
Portmoneum vstoupilo do turistické 
sezony a láká na novou expozici

Novinky z kolonády
Poslední víkend v dubnu, a s ním i Zahá-
jení 6. litomyšlské lázeňské sezóny, se
nezadržitelně blíží. Věřím, že již pilně při-
pravujete kostýmy. Dnes pro vás, kromě
podrobného programu, který je na straně
11, máme tři novinky. První pozitivní
zpráva přichází ze zámku. Přijdete-li v sobotu či
v neděli na prohlídku zámku v lázeňském kos-
týmu, čeká na vás sleva ze vstupného. Další no-
vinka se týká soutěže Lázeňské prameny. Ta
bude letos „vícerychlostní” – gurmánské pra-
meny můžete nasbírat buď v rámci lázeňské so-
boty 29. dubna (a hned vyhrát), nebo si je
vychutnávat až do konce tohoto roku a být sou-
částí slosování příští rok. Třetí novinka se v bu-
doucnu bude týkat i dalších akcí v Litomyšli.
Místo jednorázových kelímků vám budeme pivo

čepovat do kelímků vratných. Lépe se
drží, lépe se z nich pije, dají se připnout
na opasek či spojovat dohromady.
A navíc krásně vypadají – ty naše budou
mít speciální Váchalovskou tématiku
a možná je ani nebudete chtít vrátit.

Vratný kelímek pořídíte u kteréhokoli stánku
společně s nápojem. Zaplatíte za něj vratnou zá-
lohu 50 Kč. Můžete si ho nechat jako suvenýr,
nebo ho vrátit. Díky nápadu Evy Zoubkové a Ivy
Voříškové, který mnozí z vás znáte z festivalů,
se podaří odbourat hromady pytlů s odpadky.
V budoucnu se s tímto systémem setkáte i na ji-
ných akcích. Děkujeme vám předem za pocho-
pení – Litomyšl by se i díky tomuto projektu
mohla stát příkladem pro ostatní. 

Michaela Severová

Studie: Zákaz hazardu
snižuje kriminalitu

Oslava 25 let
městských lesů

Mateřské školy mají
spádové oblasti

Historickou budovu, již zdobí unikátní malby na
stěnách i nábytku od Josefa Váchala z 20. let 20.
století, koupil ke konci roku 2016 Pardubický kraj
za 15 milionů korun od dědiček původního maji-
tele Ladislava Horáčka. Už tehdy byla avizována
řada změn, k nimž mělo dojít pod dohledem Re-
gionálního muzea v Litomyšli, které pro Pardu-
bický kraj kulturní památku spravuje. Během
zimy se nakonec podařilo všechny plány realizo-
vat. „Zvládli jsme udělat slaboproudé instalace,

nainstalovat požární hlásiče a zadali jsme také
vypracování odborných posudků na stav budovy
a maleb. Potěšilo nás, že výsledky dopadly po-
zitivně a malby jsou ve velice dobrém stavu.
K posledním restaurátorským pracím na nich
došlo relativně nedávno – v roce 2009 a další by
se měly dělat zhruba po 15 letech,” uvedl k zim-
ním úpravám René Klimeš, ředitel Regionálního
muzea v Litomyšli. Ještě výraznějších změn do-
znala nabídka turistických služeb. Kromě díla
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Od soboty 25. března mohou lidé opět navštívit Portmoneum – Museum Josefa Váchala, které
v uplynulých měsících doznalo výrazných změn. Na návštěvníky čeká zbrusu nová expozice
„otců zakladatelů” a podívat se mohou i do dříve nepřístupné zahrady, kde mimo jiné nově
funguje minikavárna. V budoucnosti bychom se také mohli dočkat unikátního dokumentu, 
v němž pamětníci vzpomínají na vznik Portmonea a hlavní aktéry jeho zrodu.

Zpravodaj města Litomyšle
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Josefa Váchala na návštěvníky čeká nová expo-
zice, v níž se mohou seznámit nejenom s tímto
výtvarníkem, ale i s bývalými majiteli budovy Jo-
sefem Portmanem a Ladislavem Horáčkem,
který tuto památku na začátku 90. let koupil
v dezolátním stavu od Národní galerie, kom-
pletně ji opravil a v roce 1993 v ní otevřel Port-
moneum – Museum Josefa Váchala. Na vzniku
nové expozice se podílely Památník národního
písemnictví, Národní muzeum, Moravská galerie
v Brně a Regionální muzeum v Litomyšli.
Návštěvníci se také mohou podívat do dříve ne-
přístupné zahrady. Tam najdou například ca-
meru obscuru, což je předchůdce fotoaparátu
a zařízení, které dříve využívali malíři při tvorbě
uměleckých děl. Novinkou je i minikavárna, kte-
rou budou moci návštěvníci využívat v turistické
sezoně. Slavnostní zahájení turistické sezony se
v Portmoneu uskutečnilo v pátek 24. března za
účasti řady významných osobností, do Litomyšle
za tímto účelem dorazil i hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický. „Portmoneum je jedno-
značně unikátním dílem nejen v rámci Pardubic-
kého kraje, ale celé České republiky a má velký
kulturní význam. Nejenže jsou tyto malby jedi-
nečné na pohled, ale také mají určitou logiku
a hloubku.  strana 13 >

Žehnání živým
zvonům

Historický okamžik už se blíží! O Velikono-
cích si křesťané připomínají svůj nejvý-
znamnější svátek, a také proto je na
neděli 16. dubna naplánováno slavnostní
žehnání trojici živých zvonů pořízených
díky penězům z veřejné sbírky. Na tuto
významnou událost dorazí mimo jiné i ti-
tulární biskup litomyšlský Pavel Konzbul.
Slavnostní žehnání živým zvonům pro-
vede Pavel Konzbul před chrámem Nale-
zení sv. Kříže v 10.30 hodin. Poté se zvony
před zraky přítomných vyzvednou na věž
a biskup následně bude v piaristickém
chrámu sloužit velikonoční mši svatou,
která bude zakončená slavnostním vy-
zváněním nových zvonů. Pokud půjde vše
podle plánu, uslyší lidé poprvé bít sv. Vác-
lava, sv. Josefa i Pannu Marii téměř přesně
po 75 letech od zrekvírování jejich posled-
ních předchůdců.  strana 6 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady
 RaM bere na vědomí předložený protokol

o otevírání obálek na veřejnou zakázku na po-
skytnutí služeb „Územní studie: Veřejná pro-
stranství – Litomyšl a Janov”, vyhotovený
v souladu s podmínkami IROP. Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku účastníka Ing. arch.
Lukáše Pecky, Ph.D. 

 RaM souhlasí s navýšením nejvyššího povo-
leného počtu žáků Základní školy Školamyšl na
68 žáků dle předloženého návrhu

 RaM souhlasí s přijetím účelové dotace od
Pardubického kraje pro CSP Litomyšl: v částkách
– 3.355.000 Kč pro DZR a 4.356.000 Kč pro DS
a souhlasí s jejím přeposláním na CSP po při-
psání dotace na účet města. Vzhledem k tomu,
že dotace nebyla vykryta v požadované výši,
RaM doporučuje vyčkat do června, kdy bude
zřejmé, zda dojde k dokrytí požadované dotace
z rozpočtu PK. V případě absence doplatku ze
strany Pardubického kraje bude nutné vykrýt
náklady z rozpočtu města Litomyšl.

 RaM bere na vědomí přehled významných
provedených oprav na vodovodní a kanalizační
síti města a MČOV za IV. Q 2016 a celý rok 2016.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na stavbu
„Oprava oken a dveří Smetanův dům” s firmou
JR Interier.  

 RaM stanovuje cenu za stánek (stůl) a ná-
sledný úklid prostoru při konání Starodávných

jarmarků, Adventních trhů a Farmářských trhů
takto:
Starodávné jarmarky a Adventní trhy ve výši
300,- Kč/stánek jen v případě, že stánek není
delší než 4 metry. Při delším stánku než 4 metry
se za každý další metr připočítává částka 100,-
Kč/m.
Farmářské trhy ve výši 75,- Kč/stůl (stánek) bez
elektrické přípojky (bez odběru elektrického
proudu) – 100,- Kč/ stůl (stánek) s elektrickou
přípojkou (s odběrem elektrického proudu).
Od poplatku jsou osvobozeny neziskové a cha-
ritativní organizace. Toto usnesení ruší usnesení
RaM č. 61/12 ze dne 24. 1. 2012 a usnesení RaM
č. 896/15 ze dne 26. 10. 2015.

 RaM projednala žádost společnosti SYNOT
TIP a.s. o výjimku z obecně závazné vyhlášky
č. 01/2014 o zákazu provozování loterií a jiných
podobných her na území města Litomyšle a ne-
doporučuje ZaM novelu platné vyhlášky.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanova
nám. před čp. 118 o velikosti 23 m2 v období od
12. 4. do 6. 10. 2017 za účelem zřízení restaurační
předzahrádky provozovny Tradiční výroba prali-
nek s.r.o.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanovo
nám.  před čp. 126 o velikosti 18 m2 v období od
1. 4. do 30. 9. 2017 za účelem provozování re-
staurační předzahrádky Steak bar Havran.

Více na www.litomysl.cz

Vodní valy do
června neprůjezdné
Obyvatelé se musí v následujících měsících při-
pravit na uzavření Vodních valů z důvodu dokon-
čení proměny nábřeží řeky Loučné. Od 1. března
do 4. června 2017 budou umístěny zákazové
značky na Komenského náměstí a u policejní
služebny na křížení ulic Vodní valy a Ropkova. Na
uzavírku tohoto úseku naváže od 1. dubna do 15.
června 2017 část Vodních valů od policejní sta-
nice až po Osickou ulici. Vjezd pro nutnou do-
pravní obsluhu bude nutno řešit se zástupcem
zhotovitele – Ing. Martinem Beránkem, tel.:
731 601 578. -mv-

Zatoulaní psi i mazlíčci, o které se jejich majitelé
nemohou dočasně postarat. Tato zvířata z Lito-
myšle i blízkého okolí zpravidla míří do psince
v Pohodlí. Stav objektu se však v uplynulých le-
tech zhoršil, a tak je potřeba dílčích úprav. Na
konci minulého roku se na místě byli podívat
radní, kteří se v současné době po konzultaci
s odborníky zabývají možnými změnami. „Ná-
vrhů je mnoho, přemýšlíme například o novém
oplocení areálu,” informuje o záměrech rady
místostarosta Josef Janeček. Politici dále zváží
vybudování moderního prostoru pro personál.
Kromě sociálního zařízení se v plánech počítá
s prostorem pro přípravu krmení pro psy a míst-
nost, kde by zvířata mohl provizorně vyšetřit ve-
terinář. Opravy se také mají samozřejmě dočkat
i kotce včetně betonových podlah a osvětlení
areálu. „V návrhu jsou i další body. Například vy-
budování zimních kotců a zabezpečeného ven-
čícího prostoru. Těmito nápady se budeme
zabývat, prozatím počítáme s investicí ve výši
zhruba 200 tisíc korun, co bude třeba udělat dál,
vzejde z diskuze,” dodal Josef Janeček. Psinec
v Pohodlí je zařazen do krizového plánu Hasič-
ského záchranného sboru Pardubického kraje.
Starostům okolních měst a obcí, například Po-
ličky, Sebranic, Morašic, Tržku, Němčic, Janova,
Čisté, Dolního Újezdu, Poříčí, Osíku a dalších,
bylo přislíbeno využívání služeb psince tak jako
doposud, tedy s poplatkem 50 až 70 korun na
den v závislosti na velikosti psa. V současné
době je v zařízení umístěno osm zvířat. „Počet
dovezených psů za kalendářní rok se liší případ
od případu. Někdy je tam pes dlouhodobě něko-
lik let, jindy, jako například teď, tam byl asi osm
dní. V loňském roce jsme řešili zhruba 44 udá-
lostí typu pobíhající nebo ztracený pes. Do zaří-
zení bylo v loňském roce převezeno 16 psů,
někteří tam jsou ovšem jen krátkodobě, tedy do
vyzvednutí majiteli,” dodal velitel Městské policie
Litomyšl Tomáš Rádek. -mv-

Mnozí obyvatelé jistě zaznamenali, že hodiny ve
věži na Smetanově náměstí zhruba od poloviny
února nefungovaly. Při výpadku proudu došlo
k poškození vnitřního mechanismu stroje
a město v uplynulých týdnech jednalo se speci-
alizovanou firmou, jež měla hodiny opravit. Stroj
se nakonec podařilo zprovoznit ve druhé polo-
vině března, přesto však celá akce ještě není
zdárně ukončena. V následujících týdnech se za-
městnanci firmy do věže vrátí a provedou ne-
zbytnou údržbu. „Objednali jsme opravu prasklé
hřídele, která už je zpět na svém místě. Dále
jsme dohodnutí na čištění ložisek a ozubených
kol v hodinách. Odborníky nám bylo rovněž do-
poručeno vyměnit spínání nátahu motoru,” pro-
zradil vedoucí Oddělení rozvoje Městského
úřadu Litomyšl Antonín Dokoupil. Tyto práce
budou celkem stát zhruba 25 tisíc korun bez
DPH. Podle dostupných informací se jedná
o první takto významný zásah do mechanismu
hodin, které čas na náměstí odbíjejí již od konce
40. let minulého století. 
„Z technického hlediska je stroj v naprostém po-
řádku. Součásti hodin jsou kovové, což je ta nej-
lepší varianta, která se při jejich výrobě
používala, používá a bude používat. Vyrobené
byly v letech 1947 až 1949 a jedinou úpravou
kromě výměny prasklé hřídele a čištění, kterou
provedeme, je výměna spínání nátahu. To bude
nově elektromagnetické, původní stará varianta
ve věži je rtuťová,”  uvedla Mariana Nesnídalová,

jednatelka společnosti L. Hainz. Čištění stroje by
mělo být hotové do konce dubna letošního roku.
„Bude to trvat zhruba tři týdny až měsíc, protože
musíme vyrobit potřebné součástky,” dodala
Mariana Nesnídalová. Oprava a čištění stroje
mají také nečekanou symbolickou vsuvku.
„Firma L. Hainz nám kdysi naše hodiny vyrobila,
ačkoliv ke konci 40. let už kvůli znárodnění nesla
jméno Elektročas. A po zhruba 70 letech se do
Litomyšle tato dnes již opět rodinná firma vrá-
tila, aby nám stroj opravila. Doufám, že jejich od-
borných služeb nebudeme muset nějaký čas
využít,” sdělil starosta Radomil Kašpar. -mv-

Oprava hodin ve věži na náměstí

Psinec v Pohodlí
čekají úpravy

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva
města Litomyšle, které se koná v úterý 18. dubna
od 16:00 v sále zámeckého pivovaru. Na pro-
gramu bude projednání stanoviska města k tra-
sování D35, žádost o výjimku z obecně závazné
vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných
podobných her na území města nebo závěrečný
účet města za rok 2016. 

Miroslava Kubešová

Pozvánka
na zastupitelstvo

Poplatek ze psů
Vážení občané, 
dovolujeme si vám připomenout, že z obecně
závazné vyhlášky města Litomyšl č. 06/11
o místním poplatku ze psů vyplývá povinnost
uhradit tento poplatek do 31. 3. 2017. Poplatní-
kům byla zaslána složenka, na základě které je
možné provést platbu z bankovního účtu, na
přepážce České pošty, případně v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách města na
adrese 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, pokud již máte poplatek uhra-
zený, považujte, prosím, toto upozornění za bez-
předmětné.

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru
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Provozování „hracích automatů” v hernách, ka-
sinech či různých typech restauračních zařízení
zvyšuje kriminalitu. Prokázala to studie Nadač-
ního fondu proti korupci a sdružení Naši politici,
která srovnala ukazatele kriminality a hazardu
u všech měst České republiky s více jak 5 tisíci
obyvateli.
Tyto ukazatele byly zkoumány v čase u měst,
která přijala zásadní omezení hazardu na svém
území. Studie zároveň přináší první kompletní
žebříček nejvíce hazardních měst v České re-
publice. O vlivu hazardu na kriminalitu se autoři
studie přesvědčili již dříve, když připravovali
podklady pro policii v Praze, Moravskoslezském
a Ústeckém kraji.
Kriminalitu samozřejmě ovlivňuje celá řada fak-
torů a autoři studie netvrdí, že automaticky nej-
větší počet heren musí být v nejnebezpečnějších
městech. Vliv hazardu na kriminalitu lze dokázat
při výpočtu ukazatelů u skupiny podobně vel-
kých sousedících měst, díky čemuž lze elimino-
vat vedlejší faktory. Uvést lze například skupinu
4 téměř stejně velkých měst v Pardubickém
kraji, která vzájemně sousedí – Vysoké Mýto, Li-
tomyšl, Svitavy a Moravská Třebová. Ukazatele
hazardu a kriminality zde byly srovnávány za
období 2013 a 2016. Dvě z těchto měst se roz-
hodla vyhlásit nulovou toleranci hazardu a tvrdě
postihovat hazard – Vysoké Mýto a Litomyšl.
Naopak Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly
podporovat hazard, či v případě Svitav dokonce
zvýšit počet povolených „hracích přístrojů”.
V roce 2013 byla míra kriminality ve všech měs-
tech poměrně vysoká, ovšem následně se „pře-
lila” do těch měst, ve kterých byl podporován
hazard. V roce 2016 měla jednoznačně nejnižší
kriminalitu obě města s nulovou tolerancí ha-
zardu.
Studie přináší rovněž žebříček nejvíce „hazard-
ních” měst. Na konci roku 2016 se nacházelo
„nejvíce hracích přístrojů” v přepočtu na obyva-
tele v Praze 1, Mikulově a Aši. V Praze 1 to bylo
na konci roku 2016 celkově 1386 „hracích pří-
strojů”, zatímco např. v Praze 2, kde je přístup
nekompromisní, bylo registrováno pouhých 23
přístrojů. Obrovské množství „hracích přístrojů”
v Mikulově  a Aši  je  pak  spojeno  s hazardní
turistikou z Rakouska, respektive Německa.
Nulovou toleranci vyhlásilo již mnoho měst

a obcí. Rušení jednotlivých „hracích přístrojů” je
ovšem postupné a to zvlášť v případě, kdy pro-
vozovatelé hazardu využívají různé obstrukční
nástroje. K tomuto stavu se postupně přibližuje
celá řada měst a obcí. Ke konci roku 2016 se již
37 městům s více jak 5 tisíci obyvatel podařilo
docílit stavu, kdy neměla již ani jeden registro-
vaný „hrací přístroj” u Ministerstva financí ČR.
„Postupně roste počet měst, která již nenechá-
vají hazardnímu byznysu volnou ruku. Daří se
vytlačovat hazard a s ním i kriminalitu. Tato
města jsou pozitivním příkladem, často efek-
tivně hospodaří, dbají o vzhled města a nulovou
tolerancí hazardu naopak ušetří,” dodává Šárka
Trunkatová, analytička sdružení Naši politici.
Vedení některých měst ospravedlňuje podporu
hazardu domnělými příjmy z provozu heren
a kasin. Tento argument je ovšem nejčastěji ne-
pravdivý. Již dřívější studie Národního ústavu
duševního zdraví prokázala, že náklady na ha-
zard jsou násobně vyšší než příjmy. Studie
NFPK navíc dokládá, že tvrdý hazard podporuje
růst kriminality. NFPK ze své zkušenosti může
rovněž potvrdit, že města podporující hazard na
svém území velice často jsou spjaty s neprů-
hledným hospodařením. -red-

Zákaz hazardu snižuje míru
kriminality, tvrdí studie
Litomyšl je uvedena ve studii Nadačního fondu proti korupci jako příklad města, kde zákaz ha-
zardu pozitivně ovlivnil míru kriminality. Porovnání se týká Litomyšle, Vysokého Mýta, Svitav
a Moravské Třebové. Autoři studie se zabývali vlivem hazardu na kriminalitu v těchto městech
a vycházeli z dat nashromážděných za tři roky. Se svolením pracovníků z nadačního fondu čte-
nářům Lilie přinášíme zprávu shrnující zmíněnou studii.

Aktuální situace
V březnu se radní zabývali žádostí společnosti
Synot o výjimku z obecně závazné vyhlášky
o zákazu provozování loterií a jiných podobných
her na území města. Rada zastupitelstvu nedo-
poručuje žádosti vyhovět. „Na zákaz hazardu ve
městě máme od obyvatel pozitivní ohlasy, které
potvrzuje i zmíněná studie Nadačního fondu
proti korupci. Myslím si, že peníze od provozo-
vatelů automatů do městské kasy v žádném pří-
padě nemohou a nesmí převážit nad zájmy
obyvatel. Kvůli „výherním” přístrojům se závislí
dostávají do ekonomických a sociálních prob-
lémů, se kterými také často jde ruku v ruce kri-
minalita. Již v minulosti jsme avizovali, že zde
v Litomyšli hazard nechceme, a na tomto faktu
se nic nemění,” řekl starosta Radomil Kašpar.
O tom, jak se k žádosti vyjádří zastupitelé, bu-
deme čtenáře informovat v následujících vydá-
ních Lilie. -mv-

O plánech na opravu lesní cesty vedoucí k Janov-
skému rybníčku jsme veřejnost informovali již na
podzim loňského roku. Tehdy město zažádalo
o dotaci z Operačního programu Program roz-
voje venkova. V březnu došlo k dalšímu vývoji
v této záležitosti. Rada města schválila zahájení
výběrového řízení na dodavatele stavby. „Pokud
půjde vše podle plánu, tak by  úpravy měly být
do konce září 2017 hotové,” uvedl místostarosta
Josef Janeček. Co se žádosti o dotaci týče, tak
podle Petra Nováka, vedoucího odboru měst-
ských lesů, byla Litomyšl úspěšná. „Při schvalo-
vání žádosti jsme byli zařazeni do skupiny
„čekatelé”, což znamená, že dotace by nám měla
být poskytnuta, pouze je její schválení oddáleno
z administrativních důvodů. Pokud tedy půjde
vše podle plánu, měla by vítězná firma opravu
v letošním roce realizovat,” vysvětlil. Cílem pro-

jektu je opravit stávající lesní cestu pro udržení
zpřístupnění lesních porostů z důvodu obhospo-
dařování lesního majetku města, rekreačního
využití a využití pro vozidla záchranného inte-
gračního systému. Zmíněná komunikace slouží
zejména pro potřeby spravování lesního hospo-
dářství. Na konci úseku se nachází sněžná jáma,
která je svým umístěním velmi významná,
a lesní komunikace slouží jako přístupová cesta
k ní. Opravit by se mělo téměř 1,5 kilometru
cesty. Na pracovníky vítězné firmy čeká odstra-
ňování nerovností a poruch, výměna propustků,
doplnění svodnic zajišťujících lepší odvodnění
a rekonstrukce krytu. Kvůli rekonstrukci se po-
čítá s časově omezenou uzavírkou cesty, která
by měla trvat zhruba 40 dní. O zahájení prací
a dopravním omezení budeme čtenáře informo-
vat v dalších vydáních. -mv-

Oprava důležité lesní cesty 
k Janovskému rybníčku se blíží

I letos pokračují opravy Smetanova domu.  Rada
města v březnu odsouhlasila uzavření smlouvy
s firmou, která má ve druhé etapě rekonstrukč-
ních prací zajistit opravu celkem 24 otvorových
prvků, od vstupních dveří až po malá okna.
Práce začnou v květnu letošního roku, a pokud
půjde vše podle plánu, tak skončí na přelomu lis-
topadu a prosince 2017. Opravy oken a dveří
budou stát 485 tisíc korun bez DPH. Od poloviny
března je na zadním schodišti do Smetanova
domu nově instalována plošina pro vozíčkáře.
„Jsme rádi, že díky laskavé pomoci Města Lito-
myšl je doba, kdy bylo třeba vozíčkáře stěhovat
po schodech, za námi. Nové zařízení umožní
vstup do Smetanova domu také lidem, kteří po-
užívají elektrické vozíky s vyšší hmotností a je-
jichž přenášení je velmi komplikované
a nedůstojné,” poznamenává ředitel Smetanova
domu Leoš Krejčí. Prokop Souček, -red-

Smetanův dům má
novou plošinu

Litomyšl se připojila k akci s názvem Hodina
Země. V sobotu 25. března se  od 20.30 do 21.30
hodin vypnula ve městě světla. Do akce se za-
pojila i litomyšlská památka UNESCO, rene-
sanční zámek. Akce, která na hodinu ponořila
město do tmy, se řadí k celosvětovému projektu
na ochranu životního prostředí. Má za úkol infor-
movat a zvýšit povědomí o klimatických změ-
nách. Za zrodem Hodiny Země stojí Světový
fond na ochranu přírody. První ročník se konal
již v roce 2007 v Sydney v Austrálii a během let
se akce rozšířila do celého světa. Zhasnutí světel
má být jasným signálem toho, že klimatické
změny způsobené člověkem jsou problém,
o němž víme a chceme ho řešit.                      -az-

Litomyšl se přidala
k Hodině země

Městské služby Litomyšl s. r. o. budou zajišťovat
v termínu od 3. do 13. dubna  na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze
odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva,
odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel
(může to být i zástupce skupiny občanů) potom
osobně předá vytříděný biologický odpad do při-
staveného kontejneru v předem stanovenou
dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl
s. r. o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela
zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na
uvedeném místě přistavení kontejneru nenachá-
zely 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, Milan Hlous
(všichni tel. 461 613 491).         Lenka Hladíková

Jarní svozové
akce biologického
odpadu



4

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

Pozvání na tradiční prvomájové dopoledne
Místní organizace komunistické strany srdečně
zve občany města na oslavy Svátku práce,
které se budou konat od 9.00 hodin na Toulov-
cově náměstí v Litomyšli. Jako host vystoupí
poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Ing. Květa Matušovská a další členové
KSČM včetně zastupitelů. Všichni budou připra-
veni odpovídat na dotazy občanů. Součástí
májového dopoledne bude také výstava foto-
grafií oslav Svátku práce probíhajících v Lito-
myšli před rokem 1989. Mnozí litomyšlané zde
mohou poznat sebe nebo své blízké, jak ra-

dostně pochodují s mávátky a transpa-
renty.V sobotu 6. května bude u Sokolovny
v Litomyšli probíhat pietní akt před památní-
kem obětem války. Poté bude následovat po-
ložení květin k hrobu Rudoarmějců na
litomyšlském hřbitově.
Povedená oslava svátku žen
V úterý 7. března uspořádal MěV KSČM Litomyšl
oslavu Mezinárodního dne žen.  V salonku re-
staurace Slunce se sešlo několik desítek členů
strany i sympatizantů, které přivítal předseda
místní organizace strany Jaroslav Toušek. Dlou-
holetý člen strany Jaroslav Krátký ve svém vy-

stoupení připomněl, za co bojovaly newyorské
švadleny v roce 1908, a upozornil na nerovné
postavení žen v dnešní kapitalistické společ-
nosti. Zatímco od newyorské stávky uplyne
příští rok 110 let, letos jsme si připomněli 100
let od stávky ruské. Tehdy vyšly do ulic Petro-
hradu ženy s heslem „chléb a mír” a nedlouho
nato jim bylo přiznáno volební právo.
Přítomným ženám poté byly předány krásné
karafiáty a blahopřání. Z oslavy měly upřímnou
radost nejen ony, ale také mužská část náv-
štěvníků.

Za MěV KSČM Litomyšl Max Olšan

Komunistická strana Čech a Moravy

Vážení spoluobčané, zima už je za námi
a s příchodem jara na nás čekají velké události.
Tou první je žehnání novým zvonům. Doufám,
že se v neděli 16. dubna u chrámu Nalezení sv.
Kříže sejdeme v hojném počtu a tento histo-
rický okamžik si společně užijeme. Jsem rád, že
se projekt, který odstartoval před třemi lety Mi-
chal Kortyš, podaří zdárně dokončit. S dubnem
je v našem městě spjata také další velká akce
– Lázně ducha. Litomyšl však nežije pouze kul-
turou. V uplynulých týdnech jsem měl řadu jed-
nání o situaci v naší nemocnici. Dostalo se mi
ujištění ze strany krajských politiků i manage-
mentu Nemocnice Pardubického kraje, že se
s naším „špitálem” počítá a neplánují se žádná
omezení. Proto budu, a jistě ne sám, bedlivě
sledovat počínání nového ředitele naší ne-
mocnice doktora Tomáše Julínka, jemuž
tímto gratuluji a přeji hodně úspěchů. Záro-
veň děkuji MUDr. Zdence Fenclové za její

obětavou a opravdu nelehkou práci, kterou
pro Litomyšlskou nemocnici coby ředitelka
odvedla. V minulých týdnech se objevila kritika
části obyvatel k zavedení úsekového měření.
K tomuto tématu jsem se vyjádřil několikrát,
a proto nyní budu stručný. Sám jsem v Praze
zaplatil pokutu za to, že jsem jel rychle. Chytily
mě stejné radary, které budou hlídat provoz
u nás. Porušil jsem pravidla a také jsem za to
byl potrestán. Tak to má být. Chápu, že se to
části obyvatel nemusí líbit, ale kritici by zase
měli pochopit snahu vedení města o bezpeč-
nější provoz. Záměr jsme dopředu avizovali,
díky naší otevřenosti o tom psala celorepubli-
ková média a před úseky budou dopravní
značky. Z toho je snad jasně vidět, že nám jde
především o bezpečnost. Pokud jsem coby
starosta někým kritizován za to, že chci, aby
se v Litomyšli dodržovaly zákony a bylo tu
pro obyvatele bezpečno, tak k tomu říkám

jediné – od toho tu snad jsem! Dopravní té-
mata v posledních týdnech hýbou Litomyšlí.
Znovu se diskutuje o trase D35, o tom jste se
mohli dočíst v březnové Lilii. Mé stanovisko
v této věci zůstává neměnné. Dálnici sice po-
třebujeme, ale její trasa nesmí Litomyšli způ-
sobit žádnou závažnou újmu na krajině,
a tím poškodit kvalitu života obyvatel. Proto
jednáme s vedením ŘSD. Tímto vás zvu na ve-
řejné jednání, které by mělo být v této záleži-
tosti v dubnu uspořádáno. Na závěr chci říci, že
mě velice potěšila studie, ve které jsme byli
uvedeni jako město, kde kvůli vyhlášce o nu-
lové toleranci hazardu klesla kriminalita. Jsem
hrdý na to, že i díky hlasům KDU-ČSL toto na-
řízení prošlo navzdory vztekání hazardní lobby.
O tomto tématu budeme v dubnu jednat na za-
stupitelstvu a mé stanovisko je jasné – ne ha-
zardu v Litomyšli.

