše děkujeme a ještě mnoho let ve
zdraví přejeme. Vnuk Stanislav Šraitr s rodinou

Poděkování za přístup na TRADING CENTRE
Jmenuji se Emil Demeter, je mi 18 let a pocházím
z malého města Horní Jelení. Od narození jsem
upoután na invalidní vozík a kompletně odká-
zaný na pomoc druhé osoby. 
Chtěl jsem – jako moji vrstevníci - studovat na
střední škole, mít maturitu. Zkušenost, kterou
jsem učinil, nebyla milá. Na všech školách, kde
jsem dělal přijímací řízení, jsem se setkal s ne-
ochotou, která hraničila až s odporem. Do ta-
kové školy se člověku nechce.
A pak jsem na webu narazil na Trading. Škola mě
i mé rodiče okamžitě zaujala nejprve oborem
studia, ale poté především osobním přístupem
a ochotou pomoci. Jedinečný je srdečný
a vstřícný přístup ředitelky školy Ivany Zema-

Farní charita v Litomyšli byla úspěšná
i v dalším výběrovém řízení nadačního
fondu Albert dětem pro rok 2016. Fi-
nanční příspěvek více než 37 tisíc korun
poslouží na přímou práci s rodinami,
které se ocitly v tíživé životní situaci a ne-
jsou schopny ji samy řešit. Odbornou pomoc ro-
dinám v nouzi poskytují sociální pracovníci
služby „Sanace rodiny” především terénní for-
mou – přímo v domácnostech klientů. Slovní

nové. Kolektiv mě přijal dobře a mám tu skvělé
spolužáky, Kubu a Matěje, kteří mě každé ráno
vynesou i s vozíkem do třídy v druhém patře.
Učitelé se snaží vytvářet během výuky i při zkou-
šení takové podmínky, které mi umožňují plno-
hodnotně se zapojovat, reagovat, odpovídat,
ačkoliv pro mě „plnohodnotně” znamená vždy
za pomoci asistentky. 
Každodenní cestování po „pětatřicítce” na trase
Holice – Litomyšl je náročné. Beru to jako daň za
to, že mám ve škole dobré zázemí a mohu si jet
za svým snem.
Jsem hrdý, že studuji v Litomyšli. Krásné město
a přátelští lidé bez předsudků.

Emil Demeter

Díky partnerům rozšířili kapacitu 
spojení „sanace rodiny” není možná pro
každého hned srozumitelné. Jednoduše
lze říci, že se jedná o novou šanci pro ro-
diče, kteří péči o své děti zvládají velmi
obtížně.  Mnohdy se podaří společně od-
vrátit nutnost ústavní péče, odebrání dí-

těte z rodiny, řešit dluhové či jiné existenční
problémy. S nadačním fondem Albert spolupra-
cuje Farní charita Litomyšl již druhým rokem.                    

Martina Soukupová

Síla nepatrných

A dále (Ježíš) řekl: „K čemu přirovnám Boží králov-
ství? Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic
mouky, až se všecko prokvasí.” (Lukášovo evan-
gelium 13:21n)

Jde o maličkosti. Drobeček lásky dovede změnit
mraky nenávisti. Ale: Krapítek jedu dovede otrávit
spousty dobrých lidí. Jemná nečestnost dovede
zmařit hodně dobrých činů. Nefér hra dovede po-
kazit celý šampionát. Drobná křivárna dovede po-
kazit kvalitní mezilidské vztahy. Nicméně: Jedna
obyčejná smrt na kříži může změnit celé římské
impérium, ba celý svět! Ježíš varuje před přehlíže-
ním drobností! A do obecně známé skepse, že
všechno musí špatně skončit, vloží rozbušku Krá-
lovství Božího. Prohlásí, že je to naopak!
Ježíšovo podobenství je neotřelé a šokující. Ten
tam je uhlazený pán ve dlouhém splývavém rou-

chu. Tenhle chlapík používá zemědělská přirov-
nání a není mu vzdáleno ani kuchyňské tajemství.
Neštítí se ženské práce. Třeba ve slovech o kvasu:
Mojžíš a ani nikdo z proroků nemluvil o kvasnicích
dobře. Vždycky to byl příklad bujení a blízkého
rozkladu. Tehdejší svět neuměl zastavit vinné kva-
šení, byly jasné předpisy, kdy je mouku namoče-
nou vodou třeba považovat za kvasící. Teplo
a množství kvasinek dělalo svoje v díle zkázy.
Proto se o kvasu, o kvasnicích či kvásku nikdy ne-
mluví pozitivně. Vždy jsou příkladem hříchu. Což
neznamená, že by se nejedl kynutý chléb a nepilo
kvašené víno, ale pro náboženské účely se použí-
val velmi často jen nekvašený chléb.  
Ježíš se opírá o kredenc a jako pánští propagátoři
kuchařského řemesla dává dobrým podoben-
stvím najevo, že se vyzná v kuchyňském řemesle.
Tři měřice ať tak, a nebo tak představují poměrně
velké množství mouky. V něm ztracená porce kvá-
sku dovede rozbouřit a prokvasit celé to množství
mouky. To, co bylo skryté, se stává zjevné. Tak vy-
padá Boží království. 
Pamatujte si: Trochu rozumu ve množství poma-
tené hlouposti nezanikne. Má Boží požehnání

a nakonec proroste společnost. Trocha upřímné
a zranitelné lásky dovede přeplavit peřeje ko-
stnaté nenávisti a zatuchlosti. To, co jednou
s Božím požehnáním začne, to se nedá zastavit!
Dělejte si, co chcete! A na druhé straně: Pokud
máte pocit, že nic víc nedovedete než jen malič-
kosti, pak směle věřte, drobet něžnosti a lásky
prokvasí mraky nechutě a nezájmu!

Daniel Kvasnička, Církev bratrská 

ZAMYŠLENÍ

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

Vážení čtenáři, z technických důvodů nenale-
znete v tomto vydání Lilie rubriku „Po stopách
let minulých.” Jedná se však o výjimku. V květ-
novém čísle bude seriál pokračovat.             -pš-

Chybějící seriál
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strana 1 >
„Celou akci považuji za vynikající a výborně při-
pravenou. Poděkoval jsem přímo u Vrchního
soudu a chtěl bych poděkovat jménem těch,
kteří ještě žijí, je nás pouhá třetina (8 lidí). Celý
program byl tím, čím měl být. Varujícím me-
mentem, aby se podobné činy a záležitosti
nikdy neopakovaly. Rád bych, aby ti, co to sle-
dují, si to uvědomili. Je potřeba včas reagovat
na to, co je, a zvážit, co by z toho mohlo být,”
dodal účastník proslulého soudního procesu. 
Pro Litomyšl prestižní akce se zúčastnil i sta-
rosta Litomyšle. „Rekonstrukce monstrprocesu
byla pro mne velmi hlubokým zážitkem. Rekon-
strukce upozornila na absurditu 50. let a uká-
zala statečnost či naivitu souzených. Zároveň
také zbabělost davů, které nejdříve stály na
straně studentů a následně pod tlakem StB po-
sílaly petice s požadavkem o exemplární po-
trestání pro ,děcka´, která chtěla něco jiného
než tehdejší režim,” řekl Radomil Kašpar. Infor-
mací o soudním procesu je dostatek, ale co se
dělo v tehdejší Litomyšli a okolí, moc jasné
není. Dokládají to slova Jiřího Kopřivy: „Je
otázka, zda za organizaci, fabriku či JZD stejná
prohlášení podepisovali stejní lidé (pochvaly
a potrestání). Je potřeba zvážit, zda to jde
zkoumat, a je potřeba si uvědomit, že taková
byla doba a soud nebyl ničím jiným než výhruž-
kou lidem okolo nás. Je těžké posoudit či hod-
notit, když neznám všechny příčiny.” Existuje
tedy zášť bývalého politického vězně vůči
lidem, o kterých ví, že jej v dopisech haněli?
Doba byla zlá pro všechny rodiče, mladé lidi
a také pro spolužáky, kteří třeba potom pode-
pisovali, možná ne zcela dobrovolně, pod vli-
vem a tíhou doby. Běžně se s nimi stýkám
a nemáme mezi sebou rozpory a nepřipomí-
náme si to. Možná se stydí, ale vědí stejně jako
já, jaká byla doba. Je nutno odpustit, ale neza-

pomínat. To je krédo této i tehdejší doby,” zdů-
raznil Jiří Kopřiva
Příběh rektora Stříteského a litomyšlských stu-
dentů se stal součástí knihy Jménem republiky!
Osm případů zvůle komunistické justice, kterou
v únoru tohoto roku vydalo pražské naklada-
telství Auditorium (jejími autory jsou Ivana Blá-
hová, Lukáš Blažek, Martin Boštík a Tereza
Stará). Kniha obsahuje vybrané případy, na
nichž autoři dokumentují různé podoby komu-
nistické soudní perzekuce. Publikace byla za
přítomnosti více než dvou stovek vybraných
hostů (politiků, historiků, účastníků třetího od-
boje apod.) představena 25. února na meziná-
rodní konferenci Mládež v dobách nesvobody,
která se konala v hlavním sále Senátu Parla-
mentu České republiky, a zúčastnil se jí i histo-
rik z Litomyšle Martin Boštík, který v minulosti

zpracoval celý soudní proces v samostatných
vydáních. 
Zástupci Litomyšle prezentovali své město i na
dalších akcí, které jsou nedílnou součástí festi-
valu. Hned první den festivalu se představila
žákyně litomyšlské ZUŠ Veronika Kovářová na
výstavě výtvarných děl s názvem Kde domov
můj… V soutěži základních uměleckých škol ob-
držela zvláštní ocenění. Záštitu nad touto akcí
převzala Eliška Kaplický Fuchsová, předsed-
kyně výboru pro kulturu, památkovou péči, vý-
stavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Závěr festivalu, který vznikl jako reakce na ne-
zájem společnosti o osud politických vězňů pa-
desátých let, ale i na absenci výuky o tomto
období ve školském systému, patřil tradičně
ekumenické bohoslužbě v Chrámu svatého
Víta. Ta byla sloužena za popravené, umučené
a zemřelé politické vězně, byla tradičním za-
vršením festivalu. Zúčastnili se jí i zástupci Li-
tomyšle a během pořadu vystoupil dětský
pěvecký sbor Lilium (na fotografii). 
Autoři projektu Mene Tekel Daniela a Jan Řeři-
chovi z úcty k odkazu politických vězňů vytvo-
řili otevřenou platformu pro autentická
svědectví, uměleckou reflexi i odbornou ana-
lýzu doby komunistické diktatury. Ve spolu-
práci s Konfederací politických vězňů, která se
stala morálním garantem projektu, se v roce
2007 konal první ročník festivalu, jehož název
odkazuje k bibli a proroctví o zodpovědnosti
každého člověka za své činy. Spolupracují
s mnoha odbornými institucemi.
Město Litomyšl v současné chvíli jedná o mož-
nosti, že by rekonstrukce procesu byla uvedena
ve Smetanově domě. Zatím však není jasné, zda
tomu tak bude. Petr Šilar, foto Jiří Nedvěd

Na festivalu byly připomenuty
stinné stránky historie Litomyšle

Nové knižní tituly
v městské knihovně
Tóibín Colm - Brooklyn, Adler-Olsen – Nesmírný,
Clayton Alice - Poslední výkřik, Kepnes - Skrytá
těla, Brett Simon - Detektivové z Tawcesteru,
James E. L. - Grey: padesát odstínů, Beran - 92.
policejní revír, Baggott – Oheň, Sveen Gard - Po-
slední poutník, May Peter - Sál smrti, Gattis Ryan
-  Šest dní hněvu, Llobregat - Vesaliovo tajemství,
Lynn J. - Navždy s tebou, Aston - Pozoruhodná
dobrodružství, Rottová Inna - Případ andělské ko-
šile, Quick Amanda - Tajné sestry, McLaughlin -
Jak být dospělá, Coleman Rowan - Matkou ze dne
na den, Macmillan - Spálená obloha, Sparks –
Volba, Moriarty - Zamilovaná hypnotizérka, Gros
Louis - Přežil jsem Buchenwald, Friedl Jiří - Gene-
rál Karel Lukas, Jarolímková - Zajímavosti ze svě-
tových dějin 1, Nordberg Jenny - Tajný život
afgánských dívek, Českomoravské pomezí

Dobový ples opět
bavil i pomáhal
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek uspo-
řádal 12. března Benefiční dobový ples. 
Výtěžek z akce organizátoři i letos věnovali na
dobrou věc. Za částku 40.300 Kč nakoupí
místní farní charita moderní elektrické poloho-
vací lůžko do půjčovny kompenzačních pomů-
cek. Finanční dar předala jednatelka Sboru paní
a dívek paní Jindřiška Kubíčková (na snímku
vpravo) a pan Vojtěch Vomočil, předseda Vete-
rán klubu Litomyšl, paní Věře Dvořákové, ředi-
telce charity. Služby půjčovny ročně vyhledá
více než 60 rodin a každoročně jejich počet
roste. Vhodná rehabilitační nebo kompenzační
pomůcka totiž dokáže zlepšit člověku s hendi-
kepem život doslova ze dne na den. Zároveň
také přináší úlevu a podporu pečujícím. Za la-
skavou podporu děkujeme!

Martina Soukupová, foto Petra Glänznerová

Umělecká díla dráteníků 
na unikátní výstavě
V Regionálním muzeu v Litomyšli byla v sobotu
12. března zahájena největší výstava o drátenictví,
která se kdy v České republice konala. K vidění je
nejen historie drátenictví, zmapovaná až do pra-
věku, ale zejména umění řemeslníků, kteří svou
práci posunuli do výtvarné oblasti. V rámci verni-
sáže vystoupil folklorní soubor Heblata z Litomyšle. 
Drátenictví už v dnešní době nemá funkci, kte-
rou zastávalo v době, kdy se vyplatilo nádoby
opravovat. O to více je pak zajímavé sledovat, co
všechno je možné vyrobit. „Dráteníci jsou
schopni vyvinout i nové technologické postupy,
což můžeme vidět například na dílech akade-
mické malířky Blanky Šperkové, nebo třeba lze
i drátem paličkovat, což můžete spatřit na ex-
ponátech Ivy Vanžurové,” řekla kurátorka vý-
stavy Hana Klimešová. Ta také potvrdila, že

připravit takovou výstavu nebylo jednoduché,
ale o to více ji ocenili nejen návštěvníci, ale i sa-
motní umělci. „Ono drát je taková pomůcka,
která se někdy válí zbytečně v kůlně nebo na za-
hradě rezaví, a přitom, jak vidíte, tak z toho jdou
dělat nádherné věci. Vždycky se říká, že nejdů-
ležitějším nářadím dráteníka je jeho představi-
vost a prsty a všechno ostatní se dá potom
někde najít. Třeba obyčejný hřebík. Na něm se
můžou dělat krásné spirály nebo různé obyčejné
i neobyčejné věci, jak můžete vidět na spoustě
výrobků,” popsala svou činnost drátenice Kra-
sava Šerkopová z Rudoltic u Lanškrouna.
Drátenické řemeslo se zrodilo na Slovensku
a díky tomu, že řemeslníci putovali za svou prací,
se postupně dostalo i do dalších zemí, a do-
konce překonalo i hranice Evropy. Dodnes jsou
strojírenské podniky po celém světě pozůstat-
kem drátenických dílen.
V Litomyšli svá díla představuje do 15. května
dvacet dráteníků z celé České republiky. Výstavu
pořádá Regionální muzeum v Litomyšli ve spo-
lupráci s Cechem česko-moravských umělec-
kých dráteníků a se soukromými dráteníky. 

Text a foto Petr Šilar
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Opět se chystá oblíbená hádanková soutěž
Návštěvníci festiva-
lových koncertů
s filmovou hudbou
rádi vzpomínají na
soutěže, v nichž ti-
povali názvy filmů,
televizních seriálů
nebo pohádek podle
zahraných hudeb-

ních ukázek. Pořadatelé proto připravují něco
podobného i letos. Koncert #ujizdimNaSme-
tance má být přehlídkou toho nejoblíbenějšího,
s čím se v minulosti diváci již setkali. A tak jsou
na program zařazeny samé známé melodie.
Zazní populární části orchestrálních kompozic,
drobné perličky koncertních síní a slavné pří-
davky, ale také například téma z filmů o Jamesi
Bondovi, Hommage á J. S. Bach legendární ka-
pely Collegium Musicum nebo ústřední motiv
z večerníčků o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Po-
řadem bude provázet beatboxer a zpěvák
En.Dru, vicemistr světa a dvojnásobný mistr re-
publiky v loopingu, hudební improvizaci s použi-
tím přístroje, který smyčkuje zaznamenané

stopy. Ty však En.dru nahrává bez použití hu-
debních nástrojů přímo před publikem jen ústy
a hlasem. 

Romeo a Julie pod arkádami
litomyšlského zámku
Velkou francouzskou operu Romeo a Julie Charles
Gounod zkomponoval roku 1865 na námět asi nej-
známější Shakespearovy tragédie o velké lásce na
pozadí nesmiřitelné nenávisti dvou rodů. Vystavěl
ji na mohutných sborech, výpravných baletních
scénách, ale proslavila se především sóla a dueta
plná vroucí kantilény, která žijí na koncertním
pódiu i samostatně jako častá součást pěveckých
galakoncertů. Každý milovník krásných hlasů si
vzpomene na Juliinu valčíkovou árii „Je veux
vivre“, nebo Romeův lyrický zpěv „L’amour! ... Ah!
lève-toi, soleil!“. Zajímavostí je, že v tehdejším Ra-
kousku-Uhersku uvedl toto dílo prvně, již dva roky
po pařížské premiéře, velký Gounodův ctitel Be-
dřich Smetana a že soubor Státní opery Národ-
ního divadla Praha přiveze na letošní Smetanovu
Litomyšl zbrusu novou inscenaci, která má premi-
éru právě nyní v dubnu.

Malá noční hudba a Sukova serenáda
ve Svitavách
Sváteční program, který potěší ucho každého
milovníka krásné hudby, přinese Externí kon-
cert ve Svitavách.. Jeho hostem bude přední
polský komorní orchestr Leopoldinum z Wroc-
lawi. Toto výtečné smyčcové těleso přednese
kompozice tří staletí, které spojuje pověst, har-
monie i kantiléna. K 260. výročí Mozartova na-
rození zazní v úvodu proslulá serenáda Malá
noční hudba a po ní taneční suita “Z časů Hol-
bergových” norského národního skladatele
Edvarda H. Griega. Tři kusy ve starém slohu
jsou dílem Henryka M. Góreckého z roku 1963,
ale nezastírají inspiraci ve starší hudbě a ta-
tranském folklóru. Vrcholem koncertu pak jistě
bude provedení Sukovy Serenády Es dur. Tato
skladba patřila po desetiletí neodmyslitelně
k štedrovečernímu vysílání televize a rozhlasu,
i když s Vánocemi vlastně nemá nic společ-
ného. Její lyrika, idyličnost a zpěvnost však vždy
spolehlivě naladí opravdu sváteční atmosféru. 

Jan Pikna

Popáté se sejdou gourmeti, milovníci
dobrého jídla a pití s kuchaři, odbor-
níky na moderní gastronomii a vý-
robci kvalitních potravin na
Smetanově náměstí, aby vzdali hold
Magdaleně Dobromile Rettigové, prů-
kopnici české kuchyně. Téma letošního
ročníku zní „Hromový kořen, jinak řečený
špargl”. 
Pod těmito dřívějšími názvy se skrývá
chřest, výtečná plodina, ze které Magda-
lena velmi ráda vařila, ale ve dvacátém století
se z české kuchyně téměř vytratila. Návratu
chřestu by měly napomoci ukázky nejrůznějšího
zpracování v rámci kuchařských vystoupení na
pódiu gastroslavností, ale také ochutnávky ve
stáncích restaurací, odborných škol Pardubic-
kého kraje a především prezentace jeho nejvý-
značnějšího pěstitele v České republice. Jinak si
slavnosti zachovají osvědčené součásti pro-
gramu z minulých ročníků, včetně soutěžních
klání i pro amatérské kuchařky a kuchaře. Ačkoli
se budou konat až na konci května, je nejvyšší
čas začít nacvičovat.

Soutěž o nejlepší svíčkovou omáčku
„Svíčková OPEN” 
Jste si jisti, že Vaše svíčková je nejlepší
na světě? Věříte, že takovou, jakou vaří
vaše maminka, neumí v žádné restau-
raci? Zkuste si to! Přineste uvařenou

svíčkovou omáčku bez masa a knedlíků
v sobotu 21. května na litomyšlské náměstí.
Svíčková OPEN je kulinářská soutěž ote-
vřená pro amatérské i profesionální ku-
chaře. Vaši omáčku budou kromě poroty

hodnotit i návštěvníci a právě oni vyberou hlavního
vítěze. Každý účastník soutěže získá plné roční
předplatné deníku MF DNES či Lidových novin, na
vítěze čeká diplom a velkolepá odměna. Do sou-
těže se můžete přihlásit do 15. května na re-
cepce@smetanovalitomysl.cz.

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
„O kotlík starosty Litomyšle”
Vaření kotlíkového guláše na otevřeném ohni je
zvláštní obor gastronomie, spojující kuchařské
umění s pohodou, dobrou náladou a recesí. Do
soutěže se hlásí vždy parta přátel, jejichž záměr
není jen uvařit vynikající jídlo, ale užít si při vaření
spoustu legrace a pobavit publikum. Proto hraje

LITOMYŠL

Chystejte recepty, blíží se další 
Gastroslavnosti M. D. Rettigové!

Nový průvodce představuje atraktivity
Českomoravského pomezí
Zbrusu nový průvodce turistickou oblastí Česko-
moravské pomezí se právě v těchto dnech obje-
vil na pultech informačních center, knihkupectví
a dalších míst regionu i celé České republiky.
Publikace, která je součástí oblíbené řady prů-
vodců „VisitBohemia Guide”, byla slavnostně
pokřtěna spolu s dalšími tiskovinami z produkce
vydavatelství MCU a Národního památkového
ústavu v rámci veletrhu cestovního ruchu Holi-
day World v Praze. Součástí reprezentativního
průvodce jsou doporučené prohlídky měst Lito-
myšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vy-
soké Mýto, mapy a plány měst, tipy pro sport
a volný čas i doporučené výlety na atraktivní
místa v okolí. Nechybí ani kalendář nejvýznam-
nějších kulturních akcí regionu či QR kódy, které
pomohou uživatelům mobilních telefonů vyhle-
dat další informace. Vše doplňuje více než 130
profesionálních fotografií. Průvodce, který je

k dispozici v českém, anglickém a německém ja-
zyce, vydalo vydavatelství MCU z Českého
Krumlova ve spolupráci se svazkem obcí Česko-
moravské pomezí.         Text a foto Jiří Zámečník, 

marketingový manažer ČMP

Město Litomyšl
nabízí na prodej 

poslední 2 pozemky
pro výstavbu 
rodinných domů
v lokalitě
Na Prokopu – Lidická

Podmínky prodeje a související 
podklady k prodeji pozemků 
jsou zveřejněny na úřední desce 
a na www.litomysl.cz v sekci 
Občan / Služby / Nemovitosti 
na prodej. 

důležitou roli také výzdoba stánku, oblečení ku-
chařů, někdy je součástí vaření i kulturní program.
Kotlík od starosty Litomyšle získá nejnápaditější
družstvo s nejlepším gulášem. Sestavte tým a při-
hlaste se do 7. května na veselka@lit.cz, startovné
za tým je 400 Kč.

Soutěž o nejlepší bábovku
Hospodyňky mohou v neděli 22. května přinést
upečenou soutěžní bábovku spolu s receptem
na hlavní pódium na Smetanově náměstí. Bá-
bovku je možno na místě pocukrovat. Vyhlášena
bude nejhezčí, nejchutnější a celkově nejlepší
bábovka. Odměnu získají všichni účastníci, vítě-
zové samozřejmě největší. Do této soutěže není
nutné hlásit se předem, nejlepší bábovka si ale
žádá mnoho pokusů a experimentů, tedy dopo-
ručujeme zahájit pravidelný trénink!

Výzva restauracím – Gurmánská pouť 
Zapojené restaurace z Litomyšle a okolí budou
od 16. do 20. května vařit jídla inspirovaná re-
cepty Magdaleny Dobromily Rettigové, pokrmy
moderní české kuchyně, vařené v duchu motta
slavností, především však chřest, jehož sezóna
bude v pravém vrcholu. Chcete se spolu se svou
restaurací k akci připojit? Kontaktujte pořadatele
na recepce@smetanovalitomysl.cz do 15. dubna.
Podrobný program Gastroslavností je průběžně
aktualizován na www.gastroslavnosti.cz, bude
zveřejněn také v květnové Lilii. Na webu najdete
také pravidla soutěží a další informace.       -red-
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ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Poštovní muzeum Praha uskutečňuje svůj záměr
ukázat veřejnosti historii menších pošt v Česko-
slovensku. Jako první si vybralo poštovní úřad
v Litomyšli. Oslovilo tedy filatelistu ROMANA
ZOUBKA, který vlastní sbírku mapující historii li-
tomyšlské pošty od jejího vzniku roku 1754 do
jejího prodeje státu roku 1892. Získal za ni
mnohá ocenění a to i v zahraničí. V roce 1957 po-
máhal založit filatelistický klub v Litomyšli
a svou sběratelskou činnost ukončil v roce 2013.

Známky sbíráte od osmi let, zřejmě jako
spousta vašich vrstevníků. Kdy vás napadla
myšlenka se specializovat? 
Nejdřív jsem sbíral celý svět, jako většina kluků.
To bylo sešitů. Každá stránka jiná země. Po válce
jsem viděl hezké sbírky, převážně Hradčany. Tak
jsem je začal sbírat. Když jsem vysbíral všechny
mimo těch drahých (ty byly od tisícovky nahoru),
tak jsem viděl sbírku Pošty České Budějovice. To
byla pro mě inspirace, abych přešel na tento
způsob. Bylo to někdy v 60. letech.

Začal jste sbírat známky za války, jak byly
známky dostupné? Byl to drahý koníček?
Sbírali jsme ražené známky. Jestli byly na něčem
nebo jestli byla dobrá razítka, to nás v té době
nezajímalo. Máčeli jsme v misce s vodou, aby se
odlepily. 

Už jste bydlel v Litomyšli, když jste se na
ni začal specializovat? 
Ano.

Byl jste jedním ze zakladatelů klubu fila-
telistů. Z Litomyšle se dalo sbírat víc věcí,
proč zrovna pošta?
Když jsem filatelista, tak jsem chtěl nějakým
způsobem pokračovat ve filatelii. A tenkrát za-
čínalo právě to dělení. Buďto se sbírala země,
naše nebo cizí, nebo různé náměty, koně, auta
a tak dále. A tak vznikla i poštovní historie. 

