
Zvonice v chrámu Nalezení svatého Kříže
po 75 letech nezeje prázdnotou

Ačkoliv to s počasím těsně před lázeň-
ským víkendem nevypadalo dobře, pro-
tože v pátek ráno napadl sníh a panovaly
obavy, zda se promenáda nevydá na
svou cestu městem na lyžích a v kožiších,
dopadly letošní Lázně ducha tak, jak
jsme zvyklí – za krásného počasí si přítomní vy-
léčili ducha laskavou legrací.
Šestá Lázeňská sezóna opět ukázala, že si tato
akce za několik let trvání dokázala najít oddané
fanoušky nejenom v Litomyšli, ale po celé České
republice. Na přelomu dubna a května totiž na
Lázně ducha dorazily tisíce lidí. Návštěvníci se
mohli od středy 26. dubna těšit na vír kulturních
a společenských událostí, mezi kterými nechyběly
žhavé novinky ani osvědčené klasiky. V sobotu

29. dubna byla opět k vidění historická vo-
zidla, dobové kostýmy a atmosféru první
poloviny 20. století mohli přítomní vrcho-
vatou mírou nasát v oblíbeném průvodu,
který krátce po 14. hodině vyrazil na cestu
ze zámeckého návrší. 

„Za organizátory moc děkuji všem za účast
i krásné kostýmy - jsme rádi, že jste se nenechali
odradit páteční chumelenicí a (b)láznili jste spolu
s námi  celou  sobotu!  Děkujeme  i tam  nahoru
za velkou protekci, kterou Litomyšl má,” řekla
k letošní  lázeňské  sezóně  s úsměvem Michaela
Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu.
Fotogalerii s momentkami z vybraných lázeň-
ských akcí najdete na straně 6.

Připomínky města 
k plánům dálnice D35

Vyhláška o výjimkách 
z nočního klidu

„Všichni asi známe úsloví, že zvony odlétají
o Velikonocích do Říma. Vždy na Zelený čtvrtek,
po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu
totiž zvony umlkají, aby se rozezněly při témž
zpěvu o sobotní velikonoční vigilii. Podle po-
věsti zvony letí zcela tiše, první ty nejstarší,
které znají cestu, na konci malé, aby se neztra-
tily. Kudy přesně letí a jak překonávají Alpy, ne-
víme… My máme před sebou trojici zvonů, které
první let do Říma teprve čeká příští Velikonoce,
ale poletí vzadu až za těmi zkušenějšími, a tak

se nemusí bát. Čím jsou ale na rozdíl od pověsti
zajímavé a co je pravda, tak jsou jedinými
zvony, které se dnes reálně vrací. Proč? Proto,
aby jejich hlasy mohly zde nejen oznamovat
čas, ale také zvát lidi k modlitbě, upozorňovat
na významné události lidských životů, církve,
farnosti, města Litomyšle, našeho státu a pří-
padně celého světa,” uvedl při žehnání biskup.
Litomyšlané slyšeli zvony poprvé odbíjet ještě
v neděli odpoledne, když v chrámu skončila
mše svatá. 

3 Emoce kolem sochy
Zdeňka Nejedlého73

V neděli 16. dubna kolem 11. hodiny dopoledne byly tři nové zvony, pojmenované svatý Václav,
svatý Josef a Panna Marie, pomocí jeřábu vyzvednuty a umístěny do opravené zvonice chrámu
Nalezení svatého Kříže v Litomyšli. Slavnostní akci přihlížely stovky zvědavců. Ještě před
zavěšením novým zvonům požehnal litomyšlský titulární biskup Pavel Konzbul. 

Zpravodaj města Litomyšle

3. května 2017
Ročník XXVII.5

Návrat zvonů do Litomyšle nebyl snadný ani
levný. Původní trojici zvonů, která nesla stejná
jména jako jejich nástupci, zrekvírovala protek-
torátní správa v roce 1942. Zvony byly následně
roztaveny a použity pro potřeby zbrojního prů-
myslu. Až v roce 2014 zahájil tehdejší starosta
Michal Kortyš veřejnou sbírku, v níž se za tři roky
podařilo vybrat půl milionu korun. Tyto finance
se použily při výrobě zvonů Panna Marie a svatý
Josef.                strana 5 >

Slavnostní otevření
proměněných 
Vodních valů
V sobotu 3. června se veřejnosti oficiálně
otevře rekonstruovaná lokalita Vodních
valů. Nová úprava spojuje ulici Vodní valy,
nábřežní část s dětským hřištěm a dopo-
sud málo využívaný park u Smetanova
domu v jeden celek, aniž by narušila pří-
rodní ráz řeky a jejích břehů. Díky tomu tu
návštěvníci naleznou jak odpočinkovou
zónu s hudebním pavilonem, tak nábřežní
promenádu s dětským hřištěm a s umě-
lecky zpracovanými herními prvky. Oba
břehy Loučné nově propojuje visutá lávka
a kamenný brod a odhalit můžete
i drobné skryté motivy čerpající ze vzpo-
mínek místních pamětníků.   
Datum otevření parku nebylo zvoleno ná-
hodně. Má se stát zároveň oslavou svátku
Dne dětí a právě jim bude doprovodný
program patřit především. Věříme však,
že se proměněné Vodní valy budou stej-
nou mírou líbit i nám dospělým. Kromě
řady tvořivých dílen pro děti se můžete
těšit na bubeníky, hudební vystoupení pro
malé i velké návštěvníky, fotografování,
občerstvení a další lákadla. Přijďte se
v sobotu 3. června podívat na slavnostní
otevření, kterého se mimo jiné zúčastní
zástupci vedení města, architekti Martin
Rusina a Martin Frei, autoři dětského
hřiště Pavla Sceranková a Dušan Zaho-
ranský, zástupci realizační společnosti Li-
tomyšl Loučná Eurovia-Vykrut a Nadace
Proměny Karla Komárka, která obnovu
Vodních valů finančně podpořila.

Program slavnostního otevření:
13.00 – dílny pro děti v parku – výtvarná,
animační, výroba lodiček, sportovní aktivity
14.00 – bubeníci, slavnostní otevření parku 
14.30 – kapela Kůzle husou 
15.30 – Zuzana Vlčeková kvartet 
Další doprovodný program po celou dobu
akce                                                       -red-

Tisíce lidí na Lázních ducha
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady
 RaM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje

osobního automobilu Škoda OCTAVIA 2.0
FSI/110 kW, SPZ 1E9 5757. Prodej nejvyšší na-
bídce kupní ceny, minimální nabídka kupní ceny
40.000 Kč.

 RaM souhlasí se zřízením věcných břemen
a zákazu zcizení a zatížení pozemků pod hřbito-
vem a bývalou márnicí, které Římskokatolická
farnost – proboštství Litomyšl daruje městu. 

 RaM schvaluje dodatek č. 39 nájemní
smlouvy mezi Městem Litomyšl a Vodovody,
s.r.o. ze dne 19. 03. 2002. Dodatkem se stano-
vuje výše nájemné nájemného za rok 2017 na
výši 21.881.000 Kč + DPH v souvislosti s razant-
ním poklesem tržeb na vodném a stočném.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Stavební úpravy kulturní dům Pohodlí”. Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Sta-
vební sdružení Boštík s.r.o. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Oprava oken a dveří Smetanův dům II.
etapa” do programu Podpora obnovy kulturních

Usnesení zastupitelstva
 ZaM vzalo na vědomí petici občanů Kornic

s názvem „Nesouhlas s výstavbou odpočívadla
na D35 v území obce Kornice” ze dne 28.03.2017.

 ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve
výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska a uzavření darovací
smlouvy. Částka 250.000 Kč je vyčleněna ve
schváleném rozpočtu města na rok 2017.

ZaM souhlasí s uzavřením smluv o reklamě,
kdy předmětem smlouvy je zajištění propagač-
ního a reklamního uplatnění firmy objednatele
při akcích pořádaných městem Litomyšl
z „Fondu pro realizování sportovních, volnoča-

sových a protidrogových aktivit dětí a mládeže
Města Litomyšle”, vzdělávacích akcích pořáda-
ných odborem školství a sociální péče pro veřej-
nost a Toulovcových prázdninových pátcích
2017. 

ZaM schvaluje Plán odpadového hospodář-
ství města Litomyšl.