Radomil Kašpar, starosta

Dnes budu děkovat i kritizovat. Mám dva
dobré důvody poděkovat vedení Města. Jmeno-
vitě radnímu panu Kortyšovi a starostovi Rado-
milovi Kašparovi. Sice ne po zrovna krátkém
časovém úseku, se podařilo je oslovit s dvěmi
tématy, kreré dlouhodobě prosazuje pracovní
skupina při IC Litomyšl. Prvním je Zelená zóna
u mariánského sloupu a druhým volnočasový
a turistický portál na stránkách Města. Zelená
zóna má za cíl zkrásnit a zlepšit prostor kolem
mariánského sloupu. Poskytnout pro místní i tu-
risty zázemí jako více laviček a zeleně v návaz-
nosti na lepší podmínky pro cyklo turisty
(stojany na kola) i turisty přijíždějící autobusy.
Jedná se pouze o prostor pro nastoupení a vy-
stoupení z autobusu, nikoliv o parkování auto-
busů. Tohoto by samozřejmě využívali i místní
občané odjíždějící na zájezdy, výlety a dovolené.
Poloha je přímo strategická, neboť je v těsné
blízkosti dostatek restaurací, kaváren, cyklo se-
rvis, supermarket s bistrem a především IC.

Volnočasový a turistický portál má za cíl na-
bídnout v uživatelsky přívětivém prostředí vše,
co v Litomyšli zpříjemní volný čas. Nejenom tu-
ristům a návštěvníkům města, ale především
místním občanům a těm z blízkého okolí. Před-
stavte si, že vstoupíte na stránky portálu a do-
stane se vám ucelené nabídky všeho, co bude
k dispozici. Například v termínu pobytu který si
zvolíte, nebo pro vaši věkovou skupinu, nebo ro-
dinný pobyt, nebo podle jiných kritérií. Nebudete
se muset pročítat tím, co zrovna není aktuální.
Jako příklad uvedu v létě se vám nebude nabízet
zimní stadión, nebo galerie které zrovna nic ne-
vystavují, restaurace které mají zavřeno v čase
vaší návštěvy atd. Naopak budou i formou re-
klamy zvýrazněny aktuální gastronomické,
kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné akce. Závě-
rem se vrátím k jednání ZaM z 28.února. Z jed-
nání byla po dlouhé době natočena reportáž
místní TV, placené z našich peněz. K tématu ne-
mocnice jsem vystupoval já, starosta Radomil

Kašpar, krajský radní a lídr krajské ODS Michal
Kortyš (která má v kompetenci zdravotnictví
v Pardubickém kraji), místostarosta Josef Jane-
ček a zastupitelka paní Kmošková. Obratným
střihem byla vytvořena reportáž, ze které vy-
padla vyjádření radního Kortyše, který má ze
všech co jsme vystupovali největší vliv na chod
nemocnice a kritického vyjádření zastupitelky
Kmoškové. S tím, co říkali, by totiž reportáž
nikdy nevyzněla tak, jak byla občanům odvysí-
lána. Reportáž docela průhledným způsobem
podsouvá občanům, že nemocnici nejvíce škodí,
když napíšu nějakou kritiku toho, co se v ní děje
a že nejvíce ji pomůže, když o problémech ne-
budeme mluvit. Místostarosta Janeček a sta-
rosta Kašpar to dokonce veřejně nazvali
"Bobříkem mlčení" ve vztahu k médiím. Opravdu
vtipná byla výtka starosty (který pravidelně po-
řádá tiskové konference), že dávám podněty no-
vinářům. Svobodu slova uznává jenom, jak se
mu to hodí.         Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Patriot SNK

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

V letošním roce došlo ke změně termínu konání
zápisů do základních škol. Oproti minulým letům,
kdy budoucí žáčci vyráželi k zápisu v období od 15.
ledna do 15. února, se tento termín přesouvá na
duben, přesněji na 1. až 30 dubna. V Litomyšli se
bude zápis do všech tří základních škol konat
v úterý 11. dubna od 14 do 16:30 hodin. Tento ter-

mín platí pro děti narozené od 1. září 2010 do 31.
srpna 2011. U zápisu je třeba předložit rodný list
dítěte a občanský průkaz rodiče. „Povinná školní
docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad,” upozorňuje
ministerstvo školství. Zákonný zástupce je povi-

nen přihlásit dítě k zápisu v kalendářním roce, kdy
má dítě zahájit povinnou školní docházku. Rodiče,
kteří již vědí, že budou u zápisu žádat o roční
odklad povinné školní docházky, by měli mít
sehnaná veškerá doporučující posouzení přísluš-
ného školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického psychologa. Bez
jejich doložení jim nebude odklad umožněn.
Každý rok do prvních tříd  základních škol v Lito-
myšli nastoupí 100 až 150 dětí. -az-

Blíží se zápis do prvních tříd

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
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K dokončení obnovy Vodních valů
zbývají dva měsíce
Na nábřeží Loučné se s příchodem jara vrátil sta-
vební ruch. Práce probíhají také v parku vedle
Smetanova domu. V této části je potřeba dokon-
čit betonové schodiště vedoucí od venkovního
pavilónu a opravit část na něj navazující cesty
u nové visuté lávky přes Loučnou. Ta propojí park
jak s nábřežní promenádou a hřištěm na Vodních
valech, tak s navazující trasou podél dvora
střední pedagogické školy na Smetanovo ná-
městí. Dokončuje se také konstrukce střechy pa-
vilónu, která bude následně osázena trvalkami. 
Intenzívní rekonstrukce začala také v ulici Vodní
valy mezi splavem a Komenského náměstím,
kterou se daří městu realizovat oproti původním
předpokladům společně s obnovou parku a ná-
břeží.
V prostoru hřiště na Vodních valech zbývá do-
končit například dřevěnou palubu k posezení
u kavárny Bobo café a několik dalších odpočin-
kových plošin. Na podzim instalované herní
prvky s hudebními motivy od sochařů Dušana
Zahoranského a Pavly Scerankové budou do-
plněny o sedáky houpaček, lanovky a houpací
koš, které byly na zimu uskladněny. Jako po-
slední z herních prvků přibude na hřišti poblíž
mostu ke Smetanovu domu zvukovod.  
Na závěr dojde k dosadbě stromů a další vege-

tace včetně osevu trávníkových ploch, které
vrátí nynějšímu prostoru staveniště zelený
vzhled. Z více než čtyřiceti dosazovaných
stromů zbývá doplnit ještě několik javorů, lip
a jeden platan.  
S dokončením rekonstrukce se počítá do konce
května 2017. Veřejnosti se park slavnostně ote-
vře v sobotu 3. června. Přestože má být symbo-
lickou oslavou Dne dětí, cílem je do znovu
zpřístupněného veřejného prostoru přilákat náv-
štěvníky všech generací. 
Jana Říhová, Nadace Proměny Karla Komárka,

foto: archiv nadace

Pítko P: symbol pitné vody ve městě
Zdroj vody v ulicích je důležitý a umožnit lidem,
aby jej mohli kultivovaným způsobem využít, by
v moderní době mělo být samozřejmostí. Pítko
P by se mohlo stát jakousi značkou každoden-
ního života ve městě a pomoci nastavit komfort
pro 21. století – laskavé zázemí místním
i vstřícný a osvěžující vzkaz pro turisty.
Absolventka litomyšlského gymnázia Eva Šťá-
sková spolu s kolegou Štěpánem Bartákem ve
svém EP studiu vytvořili nápadité, netradiční
a praktické Pítko P s bezbariérovým přístupem.
Jejich pítko tvaru písmene P již nachází uplatnění
v mobiliáři hlavního města Prahy (P 7 a výhle-
dově P 5, 6), přičemž na Praze 10 byl projekt sítě
Pítek P vybrán hlasováním veřejnosti k realizaci
v roce 2017. Pozornost, pochvalu i ocenění zí-
skalo Pítko P i v mediích (Archiweb, Pražský
deník, Blesk).
Pítko P bylo nabídnuto i městu Litomyšl. Naše
město Litomyšl – Archimyšl by tak mělo vlastní
počin, detail, návrh, který zpříjemňuje pobyt
v našem městě. Jistě by se pro svůj neotřelý

a nevtíravý vzhled uplatnilo na mnoha rozmani-
tých místech v Litomyšli; nově upravených
Vodních valech, autobusovém nádraží, na spor-
tovištích. Bude Litomyšl prvním městem po
Praze, které ve svém přívětivém zázemí po-
skytne i zdroj pitné vody v ulicích pro místní
občany i turisty?        Jarmila Husby, foto: epst.cz

V březnovém vydání Lilie omylem vyšly infor-
mace ke svozu komunálního odpadu do 31. 12.
2015. Tímto se společně s úředníky z odboru
místního a silničního hospodářství omlouváme
za možné komplikace a přinášíme aktuální data. 

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

LICHÝ TÝDEN 
Pondělí • Suchá, Pazucha, Kornická, Družstevní,
Jabloňová, Formánkova, Jateční, Končinská,
U Lomu, Hrnčířská, Tomíčkova, Zahájská, V. Boš-
tíka, Polní, Vognerova, M. Švabinského, bytovky
na Moravské 
Středa • T. G. Masaryka, 9. Května, 17. listopadu,
Zelená alej,  Dukelská, U Školek, Mařákova,
Z. Kopala, J. E. Purkyně, Na Řetízku, Fučíkova, Bří
Šťastných
Čtvrtek • Smetanovo nám., Komenského nám.,
Vodní valy, Toulovcovo nám., B. Němcové, Brau-
nerovo nám., Šantovo nám., Šmilovského, Špi-
tálská, Růžová, M. D. Rettigové, J. Váchala,
Mariánská, Havlíčkova, Jiráskova. -red-

Svoz komunálního
odpadu v Litomyšli
v roce 2017 

Podnikatelé informovali o potřebách
firem působících v průmyslové zóně
Průmyslová zóna, jejíž rozvoj vedení města
v uplynulých letech intenzivně podporovalo, se
stala pro obyvatele i podnikatele důležitou sou-
částí Litomyšle. Díky zájmu firem, zákazníků
a strategickému napojení areálu na místní infra-
strukturu a silnici I/35 se za poslední roky prů-
myslová zóna značně rozrostla. Tento pozitivní
fakt s sebou však přináší i důsledky, které musí
politici řešit.
Rada města se v březnu zabývala podnětem zá-
stupců deseti společností, které v zóně sídlí
a zaměstnávají tam přes 400 lidí. Podnikatelé
ocenili, že se od roku 2014, kdy se sešli s vede-
ním města a definovali své potřeby, podařilo
zrealizovat některé požadavky, například vybu-
dovat autobusovou zastávku, část chodníku
a zajistit zimní údržbu. Zároveň však radní po-
žádali o součinnost při řešení dalších témat,
která mají přispět k rozvoji této lokality. Jedná

se především o nová parkovací místa, která jsou
vzhledem k rostoucímu provozu nutná. Podni-
katelé by dále ocenili nový orientační systém.
Ten má zákazníkům i dodavatelům pomoci při
orientaci v průmyslové zóně a zamezit tomu, že
motoristé vjíždí do nesprávných ulic, kde blokují
dopravu.
Zástupci firem v dopise rovněž zmínili některá
další opatření, která mají přispět k rozvoji zóny
–  častější sekání travnatých ploch, doplnění
drobného mobiliáře, jako jsou odpadkové koše
a lavičky, či dobudování chodníků. „Očekáváme,
že budou v rámci jednotlivých oblastí probíhat
schůzky, kam budeme přizváni a kde budeme
moci řešit konkrétní kroky, aby naše litomyšlská
průmyslová zóna byla zejména bezpečným
a funkčním celkem, ale také aby její vzhled na
příjezdu do Litomyšle byl jedním z reprezenta-
tivních prvků města,” řekl k žádosti podnikatelů

Leoš Tupec, jednatel tiskárny H. R. G a jeden ze
signatářů dopisu. Rada města vzala žádost na
vědomí a bude se jí nadále věnovat. „Jsem velice
rád, že naši podnikatelé nemyslí pouze na by-
znys, ale také přicházejí s nápady, jak podnika-
telské prostředí v Litomyšli nadále vylepšovat,”
uvedl místostarosta Josef Janeček.
V současné době se v průmyslové zóně připra-
vuje několik projektů, jedním z nich je výsadba
téměř 70 stromů. „Týká se to Moravské a Prů-
myslové ulice, kde vysadíme lípy, duby, okrasné
třešně, javory a další druhy. Projekt pochází
z ateliéru našeho zahradního architekta Zdeňka
Sendlera a měl by být zrealizován v příštím roce,”
sdělila Barbora Rezková, správkyně městské ze-
leně. Vzhledem k množství zpevněných ploch
přispějí stromy ke zlepšení prostředí jak stínem,
tak omezením teplotních extrémů, snížením
prašnosti a zlepšením kvality ovzduší. Do alejí
a skupin stromů jsou navrženy především do-
mácí druhy, které pomohou propojit okrajovou
oblast Litomyšle s okolní volnou krajinou, sná-
šející případné zasolení a dopravní znečištění.
U vjezdu do Litomyšle budou mít aleje ještě jiný
důležitý úkol – příjemné začlenění průmyslových
staveb do místní krajiny a zobytnění jednotlivých
prostor mezi budovami. Město momentálně usi-
luje o získání dotace z Ministerstva životního
prostředí ČR, která má částečně pokrýt náklady.
Ty jsou odhadovány na zhruba 550 tisíc korun. 

-mv-
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Pokud vás návrat zvonů potěší a budete chtít
památku spojenou s touto událostí, tak si na
místě můžete zakoupit sběratelskou miniaturu
zvonu v limitované edici. Repliky jsou vyrobeny
z bronzu a cena jednoho kusu činí rovných 850
korun českých. Zvonařská
dílna Tomášková-Dytry-
chová z Brodku u Přerova,
která také obstarala výrobu
tří „velkých” zvonů do piaris-
tického chrámu, pro tuto pří-
ležitost dodala rovných 200
kusů. Každá z replik má cer-
tifikát pravosti a nabízena
bude v dárkovém balení.
„Říká se, že kostel má duši
ve chvíli, kdy má zvon. Pi-
aristický kostel je dominan-
tou našeho města, byl
zdevastovaný a nevyužívaný – v posledních le-
tech se děje jeden zázrak za druhým – kostel se
díky evropským dotacím podařilo vrátit do života
a díky štědrosti lidí přibudou i živé zvony – to asi
není náhoda,” usmívá se vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu Michaela Severová a dodává:
„Městský kostel – jak přezdívají místní duchovní
chrám Nalezení sv. Kříže – se stal oblíbeným
místem a já věřím, že o symbolické malé zvonky
bude minimálně u místních zájem. Díky omeze-
nému nákladu půjde i o sběratelské unikáty,”
uzavírá Severová. -red-
h

Unikátní
památka

Nesnadné
osudy zvonů
První zvony byly v dostavěném chrámu Nalezení
svatého Kříže zavěšeny 18. září 1722.  Při požáru
v roce 1735 se však dva roztavily. Roku 1766 byly
koupeny tři nové zvony z Prahy, po požáru v roce
1775 se opět dva poničily, totéž následovalo při
požáru v roce 1814, až v roce 1818 byly odlity
nové. 
Ty sloužily až do roku 1917. Pokynem ze 14.
května 1917 byly rekvírovány, o den později sňaty
a rozbity perlíkem. Další nové zvony byly poří-
zeny ze sbírky a instalovány v září roku 1932. 
O tom, že zvony Litomyšlanům chyběly, svědčí
mimo jiné fakt, že se na ně tehdy vybralo 48 827
korun československých. Velká slavnost svěcení
zvonů se odehrála 25. září 1932.
Největším z trojice zvonů byl svatý Václav 
s úctyhodnými 773 kilogramy, za ním následo-
valy zvony Panna Marie se 453 kilogramy
a svatý Josef s hmotností 303 kilogramů. Pro Li-
tomyšl je vyrobil řemeslník Rudolf Perner z Če-
ských Budějovic. Ani těmto zvonům však nebyl
v chrámu dopřán dlouhodobý pobyt. Ani ne
deset let po zavěšení byly v březnu roku 1942
zrekvírovány. Od té doby byla kostelní věž
prázdná…
Tato smutná etapa v dějinách města skončí až
16. dubna 2017, kdy duchovní požehnají novým
zvonům – ty jsou pojmenované po svých před-
chůdcích. Do chrámu se tak po 75 letech „vrátí”
svatý Josef, Panna Marie i svatý Václav. Jejich ná-
vrat nebyl ani snadný, ani levný. O financování
výroby živých zvonů se rovnoměrně podělili me-
cenáši i město. Ve veřejné sbírce se mezi lety
2014 až 2017 podařilo vybrat přes půl milionu
korun, což stačilo na výrobu Panny Marie a sva-
tého Josefa. Mecenáš Jiří Mach nechal za stejnou
částku vyrobit největší zvon svatý Václav, který
následně Litomyšli a obyvatelům daroval. Město
pak dalšími 500 tisíci korunami přispělo na elek-
trický pohon zvonů, opravu stolice a rekon-
strukci nutných prostor. Tímto děkujeme všem,
kteří přispěli na návrat živých zvonů do piaris-
tického chrámu. -red-

ZAMYŠLENÍ

Člověk bez svatebního šatu
„Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam
člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu:
,Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na
svatbu?' On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král
sloužícím: ,Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho
ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.'
Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vy-
brán.” (Matoušovo evangelium 22,11-14)
Královi služebníci vyšli na rozcestí a „shromáždili
všechny, které nalezli, zlé i dobré” (Mt 22,10). Byli
to různí lidé. Někteří z nich neměli ve skutečnosti
větší úctu k hostiteli než ti, kdo pozvání odmítli.
Pozvaní z první skupiny si mysleli, že nemohou
obětovat světské výhody kvůli nějaké královské
hostině. I mnozí z těch, kteří pozvání přijali, my-
sleli jen na svůj vlastní prospěch. Nesnažili se
projevit úctu, ale chtěli si na svatbě užít. 
Když si král přišel hosty prohlédnout, odhalil
pravé pohnutky každého z nich. Připravil kaž-
dému hostu svatební šat. Byl to králův dar. Úctu
k hostiteli projevil každý, kdo si jej 
oblékl. Jeden host si však ponechal své všední
šaty. Odmítl se připravit tak, jak to požadoval
král. Nechtěl vzít na sebe drahocenné roucho,
které mu král připravil, a tím urazil hostitele.
Tímto podobenstvím Pán Ježíš znázornil Boží
soud. Hosté na slavnosti představují lidi, kteří

o sobě tvrdí, že slouží Bohu a jejich jména jsou
zapsána v knize života. Avšak pravými následov-
níky Ježíše Krista nejsou všichni vyznavači křes-
ťanství. Dříve, než Bůh odhalí konečný výsledek,
musí rozhodnout, kdo bude zachráněn pro věčný
život. Toto rozhodnutí musí být učiněno před
slavným druhým příchodem Ježíše Krista. Když
Kristus přijde, přinese odplatu, „odmění každého
podle toho, jak jednal” (Zj 22,12). Před jeho pří-
chodem Bůh posoudí pohnutky každého člověka
a každý Kristův následovník obdrží odměnu
podle svého jednání. Zatímco lidé žijí zde na
zemi, v nebesích je prověřován případ každého
člověka. Bůh prozkoumává životy všech, kteří
o sobě tvrdí, že jsou jeho následovníky. Každý je
posuzován podle svého skutečného života a na
tomto základě je pak provždy stanoven věčný
úděl. 
Svatebním šatem je v podobenství znázorněna
čistá, neposkvrněná povaha, kterou budou mít
praví následovníci Ježíše Krista. Je to Kristova
spravedlnost, jeho neposkvrněná povaha, kte-
rou vírou získávají všichni, kdo přijmou Krista za
svého osobního Spasitele a Pána. 
Člověče, jak se oblečeš na svatbu?

Čestmír Šťovíček,
kazatel Církve adventistů sedmého dne

10.30 • před chrámem 
Zvonům požehná titulární biskup litomyšlský Pavel Konzbul, 
poté budou vyzvednuty na věž. 

11.00 • chrám Nalezení sv. Kříže
Velikonoční mše svatá zakončená
slavnostním vyzváněním nových zvonů 
Mši svatou doprovodí smíšený pěvecký sbor Vox Humana,
který zazpívá Mši As dur Petra Jiříčka, varhanní doprovod
Iveta Benešová, sbormistr Petr Jiříček.

Děkujeme Jiřímu Machovi
a všem dalším dárcům 
za příspěvek na pořízení
živých zvonů! 
Jen díky vaší pomoci
uslyšíme po 75 letech
bít zvony z věže chrámu
Nalezení sv. Kříže.   

Chrám Nalezení sv. Kříže
v Litomyšli
Velikonoční neděle
16. dubna 2017  

slavnostní
žehnání
živým
zvonům

SBÍRKA
NA ŽIVÉ ZVONY

Panna Marie svatý Václav svatý Josef
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Školky mají stanovené spádové
oblasti, odkud musí přijímat děti
Zastupitelé 28. února schválili obecně závaznou
vyhlášku, která od dubna letošního roku určuje
spádové obvody pro mateřské školy zřizované
městem. Co tato novinka způsobí? „Vyhláška
stanovuje, že daná školka musí přijmout do třídy
děti s trvalým bydlištěm v dané části města,” vy-
světluje tajemník Městského úřadu Litomyšl Bo-
huslav Pulgret. To však neznamená, že mají
rodiče povinnost hlásit děti do školky, která je
v jejich spádové oblasti. Obyvatelé si mohou sa-
mozřejmě vybrat, do jaké mateřské školy své po-
tomky umístí, opatření jim však má dát jistotu,
že daná školka jejich děti přijmout musí. „Tato
vyhláška je reakcí na novelu školského zákona,
z níž vyplývá, že od 1. září 2017 je povinné před-
školní vzdělávání dětí,” dodala Milada Nádvorní-
ková, vedoucí Odboru školství a sociální péče
Městského úřadu Litomyšl. Zápis do mateřských
škol bude 16. května 2017 od 13 do 17 hodin
v prostorách internátu nemocnice. Průměrně do
školek v Litomyšli za rok nastoupí zhruba 100
dětí. Podobné nařízení již řadu let existuje i pro
základní školy.
Upozornění: Pokud má školka ve spádové ob-
lasti zapsán název ulice a není uvedeno jinak,
vyhláška platí pro všechna čísla popisná v této
lokalitě.
I. mateřská škola Litomyšl, Jiráskova 95,
570 01 Litomyšl
B. Němcové, Bělidla, Bernardka, Vodní valy,
J. Formánka, J. Matičky, Jiráskova, Jiráskovo
nám., M. Kuděje, M. Švabinského, Mariánská, Na

Máchadle, Nerudova, Jabloňová, Jateční, Komen-
ského nám., Končinská, Kornická, A. Tomíčka,
Družstevní, F. Vognera, Havlíčkova, Hrnčířská,
Míru, Polní, Revoluční, Rektora Stříteského, Rů-
žová, Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmi-
lovského, Špitálská, Toulovcovo nám., U Náhonu,
Umrlčí, V. K. Jeřábka, Vlkov, U Lomu, Václava
Boštíka, Okružní, Kornice, Nedošín

II. mateřská škola Litomyšl, 17. listopadu
905, 570 01 Litomyšl
J. Žižky, Bří Šťastných, Dukelská, Fučíkova, J. E.
Purkyně, K Markovu mlýnu, Kpt. Jaroše, Ludmily
Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Osická, Party-
zánská, Ropkova, J. Želivského, T. G. Masaryka,
U Školek, Zelená alej, Z. Kopala, 17. listopadu, 9.
května, Nádražní, Zahradní, Lánská, Na Lánech,
Sokolovská, U Sádek, A. Sautera, Nová Ves u Li-
tomyšle, Pohodlí

III. mateřská škola Litomyšl, Lidická 1056,
570 01 Litomyšl
Benátská, Braunerovo nám., Bří Pátů, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, Josefa Vá-
chala, Lidická, Lomená, M. D. Rettigové, Morav-
ská, Nová, Osevní, P. Bezruče, P. Jilemnického,
Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Pr-
kenná, Prokešova, Průmyslová, Purkmistra
Laška, Sadová, Sluneční, Strakovská, Svitav-
ská, T. Novákové, Trstěnická, Tyršova, U Plo-
várny, Za Brankou, Za Moštěním, Zahájská,
Zámecká, Suchá, Pazucha. -az-

Město Litomyšl
oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Místo výkonu práce:
Městský úřad Litomyšl,
J. E. Purkyně 918, Litomyšl 

Platové zařazení: 10. platová třída

Charakteristika vykonávané činnosti:
výkon státní správy na úseku staveb-
ního řádu – zejména umísťování 
a povolování staveb a jejich změn,
terénních úprav a zařízení, užívání 
a odstraňování staveb

Požadavky:
kvalifikační požadavky podle stavebního
zákona č. 183/2006 Sb.: 
• vysokoškolské vzdělání v magister-

ském nebo bakalářském studijním
programu ve studijnímoboru 
stavebního, architektonického nebo
právnického směru 

nebo 
• vyšší odborné vzdělání v oboru

stavebnictví a 2 roky praxe v oboru
stavebnictví 

nebo 
• střední vzdělání s maturitní zkouškou

v oboru stavebnictví a 3 roky praxe
v oboru stavebnictví 

• dobrá uživatelská znalost práce na PC
• samostatnost, komunikativnost,

zodpovědnost
• řidičské oprávnění skupiny B

Zákonné předpoklady 
pro vznik pracovního poměru:
• Předpoklady podle § 4 zákona

č. 312/2002 Sb. 

Předpokládaný termín nástupu: ihned

Lhůta pro podání přihlášky: 20. 4. 2017
(Náležitosti písemné přihlášky
uchazeče najdete na www.litomysl.cz
v sekci Občan - Aktuality z města)

Způsob podání přihlášky:
písemně na adresu: 
Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení MÚ
Bří Šťastných 1000570 20 Litomyšl 

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli
vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2017
dle zákona č. 312/2002 Sb., 

odborný pracovník
odboru výstavby
a územního plánování 

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle
a okolí  můžete zhlédnout i na internetových
stránkách www.youtube.com/thecomvision.
Podívejte se například na: Sokolské šibřinky •
Předprodej vstupenek na Smetanovu Litomyšl
• Vodní valy budou neprůjezdné • Únorové za-
sedání zastupitelstva • Mladí florbalisté vedou
druhou ligu • Pozvánka na LitoMAN 2017 •
Houseland Festival 2017 • 155 let pěveckého
sboru Vlastimil • Fotogram • Zůstane okresní
archiv ve městě?

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 1. 4. MUDr. Mikulecká
Ne 2. 4. MUDr. Mikulecká
So 8. 4. MUDr. Kašparová
Ne 9. 4. MUDr. Jindrová
Pá 14. 4. MUDr. Tišlerová
So 15. 4. MUDr. Přichystalová
Ne 16. 4. MUDr. Sláma
Po 17. 4. MUDr. Slavík
So 22. 4. MUDr. Kašparová
Ne 23. 4. MUDr. Sláma
So 29. 4. MUDr. Sláma
Ne 30. 4. MUDr. Sláma
Po 1. 5. MUDr. Slavík
So. 6. 5. MUDr. Sláma
Ne 7. 5. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 1. 4. MUDr. Pecinová
Ne 2. 4. MUDr. Pešková
So 8. 4. MUDr. Pilařová
Ne 9. 4. MUDr. Sadílková
Pá 14. 4. MUDr. Šíchová
So 15. 4. MUDr. Švábová
Ne 16. 4. MUDr. Filová
Po 17. 4. MUDr. Filová
So 22. 4. MUDr. Beňová
Ne 23. 4. MUDr. Hájková
So 29. 4. MUDr. Kopecká
Ne 30. 4. MUDr. Jílková
Po 1. 5. MUDr. Mareš
So. 6. 5. MUDr. Papoušková
Ne 7. 5. MUDr. Pecinová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 1. 4. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 2. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 8. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 9. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 14. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
So 15. 4. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 16. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 17. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 4. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 23. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 30. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 1. 5. U Nemocnice, 461 615 617
So. 6. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 7. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
1. – 2. 4. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
8. – 9. 4. MUDr., MBA Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, t. 606 182 715
14. 4. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
15. – 16. 4. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
17. 4. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
22. – 23.4. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
29. – 30. 4. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
1. 5. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
6. – 7. 5. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402

ROZPIS SLUŽEB

Novou ředitelkou Pardubické a Chrudimské ne-
mocnice bude MUDr. Fraňková, Ústí nad Orlicí,
Svitavy a Litomyšl povede MUDr. Julínek.
Dva nové ředitele bude mít od dubna Nemocnice
Pardubického kraje (NPK). Dojde tím k zeštíhlení
managementu. Dosud mělo všech pět nemocnic
zapojených do holdingu svého ředitele, nově
budou pouze dva, jeden pro Pardubickou
a Chrudimskou nemocnici a jeden pro Litomyšl-
skou, Svitavskou a Orlickoústeckou nemocnici.
Pardubice a Chrudim povede bývalá primátorka
Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková. Hodlá mimo
jiné usilovat o rozšíření Pardubické nemocnice
o další specializovaná pracoviště a o vybudování
centra laparoskopické chirurgie v Chrudimi.
„Jsem přesvědčena, že v první řadě je třeba vy-
užít důvěry, kterou zaměstnanci mají ke svým
přímým nadřízeným. Je nutné je daleko intenziv-
něji zapojit do fungování nemocnic a hledat
s nimi nová řešení,” říká Štěpánka Fraňková.
Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl bude řídit bý-
valý ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek,
MBA. Jedním z jeho cílů je optimalizovat náklady
a centralizovat drahé provozy, u nichž je potřeba
počítat s většími investicemi a vyššími nároky na

počet personálu. „Chci nastolit prostředí, které
umožní co nejlepší spolupráci lékařů a zdravot-
níků všech tří nemocnic,” uvedl dále Tomáš Julí-
nek. „Jsem rád, že výběrová komise dospěla
k jasnému závěru a tým vedení NPK je kom-
pletní. Věřím, že v paní doktorce Fraňkové
a panu doktorovi Julínkovi dostanou nemocnice
zkušené manažery. Jejich výhodou je, že pochá-
zejí ze zdravotnictví a důkladně tento resort
znají,” zdůrazňuje Ladislav Valtr, radní Pardubic-
kého kraje zodpovědný za zdravotnictví.
Hlavním cílem zeštíhlení managementu nebyla
úspora, ale lepší řízení daných zařízení vzhledem
k nové strategii, která by měla zlepšit jejich spo-
lupráci při poskytování zdravotní péče. „Před no-
vými řediteli je spousta práce, záhy se s nimi
setkáme, abychom si upřesnili jednotlivé úkoly,
věřím, že vybraní kandidáti budou posilou pro
tým Nemocnice Pardubického kraje. Očekávám,
že se s plnou vervou pustí do práce na nové
strategii tak, aby i budoucnu byla zajištěna kva-
litní a dostupná zdravotní péče v celém regionu,”
dodává generální ředitel NPK Tomáš Gottvald.