Co byl váš první sběratelský úspěch? 
Jeden známý dělal příležitostná razítka Lito-
myšle, tak jsem to od něj koupil. To byl můj zá-
klad pro Litomyšl. Když jsem se seznámil
z Poličky s panem Dusíkem, Hanusem a Stodo-
lou, ti mi nejvíc pomohli z teoretického hlediska,
co sbírat, na co si dát pozor. To byli staříci v té
době a já mlaďoch. 

Co považuje za největší úspěch za desítky
let vašeho sbírání? Jsou to exponáty nebo
ocenění?
Že se mi to podařilo dát dohromady víceméně
v základu všechno. Zvlášť ve starší době jinak
vypadaly doporučené dopisy, jinak normální, pak
byly ještě úřední, ex-offo . U některých razítek
mám i více variant.  

Se svou sbírkou jste se účastnil mnoha
soutěží. Poštovní muzeum Praha ji bude vy-
stavovat. Ukázky jsou i na internetu. Co to
pro vás znamená?
To se nestane každému filatelistovi. Přibyla mi
ale práce, kterou se mi „nechtělo dělat”. 

Pro Litomyšl a litomyšlskou poštu to oce-
nění je…
Ale jo…

Považujete svou sbírku za kompletní?
Téměř ano. Myslím, že co jsem sehnal, bylo ma-
ximum, co se dalo.

Někdo oceňuje sbírku na peníze, někdo
k ní má citový vztah. Co považujete za vzác-
nost své sbírky? Jak se shání takové věci?
Za úspěch považuji, že se mi podařilo sehnat
tolik starých věcí, protože to není žádná legrace
sehnat dopis dvě stě let starý. Musí se jezdit po
burzách. Trvá třeba půl roku, než člověk na něco
padne. My už jsme byli parta, která tady v kraji
dělala poštovní historii. Každý hledal i pro
známé. Třeba jeden pán z Chomutova jednou za
půl roku něco poslal.

 Víte tady v okolí o nějakém poštovním
úřadě, který by měl tak zmapovanou historii,
jak jste ji zmapoval v Litomyšli? 
Jestli takhle, nevím. Dělá to inženýr Fencl z Mýta
a doktor Třeštík ze Svitav. 

Sbírka je kompletní, nesbíráte vzhledem
k věku. Kde byste ji chtěl vidět?
Kdyby se někdo z mých potomků věnoval oboru,
tak to by bylo to nejlepší. 

Váš koníček nikdo z dětí nesdílel?
Bohužel, ani z vnuků.

Mrzí vás to hodně?
Dělal jsem to zbytečně. Nemám sbírku komu
předat. Uvažoval jsem, že bych ji věnoval poš-
tovnímu muzeu. Prodat by mi bylo jednak líto, za
druhé - aby někdo zase sbíral Litomyšl... Byl tady
jeden mladík, viděl jsem ho naposledy před de-
seti lety. Nevím, jestli ještě sbírá. 

Neuvažujete o tom, že by sbírka zůstala
v Litomyšli? V archivu, v muzeu…
Nemám to vymyšlené. Hlavně aby to něčemu
sloužilo. Aby se v tom pokračovalo, v nových vě-
cech se dá pokračovat.

Proč by měl člověk sbírat známky, co vám
sbírání dalo nebo vzalo? Jak se na to dívala
rodina?
Bavilo mě to. Měl jsem sbírání jako koníčka. Byl
jsem do toho blázen. Když pak člověk jezdí po
světě, aby sehnal jeden dopis nebo pohlednici...
Manželka je ale tolerantní. Kdysi sbíral můj strejda.
Dal mi pak svoje album a já v tom jako kluk pokra-
čoval. Chytlo mě to. Ptal se Petr Šilar

Roman Zoubek: Měl jsem sbírání jako
koníčka. Byl jsem do toho blázen.

Mediální výbor Zastupitelstva města Litomyšle
se sešel na jednání 17. března. Vzhledem k pro-
gramu byli pozváni i hosté. Ředitel televize CMS
TV Petr Horák odpovídal na dotazy, které byly
vzneseny z řad zastupitelů a také členů mediál-
ního výboru k lokálnímu vysílání litomyšlské ka-
belové televize. Řekl, že vítá podněty, které se
v průběhu jednání objevily a v diskusi zazněla
i omluva směrem k Marku Novohradskému za
nedorozumění v průvodním slově k jedné starší
reportáži. Petr Horák přinesl aktuální informace
o způsobech distribuce pořadů z Litomyšle k di-
vákům a statistiky sledovanosti videí na službě
YouTube. Vysvětlil, že pořady jsou šířeny nejen
v kabelové televizi, ale lze je přijímat také v sa-
telitním pásmu místního mikrovlnného vysílače
a jsou zařazovány i do nabídky dalších operátorů
v ČR. Archiv je možné zhlédnout i na internetu.
Po vysvětlení dalších technických podrobností
pak členové mediálního výboru dospěli k názoru,
že by bylo vhodné, kdyby se v rozpočtu města
objevila částka na nový vysílač, který by umožnil
sledovat program CMS TV prostřednictvím běž-
ného pozemního digitálního vysílání prakticky
pro celou Litomyšl.  Mediální výbor ve svém
usnesení navrhuje spuštění ankety, která by od-
pověděla na otázku, jaká část občanů má aktu-
álně možnost místní TV program sledovat. Výbor
také doporučuje vypracovat právní rozbor mož-
nosti vysílat nezkrácené přenosy z jednání za-
stupitelstva. 
Druhým bodem byla prezentace novinek, které
by se měly objevit na webových stránkách
města. Zde vedli členové výboru diskusi s Pa-
vlem Sodomkou, vedoucím oddělení informatiky
Městského úřadu Litomyšl. Ten uvítal jakékoliv
podněty na nové funkce webových stránek a pří-
padné změny.  
K vyřešení dostal mediální výbor také žádosti
o prezentaci podnikatelských subjektů v Lilii
mimo rámec inzerce. Zde se členové výboru jed-
nohlasně usnesli, že není důvod k udělování vý-
jimek.                                                                -pš-

Zasedání 
mediálního
výboru

Sledovanost a příjem litomyšlského televizního
kanálu chce město zjistit průzkumem
Mediální výbor na svém březnovém jednání roz-
hodl o zveřejnění dotazníku týkajícího se vysílání
regionální televize CMS-TV v Litomyšli. Cílem
anonymního šetření je získat přesnější přehled
o příjmu litomyšlského vysílání i o zájmu diváků.
Průzkum potrvá do konce června letošního roku. 
Dotazník je možné vyplnit hned několika způ-
soby: K dispozici je na www.litomysl.cz, kde na-
jdete na úvodní straně vpravo banner. Po
kliknutí na něj se dostanete k otázkám. 
Další možností je vystřižení a vyplnění dotazníku
v dubnové Lilii (je k dispozici i v pdf na webu

města). Vyplněný lístek můžete donést osobně
na recepci městského úřadu na ulici Bří Šťa-
stných 1000 nebo ho zaslat poštou na adresu
Městský úřad Litomyšl, tiskové oddělení, Bří Šťa-
stných 1000, 57001 Litomyšl. Na recepci si rov-
něž můžete lístky vyzvednout. 
Otázky z dubnové Lilie společně s odpověďmi
také lze zaslat emailem na adresu: tisk@lito-
mysl.cz.
Děkujeme, že věnujete čas vyplnění tohoto krát-
kého dotazníku. Zpětná vazba je pro nás důle-
žitá.               Jana Bisová, tisková mluvčí města 

an
ke

ta

1.  Máte možnost sledovat litomyšlský televizní kanál
    regionální CMS-TV (nazývaný též „kabelovka")?

2.  Měl(a) byste zájem sledovat litomyšlský televizní
     kanál CMS-TV prostřednictvím běžné antény?

3.  Prostřednictvím čeho přijímáte litomyšlský 
    televizní kanál regionální CMS-TV?

4. V jaké části města (jméno ulice) sledujete litomyšlský televizní kanál regionální CMS-TV?

Ano Ne

Ano Ne

Kabel Satelit Internet

Anketa trvá
do 30. 6. 2016

Už ho
sleduji
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Lázeňské lavičky zdobí
město už čtvrtou sezónu
S originálním nápadem, jak ozvláštnit město
a podpořit lázně ducha, přišli organizátoři této
akce v roce 2013. V Litomyšli se tak objevily
první originální lavičky, které vznikly v rámci vý-
tvarného sympozia a město zdobí dodnes. 
Za čtyři roky konání lázní ducha se počet laviček
i výtvarníků rozrostl, a tak je možné si odpoči-
nout na vskutku originálních dílech. Ta vznikla ze
starých laviček, které se dříve používaly v zá-
meckém amfiteátru. Mnozí občané města si
však všimli, že některé lavičky postupně z ulic
zmizely. „Bohužel byly některé z laviček ozna-
čeny za nebezpečné a uklizeny do depozitáře.
Věříme, že se nám alespoň pro některé podaří
najít takové místo, kde nikomu neublíží,” řekla
Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu Městského úřadu Litomyšl
a členka organizačního výboru Zahájení lito-
myšlské lázeňské sezóny. To se však pravděpo-
dobně netýká houpací lavičky z Toulovcova
náměstí. Jsou také lavičky, které dožívají a už je
opravit nelze. „Několikrát jsme řešili dilema, zda
lavičky na zimu uklízet. Nakonec jsme se shodli
na tom, že chceme mít pomyslnou lázeňskou
kolonádu celoročně. Je samozřejmé, že s sebou
toto rozhodnutí nese rychlejší opotřebení a nižší
životnost laviček,” vysvětlila Michaela Severová.
Nedostatek laviček na „lázeňské kolonádě” v Li-
tomyšli nehrozí. Důkazem jsou třeba i nové kou-
sky, které nechaly vyrobit firmy a instituce ve
městě. Dvě vyrobila tiskárna HRG nebo organi-
zace Zámecké návrší. Originální „sešívaná” la-

vička je také u patchworkového obchodu. Le-
tošní „lavičková sezóna” by mohla přinést i pří-
jemné překvapení. Nejprve však dojde na revizi
a opravu stávajících laviček.  „Celý projekt má na
starosti opět bývalý absolvent restaurátorské
školy Aleš Hvízdal, který dnes spolupracuje s Fe-
derico Díazem. Dá se tedy předpokládat, že ně-
jaké unikátní lavičkové překvapení nás čeká. Tak
se těšme,” sdělila Michaela Severová. Do bu-
doucna se také může stát, že dojde k výrobě no-
vých laviček, a ty se pak budou objevovat po
celém městě, neboť malebných zákoutí je v Li-
tomyšli mnoho. 
V souvislosti se zahájením letošní lázeňské se-
zóny připravují organizátoři této akce nové we-
bové stránky, kde chtějí zveřejnit kompletní
galerii všech doposud vytvořených lázeňských
laviček.         Petr Šilar, foto František Renza

Kopalova dvojhvězda stále září

„Musíme si představit, že když se
díváme na oblohu, tak vidíme jedi-
nou hvězdu ve dne, a to je Slunce.
Je samo, osamělé, daleko široko
žádná jiná hvězda není,” začal s vy-
světlováním Jiří Grygar. Ve vesmíru
to tak ale není. „Je tam spousta pří-
padů, kdy současně z nějakého
chuchvalce mezihvězdné hmoty
vznikla dvě jádra, tedy dvě hvězdy,
které jsou tak blízko sebe, že se
navzájem ovlivňují. Ovlivňují se
svou gravitací, protože ta normálně klesá s dru-
hou mocninou vzdálenosti. Čili když jsou hodně
blízko, je gravitace velmi silná. Jedna hvězda
není sama, ale cítí gravitaci druhé hvězdy, která
ji poškozuje,” popisoval známý popularizátor as-
tronomické vědy. Hvězdy na rozdíl od planet
samy svítí. Planety pouze jejich světlo odrážejí.
„Hvězdy, když jsou blízko, na sebe svítí. Čili na
převrácené polokoule se dostává daleko větší
teplo než na ty odvrácené, protože tam si
hvězdy na sebe vzájemně svítí. Teď tedy záleží
na tom, jakou rychlostí kolem sebe obíhají, jak
obíhají daleko, jak jsou silné tyto efekty,” nazna-
čil Jiří Grygar. Podle něho vůbec nikdo si nebyl
vědom, že něco takového může být tak silné,
aby to lidé mohli na dálku pozorovat. „Protože
všechny ostatní hvězdy jsou podstatně dál než
Slunce, vidíme je jako puntík. Většinou ani nevi-
díme dva puntíky vedle sebe. Vidíme jeden, který
ovšem mění periodicky svou jasnost. To je tím,
jak hvězdy kolem sebe obíhají, tak se zakrývají,”
vysvětloval Jiří Grygar. Zdeněk Kopal tohoto
faktu využil. Protože byl dobrý matematik, do-
kázal ze změn světelných křivek, tzn. z toho, jak
se mění jasnost hvězdy v čase, spočítat neuvě-
řitelné věci. „Dokázal spočítat, jakou mají hvězdy
hmotnost v kilogramech, jaký mají poloměr
v metrech, jakou mají teplotu ve stupních Celsi-
ovy stupnice. To jakmile víte, tak víte o hvězdě
prakticky všechno,” zdůraznil astrofyzik. U osa-
mělých hvězd nejsou známá jejich data. Třeba
Slunce, kdyby bylo hodně daleko, tak bychom

o něm věděli velice málo. „Kdyby-
chom měli dvě Slunce, která jsou
blízko sebe, tak se o nich dozvíte
všechny základní charakteristiky
hvězd,” poznamenal Jiří Grygar. 
Celá hvězdná astronomie tedy zá-
visí právě na tom, co se dá zjistit
o dvojhvězdách, a v tom byl Zde-
něk Kopal průkopníkem. „Jako první
ze všech astronomů nepoužíval
jenom přibližných metod, nomo-
gramů a takových grafických ře-

šení, ale našel řešení numerická. Využil toho, že
ve Spojených státech už se začínaly používat
první numerické počítače, digitální. Využil jejich
přednosti k tomu, že všechny hodnoty spočítal.
Čili otevřel úplně novou kapitolu studia hvězd,
kdy se o nich, přestože jsou od nás hodně da-
leko, dozvíme všechny fyzikální vlastnosti, které
potřebujeme o hvězdách mít. To potom použi-
jeme i pro hvězdy, které jsou osamělé, protože
je vždycky připodobníme k některé složce hvězd
v dvojhvězdách, a tím se dovídáme obecně
o hvězdách. To byl hlavní průlom.  Proto je Zde-
něk Kopal tak ctěn a proto tady máte v Litomyšli
jeho sochu. Nikoliv jeho portrét, ale právě ty dvě
hvězdy, které jsou tak blízko sebe. Místo toho,
aby byly kulaté, jako jsou normální hvězdy, jsou
to kapičky, které jsou protáhlé špičkou k sobě,”
zhodnotil Jiří Grygar. Na symbolických kapkách
je vidět působení gravitační síly. 
Kdyby Zdeněk Kopal nezůstal v Americe a vrátil
by se do Československa, měl by to hodně slo-
žité. Jak uvedl Jiří Grygar, hlavní problémem byl

komunistický režim. „On by se byl sem vrátil,
nebýt komunismu, který zablokoval kontakty se
světem. Pronásledoval lidi, kteří měli nezávislé
myšlení. Možná, že by ho i klidně zavřeli, jako za-
vřeli mnoho našich jiných předních badatelů,
nebo i zničili. Rozhodně by nemohl přednášet,
poněvadž by nebyl prokádrován. Takoví lidé,
kteří jednou žijí ve svobodném světě a speciálně
ve Spojených státech, tak by se nepřizpůsobili
té příšerné atmosféře, kdy tady popravovali Mi-
ladu Horákovou nebo generála Píku,” podotkl
astrofyzik. Takové ovzduší by pro Zdeňka Kopala
bylo naprosto nepřijatelné. „Myslím si, že by se
tady neuplatnil. Byl by režimem zničen jako
mnoho jiných lidí, kteří byli doma a neměli tu
možnost vystěhovat se včas ven,” naznal Jiří
Grygar.  
Astronomická věda a pozorování hvězd není
otázkou jednoho města, jednoho regionu. „Ně-
které astronomické jevy se nedají sledovat od-
jinud než z určitého místa na zeměkouli a to
místo je pokaždé jiné. Sluneční zatmění je jed-
nou vidět v Americe, jindy v Oceánii nebo v Asii,
když nemáte možnost tam jezdit,” uvedl pří-
klad astrofyzik. Astronomové z celého světa
potřebují svobodu. V této souvislosti si Jiří Gry-
gar vzpomněl na kuriózní příběh. Sám zažil
omezení vědy hranicemi, sám byl uzavřen za
železnou oponou. „Moji kolegové z astrono-
mického ústavu se chtěli účastnit výpravy za
slunečním zatměním do Bulharska. Mělo být
v únoru toho určitého roku. Protože Bulharsko
byla taky socialistická země, tak se tam tím
pádem dalo cestovat. Do zemí západní Evropy
nebo Ameriky to nešlo. Železná opona byla na-
prosto neprůstřelná. Přišli na akademii věd
a žádali o to, aby mohli ve spolupráci s bulhar-
skou akademií věd pozorovat tento jev v Bul-
harsku. Tam je ale odmítli, protože smlouva
s bulharskou akademií věd se měla uzavírat až
v březnu,” dodal Jiří Grygar.   

Text a foto Petr Šilar

Litomyšlský rodák Zdeněk Kopal byl světoznámým českým astronomem a matematikem. Jeho
největší přínos je spatřován ve studiu vlastností a vývoje těsných dvojhvězd. Narodil se 4. dubna
1914 a je dobré si připomenout, čím se proslavil ve vědním oboru pro mnohé vzdáleném. Proč
bychom si ho měli vážit? O co se litomyšlský rodák zasloužil, zhodnotil Jiří Grygar, český astro-
nom, astrofyzik a významný popularizátor vědy, při nedávné návštěvě Litomyšle. Popsal také
situaci po druhé světové válce, kdy se Kopal rozhodoval, zda se má ze Spojených států americ-
kých vrátit do Československa.

Jiří Grygar

Prořez stromů
Koncem měsíce března započala arboristická
firma se zdravotními řezy vybraných stromů na
území Litomyšle. Jedná se o každoroční činnost,
která má za účel prosvětlení korun, odstranění
suchých větví, které by mohly hrozit pádem,
a také těch, které zasahují do komunikací
a omezují průjezd automobilů. Práce budou po-
kračovat v průběhu celého vegetačního období
až do začátku zimy. Kromě těchto úprav jsou na
území města frézovány pařezy.                      -pš-

V pátek 22. dubna má být v době od 11.00 do
14.00 hod. přerušena dodávka elektřiny na Bří
Šťastných 1000. Na městském úřadu tedy
v danou dobu nebudou dostupné veškeré serve-
rové technologie jako např. e-maily, pevné tele-
fonní linky, webové stránky apod. a referenti
budou moci poskytovat služby jen v omezené
míře. Přerušení dodávky elektřiny se částečně
dotkne i některých organizací města (nepůjdou
pevné linky a e-maily). 
Prosíme klienty úřadu o shovívavost a omlou-
váme se za případné komplikace.                -red-

Přerušení dodávky proudu
omezí služby radnice
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Události ve fotografiích

Vlajka pro Tibet: Litomyšl se připojila k meziná-
rodní kampani konané vždy 10. března k výročí
tibetského národního povstání. Jejím cílem je
poukázat na porušování lidských práv v Tibetu.
„Je tradicí v našem městě věšet vlajku, která je
symbolem toho, že nedodržování lidských práv
nám není lhostejné,” řekl starosta Litomyšle Ra-
domil Kašpar.

Přednáška o ekumenismu: Světící biskup praž-
ský Václav Malý zavítal do Litomyšle na pozvání
České křesťanské akademie. V Novém kostele
přednášel o ekumenismu jako o cestě církve. Do-
kládal to vlastními přesvědčeními i učením cír-
kve. Vidí církev střízlivě, žije nadějí a otevřeně
diskutuje.                   Text a foto Daniel Kvasnička

Benefiční dobový ples: Dvanáctý březen si vy-
bral Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek
k tomu, aby opět uspořádaly Benefiční dobový
ples. Na hosty vyšňořené ve stylu 30. až 70. let
minulého století čekal bohatý program. Nechy-
bělo předtančení, tombola s motocyklem coby
první cenou, volba nejlépe oblečeného páru
a půlnoční překvapení, o které se postaraly
dámy ze Sboru paní a dívek. Bigband ZUŠ Bedři-
cha Smetany Litomyšl a kapela Reflex pak ta-
nečníky vedly v tom správném rytmu. 
Výtěžek z akce půjde na nákup polohovacích
lůžek pro půjčovnu kompenzačních pomůcek
Farní charity v Litomyšli. 

Ples dopravy České republiky: Odborníci
z oboru dopravy, politici, podnikatelé i osobnosti
z celé republiky. Ti všichni se sešli v sobotu 19.
března ve Smetanově domě v Litomyšli. Usku-
tečnil se zde 1. ročník reprezentačního Plesu do-
pravy České republiky 2016. Plesem provázela
herečka a moderátorka Tereza Kostková, k tanci
zazpívala Dasha i gentleman tělem i duší Ladi-
slav Kerndl. Záštitu nad Plesem dopravy přijal
prezident České republiky Miloš Zeman, premiér
Bohuslav Sobotka i předsedové obou komor
Parlamentu ČR Milan Štěch a Jan Hamáček. Při-
pojil se i ministr dopravy ČR Dan Ťok. Kromě nich
převzali záštitu i hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, náměstek hejtmana pro do-
pravu Jaromír Dušek a starosta Litomyšle Rado-
mil Kašpar.                                Foto Máša agency

Zahájení sezóny na zámku: I letos se první náv-
štěvníci litomyšlského zámku těšili z barevného
a provoněného zahájení sezóny. Tisíce barevných
květů zaplavily zámecké pokoje i chodby a arkády.
Šikovné ruce profesionálních floristů, studentů
místní střední zahradnické a technické školy i pra-
covníků dalších zámků vykouzlily nádherné vazby
pro potěchu oka návštěvníkova. Výstava, která
byla veřejnosti přístupná od 17. do 20. března a od
25. do 28. března, nesla název Květina, ozdoba
plesů a slavností. Během prohlídky mohli návštěv-
níci obdivovat nejen úžasná květinová aranžmá,
ale také nově instalované pokoje s restaurovaným
empírovým nábytkem z původního majetku Wald-
stein–Wartenbergů z 1. poloviny 19. století, což je
novinka letošní turistické sezóny. 

Seminář o inkluzivním vzdělávání: Zřizovatelé
škol, ředitelé, učitelé mateřských i základních škol,
pracovníci organizací zájmového vzdělávání, ro-
diče či zainteresovaná veřejnost z Litomyšle
a okolí zamířili v úterý 15. března do Lidového
domu, aby se zúčastnili semináře s Mgr. Karlem
Bártou na téma inkluzivní vzdělávání. Cílem akce
bylo přiblížit účastníkům tuto problematiku tak,
aby se v ní zorientovali, pochopili ji, uměli k ní za-
ujmout postoj a v neposlední řadě se dokázali vy-
rovnat i s rozporuplnými informacemi o inkluzi.
Karel Bárta přednáší na Technické univerzitě v Li-
berci a na Univerzitě Karlově v Praze. Je odborník
v oblasti vzdělávání v České republice, externě
spolupracuje s Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy a pracuje jako lektor dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků.
Seminář se uskutečnil v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Lito-
myšl. 

Křížová cesta: Několik desítek lidí různého vy-
znání se vydalo v pátek 11. března na křížovou
cestu z kostela Nalezení svatého Kříže až nad ži-
dovský hřbitov. „Domluvili jsme se s dalšími du-
chovními, že křížovou cestu uděláme společně
vedle všeho, co si každá církev dělá po svém. Je
to vzácná příležitost být zase společně s věřícími
ostatních církví v čase před Velikonocemi. Je co
vyznávat, jak s ohlédnutím na historii, tak i s po-
hledem na současnost,” řekl k setkání, které se
konalo poprvé, farář Církve bratrské Daniel
Kvasnička. Během cesty se lidé střídali v nesení
kříže a na jednotlivých zastaveních byly čteny
biblické texty a zpívalo se.

Velikonoce v Ruce pro život: Ve vstupních pro-
storách denního stacionáře Ruky pro život se
17. března uskutečnila Jarní prodejní výstava.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky, které
vznikly v rámci pracovních terapií. O šikovnosti
jejich tvůrců svědčí fakt, že byl o velikonoční de-
korace obrovský zájem.

Večerní pozorování oblohy: Regionální muzeum
v Litomyšli ve spolupráci s Klubem amatérských
astronomů Zdeňka Kopala a astronomickým
kroužkem při Domu dětí a mládeže Litomyšl
uspořádalo 18. března na hřišti „Wembley” ve-
řejné pozorování večerní oblohy. U sedmi dale-
kohledů se vystřídalo více jak čtyřicet lidí.