ZaM schvaluje závěrečný účet města Lito-
myšle za rok 2016 včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města Litomyšle za rok
2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospoda-
řením města, a to bez výhrad.

Více na www.litomysl.cz

Politici řešili dálnici i stravování
ve školní jídelně

I letos město podpoří rozvoj zdravotnictví na Li-
tomyšlsku čtvrt milionem korun. Poskytnutí této
částky na účet nadačního fondu schválilo
v dubnu zastupitelstvo. Posláním Nadačního
fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je
zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro
všechny občany mikroregionu zajišťované pri-
vátními poskytovateli, Litomyšlskou nemocnicí,
která je organizační složkou společnosti Nemoc-
nice Pardubického kraje, a.s., výjezdového sta-
noviště RLP a charitní ošetřovatelskou službou.
Nadační fond má přispět k rozvoji kvality a do-
stupnosti lůžkové, ambulantní i domácí péče;
spolupráce s obcemi a všemi podnikatelskými
subjekty; moderních léčebných postupů a ma-
teriálně-technického vybavení pro lékařskou
péči; podpoře vzdělávání pracovníků ve zdravot-
nictví; rozvoji vzájemné spolupráce lékařů
a nelékařských zdravotnických pracovníků s ve-
řejností a podpoře a přispívání na speciální zdra-
votní péči nehrazenou z prostředků veřejného
zdravotního pojištění
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska byl založen městem Litomyšl. Usnesením
č. 115/14 ze dne 9. září 2014 schválilo zastupitel-
stvo města založení fondu a usnesením č. 9/15
ze dne 24. února 2015 schválilo jeho zakládací
listinu a statut. Město jako zakladatel fondu pro-
vedlo základní vklad ve výši 1 000 000 Kč.
V dubnu letošního roku bylo na účtu přes 738
tisíc korun, přičemž do něj kromě města a členů
správní rady přispěly i obce Janov, Morašice,
Sloupnice, Dolní Újezd nebo společnosti EVČ
a LIKO Svitavy. V minulosti se z fondu zaplatilo
pořízení přístroje na rázovou vlnu pro rehabili-
tační oddělení naší nemocnice, který stál bez-
mála půl milionu korun. Dalších 300 tisíc Kč se
poskytlo jako příspěvek na vybavení interny.
Připojte se k nám, pomozte nám modernizovat
a zkvalitňovat zdravotní péči v našem maleb-
ném regionu. Investice do vašeho zdraví se
přece vyplatí. Nadační fond pro rozvoj zdravot-
nictví Litomyšlska je transparentní. Každý při-
spěvatel ví, co konkrétního je z jeho peněz
financováno. -red-V úterý 18. dubna se v klenutém sále na zámec-

kém návrší sešli zastupitelé na letošním druhém
jednání. Za účasti desítek zástupců veřejnosti se
po procedurálních záležitostech projednalo sta-
novisko města k trasování dálnice D35 v okolí Li-
tomyšle (více na protější straně). Poté přišly na
řadu majetkoprávní a finanční záležitosti.
V těchto bodech byli zastupitelé informováni
o tom, že městu nebyla přiznána dotace na mo-
dernizaci atletického stadionu, což znamená, že
v letošním roce se nebude realizovat retoping
sportovní plochy. 
O dotaci se pravděpodobně znovu zažádá v ná-
sledujícím roce. Mezi dalšími projednávanými té-
maty bylo snížení předpokládaných příjmů
z nájmu souvisejících s provozem čističky odpad-
ních vod, oprava přemostění odtoku splavu za
více než  milion korun, investice do hájenky v Bu-
dislavi a příspěvek do Nadačního fondu pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska (více na této straně).
Pak na řadu přišly záležitosti spojené s agendou
odboru místního a silničního hospodářství. Še-
stým bodem bylo poskytnutí dotací pro subjekty
pohybující se v oblasti kultury a cestovního ruchu.
Zastupitelé schválili vznik nové ulice (strana 5),
ale ještě před tím drobně poupravili její název –
místo ulice B. Kopeckého tak v Litomyšli bude
ulice Bohdana Kopeckého. Na jednání se projed-
nalo ještě několik bodů, o nichž informujeme v sa-
mostatných článcích. V následné diskuzi otevřel
zastupitel Radek Pulkrábek problematiku stravo-

vání ve školní jídelně při II. ZŠ. „Nechci vyvolávat
konflikt, ale ze strany učitelského sboru mám in-
formace o tom, že by se měla zlepšit kvalita slu-
žeb i změnit složení jídelního lístku, který na
papíru vypadá velice pestře, ale ve skutečnosti jde
o velice podobné pokrmy, které se jen jinak jme-
nují,” řekl zastupitel na jednání. V reakci na to vy-
stoupili ředitelé II. a III. základní školy, kteří
informovali o tom, že v minulosti evidovali stíž-
nosti na kvalitu stravování, ale následně byla
zjednána náprava a nabídka jídel je oproti minu-
losti pestřejší. Starosta Radomil Kašpar tento
podnět bude dále řešit s vedením jídelny a jejich
stanovisko zastupitelům přetlumočí. Na příštím
zastupitelstvu by se také zástupci provozovny
mohli veřejně vyjádřit. -mv-, foto -red-

Město přispěje čtvrt
milionem korun
na zdravotnictví

Rada města Litomyšle vyhlašuje v souladu
s pravidly pro udělování ocenění Rady města Li-
tomyšle termín na předkládání návrhů na udě-
lení Ceny purkmistra Laška. Do 31. května 2017
přijímá Městský úřad Litomyšl písemné návrhy
na ocenění osobnosti/osobností, které se vý-
znamnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle,
resp. rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kul-
turní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné
správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické.
Návrh může předložit kterýkoli občan (jednotli-
vec, nikoli kolektiv) České republiky starší osm-
náct let, resp. občané partnerských měst
Litomyšle. 
Vyplněný nominační formulář, který naleznete
na www.litomysl.cz (k dispozici v textovém do-
kumentu i pdf) nebo je k vyzvednutí na recepci
v hlavní budově radnice, zasílejte na adresu:
Městský úřad Litomyšl, Odbor kanceláře vedení
městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Li-
tomyšl nebo na e-mail: sekretariat@litomysl.cz.
Nominační formulář může být předán také
osobně na podatelnu městského úřadu. 

-red-

Posílejte návrhy
na cenu města

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností.

 RaM bere na vědomí předložený protokol na
veřejnou zakázku "Lesní cesta k Janovskému
rybníčku". Jako nejvýhodnější vyhodnotila na-
bídku firmy Skanska a.s. 

 RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč Základní organizaci Českého svazu
včelařů Litomyšl na uspořádání akce Den medu
2017.

 RaM schvaluje podpis prohlášení Města Lito-
myšl k silniční vegetaci na průjezdním úseku sil-
nice I/35 územím města a zplnomocňuje
starostu města podpisem prohlášení.

 RaM jmenuje v souladu s ustanovením článku
X. odst. 5 zakládací listiny obecně prospěšné
společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. novými
členy správní rady této společnosti tyto osoby:
Ing. Tomáš Salomon, Radomil Kašpar, Ing. Josef
Janeček, JUDr. Pavel Smutný

 RaM souhlasí, že Základní škola Litomyšl, T. G.
Masaryka 1145, okres Svitavy, převede částku 80
tis. Kč ze svého rezervního fondu do fondu in-
vestic a zakoupí server včetně příslušenství.