Dušan Korel,
oddělení komunikace a marketingu  NPK

Novým ředitelem Litomyšlské
nemocnice se stal Tomáš Julínek

Mamodiagnostika – 1. část
Zhoubné nádory prsu patří celosvětově k nej-
častějším nádorovým onemocněním žen. Česká
republika není výjimkou, ročně touto chorobou
onemocní kolem 6500 žen. Protože neumíme
určit přesnou příčinu vzniku zhoubného nádoru
prsu (i když rizikové faktory jsou známé), je dů-
ležité alespoň včas nádor diagnostikovat, a tak
výrazně zvýšit šanci na dlouhodobé přežití, pří-
padně i vyléčení.
Diagnostikou onemocnění prsu se již jedenáct
let zabývá mamodiagnostická ambulance Lito-
myšlské nemocnice. Přitom jen deset procent
našich pacientek jsou ženy, které mají problémy
(bolest, hmatnou bulku, výtok z bradavky, vta-
žení bradavky) nebo chodí na kontroly po chirur-
gické a onkologické léčbě.
Devadesát procent  vyšetření připadá právě na
prevenci. A to je i důvod, proč je ambulance

umístěna na poliklinice ve Svitavách. Na preven-
tivní vyšetření prsu přijíždějí ženy z širokého
okolí (Velké Opatovice, Jevíčko, Proseč, Hlinsko,
Borová u Poličky….) a je nutné, aby diagnostické
centrum bylo  dobře dostupné.
Mamografický screening znamená pravidelné
preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli pří-
znaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se
zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu.
V České republice byl plošný mamografický
screening zahájen v září roku 2002. Během pat-
nácti let jeho trvání se již projevuje jeho příznivý
dopad na snížení úmrtnosti žen na karcinom
prsu. V současnosti je program provozován
v několika desítkách akreditovaných  center
(mezi něž patří i naše pracoviště), činnost center
je průběžně monitorována a kontrolována podle
transparentních pravidel. Průběh programu,

Pronájem
na Zámeckém návrší
v Litomyšli
Město Litomyšl nabízí
k pronájmu
nebytové prostory
v kočárovně
včetně vybavení a pozemku
na venkovní terasu
za účelem zajišťování občerstvení, 
zázemí pro výstavy, koncerty, 
jiné kulturní akce, jejich účastníky,
návštěvníky zámeckého návrší, 
pro program Škola na zámku 
a dětský program.

Všechny podmínky a podrobnosti
týkající se pronájmu jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru pronájmu 
a přiložené vzorové nájemní smlouvě,
které jsou zveřejněny 
na www.litomysl.cz v sekci 
Podnikatel – Prostory k pronajmutí.

Prodám RD 4 + 1 v Litomyšli 
garáž, zahrada 750 m2, dvorek, podsklepený 

cena 1 890 000 Kč 
tel: 773 958 299

dodržování stanovených pravidel a vědecký roz-
voj projektu je v České republice garantován
Komisí pro screening nádorů prsu MZ ČR a Ko-
misí odborníků pro mamární diagnostiku.  De-
tailní informace nalezne široká veřejnost
i zdravotníci na oficiálním webu www.mamo.cz.

Eva Machová, foto: Eva Machová   
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460 let – 23. 4. 1557 zemřel v Praze Mikuláš
Súd ze Semanína, litomyšlský rodák, nastoupil
na Bratrskou školu v Litomyšli, po ní na Karlovu
univerzitu v Praze. Studoval hvězdářství a ma-
tematiku, zůstal na fakultě a dosáhl funkce dě-
kana. Král Ludvík Jagellonský ho za zásluhy ve
vědě povýšil v září 1525 do stavu rytířského,
udělil mu erb a přídomek ze Semanína. 
145 let – 20. 4. 1872 se narodil v Litomyšli An-
tonín Metyš, od roku 1900 založil a vedl v Li-
tomyšli vlastní hudební školu. Upravoval lidové
a psal chrámové písně, v rukopise zanechal
Houslovou školu. 
110 let – 25. 4. 1907 se narodil Jan Černý, so-
chař, malíř, sklářský výtvarník, v letech 1937-
1939 působil jako externí učitel pro umělecký
obor na zemské průmyslové škole v Litomyšli.
Jeho plastiky dosáhly úspěchu v celém světě. 
110 let – 8. 4. 1907 zemřela v Praze Hana Kva-
pilová, slavná dramatická herečka. U příleži-
tosti slavnostního otevření Smetanova domu
v Litomyšli hrála 12. června 1905 hlavní roli v di-
vadelní hře A. Jiráska M. D. Rettigová. Výjimeč-
nost představení podtrhla osobní účast autora
hry Aloise Jiráska.
105 let – 3. 4. 1912 se narodil v Litomyšli Pravoš
Martínek, malíř, grafik, ilustrátor, středoškolský
učitel. Po maturitě na litomyšlském gymnáziu
vystudoval ČVUT  a AVU v Praze (žák Maxe
Švabinského). Vyzdobil monografie Františka
Laška – Po stopách litomyšlských Valdštejnů
a jejich doby a Ze staré slávy Litomyšle.
130 let – 27. 4. 1887 zemřel v Litomyšli Antonín
Šanta, katolický duchovní, spisovatel, buditel
a filozof. Roku 1842 byl vysvěcen na kněze
a přišel do Litomyšle, kde působil nejprve jako
kaplan a od roku 1862 až do své smrti jako
děkan. Byl prvním předsedou spolku Vlastimil,
zakládající člen Sokola a okresním školním in-
spektorem. Byl hostitelem F. A. Braunera, B.
Smetany, herečky Otylie Sklenářové Malé a pří-
znivcem Boženy Němcové. Jako jedna z postav
vystupuje ve Filosofské historii od A. Jiráska. 
5 let – v sobotu 28. dubna 2012 se Litomyšl
stala lázeňským městem. Slavnostnímu ote-
vření prvních lázní ducha na světě přálo po-
časí. Usnesení zastupitelstva z roku 1998 „na
zřízení léčebných lázní v Litomyšli v duchu od-
kazu Josefa Váchala z Krvavého románu” došlo
alespoň zčásti naplnění. 
70 let – hlavní událostí spolku Vlastimil v roce
1947 bylo jubileum 25 let sbormistrovské práce
Jaromíra Metyše. V dubnu 1947 proběhl kon-
cert za účasti Pražského kvarteta. 
95 let – v roce 1922 byla dokončena stavba Li-
dového domu v Litomyšli, jedná se o poslední
stavbu ve stylu novorenesance s prvky moder-
nismu a secese ve městě. Stavba je postavena
stavitelem Václavem Šilhavým podle jeho
vlastních plánů. Průčelí budovy i sál jsou ozdo-
beny štuky Luďka Vocelky. Budova je zapsána
v seznamu kulturních památek ČR.
110 let – 23. dubna 1907 se usneslo zastupitel-
stvo, že bude pořízen orloj, který bude zdobit
1. patro radniční věže na litomyšlském náměstí.
Orloj byl instalován v říjnu 1907 a 18. téhož mě-
síce slavnostně uveden do chodu. Navržením
výtvarné kompozice desky litomyšlského orloje
byl pověřen talentovaný umělec, student Umě-
lecko-průmyslové školy a AVU v Praze (žák
V. Hynaise) Antonín Růžička z Čáslavi.
195 let – v roce 1822 byla zbourána tzv. Horní
či také Německá brána, která stála při výjezdu
z Braunerova náměstí. 
275 let – 14. dubna 1742 se během obsazení Li-
tomyšle pruskými vojsky ubytoval v domě čp.
116 král Fridrich II. Uspořádal slavnostní hos-
tinu za účasti domácího panstva.
     Připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

duben 2017

Šantovo náměstí
Šantovo náměstí získalo svoji současnou podobu v 1. čtvrtině 19. století. Po požáru v roce 1814
byla odstraněna neuspořádaná zástavba okolo náměstíčka, jemuž se říkalo Kozí rynk. Byla vyty-
čena ulice, jež spojila město a Záhraď a současně prolomila hradební linii. Jediným dosavadním
průchodem byla totiž Kostelní ulice, která procházela mezi sakristií kostela Povýšení sv. Kříže
a kaplí sv. Markéty. Počátkem 19. století byly odstraněny objekty před průčelím kostela, a tak vznikl
prostor Šantova náměstí. V roce 1827 byly otevřené stoky nahrazeny kanály a náměstí vydlážděno,
roku 1830 zde byla zřízena i kašna. Lenka Backová

Bílé zdi léčebny oživily květiny
Léčebna dlouhodobě nemocných v Litomyšli
čeká už roky na rekonstrukci. Zatím marně. Na-
jdou se ovšem lidé, kteří chtějí zdejším pacien-
tům alespoň trochu zpříjemnit pobyt na lůžku.
Bílé zdi na pokojích léčebny tak nově prozářily
polepy a umělecké plakáty. „Nejkrásnější jsou
rozhodně ty velkoformátové polepy, třešeň
a květiny nebo ptáci. Obrazy oživí pokoje a lidé
tady nekoukají jen na bílé zdi. Jsme Městské ga-
lerii Litomyšl vděční a moc za to děkujeme. Těší
nás, že někdo dokáže podat pomocnou ruku a že
někdo chce pro ty staré a nemocné lidi něco
udělat. Toho si vážíme,” říká Jitka Jílková, vrchní
sestra z Léčebny dlouhodobě nemocných v Li-
tomyšli. Polepy a plakáty zpříjemňují nejen pobyt
pacientům, ale i pracovní prostředí personálu lé-
čebny. „Nejedná se přímo o obrazy, jde o polepy
a galerijní plakáty zarámované v kliprámu. Polepy
nám zůstaly po výstavě V. Bittnera a plakátů
máme hodně. Obrazy jsme zapůjčili jen dva,” sdě-
lila Dana Schlaichertová, ředitelka Městské gale-
rie Litomyšl. Podle ní reakce seniorů i personálu

ukázala, že i za málo peněz lze lidem udělat vel-
kou radost. Pomoc pacientům v LDN tak může
prakticky každý. „Je toho hodně, co by lidé žijící
v léčebně potřebovali. Městská galerie Litomyšl
bude ve svém snažení určitě pokračovat a bude
se těšit z každého, kdo se k ní připojí,” uzavřela
ředitelka.             -red-

HISTORICKÉ POHLEDY
Pokud máte zájem přispívat do této rubriky svými pohlednicemi, fotografiemi a dalšími historickými
materiály, tak nám můžete napsat na e-mailovou adresu lilie@litomysl.cz nebo se stavit během úřed-
ních hodin. -red-

Se svolením Vladimíra Vícha vydáváme jeho vybrané grafiky, ve kterých zachytil krásu staré Litomyšle.
Dubnové dílo nese název: „Havlíčkova ulice s kapličkou v roce 1945”

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA
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Slova moudrých: „Nejdůležitější je psát
život...” Bohumil Hrabal

Své významné životní jubileum naši
spoluobčané:
80 let – Marie Faltysová, Věra Fuchsová,
Marie Mejtová, Jiří Doležal, František Lorenc,
Zdeněk Osecký, Václav Šťovíček – Litomyšl
85 let – Jarmila Holomková, Vlastimila
Zerzánová, Jan Klejch –  Litomyšl
91 let – Milada Jirečková, Ludmila Přikry-
lová, Miloslava Neugebauerová – Litomyšl
92 let – Věra Kutová, František Šauer – Li-
tomyšl
94 let – Jaroslav Theimer – Litomyšl
95 let – Josef Kaisrlík – Litomyšl

Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Marek Soušek Vysoké Mýto – Renata Va-
chová Litomyšl, Štefan Michrina Krušinec
Slovensko – Terézia Borovcová Litomyšl,
Lenka Ďuriánová Trstěnice – Petr Hubinka
Trstěnice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Annou Kutovou (75 let)
Jaroslavem  Stružinským (67 let)
Věrou Fraňkovou (86 let)
Vlastou Jirouškovou (92 let)

Vzpomínáme.

Ve společenské kronice jsou uvedeni
pouze spoluobčané, kteří ke zveřejnění
svého jména dali  písemný souhlas, a ti,
k jejichž zveřejnění dali písemný souhlas
zákonní zástupci nebo příbuzní.

Dana Kmošková – KPOZ

V březnu jsme přivítali následující mi-
minka:
Vojtěch Exler, Jakub Ježek, Čeněk Ve-
jačka, Emma Hurychová, Adriana Šve-
cová, Eliška Jůzová, Edvin Jeremiáš
Surový

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Dne 19. dubna uplyne 10 let,
kdy nás opustil milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
Jan Lenoch. S láskou vzpomínají
manželka, děti, vnoučata a prav-
noučata a ostatní příbuzní. 

Lenochová Marie
 Dne 30. 4. 2017 tomu bude 10 roků, kdy nás

opustil pan František Trávníček. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají manželka,
děti s rodinami.                    Zdislava Trávníčková

 26. dubna uplyne 1 rok, kdy nás opustil milo-
vaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Jaroslav Jiráček. Kdo jste znali tohoto skvělého člo-
věka, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Manželka Anna, dcera a syn s rodinou
 Milá Janinko, maminko, miláčku. Jsme rádi, že

Tě máme. Proto Ti ke kulatým narozeninám přání
dáme. Ať máš pořád před sebou krásný svět. Ať
je plný štěstí, lásky. Ať nechybí Ti zdraví, ale vrá-
sky. Krásné narozeniny, máme Tě rádi! 

Viktorka, Fandík a František Pokorní

PODĚKOVÁNÍ, BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY

Studenty zaujala vyprávěním,
jejich srdce získala laskavostí
Pedagogická škola v Litomyšli uvítala v těchto
dnech na besedě se studenty vzácného hosta,
paní Eriku Bezdíčkovou, pamětnici hrůz 2. svě-
tové války, která co znamená holocaust nikoli na
papíře, ale v reálném životě, zažila na vlastní
kůži. Drobná žena přes pohnutý osud kolem
sebe šíří auru laskavosti a neuvěřitelné směsice
šarmu, energie a naděje. Jen v pohledu usměva-
vých očí se kdesi vzadu zrcadlí zraněná, rozbo-
lavělá duše. „Nedokážu se již radovat,” přiznává
mladým lidem a vlastně se ani není co divit. To
málo, co stihla během besedy o svém životě, po-
bytu v koncentračním táboře Osvětim, o pobytu
v pracovních táborech, setkání s Josefem Men-
gelem, pochodu smrti a dalších útrapách sdělit,
šokovalo i jinak bezstarostnou mládež. 

O svém pohnutém osudu dlouho mlčela. „Ani
svým dětem jsem nic neřekla, až v dospělosti
jsme společně navštívili Osvětim a tam jsem jim
o své minulosti vyprávěla,” konstatuje Erika Bez-
díčková a přiznává, že jsou zážitky, se kterými
se nikdy nikomu nesvěřila. Zůstávají uzamčené
v jejich vzpomínkách. „Když se mě moje děti
ptaly na vytetované číslo na předloktí, řekla
jsem, že dnes má tetování každý druhý, v době
mého mládí to bylo neobvyklé,” s humorem
a nadhledem sobě vlastním vyprávěla, jak se ur-
putně léta vyhýbala informacím o své minulosti
i před svými vlastními dětmi s odkazem na „bu-
jará a nespoutaná” léta svého mládí. Smích,
který následně místností ze strany studentů za-
zněl, byl znamením respektu ze strany poslu-

chačů, jak zcela lidsky, pohotově a aktuálně do-
kázala svým ratolestem na zvídavý dotaz odpo-
vědět. Až s odstupem času byla Erika
Bezdíčková schopná sepsat své životní peripetie
a vznikla tak autobiografická kniha Moje dlouhé
mlčení. V současnosti chystá k vydání další knihu
s názvem Těžký úděl. Na závěr besedy se usku-
tečnila malá autogramiáda, kde Erika Bezdíčková
studentům podepisovala svoji autobiografii.
Zájem ze strany mladých lidí byl tak velký, že těm,
na které se nedostalo, přislíbila knihu i s vlastno-
ručním podpisem doručit dodatečně.
Erika Bezdíčková se narodila v Žilině do středos-
tavovské židovské rodiny. Na udání sousedů byla
rodina v roce 1944 zatčena Hlinkovou gardou
a předposledním transportem deportována do
Osvětimi. Rodiče zde zahynuli. I v poválečném
období byla perzekuována, přesto se jí však po-
dařilo stát se významnou publicistkou a respek-
tovanou osobnosti kulturního života v Česko-
slovensku, které si vážili všichni, jež si zachovali
v období komunistického režimu rovnou páteř.
Erika Bezdíčková získala prestižní ocenění nadace
Charty 77 „Senior roku 2015”. Smyslem ocenění je
podpořit seniory jako významnou část naší spo-
lečnosti a zdůraznit jejich výjimečné výkony, po-
činy a práci. Zuzana Fruniová

Vzpomínkový večer věnovaný
pilotovi RAF Bedřichu Dvořákovi 
Při příležitosti 105. výročí narození českosloven-
ského letce plukovníka in memoriam Bedřicha
Dvořáka (1912–1973) se 20. února 2017 uskuteč-
nil v přednáškové místnosti Městské knihovny
v Litomyšli vzpomínkový večer věnovaný život-
ním osudům tohoto statečného člověka. Životní
osudy československého a francouzského letce,
po porážce Francie v roce 1940  pilota RAF ve
Velké Británii (po sestřelení a zajetí účastníka
velkého útěku spojeneckých leteckých důstoj-
níků ze zajateckého tábora Stalag Luft III v Sa-
ganu u Zhořelce v roce 1944 útěkovým tunelem
Harry), po druhé světové válce vysoce postave-
ného důstojníka československého letectva, po
únorovém převratu 1948 diskriminovaného, pre-
zentoval přítomným Mgr. Oldřich Pakosta.
Osobní vzpomínku na tohoto chotěnovského ro-
dáka a text projevu plukovníka Františka Fajtla
(nad rakví Bedřicha Dvořáka v pardubickém kre-
matoriu) přednesl účastníkům setkání emeritní
starosta Chotěnova pan Josef Tmej, kterého do-
plnila jeho manželka prezentací kronikářských
záznamů v chotěnovské obecní kronice týkají-
cích se plk. Bedřicha Dvořáka. Dvořákovy sta-
tečné postoje, jeho odmítavý postoj k bezpráví
a důvěru ve vítězství demokratických principů
připomenul posluchačům zástupce skupiny le-
teckých modelářů v Litomyšli pan Jindřich
Krčmář. Vzpomínkový večer byl doplněn výstav-

kou modelů historických letadel (mj. pana Libora
Kazdy) z období druhé světové války a literatu-
rou týkající se letectví z let 1939–1945. V dobové
uniformě pilota RAF s hodností Pilot Officer
(P/O) se vzpomínkové akce zúčastnil pan Miro-
slav Řehák. Váženou účastnicí setkání byla neteř
plukovníka Bedřicha Dvořáka paní Marie Černí-
ková, jež 11. listopadu 2016 převzala z rukou mi-
nistra obrany České republiky Martina
Stropnického ve Slavnostní síni Národního pa-
mátníku na Vítkově vyznamenání Kříž obrany
státu in memoriam, který pan ministr plk. Bedři-
chu Dvořákovi udělil.

Oldřich Pakosta, foto: Milan Dvořák

Nové knižní tituly v městské knihovně
Janouch – Bosá dívka: švédský, Freeman – Kosti
svaté Brigity, Melville – Legenda o krvi a lásce,
Macomber – Návraty domů, Erskine – Spáčův
hrad: dvě ženy, Wood, Barbara – Země odpoled-
ního slunce, Nejlepší světové čtení: Roberts,
Nora – Aféry privilegovaných, Kepler, Lars –
Lovec králíků, Oliva – Poslední, Albertalli – Pro-
buzení Simona Spiera, Kubíková – Spálená
křídla, Coleman, Rowan –

Všichni jsme utkáni z, Adichie – Amerikána, Ci-
mický, Jan – Blanický rytíř, Mornštajnová – Hana,
Johnson – Jako pravá dáma, Klimečková – Kočá-
rová cesta, Booker, Simon – Stín pochybnosti,
Pecinovský – Útěk z Arestonu, Rickstad, Eric –
Tiché dívky, Cole, Martina – Vyrovnat si účty,
Koubková – Záhada zlatodolu, Roth – Čáry ži-
vota, Strout – Jmenuji se Lucy Bartonová, Minier
– Zkurvenej příběh
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STŘEDA 26. DUBNA
19.00 / literární kavárna Na sklípku
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU NA TÉMA
„LÁZNĚ KUŘÁCKÉ”

19.30 / Smetanův dům
552. LITOMYŠLSKÝ HUDEBNÍ VEČER –
LITOMYŠLSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Klavírní koncert č. 5 Es dur „Císařský” Ludwiga
van Beethovena, op. 73, Symfonie č. 8 G dur
„Anglická”, op. 8 Antonína Dvořáka

ČTVRTEK 27. DUBNA
17.00 – 20.00 / dům U Rytířů
VEČERY S GALERIÍ
Váchalovy exlibris na výstavě „Ten, kdo kněho-
značky pilně sbírá...”. Od 17.30 komentovaná
prohlídka s Romanem Vosičkou

17.00 / Hostinec U Černého orla
VESELOST 
vernisáž výstavy Elišky Baťové

19.00 / Smetanův dům
POPRASK NA LAGUNĚ 
Slavná klasická komedie ze slunné Itálie v po-
dání Studia DVA Praha. V hlavních rolích Eva
Holubová, Bohumil Klepl, Jana Krausová a další

PÁTEK 28. DUBNA
16.00 / Nový kostel Církve bratrské
CESTA ZE ŠEDÉHO MĚSTA
pěvecký workshop pro velké i malé s mládež-
nickým sborem Kvapôčky z Bratislavy 

17.00 / Galerie Pakosta
JAROSLAVA PETROVÁ – FOTOGRAFIE NEJEN
Z LITOMYŠLE – vernisáž výstavy, na které
bude mimo jiné k vidění 300 fotografií ze všech
ročníků Lázní ducha 

18.00 / Smetanův dům
ONDŘEJ RUML A MATĚJ BENKO QUINTET
písničky Ježka, Voskovce a Wericha a mnohé
další v podání výjimečných hudebníků 

20.00 / Music Club Kotelna
THOM ARTWAY S KAPELOU – „český písničkář”
a výrazný objev loňského roku 

21.00 / Hostinec U Černého orla
MINUS123MINUT
koncertní návrat legendárního uskupení v čele
se Zdeňkem Bínou

SOBOTA 29. DUBNA
od 10.00 KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací sta-
nice Pardubice • Dědovy blechy • Spolek če-
ských kolařů cestovatelů Vysoké Mýto •
Zpěvaví bratři • Sbor paní a dívek • Sbor Vlas-
timil a sbor z Ústí nad Orlicí Alou Vivat • dětský
sbor Kvapôčky • drze swingující uskupení Alo-
trio • tancující pes Koky • krajta Ernestýna •
kozlíci Ron a Jack • osel Lojza • taneční skupina
Amapola Tribe • Lázeňské duchovní smyčcové
kvarteto • zpěvačka a klavíristka Petra Boští-
ková • Blues Butchers • Duo masáže aneb ma-
sáže čtyř rukou • lázeňské občerstvení • soutěž
Lázeňské prameny • lázeňské lavičky a další… 

10.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ
prohlídka revitalizovaných budov na zámeckém
návrší a míst, kam běžný návštěvník nesmí

10.00 – 10.10 /
Městská obrazárna – II. patro zámku
10 MINUT S VÁCHALOVÝCH SATYREM
A NYMFOU
divadelně-výtvarná performance s následnou
prohlídkou expozice. Co se můžete dozvědět
o jednom obrazu za deset minut? S T. Jirouško-
vou a dvojicí divadelníků prožijete umění jinak

10.00 – 16.00 / Toulovcovo nám. – 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 stylový výhled na renesanční památku
UNESCO s dalekohledem a sklenkou vína

10.00 – 17.00 / zámecký park 
ŠKOLA NA ZÁMKU
výtvarné dílny, lanové překážky, soutěže se
známými litomyšlskými osobnostmi 

10.00 – 17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
LÁZEŇSKÁ POHODA V MUZEU 
sluneční lázně a stylový prodej kramářských
písní muzejním kamelotem 

10.00 – 17.00 / první zámecké nádvoří 
BEDŘICHOVA MALÁ SCÉNA 
na čepu Bedřichova 11, na grilu pivní speciality,
na pódiu kapely z našeho regionu 

13.00 / U Máchadla a poté před chrámem
Nalezení sv. Kříže 
STANLEY’S DIXIE STREET BAND

13.40 / lázeňská kolonáda
PRŮJEZD AUTO-MOTO VETERÁNŮ
KOLONÁDOU

14.00 / před chrámem Nalezení sv. Kříže
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
6. LITOMYŠLSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
zahraje Stanley’s Dixie Street Band, moderuje
Václav Žmolík 

14.15 / ze zámeckého návrší na Toulovcovo nám.
PRŮVOD KOLONÁDOU 

15.00 – 17.00 / Růžová ulice
VÝTVARNÝ ATELIÉR MĚSTSKÉ GALERIE

15.00 – 17.00 / Galerie de Lara 
KAREL VOTIPKA – ŠPERKY
výstava za účasti autora, který poví vše o ka-
menech vzácných i obyčejných

15.00 / Toulovcovo náměstí
SESTRY HAVELKOVY 
během odpoledne vyhlášení divácké soutěže
elegance auto-moto-veteránů a celoroční sou-
těže Lázeňské prameny

16.00 / kostel Povýšení sv. Kříže
„DÍKŮ ZDÁNÍ” – ZPÍVÁ DĚTSKÝ A MLÁDEŽ-
NICKÝ SBOR KVAPÔČKY z Bratislavy

17.00 / Toulovcovo náměstí
JANANAS
nebojácná kapela mixující různé hudební styly
vás odzbrojí nápaditými a vtipnými texty

18.00 / Toulovcovo náměstí
Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější
lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár
(uzávěrka soutěže v 16.00)

18.00 / Hostinec U Černého orla
PETR PAZDERA PAYNE
autorské čtení

19.00 / Toulovcovo náměstí
ŽLUTÝ PES
legendární kapela v čele s frontmanem Ondře-
jem Hejmou

21.00 / Toulovcovo náměstí
MEGAPHONE 
energická česká kapela, která rozhýbe i vás 

21.00 – 1.00 / zámecká jízdárna a pivovar
LÁZEŇSKÁ SWINGOVÁ TANČÍRNA
taneční škola Swing Busters a swingová kapela
AppenDixie roztančí zaručeně každého

22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA CHRÁMU

22.00 / Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY
DJs Negr + Magdi-da

NEDĚLE 30. DUBNA
10.00-15.00 / zámecký park
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
přijďte na stylový lázeňský brunch – občer-
stvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou 

10.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ
prohlídka revitalizovaných budov na zámeckém
návrší a míst, kam běžný turista nesmí 

10.00–23.00 / Primátorská hráz
SLAVÍME 25 LET MĚSTSKÝCH LESŮ 
hry, soutěže, zvířátka, country muzika i pálení
čarodějnic

PONDĚLÍ 1. KVĚTNA
10.00 – 18.00 / Zámecký pivovar
MÁJYÓGA – MALÁ MÁJOVÁ JÓGOVÁ SLAVNOST
6 průvodců světem jógy – 6 rozmanitých lekcí
jógy (www.omysl.cz)

VÍKENDOVÝ PROGRAM:
Výhodné prohlídky zámku Litomyšl – památky
UNESCO – dámy a pánové v lázeňských kostý-
mech celý víkend snížení vstupné na prohlídku,
děti do 15 let v kostýmech zdarma!
Od pískovce k laminátu – architektonická pro-
hlídka zámeckého návrší – so, ne 15.00, chrám
Nalezení sv. Kříže
Expozice Litomyšl – město kultury a vzděla-
nosti a výstava Imaginárium v muzeu
Interaktivní program v Rodném bytě B. Sme-
tany Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit 
Litomyšlení – dětský program na zámeckém
návrší
Andělé na návrší – expozice na emporách
chrámu Nalezení sv. Kříže
Zámecké sklepení se sochami Olbrama
Zoubka a Srdcem pro Václava Havla 
Josef Váchal – Ten, kdo kněhoznačky pilně
sbírá… v Městské galerii v domě U Rytířů 
Městská obrazárna – II. patro zámku Litomyšl
Andělská vyhlídka – z mezivěží chrámu Nale-
zení sv. Kříže
Muzeum domečků, panenek a hraček 
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Galerie Pakosta – Jaroslava Petrová – foto-
grafie nejen z Litomyšle
White Gallery v nedalekém Osíku

Program Zahájení 6. litomyšlské
lázeňské sezóny



12

Události ve fotografiích

4 Kooperativní výchova:  Dne 9. března 2017
proběhla v sále hotelu Zlatá Hvězda vzdělávací
akce určená převážně pro školní asistenty, kteří
fungují v mateřských a základních školách
v celém ORP Litomyšl. Přednášející PhDr. Hana
Mervartová se věnovala tématu Kooperativní vý-
chova v prostředí školy. Seminář je financován
z projektu „Cestou vzájemného porozumění ve
vzdělávání na území ORP Litomyšl". 
Petra Bulvová, foto: Renata Šulcová

155. výročí Vlastimilu: Smetanův dům hostil ve
středu 15. března oslavy 155. výročí Vlastimilu.
Pěvecký sbor své jubileum nemohl oslavit jinak
než hudbou. Kromě členů Vlastimilu vystoupili
i pozvaní hosté – Zuzana Stirská, pravnučka os-
mého dirigenta Vlastimilu Emanuela Stirského,
si připravila vystoupení se svými čtyřmi dětmi.
Nadšený potlesk si za svůj výkon zasloužili i mu-
zikanti z Big Band Chrudim.