Foto Michele Vojáček, Deník
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Múzám naslouchat je fuška, proto zbystři, je tu „Zuška”
Pokud chceme nahlédnout do zákulisí dětských
pěveckých sborů Kvítek a Lilium, není možné
vedle sbormistryně Lucie Vavřínové nezmínit
také osoby odvádějící nepopulární černou práci
v zázemí a chodu sboru. Je to zastupující ředi-
telka a korepetitorka v jedné osobě Markéta He-
grová, svými tempy leckdy porušující zákony
fyziky a nevšední hudebností pak zákony emocí,
a také vedoucí pěveckého oddělení Kristýna Cu-
pasová. Již exoticky znějící příjmení, odkazující
na řecký původ, dává tušit, že třída paní učitelky
je prozářena sluncem radosti a pohody a její žáci
jsou vedeni typicky jižanským temperamentem.
Sbormistryni Lucii Vavřínovou jsme si již před-
stavovali v lednovém vydání jako pedagožku de-
chového oddělení. Její další pracovní náplní,
a nebojím se říci, srdeční záležitostí jsou však
dětské školní sbory Kvítek a Lilium. Naši kolegyni
jsme si pozvali ke krátkému rozhovoru. „Lucie,
řekneš nám něco k historii?” „No...,” chvíli váhá,
„já jsem na dějepis nikdy moc nebyla, ale
všechno to tak nějak plyne.” „Omlouváme se za
nedorozumění, my měli na mysli spíše historii
školních sborů.” „Aha,” úlevou vydechne, a tím
je nastartován motor obvyklé výřečnosti. „Sbory
Kvítek a Lilium jsem založila v roce 2008 a hned
v témže školním roce s nimi na historicky první
krajské soutěži ve velké konkurenci vybojovala
stříbrná pásma.” „Přišly ještě nějaké další úspě-
chy?” „Díky výsledkům z kraje jsme pravidelně
zváni na soutěže celorepublikové úrovně, napří-
klad Porta Musicae Nový Jičín, Zahrada písní
Praha, Celostátní soutěž ŠDPS Uničov, THNS
Skuteč či MFDPS Pardubice.” „To zní jako zkratky
z finančního podsvětí! Kosíte to i tam?” „Pokud

je tím míněno, zda naše snaha přináší ovoce, tak
ano, stříbrná i zlatá pásma vozíme domů celkem
pravidelně.” „Blahopřejeme! Nějaké zážitky by
nebyly?” „K těm nejkrásnějším patří účast na pi-
etním festivalu Světlo za Lidice, pozvání na me-
zinárodní festival proti zlu a násilí Mene Tekel na

Pražském hradě, Benefiční koncert s Bárou Ba-
sikovou a samozřejmě koncertní zájezdy do
všech koutů naší země.” „Už mě z toho drnčí
hlava. Odbočme jinam. Vzhledem k pojmenování
sborů budeš zřejmě vášnivou zahradnicí?” „Kde-
pak! Já jsem rozená kuchařka! Zeleninu vidím
nejraději pod pokličkou a záda ohýbám u plotny.
To víte, dětské sbory Dortík a Muffin by nejlépe
nezněly.” „Vraťme se ještě ke sborům. Proč
zrovna dětské sbory?” „Při práci s dětským ko-
lektivem si připadám jako ryba ve vodě. Děti zpí-
vání prostě baví. A když k tomu připočtu fakt, že
hudba rozvijí osobnost, pomáhá překonávat
ostych a trému, učí zodpovědnosti a také zde
vznikají krásná přátelství, je to prostě nádhera!”
„Tolik nadšení a optimizmu jsem neviděl, je také
něco, co tě irituje?” „Nemám ráda lidskou hlou-
post, zášť a závist. Také pohled na nemocné
ubližované děti. Ošklivé počasí. A dršťkovou
a prdelačku.”         Petr Jiříček, foto K. Cupasová

VOŠP a SPgŠ Litomyšl v letech 1995–2015: díl 4.

Národní agentura Sokrates schválila roku 2006
škole Mezinárodní projekt rozvoje škol CA 1-06-
164 (spolupráce se školami v Polsku, Francii
a Španělsku). Projekt se týkal výměny zkuše-
ností a rozvoje komunikativních dovedností
v anglickém jazyce. Skončil v září 2010. Grant
Leonardo da Vinci, Projekt mobility, zaměřený
na odbornou praxi v různých typech předškol-
ních zařízení v Anglii, se realizoval ve školním
roce 2012/2013. V dubnu 2008 pořádala škola
31. ročník Hudebního festivalu vyšších odbor-
ných škol pedagogických a středních pedago-
gických škol. Na půdě VOŠP a SPgŠ se odehrály
i následující dva ročníky tohoto festivalu, při-
čemž rok 2010 byl pro školní sbor KOS  vedený
sbormistrem Milanem Motlem zvláště úspěšný,
protože zde získal nejen cenu hlavní, ale
i zvláštní ocenění za provedení povinné
skladby. Kromě vedení školy zastoupeného ře-
ditelem Stanislavem Leníčkem a Olgou Kusou

se na realizaci festivalů na naší škole výrazně
podíleli zástupci předmětové komise hudební
výchovy. V letech 2010, 2012 a 2014 uspořá-
dala škola společně s Centrem celoživotního
vzdělávání, zařízením pro další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků Pardubického kraje,
Celostátní konferenci pro ředitelky MŠ. Akce se
těšily velkému zájmu ze strany vedoucích pra-
covníků předškolních zařízení. Témata konfe-
rence se vztahovala k aktuálním problémům
této profese a její účastníci měli také možnost
seznámit se zde s nejrůznějšími učebnicemi
a pomůckami vhodnými pro výkon jejich povo-
lání.  VOŠP a SPgŠ  již celkem šestkrát (v letech
2001, 2003, 2007, 2009, 2011 a 2013) pořádala
vícedenní Celostátní konferenci učitelů mate-
matiky základních škol a nižších ročníků více-
letých gymnázií, jejímž garantem je Společnost
učitelů matematiky Jednoty českých matema-
tiků a fyziků. Také zde se objevují aktuální té-
mata z tohoto oboru a jako hosté zde vystupují
přední odborníci. Patronaci za naši školu pře-
vzali ředitel Stanislav Leníček a Hana Lišková.

V září 2013 přivítala škola vzácné hosty na
česko-německé konferenci k odbornému škol-
ství, pojmenované „Uplatnění systému duál-
ního vzdělávání ve spolkové zemi
Badensko-Württembersko a v podmínkách
České republiky”, kterou pořádal Pardubický
kraj. Hejtmanu našeho kraje Martinu Netolic-
kému se podařilo na konferenci přivést napří-
klad prezidenta z vládního regionu Tübingen
Hermanna Strampfera nebo zástupce velvys-
lanectví Spolkové republiky Německo Nor-
berta Axmana. Hlavním tématem se stala
problematika pracovního uplatnění absol-
ventů škol a propojení spolupráce škol s mo-
žnými zaměstnavateli.  V letech 2005-2015 se
také škola zapojila do programů UNIV 1-3
grantů MŠMT ČR. Celkem se uskutečnilo 16
kurzů, kterými prošlo na 400 absolventů. Vý-
ukové programy umožnily škole rozšířit vzdě-
lávací nabídku pro dospělé a využít bohaté
zkušenosti pedagogů působících na VOŠP.       

Zuzana Fruniová

SERIÁL

Litomyšl přátelská rodině je kampaň,
která byla poprvé vyhlášena v roce
2014. Tehdy měly organizace a firmy
možnost se přihlásit a získat titul
„Místo přátelské rodině”. Stačilo
k tomu, aby prokázaly, že jsou ote-
vřené vůči potřebám rodin s dětmi,
kterým je přizpůsobeno prostředí i po-
skytované služby. Stejnou příležitost měly i o rok
později a letos tomu není jinak. Přihlášky pro
nové uchazeče o certifikát jsou v tištěné podobě
k dispozici v Informačním centru na Smetanově
náměstí, v elektronické podobě pak na www.li-
tomysl.cz ve Zprávách z městského úřadu. Vy-
plněné formuláře je třeba odevzdat do konce
dubna 2016 v informačním centru.
Přihlásit se mohou organizace a firmy, které po-
skytují služby pro rodiny s dětmi anebo jim při-
způsobují prostředí a svou nabídku. Jejich
zájmem je, aby se u nich rodiny s dětmi cítily
dobře a rády se k nim vracely. Nominace je
možné prostřednictvím přihlášky předávat do
30. dubna do infocentra. K samotnému vyhlá-
šení míst přátelských rodinám dojde 18. června
v rámci Starodávného jarmarku. „Chcete-li pos-
lat doporučení pro oceněné organizace, podělit
se o své zkušenosti a zážitky s nabídkou oceně-
ných míst, pak pošlete e-mail na mistopratel-

skerodine@lit.cz,” vyzývá vedoucí
Rodinného centra Litomyšl, které je
spoluorganizátorem kampaně, Petra
Benešová. Ta ráda poskytne další in-
formace ke kampani (e-mail: pbene-
sova@lit.cz, tel.: 607 605 720). „Těší
nás, že jsme do této chvíle mohli udělit
certifikát patnácti firmám a organiza-

cím. Věřím, že i v letošním roce se najdou další
místa, která jsou přátelská rodinám s dětmi,”
dodal starosta Litomyšle Radomil Kašpar.
Vyhlašovatelem kampaně je město Litomyšl,
dále se na ní podílejí komise pro výchovu, vzdě-
lávání a komunitní plánování, 1. základní škola
Litomyšl, Informační centrum Litomyšl a Ro-
dinné centrum Litomyšl. Organizátoři však rádi
přivítají další zájemce, kteří by chtěli na projektu
spolupracovat. V roce 2014 se místy přátelskými
rodinám staly Rodinné centrum Litomyšl, Re-
staurace U Kolji, Dům dětí a mládeže Litomyšl,
Restaurace a minipivovar Veselka, Supermarket
Litomyšl Kubík a Café & bistro YES, Sportovní
areál za sokolovnou, Kavárna Mandala a Bobo
Cafe. Vloni byl certifikát předán Městské galerii
Litomyšl, Základní škole Mozaika, Regionálnímu
muzeu v Litomyšli, restauraci Rettigovka, NA-
DĚJI a Sboru Církve bratrské v Litomyšli.      

-bj-

Opět se hledají místa přátelská 
rodinám s dětmi

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle
a okolí  můžete zhlédnout i na internetových
stránkách www.youtube.com/thecomvision.
Podívejte se například na: Kácení stromů
u Smetanova domu • HC Litomyšl vs. HC Česká
Třebová • Kdy je tuk ve výživě nepřítel? Z Lito-
myšlské univerzity třetího věku • Filmová Lito-
myšl se Stanislavem Wagnerem • Tisková
konference březen 2016 • Stručně ze zasedání
březnového zastupitelstva • Čemu svět věří? •
Benefiční dobový ples 2016 • Umění dráteníků
kdysi a dnes • Cesta hokejových dorostenců za
titulem • Expediční kamera na zámeckém ná-
vrší a cvrček na másle • Velikonoční dílny
v DDM na Zelený čtvrtek

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Litomyšlská nemocnice: Oddělení anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny – ARO - 1. díl

Oddělení ARO vzniklo v Litomyšlské nemocnici
(LIN) jako nelůžkové oddělení v roce 1973. V roce
1995 byla otevřena a později rozšířena lůžková
část intenzivní péče na 6 resuscitačních lůžek.
ARO se nachází v přízemí pravého křídla pavi-
lonu chirurgických oborů v hlavní budově. Od-
dělení tvoří lůžková část jako oddělení intenzivní
medicíny, dále část anesteziologická na centrál-
ních operačních sálech a jednotkách poaneste-
tické péče a část ambulantní.
Současným přednostou oddělení je od roku
2010 prim. MUDr. Juraj Bóna, který vede tým 13
lékařů, pracujících v denních
směnách a pohotovostních
službách spolu s 24 sestrami.
Co se týče personálu a množ-
ství výkonů je ARO největší
oddělení Litomyšlské nemoc-
nice. 
V roce 2016 se s přispě-
ním Evropské unie, v rámci
Regionálního operačního pro-
gramu severovýchod, poda-
řilo kompletně obnovit
celkové technické vybavení
oddělení AR v hodnotě cca 12
milionů korun. Zakoupené
přístrojové vybavení je na vy-
soké technické úrovni a spl-
ňuje podmínky nejvyššího
evropského standardu pro in-
tenzivní medicínu. Intenzivní

péče v lůžkové části odd. ARO je nejvyšším stup-
něm diferencované intenzivní péče. Její odbor-
nou náplní je léčba život ohrožujících, kritických
stavů, orgánových selhání a náhrada orgáno-
vých funkcí v situacích náhle vzniklých a hrozí-
cích závažným poškozením života. Na oddělení
je prováděna komplexní podpora selhávajících
orgánových funkcí, především podpora krevního
oběhu, dýchání, ledvin a metabolizmu. Tato péče
má charakter interdisciplinární spolupráce spe-
cialistů, prolínající se mnoha obory medicíny,
spojující mnohé lékařské odbornosti. Zahrnuje
léčbu a ošetřování nemocných ze všech inter-
ních a chirurgických specializací a je organi-
začně a odborně nadřazené všem jednotkám

intenzivní péče v rámci ne-
mocnice. Anesteziologická
část je součástí centrálních
operačních sálů nemocnice,
kde se nachází operační sály
a takzvané „dospávací po-
koje”. Zde přichází pacient na
operaci a setkává se po-
stupně se všemi částmi anes-
teziologického oddělení. Po
všech nezbytných vyšetře-
ních u specialistů a praktic-
kého lékaře navštíví nejprve
anesteziologickou ambulanci,
kde erudovaný lékař aneste-
ziolog posoudí, zda a za ja-
kých okolností je pacient
schopen operaci podstoupit.
Vysvětlí, jak probíhá předope-
rační příprava, a nakonec

zvolí, jakým způsobem bude tělo pacienta
k operaci znecitlivěno. Naší snahou je, aby se
předoperační vyšetření a celá předoperační pří-
prava, která je záležitostí mnoha oborů, omezila
na jednu návštěvu nemocnice. Dnes jsou anes-
teziologové kromě uspání celého těla, tzv. nar-
kózy, schopni znecitlivět pouze určitou část těla,
od jednoho prstu na ruce, paže, nohy až např.
po břicho a předejít tak bezprostředním poope-
račním bolestem umrtvené části těla nebo se
tím vyhnout nutnosti narkózy. Za rok 2015 bylo
v LIN provedeno 3137 celkových nebo částeč-
ných anestezií.  
V příštím pokračování vám představíme lůžko-
vou a ambulantní část ARO.

Text a foto prim. MUDr. Juraj Bóna

SERIÁL

Perseus: Přístroj k celkové anestezii

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 2. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 3. 4. MUDr. Mikulecká
So 9. 4. MUDr. Kašparová
Ne 10. 4. MUDr. Paseková
So 16. 4. MUDr. Tišlerová
Ne 17. 4. MUDr. Jindrová
So 23. 4. MUDr. Sláma
Ne 24. 4. MUDr. Sláma
So 30. 4. MUDr. Slavík
Ne 1. 5. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 2. 4. MUDr. Filová
Ne 3. 4. MUDr. Filová
So 9. 4. MUDr. Beňová
Ne 10. 4. MUDr. Hájková
So 16. 4. MUDr. Jílková
Ne 17. 4. MUDr. Sadílková
So 23. 4. MUDr. Mareš
Ne 24. 4. MUDr. Mareš
So 30. 4. MUDr. Papoušková
Ne 1. 5. MUDr. Pecinová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 2. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 3. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 9. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 10. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 4. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 17. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 4. U Nemocnice, 461615617
Ne 24. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 1. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
2.-3. 4. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
9.-10. 4. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
16.-17. 4. MUDr.Pokorná Jana 
Litomyšl, 9. května 809, tel. 461 615 414
23.-24. 4. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
30. 4. - 1. 5. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501

ROZPIS SLUŽEB

Představujeme Městské lesy
Litomyšl - 1. díl

Správa věcí veřejných není jen v rukou městského
úřadu. Existují instituce, které jsou řízeny měs-
tem, a jsou tedy jeho organizacemi, ale přitom
mají vlastní vedení.  V našem novém seriálu by-
chom vám rádi blíže představili subjekty, které
patří tímto způsobem do organizační struktury Li-
tomyšle. První z nich je organizace Městské lesy
Litomyšl, která spravuje, jak už z názvu vyplývá,
lesní porosty, ale není to však jediná aktivita. 
Město Litomyšl vlastní lesy již od 15. století. Tehdy
hospodařilo na zhruba 450 hektarech lesních po-
zemků. V současné době je to již přes 2000 hek-
tarů. Z toho je cca 450 ha na Budislavi, 300 ha
mezi Sloupnicí a Hrádkem, 240 ha na Přívratu, 30
ha má Nedošínský háj, 40 ha Černá hora, 8 ha je
u vysílače na Pohodlí a nejrozsáhlejší komplex (cca
940 ha) mezi Strakovem, Janovem a Semanínem. 
Nejedná se však o lesy, které by byly vhodné
pouze pro hospodářskou činnost. „Na Černé hoře
je rekreační areál, Nedošínský háj je přírodní pa-
mátkou a část pozemků na Budislavi o výměře
180 ha je součástí přírodní rezervace Maštale,“

říká Petr Novák, ředitel Městských lesů Litomyšl.
Součástí majetku je i rozsáhlá síť lesních cest, a to
od asfaltových silniček až po měkké lesní cesty.
K lesnímu majetku města patří v současné době
i tři hájovny, a to ve Strakově, kde je sídlo správy
městských lesů, byt technika a ubytovna, na Koz-
lově s bytem lesního a ubytovnou a hájovna na
Budislavi, která je připravena k úpravám též pro
rekreační využití.
„Zájem o ubytování předčil naše očekávání. Ne-
jsme konkurencí pro ubytovatele v Litomyšli, ale
rozšiřujeme spektrum nabídky o pobyt v klidném
přírodním prostředí,“ vysvětluje Petr Novák. Ve
Strakově je možno ubytovat až devět lidí, na Koz-
lově osm a na Budislavi by měli vzniknout díky re-
konstrukci dva apartmány s kapacitou asi 10
ubytovaných.
O veškerý majek se stará šest stálých zaměst-
nanců a další jsou přijímáni na sezónní práce.
„Práce s motorovou pilou a v přibližování dřeva
jsou zajišťovány asi 20 živnostníky a na část těžeb
o objemu asi dva až tři tisíce kubických metrů si na
základě výsledků výběrového řízení vybíráme
firmu, která disponuje potřebnou těžební techno-
logií,“ doplňuje Petr Novák. Co se týká služeb, tak
mohou občané využít kromě ubytovacích zařízení
také možnost nákupu štípaného palivového dřeva
nebo zpracování těžebních zbytků formou tzv. „sa-
movýroby“.  Štípané dříví je v tuto chvíli pouze do-
plňkem služeb pro obyvatele Litomyšle a okolí.
Pokud však bude zájem, tak jsou pracovníci měst-
ských lesů připraveni podstatně zvýšit jeho výrobu. 
„Vlastníkům lesů nabízíme výkup dříví, zajištění
těžby a přibližování dříví, likvidace klestu a pří-
padně dalších činností spojených s obhospodařo-
váním jejich lesních majetků,“ doplňuje rozsah
služeb Petr Novák.                                           -pš-

SERIÁL

Evropské školicí centrum nabízí 
dohody o provedení práce na pozice

pokojských hotelu
informace: info@esclitomysl.cz 
nebo na telefonu 461 611 051. 
Práce vhodná i pro studentky. 
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POZVÁNKY 

ZUŠ v Bystrém je nejmenší „ZUŠkou” v Pardu-
bickém kraji, přesto naše umělecké cíle a vize
jsou nemalé. Posledním z uměleckých počinů,
na němž se podílely všechny obory naší školy, je
autorský muzikál Orfeus a Eurydika. Premiéru
měl v červnu 2015, kdy jsme muzikál v Bystrém
uvedli, ovšem bez jedné z důležitých složek,
a tou je projekce. Proto se „skutečná” premiéra
našeho projektu odehrála ve spolupráci s Tylo-
vým domem v Poličce v říjnu 2015 v rámci festi-
valu Zákrejsova Polička. Záměrně jsme vybrali
muzikálovou, divadelní formu, která je v dnešní
době atraktivní, neboť bychom rádi, kdyby naše
představení oslovilo diváky všech generací. Již
ze samotného názvu je zřejmé, že jsme se inspi-
rovali starořeckou bájí o Orfeovi, v němž se
hlavní hrdina snaží pro svou lásku překonat hra-
nici smrti. Pohrávali jsme si i s otázkou, zda je
možné nejen přiblížit mladým lidem obsah této
krásné řecké báje, ale zároveň příběh aktualizo-
vat. Hledali jsme tedy paralelu báje se součas-
ností. Stejně tak jako v každé pohádce, i my jsme
si přáli, aby v našem příběhu bylo nějaké to po-

naučení. V první scéně se seznamujeme s dív-
kou, která je svědomitou studentkou a při četbě
starořeckých bájí a pověstí se zhlédne v příběhu
o Orfeovi. Ve své osamělosti po takové lásce
také zatouží. Je do hlavního hrdiny zahleděná
natolik, že nevnímá chlapce, který ji zpovzdálí
sleduje a tajně miluje. V odlehlém koutě sídliště
se schází různé party mladých lidí. Jedny spojuje
zájem o tanec, jiní se snaží pomocí omamných

látek uniknout od reality. Přichází dealer a hlavní
hrdinka stojí před rozhodnutím, zda požít drogu
a zakusit alespoň na okamžik, jaké to je být sou-
částí party. Když však zkolabuje, parta zbaběle
prchá a ona zůstává opět sama. Nevnímá, že má
po svém boku mladíka, který je jí stále nablízku
a který přivolává pomoc. Na začátku druhé
scény nás filmová projekce přenese do nemoc-
nice. Dívka upadá do hlubokého bezvědomí. Tak
hlubokého, jako je samotné dno oceánu, a ve
své mysli prožívá báji, kdy ona sama je Eurydi-
kou a potkává svého Orfea… V našem muzikálu
je z velké části zastoupen taneční obor naší
školy, což je pochopitelné, když se režijní tak-
tovky chopila učitelka tohoto oboru Hana Malí-
ková. Autorem hudby je student, pedagog
a umělec Filip Tesař, který je bývalým žákem
ZUŠ Bystré.
Od první myšlenky po samotnou premiéru
uběhly tři roky, avšak dílo bylo dokonáno, snad
ke spokojenosti všech. Proto bychom se s vámi
rádi podělili o naši radost a představili jsme vám
náš muzikál, který uvedeme v Litomyšli ve Sme-
tanově domě 17. dubna v 17 hodin. V pondělí 18.
dubna zveme na představení žáky a studenty
základních a středních škol. Náš muzikál uve-
deme pod záštitou Mgr. Miluše Horské, místo-
předsedkyně Senátu PČR.

Hana Malíková, foto Marta Köhlerová

Autorský muzikál Orfeus a Eurydika ve Smetanově domě

Malá pivní slavnost
V sobotu 16. dubna se na Veselce uskuteční Malá
pivní slavnost. Součástí bude i 1. ročník soutěže
domácích vařičů piva „Litomyšlský korbel”
a přednášky o párování piva a sýrů. „Celodenní
program bude pestrý, stejně jako nabídka piv.
Budeme vařit pivo z klasických surovin a z kon-
centrátu,” říká Jiří Kohák z Minipivovaru Veselka
Litomyšl. 
V soutěži domovarníků jsou navíc zajímavé ceny
pro vítěze. Nejlepší vařiči piva mohou vyhrát zá-
jezd po rakouských příhraničních minipivova-
rech, vítěz s nejvyšším počtem bodů bude mít
možnost uvařit si vlastní pivo v litomyšlském mi-
nipivovaru. Do soutěže se mohou zájemci přihlá-
sit buď telefonicky: 775 99 88 69 nebo emailem:
veselka@lit.cz. Přihlášky organizátoři přijímají
do 5. dubna, stejně jako rezervace na dvě před-
nášky o párování piva a sýrů.                        -red-

Svatební veletrh 
na zámku
Státní zámek Litomyšl zve všechny zamilované
a snoubence, kteří hledají nejen krásné místo
pro svůj velký den, na úvodní ročník Svatebního
veletrhu na zámku. Uskuteční se v kongresových
sálech litomyšlského zámku.
Více než dvě desítky dodavatelů svatebních kvě-
tin, šatů a doplňků, vín, dobrot a jiných služeb
potřebných pro dokonalou svatbu se sejdou ve
dnech 16. a 17. dubna na zámku v Litomyšli, a to
na úvodním ročníku zámeckého Svatebního ve-
letrh. Pro všechny zájemce je Svatební veletrh
přístupný zdarma, v obou dnech od 10 do 17
hodin. 
Vedle toho Státní zámek Litomyšl ve spolupráci
se zámeckou kavárnou připravil na oba dny do-
provodný program, kde návštěvníci naleznou
přehlídky svatebních a společenských šatů,
drobnou výstavu svatebních šatů našich mami-
nek a babiček, ochutnávky moravských vín,
ukázky svatebního líčení, nebo možnost pro-
hlídky svatebních prostor na zámku v Litomyšli.
Více podrobností naleznete na www.svatebni-
veletrh-litomysl.cz.                                        -red-

děkuje za přízeň hostům, kteří nás
navštěvovali v letech 2005–2016. 

Po někom se nám bude stýskat hodně,
po někom méně a po někom vůbec. 
Rádi bychom popřáli naši milé
a sympatické nástupkyni hodně
úspěšných let v podnikání a hodně
spokojených hostů. 