Více na www.litomysl.cz
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Připomínky města k plánům
na výstavbu dálnice D35
Výstavba dálnice D35 patří mezi dlouhodobě
diskutovaná témata. Nejinak tomu bylo
i v dubnu, kdy se k této záležitosti vyjádřili radní
i zastupitelé.  Plánovanou trasou komunikace se
v uplynulých týdnech zabývaly stavební a do-
pravní komise. Zastupitelé nakonec na základě
informací z poradních orgánů a rady města
schválili celkem pět připomínek, které má město
k výstavbě dálnice: 
1) V otázce směrového a výškového řešení D35
v okolí Litomyšle žádáme o posouzení alterna-
tivní trasy, která využije terén v okolí města tak,
že odstraní náspy a trasa bude vedena pokud
možno v zářezech. 2) Žádáme o zpracování vi-
zualizací v oblastech náspů Kornice, Vlkov,
Černá hora a zpracování hlukové studie pro sou-
časnou i alternativní trasu. 3) V případě vedení
D35 v náspech (Kornice, Vlkov, Černá hora) po-
žadujeme realizaci protihlukových stěn a vý-
sadbu vyšších dřevin s více vegetačními patry.
4) Nesouhlasíme s realizací odpočívky u Kornic.
5) Požadujeme na obslužné komunikaci mezi
Suchou a Strakovem realizovat výhybnu.
Součástí původního doporučení rady města bylo
přijetí i šestého bodu, který však nakonec zastu-
pitelé z usnesení vyřadili. Stálo v něm, že město
v lokalitě u Strakova podporuje současné traso-
vání, které je vedeno v zářezu. Koaliční i opoziční
politici a zástupci občanského sdružení Pro Li-
tomyšl se však nakonec shodli, že tento bod se
v dubnu nebude projednávat. V této záležitosti
totiž několik dnů před schůzí zastupitelů došlo
k posunu a odsouhlasení šestého bodu by
mohlo zkomplikovat situaci. „S projektanty se
hledají možné alternativní varianty, kudy dálnici

vést. Na jednání v Praze se představitelé Stra-
kova, Janova, občanského spolku a projektantů
domluvili na tom, že by jedna z těch nových va-
riant mohla vyhovovat všem stranám. Tím, že
jsme tento bod vypustili z usnesení, jsme dali
projektantům možnost zkusit vyřešit trasování
pro obyvatele těchto obcí lépe. Jen mě mrzí, že
jsme k tomuto jednání nebyli také přizváni.
Všichni sousedé, kterých se výstavba dotkne, by
měli spolupracovat. Zároveň je nutné říci, že ač-
koliv chceme dobré sousedské vztahy, tak naší
prioritou jsou především zájmy Litomyšle a jejích
obyvatel,” uvedl starosta Radomil Kašpar.
Zastupitelé rovněž v souvislosti s plány na vý-
stavbu D35 vzali na vědomí petici obyvatel Kor-
nic, v níž signatáři odmítají výstavbu parkoviště
pro kamiony v okolí obce. Tento názor se shoduje
se stanoviskem politiků, kteří už v únoru přijali
usnesení, v němž důrazně vyzvali Ředitelství sil-
nic a dálnic, aby od tohoto záměru odstoupilo. 
Na následující týdny se chystá jednání, v němž
se má veřejně projednat trasa dálnice. Obyvatelé
tam budou seznámeni s vedením trasy dálnice
v okolí Litomyšle. „Samozřejmě stále platí, že se
v příštích týdnech uskuteční setkání, při kterém
budou představeny i vizualizace tohoto řešení.
Příprava vizualizací si vyžádá více času, než pro-
jektanti původně plánovali. Proto prosíme ob-
čany o trpělivost. V této chvíli platí, že setkání
veřejnosti s projektanty, zástupci Ředitelství sil-
nic a dálnic i dalších orgánů proběhne v květnu
nebo nejpozději na začátku června,” řekl Michal
Kortyš, náměstek hejtmana a radní pro dopravu
Pardubického kraje. 

-mv-

I nadále platí
zákaz hazard-
ních her
Pouze několik minut stačilo zastupitelům k při-
jetí rozhodnutí týkajícího se žádosti společnosti
Synot o udělení výjimky z obecně závazné vy-
hlášky o zákazu provozování loterií a jiných po-
dobných her na území města Litomyšle.
Zástupci společnosti v žádosti politikům sice
uvedli, že „poskytnutí výjimky považují za
správný krok a především prevenci vzniku čer-
ných heren”, a v návrhu neopomenuli ani fi-
nanční přínos z odvodů loterií do městské kasy.
Nicméně zastupitelé se bez připomínek a debat
jednohlasně shodli na tom, že výjimku neudělí.
Společnosti Synot nepomohlo ani ujištění, že
díky novele zákona o hazardních hrách se mají
eliminovat negativní jevy spojené s provozem
loterií.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zákazu
provozování loterií a jiných podobných her na
území města zastupitelé schválili v dubnu roku
2014 a účinná je od 12. května téhož roku. Po
celé Litomyšli se díky ní zakázaly sázkové hry
a loterie. Cílem tohoto opatření bylo zamezení
škodlivým sociálním jevům a kriminalitě, kterou
tyto aktivity doprovázely.
V dubnovém vydání Lilie jsme čtenáře informo-
vali o výsledcích studie Nadačního fondu proti
korupci, v níž byla Litomyšl uvedena jako místo,
kde zákaz hazardu pozitivně ovlivnil míru krimi-
nality. 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 nashromáž-
děných za tři roky. -mv-

Zastupitelé vyhláškou stanovili akce,
při jejichž konání se zkrátí doba nočního klidu
Na dubnovém jednání zastupitelé schválili
obecně závaznou vyhlášku, v níž jsou uvedené
kulturní a společenské akce, při jejichž konání
musí obyvatelé počítat s kratší dobou nočního
klidu, než jaká je uvedena v zákoně. K přijetí vy-
hlášky zastupitele vedla legislativní změna. „I
když je doba nočního klidu regulována na úrovni
zákona, neznamená to, že obec nemůže regulo-
vat za určitých podmínek dobu nočního klidu. Ta
je stanovena od 22. do 6. hodiny. Zákon o pře-
stupcích předpokládá možnost vydání obecně
závazné vyhlášky, ve které budou stanoveny vý-
jimečné případy, zejména slavnosti nebo ob-
dobné společenské akce nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou. A k tomu právě došlo,” vy-
světlil tajemník Městského úřadu Litomyšl Bo-
huslav Pulgret. 
Ve vyhlášce se tak objevily všechny významné
akce pořádané v Litomyšli a integrovaných ob-
cích (viz infobox). Jejich výběr podléhal několika
kritériím, především se přihlédlo k jejich tradici,
oblíbenosti u veřejnosti a možnosti obohacení
kulturního života města. Pozorný čtenář v nich
však například nenajde akce spojené s novoroč-
ními oslavami. Ty ve vyhlášce chybí, protože
doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31.
prosince na 1. ledna. Veřejnost a případní orga-
nizátoři dalších veřejně prospěšných kulturních
akcí byli o připravované vyhlášce informováni
v říjnové Lilii. Dále byli osloveni předsedové
osadních výborů všech částí města a jejich ná-
vrhy byly do vyhlášky rovněž zapracovány.
„Vzhledem k tomu, že právní názory na nové vy-
hlášky, které v současnosti obce a města
v České republice vydávají, se budou teprve tvo-
řit, můžeme očekávat i nové nálezy Ústavního

soudu. S ohledem na tuto skutečnost je vyhlá-
ška navržena pouze na jeden rok tak, aby nová
vyhláška, která ji v příštím roce nahradí, mohla
respektovat nové právní názory Ministerstva
vnitra ČR a Ústavního soudu. Rovněž v závislosti
na tvorbě kulturního kalendáře na nový rok je
vhodné zařadit do nového návrhu vyhlášky další
akce, které budou odrážet potřeby města a jeho
občanů,” dodal Bohuslav Pulgret. Podrobné
znění vyhlášky včetně přesného uvedení úpravy
doby nočního klidu a místa konání najdete na
úřední desce nebo webu města.
V souvislosti s projednáváním této vyhlášky za-
stupitel Radek Pulkrábek navrhl, aby si obyva-
telé trpící nadměrným hlukem mohli od městské
policie zapůjčit zařízení, kterým by v okolí svých
obydlí mohli změřit hlasitost hostů z restaurač-
ních zařízení. „Šlo by samozřejmě o orientační
údaje, na jejichž základě by si mohli pozvat hy-
gieniky s odpovídajícím vybavením a oni tak měli
možnost řešit problémy s hlukem, na který si ně-
kteří obyvatelé stěžují. Měření hygieniků je totiž
zpoplatněné,” zdůvodnil svůj návrh Radek Pul-
krábek. O této připomínce zastupitelé nakonec
nehlasovali s ohledem na to, že výsledky měření
necertifikovaným přístrojem nejsou průkazné.
„Není to smysluplné, protože zákon říká, že
měřit může akreditovaná osoba. Tudíž všechna
ostatní měření nejsou smysluplná. Pokud mají
naši spoluobčané problém s nadměrným hlu-
kem, tak mají dodržet stanovený postup a dát
podnět hygienikům, kteří se tomu budou věno-
vat. Pokud zjistí porušení norem, tak o tom coby
zastupitelé budeme hlasovat, a určitě přijmeme
opatření. Lituji ty, kteří to zažívají, ale jiná cesta
neexistuje,” reagoval na návrh zastupitel Miro-
slav Nádvorník. -mv-