Instalace radarů: Pracovníci specializované
firmy začali v pondělí 13. března s instalací tech-
nického zařízení potřebného k úsekovému mě-
ření rychlosti. První lokalitou s radary se stala
Moravská ulice. Ve středu 15. března byly radary
ve všech třech lokalitách – kromě Moravské ještě
na T. G. Masaryka a J. E. Purkyně. Ostrý provoz
úsekového měření by měl začít v polovině dubna
2017.

Oslava v CSP: I letos v březnu navštívil Centrum
sociální péče Karel Šedivý, který zazpíval pásmo
písní Karla Hašlera. Hudební produkce byla pro-
ložena také vyprávěním o živote a osudu Karla
Hašlera. Foto: CSP

Vlajka pro Tibet: V pátek 10. března se po celém
světě vyvěšovaly tibetské vlajky, které měly sym-
bolicky vyjádřit podporu Tibeťanům a upozornit
na porušování lidských práv. K akci Vlajka pro
Tibet se opět přidala i Litomyšl a od pátečního
rána na stožáru u městského úřadu vlála tibet-
ská vlajka.

Prostřihávání stromů: 15. až 16. března byly
uzavřené lávky přes Loučnou v okolí Lidového
domu. Povodí Labe tam naplánovalo jarní
údržbu zeleně. Při akci se pokácelo několik su-
chých jilmů a lezci prořezali i větve vzrostlých
stromů.

Jarní úklid: Pracovníci Městských služeb Lito-
myšl se v předstihu dali do úklidu města. V úterý
22. března se například věnovali ulici 9. května.
Letošní jarní úklid začal kvůli příznivému počasí
o dva týdny dříve oproti původním plánům. Úklid
chodníků a silnic však často komplikují řidiči, kteří
parkují v místech, kde je kvůli čištění dočasný
zákaz zastavení.

Svět na rozcestí: Studenti I. základní školy v Li-
tomyšli představili 22. března výsledky svého
průzkumu české společnosti k současnému
stavu světa. V následné diskuzi spolu diskutovali
a na otázky publika odpovídali teolog Tomáš
Halík, ředitel Knihovny Václava Havla Michael
Žantovský, novinář Erik Tabery a Pavel Žwak
z neziskové organizace ARPOK.

Hudba spojuje: Litomyšlská rodačka a varhanice
Lucie Žáková se v březnu vydala na turné po Ja-
ponsku. Nevyhla se ani městu Matsumoto, se
kterým má Litomyšl dlouhodobě přátelské
vztahy. Foto: Satoko Kawagoe

Březen je měsícem čtenářů a 20. dne minulého
měsíce vyhlašovali v litomyšlské knihovně vý-
herkyni soutěže Čtenář roku – ČTENÁŘSKÁ BA-
BIČKA. Nejlepší čtenářskou babičkou Litomyšle
a dokonce i celého Pardubického kraje se stala
paní Anna Kroulíková. Ta se zapojila do projektu
„Čtení s babičkou” již v roce 2013 a od té doby
v knihovně předčítá dětem. Zároveň zde vede
výtvarnou dílnu, kde si děti vyrábí drobné dárky.
Paní Kroulíková v soutěži vyhrála roční před-
platné časopisu Revue 50plus, který je i letoš-
ním partnerem akce. Odměny se však dočkaly
i další aktivní babičky. Dary jim předali ředitelka
městské knihovny Jana Kroulíková a starosta
Radomil Kašpar.                                               -az-

Nejlepší čtenářská
babička
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V litomyšlském zámku jsou na novou turistickou
sezonu dobře připraveni. Již v polovině března
tam dolaďovali poslední detaily a kastelánka
ZDEŇKA KALOVÁ si v nabitém kalendáři našla
čas, aby čtenářům dubnového vydání Lilie před-
stavila největší lákadla, která jsou pro ně na
zámku připravena. I letos se máme na co těšit.

Jak jste na zámku zvládli přípravy na novou
turistickou sezonu, kterou zahájíte již o prv-
ním dubnovém víkendu?
Zvládli jsme je dobře. Úklid jsme stihli z drtivé
části v první polovině března, takže zbytek času
jsme mohli využít k přípravám na zahájení se-
zony. Dokončujeme také práce na restaurování
dvou pokojů poškozených havárií vody v roce
2010.  Opravujeme je díky dotaci a chystáme se
i na restaurování mobiliáře. Pokoje sice nebudou
návštěvníkům přístupné hned v dubnu, ale ještě
letos je chceme návštěvníkům ukázat.

Čím zahájíte letošní program?
Zahajovací výstavou „V objetí jarní renesance”,
kterou připravujeme společně se Střední zahrad-
nickou a technickou školou Litomyšl. Ta bude
volně přístupná v otvíracích dnech zámku, tedy
o víkendu a státních svátcích, od 1. do 17. dubna.
Letošním tématem je renesance, které korespon-
duje s tím, které pro rok 2017 vybral Národní pa-
mátkový ústav. Naším tématem pro nadcházející
měsíce je totiž  „Rok renesanční šlechty”. Jsem
sama zvědavá, co studenti vymyslí, protože mo-
žných motivů a inspirací je  mnoho. Na návštěv-
níky při této zahajovací akci čeká hlavně floristika,
protože čistě květinovou výstavu letos výjimečně
plánujeme až na podzim.

Proč až na toto období?
Na začátku září se k nám na zámek sjedou za-
hradníci na celorepublikový seminář a výstupem
bude mimo jiné výstava květinových vazeb. Hlav-
ním motivem expozice bude období sklizně, které
nebylo vybráno náhodně. Litomyšlský zámek
totiž majitelům historicky sloužil jako letní sídlo
a oni sem jezdili právě na období sklizně.

Na jaké další akce se mohou například
letos návštěvníci těšit?
Po slavnostním otevření nás čekají Velikonoce
(program na str. 18). Pak uspořádáme svatební
veletrh, který měl minulý rok úspěch, a prozatím
to vypadá, že ročník 2017 bude zhruba dvakrát
větší než ten loňský. Připojujeme se i k Lázním

ducha. Návštěvníci, kteří přijdou na zámek v do-
bovém oblečení, dostanou slevu na vstupném.
Pak bude samozřejmě Smetanova Litomyšl.
O prázdninách připravujeme opět gastronomické
prohlídky s nabídkou jídel uvařených podle histo-
rických receptů. Také doufám, že se nám podaří
udělat specializované tematické prohlídky „Za
příběhem zámku”. Na konec září připadá kromě
státního svátku i Den srdce, takže i k této příleži-
tosti chystáme speciální akci. Návštěvníci oble-
čeni do červené získají slevu na vstupném.
A samozřejmě plánujeme řadu drobnějších akcí,
na rok 2017 toho chystáme poměrně hodně.

Takže loňské novinky, svatební veletrh
a gurmánské prohlídky, se lidem líbily a máte
na ně pozitivní reakce?
Ano. Svatební veletrh přitahuje také velký zájem
poskytovatelů kadeřnických, kosmetických, cuk-
rářských a celé řady dalších služeb ze širokého
okolí. Letos bude s akcí spojená i soutěž a už teď
mohu prozradit, že jednou z cen bude například
svatební dort. Letošní ročník bude jistě velice za-
jímavý. Gastronomické prohlídky nás mile překva-
pily. Do výše vstupného se totiž samozřejmě
promítá cena jídla a báli jsme se, abychom nepře-
střelili cenu a lidé byli ochotní vyšší vstupné za-
platit. Nakonec se ukázalo, že zájem o tuto akci
je poměrně výrazný, takže se i letos vrací.

Jsou oproti loňské sezoně nějaké drama-
tické změny? Například v prohlídkových tra-
sách či cenách?
Ne. Nezdražili jsme ani jsme nic nezměnili. Na
návštěvníky v tomto ohledu nečekají žádná pře-
kvapení. Jedinou plánovanou změnou je již zmí-
něné zpřístupnění dvou pokojů, které nám
poničila před sedmi lety voda.

Ke konci minulého roku se na silnicích
objevily hnědé poutače na zámek. Slyšel

Zámek letos láká na květiny,
svatby i netradiční prohlídky

ROZHOVOR

Jaro 2017 na
SŠZaT Litomyšl
Jarní období je u nás velmi bohaté na nejrůznější
aktivity. Vybraní studenti zahradnického oboru
navštívili v minulých dnech partnerskou školu ve
francouzském městě Amboise.  Na tamní vý-
stavě naše škola nabízela ochutnávky českého
vína a piva, studenti zde také vyráběli před zraky
návštěvníků květinové dekorace. Měli možnost
ochutnat speciality, které vytvořili francouzští
studenti hotelové školy. Prohlédli si několik
zámků na Loiře – květinovou výzdobu v interi-
érech zámků i nádherné zámecké zahrady. Naši
delegaci do Francie doprovázel Mgr. Martin Kiss,
vedoucí Odboru školství a kultury Krajského
úřadu Pardubického kraje.
Studenti oboru Scénická a výstavní tvorba se
zapojili do soutěže. Zadáním bylo kompoziční
a výtvarné řešení dvou kruhových křižovatek
u hotelu Dalibor. Obhajoba prací před zástupci
města Litomyšl proběhla 30. března a koncem
května bude vyhodnocen vítězný návrh.
A ještě jeden velký úspěch naší studentky. De-
nisa Levová, studentka 2. ročníku oboru Scé-
nická a výstavní tvorba, obsadila se svojí
květinovou vazbou 3. místo v celorepublikové
soutěži v aranžování květin v Lysé nad Labem
Polabský motýl.             Hana Honzíková, SŠZaT

V Litomyšli a ve Svitavách můžete nyní využít
služeb terapeutické poradny ENERGETICKÉ
PSYCHOLOGIE a pomocí metody EFT (Techniky
emoční svobody) vyřešit mnoho svých problémů
a těžkostí. EFT je psychoterapeutická metoda,
vycházející ze znalostí Tradiční čínské medicíny.
Spojuje akupresuru s psychologií. Efektivně do-
káže řešit např. strachy a fobie, fyzické i psy-
chické bolesti, úzkosti, panické poruchy, soc.
fobii, deprese, závislosti, nadváhu, kouření, al-
koholismus, traumata, poúrazové a pooperační
bolesti, sebevědomí, vztahy,  chron. nemoci, mi-
grény, alergie, problémy s otěhotněním, sex.
problémy, výkonnost (práce).
Kontakt: Svitavy 605 519 943 www.terapie-svi-
tavy.cz, Litomyšl 461 612 667 www.faltysovo-
knihkupectvi.cz (volno 18.4.) David Bulva

Energetická
psychologie

Portmoneum vstoupilo do turistické 
sezony a láká na novou expozici
strana 1 >
Teprve díky Ladislavu Horáčkovi se staly také
ohromnou turistickou atrakcí.Bylo jasné, že po-
dobně osvícený soukromý majitel a filantrop
jako pan Horáček se bude hledat jen těžko,
a proto jsem navrhl krajskému zastupitelstvu
odkoupení Portmonea. Po převedení do majetku
Pardubického kraje jsme od počátku chtěli, aby
bylo Portmoneum spravováno Regionálním mu-
zeem v Litomyšli, čímž bude zajištěn další rozvoj
památky a já doufám, že začíná další etapa
v historii tohoto domu, která ho ještě více otevře
naší i zahraniční veřejnosti,” prohlásil hejtman. 
Při akci došlo i na netradiční vsuvku, přítomní za-
seli semínka tabáku,  což byla symbolická vzpo-
mínka na Josefa Portmana. Ten, ačkoliv byl sám
nekuřák, tabák v minulosti také pěstoval, protože
listy rostliny platil výtvarníkům za jejich práci.
Při zahájení sezony také René Klimeš přítom-
ným hostům prozradil, že zaměstnanci regionál-

ního muzea o Portmoneu v současné době stále
bádají. „Pořizujeme rozhovory s lidmi, kteří pa-
matují dobu, kdy ještě Josef Portman žil. Vyzpo-
vídali jsme například pana Josefyho, který je
Portmanovým nevlastním synem a shodou
okolností také nejmladší obětí monstrprocesu se
skupinou kolem rektora Stříteského z 50. let mi-
nulého století. Dále jsme oslovili někdejší kon-
zervátorku památkové péče Alenu Randákovou,
restaurátory Jiřího a Vendulu Látalovy, kunsthis-
torika Jiřího Kašeho, knihkupce Hanu a Luboše
Švehelkovy a řadu dalších. Tyto rozhovory by
v budoucnu mohly být použity pro potřeby do-
kumentu,” vysvětlil ředitel Regionálního muzea
v Litomyšli. V současné době také správa Musea
Josefa Váchala zvažuje, zda návštěvníkům zpřís-
tupnit podkroví Portmonea.
Portmoneum bude pro veřejnost otevřeno v ter-
mínech: duben, říjen: So, Ne 9–12, 13–17, květen-
září: Út-Ne 9–12, 13–17. -red-

jsem, že i letos máte nový propagační prvek.
Ano, ve spolupráci s městem jsme vydali novou
brožuru, v níž lidé najdou tipy na kulturní akce na
zámku i v blízkém okolí. Jsem za to moc ráda, pro-
tože nám takový propagační materiál pro zámek
a návrší chyběl. Návštěvníci se v ní dozvědí infor-
mace o nabídce na zámku, v regionálním muzeu,
zámeckém sklepení, městské galerii, rodném
bytu Bedřicha Smetany i piaristickém chrámu. Je
to nejsouhrnnější materiál k zámku, který náv-
štěvník dostane do ruky a vybere si z něj, co by
chtěl vidět. -mv-

PLACENÁ INZERCE
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Přijďte se pobavit na oslavu
městských lesů
Městské lesy Litomyšl letos slaví 25 let své exis-
tence a zvou na oslavu, která se uskuteční 30.
dubna od 10.00 hod. na Primátorské hrázi. Čekají
nás třeba komentované ukázky lesnických čin-
ností, stromolezec, koně, lovečtí psi nebo hry
a soutěže pro děti. 
Historie lesního majetku města Litomyšle začíná
počátkem 15. století. Pravděpodobně po roce
1405 městu daroval rytíř Toulovec asi 450 ha
lesa jako součást velkostatku „Desná”. „Nejvý-
znamnější část ale byla městem získána po
první pozemkové reformě od knížete Thurn-Ta-
xise v roce 1934. Jednalo se o lesní komplex
Strakov, Janov, Přívrat a Nedošínský háj o vý-
měře asi 925 ha,” upřesňuje vedoucí odboru
městských lesů Petr Novák. V současné době
městské lesy spravují 2 tisíce hektarů, z toho
200 hektarů s prioritou ochrany přírody. Právě
informace o historii, ale i současnosti litomyšl-
ských městských lesů budou součástí nedělního
programu. Vždyť tušili jste například, že do les-
ního majetku Litomyšle patří i hájenka na Budi-
slavi či na Kozlově, které slouží jako ubytovací
zařízení. Víte, že městské lesy spravují také lesy
ve vzdáleném Hrádku? 
Krom infopanelů budou ale připraveny ukázky
práce s koněm, sběr šišek stromolezcem, úpravy
korun stromů horolezeckou technikou, show

s hydraulickou rukou, prohlídka lesní techniky,
komentované ukázky mysliveckých činností,
ukázky dravců a sov, ukázky plemen loveckých
psů a jejich výcviku či vystoupení souboru Tru-
bači Zábřeh. Na menší návštěvníky čekají hry
a soutěže nebo lesní pedagogika. Bez rozdílu
věku si návštěvníci mohou zasadit svůj strom
a ti odvážnější vyzkoušet střelecké umění z bro-
kovnice na asfaltové terče nebo ze vzduchovky
na nedaleké střelnici na Černé hoře. Zajímavá
podívaná jistě bude na dřevosochání motorovou
pilou a pro fajnšmekry výstava historických mo-
torových pil. Znavenější hosté mohou využít
projížděk v kočáře. 
Po celou dobu bude probíhat prezentace
firem L.E.S.CR s.r.o. – vše pro les…, S&E Solutions
s. r. o. – zahrada v akci, PEFC – certifikační systém
trvale udržitelného hospodaření v lesích a SZaTŠ
Litomyšl – obor opravář lesnických strojů.
A protože se Den s městskými lesy koná na ča-
rodějnice, přichystáno je stylové ukončení v po-
době pálení čarodějnic s hudebním doprovodem
kapely Countrymeni. Hladoví návštěvníci jistě
nepohrdnou specialitami myslivecké kuchyně. 
Parkování bude možné u tenisové haly, zimního
stadionu či krytého plaveckého bazénu, pro tě-
lesně postižené budou vyhrazena místa u Pri-
mátorské hráze. Jana Bisová

Karneval 
3. litomyšlské MŠ
Hudba a smích se nesly ulicí u Veselky ve čtvrtek
16. března. Konal se tady totiž karneval 3. lito-
myšlské mateřské školy. Sálem se míhali rozto-
milé princezničky, víly, čarodějnice, Spidermani,
ninjové, zvířátka všeho druhu, do toho pobíhal
Křemílek s Vochomůrkou... Rozesmátým dětem
pak statečně sekundovaly paní učitelky v po-
době sluníček, koťátek, broučků a motýlků.
Děti i rodiče si karneval opravdu užili a za to
patří dík nejen pracovnicím školky, ale i dobro-
volníkům, kteří pomohli s přípravou a násled-
ným úklidem, a sponzorům, s jejichž přispěním
dostaly děti dárečky.  
Tak zase za rok! Jana Bisová, foto: Jana Bisová 

10.00 – 10.30 Slavnostní zahájení 

10.30 – 14.30 Komentované ukázky lesnických činností 
10.30 – 12.00 obnova lesa, těžba a odvoz dříví, výroba paliva, zpracování 
12.15 – 12.45 ukázka práce s koněm
13.00 – 13.45 stromolezec – sběr šišek, úprava korun stromů 
14.00 – 14.30 show s hydraulickou rukou

13.15 – 13.45 Trubači Zábřeh 

14.30 – 16.30 Komentované ukázky mysliveckých činností
14.30 – 15.15 Ukázky dravců a sov 
15.30 – 16.30 Ukázky plemen loveckých psů a jejich výcviku 

17.30 – 22.00 Pálení čarodějnic s kapelou Countrymeni 

Doprovodné akce:
10.00 – 17.00 Výstava Historie, současnost a budoucnost správy lesního majetku města
10.00 – 17.00 Výstava historických motorových pil
13.00 – 14.00 Prohlídka lesní techniky
13.00 – 15.00 Dřevosochání motorovou pilou 
13.00 – 16.00 Hry a soutěže pro děti, lesní pedagogika 
13.00 – 16.00 Zasaď si svůj strom!   
13.00 – 16.00 Vyzkoušej svoje střelecké umění na brokové střelnici   
13.30 – 16.00 Projížďky kočárem 

Prezentace firem: 
L.E.S.CR s.r.o – vše pro les...  •  S&E Solution s.r.o. – zahrada v akci
PEFC – certifikační systém trvale udržitelného hospodaření v lesích
SZaTŠ Litomyšl – obor opravář lesnických strojů    

Parkování:
Doporučujeme využít parkoviště u tenisové haly, zimního stadionu a krytého plaveckého
bazénu. Parkování u Primátorské hráze bude povoleno jen tělesně postiženým
(příjezd z ul. Lidická). 

městských lesů
Litomyšl 

25letSlavíme

Historie lesního majetku města Litomyšl začíná již počátkem
15. století. Novodobě byla správa lesního majetku města obnovena
před 25. lety. Přijďte si připomenout bohatou historii, něco se naučit
a zároveň se i pobavit! Připraveno bude kryté sezení, speciality
myslivecké kuchyně a bohatý program pro děti i dospělé.  

Zveme opět všechny příznivce 
Country & Bluegrass music na jarní 
jamovací setkání. 
V naší restauraci POD KLÁŠTEREM 
se struny našich nástrojů rozezní dne
15. DUBNA .
Všichni muzikanti a milovníci dobré
hudby jsou vítáni. Začínáme v 19.30
ve sklepních prostorách restaurace. 
Rezervace na tel. čísle 461 615 901,
nebo v restauraci u obsluhy.

VI.COUNTRY
VEČER

Svoz nebezpečného
odpadu
Místo: město Litomyšl + integrované obce
Termín: 5. 4.  –  6. 4. 2017
Druhy odebíraných odpadů: 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 5. 4.:
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
čtvrtek 6. 4. :
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

-red-



1. 4. So 9.00-13.00 Tvoření šperků z korálků pro mladé dámy i jejich mámy • rodinné centrum tel. 607 605 720
11.00 Ptačí hody - kachna divoká, kur domácí, pštros dvouprstý, perlička kropenatá • Na Sklípku tel. 736 175 750
20.00 Zrní - koncert v rámci turné k nové desce 1. část, afterpárty, 200 Kč v předprodeji/250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
18.00 Radek Jaroš: Elbrus + Koruna Himaláje - přednáška horolezce Radka Jaroše, vstupné 170 Kč • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 766
18.00 Jakub Špaňhel: Na černé hladině kde zrcadlí se noci - vernisáž výstavy • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 771 145
22.00 Brian - djs Brian, Giacomo, Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 4. Ne 14.00 Mantry a bhadžany - společné zpívání s chrudimskými Mantrovníky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené - v novém prostředí, živá hudba, vstupné 80 Kč • Zámecký pivovar tel. 777 100 897
15.00 Když jde kůzle otevřít - pohádku pro děti zahraje Hravé divadlo, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

3. 4. Po 17.00 Rakouské Alpy, cesty po ledovcích - přednáška Svatopluka Bulvy • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Přehrávky ZUŠ • Music Club Kotelna tel. 461 612 628

4. 4. Út 8.30 Velikonoční tvoření pro děti • rodinné centrum tel. 607 605 720
9.00-16.00 Jarní výstava - jarní dekorace a výrobky s jarní tématikou • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
17.00-20.00 Cestování do našich vnitřních světů - prožitkový seminář • Smetanovo náměstí tel. 605 147 812
19.00 F. R. Čech: Dívčí válka - nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice, vstupné od 349 Kč • Smetanův dům
19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 4. St 8.30-16.00 Velikonoce v knihovně - jarní vazby, dekorace do bytu, zdobení perníčků a vajíček • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Pašijový koncert Slávka Klecandra - S. Klecandr je zpěvák a kytarista skupiny Oboroh • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Free Wednesday - středeční dance party, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 4. Čt 9.30 Ukliďme Česko s Rodinným centrem Litomyšl • sraz na parkovišti před "zimákem" tel. 607 605 720  
13.30 Můj mazlíček - čtení s babičkou Marcelkou • městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Velikonoční tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

7. 4. Pá 17.00 Josef Váchal: Ten, kdo kněhoznačky pilně sbírá - vernisáž výstavy • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Hudební mejdan s bubny - a dalšími hudebními nástroji s Bety a Pavlem Jasanskými • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Horkýže Slíže - koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 260 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 All Stars party - dj Rodrigo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 4. So Ukliďme Česko - dobrovolníci sbírají odpad v okolí cest, podél potoků a řeky, v lesích a parcích • různá místa v Litomyšli tel. 602 202 580
9.00-18.00 Sebehodnota a síla ženy - celodenní seminář ŽenaŽiva • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00-16.00 Smrt jsme Vám vynesli, nové léto přinesli... - sobotní workshop, cena 20/40 Kč • regionální muzeum tel. 461 615 287
21.00 Bass4you vol. 2 - djs Suki, M@rk, Aditiv, Pornz, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland - djs Glenn & Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 4. Po 8.30 Zdobení velikonočního beránka - dětské kuchtění v RC • rodinné centrum  tel. 607 605 720 
9.00 Výklady karet - s Naděždou Iždinskou, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 Florální objekty pro festival Smetanova Litomyšl - přednáška E. Klabanové a Věry Cenkové • městská knihovna tel. 461 612 068
19.15 Prožitkové bubnování - s Pavlem Jasanským • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

11. 4. Út 8.30 a 17.00 Vysávání řeřichy - tvoření v RC • rodinné centrum tel. 607 605 720  
17.30 Posvátná geometrie a vědomá tvořivost - seminář Michaela Rice, vstupné 300 Kč • Gymnázium A. Jiráska tel. 605 147 812
17.30 Práce s energií jednoduše - přednáška Davida Bulvy • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Jeff Baron: Návštěvy u pana Greena - abonentní divadelní představení, vstupné 290-360 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

12. 4. St 8.00 Velikonoční mazance - kuchtění v RC • rodinné centrum  tel. 607 605 720 
17.00 Bible očima dětí - vernisáž výstavy • Husův sbor tel. 724 704 977
18.00 Cesta Kristovými energiemi - přednáška Dalibora Falty • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Jarní koncert dechového orchestru Smetanova domu - hostem dechovka Dolnovanka, 100 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Free Wednesday - středeční dance party, dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 4. Čt 8.00-13.00 Zelený čtvrtek - tradiční velikonoční tvoření, vyfouklá vajíčka s sebou, cena dílny 50 Kč • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
17.00 KJČ: J. V. Myslbek a jeho socha sv. Václava - přednáška paní Marie Paříkové • Restaurace U Slunce tel. 724 024 708
20.00 Swing This? vol. 3 - elektroswingový večírek s kapelou a djs MoveBreakers, 130 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

14. 4. Pá 20.00 AC/DC Czech revival - koncert, afterpárty s dj, 100 Kč předprodej / 120 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! - dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 4. So 19.30 VI. Country večer - jarní jamové setkání pro všechny příznivce Country & Bluegrass music • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
22.00 Be Fashion - dj Don Marquez • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 4. Ne 10.30 Slavnostní žehnání živým zvonům - velikonoční mše svatá zakončená vyzváněním zvonů • Chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 333
22.00 Velikonoční mejdan - dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 4. Po 11.00 Velikonoční brunch • Hotel Aplaus **** tel. 461 614 900
18. 4. Út 9.00 Poradna EFT - David Bulva, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19. 4. St 17.30 Specka jede k moři - benefiční koncert, vstupné dobrovolné • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

18.30 Za všechno si můžeme sami aneb co bychom měli vědět - přednáška Karla Šramla • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Svoboda - a co sní? - přednáška prof. PhDr. Jana Sokola • Gymnázium A. Jiráska tel. 723 902 216
20.00 Free Wednesday - středeční dance party, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 4. Čt 9.00-17.00 Jarmark ke Dni Země - netradiční zboží přímo od výrobců, živá zvířata, prezentace MŠ, ZŠ, RC, DDM • dolní část Smetanova nám. tel. 461 615 270
17.00 Divadlo bratří Formanů: Aladin - rodinné divadelní představení, vstupné 170-190 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

21. 4. Pá 16.00 Litomyšl panská - architektonická procházka z cyklu Procházky (s) městem • Zámecké informační centrum tel. 461 614 765
20.00 The Night’s Joy • Hostinec U Černého orla 
21.00 Music party - dj Maxim, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future - dj Mig • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

v Litomyšli v dubnu 2017
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kinolitomysl.cz
Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 

So, Ne  1., 2. 4.  Život - film USA, sci-fi/thriller, 110 min, titulky, 120 Kč
Út, St  4., 5. 4.  Volání netvora: Příběh života - film USA/Španělsko, drama/fantasy, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt  6. 4.  Ghost In The Shell - film USA, akční/sci-fi, 110 min, titulky, 120 Kč
Pá  7. 4.  Ghost In The Shell ve 3D - film USA, akční/sci-fi, 110 min, titulky, 150 Kč
So, Ne  8., 9. 4. Power Rangers: Strážci vesmíru - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy, 125 min, 110 Kč
Út 11. 4. Ústava - film ČR/Slovinsko/Makedonie, komedie, 95 min, titulky, 100 Kč
St, Čt 12., 13. 4.  Masaryk - film ČR/SR, životopisný/drama/historický, 115 min, 120 Kč
Pá, So, Ne 14., 15, 16. 4.  Rychle a zběsile 8 - film USA/Japonsko/Francie/Kanada, akční/krimi/thriller, 140 min, titulky, 130 Kč 
Út 18. 4.  Týden s Oscarem: La La Land - film USA, komedie/drama/muzikál/romantický, 130 min, titulky, 110 Kč
St 19. 4.  Týden s Oscarem: Místo u moře- film USA, drama, 140 min, titulky, 90 Kč
Čt 20. 4.  Týden s Oscarem: Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny- film USA/Austrálie, životopisný/válečný/historický/drama, 140 min, titulky, 100 Kč
Pá 21. 4.  Týden s Oscarem: Kniha džunglí - film USA, dobrodružný/drama/rodinný/fantasy, 110 min, 80 Kč
So 22. 4.  Týden s Oscarem: Fantastická zvířata a kde je najít - film VB/USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 135 min, 110 Kč
Ne 23. 4.  Týden s Oscarem: Moonlight - film USA, drama, 115 min, titulky, 80 Kč
Út, St 25., 26. 4. Špunti na vodě - film ČR, rodinný/komedie, 90 min, 120 Kč
Čt, Pá 27., 28. 4.  Loupež ve velkém stylu - film USA, komedie/krimi, 120 min, titulky, 110 Kč
So, Ne 29., 30. 4.  Zahradnictví: Rodinný přítel - film ČR, drama, 110 min, 120 Kč
Út, St  2., 3. 5.  Ztracené město Z - film USA, akční/dobrodružný/životopisný/historický, 140 min, titulky, 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  1. 4. Šmoulové: Zapomenutá vesnice ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 140 Kč 
Ne  2. 4.  Šmoulové: Zapomenutá vesnice - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 120 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

22. 4. So 8.30 Kurz olejomalby technikou Boba Rosse - jednodenní kurz s Markétou Kostkubovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 Dialog vědy a víry - přednáška RNDr. Jana Kaliny na téma "Biostatistika" • Husův sbor tel. 724 704 977
10.00 Malá pivní slavnost - 8 druhů piva, pivní gastronomie, ukázky vaření piva, soutěž domovarníků, aj. • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
13.00 Čarodějnice nanečisto - od 14.00 výroba čarodějnic, v 17.00 zapálení čarodějnické vatry • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Otevřené manželství - divadelní předst. uvádí Studio Dva Praha (J. Krausová a K. Roden), 360 - 420 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Houpací koně - koncert, afterpárty s djkou Magdi-dou, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Storm Wow Night - djs Michael C a Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 4. Po 16.00 Venkovská zahrada - přednáška ing. A. Papáčka a Jana Rottera • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Fragile - koncert slovenské hudební skupiny • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812
19.15 Prožitkové bubnování - s Pavlem Jasanským • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