Alena Bártová a Zdeněk Rezner

Hospůdka
Na Konečné

Blue Effect v amfiteátru
Legendární česká rocková kapela Blue Effect za-
vítá do Litomyšle 29. dubna, aby od 18.00 hodin
hudebně vzkřísila nově zrekonstruovaný prostor
zámeckého amfiteátru. Kapela byla založena vy-
nikajícím kytaristou Radimem Hladíkem na konci
60. let. Po svém triumfálním vystoupení v Lu-
cerně na 2. cs. beatovém festivalu v roce 1968
byl Blue Effect se svým prvním hitem Slunečný
hrob (tehdy ovšem ještě v anglické verzi Sunny
Grave) vyhlášen kapelou sezóny a Radim Hladík
hudebníkem roku. Radim Hladík je bezesporu
konstantou české hudební scény už čtyři dese-
tiletí a jeho kapela působí úspěšně po mnoha

obměnách, jak stylových, tak osobnostních, až
do dnešní doby. Radim Hladík se v současné
době obklopuje o dvě generace mladšími muzi-
kanty - Honzou Křížkem (kytara, klávesy, zpěv),
Wojtou Říhou (baskytara, zpěv) a Vaškem Zimou
(bicí). Premiéra tohoto obnoveného Blue Effectu
se konala před šesti lety v pražském klubu
Vagon. Za rok 2008 získal Blue Effect ocenění
v hudební anketě Anděl za nejlepší DVD roku za-
chycující koncert z Lucerna Music Baru. V pří-
padě nepříznivého počasí bude koncert
přesunut do zámecké jízdárny. Předprodej vstu-
penek v Informačním centru na Smetanově ná-
městí v Litomyšli (tel. 461 612 161) nebo v místě
konání, hodinu před akcí. Vstupné 200 Kč
v předprodeji / 230 Kč na místě. Více informací
na webových stránkách Smetanova domu
www.smetanuvdum.cz.                     Leoš Krejčí

Týden s Oscarem v kině Sokol
Litomyšlské kino Sokol připravilo opět malé
ohlédnutí za letošním předáváním cen Americké
filmové akademie. Od 18. dubna tak budou moci
návštěvníci zhlédnout ty nejlepší, především
americké, filmy roku 2015. Týden s Oscarem za-
hájí v pondělí 18. dubna jednou soškou ověnčené
silné drama Room. Filmová adaptace knižního
bestselleru Emmy Donoghue. V úterý 19. dubna
se bude promítat Dánská dívka. Milostný příběh
inspirovaný skutečným životním osudem dán-
ské malířky Gerdy Wegener a jejího partnera Ei-
nara. O den později se v kině představí snímek
Ex Machina. Atmosférický sci-fi thriller z blízké
budoucnosti, v němž názorně tvůrci předvedou,
jak věci mohou dopadnout, když si lidé hrají na
Boha. Ve čtvrtek 16. dubna uvidí návštěvníci kina

Sokol postapokalyptický akční thriller režiséra
Georga Millera Šílený Max: Zběsilá cesta, který
byl porotou oceněn hned v šesti kategoriích.
Oproti tomu favorizovaný film Revenant: Zmr-
tvýchvstání s Leonardo DiCapriem v hlavní roli
se musel spokojit pouze se třemi soškami. Pří-
běh muže, který musel nejprve zemřít, aby mohl
žít, mají diváci možnost zhlédnout v našem kině
v pátek 22. dubna od 19.30 hodin. Sobota 23.
dubna bude v moci režiséra Quentina Tarantina,
jenž potěší fanoušky svým osmým filmem v po-
řadí s názvem Osm hrozných. Týden s oscaro-
vými filmy uzavře historický thriller Spotlight,
kterému porotci udělili nejprestižnější ocenění
filmové akademie Nejlepší film. Více informací
naleznete na www.kinolitomysl.cz.  Leoš Krejčí
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Tvorba sochaře Olbrama Zoubka je neodmysli-
telně spjatá s Litomyšlí, poprvé zde působil již
v roce 1962, když restauroval kamenné průčelí re-
nesančního domu U Rytířů, a právě v tomto ob-
jektu proběhne výstava k jeho životnímu jubileu.
Slavnostní vernisáž výstavy, jejímž kurátorem je
Olbram Zoubek, se uskuteční v pátek 29. dubna
v 17.00 hod. před domem U Rytířů. Výstavu budou
moci návštěvníci zhlédnout až do 26. června.
Olbram Zoubek (1926) studoval na Uměleckoprů-
myslové škole v Praze u profesora Josefa Wag-
nera, který své studenty zasvětil i do restau-
rátorské praxe. Po studiích se věnoval volné
tvorbě, ale pro postoj neslučitelný s oficiální poli-
tikou komunistické strany mu bylo znemožněno
svobodně vystavovat a prodávat.  
V roce 1974 tak znovu přišel do Litomyšle, aby zde
spolu s Václavem Boštíkem, Stanislavem Podhráz-
ským a Zdeňkem Palcrem strávil sedmnáct sezón
prací na restaurování pláště renesančního zámku.
Litomyšl se tak vedle Prahy stala jeho druhým do-
movem. V roce 1998 bylo v zámeckém sklepení
umístěno téměř sto jeho soch a právě na tuto ex-
pozici by měla letošní výstava pomyslně navazovat. 
Tvorba Olbrama Zoubka se řadí k nejvýraznějším
českým sochařským projevům 2. poloviny 20. sto-

letí, hlavním tématem jeho děl je lidská figura.
Protáhlé postavy mužů a žen se stávají obecně
platné symboly o lidské existenci, vztazích, víře
i svobodě. Olbram Zoubek byl členem umělecké
skupiny Trasa, Nové Skupiny a Umělecké besedy.
V roce 1987 stál u zrodu pravidelných výstav s ná-
zvem Výtvarná Litomyšl, které se každoročně ko-
nají v domě U Rytířů a jichž se každoročně
účastní. Na přelomu let 2013 a 2014 se konala
jeho velká retrospektivní výstava v Jízdárně Praž-
ského hradu.

Zuzana Tomanová, foto David Stecker

Olbram Zoubek - Sochy

Nová expozice městské obrazárny 
Městská obrazárna slaví 90 let od svého ote-
vření – expozice výtvarného umění Městské ga-
lerie v Litomyšli byla v prostorách litomyšlského
zámku poprvé slavnostně otevřená 28. 9. 1926.
Nově upravená expozice navazuje na původní
obrazárnu především tím, že zpřístupňuje špič-
ková díla českého umění 19. a 20. století, ale
i díla výrazných umělců regionu. Představena
bude další část z bohaté sbírky děl na papíru,
obsahující práce Františka Bílka, Františka Ti-
chého, Josefa Lady, Josefa Váchala či Jiřího
Johna. Návštěvníci si také budou moci prohléd-
nout nově získaná díla – sochu Myslitele od
Františka Jandy, portrét Anny Matičkové od Jo-
sefa Voleského či lept od litomyšlského rodáka,
malíře, grafika a scénografa Františka Malého.
Ve společnosti Julia Mařáka, Antonína Dvořáka,

Emila Filly, Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Otakara
Kubína, Václava Boštíka, Maxe Švabinského, Ru-
dolfa Vejrycha, Ludmily Jandové a dalších se bu-
dete moci ocitnout od 1. května do 2. října ve 2.
patře litomyšlského zámku.
K expozici jsou připraveny doprovodné pro-
gramy pro školy, které mají za cíl zprostředkovat
přístupnou formou výtvarné umění. Nabídnout
školám možnost přenést část výuky do auten-
tického prostředí galerie, a umožnit tak studen-
tům seznámit se s originálními výtvarnými díly.
Vystavená díla se také stávají inspirací pro
vlastní výtvarné tvoření. Více o doprovodných
programech, které jsou určené pro všechny typy
škol, naleznete na webových stránkách galerie:
http://galerie.litomysl.cz/poznani/skoly.

Zuzana Tomanová

Snídaně v trávě na prvního máje
Po společensky náročném zahájení lázeňské se-
zóny vám nabízíme pro nedělní dopoledne sku-
tečný balzám pro vaši duši i žaludek. Přijďte 1.
května na pohodový lázeňský brunch do zámec-
kého parku. Od 10 hodin zde na vás čeká vý-
borná káva, čerstvé pečivo, domácí dezerty,
snídaňové polévky a mnoho dalších pochoutek,
na které si ráno po probuzení jen vzpomenete.
I v neděli ovšem myslíme na vaši duši. S plným
žaludkem a šálkem dobré kávy si jistě užijete ga-
lerii v zahradě, duši lahodící hudbu a posezení
s přáteli. K dispozici vám bude měkoučký trávník
v zámeckých zahradách. Můžete si donést
vlastní deky i piknikové koše, případně vám ně-
jaké zapůjčíme. Místní výtvarníci budou v naší
galerii pod širým nebem tvořit svá veledíla, která
se o několik dní později vydraží v Kavárně Man-
dala. Veškerý výdělek bude věnován na Léčebnu
dlouhodobě nemocných v Litomyšli. Zapojit se
může každý, zveme tedy všechny, kdo budou
mít chuť si po ránu něco namalovat (na místě
připravíme plátna, barvy i štětce), ale i hudeb-
níky (hrát můžete na cokoliv). 
A protože, jak je známo, láska prochází žalud-
kem, tak pro všechny romantické duše vykvete
speciálně pro tento den v zámecké zahradě tře-
šeň. Ani o prvomájovou líbačku tedy rozhodně
nepřijdete. Mysleli jsme i na nejmenší lázeňské
šviháky a dámy, a proto ve 14.00 hodin zakon-

Litomyšl – pronájem nebytových prostor o výměře
cca 160 m2 v přízemí měšťanského domu na ná-
městí. Ideální pro prodejnu, obchodní prostory, pro-
vozovnu. Č. 1234. Cena: 35.000,- Kč/měsíc
Litomyšl – prodej zavedené hospody vč. vybavení
(60 míst) v sousedství zámecké zahrady, 200 m od
náměstí. Terasa s krbem (80 míst). ÚT plyn. Ka-
menné sklepy, velká půda, studna, pozemky celkem
1062 m2. Po úpravách vhodné i k trvalému bydlení.
PENB G. Č. 1186. Cena k jednání: 3.900.000,- Kč
Litomyšl – prodej prvorepublikové vily z r. 1937 se
2 sam. byty 3+1, garáží a zahradou 1264 m2 v klidné,
žádané vilové části města nedaleko zámku. Rozloha
pozemku celkem 1598 m2. Rekonstrukce nutná.
PENB F/430. Č. 1210. Cena: 4.400.000,- Kč + daň
Litomyšl – pronájem zrekonstruovaných komerč-
ních prostor o výměře 14,7 m2 vhodných pro pro-
dejnu či kancelář v přízemí měšťanského domu na
náměstí.  PENB G.  Č.1228. Cena: informace v RK
Janov u Litomyšle – prodej stavební parcely o vý-
měře 252 m2 s navazující pozemkovou parcelou
o výměře 1031 m2 v klidném místě nedaleko centra
obce, sítě na hranici pozemku.
Č.1227. Cena: 350 000,- Kč + daň
Litomyšl – prodej dvoupodlažní budovy u světel.
křižovatky. 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
Cerekvice n. L. – prodej řadového rodinného domu
5+1 s garáží a zahradou 275 m2 v původním stavu. To-
pení ústřední na tuhá paliva, plyn. přípojka u domu.
Výborná občanská vybavenost obce. PENB G.
Č.1226. Cena: 499.000,- Kč + daň
Litomyšl – prodej staršího rodinného domu s dispo-
zicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra města s ga-
ráží a zahradou o výměře 427 m2. PENB G.
Č.1189. Sleva na: 2 700 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 s balkonem
(68 m2) po částečné rekonstrukci v klidné části
města. 3. NP, plast.okna, nová kuch.linka, vytápění
spol.plyn.kotlem. PENB-C/ 118. 
Č.1154. Cena: 1 700 000,- Kč + daň
Pohledy u Svitav – prodej rodinného domu 2+1 na
slunném místě v okrajové části obce a výhledem do
blízké přírody (louky, les). ÚT na tuhá paliva. PENB G. 
Č.1230. Cena: 745 000,- Kč + daň
Litomyšl – prodej komerčního objektu k rekon-
strukci v centru města (184 m2). Dvě podlaží (pův.
truhl. dílna), možnost využít podkroví. Výhodná po-
loha k podnikání. Možnost napojení na všechny sítě.
PENB G. Č.869. Cena k jednání: 1.800 000,- Kč

Pro vysokou úspěšnost prodeje hledáme další
nemovitosti. Víte o někom, kdo potřebuje dobře
a bezpečně prodat dům, byt nebo pozemek? Do-
poručte mu naše služby a přiveďte ho k nám. Vy-
platíme Vám zajímavou odměnu z naší provize.
Obraťte se na nás –znáte nás již 25 let! 

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

číme společný brunch pohádkou O princezně,
která chtěla všechno hned. Přijďte na společný
prvomájový piknik do zámecké zahrady a pro-
dlužte si spolu s námi kouzelnou atmosféru du-
ševních lázní v Litomyšli až do nedělního
odpoledne! Lázeňský brunch s doprovodným
programem pro vás připravují kavárna Mandala,
restaurace Rettigovka, Smetanův dům a Zá-
mecké návrší.                                 Petra Jiráňová
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Dubnová Mandala přinese výtvarno,
hudbu, obraz i slova cestovatele
Na duben chystáme pro vás výstavu, hudební
koncert, dále cestovatelskou přednášku, promí-
tání jednoho světa a už tradiční příspěvek k lá-
zním ducha. Bude to napráskané a výživné.
Každý si může vybrat podle vlastního založení.
Dubnový prolog se odehraje 1. dubna v podobě
výstavy výtvarnice Anny Chrtkové. Půjde o akva-
rely, akrylové obrazy, grafiky a další artefakty
z pokoje olomoucké studentky. Vernisáž začne
v 18.30 hodin. „Léto minulého roku mě přimělo
znovu oživit papír, a to díky studiu výtvarného
oboru v Olomouci. Grafika neustále prostupuje
mým každodenním životem. Tvorba je pro mě
způsob zaznamenávání svého já,” prozradila vý-
tvarnice Anna Chrtková část náhledu na vlastní

tvorbu. Další akce v Kavárně Mandala začne 8.
dubna v 18.30 hodin. Fuzzy2102, který se svým
triem zahraje akusticky na míru prostorům ka-
várny, vás nenechá lhostejnými. Za názvem
Fuzzy2102 se skrývá hudební interpret z Lito-
myšle Richard Jan Müller. Žánrově se jedná
o indie pop, indie rock a electro. Inspiračními
proudy se stala hudba osmdestátek nebo indie
pop či indie rock. Stejně tak se nacházejí v jeho
hudbě inspirační ohlasy new wave a synthie
popu a moha dalších směrů v podobě electronic,
garage, a lo-fi. V Kavárně Mandala vystoupí
Fuzzy2102 vůbec poprvé a ještě k tomu akus-
ticky. Půjde o komornější provedení koncertu ve
složení: kytara-zpěv: R. J. Müller, baskytara: Jan

Vystrčil a perkuse: Braňo Štefanča. V září 2015
Fuzzy2102 vydal své debutové album Moonpop
(Moonpop Records/IndiesMG), které se se se-
tkalo s příznivým ohlasem (typ měsíce v časo-
pise Rock & Pop), a v únoru 2016 vyšlo EP Kafka
na nábřeží. Necelý týden po koncertu přijede do
Kavárny Mandala dobrodruh Jiří Kalát. Cestova-
tel, který už 10. února úspěšně a s mnohými po-
zitivními ohlasy odprezentoval svou přednášku
o Guatemale. Tentokrát přiveze vlastní postřehy
z Estonska v cyklu nazvaném Cesta kolem os-
trova Saaremaa. Na přednášku si prosím svá
místa předem rezervujte prostřednictvím SMS:
733 518 267. Cena za místo je 40 Kč. Přednáška
začíná 13. dubna od 18.00 hodin. Všichni spolu
je dokumentární film, odehrávající se v Ně-
mecku. Jaké jsou výhody moderního vzdělávání?
A co se stane, když nějakým handicapem zne-
výhodněné dítě dostane šanci ve společnosti,
uvidíte 20. dubna od 18.30 hodin. Lektorský
úvod a debata po filmu je milou samozřejmostí.
Lázeňská sezóna startuje 30. dubna.  Přijede fla-
šinetář Martin Štěpánek, který bude vyhrávat
před kavárnou v Mariánské ulici. Od 15.00 do
17.00 hodin na zahrádce kavárny vystoupí David
Jirsa (saxofon) a Jakub Indián Vávra (kytara)
z olomoucké jazz-elektronické kapely Blue
Apple.                                            Veronika Filová, 

majitelka Kavárny Mandala

Skočte si Lindy hop! 
„Nejroztančenější lázeňská párty se chystá na
zámeckém návrší.” Jazzová partička Aurora JaS-
Band se po koncertě na kolonádě přesouvá do
zámecké jízdárny. Spolu s tanečníky z taneční
školy Swing Busters pro vás 30. dubna od 21
hodin chystají opravdu „nabušenou”  párty. 
Lázeňská tančírna zabere všechny tři sály zá-
meckého návrší.  Swingová stálice Aurora JaS-
Band je zárukou opravdu živelné hudby, Swing
Busters pak zaručují, že bez základů „swingo-
vého tance” Lindy hop 100% neodejdete. Lázeň-
ské drinky + výborné občerstvení + Bedřichova
jedenáctka na čepu + nádherné prostory zá-
mecké jízdárny a pivovaru + personál připravený
vytvořit pro vás ten nejlepší závěr lázeňského
dne = královský zážitek zaručen. Tak se stavte!
Vstupné 30 Kč.                                 Karel Telecký

Majáles 2016
Je tady jaro, a tak se blíží další ročník student-
ských slavností Majáles. I letos si studenti lito-
myšlských středních škol uspořádají řadu
kulturních a sportovních akcí, kterými přivítají
jaro. Slavnosti budou tradičně zahájeny v úterý
26. dubna průvodem studentů v maskách, který
zamíří do Klášterních zahrad.  Ve středu 27.
dubna proběhne sportovní den. Studenti z jed-
notlivých škol se utkají ve futsalu, ringu, volej-
balu a streetballu.  Studenti si také mohou
zacvičit zumbu, zajímavou novinkou bude cvi-
čení Port De Bras v tělocvičně GAJ. Nebudou
chybět znalostní soutěže  Endis a Kalokagha-
thia, oblíbená hasičská soutěž a jízda zručnosti
s traktorem. Studenti sportovní den ještě odpo-
ledne doplní novými turnaji, o které letos proje-
vili soutěžící zájem – turnaj v kulečníku
v Lidovém domě a šipky v Hostinci Za Vodou.
Večer bude patřit volbě Miss Majáles v Lidovém
domě. Jarní studentské slavnosti budou pokra-
čovat ve čtvrtek 28. dubna všemi oblíbenou sou-
těží Miss-ák 2016. O týden později, v úterý 3.
května se uskuteční turnaj ve stolním fotbalu
dvojic. A večer nás bude čekat Rocková noc v MC
Kotelna. Na všechny akce letošního Majálesu
jste všichni, nejen studenti, srdečně zváni! 

Hana Honzíková, štáb Majálesu

Litomyšlský venkov na starých
pohlednicích
Regionální muzeum v Litomyšli zve na výstavu,
která zachycuje zejména měnící se podobu ves-
nic a oblíbených výletních míst na Litomyšlsku
v 19. a 20. století a představuje také mnohé lito-
myšlské vydavatele pohlednic – místní knih-
kupce, tiskaře a fotografy.
Návštěvníci si mají možnost od 2. dubna do 5.
června prohlédnout originály a zvětšené repro-

dukce pohlednic i z těch nejmenších obcí. K vi-
dění jsou také tiskařské štočky používané k vý-
robě pohlednic nebo série obrázků zachycujících
starobylou Litomyšl a okolí.
V rámci konání výstavy vydává muzeum novou
knihu nazvanou Litomyšlský venkov na starých
pohlednicích. Jejím hlavním autorem je Max
Olšan, který pohlednice nejen sbírá, ale snaží se
i získávat bližší informace o místech, jež zachy-
cují. Druhým autorem je Klaus Müller, kronikář
obce Janov, fotograf, znalec německých obcí Li-
tomyšlska a překladatel textů v knize do něm-
činy.
V publikaci je reprodukováno celkem 243 po-
hlednic z téměř všech vesnic bývalého litomyšl-
ského okresu, u žádné nechybí popis místních
reálií, datace a dostupné vydavatelské údaje.
Úvod publikace tvoří stať věnovaná litomyšl-
ským vydavatelům pohlednic – Veselíkovu i Fal-
tysovu knihkupectví, tiskárnám Augusta nebo
Dmych a fotografům Ludvíkovi, Tachezymu aj.

Petr Chaloupka

Dne 21. března proběhla v DDM soutěž pro žáky
základních škol v poznávání rostlin a živočichů.
Na prvním místě se v kategorii 3. tříd umístil
Lukaš Sigl - ZŠ Trstěnice, v kategorii 4. tříd
Emma Tmějová - ZŠ Janov a v kategorii 5. tříd
Kristýna Kršková - ZŠ Dolní Újezd. Celkem sou-
těžilo 78 dětí z 12 škol.
Ve středu 13. dubna se v areálu DDM a 2. MŠ
uskuteční Přírodovědná stezka pro předškoláky
z mateřských škol spádové oblasti Litomyšle.
Pro děti bude připraveno několik stanovišť, na
kterých budou, za pomocí studentek VOŠ
a SPgŠ Litomyšl, plnit úkoly o přírodě. Každý
malý přírodovědec dostane diplom a sladkou
odměnu.
Ve stejný den proběhne na Smetanově náměstí
od 9 do 17 hodin Jarmark. Ve svých stáncích vám
zboží nabídnou řemeslníci, výtvarníci a pěstitelé
rostlin. Letošní rok jsme rozšířili nabídku o pro-
dej zdravých potravin. V dopoledním programu
vystoupí žáci ZŠ a děti z MŠ. Odpoledne se mů-
žete pokochat průřezem činností kroužků DDM.
Malí kuchaři vám připraví ty nejlepší palačinky,
předvedou se děti z kroužků Mladý hasič, Ka-
rate, Gymnastika, Mažoretky, Moderní tanec.
Uslyšíte kytaristy z kroužku Na kytaru bez not
a další. Žáci speciální školy vás naučí vyrábět
krásné doplňky z kůže. Dalším novým zastave-

ním na trhu bude ukázka živých zvířat z farmy
pana Brůny. Firma Ekovin vám poradí s elektro-
odpadem a vaše děti si budou moci zaskákat
v obří nafukovací konvici. Žáci základních škol
budou již tradičně pomáhat s jarním úklidem ve
spolupráci s pracovníky Městských služeb Lito-
myšl.
V pátek 22. dubna hradí jízdné v autobuse MHD
Město Litomyšl. Využijte této nabídky a nechte
svá auta doma. Zkuste se nechat vyvézt za
město a vrátit se zpět pěšky. Můžete si zajet na
exkurzi do Nedošínského háje na akci Vítání pta-
čího zpěvu pod odborným vedením pana Lubora
Urbánka. Odjezd MHD bude z autobusového ná-
draží v 8.15 hod., a to zdarma. V případě zájmu
o exkurzi pro skupiny studentů, spolků nebo tříd
se přihlaste v DDM.
V sobotu 23. dubna chystáme Zábavné rodinné
odpoledne v Nedošíně na hřišti u restaurace Ža-
bárna od 13.00 do 17.00 hodin. Můžete zažít
spoustu zábavy, soutěží, her, hádanek, vyzkou-
šet svoji zručnost a pracovat jako tým. Pohrajete
si v přírodě a za své dovednosti získáte odměnu.
Přijeďte vlakem, na kole, koloběžce nebo přijďte
pěšky. Vstupné pro soutěžící dítě je 30 Kč.
Těšíme se, že s námi prožijete krásné jaro, po-
bavíte se, nakoupíte si, dozvíte se něco zajíma-
vého a zamyslíte se, jak nejlépe pomoci přírodě
kolem sebe. Akce spojené s oslavami Dne Země
připravuje DDM s podporou Města Litomyšl.                                 

Hana Plíhalová  

Oslavy Dne Země



2. 4. So 14.00     Módní přehlídka - jaro/léto 2016 • Konfekce Nonn na Smetanově náměstí, Alena Nonnová
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
20.30 Djs live!!! - name does not matter, dj Side 9000 and dj Miky • Cafebar Underground tel. 725 846 248                               
21.00 Metaxová noc - o hudební výběr se postará dj Lukáš Mercl, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
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 17.00 O terapii „Su-jok“ – přednáška Kateřiny Zelinkové • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00–19.00 Šťastný rodič, šťastné dítě – kurz o tom, jak spolu žít a nehroutit se z povinností či neporozumění • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 Holky z kalendáře – 1. abonentní představení, účinkuje Divadlo ABC Praha, vstupné 300 a 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 4. Út dopoledne Válka s mloky – představení Divadla Tramtarie Olomouc, pro pozvané školy, ale i pro širší veřejnost • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 4. St 20.00 Wednesday party – středeční taneční párty, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
7. 4. Čt 14.30 LU3V: Jak se léčit vhodnou stravou – přednáška doc. RNDr. Jitky Málkové, CSc. • Lidový dům tel. 461 612 068

17.00 Absolventský koncert – základní umělecká škola – sál   tel. 461 612 628
8. 4. Pá 18.30 Fuzzy2102 – koncert, indie pop, indie rock a electro • Kavárna Mandala  tel. 733 518 267  

20.00 Jarní taneční pro mládež a dospělé – učitel tance Ing. Jan Lexman, 4. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Yvonne Sanchez Band – koncert, afterparty s Dj Magdidou, vstupné 250 / 300 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Oldies & Millenium party – hity 90. let a přelomu roku 2000, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

9. 4. So 17.00 S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene – vernisáž výstavy • Klášterní zahrady a poté Galerie M. Kubíka tel. 602 771 145
21.00 Retro párty 80.-90. – dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland – rezidentní house párty, dj Pavel Bidlo, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

10. 4. Ne 15.00 Malá čarodějnice – pohádka pro rodiče s dětmi, uvádí divadlo Scéna Zlín, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
11. 4. Po 17.00 Kvalita biopotravin – přednáška Ing. Jarmily Chladové a Michaely Moudré • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00–19.00 Bylinky – v kuchyni, v domácnosti, pro zdraví • rodinné centrum  tel. 607 605 720
12. 4. Út 11.30 Forever Young – divadlo pro školy • Lidový dům tel. 461 619 183

17.00 Taneční akademie ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 612 628
13. 4. St 9.00–16.00 Jarmark ke Dni Země – prodejní prezentace výrobků DDM Litomyšl, MŠ a ZŠ z Litomyšle a okolí • Smetanovo náměstí tel. 461 615 270

16.30 Interní večírek – základní umělecká škola – sál tel. 461 612 628
17.30 a 18.30 Drátenické dílny – každý si vytvoří jednoduché drátenické výrobky • regionální muzeum    tel. 461 615 287

18.00 Cesta kolem ostrova Saaremaa – přednáška cestovatele Jiřího Kaláta o estonské cestě • Kavárna Mandala  tel. 733 518 267  
20.00 Wednesday special party – středeční taneční párty, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

14. 4. Čt 13.00 Čarodějky Dobrodějky – čtení a vyprávění babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Concertino Lenky Filipové – koncert, vstupné 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 4. Pá 18.00 Albánská výzva – v Evropě, a přece na konci světa – vyprávění a promítání Z.Přibylové Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Jarní taneční pro mládež a dospělé – učitel tance Ing. Jan Lexman, 5. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Inekafe – koncert, afterpárty, vstupné 250 Kč předem / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Primetime – nejvytříbenější výběr skvělé klubové hudby, djs Rodrigo a Sunbeam, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

16. 4. So 9.00 Ovocné dřeviny: řez, pěstování a údržba – přednáška • Okrasné a ovocné školky tel. 725 822 879
9.30 Lukostřelba – rekreační střelba z luku pro všechny zájemce • na zahradě u DDM  tel. 461 615 270

10.00 Dialog vědy a víry – s přednáškou doc. RNDr. Veroniky Opletalové o vývoji léků • Husův sbor tel. 724 704 977
10.00 Malá pivní slavnost – burza pivních suvenýrů, vaření piva, pivní gastronomie aj. • restaurace Veselka tel. 776 887 719
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Ladies night – noc všech slečen, dívek a dam, vstupné 70 Kč / dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

17. 4. Ne 17.00 Orfeus a Eurydika – autorský muzikál, uvádí ZUŠ Bystré, vstupné děti 40 Kč / dospělí 60 Kč • Smetanův dům  tel. 468 008 196
18. 4. Po 17.00–19.00 Sebeléčba běžných onemocnění – rodinné centrum tel. 607 605 720
19. 4. Út 15.00–17.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku – psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum    tel. 739 627 214

16.00 Prát, či neprat se s plenkami – rodinné centrum tel. 607 605 720
20. 4. St 15.30–18.30 Přednáška s Evou Kiedroňovou – autorkou metody péče o dítě • nemocniční internát   tel. 739 627 214 