Přehled akcí zahrnutých do vyhlášky  
pro rok 2017:

Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny
– poslední víkend v dubnu
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
– květen
Opera pod májovým nebem – květen
Litomyšlská muzejní noc – červen
Hodinky – scénická kantáta Petra Jiříčka
Smetanova Litomyšl – přelom června 
a července
Letní kino – červen – srpen, každý pátek,  
Toulovcovy prázdninové pátky – červenec
a srpen
Litomyšlský festival Life – červenec
Středa, hudby vám třeba – červenec, srpen
Litomyšlské dvorky – červenec
Litomyšlský pivní festiválek – srpen 
Litomyšlské dny barokní tradice – srpen
Kinematograf bratří Čadíků – srpen
Fish Fest – září
Starodávný jarmark a Litomyšlské vinobraní
– září
Mladá Smetanova Litomyšl – září 

Návrhy osadních výborů:
Turnaj ve volejbalu – Kornice, červen
Kornická lávka – Kornice, červenec
Turnaj ve fotbalu – Kornice, červenec
Loučení s létem – Kornice, září 
Rozsvěcení vánočního stromu 
– Kornice, listopad
Pálení čarodějnic – Suchá, Kornice, 30. dubna
Pohodelský minifest – Pohodlí, červenec
Více na www.litomysl.cz
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Projekt Paměť národa – nové informace
k dějinám našeho regionu
Ruské ministerstvo obrany v posledních letech
zpřístupňuje veřejnosti písemnosti z období
Velké vlastenecké války (1941–1945). Na webo-
vých stránkách www.pamyat-naroda.ru mohou
návštěvníci studovat více než 425 tisíc doku-
mentů týkajících se historie jednotlivých armád
a frontů, dále je k dispozici více než 100 tisíc
dobových map a oddíl s názvem „hrdinové
války”, kde lze vyhledat vyznamenané vojáky,
a to včetně příslušníků tzv. Svobodovy armády.
Naše město je v dokumentech mnohonásobně

skloňováno zejména v souvislosti s působením
1. gardové a 38. armády, které osvobozovaly re-
gion a směřovaly odtud ku Praze. Podrobně je
zpracován oddíl věnující se vojenským hrobům
– na interaktivní mapě lze vyhledat mimo jiné
obce Litomyšlska, ve kterých se nachází pa-
mátník padlým, a to včetně jeho fotografie
a výčtu padlých rudoarmějců.
Nezapomínejme na ty, kteří nám přinesli svo-
bodu. Z každých pěti lidí, kteří zahynuli ve
druhé světové válce, byli dva občané Sovět-
ského svazu – celkem více než 20 milionů lid-
ských životů! Díky své odvaze, úsilí a oběti

dokázali Sověti zastavit a nakonec rozdrtit
zdánlivě nepřemožitelnou válečnou mašinerii,
která s mrazivou rychlostí dobyla téměř celou
západní Evropu za několik měsíců. Porazili ně-
meckou armádu, která za sebou zanechávala
apokalyptickou hrůzu a přinášela tyranii všem
porobeným národům. Bez ohledu na nesmírné
oběti a škody, které Sovětský svaz ve válce
utrpěl, vyšel z tohoto boje na smrt vítězně
a v Evropě osvobodil od nacismu 113 miliónů
lidí.

Za MěV KSČM Litomyšl Bc. Jiří Jiruše

Komunistická strana Čech a Moravy

Vedení města zadalo architektonické kanceláři
P. A. W. vypracovat návrh na úpravu lokality
kolem morového sloupu na Smetanově náměstí.
Oblast by se v budoucnosti mohla změnit na od-
počinkovou zónu. „Radní se seznámili s návr-
hem architektů a souhlasili s tím, aby koncept
nadále rozpracovali. V současné době okolí mo-
rového sloupu většinou slouží pouze jako parko-
viště, což chceme změnit. V předložené studii je
navržená proměna této plochy na odpočinkovou
zónu s prvky jakou jsou lavičky, pítka a podobně.
Nicméně jsme stále ještě na začátku celé akce
a musíme vyřešit řadu problémů, například kde
bychom kompenzovali ztrátu parkovacích míst
a podobně,” sdělil k plánům místostarosta Josef
Janeček.

Vážení přátelé,
můj příspěvek čtete pravděpodobně na za-
čátku května, kdy – jak doufám – úspěšně a za
dobrého počasí proběhlo zahájení šesté lázeň-
ské sezony. Máme za sebou také žehnání
zvonům a jejich instalaci ve věži piaristic-
kého chrámu. Počasí nám sice příliš nepřálo
a mnozí z nás odešli s rýmou nebo nachlaze-
ním, ale za moji osobu mohu říci, že jsem
z této události měl velikou radost. Na histo-
rický okamžik se před piaristickým chrámem
sešly stovky lidí a nejenom z Litomyšle. Velký
dík patří všem, kteří se na návratu zvonů podí-
leli. Donátorům, mecenášům, ale i těm, kteří
přispěli pár korunami nebo třeba jenom tím, že
o sbírce řekli známým. Jenom díky těmto lidem
se zvony do Litomyšle vrátily. Doufám, že nám
zvony budou sloužit minimálně několik deseti-
letí a budou tu i pro následující generace. První

setkání s novým ředitelem naší nemocnice,
doktorem Tomášem Julínkem, dopadlo nad
očekávání dobře. Přiznám se, že mě pan ředi-
tel velice mile překvapil. Navzdory tomu, že byl
ve funkci první týden, byl skutečně v obraze.
Věděl, kolik zákroků se ročně na jednotlivých
odděleních našeho špitálu provede, kolik je kde
zaměstnanců či kam je potřeba sehnat perso-
nální pomoc. Samozřejmě že jsme se dotkli
v rozhovoru také budoucnosti. Pan ředitel Julí-
nek zopakoval to, co před ním krajský radní pro
zdravotnictví Valtr a management Nemocnice
Pardubického kraje a.s. – v naší nemocnici se
neplánují žádná omezení provozu a zavírání
oddělení, z čehož jsem měl samozřejmě ra-
dost. Za město jsme přislíbili pomoc při rozvoji
naší nemocnice prostřednictvím nadačního
fondu, do kterého jsme letos dali čtvrt milionu,
a budeme se snažit nějak pomoci i v řešení nej-

palčivějšího problému našeho zdravotnictví,
tedy nedostatku personálu. Na zastupitelstvu
jsme projednali trasování D35. Vznesli jsme,
podle mého názoru zcela oprávněné, poža-
davky, které si jistě přečtete v Lilii nebo na
webu města. Jsem rád, že se nám společným
tlakem občanských iniciativ a sousedních obcí
snad daří přesvědčit ŘSD a projektanty o tom,
že v případě D35 jsou stále ve hře určité vari-
anty trasování, které by měly vést ke zlepšení
umístění stavby do terénu. Dálnice tu bude jistě
na desítky, ba možná i stovky let, a proto je naší
povinností se touto problematikou zabývat.
Možná nás kvůli tomu někdo považuje za potí-
žisty či rýpaly, ale to mě nevadí. Coby starosta
mám přeci povinnost hájit zájmy především
Litomyšlanů.