25. 4. Út Městská hromadná doprava zdarma - podpořte životní prostředí a využijte MHD, která je tento den zdarma • Různá místa v Litomyšli
8.30 Čarodějnice - tvoření v RC • Rodinné centrum  tel. 607 605 720  
12.00–16.00 Přírodovědná soutěž - soutěž pro děti z 2. – 5. tříd ZŠ v poznávání rostlin a živočichů • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16.00 Majálesový průvod studentů v maskách - průvod městem do Klášterních zahrad • sraz v atriu pedagogické školy tel. 724 667 910
17.00 Alchymie ekopraní • Rodinné centrum tel. 607 605 720  
19.00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

26. 4. St 19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Lázně kuřácké • Na Sklípku tel. 461 614 723
19.30 Missák 2017 - soutěž, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 724 667 910
19.30 552. LHV: Litomyšlský symfonický orchestr - tradiční koncert, 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Free Wednesday - středeční dance party, dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

27. 4. Čt 9.00 Astroporadna - Ilona Regina Grimová (TV vědmy radí), po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 Večery s galerií - výstava Váchalových exlibris, od 17:30 komentovaná prohlídka s Romanem Vosičkou • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Poprask na laguně - divadelní představení (E. Holubová, B. Klepl, J. Krausová, K. Hádek, aj.), od 360 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Rocková majálesová noc - vstupné 50 Kč na školách, 70 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 724 667 910

28. 4. Pá 18.00 Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha - písničky V + W aj., hraje Matej Benko Quintet, 190 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Thom Artway - koncert, afterpárty s dj, 150 Kč předprodej / 190 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Classixxx Milenium Edition - dj Leemac • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 4. So 10.00-22.00 Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny - lázeňská promenáda, koncerty, výstavy, zahájení ve 14:00 • Různá místa v Litomyšli
13.30-18.00 Meditační kreslení mandal - s Jiřinou Beinstein Lockerovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00-18.00 Kurz Reiki I. stupeň - David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
15.00-17.00 Autorské odpoledne - beseda s autorem výstavy šperků K. Votipkou, který bude vyprávět o své práci • Galerie de Lara tel. 603 247 078
22.00 Československá párty - dj Xavier • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Lázeňská afterpárty - djs Negr a Magdi-da, 50 • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

30. 4. Ne 10.00-15.00 Snídaně v trávě - stylový lázeňský brunch, občerstvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou • Státní zámek Litomyšl tel. 461 653 333
10.00 Do všech koutů návrší - prohlédněte si zrevitalizované budovy na zámeckém návrší • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897
13.00-23.00 Slavíme 25 let městských lesů - hry, soutěže, zvířátka, country muzika a pálení čarodějnic • Primátorská hráz tel. 461 653 333
16.00 Pálení čarodějnic - buřty zajistí areál • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

1. 5. Po 11.00 Svátek práce Brunch • Hotel Aplaus **** tel. 461 614 900
2. 5. Út 17:00 M. D. Rettigová a knedlíky - vernisáž výstavy ze soutěže o podobiznu M. D. Rettigové • Rettigovka - alternat. restaurace tel. 775 534 977

19:00 Chytrý kvíz - soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19:00 Spravedlivý nebo milosrdný Bůh? - přednáška Ladislava Heryána • Gymnázium A. Jiráska tel. 724 704 977
19:30 Volba Miss Majáles 2017 - majálesová dance party s volbou Miss Majáles 2017, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 724 667 910

4. 5. Čt 18:00 Dějiny českých a moravských Židů - přednáška Mgr. Karla Hrdličky • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
5. 5. Pá 20:00 Punk v Kotli 2 - koncert, afterpárty s dj, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 5. So 21:00 Óčko Party Ride - Jakub Děkan, Refew, Aless, dj Nyx, 160 Kč předprodej / 190 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
7. 5. Ne 15:00 Pipi Dlouhá punčocha - pohádku pro děti uvádí Hoffmanovo divadlo Uherské Hradiště, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

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

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



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 9. 4 Příroda Litomyšlska: ruderál - malá výstava zaměřená na rostliny a živočichy • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 17. 4. Zimní radovánky v muzeu - dětská herna nejen pro malé návštěvníky• Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 3. 9 Imaginárium v Litomyšli - živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 2. 4 Jaromíra Němcová: Vrstvami - výstava, která představí sochařská díla, grafiky i malby. • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 30. 4. Šíma, Reynek, Boštík – unikátní výstava velikánů 20. století • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá–Ne 10–17
do 31. 5 Diference pohledu - prodejní výstava Pavlíny Dusil a Mimi Matouškové • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • denně
do 21. 5 Historické fotografie Portmonea - výstava snímků od dob Josefa Váchala • Portmoneum - Museum Josefa Váchala • So-Ne 9-12 a 13-17
od 1. 4 do 2. 4 V objetí jarní renesance - slavnostní otevření zámku s květinovou výstavou • Státní zámek Litomyšl • 10-16
od 2. 4 do 31. 5 Jakub Špaňhel: Na černé hladině kde zrcadlí se noci - výstava obrazů z dějin umění • Galerie Miroslava Kubíka • Pá 12-17, So 10-17, Ne 12-17 
od 3. 4 do 29. 4 Bohatství naší planety - výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době 
od 7. 4 do 9. 4 Velikonoční květinová výstava • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • Pá-Ne 8-17
od 8. 4 do 9. 4 XVI. Astrovíkend - esoterický festival - porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17 
od 8. 4 do 4. 6 Josef Váchal: Ten, kdo kněhoznačky pilně sbírá - výstava exlibris • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 11. 4 do 9. 7 Příroda Litomyšlska: Zahrada, louka - malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 14. 4 do 17. 4 Velikonoce v zámeckém sklepení - workshop zdobení skleněných kraslic, velikonoční degustace pro malé i velké, živá kuřátka • zámecké sklepení • 10-16
od 14. 4 do 17. 4 Velikonoce na zámku - velikonoční prohlídky květinově vyzdobenými reprezentačními sály základního okruhu • Státní zámek Litomyšl • 10-16
od 14. 4 do 17. 4 Velikonoční menu • Hotel Aplaus - restaurace Bohém • 11.00 
od 14. 4 do 16. 4 Velikonoční menu • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00 
od 25. 4 do 2. 5 Majáles litomyšlských studentů • Různá místa v Litomyšli 
od 27. 4 do 30. 4 Menu historických osobností - lázeňská Litomyšl • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00 
od 29. 4 do 1. 10 Stálá expozice - expozice představuje ty nejkvalitnější díla ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 29. 4 do 31. 5 Karel Votipka: Šperky - výstava • Galerie de Lara • Út-Pá 9-12 a 13-30-17, So 9-12  

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Provozní doba - www.bazen-litomysl.cz nebo tel. 461 315 011

 Spinning Centrum Stratílek
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO, 18.30, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 – 120 minut 
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz/spinning.html

 FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Cvičení probíhá ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• K2 HIKING • TRX • AEROBIC • BOSU • PORT DE BRAS •
JUMPING • MIX PRO ŽENY • FUN DANCE • POWER JÓGA •

CVIČENÍ PRO DĚTI
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás
• Po-Čt 8.00-22.00, Pá 8.00-23.00
• So 10.00-23.00, Ne 10.00-20.00
Více informací na www.sportcentrum-litomyšl.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin
Po 8.30, Út 18.00, Čt 19.00, Pá 8.30 - Jóga     
Po, St, Pá 17.00 - Karate • Po, Čt 18.00 - Fitbox   
Po 19.00 - Zumba • Út 19.00 - Taiči    
St 8.30 (kroužek a hernička pro malé děti), 15.00 (starší děti)
Vasrmánek • St 18.45 Aezu • Pá 19.00  Kickbox  
Více na: http://litomysl-veselka.cz/rozvrh-cvicebnich-hodin/

Soukromá taneční škola Scarlett:
Út 14.30-16.00  scénický tanec pro děti od 10-15 let
Út 16.15-17.00  taneční a pohybové hry pro děti od 3-5 let
Út 17.00-18.30  výuka klasického tance pro děti od 10 let
Čt 14.00-15.30  scénický tanec pro děti od 8-10 let    
Pá 14.00-15.30  scénický tanec pro děti od 5-8 let
Info: Helena Peterová, 732 608 654, www.scarlett-dance.cz

 Sokolovna, tel. 775 653 317
Rozpis cvičení do června 2017:
• Po 16.00-17.00  rodiče s dětmi
• Po 17.00-18.00  mladší žactvo
• Po 18.00-19.00  zdravotní cvičení ženy
• St 17.00-18.00  cvičení předškolních dětí
• St 18.00-19.00  gymnastika žákyně

SPORT, CVIČENÍ

So, Ne  8., 9. 4.  Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa - film USA, akční/dobrodružný, 110 min, 80 Kč
So, Ne 15., 16. 4.  Anděl páně 2 - film ČR, komedie/rodinný/fantasy, 100 min, 80 Kč
So 22. 4.  Zootropolis: Město zvířat ve 3D - film USA, animovaný/akční/dobrodružný/komedie, 110 min, 110 Kč
Ne 23. 4. Zootropolis: Město zvířat - film USA, animovaný/akční/dobrodružný/komedie, 110 min, 80 Kč
Po 24. 4. od 9.30 Mach a Šebestová na prázdninách - pásmo pohádek pro nejmenší, 75 min, 30 Kč
So 29. 4. Mimi šéf ve 3D - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 110 min, 140 Kč
Ne 30. 4.  Mimi šéf - film USA, animovaný/komedie/rodinný, 110 min, 120 Kč

KAM ZA SPORTEM
1. 4. So 9.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Spartak Polička A - regionální přebor • Sportovní hala Jiskra
     12.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Spartak Polička B - regionální přebor • Sportovní hala Jiskra
     13.15 Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. Prosetín/Holetín - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
     16.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Vysoké Mýto B - mistrovské utkání krajské I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora

2. 4. Ne 9.00 a 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice - OP minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra
     9.30 a 11.15 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Dolní Újezd/Sebranice - mistrovské utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
     12.30 a 14.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Česká Třebová - OP minižákyň U12 • Sportovní hala Jiskra

8. 4. So 9.30 a 11.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Velké Meziříčí - divize žáků U15 • Sportovní hala Jiskra
     13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna - Hřebčín Suchá

14. 4. Pá 10.00 Běh s velikonočním zajíčkem - kategorie 600 až 3000 m pro děti i rodiče • běžecký areál na Černé hoře
15. 4. So 9.00 Dubnové jezdecké závody - hobby + Z-L** • Jízdárna - Hřebčín Suchá
     9.30 Fotbal: Turnaj okresní soutěže smíšených přípravek v Litomyšli • Městský stadion Černá hora
     14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji - 4. kolo • Dům dětí a mládeže
     16.30 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Lanškroun - mistrovské utkání krajské I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora

22. 4. So 9.00 Lesní běh Černou horou - 45. ročník na tratích dlouhých 1.2 km, 3 km nebo 6 km, startovné 30 Kč • Areál Černá hora
     9.30 a 11.15 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Jiskra Ústí nad Orlicí - mistrovské utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
     10.00 Jezdecké hry pro děti - jezdecké závody, parkury 40-80 cm • Jízdárna - Hřebčín Suchá

29. 4. So Otevírání nebe - setkání modelářů s modely různých kategorií • Modelářské letiště Vlkov
     9.30 Fotbal: Turnaj okresní soutěže smíšených přípravek v Litomyšli • Městský stadion Černá hora
     13.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony • Jízdárna - Hřebčín Suchá
     16.30 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FC Nasavrky - mistrovské utkání krajské I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora



LITOMYŠL                        viz kalendář akcí 
SVITAVY                            12. 4.     14.00     Velikonoce ve Svitavách - Jazzové combo Petra Jeníčka ZUŠ Svitavy, skupina Paraplet • na náměstí (za nepříznivého počasí ve Fabrice)
                                           15. 4.     13.00     Zahájení turistické sezóny - letos vám představíme nejen přírodu v bezprostředním okolí, ale i obec Koclířov • Svitavy – Koclířov
                                           19. 4.     19.00    Lobkowitzovo trio - koncert v rámci měsíce holocaustu  a  Hledání hvězdy Davidovi, vstupné 160 Kč, členové KPH 80 Kč • Ottendorferův dům 
                                               20. 4.    19.00    Keith Huff: Deštivé dny - hra o síle přátelství a zároveň kriminální příběh, hrají: Richard Krajčo a David Švehlík, vstupné 400 Kč • Fabrika
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ   20. 4.    19.00     Dny slovenské kultury 2017- slavnostní zahájení festivalu, slovenská cimbálová kapela Romano Stilo• dvorana muzea
                                           22. 4.    14.00-21.30   Česko-slovenský folklór na náměstí - slavnostní průvod, vojenský umělecký soubor Ondráš, Hrdza, a mnohé další • náměstí TGM
                                           23. 4.    19.00    Deň kedy zomrel Gagarin - nový titul Slovenské sekce Divadla v Dlouhé • kinosál muzea
POLIČKA                             1. 4.       17.00     Módní přehlídka - vstupné 80 Kč (senior pas 50 Kč) • Tylův dům
                                           7. 4.       19.00    Frida - maľovať a milovať - vstupné 210, 240, 270 Kč • Tylův dům
                                           19. 4.     19.00    Radim Vizváry - vstupné 150 Kč (předprodej 120 Kč, studenti 40 Kč) • Tylův dům
                                           21. - 22. 4. 19.30  Polička Jazz Festival - vstupné sezení 260/stání 200 Kč (předprodej 220/160 Kč) • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO                 8. 4.                    Jarní kujebácký jarmark
                                               22. 4.                    Kujebácký šmajd
                                           26. 4.                    Den Země

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

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    
Informační centrum na zámku otevřeno:   So-Ne 9.00-16.00 

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Aktuálně: prodej vstupenek na Festival Smetanova Litomyšl

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                        viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                                9. 4.      14.00    Jarní trhy - připraveno je pohoštění, sladký bar a pro děti v IC dílnička• před Informačním centrem
                                               20. 4.    16.00    Loutkové divadlo Šípková Růženka – představení rodinného loutkového divadla Michala Drtina, vstupné 20 Kč  • Komunitní sál MFD
                                               22. 4.    19.00    Rozpaky zubaře Svatopluka – dentista Svatopluk Novák, je nerozhodný a řešení situací rád přenechá divákům v hledišti, předprodej  v IC
                                               30. 4.    17.00     Pálení čarodějnic – DSH Bystré Vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, občerstvení zajištěno • za hasičskou zbrojnicí
DOLNÍ ÚJEZD                   29. 4.   14.00    Stavění Máje - vystoupí ZUŠ Dolní Újezd, Dolnovanka, loutkové divadlo Kozlík HK, Lucky Joke, Machos Burritos• park na Rovince
KVĚTNÁ                            8. 4.      9-16      3. ročník velikonočních inspirací - Jaro na statku Květná Farma, jarní tradice, velikonoční povídání, dílničky pro malé i velké • Květná č.p. 40
POLIČKA                           15. - 16. 4.          Velikonoce na Svojanově 
                                               19. - 22. 4.         21. festival Polička Jazz - R. Vizváry – Sólo, J. Spálený & ASPM, Lanugo, Tribute2Headhunters, Libor Šmoldas Organ Trio a další • Tylův dům
                                               do 14. 5.              Jarní výstava od zrníčka k bochníku - výstava zaměřená na roli chleba v životě našich předků • Centrum B. Martinů
POMEZÍ                             8. 4.      13.00     Velikonoční inspirace • KD Pomezí
                                           29. 4.                  Pouťová zábava • KD Pomezí
SEBRANICE                      6. 4.                    Kurz drátování - pořádá SAN, objednávky na telefonu 604 590 474 • Sebranice čp. 8
                                           16. 4.    20.00    Velikonoční zábava - hraje Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč, pořádá TJ Sebranice • kulturní dům
                                           27. 4.                   Kurz předení na kolovratu - pořádá SAN, objednávky na telefonu 604 590 474 • Sebranice čp. 8
                                           29. 4. 9.00         Ping-pongový turnaj - turnaj pro žáky 1.-9. třídy ZŠ a je určen pouze pro neregistrované hráče, s sebou: obuv do tělocvičny, pálku, svačinu

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE
LITOMYŠL                        viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ         7.-21. 4.               Královehradecký Majáles - týden, kdy město žije studenty, cílem je prezentace hradeckých vysokých škol • ulice města
CHEB                                     8. 4.                    Velikonoční jarmark v chebském muzeu  
JINDŘICHŮV HRADEC    9. 4.                       Jarní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru - 19.00 • Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
KUTNÁ HORA                   30. 4.                    Kutnohorský Majáles - oslavy mládí a příchodu máje na nádvoří Vlašského dvora, doprovodný program • na nádvoří Vlašského dvora
POLIČKA                             19.-22. 4.             21. ročník festivalu Polička Jazz - Radim Vizváry – Sólo (pantomima), Jan Spálený & ASPM, Lanugo a další • Tylův dům
TELČ                                  8. 4.                       Vítání svátků jara - vítání svátků jara s folklorním souborem Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč a tradičním předváděním řemesel
TŘEBOŇ                            8.-17. 4.                Amarylis na zámku - tradiční výstava květinových vazeb, 8. dubna řemeslné a květinové trhy na Masarykově náměstí • zámek 

více na www.ceskainspirace.cz

více na www.ceskomoravskepomezi.cz

 Sport. areál za sokolovnou a sauna, tel. 777 588 586
Aktuální otevírací doba na www.areal-sokolovna.cz

 Centrum Spontanea, Smetanovo nám. 77, Litomyšl
vchod z průchodu vedle drogerie DM , tel. 605 147 812
Joga s Petrou Polákovou
• Jóga pro seniory - čtvrtek od 9.30-10.30
• Jóga pro ženy - úterý od 16.30-17.30
• Hathajoga - úterý od 18.00-19.30
Info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002,
www.anahatayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou pro začátečníky
a mírně pokročilé - středy od 17:00-18:00
Nepravidelné akce:
1. 4. od 13.00-18.00  Odpolední seminář orientálního tance
s Adrienou Morávkovou • 6. a 20. 4. od 17.30  Kontaktní im-

provizace se Zitou Pavlištovou (www.druna.cz) • 9. 4. od
14.00  Jóga pro maminky a děti • 10. 4. od 19.15  Prožitkové
kurzy bubnování s Pavlem Jasanským • 15. 4. od 14.00-18.00
Sobotní jógové spočinutí s Petrou Bálskou • 24. 4. od 19.15
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
29. 4. od 9.00-13.00  Kurz jógy s Karlem Beinsteinem

 Taneční sál ZUŠ - Tunel
Kurz orientálního tance s Taneční školou Amor
• Čt 18.30, Další info: A. Morávková, tel. 728 684 634,
www.amor-orient.com
Pilates
• St 19.00, Další info: Jarka Voleská, tel. 731 474 953, jarka.vo-
leska@gmail.com

 Základní škola, Zámecká 496, tel. 775 195 301
Joga klub Litomyšl

• Út 17.00-18.30 a 18.30-20.00 • Čt 17.45-19.15
 KARATE-DO Litomyšl,

• od 6 do 11 let - pohybový program Cesta malého bojovníka
St a Pá 15.30-17.00 (hala TJ Jiskra)
• od 11 do 15 let a od 16 let - tréninky karate-do a moderní
sebeobrany - Po a St 17.30-19.00 (tělocvična ZŠ U Školek)
Další info: Petr Janda (tel. 732 163 054), Jiří Smékal 
(smekal.karate@seznam.cz), www.karate-litomysl.cz

 Basketbalový klub Litomyšl,
Pro děti ve věku 5-9 let ve spolupráci s DDM probíhá spor-
tovní přípravka, zaměřená na rozvoj pohybových schopností
a obratnosti dítěte
• děti 5-7 let - Čt 15.30-16.30 (tělocvična ZŠ U Školek)
• děti 7-9 let - Čt 15.30-17.00 (městská sportovní hala)
• děti 9-11 let - Út 17.00-18.30 (hala TJ Jiskra), Čt 15.30-17.00
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Přicházím ke svému pracovnímu stolu a z povz-
dálí na mne mává kolega se zářícíma očima a vel-
kým úsměvem: „Už jsi to viděl?” ptá se.
Odpovídám, že ne, a teprve teď rozeznávám jisté
detaily na skládačce, kterou drží v ruce. Červené
srdce, „co to asi zase bude,” říkám si, „že by ho
tak upoutal leták k letošním Lázním ducha?” To
by pro mne bylo velké překvapení. 
Překvapení se konalo, nikoli však kvůli Lázním
ducha. Náhle jako by mne obestřela mlha a já si
prohlížel krásný barevný leták propagující po-
stavu Zdeňka Nejedlého. Ocitl jsem se za příkro-
vem takřka dávnověku, měl jsem v rukou tisk,
který bych tipoval tak do 70., maximálně první
poloviny 80. let. Zářivá osobnost „slavného” lito-
myšlského rodáka hrála všemi barvami – mohl
jsem se seznámit v krátkosti a rychle s nezměr-
nou bohatostí jeho života a kulturního díla, vidět
jeho zápasy za lepší budoucnost i výsledky ne-
utuchající práce. No prostě opět ožilo to, v čem
jsem byl vyučován celou základní školu. Bohužel
se mi ten sladký sen dětství brzy rozplynul.   
Když jsem se podíval znovu na celou věc střízlivě,
přímo mne nadchlo, jak může ve vší vážnosti
ještě někdo takovou věc vytvořit v naší době.
Nelze to snad ani nazvat nehorázností, jak jsem
původně chtěl, ale jde spíš o vtip.  Kdo je auto-
rem? V téměř neviditelné tiráži je uveden Max
Olšan a vydavatelem Městský výbor KSČM v Li-
tomyšli. Neudělal to však nějaký diverzant, aby
uškodil komunistickému hnutí? Jestli ne, tak gra-
tuluji, soudruzi už vstoupili do fáze sebekariko-
vání. 
Leták je prvoplánovou ideologickou agitkou
(navíc s již fixovanými omyly jako: „A z jeho úst
poprvé zazněla dnes každému známá slova –
Smetanova Litomyšl”) křísící přízraky pováleč-
ného období. V normalizačním duchu a se soci-
álně-humanistickým nádechem předkládá jako
výdobytek např. myšlenku jednotné školy, která
„nahradila dosavadní sociálně nespravedlivě di-
ferencovanou školskou soustavu”. Školství se
však ve skutečnosti po roce 1948 stalo prostřed-
kem politického boje a novým, velmi tvrdým pro-
středkem selekce. Z možnosti získat adekvátní
vzdělání byly vylučovány celé společenské sku-
piny, resp. jim bylo v rámci kolektivistické mani-
pulace vnuceno, na jakou školu mohou jít. Lidem
z vesnic byla zabírána pole a byli nuceni vstupo-
vat do JZD. Povinnost práce v JZD pak přecházela
i na jejich děti. Nešlo dát pole do JZD a děti ne-
problematicky na studia. Potomci členů JZD byli
primárně posíláni na zemědělské obory, aby pak
pracovali spolu se svými rodiči na polích, o která
byli státní mocí fakticky okradeni. Nešlo se jen tak
svobodně rozhodnou, jak naložíte se svým živo-
tem. Role vám byla určena a vyvázat se z ní bylo
pro mnoho lidí prakticky nemožné. Šlo o podobu

novodobého nevolnictví – půdu vám vzali, ale při-
nutili na ní pracovat vás i vaše děti. Taková byla
realita 50. let. To jen tak na ukázku, co i dnešní
komunisté glorifikují.
A co říci k samotnému Nejedlému? Litomyšlané
si mohou výstižné zhodnocení jeho osobnosti
přečíst např. v knize o dějinách svého města
(2009, 2016) od dr. Milana Skřivánka, který jí vě-
nuje obsáhlý medailon na s. 450–453. Předesí-
lám, že nikterak nesouzní s letákem místních
komunistů. Pro nás je dnes osoba Zdeňka Nej –
toto označení by se mu jistě líbilo – velkým me-
mentem, tragédií intelektuála, který klesl pro-
fesně i lidsky na naprosté dno a propůjčil se třeba
i k tomu, aby v první linii tleskal popravám obětí
komunistické justice (vzpomeňme na jeho ko-
mentáře k vykonstruovanému procesu se Slán-
ským, jehož výsledkem bylo 14 poprav –
odsouzení pro něho byli „hůř než zločinci, jako by
to ani lidé nebyli”, apod.).   
Již v meziválečné době padly tři návrhy, aby bylo
Nejedlému uděleno čestné občanství Litomyšle –
ani jeden neprošel (podporovali jej i místní fašisté,
kterým byl sympatický jeho nacionalismus). Naši
předkové tehdy navzdory jeho kulturní činnosti
odmítli dát souhlas k udělení občanství z ryze po-
litických důvodů. Uvědomovali si, že člověk tak
úzce kooperující se stranou, jejíž aktivity byly
mnohými chápány na stejné úrovni jako Hen-
leinovy aktivity směřující k rozbití republiky (jak je
patrné např. z meziválečných prezidiálních spisů
Okresního úřadu v Litomyšli), by čestným obča-
nem města být neměl. 
Nejedlý po velkou část života svým jednáním cí-
levědomě podporoval politiku KSČ a po válce se
na ní svou osobní účastí také podílel. O jeho spo-
luzodpovědnosti za směřování poválečného Če-
skoslovenska a realitu 50. let včetně
monstrprocesů není sporu. On byl aktivním spo-
lutvůrcem této skutečnosti, spolutvůrcem pro-
středí, které z ryze politických důvodů přivedlo
na popraviště jen v letech 1948–1953 přibližně
230 obyvatel Československa, o ostatních obě-
tech – např. otrocích v uranových dolech – ne-
mluvě. Byl to on, kdo se na adresu obviněných
v litomyšlském procesu s rektorem Stříteským
vyjádřil, že „reakce musí být zničena jako klubko
zmijí” (o tom svorně hovořili odsouzení, jimž to
řekli jejich rodiče, kteří za Nejedlým jeli s prosbou
o pomoc a dostali tuto odpověď; jeho výrok od
nich v 90. letech převzali do svých studií dr. Skři-
vánek a dr. Růžička, po roce 2000 jsem okolnosti,
za kterých se ministr tak vyslovil, zkoumal nově
i já). Vedle toho nelze postavit ani Nejedlého 150
knih a přes 3000 studií, referátů a kritik, které
leták uvádí.   
Závěrem na dokreslení citát z dopisu litomyšl-
ského rodáka Josefa Theurera, rektora Vysoké
školy báňské v Příbrami. Ten o Nejedlém v roce
1914 napsal litomyšlskému učiteli hudby Franti-
šku Vognerovi toto: „Poznal jsem, že nejvlastněj-
ším jeho ideálem jest jeho ‚já‘, že tomuto se musí
podříditi všecko, a že dovede i proti uskutečňo-
vání ideí jím samým hlásaných pracovati, ne-
může-li sám státi v čele a neděje-li se všecko
přesně podle něho. Poznal jsem jej jako člověka
nanejvýše nesnášenlivého, mstivého až do kraj-
nosti a jako mistra překrucování výroků třebas
i písemných a upravování jich pro ty, kdo jich ne-
znali a znáti nemohli. Ve volbě zbraní není nijak
vybíravým. Toto poznání bylo pro mne, věřte,
vskutku bolestné!, nebyl jsem přece už žádný
hoch, kdy jsem mu své přátelství věnoval, a tak
jsem se zmýlil!” Těmito osobnostními rysy byl náš
„velký rodák” proslulý celý život.                       

Martin Boštík 

Lidi nešťastný, už zase ten
Nejedlý. Dostali jste taky leták? 