18.30 Všichni spolu – dokumentární film, odehrávající se v Německu • Kavárna Mandala tel.733 518 267  
19.30 Moravanka Jana Slabáka a Dechový orchestr Smetanova domu – koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Na stojáka live – oblíbená Stand-up Comedy, afterpárty, vstupné 220 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
21. 4. Čt 14.30 LU3V: Základní přístupy celostní medicíny – přednáška MUDr. B. Andrejsové a Mgr. M. Tomeše • Lidový dům tel. 461 612 068

17.00 KJČ: Karel IV. – přednáška Marie Paříkové • restaurace Slunce – salonek  tel. 461 612 068
22. 4. Pá 8.15 Vítání ptačího zpěvu – odborná exkurze do Nedošínského háje pod vedením L. Urbánka • odjezd MHD v 8.15 z aut. nádraží tel. 461 615 270

20.00 The Night´s Joy – koncert, vstupné dobrovolné • hostinec U Černého orla – sál
20.00 Jarní taneční pro mládež a dospělé – učitel tance Ing. Jan Lexman, 6. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Mňága & Žďorp – koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 200 Kč předem / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Jack Fire party – dj Pegas a elektrizující taneční set, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

23. 4. So 8.30–12.00 Den otevřených dveří na II. MŠ – doprovodný program, od 10.00 pohádka • II. mateřská škola tel. 461 612 280
9.00–13.00 Dobrodružství s knihou – začíná Litomyšlská univerzita pro prarodiče a vnoučata, pro přihlášené • městská knihovna tel. 461 612 068
13.00–17.00 Zábavné rodinné odpoledne v Nedošíně – soutěže, hry, hádanky aj. • hřiště „Na Žabárně" v Nedošíně tel. 461 615 270

14.00 Čarodějnice nanečisto – výroba čarodějnic, v 17.30 zapálení vatry, buřty pro děti zdarma • sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
20.00 Swing It! vol. 1 – elektro-swingový večírek, kapela MoveBreakers + djs Swing Garden & Rudegust, 120 Kč • MC Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Dance experience – taneční hity, djs Sedliv a Dash J, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

v Litomyšli v dubnu 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) 
So  2. 4.  Bohové Egypta – film USA, dobrodružný / fantasy, 130 min, dabing, 100 Kč
Ne  3. 4.  Čarodějnice – film USA / Kanada, horor, 95 min, titulky, 110 Kč
Út, St 5., 6. 4.  Teorie tygra – film ČR, komedie / drama, 105 min., 120 Kč
Čt 7. 4.  Ulice Cloverfield 10 – film USA, mysteriózní / sci-fi, 105 min., T., 120 Kč
Pá, So 8., 9. 4.  Pád Londýna – film USA, akční / krimi / thriller, 100 min., T., 110 Kč
Ne 10. 4.  Já, Olga Hepnarová – film ČR / Polsko / Francie / Slovensko, drama / historický, 105 min., 110 Kč
Út, St 12., 13. 4.  Nikdy nejsme sami – film ČR, drama, 145 min., 110 Kč
Čt, Pá 14., 15. 4.  Jak básníci čekají na zázrak – film ČR, komedie, 120 min., 120 Kč
So, Ne 16., 17. 4.  Jak básníci čekají na zázrak – film ČR, komedie, 120 min., 120 Kč
Týden s Oscarem:
Po 18. 4.  Room – film Irsko / Kanada, drama, 120 min., T., 100 Kč
Út 19. 4.  Dánská dívka – film V. Británie / Dánsko, romantický / životopisný, 120 min., T., 110 Kč
St 20. 4.  Ex Machina – film V. Británie, mysteriózní / sci-fi / drama, 110 min., T., 90 Kč
Čt 21. 4.  Šílený Max: Zběsilá cesta – film AUS / USA, sci-fi / akční / dobrodružný / thriller, 120 min., T., 110 Kč
Pá 22. 4.  Revenant: Zmrtvýchvstání – film USA, dobrodružný, 151 min., T., 100 Kč
So 23. 4.  Osm hrozných – film USA, western, 180 min., T., 90 Kč
Ne 24. 4.  Spotlight – film USA, životopisný / historický / thriller / drama, 130 min., T., 100 Kč
Út, St 26., 27. 4.  Pátá vlna – film USA, dobrodružný / sci-fi / thriller, 110 min., T., 110 Kč
Čt 28. 4.  Filmový klub: Mlčení jehňátek – film USA, horor / thriller / krimi / drama, 120 min., T., 80 Kč
Pá 29. 4.  Lovec: Zimní válka – film USA, akční / dobrodružný / drama / fantasy, 120 min., T., 120 Kč
So 30. 4.  Lovec: Zimní válka 3D – film USA, akční / dobrodružný / drama / fantasy, 120 min., T., 140 Kč
Ne 1. 5.  Večer pro dámy: Carol – film USA, romantický / drama / Velká Británie, 120 min., T., 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
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
So, Ne 9., 10. 4. Pat a Mat ve filmu – film ČR, animovaný / rodinný, 85 min., 100 Kč
So, Ne 16., 17. 4. Řachanda – film ČR, pohádka, 105 min., 110 Kč
Pá 22. 4.              13.00  Hodný dinosaurus – film USA, animovaný / rodinný, 100 min., 50 Kč
So 23. 4. Zootropolis: Město zvířat 3D – film USA, animovaný / akční / dobrodružný, 90 min., 130 Kč
Ne 24. 4. Zootropolis: Město zvířat – film USA, animovaný / akční / dobrodružný, 90 min., 100 Kč
Po 25. 4.                9.30 Věneček pohádek 2 – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min., 30 Kč
So 30. 4. Kung fu Panda 3 ve 3D – film USA / Čína, animovaný / komedie / rodinný, 95 min., 130 Kč
Ne 1. 5. Kung fu Panda 3 – film USA / Čína, animovaný / komedie / rodinný, 95 min., 110 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

24. 4. Ne 14.00–18.00 Lázeňské odpolední čaje – dobové oblečení vítáno, kloubouky zapůjčíme na místě, hraje MTO Č. Třebová • Lidový dům tel. 461 619 183
18.00 Deskovky vol. 3 – Cafebar Underground tel. 725 846 248
19.30 Co v detektvice nebylo – 2. abonentní divadlo, účinkuje Agentura Harlekýn Praha, vstupné 300 a 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

25. 4. Po 17.00–20.00 Sám sobě zahradním architektem – nutná rezervace předem • rodinné centrum tel. 607 605 720
dopoledne Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru – Divadlo Andromeda Praha, pro MŠ i veřejnost • Smetanův dům tel. 461 613 239

26. 4. Út 9.00 Výklady karet – Emilie Didi Bertová, celý den • Faltysovo knihkupectví   tel. 461 612 667 
16.00 Majálesový průvod studentů v maskách – z atria pedagogické školy přes náměstí do Klášterních zahrad

27. 4. St 19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Lázně, knihy a klobouky, vyženou vám z hlavy brouky • Na slípku  tel. 461 612 667
19.30 544. LHV: Litomyšlský symfonický orchestr – tradiční jarní koncert, vstupné 120 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Volba Miss Majáles 2016 – majálesová dance party, vstupné 70 Kč • Lidový dům 

20.00 Wednesday special party – středeční taneční párty, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
28. 4. Čt 17.00 Absolventský koncert – základní umělecká škola – sál tel. 461 612 628

18.00 O holčičce, která se ještě nenarodila – Divadlo Víti Marčíka, pro všechny generace • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Missák Majáles 2016 – soutěž • Music Club Kotelna
19.30 Bosé nohy v parku – divadelní představení uvádí agentura Harlekýn Praha, 300 a 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

29. 4. Pá 9.00 Opekání buřtíků s čarodějnicí • rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00–20.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku – psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum    tel. 739 627 214

17.00 Olbram Zoubek: Sochy – vernisáž výstavy tvorby sochaře O. Zoubka • dům U Rytířů   tel. 461 614 765 
18.00 Blue Effect – koncert rockové kapely Radima Hladíka, vstupné 200 Kč předem / 230 Kč na místě • zámecký amfiteátr tel. 461 613 239
20.00 Prague Conspiracy – koncert, afterpárty s dj Wolfem, vstupné 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Oldies 90s – hity 90. let s Lukášem Sojkou, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

30. 4. So 10.00–22.00 Zahájení 5. litomyšlské lázeňské sezóny – kolonáda, pouliční divadla a vystoupení, koncerty, více na www.lazneducha.cz
11.00 Otvírání zahrádky – Cafebar Underground tel. 725 846 248

14.00–17.00 Lázeňský výtvarný ateliér – pojďme vytvořit nevšední pouliční galerii • Růžová ulice (za domem U Rytířů) tel. 461 614 765 
15.00 David Jirsa (saxofon) a Jakub Indián Vávra (kytara) z kapely Blue Apple – koncert • Kavárna Mandala tel. 733 518 267  
17.00 Pálení čarodějnic – buřty zajistí areál • sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
21.00 Push the button – funky night párty, doplněná o skvělého saxofonistu, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

21.00–24.00 Lázeňská swingová tančírna – hraje Aurora JaSBand, tanečníci z TŠ Swing Busters, vstupné 30 Kč • zámecká jízdárna tel. 727 878 444
22.00 Lázeňská afterpárty – djs Negr a Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

1. 5. Ne 10.00–15.00 Snídaně v trávě – pohodový lázeňský brunch s doprovodným programem • zámecký park tel. 727 878 444
11.00–14.30 Svátek práce brunch – neomezená konzumace z rautového stolu, nutná rezervace předem • hotel Aplaus  tel. 461 614 900

14.00 O princezně, která chtěla všechno hned – uvádí Divadélko Kůzle z Kutné Hory, zdarma • zámecký amfiteátr  tel. 461 613 239
16.00 a 18.00 Hodinky – premiéra scénické kantáty autora Petra Jiříčka • zámecký pivovar

2. 5. Po 17.00–20.00 Sám sobě zahradním architektem – nutná rezervace předem • rodinné centrum      tel. 607 605 720
3. 5. Út 19.00 Rocková majálesová noc • Music Club Kotelna

dopoledne Sůl nad zlato – uvádí DAP Praha, pro mateřské školky i veřejnost • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Předání čestného občanství J. Bělohlávkovi a J. Pleskotovi – zahraje Zemlinského kvarteto • Smetanův dům tel. 461 653 333 



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 24. 4. Milan Dvořák: Tak kráčel čas, nyní tryskem pádí... – výstava fotografií • dům U Rytířů • Út-Ne 10–17 a 13-17
do 8. 5.   Astronomické tradice v Pardubickém kraji – výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 31. 5. Jiří Bělohlávek: Abstraktní svět „první filozofie" – výstava obrazů • Galerie Sofia, Antik Hotel Sofia • denně
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 1. 4. do 3. 4. Vítání jara – květinová prodejní výstava • Okrasné a ovocné školky • 8-17
od 1. 4. do 2. 5. Nesmrtelný Shakespeare – výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 2. 4. do 5. 6.  Litomyšlský venkov na starých pohlednicích – výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 2. 4. do 30. 10.  Stálá expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla • zámecké sklepení • v dubnu So-Ne 10–16
od 2. 4. do 24. 4. Od pískovce k laminátu – architektonické prohlídky zámeckého návrší • každou So-Ne od 15.00
od 5. 4. do 3. 7.  Příroda Litomyšlska: Listnatý les – malá výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
7., 14., 21., 28. 4. Tančírna na návrší – neformální veřejná tančírna, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar • Čt 19-22 
16., 17., 30. 4.  Toulky s rytířem Toulovcem – rezervace předem na tel. 777 637 888 • od morového sloupu • 16. 4. a 17. 4. od 14.00, 30. 4. od 18.00
od 10. 4. do 27. 5. M. Rittstein, B. Šlapetová, L. Rittstein: S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene – výstava • Galerie M. Kubíka • Pá, Ne 12-17 a So 10–17
od 16. 4. do 17. 4.   XIV. astrovíkend – esoterický festival • zámecký pivovar • So 9-18 a Ne 10–17
od 16. 4. do 17. 4. Svatební veletrh s bohatým doprovodným programem • zámek • So-Ne 10–17
od 30. 4. do 26. 6. Olbram Zoubek: Sochy – výstava tvorby sochaře O. Zoubka • dům U Rytířů • Út-Ne 10–17 a 13-17
od 1. 5. do 2. 10.  Nová expozice městské obrazárny – výstava k 90. výročí od otevření městské obrazárny • zámek – II. patro • Út-Ne 10–12 a 12-16 
od 7. 5. do 8. 5.  Kurz výkladu karet – Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví

2. 4. So 9.30 a 11.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. TJ Lanškroun – mistrovská utkání krajského přeboru st. a ml. žáků • městský stadion 
14.00 Retro turnaj ve stolním fotbálku – Old school i s dědkem • Cafebar 

4. 4. Po 17.30 Minikopaná: SK Litomyšl vs. AC Dárečci, Restaurace U Kolji vs. Mlaďáci • městský stadion – UMT
18.10 Minikopaná: SK Slavia vs. VH Tržek, Sedliště vs. Combo • městský stadion – UMT
18.50 Minikopaná: T&T Trade vs. Slavoj Ahoj • městský stadion – UMT

9. 4. So 9.30 a 11.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. Sokol Libchavy – mistrovské utkání kraj. přeboru st. a ml. žáků • městský stadion
13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70–110 cm • Jízdárna Suchá – pískové kolbiště
13.45 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. MFK Nové Město nad Metují – mistrovské utkání východočes. přeboru dorostu • městský stadion
16.30 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Luže – mistrovské utkání I. A třídy mužů • městský stadion

11. 4. Po 17.30 Minikopaná: Sokol Tokyjo vs. Mlaďáci, Slavoj Ahoj vs. Restaurace U Kolji • městský stadion – UMT
18.10 Minikopaná: VH Tržek vs. AC Dárečci, T&T Trade vs. Combo • městský stadion – UMT
18.50 Minikopaná: SK Slavia vs. Sedliště • městský stadion – UMT

16. 4. So 9.15 Aerobic show 11 – skvělá atmosféra, významní lektoři a hosté, rozmanitost cvičebních lekcí a zábavy • městská sportovní hala
9.00 Dubnové jezdecké závody – hobby + Z-L • Jízdárna Suchá

10.00 Potápění pro každého – kurzy přístrojového a nádechového potápění, přihlášky na tel. 776 887 543 • městský bazén
14.00 Litomyšlský pohár 2016 ve stiga-hokeji – 4. kolo • dům dětí a mládeže 

18. 4. Po 17.30 Minikopaná: AC Dárečci vs. SK Slavia, Sedliště vs. Mlaďáci • městský stadion – UMT
18.10 Minikopaná: T&T Trade vs. Sokol Tokyjo, VH Tržek vs. Slavoj Ahoj • městský stadion – UMT
18.50 Minikopaná: SK Litomyšl vs. Combo • městský stadion – UMT

23. 4. So 9.30 a 11.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. SK Polička – mistrovské utkání kraj. přeboru st. a ml. žáků • městský stadion
14.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. RMSK Cidlina Nový Bydžov – mistrovská utkání východočeského přeboru dorostu • městský stadion
17.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Pomezí – mistrovské utkání I. A třídy mužů • městský stadion

24. 4. Ne 13.00 Drezurní veřejný trénink – Z-L + pony • Jízdárna Suchá
25. 4. Po 17.30 Minikopaná: SK Litomyšl vs. Slavoj Ahoj, AC Dárečci vs. Combo • městský stadion – UMT

18.10 Minikopaná: T&T Trade vs. Restaurace U Kolji, Sokol Tokyjo vs. Sedliště • městský stadion – UMT
18.50 Minikopaná: VH Tržek vs. Mlaďáci • městský stadion – UMT

30. 4. So 9.30 Běh Černou horou – 44. ročník, registrace od 9.00, poslední na trať vyběhnou v 11.30, trasy 1,2 km, 3 km a 6 km • Černá hora 
10.00 Fotbal: Mistrovský turnaj okresního přeboru smíšených přípravek

7. 5. So 9.00 Květnové jezdecké závody – ZM-S** • Jízdárna Suchá
14.00 Turnaj ve stolním fotbálku – losované dvojice • Cafebar Underground
14.00 Litomyšlský pohár 2016 ve stiga-hokeji – 5. kolo • dům dětí a mládeže
17.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Vysoké Mýto B – mistrovské utkání I. A třídy mužů

KAM ZA SPORTEM

 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 – více info na 
tel. 777 947 718 a 777 588 586
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

SPORT, CVIČENÍ



LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ 12. 4. 17.00 Indiáni prérií a americká divočina – beseda s K. Kocůrkem, který propadl cestovatelské vášni, 20 Kč • komunitní sál multifunkčního domu

13. 4. 16.00 Kašpárek a princezna – představení Boučkova loutkového divadla, vstupné 20 Kč • komunitní sál multifunkčního domu
29. 4. 17.00 V zámku a podzámčí – ZUŠ Bystré zve na taneční akademii konanou v rámci oslav Mezinárodního dne tance • sokolovna

BOROVÁ 2. 4. 18.00 V RYTMU TANGA – divadelní hra spolku Vicena z Ústí n. Orlicí o touze žít, o lásce a věrnosti až za hrob, ale i nevěře a zklamání • sokolovna
SEBRANICE 1.–2. 4. Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé – vede František Malý ml., přihlášky na tel. 604 590 474 • Sebranice č.p. 8
POLIČKA 15. 4. 19.00 František Nedvěd s kapelou Tiebreak • Tylův dům – velký sál 

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

14. 4. Čt 19.30 Marnotratné putování: Blallet Magnificat (USA) – klasický balet s jazzem a swingem, 250 Kč • Šemberovo divadlo, Vysoké Mýto
16. 4. So 18.30 Wohnout + host Poletíme? – koncert, vstupné 260 Kč v IC Litomyšl • Kulturní dům, Ústí nad Orlicí
16. 4. So 20.00 Robert Křesťan a Druhá tráva slaví 25 let – koncert, vstupné od 200 Kč v IC Litomyšl • Šemberovo divadlo, Vysoké Mýto
21. 4. Čt Dopady nové legislativy do procesů celního řízení s účinností od 1. 5. – seminář • MC Fabrika, Svitavy
22.-23. 4. Pá-So Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře v honitbách okresu Svitavy za rok 2015/2016 – výstava • hotel U Jelena, Javorník 
29. 4. Pá 19.00 Slobodná Europa, Plexis, The Fialky, Punk Floid, E.N.D. – koncert, vstupné 220 Kč v IC Litomyšl • Kulturní dům, Ústí nad Orlicí

KAM DO OKOLÍ LITOMYŠLE

více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 30. 4. Stavění máje všem pannám hradeckým – lidové zvyky • Šrámkův statek Piletice  
CHEB do 1. 5. Julius Mařák a jeho krajinářská škola – fenomén z historie českého moderního umění, umění krajinomalby • Galerie výtvarného umění v Chebu
JINDŘICHŮV HRADEC do 12. 6. Československý len pro New York – výstava • Dům gobelínů
KUTNÁ HORA do 13. 4. 10 let probouzení Kutné Hory – výstava připomíná vznik a historii akce, která každoročně otevírala turistickou sezónu • Spolkový dům
POLIČKA 5.–23. 4. Polička Jazz 2016 – 20. ročník – Big Band G. Broma, Robert Balzar Trio, P. Lipa & Band, Orchestr K. Marka, výstava Jazz World Photo 2015
TELČ 30. 4. Telčské čarování u rybníka Roštejn – pálení čarodějnic, kapely, zapálení vatry, dětský program, masky, čarodějnice...
TŘEBOŇ 16. 4. Květinová Třeboň -slavnost květin s trhem na Masarykově náměstí, výstava Amarylis v prostorách Státního zámku Třeboň 

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY 16. 4. Zahájení turistické sezóny • Svitavy- Opatov

19. 4. 19.00 Monika Načeva a Michal Pavlíček + smyčcové kvarteto Pavla Bořkovce – vstup 200 Kč/KPH 100 Kč, předprodej v recepci Fabriky • Fabrika
22. 4. 19.30 Zahajovací koncert 12. ročníku Festivalu amatérských pěveckých sborů (FAPV) – přehlídka zúčastněných sborů, vstup volný • Fabrika
23. 4. 19.30 Slavnostní koncert spojených sborů v rámci 12. ročníku FAPV – host Cimbálová muzika Hradišťan s J. Pavlicou, 200 Kč • Fabrika

POLIČKA 2. 4. 19.00 Duo Jamaha – koncert, nejlepší písně, vstupné 150 Kč • Tylův dům – velký sál
2.–25. 4. Dny slovenské kultury – koncerty, gastronomie, filmy a pořady našich sousedů, vstupné odlišné dle akce • Tylův dům – velký i malý sál
5.–23. 4. Polička jazz festival – 20. ročník, vstupné 220 Kč/den/koncerty • Tylův dům – velký sál
26. 4. 19.00 Tančírna – Divadlo Radka Brzobohatého, vstupné 390, 360, 330 Kč • Tylův dům – velký sál

MORAV. TŘEBOVÁ 14. 4. 17.00 Jana Kirschner – koncert v rámci Dnů slovenské kultury 2016 • dvorana muzea  
16. 4. 15.00 Fragile (a cappella) – koncert slovenské skupiny v rámci Dnů slovenské kultury 2016 • náměstí T. G. Masaryka 
17. 4. 19.00 Novecento – legenda o pianistovi – divadelní představení, hrají Kamil Mikulčík a Ladislav Šarišský
18. 4. 8.30 Divadlo FORTISSIMO – Vlado Kulíšek a Radek Michalko s představením ŠKOLA (MIMO) HROU, další představení v 10.00 a 11.00 • kinosál muzea 

VYSOKÉ MÝTO 19. 4. 18.30 Furt na cestě – trabantem z Austrálie přes Bangkok do Vysokého Mýta – vyprávění Dana Přibáně • Šemberovo divadlo
20. 4. Den Země – přehlídka možností zdravého způsobu života • nám. Přemysla Otakara II.
do 1. 5. Papírová dráha aneb fotografie, jízdenky, vozové nálepky a razítka a výstava 25 let vysokomýtské elektroniky – výstava • regionální muzeum 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskainspirace.cz

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 8.30-18.00    So-Ne 9.00-14.00 
Zámecké informační centrum otevřeno: So-Ne 9.00-16.00 

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.
Aktuálně: Prodej nových turistických průvodců města Litomyšle a oblasti Českomoravského pomezí

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

Příměstské tábory DDM
Prázdniny se blíží a s nimi také otázka, kam
s dětmi v době, kdy jsme v práci a nemůžeme se
o ně starat. Jak smysluplně vyplnit volný čas na-
šich dětí, aby neseděly jen u televize nebo počí-
tačových her? Nabízíme oblíbené programy
příměstských táborů.
V táborech se sportovním zaměřením (od 11 let)
11.–15. července a v týdnu s hudebně dramatic-
kou náplní (od 10 let) 18.–22. července máme po-
slední volná místa. 
Vzhledem k tomu, že je keramický tvořivý tábor
v termínu 25.–29. července již plně obsazen, při-
pravujeme ještě jeden kreativní program o týden
později od 1.–5. srpna „NAHLÉDNUTÍ POD HLA-
DINU”. Děti si vyzkouší některé tradiční i netra-
diční výtvarné techniky – tvorbu z keramické
hlíny, savování a batiku, malbu bublinami,
kresbu tuší a zažijí plno zábavy při hrách. Každý
den bude program rozdělen na dvě části. Spo-
lečné bude každodenní dopolední vyrábění
a tvoření z různých materiálů. Odpoledne bude
plné soutěží a pohybových aktivit. Všechny věci,
které děti vytvoří, si vezmou domů. Cena tábora

je 1300 korun. Hlavní vedoucí je Tereza Kučerová.
Letošní novinkou je týden na „IN-LINE BRUS-
LÍCH”, který bude probíhat ve dnech 8.-12. srpna.
Tábor je vhodný pro děti, které již ovládají zá-
klady bruslení, ale přínosem bude jistě i pro po-
kročilé bruslaře.
Pro dopolední výuku máme zajištěn krytý areál
zimního stadionu v Litomyšli, kde budou probí-
hat tréninky a hry na bruslích. Děti také prožijí
další kolektivní i individuální sportovní aktivity -
míčové hry, pohybovky, vyzkouší si lukostřelbu
a chození po slackline. Hry a aktivity budou za-
měřeny nejen na rozvoj pohybových schopností
dětí, ale i na týmovou spolupráci a vzájemnou
toleranci a pomoc. Výuku in-line bruslení povede
kvalifikovaný hokejový trenér. Cena tábora je
1400 korun. Hlavní vedoucí je Anna Kmošková.
Táborový den začíná programem v 8 hod., konec
je v 16 hod. v DDM. V ceně každého týdenního
turnusu je zahrnut oběd, odpolední svačina,
pitný režim, materiál pro tvoření, vstupné a od-
měny pro děti. Více informací najdete na www.li-
tomysl.cz/ddm.              Josef Štefl, ředitel DDM

Noc literatury poprvé v Litomyšli
Litomyšl se v květnu poprvé připojí k oblíbenému
literárnímu happeningu s názvem Noc literatury,
který letos slaví jubilejní 10. ročník. Přestože začal
v Praze, od roku 2010 se díky iniciativě Českých
center koná také na řadě míst po celé Evropě a od
roku 2013 také na řadě míst České republiky, v le-
tošním roce dokonce ve 43 městech ČR. Litera-
tura se tak stává na jeden večer celorepublikovým
a celoevropským fenoménem. Ambicí projektu je
představovat návštěvníkům současnou evrop-
skou literaturu netradičním způsobem a zároveň
oživit večerní město přitažlivou akcí. Letošní noc

se uskuteční ve středu 11. května se zaměřením
na severskou literaturu. Litomyšlskou Noc litera-
tury připravuje Městská knihovna Litomyšl ve
spolupráci se Zámeckým návrším. V rámci pro-
gramu proběhnou celkem 3 čtení v netradičních
prostorách knihovny a kostela Nalezení sv. Kříže
a bude představen nový projekt pro kostel Nale-
zení sv. Kříže s názvem Čtení pod lavicí. Těšit se
tedy můžete na novinky severské literatury, zají-
mavé hosty a kouzelnou literární atmosféru noční
Litomyšle. Podrobný program vám představíme
v květnové Lilii. Petra Jiráňová

Exotická diashow cestovatele J. Kolbaby
V květnu přijede do Litomyšle populární cesto-
vatel, fotograf a publicista, kterého znáte z jeho
pořadu na RÁDIU  IMPULS Jiří Kolbaba, vicepre-
zident Českého klubu cestovatelů.
Prostřednictvím svých jedinečných fotografií,
promítaných na velkém plátně, a poutavým vy-
právěním vás provede všemi kouty světa v pro-
gramu „Fotograf na cestách”. Důraz dává na
unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné
tváře domorodců s nádechem dobrodružství,

exotiky a poznání. Své originální zážitky z více
než 130 navštívených zemí všech 6 kontinentů
sděluje posluchačům po celé republice na de-
sítkách strhujících besed, které ročně usku-
teční.
Nenechte si ujít tento emotivní zážitek a přijďte
ve středu 18. května v 19.30 hod. do Lidového
domu. Vstupenky v ceně 160 Kč jsou k dostání
v IC Litomyšl. 