Radomil Kašpar, starosta

KDU-ČSL

Architekti si ve studii dali za cíl vytvořit protipól
prostoru se sochou Bedřicha Smetany. Kromě
plochy pro obyvatele bez aut také chtějí vytvořit
výchozí bod pro turisty v Litomyšli a u morového
sloupu udělat „oázu” s vodním prvkem. „Náměstí
není prázdný prostor mezi domy. Má původ v his-
torii, kdy prostor utvářelo křížení cest, především
obchodních. V těchto místech se stavěly domy, je-
jichž stopa dnes vymezuje i Smetanovo náměstí.
Tato místa tak neměla jedinou funkci, vždy se
k dopravní přidávaly další – tržní, shromažďovací
či pobytová a relaxační. Povýšení jedné z funkcí
vede jen k degradaci náměstí jako celku. Zajis-
tíme-li dopravu maximálně bezpečnou, například
v koridorech, přestanou být řidiči obezřetní i ohle-
duplní, naopak pěší zóna s vymístěním dopravy
vede žádaně rušné a živé náměstí spolehlivě k vy-
mření, místo následně opouští obchodníci a po-
dobně. Náměstí je tak jakýmsi lakmusovým
papírkem stavu společnosti. Společnosti sobecké
a bezohledné, anebo společnosti zdravé, sebevě-
domé, ale i ohleduplné a pokorné,” vysvětluje ar-
chitekt Ludvík Grym filozofii, se kterou kancelář
P. A. W. přistupuje k plánům na změnu lokality
morového sloupu.
Návrh na změnu potěšil některé podnikatele, kte-
rým vadí, že autobusy staví u zámku a v jiné části
Smetanova náměstí, tudíž si návštěvníci neproj-
dou celé historické centrum. „Okolí morového
sloupu je vhodné místo pro vybudování podobné
zóny, protože tam budou moci bezpečně zastavit

řidiči autobusů s turisty. V lokalitě bychom rádi
uvítali  zeleň či třeba stojany na kola a v případě,
že by se město rozhodlo s touto částí náměstí
něco udělat, by bylo dobré, aby se u sloupu ne-
dalo parkovat, ale vznikla tu klidová zóna pouze
s nástupním a výstupním místem pro turisty, kteří
přijedou hromadně autobusem,” dodala k poža-
davkům podnikatelů Blanka Brýdlová z Informač-
ního centra Litomyšl. -mv-

Architekti se zabývají okolím morového
sloupu, vznikne tam odpočinková zóna?

Kalendář slavil
úspěch
Nástěnný kalen-
dář "Litomyšl - sr-
deční záležitost"
získal cenu za gra-
fické zpracování
v soutěži Kalendář
2017. Zároveň byl
n o m i n o v á n
v mnoha dalších
kategoriích. Před-
ávání proběhlo na
Ministerstvu kultury - v Konírně Nostického pa-
láce za účasti ministra Daniela Hermana a ná-
městkyně Anny Matouškové. První místo
v kategorii Nástěnné, stolní a kapesní kalendáře
si kalendář "Litomyšl - srdeční záležitost" odvezl
také ze soutěže Turistpropag 2017. -red-

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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Děti a mládež do 18 let nemusí od 1. května platit
vstupné v městské galerii. Umělecké výstavy
a stálou expozici tak mohou žáci a studenti ob-
divovat zdarma. Paralelně s touto novinkou za-
nikne rodinné vstupné. Podle ředitelky Městské
galerie Litomyšl Dany Schlaichertové toto opa-
tření pomůže estetickému rozvoji dětí a jejich
poznání. „Rozvoj ve výtvarné oblasti je pro je-
dince stejně důležitý jako jeho rozvoj v oblasti
hudby či pohybu,” prohlásila ředitelka. Organizo-
vané aktivity galerie, jako jsou například komen-
tované prohlídky či výtvarné dílny, však budou
pro všechny účastníky bez ohledu na věk zpo-
platněny i nadále. 
Rada města se tímto bodem v minulosti zabý-
vala a letos v dubnu ho odsouhlasila. „Bezplat-
ným otevřením dveří městské galerie pro děti
a studenty do 18 let je krokem ke spojení umění
a každodenního života. Nyní mají příležitost
v galerii „pobýt”, vracet se, potkávat se, nechat
na sebe působit místo, atmosféru, umění. Lito-
myšl je městem kultury a vzdělávání, ideálním
místem pro zanechání ,stopy umění´,” míní radní
Petra Benešová. Městská galerie se zabývá
řadou činností a snaží se cílit na občany, ale i na
návštěvníky a výtvarníky. Právě proto například

připravují výstavu Výtvarná Litomyšl. „Snažíme
se co nejlépe pečovat o sbírku města, klást
důraz na kvalitu a pestrost výstav a projektů pro
nejširší veřejnost – primárním zájmem je pro nás
Litomyšlan – jeho galerie jsme!” uvedla Dana
Schlaichertová.
V galerii pečují o sbírku tvořenou více než 90 let,
dále ji rozvíjejí a brzy bude její část i zdigitalizo-
vána a prezentována veřejnosti. Sbírku částečně
prezentují i v Městské obrazárně na zámku.
Nesmí chybět ani výstavy, které jsou doplněny
doprovodným programem, například komento-
vané prohlídky, workshopy či výtvarné dílny.
Kromě výstav městská galerie láká na architek-
tonické Procházky (s) městem, sobotní výtvarné
dílny Zapleť se s uměním. Nově si připravili Ve-
čery v galerii, kdy je poslední čtvrtek v měsíci ga-

Od května mohou děti chodit 
do galerie na výstavy zdarma

Nová ulice nese jméno
malíře Bohdana Kopeckého
Od dubna máme v Litomyšli novou ulici. Je po-
jmenována po známém malíři a rodákovi Boh-
danu Kopeckém. Nachází se v části města
Záhradí, konkrétně v oblasti Na Prokopu – Li-
dická, a vznikla kvůli rozšiřující se výstavbě ro-
dinných domů v této oblasti. „Mám z toho velkou
radost. Bylo by hezké, kdyby se v ulici někdy ob-
jevila hospoda, protože to by se tátovi určitě lí-
bilo,” uvedla umělcova dcera Bohdana Kopecká.
Jednohlasný souhlas s návrhem svých kolegů
přivítal například zastupitel Vojtěch Stříteský:
„Když Bohdan Kopecký na podzim roku 2010 ze-
mřel, objevily se prakticky vzápětí návrhy pojme-

novat jeho jménem ulici. Ale po pravdě budiž ře-
čeno, že zazněly i hlasy, aby nás to ,ani nena-
padlo´! A Bohdan se těm našim obvyklým
žabomyším sporům určitě odněkud svrchu
ušklíbl. Nyní, s odstupem, kterého je asi vždy
třeba, hlasovali pro ulici Bohdana Kopeckého
všichni zastupitelé. Mám z toho upřímnou ra-
dost a věřím, že i Bohdan,” sdělil Vojtěch Stříte-
ský. 
S vytvořením nové ulice Bohdana Kopeckého
zastupitelé rovněž odsouhlasili prodloužení ulic
V. K. Jeřábka a Portmanky, kvůli výstavbě v této
lokalitě. -mv-

Město Litomyšl
jako zřizovatel
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

Termín výběrového řízení:
25. 4. 2017 - 26. 6. 2017
Předpokládaný nástup do funkce: 
1. 10. 2017
Jmenování na dobu určitou šesti let
s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:
• ukončené vysokoškolské vzdělání 
• vynikající orientace v oboru dějiny

umění
• dobré organizační, řídící a komunikační

schopnosti i vystupování
• znalost problematiky příspěvkových

organizací, základní přehled o ekono-
mických zásadách řízení příspěvkové
organizace, orientace v souvisejících
právních předpisech (zejména zákon
č. 108/2006 Sb., zákon č. 250/2000
Sb. a zákon č. 128/2000 Sb.)