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

LITOMYŠL - prodej užívacích práv k bytu 1+1
(36,23m2) ve 3. NP v panel. domě. Pokoj, kuchyně,
komora, sklep, původní byt. jádro, ÚT plyn, okna
plast. Ideální na investici – lze  převést do vlastnictví
a převzít nájemní vztah.    ENB C/120.
Č. 1330. Cena: informace v kanceláři
LITOMYŠl - prodej rodinného domu 5+1 s udržova-
nou zahradou a předzahrádkou. Pokoje orientovány
do zahrady (západ), ÚT plyn, spíž, sklep na ovoce,
sklad nářadí. Výborné docházkové vzdálenosti.
ENB G. Č. 1326. Cena: informace v kanceláři
LITOMYŠL - pronájem luxusního bytu 4+kk s tera-
sou v centru města. Byt o podlahové ploše cca
120 m2 se nachází ve III.NP a má impozantní výhledy
k historickým částem města.
Č. 1316. Cena: 18.000,- Kč + energie
PASTVINY – prodej rekreačního objektu u Pastvin-
ské přehrady – dvě montované chaty se spol. soc.zá-
zemím v suterénu. Každá chatka obsahuje: obytný
prostor, 2x spací kout, kuchyňský kout. Napojení na
elektro, vodu, vytápění lokální. Pozemky celkem
664 m2. Č. 1323. Cena: informace v kanceláři
LITOMYŠL - pronájem nebytových prostor 51 m2
s výlohou v přízemí zděného domu v centru města,
vstup z chodníku. Vhodné pro obchod nebo služby.
Samostatné energie  PENB G.
Č.1257. Cena: dohodou
PAZUCHA U LITOMYŠLE - prodej rodinného domu
se zahradou o výměře 1.569 m2 v centru obce. Dům
je určen ke kompletní rekonstrukci. Dojezd do Lito-
myšle (ca. 4 km), lze využít i MHD. PENB G. Č. 1283.
Cena: info v kanceláři
OSÍK U LITOMYŠLE - prodej venkovského stavení
se zahradou na okraji obce. Dům je vyklizený
a vhodný k rekonstrukci. Topení el. přímotopy, vodo-
vod veřejný, odpady možno napojit na kanalizaci.
PENB G. Č. 1293. Cena: 950.000,- Kč 
STRAKOV U LITOMYŠLE - prodej udržované chaty
se zahradou k rekreaci i dennímu užívání. Chata je
napojena na elektrickou energii a veřejný vodovod.
Slunné a klidné místo. Dojezd do Litomyšle (ca.5 km).
Č. 1292. Cena: 450.000,- Kč
DOLNÍ ÚJEZD - prodej statku se stodolou a pozemky
2.452 m2 v okrajové části obce. Obytná část 3+kk se
soc.zař.po rekonstrukci v r. 2004. Napojení na plyn,
elektro zař., veř.vodovod. Možno obývat okamžitě.
PENB G.  Č. 1319. Cena: informace v kanceláři 

PRODEJ POZEMKŮ PRO STAVBU RD:
PAZUCHA – 1500 m2 v centru obce,sítě jsou vedeny
na hranici pozemku.Č. 1191. Cena: 300.000,- Kč
ČISTÁ U LITOMYŠLE – 2846 m2. Napojení na sítě
v dosahu 100 m. Č. 1300. Cena: info v kanceláři 
LITOMYŠL – 4500 m2, pozemek určený ke kolek-
tivní bytové výstavbě v zajímavé lokalitě Černá Hora, 
Č. 1301. Cena: info v kanceláři

Komu jinému chcete svěřit prodej svého domu,
bytu, pozemku, než společnosti, která již 25 let
žije a pracuje ve Vaší blízkosti. Znáte nás! 
Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. je tu pro Vás

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
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Celostátní finále v olympiádě
z anglického jazyka pro III. ZŠ
Na anglický jazyk se na ZŠ T. G.
Masaryka v Litomyšli zaměřujeme
již dlouhodobě. Byli jsme zapojeni
do několika projektů EU (za po-
slední roky se u nás vystřídalo
deset učitelů – rodilých mluvčích
z USA, Austrálie, Anglie, Skotska,
Irska). Také projekt Edison, který
letos proběhl na přelomu ledna
a února (stážisté z Brazílie, Číny,
Tchaj-wanu, Kazachstánu a Indo-
nésie učili anglicky celý týden),
tomu napomáhá. Kromě toho jsme
každý rok pořadateli okresního
kola olympiády v angličtině, kde získáváme pra-
videlně medailová umístění. Letos jsme však
překročili i tyto hranice – Ilia Palii, žák 9. třídy,
vyhrál okresní kolo a postoupil do krajského
v Pardubicích, kde také všechny soupeře porazil,
obsadil i zde 1. místo a v květnu jej čeká republi-

Cíle a plány seniorů
Když se zeptáte člověka, kterému je třicet, jaké
má cíle a plány, vysype jich z rukávu na počkání
minimálně 10. Člověk kolem šedesátky už bude
zvažovat a přemýšlet. A co lidé, kteří už překro-
čili osmdesátku či devadesátku? Mají ti nějaké
plány a cíle? Ano, určitě ano, ale…
V Centru sociální pomoci města Litomyšl (CSP)
proběhl v březnu kurz Mgr. Marcely Hauke Indi-
viduální plánování, který je určen pracovníkům
v sociálních službách a sociálním pracovníkům.
Týkal se plánů a cílů lidí v seniorském věku. Jak
s těmito lidmi komunikovat, jakým způsobem
zjistit jejich cíle a plány, jak je poznat u lidí, kteří
trpí demencí a nejsou schopni je formulovat.
Díky kurzu si pracovníci uvědomili, že není třeba
hledat vědu tam, kde není. Obyvatelé CSP mají
většinou „obyčejné” lidské cíle – udržet si stáva-

jící paměť, zůstat v kontaktu s rodinou, být co
nejdéle schopni se sami najíst, dostat se do
města, když je hezky, důstojně žít. 
Vedení individuálních plánů je součástí sociální
práce. Pracují s životním příběhem klienta, s tím,
co by si přál, co by chtěl a co potřebuje v cílové
rovince svého života. Není to jednoduchá zále-
žitost, což si pracovníci CSP s plnou vážností
uvědomují. 
CSP dbá na kvalitu poskytovaných služeb smě-
rem k obyvatelům. A kvalitní službu lze posky-
tovat jen s odborně kompetentním personálem.
Proto je cílem CSP vzdělávat své pracovníky tak,
aby si byli jistí v tom, co dělají a dělali to dobře.
Kurz Mgr. Hauke byl jedním z těch, který tuto jis-
totu posílil.

Olga Radimecká

Knedlíkovaná
v Rettigovce
Co má společného výtvarné umění a M. D. Ret-
tigová? Možná se budete divit, ale mnohé.
Již druhým rokem pořádá jídelna Rettigovka ve
spolupráci se ZŠ Zámecká Litomyšl výtvarnou
soutěž o podobiznu M. D. Rettigové. 
Nebude tajemstvím, jak děti paní Magdalenu vidí
svýma očima. Soutěžní  výtvory na téma „M. D.
Rettigová  a knedlíky” (které jsou letošním téma-
tem gastronomických slavností) budou viset od
2. 5. 2017 do 19. 5. 2017 v Rettigovce, jejíž hosté
budou moci hlasovat a vybrat dle nich ten „nej-
lepší”. Druhým hlasem bude hlas odborné po-
roty.
Výherci dostanou poukaz na oběd pro dva v Ret-
tigovce a vstupenky na akci od Smetanovy Lito-
myšle o.p.s. Ceny budou předány v rámci
gastronomických slavností M. D. Rettigové  v od-
poledních hodinách na náměstí v Litomyšli.
Srdečně vás zveme na vernisáž 2. 5. 2017 v 17.00
hodin v Rettigovce a těšíme se, že společně spo-
jíme gastronomii s uměním.

Vendula Renzová

Národní týden
trénování paměti
– řešení soutěže
ÚKOL Č. 1:
Které slovo nepatří mezi ostatní? Všimněte si
písmen, z nichž jsou slova složena, a možností
písmena přidávat, ubírat nebo vyměnit.
OSMERKA  KOSTKA  PRASATA  STRÁŽE  VIOLKA
HOLOTA
SMRK    KOSTK PRST    STRŽ    VLK    HLT
Pokud ze slov vypustíme všechny samohlásky,
nepatří tam slovo KOSTKA, protože nevznikne
smysluplné slovo.
ÚKOL Č. 2:
O které přístavní město v Africe se jedná? Je to
také součást Atlantského oceánu. – VELRYBÍ
ZÁTOKA
Zdroj úkolu č. 2: A. Tschinkel: Zeměpisné rébusyLitomyšlský symfonický orchestr

letos na jaře
Litomyšlský symfonický orchestr si na jaře letoš-
ního roku připomíná 105 let od založení „Filhar-
monie Litomyšlské” (duben 1912) a 70 let od
znovuobnovení činnosti Litomyšlského symfo-
nického orchestru. K těmto významným výročím
uspořádáme slavnostní koncert  ve Smetanově
domě v Litomyšli 26. dubna. Na programu bude
Suita hlavních melodií z úspěšného tel. seriálu
Star Trek v úpravě Calvina Custera, poté Klavírní
koncert č. 5, Es dur Ludwiga van Beethovena,
jehož protagonistkou bude Ester Godovská, pro-
fesorka Konzervatoře J. Ježka v Praze, a nakonec
Symfonie č. 8, G dur Antonína Dvořáka. Při kon-
certu hosté našeho orchestru pokřtí novou, Na-
dačním fondem LSO právě vydanou knížku,
která volně navazuje na publikaci k 50. výročí.
V ní orchestr shrnuje své působení a činnost
včetně vzpomínek a zážitků významných hostu-
jících umělců za posledních dvacet let. A není
toho vůbec málo. Jsme velice vděční  našim

sponzorům za finanční příspěvky, kterými Na-
dačnímu fondu LSO k vydání této knížky přispěli.
Samozřejmě to nebude jediné vstoupení LSO.
Ještě na jaře (v červnu) se orchestr zúčastní
festivalového koncertu neprofesionálních ko-
morních a symfonických těles na zámku v Bučo-
vicích na Moravě. Tam bude orchestr hrát
v komorním smyčcovém obsazení a potom v lis-
topadu 2016 budeme spoluúčastníky i dalšího
festivalového koncertu symfonických těles, ten-
tokrát v Hradci Králové. Národní festival pořádá
každoročně v několika etapách NIPOS Artama
Praha.
Srdečně tedy zveme své přátele, příznivce i další
posluchače na slavnostní koncert 26. dubna do
Smetanova domu v Litomyšli. Přijďte s námi
oslavit dlouholetou a bezesporu i záslužnou čin-
nost LSO a podělit se o radost z našeho muzicí-
rování.

Václav Knettig

kové finále v Praze. V krajském kole
byl pro lliu těžší poslech a grama-
tický test, ale exceloval v konver-
zaci a v popisu neznámých
obrázků. Projevila se jeho řečnická
pohotovost, bohatá slovní zásoba,
správné používání frází a grama-
tiky. On sám k tomu velice skromně
dodává: „Byl to zajímavý zážitek,
protože rád mluvím anglicky. Sa-
mozřejmě jsem měl strach, že to
dopadne špatně, že budu jeden
z nejhorších a že zjistím, že nejsem
vůbec dobrý mluvčí. Naštěstí jsem

se dostal do stavu, kdy jsem všechno klidně po-
psal, a dokonce jsem použil některé těžké věty.
Bohužel nyní se musím také připravovat na při-
jímačky na gymnázium, tak nevím, jestli to
všechno dopadne dobře.”  

Helena Lorencová, foto: archiv III. ZŠ

Výherkyně soutěže: paní Marie Novotná, paní
Hana Veselíková a paní Milena Vorlíčková.  Gra-
tulujeme!         Iva Pekníková, foto: MěK Litomyšl

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: Fotosoutěž Státního zámku Litomyšl 2017
– Všechny barvy renesance • Ta naše babička…
• Vzpomínka Zdeňka Vandase • Litomyšlský bi-
skup žehná městu • V objetí jarní renesance –
slavnostní otevření zámku v Litomyšli

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



17

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Dálnici uslyšíme všichni
Není v Litomyšli asi nikdo, kdo si nepřeje vybu-
dování dálnice D35 co nejdříve. Stávající přetí-
žená státovka ztrpčuje život všem, kteří bydlí
v jejím sousedství, a všem, kteří musejí často
z města vycestovat. Někteří z nás však možná
nevědí, že nyní je v rámci připomínkového řízení
možnost podobu D35 ovlivnit tak, aby nás
všechny do budoucna co nejméně zatěžovala. Je
to standardní proces, jenž nijak neovlivní termín
zahájení výstavby.
Bavím-li se o D35 s přáteli, kteří žijí v sídlišti nad
gymnáziem, často zjišťuji, že se jich dálnice
podle jejich názoru nijak nedotkne. Typická od-
pověď je: „Dej mi s tím pokoj, to ať si vyřeší na
Záhradí.” Tato reakce se však změní, když jim
z okna ukážu, jak budou mít na dálnici pěkný vý-
hled. Paradoxně totiž zátěž z D35 nedopadne
nejvíce na Záhradí (kromě několika exponova-
ných domů), ale na bytové domy nad ulicí T. G.
Masaryka, zejména pak na 17. listopadu. Oproti
Záhradí, kde bude většina lidí před dálnicí chrá-
něna terénní vlnou, se tady terén sklání přesně
ve směru dálnice. 
Že je to daleko? Na ceny pozemků má běžně vliv
dálnice ve vzdálenosti 5 km a více, protože
rychle jedoucí auta jsou mnohem hlučnější, než
na co jsme zvyklí ze současné státovky. Nejde
přitom „jen” o menší klid: takový hluk způsobuje
mimo jiné stres a zvyšuje riziko srdečních cho-

rob. Přitom to, že zrovna my ze zahrady nebo
okna dálnici neuvidíme, by nás nemělo utěšovat.
Všichni se občas jdeme rádi projít po městě
nebo vyjedeme s dětmi na kole za město. Dálnici
uslyšíme všichni, uslyšíme ji každý den.
Co s tím? D35 potřebujeme co nejrychleji, bloko-
vat ji nikdo nechce a nebude. Problém první
verze návrhu je, že by dálnice kolem Litomyšle
vedla na náspech o velikosti několikapatrového
domu – proto ta dobrá viditelnost a slyšitelnost
z města (a také z okolních vesnic včetně části
Němčic). Přitom stačí docela drobné změny
v návrhu tak, aby D35 mohla být schovaná v zá-
řezu terénu. Samozřejmě jakékoli změny jsou
citlivé, neboť pro někoho bude potom dálnice
vždy při pohledu na mapu o něco blíže. Je-li ale
schována v zářezu, tak o ní na vzdálenost 200
metrů vůbec nevíme, zatímco i kdyby byla 5 km
daleko, tak ji dobře uvidíme a uslyšíme, bude-li
na náspu a bez protihlukových stěn.
Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu a kon-
krétně panu starostovi Kašparovi, že tuto zále-
žitost řeší a bude ji detailně projednávat v úterý
18. dubna. Ať už máme na věc jakýkoli názor,
bude fajn na jednání přijít, můžeme-li si udělat
čas. Nejedná se o nic menšího než kvalitu života
v Kornicích, Litomyšli, Němčicích, Strakově
a Suché po mnoho dalších desetiletí.

Tomáš Havránek

Reakce
na komunistický
„leták” Miluji
Zdeňka Nejedlého
„Náš únor stlačil reakci v úplnou bezmocnost
a dal naopak plnou volnost novým, lidovým
silám v našem národě. I zahájeno tak období
zcela nové v našich dějinách. Období vlády lidu
a s ní i nová a šťastnější jeho budoucnost.”
Už jen kvůli tomuto citátu by bylo možné celý
„leták” Městského výboru KSČM v Litomyšli,
který se mi v polovině března dostal do rukou,
odmítnout. Jako učitel dějepisu totiž něco o tom,
jak období „vlády lidu” onu šťastnější budouc-
nost budovalo, vím. Myslím přitom nejen na jus-
tiční vraždy v čele s dr. Miladou Horákovou,
komunistické lágry, dráty kolem hranic, rodiny
vystěhované do pohraničí, „kulaky”, ale i tisíce
drobných příběhů lidí, jichž se komunistické bez-
práví dotklo a o nichž nevíme, protože se nena-
šel nikdo, kdo by je zaznamenal. 
Problém uvedeného „letáku” je však hlubší.
Snaží se představit kontroverzního litomyšl-
ského rodáka Zdeňka Nejedlého jako ryze klad-
nou postavu našich národních dějin – ať už coby
vědce, „bojovníka” druhé světové války či pová-
lečného ministra školství a národní osvěty. Snaží
se být zrcadlem Nejedlého života, je však zrcad-
lem pokřiveným a záměrně nastaveným tak, aby
jej ukazovalo jen z určitého úhlu pohledu. Nebo-
jím se napsat – z úhlu komunistické propagandy.
Jak jinak si totiž mnohé z uvedených poznámek
vyložit. Ať už se jedná o Nejedlého úsilí o školu,
„která nebude dělit děti na chudé a bohaté,
městské nebo vesnické”, a jež nakonec vedlo
k popření jakékoliv jinakosti a svobody, tak na-
příklad o „lidové umění”, které ovšem potlačo-
valo vše, co do něj nezapadalo – nebo snad šlo
dokonce přímo proti němu (underground),
a řadu dalších věcí. Ani slovo o čistkách, které
v době Nejedlého ministerského působení pro-
bíhaly například na vysokých školách, ani slovo
o jeho postoji ke studentům, kteří byli v roce
1950 v Litomyšli ve vykonstruovaném politickém
procesu souzeni. 
Jinými slovy – uvedený text uvádí pouze „A”,
navíc pokřivené a deformované, nikde však ne-
uvádí ono pomyslné „B”. Proto je nebezpečný
a proto je třeba jej odmítnout. Na nepravdě a za-
mlčování podstatných skutečností se totiž sta-
vět nedá. A právě o tom bohužel uvedený text
je.                   Stanislav Švejcar, učitel dějepisu

a zástupce ředitele ZŠ Zámecká

Inkluze – krok vpřed, nebo vzad?
Nebo zbytečný strašák? 
Minulý rok vstoupila v platnost zákonná opatření
týkající se tzv. inkluze v našem školství. Inkluze
neboli společné vzdělávání spočívá především
v tom, že tu je snaha vzdělávat některé děti
s nižším intelektem na základních, nikoliv na
speciálních školách. Neizolovat je od hlavního
vzdělávacího proudu.  Úmyslně se nevyjadřuji
přesnými odbornými termíny, protože tento člá-
nek chci zaměřit především na nepedagogickou,
tzv. laickou veřejnost. Od počátku se některé
teze spojené s pojmem inkluze setkávaly s až
hysterickými reakcemi o tom, že se ruší speciální
školy, že základní školy budou zaplaveny dětmi,
které tam nemají co dělat, že tu budou ne-
šťastné, že budou znehodnocovat a brzdit práci
těch tzv. normálních dětí.
Předesílám, že zde nechci vystupovat jako za-
stánce inkluze nebo naopak. Na základě svých
více než 30 let odpracovaných ve školství (z toho
25 let v řídící funkci) dobře vím i to, že nelze
v tuto chvíli říci, jestli je to krok správným smě-
rem. To opravdu ukáže až budoucnost, a jak už
to tak bývá, nejspíše se za pár let řekne, že
v něčem to bylo dobré, v něčem ne.
Rád bych zkusil popsat aktuální situaci na své
škole. Nemám totiž ve svých letech již potřebu
dělat nějakou revoluci proti rozhodnutí minister-
stva nebo jiných orgánů. Prostě to bylo přijato,
je to tady, je to fakt a mou filozofií je přijmout ta-
ková opatření, aby to bylo pro chod naší školy
a naše žáky co nejvýhodnější. A v tuto chvíli
mohu konstatovat, že žádnou nevýhodu nevi-
dím.
Ano, máme tu několik žáků, kteří jsou nějakým
způsobem zdravotně znevýhodněni. Jenomže
tito žáci byli v základním školství i dosud.  Není
jediný žák, který by přestoupil ze speciální školy
k nám. My však máme na škole v tuto chvíli
sedm! asistentů, kteří učitelům s těmito znevý-
hodněnými žáky pomáhají. Tyto tzv. problémové
děti jsme tu měli i dříve a museli jsme si s nimi
poradit sami. Nyní s nimi intenzivně pracuje dal-
ších sedm lidí s pedagogickým vzděláním. Děti,

s nimiž je – řekněme – více práce, bych rozdělil
na dvě skupiny. Na ty, které jsou z hlediska inte-
lektuálního slabé, ale ostatní neruší. A pak jsou
to žáci, kteří ruší práci ostatních. Současná
praxe asistentů tento problém efektivně řeší.
Slabému dítěti může pomáhat při práci ve třídě
tak, aby ostatní nerušili, pokud dítě vůbec práci
nezvládá, popř. ostatní ruší, mohou s ním jít pra-
covat mimo třídu, kde s individuálním přístupem
zvládnou v klidu, co se dá.
Současný systém naopak ještě vytváří více pro-
storu pro práci s žáky talentovanými. Tomu
všemu výrazně napomáhají i tzv. evropské pro-
jekty, a to buď městský projekt Cestou vzájem-
ného porozumění  (CVP), nebo tzv. šablony,
o které si může požádat každá škola zvláště.
O projektu CVP se již psalo na jiném místě, ale
právě jeho prostřednictvím se věnuje velké
množství hodin jednak práci s dětmi nezvládají-
cími učivo (u nás je to týdně 26 hodin doučování,
kterých žáci opravdu využívají), jednak s dětmi
talentovanými (kroužek  matematiky a anglič-
tiny). Aktivit je celá řada a některé další  chys-
táme na příští školní rok (kroužek čtenářský,
kroužek zábavné logiky a deskových her –
šachy), ale i novou formu – tzv. tandemovou
výuku. A samozřejmě další rozšíření doučování,
řízené spolupráce mezi učiteli i práce kvalifiko-
vaného asistenta.
Jak už jsem uvedl na začátku, nové pojetí inkluze
teprve v budoucnu ukáže, jestli bylo šťastné, či
nikoliv, tento systém spolyká nesporně více stát-
ních financí a je otázkou, nakolik to budou příští
vlády akceptovat, velkým problémem je, jak to
bude se speciálními školami, jejichž opodstatně-
nost nikdo z nás nezpochybňuje, ale já sám za
sebe mohu prohlásit, že momentálně díky inklu-
zivním opatřením máme k práci lepší podmínky
než před nedávnem, totiž pracujeme se stejnými
dětmi, ale máme na to mnohem více prostředků,
ať už finančních, nebo i personálních.

Pavel Jirsa,
ředitel ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle,  basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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Běh s velikonočním
zajíčkem pro děti
RůžOFFky v běhu připravily velikonoční dárek
pro všechny děti. Běh s velikonočním zajíčkem.
Zveme vás na Černou horu, kde budou připra-
veny trasy pro všechny děti. Ty úplně nejmenší
(kterým mohou pomoci mamky a tátové) mají
povoleny dopravní prostředky jako odrážedla či
kočárky. Ostatní se musí spolehnout na vlastní
nohy a zdolat trať po svých. Délky tratí budou
různé, takže si děti mohou vybrat, co zvládnou.
Každé z dětí bude odměněno dárkem za snahu
a rychlost. Velikonoční zajíčci budou přítomni
a možná vás něčím i překvapí.
Není třeba se hlásit, prostě přijďte!
A teď to podstatné: Kdy? Na Velký pátek 14.
dubna 2017 v 10 hodin. 
Více informací najdete a případné dotazy smě-
řujte na facebook RůžOFFky v běhu.

Olga Radimecká

Talk show Postel hospoda kostel
Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, je řím-
skokatolický kněz polské národnosti, působící
v České republice, a děkan lanškrounský od roku
1992. Je mediálně známý zejména díky přátel-
ským vztahům s řadou osobností z oblasti kul-
tury, šoubyznysu a sportu. Působí rovněž jako
moderátor, např. v pořadu České televize Uchem
jehly (2011) nebo Českého rozhlasu Jak to vidí…
(2015). Rád sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se
věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo lyžuje.
Obsahem talk show Postel hospoda kostel je vy-

právění příběhů ze života osobního, kněžského
i jiného…podané humorem jemu vlastním. V prů-
běhu 90 minut se tak dotýká mimo jiné proble-
matiky současného světa, o níž si rád
podiskutuje také s diváky.
Součástí pořadu je autogramiáda knihy Zbigni-
ewa Czendlika a Markéty Zahradníkové se stej-
nojmenným názvem Postel hospoda kostel,
která vyšla v říjnu 2016. Knihu bude možné za-
koupit na místě. Akce se koná11. 5. 2017 od 18
hod v Zámeckém pivovaru. Mila Bohunická

Velikonoce na litomyšlském zámku
Velikonoční svátky lze strávit na státním zámku
v Litomyšli, který je otevřen od 14.–17. dubna
2017, tedy od Velkého pátku až do Velikonočního
pondělí. 
Litomyšlský zámek je o letošních Velikonocích
otevřený po všechny čtyři sváteční dny – tedy od
14. až do 17. dubna 2017. Velikonoční prohlídky
květinově vyzdobenými reprezentačními sály
základního okruhu mohou být příjemnou změ-
nou pro návštěvníky, které již omrzela tradiční
velikonoční pomlázka. 
Kromě toho také na nádvořích a v zahradách
zámku pokračuje zdarma přístupná floristická
výstava V objetí jarní renesance, na které jsou
k vidění objekty z přírodních materiálů vytvořené
pedagogy a studenty oboru Výstavnictví a flo-

ristický design Střední školy zahradnické a tech-
nické Litomyšl na témata jako renesanční archi-
tektura, Leonardo da Vinci nebo náměty ze
slavných renesančních uměleckých děl.
Prohlídky vyzdobených reprezentačních sálů
budou probíhat v uvedených dnech, vždy v otví-
rací hodiny zámku od 10 do 16 hodin, poslední
prohlídka začíná v 15 hodin. Ceny vstupného na
www.zamek-litomysl.cz.
Floristická výstava je přístupná zdarma na zá-
meckých nádvořích a v zahradě ve dnech 14. až
17. dubna 2017, a to vždy v otvírací hodiny zámku
od 10 do 16 hodin.
Více na www.zamek-litomysl.cz.

Zdeňka Kalová

Smrt jsme Vám vynesli,
nové léto přinesli…
Sobotní workshop 8. dubna
od 10 do 16 hodin pro rodiny
s dětmi, seniory a širokou
veřejnost s bohatým pro-
gramem zaměřeným na po-
znání velikonočních svátků
a jejich zvyků. Přijďte nejen
řemeslně a výtvarně tvořit,
ale také se rozloučit se
zimou a vynést Moranu
z města. Obchůzku se Smrt-
kou předvede ve 14 hodin
odpoledne folklórní soubor
Heblata. Poté bude Smrt-
holka za zpěvů a tanců se
vším špatným, co se během
roku přihodilo, vynesena
z města a vhozena do řeky.
Zpátky do města se vrátí
nové líto s přáním dobré
úrody. Přijďte a přidejte se k nám. Těší se na
vás folklórní soubor Heblata při ZUŠ Bedřicha

Smetany v Litomyšli a lektoři
z muzea. 
A co budeme tvořit?
Figurky Moran, jarní a zvykos-
lovné drobnosti pro radost,
skleněné prysky a další. Ti
z vás, kteří nechtějí tvořit, se
mohou přijít jen jarně naladit
nebo se připojit k průvodu
a spolu s námi vynést zimu
z města. Začátek obchůzky se
Smrtkou, spojené s jejím vy-
nesením, je ve 14 hodin v ate-
liéru muzea.
Co potřebujete? 
Dobrou náladu a chuť tvořit.
Všechny potřebné pomůcky
budou připraveny v dílně
muzea. 
Tvoření bude přizpůsobeno

věku návštěvníků.
Renata Kmošková, foto: RML

Litomyšlské Kino Sokol chystá na třetí dubnový
týden malé ohlédnutí za únorovým udílením cen
Americké filmové akademie. Od 18. do 23. dubna
tak diváci mohou strávit „Týden s Oscarem”
a připomenout si tak nejúspěšnější snímky loň-
ského roku.
V úterý 18. dubna začneme oscarový týden nej-
úspěšnějším snímkem, který získal celkem šest
sošek a „málem” také cenu za nejlepší film –
muzikálový La La Land (6 Oscarů)
Ve středu 19. dubna se návštěvníci mohou těšit
na film Místo u moře (1 Oscar), který zvítězil v ka-
tegorii nejlepší herecký výkon.  V hlavní roli
Casey Affleck.
Na čtvrtek 20. dubna je naplánována projekce

historického válečného dramatu Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny (2 Oscary).
V pátek 21. dubna potěší zejména rodiny s dětmi
Kniha džunglí, jež získala jednoho Oscara za vi-
zuální efekty. 
Další ze „série rodinných titulů” je film Fantas-
tická zvířata a kde je najít (1 Oscar), který uve-
deme v sobotu 22. dubna.
V sobotu 22. a v neděli 23. dubna od 17.00 hod.
je na programu nejlepší animovaný film roku
2016 Zootropolis (1 Oscar).
Letošní týden s Oscarem uzavře v neděli 23.
dubna nejlepší film roku 2016 s názvem Moon-
light (1 Oscar).

Prokop Souček

Oscarové filmy v kině Sokol

Bohoslužby
během
Velikonoc
Ekumenicky společně křesťané z litomyšl-
ských církví
7. 4. Křížová cesta od kostela Nalezení sv. Kříže
(sraz v 16.00) až k židovskému hřbitovu
17. 4. Velikonoční pondělí v kostele sv. Lásky
v Budislavi ve 14:45 ekumenická velikonoční bo-
hoslužba

Bohoslužby římskokatolické církve
(Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kapitulním kostele.)
13. 4. Zelený čtvrtek v 18.00
14. 4. Velký pátek v 18.00 
15. 4. Velikonoční vigilie ve 20.00
16. 4. Slavnost zmrtvýchvstání v 7.35, 17:45
    10.30 v kostele Nalezení sv. Kříže, cele-
bruje biskup litomyšlský Pavel Konzbul, který
požehná živým zvonům
17. 4. Velikonoční pondělí v 7.35, 10.30, 17:45 

Bohoslužby Církve adventistů sedmého dne
(Husův sbor)
v sobotu 15. 4. 2017 od 10.00 do 13.00

Bohoslužby Československé církve husitské
13. 4. Zelený čtvrtek v 17.00 pesachová večeře
14. 4. Velký pátek v 18.00 pobožnost se čtením
pašijí
15. 4. Vigilie se křtem a křestní obnovou ve 20.00
16. 4. Hod boží velikonoční v 9.00 sváteční veli-
konoční bohoslužba
17. 4. Velikonoční pondělí v 9.00 velikonoční bo-
hoslužba

Českobratrská církev evangelická 
13. 4. Zelený čtvrtek v 18.00 čtení pašijí
14. 4. Velký pátek v 9.00 bohoslužby s večeří
Páně
16. 4. Hod boží velikonoční v 9.00 bohoslužby
s večeří Páně
17. 4. Velikonoční pondělí v 9.00 bohoslužby

Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele  
13. 4. Zelený čtvrtek v 17.00 Náznak židovské
paschy pro děti
14. 4. Velký pátek v 9.30 čtení pašijí a modlitby
a v 18.00 pašije s poslechem Písní pro Ježíše
od M. C. Putny a Davida Ciznera
16. 4. Hod boží velikonoční v 9.30 velikonoční bo-
hoslužby, 18.00 Emauzské Meditace s večeří Páně
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Majáles 2017
Na konci dubna litomyšlští studenti jako každo-
ročně přivítají jaro svými slavnostmi Majáles.
Opět proběhne řada kulturních a sportovních
akcí, ve kterých si studenti litomyšlských střed-
ních škol zasoutěží a hlavně se společně pobaví.
Slavnosti budou v úterý 25. dubna zahájeny tra-
dičním průvodem v maskách, který zamíří do
Klášterních zahrad. Ve středu 26. dubna pro-
běhne Sportovní den. Studenti jednotlivých škol
se utkají ve futsalu, florbalu, ringu, volejbalu,
sofballu a streetballu. Zároveň si mohou zkusit
v tělocvičně GAJ zacvičit Tabatu. Nebude chybět
oblíbená jízda zručnosti a nezručnosti trakto-
rem. Sportovní den bude doplněn dalšími aktivi-

tami, o které je mezi studenty stále větší zájem.
25. dubna se uskuteční v hostinci Za Vodou tur-
naj v šipkách.  Ve středu 26. dubna odpoledne
proběhne v Lidovém domě  klání v kulečníku,
o den později v Cafebaru Underground soutě-
žení ve stolním fotbálku. V programu Majáles
nás čeká novinka. V úterý 2. května se na Primá-
torské hrázi uskuteční zkušební pilotní turnaj ve
fotbalgolfu.
A hlavní večerní akce? Ve středu 26. dubna oblí-
bená soutěž Missák 2017, následující večer Roc-
ková noc, obě akce  proběhnou v MC Kotelna.
Majáles vyvrcholí v úterý 2. května tradiční vol-
bou  Miss Majáles 2017, tentokrát ve Smetanově
domě. Na všechny akce jste všichni, nejen stu-
denti, srdečně zváni. 