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl

Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Pracovník, pracovnice ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky

(zakázková výroba)
• požadavek na manuální zručnost, 

pracovitost
• orientace v jednoduché výrobní dokumentaci
• obsluha jednoúčelových strojů

Konstruktér (strojař)
• vzdělání SŠ, nebo VŠ strojní
• výborná znalost práce na PC

(3D modelování)
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 

Nástup možný ihned

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz • www.kmtronic.cz
popř. volejte 468 008 927 p. Merglová

Dobrodružství s knížkou
Zajímá vás, jak vzniká knížka, jak o ni pečovat,
jak ji opravovat, co to dá práce, než máme tenhle
krásný ručně vázaný předmět v ruce? Pokud
ano, přihlaste se do druhého ročníku Litomyšl-
ské univerzity pro prarodiče a vnoučata.
Všechny odpovědi na tyto otázky najdete
v našem programu. Připravila ho Městská kni-
hovna Litomyšl ve spolupráci s Univerzitou Par-
dubice, fakultou restaurování - ateliérem
restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů.
Program je připraven pro rodinné týmy – ba-
bička nebo dědeček (maminka nebo tatínek)
a jedno, popřípadě dvě vnoučata od šesti let
výše – horní hranice je omezena pouze zájmem
trávit čas s prarodiči.
Vše je rozvrženo do šesti sobotních setkání od
9 do 13 hodin. Učit se, pracovat a hrát si budeme
na odborných pracovištích fakulty restaurování.
Každý blok je sestavený z teoretické a praktické
části, proložený různými hrami, samozřejmě ne-
budou chybět ani domácí úkoly.

Témata sobotních setkání: 23. dubna - Jak
vzniká knížka, co je to restaurování knihy / pří-
prava knižních bloků k šití, 7. května - Historie
knižní vazby, metody čištění papíru / šití kni-
žního bloku, 21. května - Ruční papír – vznik, his-
torie a způsob výroby / příprava zušlechtěných
škrobových papírů, 4. června - Restaurování
knižní vazby / klížení a kulacení hřbetu bloku, šití
kapitálků, 3. září - Uložení a způsob ochrany
knihy / příprava knižních desek a zavěšení kni-
žního bloku, 10. září - Tajný výlet na závěr.
Počet účastníků je omezen na 20 osob (kapacita
odborného pracoviště). 
Školné je 250 Kč za dospělého a 150 Kč za dítě.
Přihlášky a registrace v čítárně Městské kni-
hovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, Po-Út,
Čt-Pá od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 16.00
hod. nebo na emailu peknikova@knihovna.lito-
mysl.cz. Přihlásit se můžete do 18. dubna nebo
do naplnění kapacity. Program podpoří Minister-
stvo kultury ČR.   Za organizátory Iva Pekníková
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Po třech letech třetí premiéra
Stalo se již skoro tradicí, že jednou za tři roky je
v Litomyšli uvedeno nové hudebně-dramatické
dílo místního rodáka Petra Jiříčka. V roce 2010 to
byly Živé pašije, v roce 2013 Píseň písní a letos,
v roce 2016, to bude scénická kantáta Hodinky.
U předchozích děl Petr Jiříček složil hudbu na již
existující text, tentokrát svoji tvorbu posunul
ještě o krok dál a stal se i autorem textu.

Skladba je napsána pro tři sólisty, sbor, klavír
a smyčcový kvartet. Ti, kdo jsou pravidelnými
návštěvníky našich představení a koncertů, jistě
poznají vedle nováčků již ostřílené hvězdy. V só-
lových partech se opět představí Lukáš Pelc,
Tomáš Fuchs a nově Anežka Jiskrová za dopro-
vodu sboru Vox Humana. 
Litomyšlská hudební společnost ve spolupráci
se Zámeckým návrším Litomyšl p. o. vás sr-
dečně zvou na premiéru scénické kantáty Ho-
dinky, která se uskuteční v neděli 1. května
v 16.00 hodin v klenutém sále zámeckého pivo-
varu v Litomyšli. Dle předchozích zkušeností
uvádíme ve stejný den v 18.00 hodin i první re-
prízu. Pomyslně tak zakončíme kulturně nabyté
Zahájení 5. litomyšlské lázeňské sezóny.  Vstu-
penky bude možné zakoupit v Informačním cen-
tru v Litomyšli. Vzhledem ke komornějšímu
pojetí bude počet vstupenek omezen, tak nevá-
hejte s jejich pořízením. Další informace můžete
nalézt na novém webu LHS  www.lithus.cz

Za Litomyšlskou hudební společnost 
text a foto Lucie Nyčová

Eva Kiedroňová o manipulaci s miminky 
Do Litomyšle poprvé zavítá Eva Kiedroňová,
která je uznávanou autorkou unikátní metody
péče o dítě a rozvoje kojence v souladu s jeho
psychomotorickým vývojem, a to nejenom v ČR,
ale také v zahraničí. Její metoda je zaměřena na
správnou manipulaci s dítětem v souladu s jeho
potřebami a psychomotorickou vyspělostí. Je ur-
čena především pro nastávající rodiče a rodiče
prvorozených dětí, kteří ji využívají v rámci celo-
denní péče o dítě. Eva Kiedroňová se problema-
tice věnuje již více než 30 let a je pravidelným
hostem v pořadu ČT Sama doma. V ČR je mezi
rodiči známá zejména v souvislosti s baby pla-
váním. 
Nikdo z nás nepochybuje, že pro výchovu dětí je
nezbytný citlivý a intuitivní přístup. Ovšem bez
potřebného vzdělání, přípravy, nácviku a do-
držování základních pravidel má péče o dítě
stejná rizika jako řízení auta s citem, ale bez zna-
lostí pravidel silničního provozu. Malý rozdíl
v přístupu totiž velice často způsobí velký rozdíl

ve výsledku. Citlivý, ale nevhodný způsob péče
o dítě může být příčinou nespokojenosti a plač-
tivosti dítěte, bolestí bříška i jeho špatného pro-
spívání. A naopak – správnou péčí můžeme
ovlivnit nejenom pevné zdraví a dobré prospí-
vání dítěte, ale také kvalitní fungování celé ro-
diny. S metodou péče o dítě vás seznámí Eva
Kiedroňová ve své přednášce, jejíž součástí
budou i praktické ukázky s miminky. S metodou
se v Litomyšli a okolí můžete setkat v poradnách
psychomotorického vývoje dětí do 1 roku
u Mgr. Ivy Sedláčkové. 
Pokud se chcete dozvědět, jak s miminkem ma-
nipulovat, cvičit a plavat, přihlaste se na před-
nášku s Evou Kiedroňovou v Litomyšli dne 20.
dubna v 15.30 hodin v internátu nemocnice.
Omezená kapacita míst. Rezervace u Mgr. Ivy
Sedláčkové, 739 627 214, iva.sedlackova1@se-
znam.cz,  www.vyvojditete-litomysl.cz. Staré
moudro zní – „Kdo je připraven, není překva-
pen.”                                              Iva Sedláčková

Řemeslo starých
dráteníků opět
ožije v muzeu
Velmi nás těší váš zájem o právě probíhající vý-
stavu Umění dráteníků kdysi a dnes. Proto jsme
pro vás připravili dílny, které blíže seznámí
s tímto řemeslem. Pod vedením zkušené dráte-
nice paní Hany Řepkové, jedné z vystavujících,
si tak můžete přijít vytvořit jednoduchý výrobek.
Budou to např. koníci, ptáčci, srdce nebo dráto-
vané kamínky a další. Tvoření je připraveno pro
školní děti v termínech 13.-14. dubna. Na vás
ostatní se budeme těšit v podvečer 13. dubna od
17.30 do 19.30 hodin. Podrobnější informace, ter-
míny pro školy a cenu získáte na našich webo-
vých stránkách www.rml.cz, u našich průvodců
461 615 287 nebo na kmoskova@rml.cz.
Změna programu vyhrazena. Přijďte tvořit, tě-
šíme se na vás! 

Renata Kmošková, foto Hana Řepková

Dialog vědy a víry 
v Husově sboru
V sobotu 16. dubna od 10.00 hodin se v Husově
sboru na Toulovcově náměstí uskuteční jarní se-
tkání dialogu vědy a víry, které otevře biblickým
zamyšlením RNDr. Ivana Macháčková, CSc., ře-
ditelka Institutu ekumenických studií Evange-
lické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pak
přijde na řadu přednáška doc. RNDr. Veroniky
Opletalové, Ph.D., z Farmaceutické fakulty Uni-
verzity Karlovy na téma „Výzkum a vývoj léků”
a následná diskuse. V odpoledním programu nás
potom seznámí Tomáš Feltl s moderními pří-
stupy v pedagogice. Všechny zájemce o uve-
dená témata na toto setkání srdečně zve

Štěpán Klásek, farář CČSH 

Nejnovější 
představení 
Víti Marčíka 
Zatím poslední představení Víti Marčíka staršího
se jmenuje „O holčičce, která se ještě nenaro-
dila”. V Litomyšli tento jeho autorský divadelní
kus můžete uvidět v Husově sboru na Toulov-
cově náměstí ve čtvrtek 28. května od 18.00.
V rozhovoru umírajícího dědečka s ještě nena-
rozenou vnučkou se Víťa Marčík dotýká tajem-
ství života i smrti s hloubkou, a přece zároveň
s pro něj typickým humorem. Jitka Rauchová
v recenzi napsala: „Představení se s půvabem
a křehkostí dotýká tématu, před nímž naše spo-
lečnost vědomě zavírá oči. A to i přesto, že se
týká každého. Smrt přece k životu patří stejně
jako zrození. A čím více se o ní bude mluvit, a to
i s dětmi, tím méně se jí budeme bát.” 
I díky dotaci tohoto představení od města Lito-
myšle jste na něj Náboženskou obcí CČSH zváni
za dobrovolné vstupné.     Štěpán Klásek, farář 

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
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Rodný byt B. Smetany
se těší na nové
návštěvníky
Od 2. dubna opět můžete navštívit rodný byt
slavného skladatele. I letos vás čeká nejen kla-
sická komentovaná prohlídka s průvodcem, ale
návštěvnicky oblíbené hravé programy Proč by-
chom se netěšili… , Račte vstoupit a Muzicírování
s Bedříškem. Prostřednictvím hry tak „pronik-
nete” hlouběji do života Bedřicha Smetany. Vše
je nachystáno, naleštěno a připraveno, těšíme
se na vás!                                Renata Kmošková

Moravanka hostem
Dechového 
orchestru SD
V již tradičním jarním koncertě Dechového
orchestru Smetanova domu se tentokrát se-
tkáme s oblíbenou a známou kapelou Mora-
vanka Jana Slabáka. Její repertoár vychází
z moravského folkloru, jmenovitě ze Slovácka,
a je přirozeně živý a temperamentní. Hlavním
zdrojem popularity kapely je však osobitý sound
a švih, s nímž Moravanka každou skladbu hraje
a který je vlastní spíše jazzovým kapelám než
dechovkovému orchestru. Moravanka Jana Sla-
báka svými instrumentacemi i osobitým pojetím
vyvolala renesanci české dechové hudby nejen
doma, ale i v zahraničí, kde ji novináři lichotivě
nazývají „královnou české dechovky”. Přijďte si
Moravanku poslechnout také vy 20. dubna
v 19.30 hodin do Smetanova domu v Litomyšli.
Více informací na webových stránkách Smeta-
nova domu www.smetanuvdum.cz.

Leoš Krejčí

Pozvání do II. MŠ
Druhá mateřská škola 17. listopadu 905, Lito-
myšl vás zve na „Den otevřených dveří”, který
bude v sobotu 23. dubna od 8.30 do 12.00 hodin.
Vítáni jsou všichni, kteří se chtějí podívat, jak to
ve školce vypadá. Dozvědět se o práci s dětmi
nebo jen tak pokoukat, posedět, něco si vyrobit
anebo se pobavit pohádkou. Začíná zvonečkem
v 10 hodin.                                   Romana Vacková

Albánská výzva
V pátek 15. dubna v 18.00 hodin bude hostem
v Husově sboru na Toulovcově náměstí stu-
dentka Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně Zdeňka Přibylová. Slovem i ob-
razem nám přiblíží svou zkušenost z odlehlých
míst dnešní Albánie uprostřed nádherné přírody
a ve společenství zajímavých lidí. Putování party
odvážných studentů časem přerostlo do pro-
jektu o počtu sta dobrovolníků. Dnes jsou podle
svých odborností rozděleni do několika pomá-
hajících týmů. Vydáme se s nimi lodí po Koman-
ské přehradě a dál pak pěšky do vesnic Curraj
a Epërm, kde stavěli most, značili turistické
cesty, opravovali kostel proměněný komunisty
v agitační místnost atd. Při závěrečném festivalu
pak třeba pořádali i dostihy na polodivokých ko-
ních. Celou akci zachytilo několik dokumenta-
ristů na fotografie i videa, která si promítneme,
a Zdeňka Přibylová se s námi podělí o svůj pří-
běh, který prožila uprostřed týmu dřevařů. Na
pořad „Albánská výzva” s podtitulem „v Evropě,
a přece na konci světa” srdečně zve 

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli 
Štěpán Klásek, farář

Litomyšlský symfonický orchestr 
v letošním roce
Litomyšlský symfonický orchestr připravil pro tuto
koncertní sezónu náročný a nabitý program. Již
v lednu zahájil tento rok Tříkrálovým koncertem
v poutním kostele v Neratově. Pokračovat bude
jarním, tradičním symfonickým koncertem, který
má název „Mezi takty valčíku”. Budeme hrát, jak
název napovídá, drobnější a osvědčené skladby
známých a oblíbených skladatelů, jako jsou J.
Strauss, A. Dvořák, B. Smetana, J. Sibelius, B. Mar-
tinů, atd. (tzv. vyšší populár). První koncert se
uskuteční ve středu 27. dubna v 19.30 hodin ve
Smetanově domě v Litomyšli a další 18. května ve
Fabrice ve Svitavách. Jsme přesvědčeni, že naše
vystoupení v tomto duchu bude mít příznivý ohlas
nejen u našich tradičních příznivců a posluchačů,
ale i u širší hudbymilovné veřejnosti. Členové sou-
boru se na tento koncert již nyní velice těší. Ještě
předtím, v pátek 8. dubna, některé z těchto skla-
deb zahraje LSO k tanci na plese ZUŠ ve Vysokém
Mýtě.

V neděli 5. června provede Litomyšlský symfo-
nický orchestr slavnostní premiéru skladby
svého dirigenta Davida Lukáše – Stabat Mater.
Je to jeho nejnovější opus pro soprán, symfo-
nický orchestr a dětský pěvecký sbor. Sólového
sopránového partu se ujme Lucie Silkenová
a sborové party provede dětský pěvecký sbor
Kantiléna z Brna. Koncert se uskuteční v půso-
bivém prostředí kostela ve Křtinách.
A aby toho nebylo málo, v říjnu si bude orchestr
moci zopakovat provedení Stabat Mater A. Dvo-
řáka, tentokrát ve spolupráci se švýcarským pě-
veckým sborem Artemusica a českými sólisty
pěvci na třech společných koncertech, a to
v Pardubicích, Olomouci a Českých Budějovicích.
Závěr roku už bude patřit tradičním adventním
koncertům. Přejeme posluchačům pěknou po-
hodu a příjemné hudební zážitky.

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

VEDOUCÍ
TECHNIK PROVOZU
Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání
• praxi s vedením kolektivu 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

Lesní klub pro děti Napísek
jde do školky
Lesní klub pro děti Napísek připravuje od září
nový provoz. Fungujeme již třetím rokem, z Br-
lenky jsme se přesunuli do lepšího zázemí v Ku-
klích. Za tu dobu jsme zkoušeli různé podoby
fungování, získávali zkušenosti a vzdělávali se.
Rok 2016 je pro nás rokem nového začátku. Od
září nabízíme rodičům pro děti od 3 do 7 let tří-
denní výchovně vzdělávací program v režimu
podobném, jako mají klasické školky. Zachován
bude i klubík pro rodiče s dětmi 0-3 roky. V Lito-
myšli chystáme besedu v mateřském a rodin-
ném centru 16. května od 16 hodin, kde
podrobněji vysvětlíme koncept školek blízkých
přírodě a budeme informovat o našem novém
provozu. Rozšíříme náš tým o nové pedagogy.
V roce 2016 jsme podpořeni z fondu Ministerstva
životního prostředí, kterému se líbil náš projekt
„Úkryt mezi stromy”. Smyslem projektu je vrátit
rodičům a dětem něco, co z jejich životů velmi
mizí - přirozenou volnou hru a volný pobyt v pří-
rodě. Podporu v tomto roce nám přislíbilo
i město Litomyšl, děkujeme. Více informací na-

jdete na www.napisek.cz nebo FB „Lesní klub po
děti Napísek” nebo tel. 777 442 994. V letních
měsících také připravuje příměstské tábory, a to
4.–8. července a 1.–5. srpna. Náplní budou hu-
debně výtvarné činnosti a poznávání přírody.
Bližší informace podá Světlana Macková na te-
lefonu 777 442 994.        Text a foto Olga Šánová

ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 16.a 17.dubna
SO 9 -18 h, NE 10 - 17 h. 

Porady s léčiteli, astrology, aut. kresba,
irisdiag., výklad z ruky a karet, 

mandaly, byliny atd. 
Shaman Spirit - léčitelství 

z amazonský pralesů - Carlos Gomez.
Arturo M. Cervantes (Mexiko) 

Šamanské techniky pro probuzení 
vnitřní síly. Léčivý kruh.

Zadaa C. Cimgee – mongolská šamanka
rituál - Nic není nemožné. 

Hosté: J. Skálová, Z. Blechová a kartáři
TV Relax. Přednášky. Inf. 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.cz

Hry spojené 
s heraldikou
V měsíci dubnu bude velká část klubů nízkopra-
hového zařízení NADĚJE věnována oblasti, která
je úzce spjata s erby. Pro děvčata a chlapce od
6 do 18 let, kteří by chtěli svůj volný čas strávit
s kamarády a přitom objevit něco nového,
budou připraveny zajímavé tvořivé a dobro-
družné činnosti.  Mohu prozradit, že budeme vy-
rábět vlastní štít potřebný k akčním hrám.
V souvislosti s výrobou pronikneme k základům
vzniku a účelu erbů. Proběhne hra, kde bude po-
třeba zvědů k odhalení místa s ozdobným pra-
porem a nemine nás ani oblíbené pátrání po
pokladu. Více prozrazovat nebudu, konkrétní
program je k nahlédnutí na webových stránkách
litomyšlské NADĚJE www.nadeje.cz/litomysl.                                            

J. Nádvorníková

Setkání pracovníků Pozemních staveb
Před zhruba 25 lety zanikl do té doby jeden
z největších podniků v našem regionu – Pozemní
stavby Pardubice – závod 6 Litomyšl. V době své
největší slávy zaměstnával závod v Litomyšli ve
svých střediscích v Poličce, Svitavách, České
Třebové, Žamberku, Vysokém Mýtě, Červené
Vodě, Ústí nad Orlicí, Špindlerově Mlýně,
v Praze… 500–700 pracovníků v nejrůznějších
stavebních, technických a administrativních pro-
fesích. Výsledkem práce jsou desítky sídlišť se
stovkami bytových jednotek, desítky budov ob-
čanské vybavenosti, tovární haly a výrobní pod-
niky, rekreační a administrativní budovy –
a většina staveb s menšími nebo rozsáhlejšími
úpravami slouží svému účelu dodnes. Správa
závodu s ředitelstvím sídlila v šesti dlouhou

chodbou propojených domech na náměstí v Lito-
myšli č.p. 56 – 61 (dnes od pobočky VZP po slu-
žebnu městské policie), hlavní sklad v bývalé
Hášově pile Na Lánech (dnešní Vodovody a kana-
lizace) a dílny v dnešních stavebninách Prima. To
vše už bylo a dnes můžeme na věhlas a slávu Po-
zemních staveb pouze vzpomínat. A proto jsme
se rozhodly navázat na úspěšné setkání bývalých
pracovníků, které se konalo před pěti lety, a letos
se sejdeme znovu a to 15. dubna od 14 hodin v re-
stauraci Zlatá Hvězda v Litomyšli. Zveme všechny
bývalé „pozemáky” - přijeďte si zavzpomínat, po-
povídat a dobře se pobavit. Pozvání předejte
i těm, ke kterým se dubnová Lilie nedostane a na
které jsme za ta léta ztratily kontakt.

Dana Kmošková a Jaroslava Vodehnalová

Smetanův dům
dětem
Stejně jako v minulých letech, také v nadcháze-
jící divadelní sezóně si Smetanův dům pro své
nejmenší diváky připravil čtveřici nedělních po-
hádkových představení. V neděli 10. dubna
v 15.00 hodin děti zavedeme do světa, kde by se
i chlapi báli samotní - mezi čarodějnice. Ale snad
to nebude tak strašidelné, protože na sabatu
přislíbila účast také Malá čarodějnice se svým
věrným kamarádem havranem. O prvomájové
neděli ve 14.00 hodin nám Divadélko Kůzle v zá-
mecké zahradě zahraje pohádku O princezně,
která chtěla všechno hned. Naštěstí ale pozná
lásku, díky níž zvítězí nad umíněnými slovíčky
„rychle” a „hned”. O týden později se ve Smeta-
nově domě rozehraje romantický příběh O Sně-
hurce. Klasický námět bratří Grimmů zpracovaný
muzikálovou formou uvede Divadlo Kapsa od
15.00 hodin. Do posledního pohádkového krá-
lovství, kde se odehrávají neuvěřitelné příběhy
plné fantazie, nadsázky a dobrodružství, nás 12.
června v 15.00 hodin pozvou krysí kamarádi Hu-
bert, Hodan a Eda – laboratorní myšky, přítele
z Prahy a jejich nerozlučitelného kamaráda sád-
rového trpaslíka Ludvíčka. Vstupenky na jednot-
livé pohádky budou v prodeji hodinu před
představením v pokladně Smetanova domu.
Více informací diváci naleznou na webových
stránkách Smetanova domu www.smetanuv-
dum.cz. Leoš Krejčí

DDM zve
na lukostřelbu
V sobotu se 16. dubna od 9.30 do 12 hodin bude
konat v areálu Domu dětí a mládeže rekreační
střelba z luku. Přijďte si vyzkoušet dovednosti
Robina Hooda, či obávaných Amazonek. Pokud
nám nebude nakloněna přízeň počasí, máme
jako náhradní program připravenu soutěž ve
střílení šipek z foukaček pralesních indiánů. Akci
připravuje Petr Janda.                   Hana Plíhalová  

POZVÁNKY 

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: SOS: Lákavá nabídka
práce z domova? Smutná realita • Uspořádali
debatu nad aktuálními tématy • Změny v zákoně
- postavení a úkoly hasičského záchranného
sboru • Adfors Grant 2016 • Začíná motokro-
sová sezóna • TJ Sokol Osík - Oddíl badmintonu

Firma Pfahnl Backmittel spol. s.r.o. Litomyšl 

přijme uklízečku
na pracovní úvazek cca 3 hodiny denně. 
Kontakt: Ing. Miroslav Lipavský, 
tel.: 602 437 101, miroslav.lipavsky@pfahnl.cz
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PIZZERIA
BELLA NAPOLI 

PIZZA

40%
mínus

POLEDNÍ MENU
pondělí až pátek od 11 do 14 hodin

Pizza již od 54,- Kč
průměr 32 cm
Možno i s sebou!

AKCE DUBEN
Každý večer pondělí až pátek

od 16.30 – 20.30 hodin
mínus 30% na pizzu S SEBOU!

(pizza průměr 32 cm)
Akce a polední menu neplatí ve státní svátky.

NOVINKY!
PIZZA di POLO - se smetanou, Mozzarellou,
kuřecím masem, pórkem a oreganem
PIZZA TOTÓ - s rajčatovou omáčkou, Mozzarellou,
kuřecím masem, kukuřicí a oreganem
PIZZA O SOLE MIO - se smetanou, Mozzarellou,
hermelínem, brusinkami a oreganem
PIZZA  CARDINALE - s rajčatovou omáčkou,
Mozzarellou, anglickou slaninou, olivami, cibulí
a oreganem
PIZZA PULCINELLO - s rajčatovou omáčkou,
Mozzarellou, salámem, beraními rohy a oreganem

Těšíme se na Vaši milou návštěvu!

Smetanovo nám. 91, Litomyšl • Tel. 461 612 767

Pro své klienty hledám ke koupi
byt 1+1/2+1, nejlépe v OV. 

Tel. 734 255 150

CIMBRIA HMD, s. r. o. LITOMYŠL
hledá pro svůj provoz na adrese Svitavská 1224
pracovníky na pozici

KONTROLOR 
– KVALITÁŘ VÝROBY
POŽADUJEME
• pracovní morálku
• zodpovědnost za kvalitu odvedené práce
• všeobecný technický přehled
• samostatnost
• flexibilita
• alespoň středoškolské vzdělání
• praxe v oboru min. 2 roky

NABÍZÍME
• atraktivní pracovní prostředí v nové výrobní hale
• zaměstnanecké benefity
• odpovídající finanční ohodnocení

V případě zájmu nám zašlete Vaše životopisy 
na jar@cimbria.com, či nás kontaktujte 
prostřednictvím telefonu na čísle 464 601 301.
Těšíme se na Vás!