• aktivní znalost anglického nebo ně-
meckého jazyka 

• vítány zkušenosti s projekty – získávání
finančních prostředků z fondů EU
a grantů

• uživatelská znalost operačního pro-
gramu MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)

• občanská a morální bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny B

Očekáváme:
• schopnost efektivní komunikace, smysl

pro týmovou práci, schopnost moti-
vace zaměstnanců

• vysokou flexibilitu a spolehlivost, roz-
hodnost, odpovědnost, analytické
myšlení

• vysoké pracovní nasazení a schopnost
práce v zátěžových situacích

Nabízíme:
• platové zařazení dle nařízení vlády

č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších
předpisů

• možnost pracovní seberealizace a dal-
šího osobního rozvoje

Podrobnosti k podání přihlášky 
naleznete na www.litomysl.cz

Bližší informace podají: 
Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník, 
MÚ Litomyšl, tel. 461 653 310
Ing. Michaela Severová, MÚ Litomyšl,
tel. 461 653 311

ŘEDITEL/ŘEDITELKA
příspěvkové organizace
města Litomyšle 

MĚSTSKÁ GALERIE
LITOMYŠL,
se sídlem Smetanovo nám. 110,
570 01 Litomyšl

strana 1 >
„Půl milionu je hodně peněz, ale na výrobu tří
nových zvonů to bylo přesto málo. Proto se do
celé záležitosti vložil pan Jiří Mach, který zaplatil
500 tisíc za výrobu největšího zvonu svatý Vác-
lav a následně ho daroval občanům. Město pak
z rozpočtu, a opět to je hezká symbolika, dodalo
třetí část potřebných peněz. Znovu to byl půl mi-
lion korun na opravu zvonice a další potřebné
úpravy,” řekl k financování zvonů starosta Rado-
mil Kašpar a dodal: „Tímto chci poděkovat všem,
kteří se na návratu zvonů podíleli. Jenom díky
nim se do Litomyšle vrátily.”
Mše svatá a zavěšení zvonů nebyly jediným ne-
dělním lákadlem. Po mši a prvním zvonění si
mohli zájemci koupit unikátní připomínku na
tuto slavnostní akci. Za 850 korun bylo k dostání
dvě stě miniaturních kopií zvonu Panna Marie.
Suvenýry byly vyrobeny ze stejného kovu a za
užití identických postupů jako při výrobě sva-
tého Václava, svatého Josefa a Panny Marie. „Již
před Velikonocemi jsme zaznamenali velký
zájem o tyto unikáty. Obávali jsme se, že 200
zvonků stačit nebude, a proto jsme připravili dal-
ších 100 poukázek na zvonky a domluvili jsme se
s firmou na případné další edici. S ohledem na
určitou exkluzivitu a výjimečnost by jich však
více již být nemělo,” informovala o této raritě Mi-
chaela Severová, vedoucí Odboru kultury a ces-
tovního ruchu Městského úřadu Litomyšl.

Žehnání a umístění zvonů se zúčastnili i lidé
přímo podepsaní pod jejich výrobou. Do Lito-
myšle kvůli tomu dorazila z Brodku u Přerova
například Leticie Vránová-Dytrychová. „Tři nové
zvony se u nás zrodily a cesta k tomuto zrození
nebyla krátká, velmi se těším na ten okamžik,
kdy poprvé zazvoní a svým hlasem teprve pro-
zradí svůj smysl a poslání,” nechala se v neděli
ráno slyšet majitelka dílny, která nové zvony
vyrobila. Mezi přítomnými byl i brněnský malíř
a grafik Václav Kočí, jenž vytvořil unikátní gra-
fickou výzdobu jednotlivých zvonů. Vycházel při
tom z vlastní invence i historických reálií: „Chtěl
jsem alespoň částečně dodržet kompozici vý-
zdoby tak, aby na sebe staré a nové zvony po-
myslně navazovaly. Vzhledem k tomu, jak
krásně a moderně je piaristický kostel zrekon-
struován, se mi rovněž líbila myšlenka propojit
klasický tvar zvonu a starou tradiční technologii
se současným výtvarným pojetím. Navrhnul
jsem tedy pro každý zvon geometrickou
„krajku”, která zdobí čepce zvonů. Ta není jen
dekorací, ale zároveň v sobě nese skryté sdě-
lení. Každá krajka je vlastně stylizované reliéfní
písmo, v němž jsou zakódované texty modliteb
k patronům, kterým jsou jednotlivé zvony za-
svěceny. Jejich jména ještě na zvonech připo-
mínají reliéfní geometrické monogramy nesoucí
kříž,” prozradil k výzdobě Václav Kočí. 

-mv-

Zvonice po 75 letech nezeje prázdnotou

lerie otevřena do 20.00 hod. a vždy je pro náv-
štěvníky připraveno něco zajímavého, například
koncert klasické hudby, divadelní představení
nebo komentovaná prohlídka. První čtvrtek
v měsíci bývá zase galerie pro veřejnost ote-
vřena zdarma.                 -az-, foto Milan Dvořák
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Litomyšlské lázně ducha již po šesté
léčily místní i přespolní laskavou legrací

Ganglie si v Litomyšli pálíme čistě a stylově
V minulém vydání Lilie jsme vás informovali
o nových plastových vratných kelímcích, se kte-
rými se budeme v následujících měsících a letech
potkávat při konání kulturních akcí ve městě.
Speciální „Váchalovská” edice se nakonec lidem
zalíbila natolik, že si řada lidí kelímek nechala
jako suvenýr a oželela padesátikorunovou zá-
lohu. „Moc se mi líbí a rozhodně ho nebudu vra-
cet, nechám si ho jako památku. Podobné
kelímky znám z festivalů, ale na těch litomyšl-
ských se mi líbí smysl pro humor. Kde jinde vám
načepují pivo do kelímku, na kterém se píše, že
kdo v sebe alkohol lije, spálí si v mozku ganglie.
K lázním se hodí i ten retro design a těším se na
to, s čím se v budoucnu pořadatelé zase vytasí,”
řekl k novince Jindřich Navrátil, který na Lázně
ducha dorazil s rodinou z Brna.
„Za organizátory Lázní ducha musím přiznat, že
jsme se trošku báli toho, jak návštěvníci tuto no-

vinku přijmou a proto jsme věnovali energii také
informování předem a vyrobili jsme návody ve
Váchalovském duchu, které byly na všech stán-
cích,” říká Michaela Severová a dodává: „Výsle-
dek však předčil naše nejtajnější přání – stížností

bylo minimum a premiéra se podle našeho ná-
zoru povedla na jedničku. Děkujeme všem ob-
chodníkům i návštěvníkům za vstřícnost
a pochopení.” 
Nové vratné kelímky se neosvědčily pouze vzhle-
dem, ale také tím, že se díky nim podařilo snížit
haldy odpadků, které po kulturních akcích musí
technické služby uklízet. Pro představu, po LIFE
festivalu museli organizátoři minulý rok zlikvido-
vat téměř tři čtvrtě tuny odpadků. Pokud jste si
na Lázních ducha této nových kelímků nevšimli,
tak nevadí. S vratnými kelímky se potkáte na
prakticky všech velkých kulturních akcích ve
městě. Kelímek tam pořídíte u kteréhokoli stánku
společně s nápojem. Zaplatíte za něj vratnou zá-
lohu 50 Kč. Lze si ho nechat jako suvenýr a příště
už přijít přímo s ním, nebo na kterémkoli stánku
zase vrátit. Při každém dalším nápoji vám ob-
sluha kelímek vymění za čistý. -red-

Také letos byl lázeňský průvod plný překrásných
kostýmů a masek, z nichž některé výrazně pře-
vyšovaly ostatní.

I přes aprílové počasí přijel na Lázně ducha re-
kordní počet auto-moto-veteránů. Do Litomyšle
jich dorazilo celkem 60.    

Velký zájem vzbudilo i představení Litomyšl-
ských kramářských písní „Mord a láska po sto
letech” na slunečních terasách pod muzeem.

Na dobrou noc nám KLUCIvespolek vyprávěli
romantický příběh spojený s videomappingem
na tzv. litomyšlskou lavičku. 

Nedělní dopoledne bylo ve znamení stylové lá-
zeňské snídaně v trávě - všichni vychutnávali
nejen dobré jídlo, ale také sluníčko a krásné pro-
středí zámecké zahrady. 

Na dvorečku Portmonea zasadil Václav Kotek,
manažer Divadla Járy Cimrmana, cimrmanovskou
švestku - vše pod dohledem ředitele muzea Kli-
meše a moderátora celé akce Václava Žmolíka.  

O pár desítek let zpět nás svými písničkami
poslaly také neodolatelné Sestry Havelkovy.

V tradici uměleckého ztvárnění lázeňských lavi-
ček letos pokračovaly děti, pod odborným dozo-
rem Aleše Hvízdala vznikly hned tři.  