Hana Honzikova, Štáb Majáles

Program letošního Majálesu
Úterý 25. 4.
15.45  –  Sraz masek v atriu pedagogické školy
16.00 – Průvod studentů v maskách-Smeta-

novo nám.–Šmilovského–Klášterní za-
hrady

16.30 – Vyhodnocení nejlepších masek v Kláš-
terních zahradách

16.30 –  Charitativní akce 
17.45 – Vernisáž k výstavě maturitních prací

studentů SPgŠ (půda VOŠP a SPgŠ) 
18.00 – Šipky (hostinec Za Vodou)

Středa 26. 4. 
8.00 – Tabata (GAJ)
8.00 – Finálové utkání ve futsalu chlapců

(městská sportovní hala) 
9.00 – Finálové utkání ve florbalu dívek (měst-

ská sportovní hala) 
9.00 – Turnaj v ringu (areál III. ZŠ Větrník)
9.00 – Turnaj ve volejbalu (tělocvična SŠZaT) 
9.30 – Turnaj ve streetballu (hřiště SŠZaT)

10.00 – Jízda zručnosti a nezručnosti s trakto-
rem (areál SŠZaT) 

10.00 – Finálový turnaj ve florbalu (městská
sportovní hala)

14.00 – Kulečník (Lidový dům) 
14.00 – Sofball (areál III. ZŠ Větrník)
19.30 – Missák (MC Kotelna)

vstupné 50 Kč

Čtvrtek 27. 4. 
15.00 – Turnaj ve stolním fotbálku dvojic (Cafe-

bar Underground)
19.30 – Rocková noc (MC Kotelna) 

předprodej vstupného na školách 50 Kč, 
na místě 70 Kč

Úterý 2. 5. 
15.00 – Fotbalgolf Litomyšl (Primátorská hráz)
19.30 – Miss Majáles 2017 (Smetanův dům)

vstupné 70 Kč. 
Renata Šulcová

Ukliďme Česko...
a Litomyšl
Ještě není pozdě zapojit se do jarního úklidu na-
šeho okolí, ať už je před oficiálním termínem, so-
botou 8. dubna, nebo po něm. Připojte se
k tisícům dobrovolníků po celé ČR nebo např. ke
skautům, Naději, Charitě, školám nebo jednotliv-
cům, kteří se již přihlásili do letošního ročníku
akce Ukliďme Česko. Vyberte si ve svém okolí
cestu, silnici nebo jiné místo, které volá po úklidu.
A dejte vědět na email vavrin@generace89.cz
nebo na 734 81 15 81.  Pro přihlášené jsou v IC na
náměstí k vyzvednutí pytle na odpad, které po
naplnění zavážete a pošlete zprávu, kde jste je
shromáždili. Akci pořádá Generace 89, za svoz od-
padu jsme vděční SUS Litomyšl.
Děkujeme předem všem, díky kterým budeme
koncem dubna láznit své duše v civilizovaném
prostředí.   Jan Vavřín, Generace 89, foto: archiv

Dům dětí a mládeže v Litomyšli s podporou
města Litomyšl  zve na oslavy Dne Země, které
se uskuteční ve dvou dnech. Ve čtvrtek 20.
dubna se těšíme na jarmark, který proběhne na
Smetanově náměstí u sochy Bedřicha Smetany.
Od 9 do 17 hodin si můžete nakoupit netradiční
zboží přímo u výrobců. Nabídka zboží bude
opravdu pestrá – bylinky a rostliny k zasazení do
zahrádky, koření a bylinné čaje, potraviny z lo-
kálních surovin, dřevěné hračky, originální oble-
čení, šperky.  Pokud vás zajímají různé řemeslné
dovednosti, můžete si je sami vyzkoušet.  Již tra-
dičně pro vás připravili žáci ze speciální základní
školy dílničku věnovanou kůži a pediku, nově
představíme činnosti  jednotlivých  kroužků
DDM.  Můžete si sednout za hrnčířský kruh, vy-
robit šperk, dozvědět se jak fotografovat, vy-
zkoušet háčkování a s přírodovědci si osvěžit
názvy rostlin a zvířat z Litomyšle a okolí. Připra-
vujeme i poradnu pro zahrádkáře a sadaře.  Ško-
lamyšl otevře stánek s názvem Litomyšl bez
obalu a Rodinné centrum poradničku Rodina bez
obalu. Základní škola Zámecká vás seznámí
a hlavně nechá ochutnat  fairtraide potraviny.
Nebude chybět ani přítomnost živých zvířat
z Rodinné farmy pana Bruny, který vám poradí,
jak se starat o králíky, slepice i o skot, a nabídne
i objednávky  masa.  Na podiu vystoupí děti z MŠ
Lidická a pěvecký sbor ze ZŠ Zámecká,  odpo-
ledne  si poslechnete děti z kroužku na Kytaru
bez not. Novinkou bude soutěž v poznávání
rostlin a zvířat pro děti, spojená s odměnou. 
Přírodovědná soutěž
V úterý 25. 4. proběhne v DDM od 12 do 16 hodin
soutěž pro děti z 2. až 5. tříd v poznávání  rostlin
a živočichů. Podpořte životní prostředí a využijte
hromadnou městskou dopravu, která je tento
den zdarma – jízdné hradí město Litomyšl.

Hana Plíhalová

Jarmark
ke Dni Země 

BALÓN S LILIÍ –
SOUTĚŽ O LETENKY POKRAČUJE
Sezóna balónového létání je za dveřmi a soutěž o letenky stále pokračuje
a to až do 31. srpna 2017. Neváhejte tedy, fotografujete „BALÓN S LILIÍ” 
a výsledky vašich „úlovků“ neváhejte odeslat. Stačí navštívit naše webové stránky
WWW.BALONYLITOMYSL.CZ, kde se dočtete více. 

Na vás a vaše fotografie se těší piloti Petr Kovář a Libor Filip s naším týmem

Roden a Krausová rozehrají
Otevřené manželství
V sobotu 22. dubna od 19.00 hodin vystoupí ve
Smetanově domě známá herecká manželská
dvojice Jana Krausová a Karel Roden, tentokrát
ve hře Otevřené manželství.
Brilantní tragikomedie souboru Studio Dva
Praha o svérázném manželském páru z pera
italského dramatika Daria Fo (nositele Nobelovy
ceny za literaturu) a jeho ženy Franky Rame

čerpá z věčného střetu mužského a ženského
principu. 
Představení není součástí abonentního cyklu.
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuv-
dum.cz nebo prostřednictvím osobní návštěvy
Informačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161
nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před
představením.  Prokop Souček, Smetanův dům
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Očistcová kaple chrámu Nalezení
sv. Kříže se otevře veřejnosti
V letošní návštěvnické sezóně připravilo Zá-
mecké návrší svým návštěvníkům další, v minu-
losti nepřístupný historický prostor. Poprvé se
pro veřejnost otvírá možnost navštívit vzácnou
Očistcovou kapli. Kaple Očistec, jak je také někdy
zvána, patří k piaristickému kostelu Nalezení sv.
Kříže a těsně přiléhá k západnímu křídlu kolejní
budovy, z níž je také možné do kaple vstoupit.
Kaple byla v rámci komplexu piaristických
budov dostavěna a vysvěcena na podzim roku
1732. Její vznik je spojen s rozvojem tzv. Dušič-
kového kultu (v Čechách po r. 1640). Vznikla pro
účely mší za zemřelé a modliteb za jejich duše,
které měly ukrátit jejich čas strávený v očistci.
Tento účel vyžadoval odpovídající prostředí,
které mělo v člověku vzbuzovat respekt, po-
koru, zároveň ale i víru a naději. Na stěnách se
rozehrávalo divadlo, které mělo své diváky po-
učit o hříchu a trestu, marnosti a konečnosti lid-
ského bytí. Směrem vzhůru však výjevy
nabývaly na naději a zároveň také na barev-
nosti. Vrchní části a strop tvořily protipól nižších
partií, kde byl vymalován pouze zmar. Symbo-
lika přízemí se mění v konkrétní příklady, působí
jako jakýsi návod. Tato výzdoba tvořila kulisu
vlastního kázání, účelem bylo vyvolat ve věří-
cích sebereflexi, umocnit prožitek z církevního
obřadu. Od pradávna se pro tento jev vžil ter-
mín Bible chudých. 

Kaple Očistec chrámu Nalezení sv. Kříže je pro-
stor s překrásnými kulisami, nástěnná malba je
zde personifikací nebeského Jeruzaléma, tudíž
dokonalého chrámu. Tento chrám je však
značně poznamenán stářím, jsou zde jasné
hranice pomíjivosti lidského času, stárnutí
a přeměny materiálna. Malby zobrazují zbořené
zdi, zazděné brány, schodiště, které vzhledem
ke svému rozkladu již neumožňuje cestu
vzhůru. Je zde sloup, který doslova ztratil svou
hlavici. Tyto skutečnosti ještě mocně násobí
přítomnost popínavých rostlin, které už tak
značně zničenou architekturou ještě prorůstají
a tím ji rozervávají.  Směrem vzhůru se před di-
vákem objevují již konkrétní biblické statě. Vý-
jevy jsou umístěny do pěti lunet, které poutavě
vyprávějí o naději na spásu, kterou duše
v očistci mají. Je zde zachycena prosba o světlo,
sbírka pro padlé vojáky, naděje, kterou přináší
archanděl Michael, ale i zvěstování naplnění
času v očistci. Jedním z nejdůležitějších témat,
které se zde objevují, je modlitba přátel a po-
zůstalých za zemřelé a jejich duše, která přináší
naději k jejich brzkému vykoupení. 
Očistcovou kapli je možno navštívit v rámci ar-
chitektonických prohlídek zámeckého návrší
a komentovaných prohlídek chrámu Nalezení sv.
Kříže. Prohlídky lze objednat na tel. čísle  727 878
444. Helena Marie Hendrych

Pašijový koncert Slávka Klecandra
Ve středu 5. dubna v 19.00 hod. se v Husově
sboru v Litomyšli uskuteční pašijový koncert pís-
ničkáře, zpěváka, kytaristy a kapelníka skupiny
Oboroh Slávka Klecandra. Myšlenka na tento
koncert  se zrodila při jeho minulém vystoupení
v Husově sboru, které se konalo v adventu, a bylo
proto zaměřeno především do tohoto období
předvánoční přípravy. Koncert měl moc hezkou
atmosféru, a když jsme dali najevo svou touhu po
dalším takovém hlubokém hudebním, ale i du-
chovním prožitku a setkání, Slávek nám nabídl
koncert pašijových písní, které v roce 2012 nahrál
s Oborohem na CD „Šel přes potok Cedron

k hoře”. Vedle vlastních písní Slávka Klecandra
uslyšíme i jeho úpravy např. černošských spiritu-
álů, ale také starých bratrských písní z 16. století.
Pro nás jako obyvatele tohoto města není bez za-
jímavosti ani to, že jsou mezi nimi i texty bratr-
ského biskupa Jana Augusty, který působil zde
v Litomyšli.  Blízkost Velikonoc vtiskne tomuto
koncertu jistě zase jedinečnou duchovní atmo-
sféru a věřím, že i díky hudbě zakusíme dotek
Boží lásky, tentokrát skrze Kristův kříž. Přijďte se
o tom přesvědčit 5. 4. do Husova sboru. Srdečně
vás zve za Náboženskou obec CČSH 

Štěpán Klásek, farář 

Přednáška
„Spravedlivý nebo
milosrdný Bůh?”
Ladislav Heryán, známý salesiánský kněz a pe-
dagog, „pastýř undergroundu”, je nejen vzděla-
ným biblickým teologem, ale také člověkem
s bohatou životní zkušeností a laskavým srd-
cem. V rámci cyklu přednášek České křesťanské
akademie bude naším hostem zde v Litomyšli
v aule Gymnázia Aloise Jiráska v úterý 2. května
v 19.00 hod. s přednáškou, která třeba trochu
otřese tradičními představami nejen nás křes-
ťanů, ale i těch, kteří se s takovými představami
nemohou srovnat. Věřím, že oběma těmto sku-
pinám může být setkání s tím, jak Ladislav He-
ryán čte a vykládá biblické poselství (nejen
slovem, ale i životem), dobrou inspirací. Na před-
nášku vás srdečně zve

za místní skupinu České křesťanské akademie
Štěpán Klásek

Dvě příležitosti
V Novém kostele se v dubnu mimo pravidelné
akce objeví dvě naprosto speciální události,
o nichž by spoluobčané měli vědět. Tou první je
návštěva předchozího kazatele Daniela Sme-
tany, který přijede spolu s manželkou a bude
v Novém kostele pro setkání s přáteli a známými
už v sobotu 8. 4. 2017 od 18.00 do 20.00 hodin.
V neděli 9. 4. 2017 bude v 9.30 hodin kázat. Pro-
tože je Květná neděle, ozve se evangelium
o vjezdu Ježíšově do Jeruzaléma na oslátku
a mluvit se bude o našich nadějích.
Ta druhá: V pátek 28. 4. 2016 přijede do Lito-
myšle sbor mladých zpěváků z Bratislavy. V kos-
tele Cirkvi bratskej v Cukrové ulici mu říkají
Kvapôčky. V pátek v 16.00 hodin povedou slo-
venští zpěváčci workshop spolu litomyšlským
pěveckým sborem dětí, který si říká Hobit. Ten
bude mít název: „Cesta zo šedého mesta”. V so-
botu 29. 4. 2017 v 16.00 hodin budou v kostele
Povýšení sv. Kříže koncertovat Kvapôčky pro
všechny, kdo v lázeňském odpoledni zatouží po
veselé a zpěvavé spiritualitě. Koncert s názvem
„Díků zdání” (skutečně bez toho „v” uprostřed)
i workshop jsou volně přístupné.

Daniel Kvasnička

Dialog vědy a víry v Husově sboru
V sobotu 22. dubna se od 10.00 hod. v zasedací
síni na faře Církve československé husitské v Li-
tomyšli na Toulovcově náměstí bude konat další
setkání dialogu vědy a víry, které otevře biblic-
kým zamyšlením Mgr. Jiří Lukeš, Th.D., z katedry
biblistiky a judaismu Husitské teologické fakulty
UK. V 10.30 hod. bude následovat přednáška
RNDr. Jana Kaliny, Ph.D., z Ústavu informatiky
Akademie věd ČR na téma „Biostatistika:
správné rozhodování v medicíně navzdory neur-

čitosti”, na kterou naváže diskuse, v níž pak mů-
žeme pokračovat i po lehkém obědě při pro-
cházce Litomyšlí. Jiří Lukeš se zabýval antickým
lékařstvím a Jan Kalina zase řeší zajímavé inter-
disciplinární téma dotýkající se náhody a neur-
čitosti s cílem „uchopit” tuto náhodu v kontextu
lékařských a biologických oborů. Všichni zájemci
o rozhovor jsou srdečně vítáni. 
Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli

Štěpán Klásek, farář

Jan Sokol: Svoboda – a co s ní?
Česká křesťanská akademie vás ve středu 19.
dubna v 19.00 hod. zve na přednášku s rozhovo-
rem do auly gymnasia v Litomyšli. Naším vzác-
ným hostem bude prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.,
Ph.D., a bude hovořit na téma „Svoboda – a co
s ní?” Jan Sokol (1936) je významný český křes-
ťanský filosof. Začínal ovšem jako zlatník, mate-
matik a odborník na počítače. V šedesátých
a sedmdesátých letech minulého století se po-
dílel se na Českém ekumenickém překladu No-
vého zákona, v devadesátých letech přednášel
filosofii, antropologii a religionistiku na Pedago-

gické fakultě UK, od roku 2000 přednáší filosofii
na Fakultě humanitních studií UK, jejíž byl také
prvním děkanem. Prof. Sokol patří k prvním sig-
natářům Charty 77, v letech 1990-1992 byl též
poslancem Federálního shromáždění a v roce
2003 kandidoval na presidenta ČR. Je zetěm
prof. Jana Patočky. Jan Sokol je výrazný křesťan-
ský filosof a navíc má dar filosofické otázky
podat velmi srozumitelně. Nenechte si jeho
přednášku ujít a přijďte.

Václav Hurt, evangelický farář
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Josef Váchal –
Kdo kněhoznačky pilně sbírá…
,,Kdo kněhoznačky pilně sbírá, 
ten bude celý život mlád! 
Však hleď si ucpat kde je díra, 
v tvých sbírkách, a s grafiky se nauč prát!”

Tímto dvojverším začíná prolog posledního sou-
boru exlibris Josefa Váchala (1884–1969) Pade-
sát akvisitněexklusivních kněhoznaček, vydaný
roku 1952. Kdo kněhoznačky pilně sbírá… je zá-
roveň názvem výstavy Josefa Váchala pořádané
Městskou galerií Litomyšl ve spolupráci s Pa-
mátníkem národního písemnictví, pod kurátor-
ským vedením Romana Vosičky, jejíž zahájení
proběhne 7. 4. v 17.00 hod. před domem U Rytířů. 
Osobnosti a tvorbě Josefa Váchala se za po-
slední léta dostává jistě zaslouženého zájmu.
Stále trochu stranou, avšak s jeho dílem neod-
dělitelně srostlá, stojí družina jeho knižních zna-
ček – exlibris – tedy kněhoznaček či, jak je zval
nelichotivě sám autor, voplesků. Zhotovoval je
zprvu na zakázku pro své přátele a příznivce, ná-
sledně i pro bibliofily a sběratele. Vždy jsou ne-
zaměnitelně osobité stylem i technikou
a odrážejí jeho specifické vidění nejen osoby za-
davatele, ale i ducha doby. 
Tato drobná a často kuriózní dílka vynikají
v mnohém. Jsou plna vážných i hravých sym-
bolů, šifrovaná nápaditostí i vtipem, zazname-
naná rydlem, kyselinou a hrou barev. 
Galerie představí i díla zcela unikátní, včetně
atypicky dlouhého komiksového exlibris. Budete
mít možnost zhlédnout tři kreslená exlibris ze
sbírek Národního muzea, která budou pro svoji
výjimečnost zapůjčena pouze na jeden měsíc,
a to z důvodu jejich preventivní ochrany před
poškozením. 
K výstavě vzniká i jedno exlibris úplně nové. Jen
pro tuto příležitost vytvořila grafička Lenka Ja-
sanská exlibris volně inspirované Váchalovou

tvorbou. Jedná se o limitovanou edici počtu 84
signovaných a číslovaných výtisků, která bude
pro Litomyšl, místo s Váchalem tak provázané,
vytištěna.
Výstavu podpořila svými zápůjčkami celá řada
institucí a soukromých sběratelů. Mimořádnou
podporu pak galerie obdržela v podobě generál-
ního partnera výstavy – společnosti Pro Arte. 
V průběhu konání výstavy, trvající do 4. 6., mů-
žete navštívit i řadu doprovodných programů.
Dopřejte si v rámci cyklu Večery s galerií netra-
diční atmosféru s Váchalovou tvorbou, drobným
občerstvením a sklenkou vína, které si můžete
vychutnat 27. 4. od 17.30 hod. spolu s komento-
vanou prohlídkou kurátora výstavy nebo si 25. 5.
vytisknout vlastní exlibris. Další komentovaná
prohlídka s kurátorem se uskuteční 4. 6. od 15.00
hod. Výstavu doplní i doprovodný program pro
školy, školky a skupiny s dětmi (přihlásit se můžete
na emailu: tomanova@galerie.litomysl.cz nebo te-
lefonu: 461 653 488). Tereza Jiroušková

Fragile vystoupí v Litomyšli
24. dubna od 18 hod. vystoupí v piaristickém
chrámu v Litomyšli slovenská hudební skupina
Fragile. Skupina je složená z populárních osob-
ností, známých z různých divadelních, muziká-
lových produkcí či TV show. Bez použití
hudebních nástrojů, tedy a cappella, Fragile in-
terpretuje známé rock – pop – jazzové hity svě-
tových umělců, jakými jsou například STING,
Stevie Wonder, Norah Jones, Billy Joel Tina Tur-
ner… Jejich představení jsou plná nejen výborné
hudby a skvělého humoru. Můžete se těšit na
neopakovatelný večer plný jedinečné zábavy.
Slovo „fragile” znamená křehký, a výstižně tak
charakterizuje komorní a cappella zpěv, tedy
zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. I se-
skupení s malým počtem zpěváků se dá s nad-
sázkou označit jako křehké. Je tak křehké, že

v něm každá nepatrná nedokonalost, rytmická
či intonační, působí jako vada na kráse právě tak
jako škrábanec na čistém skle. Stačí velmi málo
na to, aby sa hudební pyramida z křišťálových
pohárů sesypala. Skupina Fragile však zvládá
tento náročný žánr mistrovsky. I když se v jejich
repertoáru najdou i skladby velikánů, jakými jsou
Bach či Chopin, jejich největší předností jsou ti-
tuly současné hudby. Hity světových autorů a in-
terpretů přetvářejí do posluchačsky velmi
příjemných, nevtíravých poloh s velkou hravostí
a kreativitou. Jejich představení jsou plná nejen
výborné hudby, ale především skvělého humoru,
díky kterým zažijete neopakovatelný večer plný
jedinečné zábavy.
Energie, kterou vám Fragile odevzdá z pódia, se
dá těžko popsat. Je třeba ji jednoduše zažít na
vlastní kůži.
Fragile tvoří: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana
Golis, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko,
Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík
Skupina Fragile získala tato ocenění: Trojnásobní
držitelé ocenění Hudební skupina roku 2013,
2014 a 2015 v diváckém hlasování ankety OTO
(osobnosti televizní obrazovky); Alba Hlasy
a Hlasy 2 se stala několikanásobně platinovými;
Ocenění Krišťálové krídlo za Album roku 2013 od
slovenského Zväzu autorov a interpretov (ZAIg)
Vstupenky budou v předprodeji v Informačním
centru v Litomyšli.

Mila Bohunická, foto: Fragile

Pronájem komerčních
prostor o rozloze 28 m² 
Nabízím pronájem komerčního prostoru, který se na-
chází na ulici T. Novákové č.p. 79 v Litomyšli. Jedná se
o jednu místnost o ploše 15,4 m², chodbu (čekárnu)
9,4 m² a WC s umývárnou  3,6 m². Komerční prostor se
nachází v přízemí domu, má samostatný vchod.
Cena 6000Kč měsíčně + elektřina. 
V případě zájmu nebo pro více informací
tel: 777 761 087, pavla.ko@email.cz

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:

• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel
• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky - diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

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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POZVÁNKY 

Michael je praktický vizionář, který transformuje
sny do reality. Bioarchitekt, mistr geometrie, de-
signer, stavitel, šaman, bojovník, učitel. Dovedně
přemosťuje světy a podporuje lidi, aby se mohli
dotknout nejhlubšího smyslu a potenciálu sebe
sama, co nejplněji jej vyjádřili a mohli tak mani-
festovat krásu a harmonii ve svých životech a ži-
votech svých milovaných.
Původem z Irska, přednáší, konzultuje a prakti-
kuje mezinárodně, inspiruje, designuje a vytváří
domy, stavby a komunity.
Je nadaným učitelem, který je schopen nadšeně
prezentovat a sdílet kombinaci starověké moud-
rosti a nových transformačních informací jedno-
duchou a přístupnou formou, která dovoluje
lidem zlepšit jejich kreativitu a vytvářet lepší
svět pro všechny.

V Litomyšli představí téma Posvátné geometrie,
jako podstatu vzniku a tvoření všeho života.
Všechny elektrické, chemické a biologické
funkce a procesy uvnitř i vně našich těl se řídí
vzory a pohyby definovanými a jasně popsanými
posvátnou geometrií. Pochopit, jak to všechno
do sebe krásně zapadá, je cenným nástrojem na
naší cestě k tvoření reality v souladu s našimi
sny. Stejně tak nám Posvátná geometrie uka-
zuje, jak sladit a harmonizovat naše myšlenky,
pocity a emoce takovým způsobem, aby praco-
valy v jednotě. 
Termín 11. dubna 2017 od 17.30 do 20.30 hod.
Místo konání: Aula Gymnázia Aloise Jiráska 
rezervace na e-mailu milam28@seznam.cz
nebo na tel. 605 147 812.           

Mila Bohunická

Pozvánka na seminář Michaela Rice: 
Posvátná geometrie a vědomá tvořivost

Zelený čtvrtek
DDM zve všechny dospělé a děti, kteří rádi tvoří
a těší se na jaro, na tradiční velikonoční dílnu,
která se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2017 od 8.00
– 13.00 hod.
Je pro vás připravena dílna, na které si vyzkou-
šíte voskované batikované kraslice, zvířátka ze
sena, drobné velikonoční dekorace a připravíme
si zdravé chlebíčky. S sebou si přineste vyfouklá
vajíčka (kraslice), pohodlné oblečení, svačinku
a přezůvky. Cena dílny je 50,- Kč.
Prosím zájemce, aby se hlásili na e-mailové
adrese kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo telefo-
nicky, tel: 461 615 270, 734 505 805.

Anna Kmošková

Koncert dechového orchestru
Smetanova domu s Dolnovankou
Dechový orchestr Smetanova domu Litomyšl
připravil pro své posluchače svůj tradiční jarní
koncert, se kterým se představí ve velkém sále
Smetanova domu ve středu 12. dubna v 19.30.

Pod dirigentskou taktovkou Jiřího Tomáška před-
nese orchestr řadu skladeb koncertního chara-
kteru, skladeb pro sólový nástroj s doprovodem
orchestru, transkripce moderních soudobých
autorů pro velký dechový orchestr a samozřejmě
i písně v lidovém tónu z Čech i Moravy. Uslyšíme
skladby Julia Fučíka, Rudolfa Frimla, Johna Willi-
amse, Karla Svobody, Adolfa Langera, Karla Hu-
láka, Václava Maňase a Josefa Poncara. Zpívat
budou Hana Bauerová a zpěváci dechové kapely
Dolnovanka Gabriela Řeháková a Radek Klusoň,
které bude patřit jako hostu druhá část koncert-
ního večera. 
Všechny příznivce dobré dechovky srdečně zvou
k poslechu oba dechové orchestry v přesvěd-
čení, že to bude příjemné naladění před nastá-
vajícími velikonočními svátky.

Za vedení orchestru Jiří Tomášek, foto: archiv

Aladin 20. dubna ve Smetanově domě 
Propojit výstavu Imaginárium v Litomyšli s ak-
tuálním představením Divadla bratří Formanů
Aladin se nabízí samo. Vždyť výstava je založena
na divadelních kulisách, loutkách a výtvarných
objektech, které i když již svému původnímu
účelu neslouží, ožívají s příchodem každého no-
vého návštěvníka. Lidé nyní mají jedinečnou pří-
ležitost zhlédnout „živou výstavu s herci
a loutkami” ve svém přirozeném prostředí. Před-
stavení Aladin hostí Smetanův dům a pro náv-
štěvníky výstavy Imaginárium je připraveno
malé překvapení v podobě dvacetikorunové
slevy na vstupném. Sleva je platná pouze při
předložení vstupenky z výstavy.
Barvitý příběh chlapce Aladina se prolíná s vy-
právěním o králi Šahriarovi a statečné a moudré
Šeherezádě. Před smysly diváka se rozprostírá
cizokrajný a dálkou vonící svět putujících no-

mádů, moudrých vezírů, tajuplných míst, zahrad
a paláců s bohatstvím mocných vladařů a králů.
Dospívající chudý chlapec Aladin díky získané
kouzelné lampě zázračně zbohatne. S pomocí
džina, který splní každé jeho přání, se stane ma-
jitelem nádherného paláce, do něhož přivádí
i svoji novou lásku – princeznu Badralbudur.
Štěstí, ke kterému mu dopomohla kouzla a moc
lampy, se však zdá být prchavé a nejisté. V sou-
boji s mocným kouzelníkem, jenž o lampu od za-
čátku příběhu usiluje a hodlá se jí za každou
cenu zmocnit, se přeci jen musí mladý Aladin na-
konec spolehnout na to, co mu žádná kouzla ne-
mohou zajistit – svou odvahu, lásku princezny
Badralbudur a věrnost malého velblouda, přít-
ele, se kterým se během svého putování po-
tkává.

Hana Klimešová
Srdce v krajině
Kavárna BOBO Café,  Vodní valy 162, Litomyšl,
Vás srdečně zve na výstavu
obrazy, kresby, poezie „Srdce v krajině” Evy Me-
zerové. Zahájení výstavy se uskuteční v pátek
28. 4. 2017 v 18.00 hodin.
Výstava potrvá od 28. 4. do července 2017
Úvodní program: Mira Kubín – kytara, zpěv
Slávek Šraitr a spol. – kytara, basa, zpěv, klavír

Eva Mezerová

Jednodenní kurz
olejomalby 
Ateliér Margot pořádá jednodenní kurz olejo-
malby technikou Boba Rosse v centru Sponta-
nea Litomyšl 22. 4. od 8.30 hod. Účast nutné
potvrdit předem. Lektorka Markéta Kostkubova.
www.obrazykostkubova.cz, mobil: 608248737,
email: MarketaKostkubova@seznam.cz

Markéta Kostkubova 

Chovatelská přehlídka trofejí 
Městské úřady  Litomyšl, Svitavy, Polička a Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s Okresním mysli-
veckým spolkem ve Svitavách pořádají
Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře
v honitbách okresu Svitavy za rok 2016/2017. 
Tato akce se uskuteční ve dnech 26. – 30. dubna
2017 v hotelu U Jelena, Javorník 1, 568 02 Svitavy
s tímto programem:
středa a čtvrtek 26. 4. a 27. 4.
přejímka trofejí zvěře, posuzování chovnosti

a hodnocení trofejí hodnotitelskou komisí
čtvrtek a pátek 27. 4. a 28. 4.
od 9.00 hod. program pro děti z mateřských škol
z Litomyšle a Svitav
pátek a sobota 28. 4. a 29. 4.
9.00 – 18.00 hod.  – výstava pro veřejnost
neděle 30. 4.     
8.00 hod. – vyhodnocení odlovu zvěře, Okresní
sněm ČMMJ – OMS Svitavy

Lenka Havranová

Pozvání k časové
odpovědi žít zdravě
Umíme barevnou citlivostí pozvat náš rozum.  Co
naše logika vnímá prostorem. Impulzy v těle. Po-
suny života nemají vliv na náš čas. K organismu
jde přistupovat kompletně. Ne/potřebujeme
sebe, jako osobu v těle. Stačí žít vědomím a svo-
bodou.
Hodina meditace v denním režimu může zachrá-
nit lidský život. Jak přijímat čas v těle. Prozradí
na dubnovém AURA kruhu Blažena Kovářová Ji-
rušková, zakladatelka Aura systému těla. 
V pátečním odpoledni od 16 do 18 hodin se po-
noříme do nitra a přijmeme svobodu. Pro ženy
zdarma. 
Za podpory AURA systému ČR, www.aura-sy-
stem.cz, Smetanovo náměstí 72 (vedle IC) Lito-
myšl. Tel. 776 101 972

Blažena Kovářová Jirušková

Přednáška ve Hvězdě
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl vás srdečně zve na
poslední jarní přednášku Mgr. Karla Hrdličky na
téma „Dějiny českých a moravských Židů”.
Přednáška proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 od
18.00 hod. v salonku hotelu Zlatá Hvězda.