Karneval III. mateřské školy
Ve čtvrtek 3. března se ve cvičeb-
ním sále na Veselce konal karneval
III. mateřské školy (Lidická). Pro-
story nám byly zapůjčeny zdarma.
A opět bylo veselo. Tentokrát se
o zábavu postaral divadelní spolek
Zlatý klíč ze Svitav. V milé atmo-
sféře se děti vžily do rolí svých ob-
líbených postav a hrdinů
a společně se svými rodiči a učiteli

prožily odpoledne plné zábavy, sou-
těží a písniček. Díky bezvadné orga-
nizaci bylo pro děti připraveno
i občerstvení a v závěru dostaly
malé dárečky. Celé odpoledne se
neslo v duchu dobré nálady. Děku-
jeme kolektivu mateřské školy za
vydařenou akci. 
Marie Peňázová, foto archiv III. MŠ

Lázeňský 
výtvarný ateliér
v Růžové ulici
Je pro vás nejen „lázeňská” pohoda spojená
s tvůrčím odpočinkem? Navštivte výtvarný ate-
liér Městské galerie Litomyšl v Růžové ulici (za
domem U Rytířů)! V sobotu 30. 4. od 14.00 do
17.00 hodin pro vás budou připraveny malířské
stojany, štětce, papíry. Pojďme vytvořit nevšední
pouliční galerii.                       Zuzana Tomanová

Veselé duchování 
v Litomyšli
V jednom z našich článků jsme léčili svou mysl.
Kdy je v nemoci možné se uvolnit a jak pracuje
organismus ve společné stavbě těla. Okolí
a naše smysly. Proč se v těle neumíme podpořit
jako společnost. Máme radost ze života.  Aura
Systém je společná výzva. 
My jsme odpovědí na naše nemoci. Hlava může
pracovní vypětí vyřešit, pokud nemáme v ro-
zumu díry. Veselá mysl a Váš stav organismu -
My jako společnost v těle - Kým je pro/po nemoc 
V dubnové akci máme veselého ducha. Naše
tělo a duch mají něco společného. Jde o rozum
v nerozumu. Pokud umíme předat svou vizi
a nestydíme se, žijeme ve svobodné bytosti. Jak
si představuješ veselou náladu – namaluj svou
vizi. Barevné léčení pro všechny oduševnělé
v Litomyšli. Každý pátek Na Smetanově nám. 72
(vedle IC), tel. 776 101 972 nebo na duchovina@
gmail.com. Blažena Kovářová 

V rámci výročí ortopedického oddělení
uspořádají kongres
Ortopedické oddělení Litomyšlské nemocnice si
v letošním roce připomíná 60 let od svého za-
ložení. K tomuto výročí se ve dnech 5.–6. května
uskuteční Litomyšlský ortopedický kongres
s mezinárodní účastí, který se bude konat
v areálu renesančního zámku v Litomyšli. Od-
borníci z řad lékařů, fyzioterapeutů a sester
z České republiky i ze zahraničí budou mít bo-
hatý program plný zajímavých přednášek, které
se zaměří na operační léčbu osteoartrózy a ře-
šení stavů vedoucích k artróze kloubů. Prezen-
továny budou i nové a moderní metody
akutního ošetření úrazu v oblasti kolene
a hlezna. Ty jsou používány i v Litomyšlské ne-
mocnici. Doprovodný program vyzdvihne krásy

a možnosti města Litomyšle i zdejšího zámku.
Předsedou kongresu je ředitel Litomyšlské ne-
mocnice a primář ortopedického oddělení
MUDr. Miroslav Vlach a hlavním organizátorem
je za ortopedické oddělení v Litomyšli MUDr. Vít
Heblt. Na organizaci se podílí Evropské školicí
centrum v Litomyšli. Řada firem z Litomyšle
a okolí si nenechala ujít možnost prezentovat se
jako sponzoři této významné akce. 
Událost podobných rozměrů s ortopedickou té-
matikou se uskutečnila naposledy před 10 lety
u příležitosti 50. výročí založení ortopedie v Li-
tomyšli. Tehdy se Ortopedického semináře 2006
účastnilo téměř sto lékařů a asi dvě stě sester
a fyzioterapeutů.
Více informací je k dispozici na www.nempk.cz/
kongres2016.                                 MUDr. Vít Heblt

Příroda Litomyšlska
– listnatý les
Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Li-
tomyšli sérii malých výstav věnovaných různým
přírodním prostředím Litomyšlska. Jako druhou
výstavu, první byla věnovaná řece a okolí, si
mohou návštěvníci muzea od 5. dubna do 3. čer-
vence prohlédnout rostliny a živočichy (obojži-
velníky, ptáky, savce i zástupce hmyzu) typické
pro listnaté lesy – dubohabřiny a bučiny.

Petr Chaloupka

POZVÁNKY 

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Tolik milovaná a v Litomyšli opomíjená
Každý jistě zná jméno Božena Němcová. Po-
hádky, kouzelná Babička a především krásná
žena a veliká osobnost 19. století. I když má B.
Němcová tak velkou spojitost s městem Lito-
myšl: dům, kde pobývala, vydání její Babičky
v Augustově tiskárně, kde se k ní majitel neza-
choval zrovna nejlépe a urychlil její odchod. Což
dokládají historická fakta.
Je mi velice líto, že taková osobnost, kterou nám
záviděl celý svět, je v Litomyšli opomíjena. Lito-
myšl zná jen Smetanu, Váchala, Kopala, paní ku-
chařku Rettigovou, ale na Boženu Němcovou
jaksi pozapomněla. Vymýšlí „Lázně ducha”, ale
nebylo by vhodnější vzpomenout si na tuto

ženu, která nám toho tolik dala a obětovala?
Dnes kultura souvisí především s byznysem.
Stačí jen pohlédnout na Smetanovu Litomyšl.
Jistě, je to ohromující festival, ale vynáší. Nebo
paní kuchařka Rettigová. Otázka gastronomie
a opět finanční přínos. Nešlo by však udělat
vzpomínku na takovou osobnost, jako byla B.
Němcová, a nemyslet jen na peníze? Myslím si,
že kultura nespočívá jen na finanční stránce, ale
především na stránce duchovní a morální. V tom
vidím přínos našich předků a jejich odkazů.
Mnozí se mnou jistě nebudou souhlasit, ale na-
psal jsem jen to, co mám na srdci a na jazyku. 

Jára Stratílek
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STŘEDA 27. DUBNA

19.00 / literární kavárna Na sklípku
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU
na téma Lázně, knihy, klobouky, vyženou vám
z hlavy brouky

19.30 / Smetanův dům
544. LHV – LITOMYŠLSKÝ SYMFONICKÝ
ORCHESTR
valčíky od Johanna Strausse ml., Antonína
Dvořáka, polky Bedřicha Smetany a melodie
z operet Franze Lehára a dalších 

ČTVRTEK 28. DUBNA

18.00 / sál Husova sboru
O HOLČIČCE, KTERÁ SE JEŠTĚ NENARODILA
nová pohádka Víti Marčíka st. je určená všem,
kteří se nebáli narodit a teď mají strach z umírání  

19.00 / Music Club Kotelna 
MISSÁK MAJÁLES 2016

19.30 / Smetanův dům
BOSÉ NOHY V PARKU
romantická komedie nejen o lásce, v hlavních
rolích Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský,
Anna Linhartová a Radúz Mácha 

PÁTEK 29. DUBNA 

17.00 / dům U Rytířů
OLBRAM ZOUBEK: SOCHY – vernisáž výstavy
k 90. narozeninám sochaře, jehož tvorba je
spjatá s Litomyšlí

18.00 / zámecký park
BLUE EFFECT – rocková legenda v čele 
s kytaristou Radimem Hladíkem a zpěvákem
Honzou Křížkem 

20.00 / Music Club Kotelna
PRAGUE CONSPIRACY – koncert

21.00 / hostinec U Černého orla
PAVEL MATUŠKA: USMÍVÁNÍ 
- vernisáž výstavy kresleného humoru

SOBOTA 30. DUBNA

od 10.00
KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací sta-
nice Pardubice • Dudlajdá fagotiky • harmoni-
kář Pepíček Čečil • Spolek českých kolařů
cestovatelů Vysoké Mýto • Zpěvaví bratři • Sbor
paní a dívek • Sbor Vlastimil • drze swingující
uskupení Alotrio • Spolek panstva z tvrze Žíže-
leves • salon krásy Madame Budoir • krajta
Ernestýna • taneční skupina Amapola Tribe •
Lázeňské duchovní smyčcové kvarteto • zpě-
vačka a klavíristka Petra Boštíková • lázeňské
občerstvení • soutěž Lázeňské prameny • lá-
zeňské lavičky a další… 

10.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
LITOMYŠLSKÁ ARCHITEKTURA 
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 
netradiční „vyhlídková” prohlídka zaměřená
na bohatou historii litomyšlské architektury   

10.00 – 16.00 / Toulovcovo náměstí
– za kostelem
FOTOATELIÉR HRG NA ULICI
nechte si udělat obrázek a soutěžte o nejkrás-
nější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár 

10.00 – 17.00 / zámecké infocentrum
DÍLNA PRO MALÉ (I VELKÉ) LÁZEŇSKÉ 
ŠVIHÁKY A DÁMIČKY 

10.00 – 17.00 / první zámecké nádvoří
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA – užijte si výhled
na renesanční památku UNESCO v lázeňském
stylu 

10.00 – 17.00 / zámecká jízdárna
ELEGANTNÍ ČESKO – promítání spotů, filmů
a klipů vzniklých v rámci projektu Elegantní
Česko, uvede Pavlína Kvapilová  

10.00 – 17.00 / dětský pavilón 
na horním zámeckém nádvoří
ŠKOLA NA ZÁMKU – celodenní aktivity pro děti
– výtvarné dílny, ukázky programů, lanové pře-
kážky DDM Litomyšl   

10.00 – 17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
LÁZEŇSKÁ POHODA V MUZEU
sluneční lázně s políbením Múzy a streetarto-
vým vystoupením 

10.00 – 18.00 / zámecké návrší 
(1. nádvoří, zámecký pivovar)
PIVNÍ LÁZNĚ – Bedřichova 11 a 12, živá hudba,
pivní speciality  

11.00 / Portmoneum – Museum Josefa Váchala
PETR VÁLEK: DO NEBÍČKA – vernisáž výstavy 

12.00 / zámecký pivovar
CHVÍLE BLÍZKOSTI II. – živá malba, hudba
a mluvené slovo, účinkují Adéla Oliva, 
Eva Slaná, Regina Rázlová, Václav Knop

13.00 / U Máchadla
SAXOFONOVÉ KVARTETO 

13.00 / zámecké infocentrum
MILAN POSPÍŠIL: NA OKRAJI – vernisáž
výstavy fotografií

13.30 / před chrámem Nalezení sv. Kříže
STANLEY’S DIXIE STREET BAND

13.40 / lázeňská kolonáda
PRŮJEZD AUTO-MOTO VETERÁNŮ
KOLONÁDOU

14.00 – 17.00 / Růžová ulice
VÝTVARNÝ ATELIÉR MĚSTSKÉ GALERIE

14.00 / před chrámem Nalezení sv. Kříže
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
5. LITOMYŠLSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
zahraje Stanley’s Dixie Street Band, chybět
nebude ani Karel IV., Václav Žmolík a další 
milovníci Lázní ducha

14.15 / ze zámeckého návrší 
na Toulovcovo náměstí
PRŮVOD KOLONÁDOU

15.00 / Toulovcovo náměstí
AURORA JASBAND & SWING BUSTERS
a vyhlášení divácké soutěže elegance
auto-moto veteránů

15.00 / hostinec U Černého orla
LICHOŽROUTÍ DÍLNA
výroba oblíbených pohádkových postaviček

15.30 / literární kavárna Na sklípku
JAKUB GREC: KUDĚJ/GOODDAY
- vernisáž výstavy kreseb

16.00 – 17.00 / dvoreček zámeckého pivovaru
PRAMEN VAŠÍ TVORBY – OPEN MIC
program plný poezie, hudby, divadla 
a stand up comedy 

17.00 / Toulovcovo náměstí
P.U.B. PRAGUE UKULELE BAND A TŘI BÍLÉ
VRÁNY, host MANITOBA HAL (Kanada)

18.00 / Toulovcovo náměstí
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ LÁZEŇSKÝ KLOBOUK,
KOSTÝM A LÁZEŇSKÝ PÁR
(uzávěrka soutěže v 16.00)

18.30 / Toulovcovo náměstí
JIŘÍ ŠLUPKA SVĚRÁK A NEJENBLUES

19.00 / Toulovcovo náměstí
IVAN HLAS TRIO – pohlazení pro duši i pro uši

20.00 / Toulovcovo náměstí
OLBRAM ZOUBEK SLAVÍ NAROZENINY, 
přijďte mu popřát!

21.00 / Toulovcovo náměstí
STO ZVÍŘAT
jedna z největších stálic na tuzemské ska scéně

21.00 – 24.00 / zámecká jízdárna a pivovar
LÁZEŇSKÁ SWINGOVÁ TANČÍRNA
roztančí vás Swing Busters, hraje Aurora 
JaSBand    

21.30 / hostinec U Černého orla
KONCERT SKUPINY NEEDLESS – rock-art rock
z Jablonné nad Orlicí, pokoncertní Cocktail 
Dj Enzo

22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

23.00 / Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY 

NEDĚLE 1. KVĚTNA

10.00 – 15.00 / zámecký park
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
přijďte na stylový lázeňský brunch – občerstvení
zajištěno

14.00 / zámecký park
O PRINCEZNĚ, KTERÁ CHTĚLA VŠECHNO
HNED
pohádka v podání Divadélka Kůzle

10.00 a 15.00 / zámecké návrší
ARCHITEKTONICKÉ PROHLÍDKY ZÁMECKÉHO
NÁVRŠÍ 

16.00 a 18.00 / zámecký pivovar
HODINKY – premiéra scénické kantáty
pro sólisty, sbor, klavír a smyčcový kvartet,
autorem litomyšlský rodák Petr Jiříček

VÍKENDOVÝ PROGRAM

Lázeňské kostýmované prohlídky
zámku Litomyšl UNESCO
Architektonické prohlídky zámeckého návrší
(So: 15 a 22, Ne: 10 a 15 hodin)  
Expozice Litomyšl – město kultury a vzděla-
nosti a výstavy Astronomické tradice
v Pardubickém kraji a Umění dráteníků
kdysi a dnes v regionálním muzeu
Interaktivní program v Rodném bytě B. Sme-
tany Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit  
Zámecké sklepení se sochami Olbrama
Zoubka a Srdcem Václava Havla  
Olbram Zoubek: Sochy – v Městské galerii
v domě U Rytířů 
Muzeum domečků, panenek a hraček 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala 
White Gallery v nedalekém Osíku

Program zahájení
5. litomyšlské lázeňské sezóny
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Nejlepší čtenářská třída
Tak jako v minulých letech se litomyšlská kni-
hovna zapojila i letos do soutěže SKIP, tentokráte
o „nejlepší čtenářskou třídu”. Přihlásilo se 9 tříd
ze dvou základních škol, ovšem nesoutěžili
všichni. Čtenářského souboje se zúčastnilo 57
žáků, kteří v období leden-únor 2016 přečetli cel-
kem 190 knih, tj. v průměru 3,3 knihy. Na prvním
místě se mezi soutěžícími umístil Jiří Vomočil ze
4. třídy ZŠ Sebranice, který stihl přečíst 16 knih.
Na druhém místě skončila Terezka Mikulecká ze
4. B. I. ZŠ v Litomyšli se 14 přečtenými knihami
a na třetím místě Ilonka Vítová z 3. třídy ZŠ Se-

branice se 12 knížkami. Slavnostní vyhodnocení
je teprve před námi, proběhne 30. března, a to za
účasti pana starosty, který předá zástupcům sou-
těžících tříd drobné dárky. Vítězové, tedy 4. třída
ZŠ Sebranice, si navíc odvezou dort, dar litomyšl-
ské knihovny jako poděkování za úspěšnou účast
v soutěži a reprezentaci našeho regionu. Největší
poděkování ale patří paní družinářce Petře Veteš-
níkové, která děti k četbě podněcovala a motivo-
vala, knihy jim z knihovny osobně vypůjčovala
a vozila do Sebranic. Kéž by takových učitelek
a družinářek bylo víc... Jana Kroulíková

Strojírenská společnost
AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s., Litomyšl

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

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

Dopady nové
legislativy do pro-
cesů celního řízení
Zveme vás 21. dubna do MC Fabrika ve Svitavách
na seminář, který je určen zejména pro dekla-
rantskou veřejnost a společnosti, které jsou zá-
vislé na provádění celních operací při dovozu
a vývozu zboží. Některé změny budou mít defi-
nováno přechodné období pro jejich zavádění,
ale některé budou uplatňovány ihned po datu 1.
května 2016. Náš seminář vás připraví na chys-
tané změny. Pozvánku a bližší informace ob-
držíte na adrese Krajská hospodářská komora
Pk, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej
92/18, 568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-
mail: svitavy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968. 

Lenka Báčová

Motoristé se musí chovat před kruhovým
objezdem jako na běžné křižovatce
V médiích se v březnu začaly množit informace
o nesmyslnosti nové vyhlášky, která od letoš-
ního ledna upravuje význam značky C1 – Kru-
hový objezd. Začaly se šířit zprávy o přednosti
zprava, která by na nich měla platit. Litomyšl má
tři kruhové objezdy, tak jak se na nich mají řidiči
zachovat? 
„Kruhové objezdy, které byly do konce loňského
roku vybudovány, by měly být povinně osazeny
ještě dopravními značkami Dej přednost v jízdě
nebo Stůj, dej přednost. Podle nich má dále
přednost vozidlo jedoucí po objezdu,” uvedl ve-
doucí Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. To je i pří-
pad kruhových objezdů v Litomyšli. Kromě do-
pravní značky Kruhový objezd u nich najdeme
také dopravní značku P4 (Dej přednost v jízdě).
V České republice ale mohou existovat nové
i původní objezdy, u kterých značka Dej před-
nost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě chybí.
„Teoreticky je možné, že by v následující době
mohly vzniknout kruhové objezdy bez dalších
značek. Tam by skutečně platila přednost
zprava. Více vytížený objezd by se samozřejmě
ucpával,” dodal Pavel Jiráň. Vyhláška už totiž ne-
uvádí povinnost upravovat přednost v jízdě
značkami u nových kruhových objezdů, nýbrž
jde pouze o možnost. „Každému kruhovému ob-
jezdu předchází studie a hodnocení dopravně
bezpečnostní situace v daném teritoriu i efekti-
vita výstavby kruhového objezdu. Stejně tak
uplatnění dopravního značení se odvíjí od hus-

toty provozu, nehodovosti a celkové dopravní
situace v daném místě. V projektovém i schva-
lovacím řízení se k věci vyjadřují příslušné poli-
cejní orgány prostřednictvím svých dopravních
inženýrů, kteří pečlivě hodnotí dopady na bez-
pečnost i plynulost provozu na pozemních ko-
munikacích. Dosavadní praxe byla vždy
v souladu s výsledky hodnocení a s platnou
právní úpravou, přičemž frekventované kruhové
objezdy byly vždy opatřeny příslušnými doprav-
ními značkami. Podle aktuálních informací se na
těchto postupech nepředpokládá změna po-
stupů, které by měly mít za následek omezení
plynulosti provozu nebo snížení jeho bezpeč-
nosti při jízdě kruhovými objezdy,” upřesňuje
Karel Bezděkovský, ředitel Odboru agend řidičů
Ministerstva dopravy ČR.
Shrneme-li to, musí řidič před kruhovým objez-
dem dát pozor na osazené dopravní značky.
Pokud uvidí kromě značky Kruhový objezd i Dej
přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě,
nic se pro něj nemění. Jestliže ale další značka
není osazena, platí pravidlo přednosti zprava.
„Motoristé se musí chovat před kruhovým ob-
jezdem jako na běžné křižovatce. Buď jim do-
pravní značka řekne, dej přednost vozidlu na
kruhovém objezdu, nebo mám přednost, jelikož
jsem přijíždějící zprava,” sdělil Petr Vomáčka,
mluvčí Ústředního automotoklubu.             -red-

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

Výrobu všech druhů pomníků včetně
příslušenství. Vše z kvalitních materiálů. 

Opravy starých pomníků. Zaměření, 
návrh a cenová kalkulace zdarma.

Dále vyrábíme: levné pečící kameny
panelové hrobky, plotové desky včetně

sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.

NABÍZÍ

KAMENICTVÍ
POLIČKA

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Agrese je OK?
Rádi říkáme, že Školamyšl je škola nejen pro
děti, ale i pro rodiče. V praxi to znamená aktivní
zapojení do každodenního chodu školy a také
možnost vzdělávání a růstu. V rámci tohoto roz-
měru naší práce se v prostorách školy uskutečnil
pro pedagogické pracovníky a rodiče seminář
Agrese je OK.
Seminář vedl Michal Vybíral z Ligy otevřených
mužů (ilom.cz). Cílem bylo hlouběji porozumět
agresi, především u dětí, jejím mechanismům
a prožívání souvisejících emocí tak, abychom
s agresivními projevy uměli účinněji pracovat.
Součástí byl i rozbor reálných situací a trénink,
jak se v nich zachovat.
Anotaci uvedenou v předchozím odstavci nale-
znete i na zmíněných webových stránkách a já
bych si k ní dovolil přidat osobní zkušenost. Pět
hodin, na které byl seminář plánován, mi nejprve
přišlo poměrně dlouhých. Zpětně vzato mě trochu
mrzí, že jsme neměli příležitost zažít jeho osmi-
hodinovou verzi. Vzhledem ke kvalitně postave-
nému programu, který střídal teoretické pasáže,

„zakázky” účastníků a zážitkové aktivity, jsem
neměl příležitost se nudit a delší čas by mé dojmy
jen prohloubil. Odešel jsem s návodem, jak postu-
povat vůči agresi u svých dětí, a hlavně s vědo-
mím, že různost lidí se projevuje i v této oblasti.
Agrese se totiž můžeme bát, můžeme jí být i tro-
chu fascinováni, můžeme ji projevovat více či
méně. Celkově jsem díky tomuto semináři o něco
lépe pochopil sebe i lidi kolem a děkuji za tuto pří-
ležitost všem, kteří se o jeho organizaci zasloužili.

Václav Flaška, rodič, foto Daniel Janata

Mobilní svoz 
nebezpečného 
odpadu 
V termínu od 6. do 7. dubna se v Litomyšli a inte-
grovaných obcích uskuteční mobilní svoz nebez-
pečného odpadu. Odebírány budou: akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené
oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spo-
třební chemie z domácností, vyřazené léky, zne-
čištěné textílie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, te-
levizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu:
středa 6. dubna
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
čtvrtek 7. dubna 
15.00-15.15 Pohodlí (autobusová zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

J. Gestinger, LIKO 

CIMBRIA HMD, s. r. o. LITOMYŠL
hledá pro svůj provoz na adrese Svitavská 1224
pracovníky na pozice

LAKÝRNÍK, OBRÁBĚČ, 
SVÁŘEČ, MONTÁŽNÍK 
POŽADUJEME
• pracovní morálku
• zodpovědnost za kvalitu odvedené práce
• vyučení ve strojírenském nebo technickém oboru
• všeobecný technický přehled
• samostatnost
• flexibilita
• praxe v oboru výhodou

NABÍZÍME
• atraktivní pracovní prostředí v nové výrobní hale
• zaměstnanecké benefity
• odpovídající finanční ohodnocení

V případě zájmu nám zašlete Vaše životopisy 
na jar@cimbria.com, či nás kontaktujte 
prostřednictvím telefonu na čísle 464 601 301.
Těšíme se na Vás!

Benátky 133  

ROZŠIŘUJE TÝM 
OBSLUHA ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ 
tel. 731 651 576, e.novakova@maiwald.cz 

Hledáme bezpečnostní
pracovníky a recepční – 
Vysoké Mýto

Nabízíme: nástup ihned,
HPP na dobu neurčitou nebo
DPČ, DPP.  Plat od 69,-/hod., 
10% přípl. za práci v noci, 

o víkendu, ve svátek, příspěvek na údržbu uniformy,
příspěvek na penzijní pojištění.
Tel.: 731143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

Jarní svozové akce 
biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 8. dubna do 22. dubna na základě
osobní a písemné objednávky občanů města
pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu
(tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objed-
natel (může to být i zástupce skupiny občanů)
potom osobně předá vytříděný biologický odpad
do přistaveného kontejneru v předem stanove-
nou dobu pracovníkům Městských služeb Lito-
myšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace
zcela zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se
na uvedeném místě přistavení kontejneru nena-
cházely jiné druhy komunálního odpadu, nebo
odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn
dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl
s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky
odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra,
Michal Konečný, Jana Vybíralová, Lenka Hladí-
ková (všichni tel. 461 613 491).                      -red-
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V Baby clubu Plaváček na kurzu plavání ukazujeme rodičům, jak pracovat
s dětmi ve vodě, nebát se plavat i pod vodou, naučit děti zvládnout nečekaný
pád do vody bez paniky a přirozenou záchranou. Voda má i účinky
rehabilitační a děti v ní posilují svaly, které nemají tu správnou sílu. Pohyb
dětí ve vodě je pro vývoj dítěte důležitý a přirozený. Lekce probíhají o víkendu
a vodu si tak může užít celá rodina a tatínkům plavání s malými miminky
pomáhá v jejich počáteční rodičovskénejistotě.
Lekce plavání probíhá ve slané, teplé vodě. Po odplavání se odchází do sauny,
kde vám vysvětlíme saunovací rituál. Poté se můžete naučit masírovat své
dítě a používat oleje a vonné esence. Návaznost plavání, sauna a masáže
má výborný vliv na imunitní systém dítěte, děti lépe prospívají, zlepšuje
se celý jejich psychomotorický vývoj a rodiče prožívají s nimi příjemně
strávené chvilky. Vše probíhá pod vedením proškolených a zkušených
instruktorek.Také fotíme a natáčíme pod vodou. Během roku probíhají
3 kurzy po cca 12 lekcích a plaveme každou neděli kromě prázdnin.

Kontakt:
Baby club Plaváček
www.plavacek-deti.cz
Tereza Čížková
tel. č. 739 463 240 

Kurz plavání miminek a dětí v Bystrém

Začátek v neděli 3. 4. 2016 

Basketbalistky postoupily do play-off ligy kadetek
Skvělého úspěchu na republikové ligové scéně
dosáhlo družstvo kadetek U17 Basketbalového
klubu Litomyšl. Děvčata dokázala navázat na
loňskou vydařenou sezónu v lize žákyň a ve
starší kategorii si vedla nadmíru dobře, obzvlášť
když v naší sestavě byla jediná hráčka kategorie
U17 a zbytek týmu tvořily hráčky mladší.