Taneční škola Swing Busters a skvělá kapela
AppenDixie nadchla pro swingové tancování bez
nadsázky všechny účastníky tančírny.  
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Z. Nejedlý ještě jednou a snad naposled
Když byla ve Smetanově domě v úterý 11. října mi-
nulého roku provedena studenty i absolventy
Právnické fakulty UK rekonstrukce politického
procesu „Stříteský a spol.”, mimochodem na den
přesně, kdy se tato událost před 66 let skutečně
na autentickém místě udála, nikdo z nás dosud
žijících tehdejších přímých účastníků nemohl oče-
kávat, jaký ohlas způsobí. Překvapující byla už
účast publika ve zcela naplněném sále, i reakce
mladých na prohlášení pana starosty, který ve
své úvodní řeči uvedl, že představení bylo zvo-
leno jako omluva za temnou stránku historie
Smetanova domu i historie města Litomyšle.
Způsob rekonstrukce politických procesů není jen
v přípravě scénáře na základě pečlivého studia
mnoha archivních dokumentů, představitelé z řad
studentů se současně zabývají též právními
i společenskými otázkami té doby a utvářejí si
názor na minulost ze vzájemné pozice moci
a práva. Uvažují, kdy ta moc, tehdy představo-
vaná komunistickou stranou, ztrácí jakékoliv hra-
nice a rozhodování o vině a trestu je svévolí a na
druhé straně vyjadřují podivení nad následnou
neschopností nového státu potrestat tyto zločiny,
státu, který tak ve skutečnosti selhává v účelu
svého vytvoření.
Zákon 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistic-
kého režimu ve své preambuli konstatuje že:
Komunistická strana Československa, její vedení

i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší
zemi v letech 1948 – 1989 a podle § 1 odst. 2
téhož zákona za spáchané zločiny jsou plně
spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim pro-
sazovali jako funkcionáři, organizátoři a podně-
covatelé v politické a ideové oblasti. Podle § 2 cit.
zákona byl tento režim zločinný, nelegitimní a je
zavrženíhodný.
A dál už nemusím snad dodávat nic o nezpochyb-
nitelných faktech o člověku, který ve svém životě,
pracích i zastávaných funkcích toho všeho zneu-
žíval na podporu tohoto režimu, tedy výchovu,
vzdělávání, vědu i kulturu k politickým a ideolo-
gickým účelům, že pomník Zdeňka Nejedlého do
města, které se chce vypořádat čestně se svou
minulostí, prostě nepatří. A trpět jeho umístění
navíc tam, kde připravujeme naše děti pro další
jejich život, je nehorázným výsměchem.
Vy všichni, kteří o odstranění pomníku máte roz-
hodnout, každý svým dílem také odpovídáte za
výchovu těch dětí a za jejich přípravu do života.
Naše žádost není motivována nějakou osobní
touhou po pomstě za utrpěná příkoří, ale nebu-
deme už nečinně přihlížet ke skutečnosti, že sym-
bol perzekuce nezletilých, trestaných nikoliv za
činy, ale jen za své vlastní přesvědčení a názory,
stojí dál právě před školou.
Za pobočku 73 Litomyšl Konfederace politických
vězňů ČR                                                Jiří Kopřiva

Emoce kolem sochy Zdeňka Nejedlého
může zklidnit umělecký zásah
Osoba litomyšlského rodáka Zdeňka Nejedlého
v minulých týdnech opět rozdělila společnost.
Poté, co se na jeho soše objevila oprátka s his-
torickým citátem, se mezi obyvateli vášnivě di-
skutovalo, co se sochou u I. základní školy
udělat. Návrhů se na radnici sešla celá řada.
Část lidí by se touto záležitostí již nezabývala,
protože ji považují díky vysvětlující tabuli za vy-
řešenou. Jiní by k monumentální soše dodali in-
formace, které by ještě více osvětlily klady
i zápory historického přínosu Zdeňka Nejedlého
rodnému městu i státu. Část obyvatel zase po-
žadovala přemístění sochy na jiné, méně fre-
kventované místo. „Pokud v zastupitelstvu
dojde k hlasování o možném přesunu sochy,
budu, stejně jako v roce 2004, pro – můj názor
na pomník Zdeňka Nejedlého je konzistentní.
Jeho umístění před školou nepovažuji za
správné. To nenapraví žádná tabulka, byť s tex-
tem sebemoudřejším,” míní zastupitel Vojtěch
Stříteský. Objevily se i názory, že se socha má
strhnout nebo umístit do depozitáře. Kvůli bu-
doucnosti sochy se v polovině dubna sešli his-
torici, odborníci na umění i někteří politici, aby
společně toto téma prodiskutovali. „Názorů, co

se sochou Zdeňka Nejedlého dělat, tam padla
celá řada. Dalo by se říci, že co člověk, to názor.
Nicméně panuje většinová shoda v tom, že
pokud bychom se měli k tomuto tématu bez-
mála 30 let po sametové revoluci postavit, tak
by ten zásah měl být kultivovaný a na úrovni.
Rozhodně sochu nechceme ničit. Oslovili jsme
odborníky, aby promysleli zadání umělcům na
jakousi intervenci. Jedna z představ, která na se-
tkání zazněla, byla, že by se v blízkosti sochy
mohlo objevit dílo, které by připomnělo komu-
nistickou diktaturu. Tím  by v prostoru před ško-
lou byla zachycena etapa dějin, která tomuto
komunistickému ministrovi postavila nadživotní
sochu, ale zároveň by tam bylo memento a při-
pomínka toho, co ten režim páchal na lidech.
Myslím si, že to je lepší varianta, než sochu na-
tírat načerveno nebo jí na krk dávat oprátku,”
sdělil místostarosta Josef Janeček. V současné
době se zjišťuje, zda jsou socha a plocha okolo
ní v majetku města. Předmětem šetření je také
otázka autorských práv k dílu. O dalším postupu
vedení města v otázce sochy Zdeňka Nejedlého
budeme informovat v následujících vydáních
Lilie. -mv-

Stav požární ochrany v Litomyšli
Ze zprávy předložené zastupitelstvu vyplývá, že
profesionální hasiči z požární stanice Litomyšl
v roce 2016 vyjížděli k celkem 244 nahlášeným
případům. Ve srovnání s lety 2015 a 2014 byl uply-
nulý rok klidnější a počet zásahů se snížil o zhruba
30 případů ročně. Nejčastějším typem události
byly technická pomoc (88) a zásah u dopravní ne-
hody (67). Ve sledované době také hasiči museli
vyjet ke 30 požárům. Z celkem 22 výjezdů se za-
krátko vrátili na stanici, protože se jednalo o planý
poplach. „Ty jsou mimo jiné ovlivněny nárůstem
míst ve městě, která jsou vybavená elektrickou
požární signalizací a jsou bezdrátově napojena na
operační středisko HZS Pardubického kraje,” vy-

světluje ve zprávě příčinu planých poplachů její
autor Karel Zeman.
Lidé v nouzi se samozřejmě dočkali i pomoci od
jednotky dobrovolných hasičů JPO II města Lito-
myšle. Ta má 15 členů a všichni pravidelně absol-
vují odborný výcvik –  mimo jiné prošli školením
pro nositele dýchací techniky a obsluhu ručních
řetězových motorových pil. Díky kvalitní teoretické
průpravě tak mohli profesionálním kolegům po-
máhat například při odstraňování následků ne-
hody z dubna loňského roku, kdy v Osíku vyteklo
400 litrů nafty z proražené nádrže.  Členové této
jednotky také zasahovali v roce 2016 u sedmi po-
žárů a asistovali u dalších událostí. „Rád upozor-

ňuji, že u tří zásahů JPO II zasahovala sama.
Důvod byl, že jednotka hasičského záchranného
sboru  zasahovala u jiné mimořádné události.
Přestože je jednotka JPO II pro město prvořadá,
město zabezpečuje materiální zabezpečení i pro
činnost jednotek JPO V, které jsou v místních čás-
tech města Kornice, Nedošín, Nová Ves, Pazucha
a Pohodlí. U některých členů těchto jednotek se
však nedaří zajišťovat povinné preventivní lékař-
ské prohlídky. Člen jednotky požární ochrany bez
platné lékařské prohlídky se nemůže zúčastnit vý-
jezdu jednotky. Jednotky z Nedošína a Nové Vsi
jsou dále zařazeny a průběžně proškolovány pro
poskytování humanitární pomoci v případě mimo-
řádných událostí,” dodal na adresu hasičů ve
zprávě zastupitelům Karel Zeman.
Pro potřeby jednotky JPO II chce město vybudo-
vat novou požární zbrojnici v průmyslové zóně.
Ta stávající umístěná na Lánech totiž nevyho-
vuje současným potřebám jednotky. Nová zbroj-
nice má být nedaleko silnice I/35, což hasičům
usnadní a urychlí cestu k zásahu. Město požá-
dalo o dotaci, která by měla pokrýt zhruba 90 %
nákladů na stavbu budovy. Podle odhadů to
bude kolem 20 milionů korun. -mv-