Milena Šnajdrová

Přijímáme pracovníka 
– pracovnici do prodejny

hospodářských potřeb Litomyšl
na 4, 5, 6 hod. Denně dle dohody.

Tel. 603 395 592
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S nitkou po Trstěnické stezce
3. ročník Litomyšlské univerzity pro prarodiče a vnoučata
Zajímá vás, jaké to bylo, když si lidé tkali sami
doma látky, co tomu všechno předcházelo? Jak
si vytvořit vlastní modrotisk, co to vlastně vůbec
modrotisk je? Pokud ano, přihlaste se do třetího
ročníku Litomyšlské univerzity pro prarodiče
a vnoučata. Všechny odpovědi na tyto otázky
najdete v našem programu. Připravila ho Měst-
ská knihovna Litomyšl ve spolupráci Regionál-
ním muzeem v Litomyšli – s paní Renatou
Kmoškovou
Program je pro rodinné týmy – babička nebo dě-
deček (maminka nebo tatínek) a jedno, popří-
padě 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
v regionálním muzeu a městské knihovně. Každý
blok je sestavený z teoretické a praktické části,
proložený různými hrami, samozřejmě nebudou
chybět ani domácí úkoly .
1.  Setkání sobota 22. 4.
Seznámení s náplní všech setkání a vzájemné
představení účastníků
Návštěva modrotiskové dílny v Olešnici a sezná-
mení s touto technikou

2.  Setkání sobota 27. 5.
Seznámení s historií předení a tkaní, přípravou
příze, tkacími rámy, dalšími nástroji určenými ke
tkaní, různými druhy látek, utkanými výrobky…
3.  Setkání sobota 17. 6.
Praktické dílny – barvířská dílna. Potisk plátna
rezervou – modrotisk
4. Setkání sobota 9. 9.
Praktické dílny – tkaní sobota
5.  Setkání sobota 14. 10.
Dokončení výrobků
6.  Setkání 21. 10.
Výlet na závěr – velká závěrečná hra 
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, pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.00
do 16.00 hod. nebo na emailu peknikova@kni-
hovna.litomysl.cz. Přihlásit se můžete do 18.
dubna nebo do naplnění kapacity.
Program podpoří Ministerstvo kultury ČR.

Za pořadatele 
Iva Pekníková a Romana Dubjáková

POZVÁNKY 

Veselé jarní tvoření
Jaro je pro mnohé nejkrásnějším
obdobím roku. Příroda se pro-
bouzí do nového života a lidé si
slavením velikonočních svátků
připomínají památku umučení
a zmrtvýchvstání Krista. Veliko-
noční zvyky i křesťanské tradice
bychom rádi přiblížili žákům na
našich dílnách. Jejich součástí
tak bude povídání o jaru, čtení
známých i méně známých veli-
konoční koled a říkanek, ře-
meslné a výtvarné tvoření. Letos
budeme vyrábět jarní zvykos-
lovné dekorace, Smrtholky či

Morany a „tančit” s folklórním
souborem Heblata při ZUŠ B.
Smetany v Litomyšli. Dále se na
vás těší studenti Zahradnické
a technické školy v Litomyšli
a muzejní lektoři.
Termín: 6.–7. 4. 2017
Délka programu: max. 90 min.
Cílová skupina: MŠ, 1.–5. třída
ZŠ, školní družiny
Časy jednotlivých dílen: 8.00,
9.30, 11.00, 13.00 hod. nebo dle
domluvy (např. hodiny výtvarné
výchovy)

Renata Kmošková, foto: RML

Tímto zveme veřejnost na malou májovou jógo-
vou slavnost s názvem MÁJyoga, která se bude
konat 1. května od 10:00 do 18:00 v zámeckém
pivovaru. Celou akci zaštiťuje litomyšlské yoga
studio rodinného typu OMYSL. Pozvání přijali
jóga instruktoři z různých koutů republiky.
S ohledem na členství OMYSLe ve spolku Made
in Litomyšl budou ostatní služby zajišťovány
z lokálních zdrojů - catering po celou dobu akce
poskytne Rócafé a Rettigovka, podporu jsme
získali i od ostatních členů tohoto sdružení, na-
příklad tiskárny HRG, firmy YoungBlock a Zá-
meckého návrší. V průběhu konání se také

představí Klára Krňávková s tradiční čínskou
medicínou, k prodeji budou například i spor-
tovně laděné kousky z dílny Laura Jonas®, pro-
storem budou znít mantry, pohoda, klid, něha
a láska. Přesně tak, jak to má na prvního máje
být. Akce je navíc plánována jako dobročinná,
část vstupného bude věnována na konto Hudba
pomáhá. Celé přípravy jsou stále v běhu, a tak
možná dojde k dalším milým překvapením jak
pro pořadatele, tak hlavně pro účastníky. Vstu-
penky a další detaily jsou dostupné na webo-
vých nebo FB stránkách studia OMYSL
(http://www.omysl.cz/).           Anna Doubravová

Začátek května ve znamení jógy

GAMA GROUP a.s.
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice,
závod Litomyšl, T.G.Masaryka 588.

Přijmeme pracovníka na pozici 

SEŘIZOVAČ
LISOVACÍCH STROJŮ,
na hlavní pracovní poměr

Požadujeme: vyučení v oboru,
5 let praxe  v oboru.
Nabízíme: 20.000,- Kč/měsíc,
pololetní prémie, příspěvek na obědy,
vánoční dovolená navíc.
Pracovní doba 7,5 hod., dvousměnný provoz

Kontakt: Ing. Ivana Morávková,
tel. 461 613 321.
Životopisy zasílejte na e-mail:
stybnarova.lit@gama.cz.

Hledám podnájem garsonky
na Komenského náměstí. Spěchá. 

Volejte na tel. 604 950 665
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Inzerce
Prodám zahrádku s dřevěnou chatkou v zahrád-
kářské kolonii Líbánky. Tel. 601 084 837 • Nabí-
zím služby kamnáře. Kachlová kamna, sporáky,
pece. Návrhy a stavby. Rekonstrukce starožit
ných kamen. L.Rožnovský, tel. 799 797 185. •
Hledám podnájem garsonky na Komenského
náměstí. Spěchá. Volejte na tel. 604 950 665 •
Prodám zahrádku s dřevěnou chatkou v zahrád-
kářské kolonii Líbánky. Tel. 601 084 837.

přijme ŘIDIČE
Požadujeme: řidičský průkaz

sk. B, C, profesní průkaz

Výstavba inženýrských sítí

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

Hledáme recepční, zákl. Aj 
IVECO Vysoké Mýto

Nabízíme: nástup ihned
– HPP, DPČ, DPP
denní směny Po–Pá, 
mzda od 80,- /hod.

přísp. na údržbu uniformy 8 000 Kč /rok 
přísp. na penzijní pojištění, stravenky
Tel. 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

Do nově zrekonstruované
RESTAURACE SLUNCE

přijmeme

SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA
Více informací p. Vanžura

tel. 603 228 082 nebo přímo v provozovně
na adrese Smetanovo náměstí 17 Litomyšl

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

Vedoucí plaveckého
bazénu a plovárny
v Litomyšli
Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání, kvalifikace

pro provozování bazénů výhodou
• 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

Termín nástupu:
• dohodou

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 

nejpozději do 17. 5. 2017 na adresu: 
Městské služby Litomyšl s.r.o. 
Mařákova 376, Litomyšl 570 01
Přihlášku lze doručit osobně
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Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 19.4. 2017  od 8.00 do 16.00
Cena:  38,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 42,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 006 433

Českomoravské
pomezí se představilo
v Czech-American TV
Region vymezený historickými městy Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto se na přelomu února a března prezentoval
v USA. Propagační spot přibližující atraktivní
místa Českomoravského pomezí byl vysílán
v kabelové televizi Czech-American TV. Pořady
této stanice sleduje 2,5 milionu diváků na tele-
vizních obrazovkách v šedesáti amerických
městech a další desítky tisíc prostřednictvím in-
ternetového vysílání. Propagace Českomorav-
ského pomezí v USA byla možná také díky
několikaleté úspěšné spolupráci Czech-Ameri-
can TV s Pardubickým krajem. 
Czech-American TV se již řadu let snaží rozšiřo-
vat povědomí o České republice v USA, prezen-
tovat atraktivní české a moravské destinace
a přibližovat zdejší kulturní dědictví. O fungování
organizace se stará více než čtyřicet amerických
a českých odborníků a rozvíjí se také spolupráce
se studenty českých vysokých škol. Více infor-
mací o této televizi najdete na www.catvusa.com.
Zmiňovaná prezentace Českomoravského po-
mezí v USA by nemusela být poslední. V létě se
totiž do České republiky chystá ředitel televize
John Honner, který by v rámci své návštěvy měl
zavítat také na vybraná turisticky atraktivní
místa regionu na pomezí Čech a Moravy. Mate-
riál, který zde během své cesty nasbírá, pak
bude využit pro prezentaci turistických atraktivit
Českomoravského pomezí v některém z budou-
cích pořadů Czech-American TV.

Jiří Zámečník, marketingový manažer ČMP
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Stiga: Shrnutí uplynulých měsíců
Klub vyznavačů stolního táhlového hokeje Stiga
HC Benátky se v novinách krapet odmlčel, a tak
přichází malé shrnutí toho, co se v tomto spor-
tovním odvětví z pohledu našeho klubu za uply-
nulé 2 měsíce událo. Český pohár 2016/2017 – 5.
kolo v Brně, 65 hráčů, ze sedmi benátských nej-
lépe 16. Michal Boštík, 6. kolo v Chebu, 54 hráčů,
z pětice benátských opět nejlepší Boštík, tento-
krát však až 26., výtečný výsledek zaznamenal
42. David Hejnoch (+100 míst ve světovém že-
bříčku). Průběžné pořadí: 1. Zdeněk Matoušek ml.
(HCS Žabka Praha), 2. Patrik Petr, 3. Michal
Kobrle (oba THC Stiga Elites), 14. Boštík, 21. Jež
(7. veterán), 22. Bucek, 24. Lopaur, 40. Hejnoch,
43. T. Halama (všichni Stiga HC Benátky), Be-
nátky drží 5. místo mezi kluby. Další turnaj se
uskuteční v Pelhřimově. 
Poháry z domácích soutěží za rok 2016 si odnesli
tito borci: Litomyšlský pohár (20 účastníků): 1.
Boštík 410b., 2. Jež 368, 3. Lopaur 342; Litomyšl-
ská Stiga liga (24 účastníků): 1. Lopaur 390b., 2.
Sedláček 308, 3. J. Petr 303. Letos máme již za
sebou dva měsíce soutěží: devítce účastníků ligy
vládnou 1. Lopaur 75b., 2. Jež 75, 3. Sedláček 60;
v poháru mají ze šestice hráčů nejlepší start 1.
Boštík 80b., 2. Lopaur 70, 3. J. Petr 52. 

Dne 11. února se v jihošvédském přístavním
městě Malmö konal tradiční turnaj Swedish Mas-
ters 2017. Donedávna se jednalo o dvoudenní
akci, které se účastnily stovky hráčů, letos to
byla stovka jediná, nicméně uspět v ní nebylo nic
jednoduchého. Pokusil se o to mj. litomyšlský
Patrik Petr, který vypadl v úvodním kole play-off
a skončil 22. Při své 4. a dle vlastních slov asi po-
slední účasti na tomto turnaji zapsal Zdeněk Lo-
paur 77. místo. 

Jindřich Petr, foto: Jindřich Petr

VHOS, a.s., Nádražní 6,
571 01  Moravská Třebová 

přijme na pracovní pozici

Elektrikáře
Hlavní pracovní náplň:

• práce při opravách a údržbě elektrických
zařízení vodárenských objektů

• zajištění pohotovosti

Požadujeme:
• vzdělání SOU nebo ÚSO v oboru elektro-

technickém
• odborná způsobilost dle vyhl. 50/1978 Sb.,

min. dle § 6 
• platný řidičský průkaz sk. B 
• dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
• pracovní nasazení, manuální zručnost,

samostatnost, spolehlivost, svědomitost

dále přijme 
pro Středisko vodovodů Polička 

Montéra vodovodů
- Strojníka

stavebních strojů
Hlavní pracovní náplň:

• práce při opravách a údržbě vodovodních
řadů a přípojek

• provádění montážních prací na vodovod-
ních řadech

• zajištění pohotovosti

Požadujeme:
• vzdělání SOU nebo SŠ 
• platný strojnický průkaz (lopatová rypadla

kolová, nakládací a vykládací stroje)
• platný řidičský průkaz skupina C 
• dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
• pracovní nasazení, manuální zručnost,

samostatnost, spolehlivost, svědomitost

Upřednostňujeme:
• vzdělání SOU v oboru instalatér nebo SŠ

v oboru vodní hospodářství
• praxe v oboru vítána
• platný profesní průkaz

Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené
• penzijní připojištění
• další zaměstnanecké benefity

(zaměstnanecký tarif, stravenky)

NÁSTUP možný ihned nebo dohodou  

Přihlášky zasílejte:
VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová

Útvar ŘLZ, Dagmar Krhlová
tel.: 461 357 142, e-mail: d.krhlova@vhos.cz

Nabízím práci z domu
na 6 až 8 hodin, to znamená v rozmezí

od 8 do 12 tisíc korun, a to jak v Pardubickém regionu,
tak v regionu Vysočina.

Informace najdete na webových stránkách,
nenabízíme brigádu, ale dlouhodobou spolupráci:
http://www.podnikejzdomova.cz/cernamenclova,

tel: 773 637 697. Eva Černá Menclová 
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Lyžařské přejezdy na SZTŠ – 2. část
Minule jsem zavzpomínal na začátky lyžování
v Litomyšli a SZTŠ. Nyní se podíváme na to, jak
to pokračovalo. Uskutečňujeme  spolu s TJ Jis-
kra první přejezdy Orlickými horami. Startuje
se od autobusu na parkovišti na Šerlichu. Jede
se přes Velkou Deštnou, Pěticestí, Haničku,
Zemskou bránu na chatu  na Čiháku.  Na tento
přejezd začínají vypravovat  autobus i litomyšl-
ské podniky. Jednou  na Šerlich vyjely z Lito-
myšle čtyři autobusy. Zájem  stoupal, a tak se
před zimou scházíme v klubovně tělocvičny
a sjednocujeme spolu i se zástupci některých
podniků kalendář na zimní přejezdovou se-
zonu. Zvyšuje se počet hor, kam se zajíždí.
V programu jsou Jeseníky a Vysočina. Jeden
z absolventů školy nám zajišťuje ubytování ve
svém působišti ve Studenci, a tak jezdíme na
dva dny do Krkonoš. Trasy  měníme, pozná-
váme i méně známá místa, jako Benišky nebo
Rýchory, se zakončením na chatě školy na
Babí. Známí nám zajišťují ubytování ve Valaš-
ském Meziříčí, a tak podnikáme výpravy i do
Beskyd.
S našimi přáteli z oddílu v Ostravě Hrabůvce se
zúčastňujeme jejich akcí v Beskydech. Přejezd
„Malými vrcholy” od Mostů u Jablunkova  po
Bumbalku, nebo Velkými” vrcholy se zdoláním
Lysé hory a Travna. Nebo na Slovensku Lučni-
anskou Fatrou, tj. jižní části Malé Fatry ke

Strečnu a ještě Kysuckým pohořím nebo Krem-
nickými vrchy. Druhý velký kontakt jsme měli
s oddílem ve Vsetíně, který měl svůj hotel. Do
vzdálenějších míst se vyjíždělo v pátek nave-
čer. S těmito přáteli se podařilo poznat i vzdá-
lenější hory. S menším počtem studentů
a zájemců  z města  vyjíždíme vlakem či auty
na vzdálenější  a někdy i velmi náročné pře-
jezdy na Slovensku. Nízké Tatry od východu
přes Královu holu na Čertovicu, ale i hřeben od
Čertovice přes Chopok, Chabenec. Dále jsme
poznali několikrát Velkou Fatru, hraniční hory
u Oravské přehrady až po Čadcu, Slovenské
Rudohoří z Lubietové přes bájnou Polanu do
Dětvy, Oravská Magura, Skorušina, ale i cesta
pod Vysokými Tatrami. Bylo toho hodně, ale ti,
co to pamatují, mají na co vzpomínati.
Ke konci osmdesátých let nás Slavie Plzeň po-
zvala na přejezd na Šumavu. Školská skupina
obdivovala  upravené stopy, na Horské Kvildě
bylo upraveno dokonce patero tratí. Z Kubové
Huti se dalo přijet vlakem před půlnocí do
České Třebové. Vícekrát se ale na Šumavu nej-
elo. Po devadesátém roce se už v takovém mě-
řítku jezdit nepodařilo. Dnešní mladší generace
to mají snadnější, dostanou se auty, snadněji
seženou ubytování. Nyní konečně po létech
přišla zima, jak má být, a tak znovu ožil Kozlov
i okolí Litomyšle.                    František Staněk

Trosky Litomyšl
obhájily český Ligový
pohár v šipkách 

Dne 26. 2. se ve Žďáře nad Sázavou odehrálo
každoroční finále Ligového poháru České repu-
bliky v elektronických šipkách. 
Do tohoto turnaje se ze všech krajů kvalifikovalo
32 nejlepších týmů České republiky. Mezi nimi
i náš tým Trosky Litomyšl ve složení Kuchta, Ne-
žádal, Ondo, Pulkrábek a Šmejda. Do tohoto tur-
naje jsme vstupovali jako obhájci loňského
ročníku. V tomto turnaji je každé kolo losované
a k nám byl los milostivý, protože jsme na za-
čátku nenarazili na žádný superligový tým. Po-
stupně jsme porazili Jihlavu 21:12, Kraslice 21:9,
Hradec Králové 21:6. V semifinále nám los přidě-
lil superligový tým z Krásného Lesa, který jsme
porazili 21:6. Druhé semifinále hrály dva super-
ligové týmy z Trutnova a Pšova. V tomto vyrov-
naném duelu byl šťastnější tým z Pšova. Ve
finále nás stejně jako loni vyzval velmi kvalitní
superligový tým z Pšova. Zápas byl velmi vyrov-
naný a tahali jsme se o každý bod. Za stavu 10:10
se začala projevovat naše kvalita, bojovnost
a vůle po obhajobě. V druhé polovině zápasu
hraného na 21 legů se nám několikrát povedlo
ukončit leg v pátém kole, což našeho soupeře
doslova zlomilo. 
Konečný stav finálového zápasu 21:16. 
Tímto se nám podařilo obhájit český Ligový
pohár pro rok 2017. 
Závěrem chci poděkovat sponzorům za přízeň
a těšíme se na další spolupráci. 
P. S.: Držte nám palce při mistrovství České re-
publiky konaném dne 27. 5. v Králíkách u Nového
Bydžova, kde budeme obhajovat titul mistra
České republiky. 
Více info na www.sipky.org 

T. Pulkrábek, foto: www.sipky.org

Nábor fotbalové
přípravky ročníků
2006 a mladší
Zveme všechny
kluky a holky, kteří
mají rádi pohyb
a chtěli by se na-
učit hrát fotbal,
k nám do oddílu
mladší a starší
a přípravky. Přijďte
se podívat na náš
trénink, vždy každé
úterý a pátek od
16.00 hod. na fot-
balovém stadionu
nebo na hřišti s umělou trávou. Pokud jste roč-
níky 2006 a mladší, rádi vás u nás přivítáme. 
Společně s námi pak můžete vyhrát další me-
daile pro našeho maskota.
Pro více informací navštivte naše stránky
www.mp-litomysl.webnode.cz

Budeme se těšit – trenéři

V současné době probíhají přípravy na květnové
zahájení soutěží družstev. Halová sezona skon-
čila a atleti nesměle vstupují na venkovní dráhy
a trávníky. V Litomyšli mají s přípravou problémy
oštěpaři, kladiváři. Trávník na hlavní ploše byl
uzavřen, na umělé trávě se házet nemůže a tré-
ninkové hřiště je krátké a nevyhovující. Do-
rostenci dvakrát využili možnost házet
v Pardubicích, kde se konaly závody v hodu bře-
menem, těžkým 12 kg. V konkurenci kladivářů
z Pardubic, Kolína, ale i Kladna zvítězil M. Vilček
(16,51 m) J. Vostřel byl čtvrtý (14,80). Na halovém
mistrovství republiky veteránů v Jablonci se stal
dvojnásobným mistrem republiky I. Strnad, v tyči
345 cm, 60 m překážek 9,99. Ivoš je v součas-
nosti na mistrovství světa v Koreji a netrpělivě
čekáme  na jeho výsledky a dojmy z této
vrcholné veteránské akce. 
Počátkem dubna proběhne krajská konference
atletického svazu v Pardubicích, kde oddíly ko-
nečně dostanou podrobnější informace k soutě-

žím družstev. Současně probíhá přestupní
a hostovací řízení. Po sestupu našeho družstva
z 1. ligy je zájem oddílů z vyšších soutěží o naše
atlety, naopak těžko budeme získávat kvalitní
borce na hostování. Nový vedoucí družstva
mužů P. Baar může tedy počítat s menším poč-
tem závodníků a nabízí se šance dorostencům
závodit za muže (1. kolo 13. 5. v Ústí nad Orl.)
Družstvo dorostenců, opět vedené P. Jonášem,
také loni zápasilo s malým počtem. Máme
zájem, aby ti, kteří se věnují v zimě hokeji, ale
i kopané nebo jiným sportům, si našli čas absol-
vovat aspoň některá kola v atletice (1. kolo 6. 5.
Pardubice). Žáci i žákyně pilně trénují celou
zimu, takže vedoucí jejich družstev budou snáze
vybírat své svěřence na závody. Obě žákovské
kategorie pojedou nejdříve do Svitav (8. 5. starší
a 10. 5. mladší). 1. kolo přípravek bude 17. 5. v Li-
tomyšli. Předpokládáme, že dubnové pondělky
budeme pravidelně věnovat kontrolním závo-
dům pro všechny kategorie.                 Petr Jonáš

Atletické okénko
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Litomyšlský atlet
Ivo Strnad se stal
mistrem světa

Atlet z Litomyšle je světovým šampiónem! Ivo
Strnad získal ke konci března na halovém
mistrovství světa veteránů v korejském Tegu zla-
tou medaili ve skoku o tyči v kategorii M65 vý-
konem 340 cm. Porazil soupeře z Lotyšska,
Nizozemska, Polska a Francie. Ke zlatu navíc ná-
sledně na mistrovství světa přidal ještě další dva
cenné kovy. Ve skoku do výšky obsadil třetí
místo výkonem 151 cm, lepší než on byli atleti
z Norska a Švédska. Svou účast na prestižní akci
zakončil třetím místem na 60 metrů překážek.
Bronz si zasloužil časem 9,97 za soupeři z Poska
a USA. Závodník Tělovýchovné jednoty Jiskra se
domu vrátil coby držitel jedné zlaté a dvou bron-
zových medailí ze světové haly.

Radek Halva, foto: Svitavský deník

Jezdci Orionu se chystají
na další sezonu
Letošní zima byla poměrně dlouhá, a tak moto-
krosoví závodníci týmu Orion Litomyšl museli
vyrazit trénovat za lepšími podmínkami do Itálie,
kde využili dobré tratě k přípravě na novou se-
zonu, která vypukne ostrým startem MMČR se-
niorů – 2. dubna na světové dráze v Lokti
u Karlových Varů. Promotér mistrovství letos vy-
psal osm podniků, loni úspěšná premiéra v Opa-
tově u Svitav se letos v kalendáři najde v termínu
2. července a bude to v pořadí čtvrté klání. Závěr

šampionátu (finále) uvidí diváci v areálu ve Vra-
nově u Brna (17. září).
Republikové juniorské boje mají první sraz už
25. března v jihočeských Horažďovicích a zde
ve žlutomodrém dresu Orion bude bojovat
o stupně vítězů ve třídě 85 ccm 13letý – Petr
Rathouský, který měl v přípravných závodech
velice nadějnou formu. Zkušený Petr Bartoš
(37) chce doma potrápit zase daleko mladší
soupeře, v mistrovství Evropy obhájit titul vice-
mistra a úspěšně reprezentovat tým i na Slo-
vensku. Jonáš Nedvěd (23) po loňském zranění
ramene (Pacov) je nyní již připraven se porvat
o dobrý výsledek ve třídě MX2. V MMČR vete-
ránů se ukáže v našich barvách loni bronzový
Slovák – Ivan Černý, v ženské kategorii za nás
bude bojovat nová akvizice – Jana Antošová,
která se loni umístila v seriálu i přes zranění
ruky celkově čtvrtá.
Automobilový závodník Orionu – Martin Doubek
bude letos bojovat již ve své třetí sezoně v ev-
ropském klání „NASCAR Whelen Euro Series”,
kdy první podnik šestidílné série vypukne 8. –
9. dubna na okruhu ve španělské Valencii.

Petr Kovář, foto: archiv stáje

Volejbalisté zakončili halovou sezónu
opět na medailových pozicích
Každý rok,na přelomu března a dubna, vrcholí
odbíjenkářům celostátní i krajské soutěže. Na-
stává krátké období  odpočinku, doléčování
drobných šrámů a zranění, ale také bilancování
právě skončené sezóny.
Jinak tomu není ani letos v našem volejbalovém
klubu. Naše týmy patří již mnoho let mezi abso-
lutní špičku Pardubického kraje a pravidelně se
zúčastňují  celostátního Českého poháru mládeže.
V hodnocení začínáme od nejstarších. Naše A-
mužstvo  mužů, tentokrát po omlazení kádru,
na zlato v krajském přeboru nedosáhlo  a další

z řady titulů krajských přeborníků nezískalo. Ale
bronzovou medailí potvrdilo příslušnost k abso-
lutní špičce. Tým nejvíce trpěl nevyrovnaností
výkonů, což je klasický průvodní jev nově se tvo-
řícího kádru.
Ženský A-tým druhá část krajské soutěže ještě
čeká. Bohaté zastoupení má  pak náš klub v mlá-
dežnických soutěžích. Kadetky , což jsou hráčky
do sedmnácti let, skončily na výborném druhém
místě v krajském přeboru, zúčastnily se též Če-
ského poháru juniorek, kde proti starším soupeř-
kám získávaly cenné zkušenosti. Kádr se sice

poněkud zúžil, ale na hráčkách je vidět velké
herní zlepšení. Starší žáci  získali bronz v našem
kraji a poměrně dobře nás reprezentovali v Če-
ském poháru,kde ve velké konkurenci ligových
klubů obsadili pětadvacáté místo. Dalšími vel-
kými nadějemi jsou naše mladší žákyně. Prvním
rokem hrála děvčata  soutěžní zápasy na velkém
hřišti. Bojovaly v každém zápase jako lvice a za-
končily sezónu uprostřed tabulky na šestém
místě. Dále máme několik týmů v přeborech pří-
pravek. Ty ale čeká ještě jarní, antuková část
přeborů. Na hodnocení je tak ještě čas. Každo-
pádně, pokud má vaše dítě chuť zkusit tento po-
pulární sport, bude v našich kolektivech vítáno.  

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

Nejmladší basketbalisté U11
jedou na mistrovství ČR
Mistrovství České republiky smí-
šeného nejmladšího minižactva
U11 v Brandýse nad Labem pro-
běhne od 21. do 23. dubna i za
účasti litomyšlského klubu AD-
FORS Basket Litomyšl. Jedná se
o nejmladší věkovou kategorii
mixů, což znamená, že tým musí
mít na hřišti chlapce i děvčata,
a to v poměru 2:3 nebo 3:2. Naše
družstvo, které je zatím v krajské
soutěži na průběžném druhém
místě, se v kvalifikačním turnaji
o národní šampionát postupně
utkalo s Josefovem, Pardubicemi,
Novou Pakou a Týništěm nad Or-
licí. Jedinou prohru jsme si připsali
hned v úvodním zápase, kdy jsme po vyrovna-
ném průběhu podlehli Josefovu 30:40. Poté už
přišly jen výhry, a to v poměru 52:32, 53:37
a 75:17. Konečné druhé místo v naší kvalifikační
skupině za vítězným Josefovem pro nás však

znamená jistotu postupu na dub-
nové mistrovství ČR. Děti ročníku
2006 a mladší navázaly tak na
úspěch o rok starších chlapců,
kteří se vloni probojovali na MČR
minižáků U11 do Ostravy. A právě
4 mladší hráči z tohoto kádru patří
k hlavním lídrům letošního mini-
žactva U11. Jedná se o Ondru Vo-
máčku, Jonáše Brýdla, Matěje
Hanuše a Šimona Vaška. Pro tuto
čtveřici však nemusí jít o jediné
národní finále, protože letošní mi-
nižáci U12 mají zatím velmi dobře
rozehranou kvalifikaci o svůj re-
publikový šampionát. 
Držme basketbalistům a basket-

balistkám z týmu minižactva U11 mix palce, ať se
jim podaří na MČR vybojovat co nejlepší umís-
tění. A teď už jen: Hopsa hejsa na národní finále
do Brandejsa.

Martin Šorf, předseda klubu, foto: Milan Škop

Plavci i hobby plavci, věk nerozhoduje, nezapo-
meňte, PPP se blíží, letošní ročník opět zahajuje
v Městském bazénu v Litomyšli, plave se již ve
čtvrtek 20. dubna od 19 h, registrace proběhne
ve vestibulu bazénu od 18.30 h, startovné je
50,- Kč. Bude se plavat ve 2 vyhrazených 25 m
drahách trať 100 m a 500 m na čas. Pořádajícím
klubem je letos Czech TRI K. Team, z.s., součástí
bude GEOOBCHOD CUP – soutěž pro rodinné
týmy, LITEX CUP – série závodů na 1500 m,
CZECH TRI CUP – závody v aquatlonu. Vyhlášení
vítězů proběhne 9. září na písníku Mělice, hlavní
cenou bude let balónem – do losování budou za-
řazeny všechny rodinné týmy. Plavte s radostí
a pro zdraví. Další informace na www.pppohar.cz.
Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl
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