želi hesla „Můj dům, můj hrad” a všichni ostatní
odjížděli z Litomyšle pokořeni a většinou i vel-
kým rozdílem. Průměrně jsme totiž tyto zápasy
vyhrávali o 27 bodů.
Náš tým těžil především z aktivní obrany
a v útoku jsme se mohli spolehnout na velké
množství střelců. Pokud se zrovna nedařilo
jedné hráčce, dokázala se prosadit ostatní děv-
čata, což bylo velmi důležité. Bodovým lídrem
v základní části byla Daniela Marková, která si
průměrně zapisovala 14,5 bodu na zápas, což
z ní dělá 10. nejlepší střelkyni celé soutěže. Dal-
šího individuálního úspěchu dosáhla Terka Há-
nělová, která díky 47 úspěšným tříbodovým

pokusům byla nejlepší trojkařkou základní části.
Doposud byla tedy sezóna opravdu nadmíru
úspěšná, ale teď již bojujeme v soutěži nové
a tou je play-off. Z 3. místa jsme šli proti 6. celku,
jímž byly Říčany, které nás dokázaly v základní
části na své palubovce porazit, a tak jsme roz-
hodně nechtěli nic podcenit. První duel série se
hrál v Litomyšli v sobotu 19. března a po velmi
vyrovnaném průběhu jsme nakonec vybojovali
výhru 50:47. Odveta nás čeká v sobotu 9. dubna,
a pokud bychom prohráli, tak se rozhodující
zápas odehraje v neděli 10. dubna v Litomyšli.
Držte nám palce!   Martin Šorf, předseda klubu, 

foto Vlaďka Fekarová

Monoski lyžování na lyžařském
kurzu pedagogické školy
Zimní období je pro studenty i učitele Pedago-
gické školy Litomyšl dobou zkoušek, ale také ob-
dobím plaveckých a lyžařských kurzů. Lyžařské
kurzy se odehrávají v různých zimních destina-
cích našich hor. Jednou z nich je i Pec pod Sněž-
kou, kde se centrem zimních radovánek stává již
tradičně chata Turbína. Na studenty tříd V, W2.C
zde čekalo mnoho kilometrů dobře upravených
sjezdovek, ale také malé překvapení. „Jednalo se
o ukázku jízdy na monoski,” uvádí Štěpán Kraj,
učitel pedagogické školy, který se kurzů účastní
jako instruktor a zároveň vedoucí kurzů.
„Pravda, kromě prvního dne nás během úvod-
ního kurzu provázely spíše jarní a podzimní tep-
loty s velkým množství dešťových přeháněk,
přesto si myslím, že se vydařil a studentům při-
nesl mnoho nevšedních zážitků,” dodává Štěpán
Kraj. Jedním z nich byla právě možnost zhlédnutí
tréninku jízdy na monoski. Lektorem jízdy na
monoski byl Marek Dušek, který je mimochodem
absolventem litomyšlské pedagogické školy. „V
současné době se věnuje práci s handicapova-

nými sportovci při výuce na monoski. Našim stu-
dentům představil metodiku jízdy s touto speci-
ální sportovní výstrojí,” konstatuje Kraj. Monoski
totiž kompenzuje fyzické postižení jedince
a umožňuje mu plnohodnotné zapojení mezi ly-
žařskou veřejnost.

Zuzana Fruniová, foto Štěpán Kraj

V základní části se nám podařilo z 22 zápasů 15
vyhrát, což nám přineslo skvělé 3. místo. Velmi
dobře jsme si vedli především na domácí palu-
bovce, kde naši skvělí fanoušci vytvářeli bouřlivé
prostředí. Z 11 zápasů v městské sportovní hale
jsme prohráli jediný duel, a to navíc s jasným lí-
drem soutěže z Hradce Králové. Jinak jsme se dr-

Inzerce
Nabízím tři obrazy. Reprodukce A. Mucha. Cena
175 Kč. Dále nabízím malou poličku na stěnu
a noční stoleček. Laminátové v barvě světlého
masivu za 275 Kč. Krabice CD + DVD za 200 Kč.
Tel. 739 307 646. • Sbírám staré brože i jiné do-
plňky: vějíře, alpakové pudřenky, gobelínové
a štrasové kabelčičky z dob našich babiček
a prababiček. Tel. 739 307 646.

Bazén Litomyšl 
pořádá potápěčské
kurzy
Na své si přijdou zájemci o přístrojové potápění
i o tzv. potápění na nádech neboli freediving.
Kurz s přístrojem bude zahájen na krytém ba-
zénu v Litomyšli dne 16. dubna v 10.00 hodin.
Cílem kurzu je výuka základů přístrojového po-
tápění se získáním celosvětově a celoživotně
platné certifikace, která opravňuje k potápění do
21 metrů. Kurz nádechového potápění (INDOOR
FREEDIVING) bude zahájen na krytém bazénu
v Litomyšli dne 16. dubna v 10.00 hodin. Cílem
kurzu je seznámení se základy nádechového po-
tápění s praktickou ukázkou, jak posouvat své
osobní hranice ve statice i dynamice. V případě
zájmu je potřeba se objednat telefonicky:
776887543 nebo emailem: pisces@pdw.cz

Michal Otýpka 

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Halová sezóna pomalu končí, zatímco ty nejlepší
jsme mohli sledovat v televizních přenosech
z Mistrovství světa v americkém Portlandu, naši
závodili na mistrovstvích republiky. T. Kozák při-
vezl z Ostravy bronzovou medaili za 3. místo
v kouli (16,38). M. Valenta v sedmiboji v Praze
obsadil 13. místo. Matouš prakticky během mě-
síce absolvoval tři víceboje, nejlepšího výkonu
dosáhl v Ostravě. Nejzajímavějším pražským vý-
konem bylo 420 cm v tyči. Matouš si teď bude
vybírat 3 disciplíny pro účast v prvoligovém
družstvu. V Praze se konalo i mistrovství vete-
ránů. I. Strnad v 65 letech stále hýří závodnic-
kým elánem a stal se mistrem republiky na 60 m
překážek (9,85) a ve skoku o tyči (345 cm). Ne-
závodí jen ti nejlepší, ale uskutečnily se již kon-
trolní závody mládeže ve sportovní hale.
V tělocvičnách jsou populární hlavně výškařské
závody, ale podlahy jsou většinou kluzké, což
ovlivňuje výkony soutěžících. Přesto žákyně
Brýdlová skočila 140 cm a J. Kostlán 150 cm.
V sobotu 30. dubna se uskuteční tradiční běh
Černou horou, prvními závody na dráze jsou
každoročně obvodní a okresní kola Poháru roz-
hlasu, mistrovská utkání začíná dorost 7. května
v Pardubicích, 8. května žáci ve Svitavách, 11.
května mladší žáci v Ústí nad Orlicí. První prvo-
ligové kolo mužů bude 14. května v Hradci Krá-
lové. Petr Jonáš

Atletické okénko

Litex aerobic show 

Máte rádi nenásilné spojení pohybu, zábavy
a relaxace? Přemýšlíte, kam vyrazit za sportem?
Významný český výrobce sportovního oblečení
připravuje další ročník sportovní akce LITEX AE-
ROBIC  SHOW. Tato akce se stává v Litomyšli tra-
diční a velmi oblíbenou pro svou atmosféru,
bohatý program, významné lektory i hosty, roz-
manitost cvičebních lekcí a doprovodný servis.
Lekce povedou uznávaní lektoři Lenka Velínská,
Zuzana Švíková, Lucie Tvrdoňová, Jana Uhlířová,
Petra Tojmarová, Romana Ondrášek a Milan On-
druš (SK). Přestávky budou vyplněny vystoupe-
ním  taneční školy ERA Nikoly Půlkrábkové a AC
HIP HOP Gabriely Baškové z Hradce Králové. Na
všechny příznivce aerobiku, dance aerobiku,
zumby, pilates se budeme těšit 16. dubna
v Městské sportovní hale T. G. Masaryka v Lito-
myšli.         Karel Jandík, foto archiv pořadatelů

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
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Skončila jubilejní hokejová sezóna

• Kromě družstva elévů (ročník 2006) jsme měli za-
stoupení ve všech věkových kategoriích. V nej-
mladší kategorii přípravek nastupovali hráči
ročníků 2007–2009 a mladší. Přípravky hrají for-
mou turnajů, nezapočítávají se výsledky a nevedou
se tabulky. Zápasy zde slouží zejména jako výuka
bruslení a osvojení si základních hokejových do-
vedností a kolektivního přístupu. U této kategorie
nás těší vydařené nábory nových dětí, na kterých
má největší zásluhu nestor našeho mládežnického
hokeje Honza Jandík. Více než 60 mrňousů na tré-
nincích je určitě dobrým příslibem do budoucna!
• Mladší a starší žáci hráli krajskou ligu, utkání se
hrají společně jako dvojzápasy. Kromě toho, že
jsme měli málo hráčů (po dvanácti v každé kate-
gorii), jsme hlavně naráželi na věkovou a fyzickou
převahu soupeřů, protože většina našich kluků
jsou mladší ročníky, tzv. „prvoročáci” (v tomto věku
je každý rok hodně znát). Kluci se ale pod vedením

nového trenéra Marka Zavřela v průběhu sezóny
lepšili a zápasy v druhé polovině soutěže byly vy-
rovnanější. Předposlední místo ml. žáků a poslední
st. žáků nás samozřejmě nemůže těšit, ale příští
sezóna bude určitě lepší.
• Nejúspěšnější kategorií uplynulé sezóny byl do-
rost. Téměř celou sezónu byli naši borci na čele ta-
bulky. Svou kvalitu potvrdili v play-off, kdy ve
čtvrtfinále vyřadili Hlinsko, v semifinále Lanškroun
a ve finále si dokázali ve třech zápasech poradit
s týmem Skutče. Takže po dlouhé době máme ví-
těze Krajské ligy kategorie dorostu. Na rozhodují-
cím finálovém zápase v Litomyšli bylo okolo tří
stovek diváků, kteří vytvořili fantastickou hokejo-
vou atmosféru. A všichni aktéři finále si užili chvíle
slávy při předávání medailí a pohárů. Takovýto
zájem o mládežnický hokej nás všechny samo-
zřejmě velice těší.
Většina kluků z dorostu spolu hraje od malička,
mají výbornou partu, je vidět, že je hokej baví
a chtějí na sobě pracovat. Samozřejmě že za úspě-
chem stojí také kvalitní a obětavá práce trenérské
dvojice Bódi Jakubce a Zdendy Vytlačila.
• V juniorce jsme se od začátku potýkali s obrov-
ským nedostatkem hráčů, chybějí zde celé ročníky
(1997 – 1 hráč, 1998 – 2 hráči). Před sezónou nebylo
jisté, jestli tuto kategorii budeme schopni postavit.
Nakonec pomohlo hostování hráčů ze Skutče, zby-
tek týmu doplňovali naši dorostenci. Takto posklá-
dané mužstvo bohužel bylo schopné hrát pouze
spodek tabulky a s konečným posledním místem
se musíme smířit.
• Nově vzniklé B-mužstvo HC Litomyšle, složené

z hráčů městské hokejové ligy HC 2006 a Tygr
teamu, dosáhlo vynikajícího úspěchu, když vyhrálo
„Okresní ústeckoorlickou hokejovou ligu”. Nejprve
vyhrálo základní část a pak následně semifinále
a finále, hrané vždy na dva zápasy. V soutěži star-
tovalo osm týmů. Mužstvo pod vedením hrajícího
trenéra Petra Pešiny začalo pravidelně trénovat
v září dvakrát týdně a po zahájení soutěže bylo na
ledě i čtyřikrát týdně. Toto bylo v zápasech vidět
a přineslo zasloužené ovoce v podobě vítězství.
Pod vedením realizačního týmu – trenér Petr Pe-
šina, vedoucí mužstva Jaroslav Flach, technické za-
bezpečení Vlastimil Flach a člen týmu Milan Kotlár,
vyrostl skvěle fungující tým. „Nesmíme zapome-
nout na naše fanoušky. Jedenáct domácích zápasů
navštívilo celkem 1548 diváků, což je v průměru
140 diváků na zápas. Velice si jich vážíme a děku-
jeme! Sezona skončila a my se už dnes těšíme na
novou 2016-2017,” poděkoval fanouškům vedoucí
mužstva Jaroslav Flach.
• V A-týmu mužů došlo před sezónou k poměrně
značným změnám. Ta největší na postu trenéra.
Odešel Jan Svatoš a na jeho místo nastoupil Stani-
slav Mečiar. Standa neměl jednoduchou pozici, při-
šel do týmu, který vůbec neznal a který se nově
budoval – přišlo pět nových hráčů. Některé dlou-
holeté opory (Ondra Dospěl,…) skončily.
Základní část se pro nás nesla ve znamení velice
kolísavých výsledků, bylo vidět, že si mužstvo
sedá. Na jednu stranu jsme porazili všechny favo-
rity soutěže, na druhou stranu jsme lacino ztráceli
body. Rostoucí výkonost týmu se potvrdila ve
čtvrtfinále, kdy jsme přehráli a vyřadili Chrudim.  
V semifinálových bitvách s favorizovanou Světlou
jsme byli na půdě soupeře blízko postupu do finále,
které nám jen těsně uteklo. Souboj o bronz s Če-
skou Třebovou se nám vůbec nepovedl, bereme
tedy čtvrté místo. Umístění mezi čtyřmi nejlepšími
týmy v tak nabité a vyrovnané soutěži, jakou byla
Krajská liga letos, je pro mužstvo i pro nového tre-
néra úspěch.
„Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat všem
těm, kteří nám s hokejem v Litomyšli pomáhají –
všem sponzorům za jejich podporu a Městu Lito-
myšl jako hlavnímu partnerovi mládežnického
hokeje. Všem hráčům, trenérům, rodičům a přízniv-
cům HC Litomyšl přejeme pěkné léto a těšíme se
na shledanou v nové sezóně 2016 -2017,” dodal na
závěr hodnocení sezóny Petr Fila, předseda od-
dílu HC Litomyšl.                  Text a foto Petr Šilar

V neděli 13. března finálovým utkáním Krajské ligy dorostenců skončila sezóna, ve které hoke-
jový oddíl HC Litomyšl oslavil 80 let od svého vzniku. Při této příležitosti probíhala v muzeu od
začátku prosince do konce února výstava „Litomyšl na ledě”. Výstava byla zajímavým průřezem
litomyšlského hokeje od jeho založení až po současnost. A jaká byla letošní sezóna?

Vzhledem ke změnám v dopravních předpisech pořádá
školení řidičů amatérů.
Úterý 12. 4. v 18:00

19. 4. v 18:00
26. 4. v 18:00 

Kapacita učebny je omezena. Přihlaste se na telefonu:
603 264 105 nebo e-mail: autoskola-patocka@lit.cz

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
KVADRANT Nabízíme renovaci starších disků 

a plechových kol na osobní 
a nákladní automobily.• odstranění staršího laku

• 2 vrstvy laku
• lakování a tryskání práškovou barvou

Kontakt: Prášková lakovna Kvadrant Litomyšl 
(v bývalém areálu mlékárny)
T. G. Masaryka 729, Litomyšl
e-mail: kvadrant@lit.cz
tel. 603 852 949

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
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Pozvánka na běh
Černou horou
Tradiční lesní běh na Černé hoře bude 30. dubna
pro všechny sportovce v Litomyšli vyvrcholením
sobotního zahájení „lázeňské sezóny”. Pořada-
telé připravili letos překvapení v podobě elekt-
ronické časomíry, která přinese o něco rychlejší
informace o výsledném čase. Se zvyšujícím poč-
tem účastníků se stává tento „komfort” nutností
a zároveň zpřesňuje konečné výsledky. Jmeno-
vité výsledky budou k nahlédnutí nejen v místě
běhu, ale průběžné i na internetu. Přihlášky
mohou účastníci zasílat předem na internetovou
adresu:http://championchip.cz/akce/2016043010
Přihlášky a startovné ve výši 30 Kč budou pořa-
datelé přijímat v místě startu a cíle od 9.00 hod.
Tak jako v minulých letech se těšíme na dobré
počasí a soutěživou atmosféru běžců všech vě-
kových kategorií na dobře připravených tratích
1,2 km, 3 km a 6 km v lesíku na Černé hoře.
Start 44. ročníku běhu Černou horou v Litomyšli
začne v 9.30 hod. a poslední účastníci běhu
mohou vyběhnout na trať nejpozději v 11.30 hod.
Na závěr se budou losovat dárky od pořadatelů.

Jan Kubíček, foto Petr Doseděl ml.

Zprávy ze Stiga hokeje
Poté, co Robert Jež (20.) v Pelhřimově na 7. kole
Českého poháru skončil nejlépe z 8 reprezentantů
klubu Stiga HC Benátky, dalo se čekat, že formu
prodá i ve 3. kole Litomyšlského poháru. Ukázalo
se však, že letos mu v této soutěži pšenka ne-
kvete. V základní části ještě těsně dostál papíro-
vým předpokladům, jenže v semifinále narazil na
Michala Boštíka, který si na něj docela věří. Série
na 3 vítězné zápasy byla velmi vyrovnaná a skon-
čila Boštíkovým vítězstvím 4:2 v 5. zápase. Jež pak
sice získal bronz, ale po dvou 5. místech nabral už
velkou ztrátu. Ve finále Boštíka vyzval Zdeněk Lo-
paur, který také nebyl favoritem, tentokrát však
hrál ve velké pohodě, udržel pevné nervy, 5. zápas
vyhrál 2:1 a na 2. příčce historické tabulky LP ztrácí

už „jen” 9 prvenství na Patrika Petra. Průběžné po-
řadí LP 2016: 1. Michal Boštík 110b., 2. Zdeněk Lo-
paur 105, 3. Robert Jež 74, 4. Jiří Junek 59, 5.
Jindřich Petr 50, 6. Tomáš Jedlička 46, 7. Patrik Petr
(THC Stiga Elites) 40, 8. David Dvořáček 26, 9.
Josef Malý 26, 10. Ondřej Lopaur 19 (všichni Stiga
HC Benátky). Cenami přispěla firma Hudební ná-
stroje - Melodia (P. Kaláb) Litomyšl – děkujeme!
Litomyšlská Stiga liga 2016 má po 2 měsících toto
pořadí: 1. Zdeněk Lopaur 80b., 2. Jindřich Petr 65,
3. Robert Jež 65, 4. David Buber 48, 5. Petr Urban
36, 6. Michal Boštík 26, 7. Jiří Čepička 19, 8. Miloslav
Doležal 19, 9. Petr Vohralík 16, 10. Zuzana Lopau-
rová 16. Turnaje v DDM Litomyšl probíhají každý
úterní podvečer – přijďte si zahrát! Jindřich Petr

Litomyšl



Třináctý ročník florbalové štafety
K jarním prázdninám již neodmyslitelně patří
florbalový turnaj Dona Bosca konaný ve víceúče-
lové hale Skalka v Lubné. I letos tomu nebylo
jinak. Dvoudenní florbalový maraton odstartoval
v pátek 26. února.
Při slavnostním zahájení florbalisty podpořil
první náměstek hejtmana Pardubického kraje
Roman Línek, pod jehož záštitou je turnaj kaž-
doročně pořádán. Dále hráče přivítal starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar, lubenský starosta
Josef Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr,
ředitelka školy Jitka Kučerová a otec Petr Zelinka
za Salesiánské středisko mládeže Sebranice.
V prvním hracím dnu nastoupily na hřiště tři ka-
tegorie, mladší a starší žáci, a druhým rokem
otevřená kategorie pro florbalisty nad 35 let, ve-
teráni. Dopolední zápasy patřily mladším žákům,
do této hrací skupiny se přihlásily rovnou tři
týmy z Prahy. Zlatý kov si po napínavém zápase
odvezli hoši z týmu Peaksport Litomyšl. Ve star-
ších žácích se zaslouženě na první příčce umístil
domácí tým Blue Dragons, který neinkasoval za
celou dobu ani jednu branku. Následovala utkání
nejstarších florbalových nadšenců, veteránů, při
nich plná hala fanoušků zhlédla kvalitní a vyrov-
nané souboje. Nakonec si svoje kvality obhájil ví-

tězný tým z minulého roku, a to domácí celek
Kardiaci.
V sobotu proti sobě nastoupila družstva mužů.
Od rána do večera šestnáct týmů bojovalo
o první příčku. Početná divácká kulisa a atmo-
sféra plná povzbuzujících hlasitých pokřiků fa-
noušků motivovala hráče k nejlepším výkonům.
Svoje kvality nejlépe zužitkoval tým Warriors
z Poličky, a stal se tak vítězem turnaje. Stříbro
si odvezl tým FBO Orel Boskovice, na třetí pří-
čce skončil tým LBK Traktor z Pardubic.
Mladší žáci: 1. místo Peaksport - Litomyšl, 2.

místo FbC Skuteč, 3. místo Polička, 4. místo Malý
píva – Sebranice; Starší žáci: 1. místo Blue Dra-
gons - Lubná, 2. místo Peaksport - Litomyšl, 3.
místo FbC Skuteč, 4. místo Kobylští tygři –
Praha; Veteráni: 1. místo Kardiaci - Lubná, 2.
místo Hydry Svitavy, 3. místo Fox - Litomyšl, 4.
místo Kobylisy – Praha; Muži: 1. místo Warriors
– Polička, 2. místo FBO Orel Boskovice, 3. místo
LBK Traktor – Pardubice, 4. místo Aquafield Li-
tomyšl
Třináctý ročník této florbalové štafety si znovu
obhájil titul největšího florbalového turnaje v re-
gionu. Zájem týmů ze všech možných koutů re-
publiky byl veliký a počet přihlášených musel být
kvůli kapacitě a časovým možnostem opět re-
gulován. Dobrou úroveň turnaje podpořilo ob-
jektivní rozhodování licencovaných rozhodčích,
které bylo kladně ohodnoceno účastníky.
Během dvou dnů se zde odehrálo 72 zápasů
a sešlo na více než 300 hráčů. Účastníci se roz-
hodli svůj čas věnovat sportovnímu vyžití ve
florbale a velká část z nich se sem každoročně
spokojeně vrací. A jak říkají sami organizátoři, je
radostí takovouto akci pořádat. Fotografie z tur-
naje naleznete na adrese www.florbaldb.cz

Text a foto Tereza Košňarová

Halový turnaj mladších žáků
ve fotbalu v Dolním Újezdu
Litomyšl x Borová 1:1 (Bálský)
Žáci Borové se ujali vedení hned ve druhé mi-
nutě zápasu. Na našem soupeři bylo znát, že
trénují převážně v hale, kde zkoušejí herní situ-
ace. Naši kluci se postupem času dostávali do
hry, ale stále se jim nedařilo proměnit nějakou
příležitost. Až 4 minuty před koncem se trefil
nádhernou střelou z dálky náš brankář Pavel
Bálský. Jiného gólu jsme se již nedočkali, a tak
zápas skončil remízou.
Litomyšl x Sebranice 1:2 (Zvěřina)
Kluci druhý zápas začali o poznání lépe, byli více
na balonu. To vše bohužel bez zakončení na
branku. Chlapci ze Sebranic hráli s velkou chutí
a bojovností. Sebranice se ujaly vedení ve 4. mi-
nutě zápasu. Do konce prvního poločasu se již
nic nezměnilo. Hned na začátku druhého polo-
času dostáváme druhou branku, kterou jsme si
dali vlastní chybou. Necelou minutu před kon-
cem se nám podařilo snížit Tondou Zvěřinou na
1:2. Na vyrovnání nám už nezbyl čas, soupeř si
výsledek pohlídal výbornou obranou.
Litomyšl x Čistá 0:1
V tomto zápase hrálo jenom jedno mužstvo a to
naše. Ve čtvrté minutě jsme obdrželi branku,
která rozhodla nakonec zápas. 
Litomyšl x Dolní Újezd 1:1 (Zvěřina)
K poslednímu zápasu jsme nastoupili proti do-
mácímu celku, pozdějším vítězům celého tur-
naje. Před zápasem byla v kabině rázná
domluva, kde jsme si řekli, jak hrát. Taky si mu-
seli uvědomit, že každý sport se musí dělat s lá-
skou a radostí a dát do toho něco navíc. Tohle
všechno si kluci uvědomili a taky to bylo vidět
od samého začátku utkání. Domácí tým hrál na
turnaji nejlepší fotbal a neměl žádný problém se
střílením branek. V tomto utkání kluci hráli vý-
borně dopředu, zodpovědně se vraceli a do hry
dali i to srdíčko. V bráně čaroval výborně chyta-
jící Pavel Bálský. V 7. minutě po hezké kombinaci
se ujímáme vedení Tondou Zvěřinou. Ve druhé

polovině zápasu obě družstva předváděla pěkný
fotbal, domácí se začínali více prosazovat a do-
stávat do brankových příležitostí. Jednu z nich
po rohovém kopu využili a srovnali na koneč-
ných 1:1. 
Pavel Bálský byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje. Turnaje se zúčastnili: Pavel Bálský,
Tonda Zvěřina, Marek Štegner, David Albl, Adam
Klatovský, David Šmíd, Samuel Šalda, David Vo-
močil a Lukáš Pavliš.
Závěrem bych chtěl poděkovat klukům za před-
vedenou hru a rodičům za dopravu na turnaj.

Text a foto Antonín Zvěřina st.

Začíná jarní část
ligy litomyšlské
minikopané
Zima odchází, a tak se na umělý trávník vrací liga
minikopané. Začínáme v pondělí 4. dubna v 17.30
hodin. Lídr tabulky Sokol Tokyjo se bude starat
o pořadatelskou službu a ostatní týmy vyrazí do
bojů o další body do tabulky o mistra Litomyšle.
Tento rok slibuje velký jarní souboj o titul. Vždyť
první tři týmy tabulky jsou bodově téměř vyrov-
nané. Viz www.minikopana-litomysl.cz/news/
tabulka-po-1-kole/. Přijďte podpořit litomyšlské
hráče minikopané na hřiště na Černé hoře. 

Jiří Gult

Pardubicko-
hradecký 
Plavecký Pohár 
Ve čtvrtek 21. dubna se v Městském bazénu
v Litomyšli uskuteční nová plavecká soutěž,
o které jsme vás již informovali v minulém čísle.
Více informací a pravidla soutěže najdete na
www.pppohar.cz. Je pro vás připraveno celkem
11 závodů a Litomyšl je prvním místem letošního
ročníku, následují HK, Pardubice a další se usku-
teční na otevřené vodě písníků. Připomínáme
jen, že se v Litomyšli plave 100 m a 500 m na
čas ve dvou vyhrazených dráhách od 19 hodin.
Registrace proběhne ve vestibulu bazénu
a plavci budou označeni čísly. Přijďte se setkat
s pohodovými lidmi, kteří rádi plavou, soutěží
a něco již dokázali. Vždyť i litomyšlské plavání
má určitou tradici a vyrůstající nové plavce. Ne-
zapomeňte, že zváni jsou plavci všech kategorií,
věku i zkušeností a rodinný tým může vyhrát let
balónem. Závod proběhne při běžné veřejnosti,
ostatní provoz bazénu je neomezen. Těšíme se
na vaše výkony a vaši návštěvu.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Charitativní 
tenisový turnaj
Srdečně vás zveme na charitativní tenisový tur-
naj BENEFIČNÍ LILIE ve čtyřhře mužů i žen. Tur-
naj proběhne v pátek 27. května na tenisových
kurtech areálu Sportcentra Litomyšl.
Bližší informace: www.sportcentrum-litomysl.cz.
Těšíme se na vás. Sportcentum Litomyšl a In-
vest Real Service s.r.o.

Milan Těšínský, Sportcentrum Litomyšl 
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