Půjčovna talířů
na Toulovcově
náměstí
Chutná guláš lépe z normálního nebo plasto-
vého talíře? Vadí vám zbytečný jednorázový
odpad? Přijďte si pro talíř do Půjčovny na Tou-
lovcově náměstí.
Několikrát jsme se sami zúčastnili soutěže ve
vaření kotlíkových gulášů, a dokonce postoupili
do celonárodního klání v Přerově. Už se nám ale
nechce znovu vařit a prodávat guláš do plastu,
který hned obratem končí v koši, takže na to
jdeme z druhého konce. Sice bez guláše, zato
s kupou nádobí, které se umyje a opět slouží
svému účelu.
Kupa zatím není moc velká, proto prosím ty, kteří
mají doma nepoužívané nebo staré talíře a lžíce
a chtěli by nám je darovat či zapůjčit, aby mě
kontaktovali na email evazou@post.cz nebo od-
nesli na sběrné místo do obchodu Český patch-
work ve Špitálské ulici (u Toulovcova náměstí).
Náš stánek najdete před rodinným centrem. Zá-
loha 50 Kč vám bude vrácena a můžete dát
i dobrovolný příspěvek za půjčení. Bude věnován
na pomůcky žákům s nejtěžším kombinovaným
postižením ze Speciální základní školy v Lito-
myšli.                                              Eva Zoubková

Úklid přírody
se zdařil
I v letošním roce uspořádala Generace 89 akci
s názvem Ukliďme Česko v Litomyšli. V dubnu se
do úklidu města a jeho okolí zapojilo kolem 200
dobrovolníků a dále také žáci škol. Dobrovolníci se
vydali uklízet například silnice do Morašic, Kornic,
Strakova a Dolních Němčic i části silnic na Pohodlí
či Benátky. Dále se věnovali okolí židovského hř-
bitova a rasovny, údolí Staré plovárny, Líbánek
nebo Černé hoře. Během úklidu nasbírali celkem
140 pytlů odpadu, ale i mnoho odhozených věcí,
které se do nich nevešly. Se svozem pomohla
Správa údržby silnic Litomyšl a městské lesy,
které se o tuto činnost postaraly v okolí Černé
hory. Velké pozitivum vidí pořadatelé v tom, že se
do akce každý rok zapojují noví lidé z města i okol-
ních vesnic. „Celkově vzato mě moc hřeje pocit, že
lidská bezohlednost a sobectví vůči svému okolí
dostává postupně na frak v konkurenci se zájmem
lidí, kteří veřejný prostor berou jako společné
místo pro život a mají za to, že jako takový je po-
třeba jej brát a pečovat o něj. Rád bych proto po-
děkoval všem, kteří do toho letos šli s námi,” uvedl
pořadatel akce Jan Vavřín.                               -az-
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Slova moudrých: Ať je tomu jakkoli, život
– to je dobrá věc J. W. Goethe

Své významné životní jubileum naši spo-
luobčané:
80 let – Eva Adolfová, Jaroslava Bene-
šová, Miluška Lněničková, Hana Vyskoči-
lová, František Břenek – Litomyšl   
85 let – Eva Dubánková, Božena Javůr-
ková,  Marie Lorencová,  Emilia Podaná,
Jiří Kopřiva, Jaromír Vlach –  Litomyšl
91 let – Marie Kroulíková, Věra Vašátková
– Litomyšl
92 let – Jan Chadima – Litomyšl

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

V našem městě uzavřeli manželství:
Zuzana Šimková Desná – Fedor Kubeš Pi-
ešťany, Veronika Valentová Cerekvice n. L.
– Lukáš Němeček Horní Jelení, Blanka Po-
povičová Jarošov – Jaroslav Zeman Jaro-
šov, Pavla Olivová Cerekvice n. L. – Martin
Hanč Cerekvice n. L., Blanka Zuchová Lan-
škroun – Michal Šembera Lanškroun, Da-
niela Fišerová Sloupnice – Aleš Duffek
Sloupnice, Alena Portlová Sádek – Jiří Pa-
vliš Sebranice, Jaroslava Trmalová Milo-
vice – Aleš Menšík Praha, Jana Hlušičková
Morašice – Milan Rambousek Újezdec,
Martina Líbalová Slatina – Martin Šprync
Slatina, Denisa  Burešová Skuteč – Jaro-
slav Kovář Skuteč
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní  ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Irena a František Dvořákovi – Lito-
myšl.

Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Josefem Králem (84 let)
Ludmilou Janypkovou (85 let)
Jitkou Coufalovou (86 let)
Boženou Dvořákovou (89 let)
Boženou Vajrauchovou (93 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 dubnu jsme přivítali následující mi-
minka:
Anežka Doleželová, Stella Štýbnarová,
Matyáš Gergela, Oliver Esquivel, Jan Ot-
čenášek, Filip Buben, Sebastien Šilar,
Jakub a Tomáš Holcmanovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Touto cestou blahopřejeme Zdeňce Pospíši-

lové, která 9. května oslaví své 85. narozeniny.
Do dalších let pevné zdraví, životní optimismus
a veselou mysl přejí dcery Iva a Zdenka s rodi-
nami.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem se-
střičkám a pečovatelkám Farní charity v Lito-
myšli za obětavou péči a pomoc při ošetřování
mé maminky paní Boženy Vajrauchové. Děkuji
také panu MUDr. Pávkovi za vstřícný přístup
a ochotu, kdykoliv jsme potřebovali pomoc. Díky
této spolupráci mohla maminka dožít doma.

Za rodinu Božena Motáčková
Děkuji touto cestou všem lékařům, sestřič-

kám a zdravotníkům Litomyšlské nemocnice za
lidský a citlivý přístup při péči o našeho tatínka.
Zvlášť chci ocenit jejich trpělivost i profesionální

přístup a starostlivost v péči o našeho tatínka
v jeho nelehkém zdravotním stavu. Přeji všem
hodně zdraví a síly v další této nesmírně obětavé
a náročné práci. Takové příjemné lékaře, lékařky
a sestřičky, kteří se snaží pacientům zpříjemnit
pobyt v nemocnici, i když mají momentálně
těžké podmínky, oceňuji obzvlášť. Ještě jednou
velký dík.      Marie Němcová, Hradec n. Svitavou

Vzpomínka na Mirka Hu-
rycha, velkého sportovce
a kamaráda, který nás opus-
til po marném boji s těžkou
nemocí ve věku 32 let před
20 lety 3. května 1997. Kdo
jste jej znali, vzpomínejte
s námi. Vzpomínají rodiče
a sestra Eva s rodinou

Největší věci v životě přicházejí jako dar

Tak jest království Boží, 
jako kdyby člověk uvrhl símě do země. 
A spal by, a vstával by ve dne i v noci,
a semeno by vzešlo a zrostlo, jakž on neví.
Nebo sama od sebe země užitek plodí,
nejdřív  bylinu, potom klas, 
potom plné obilí v klasu.
A když sezrá úroda, i hned přičiní srp; 
nebo nastala žeň.                                Mk 4. 26-29

Největší věci v životě přicházejí jako dar. Přicházejí
bez našeho přičinění. Jsou založeny mimo nás. Ani
dnes bychom se neuživili, nebýt toho, že semena
v zemi rostou sama od sebe. Také naděje nového
života a nového věku, naděje Božího království je
založena mimo nás. Ježíš nás učí s tím počítat, tak
jako rolník počítá s příchodem úrody a žně. Co je
ale vlastně království Boží? Království Boží je pro-
stor, kde platí Boží hodnoty. Kde platí Boží spra-
vedlnost a Boží milosrdenství. Ježíš přibližuje
království Boží podobenstvím o semeni, které
v zemi roste samo od sebe, roste automaticky.
Jeho růst nezávisí na člověku, nezávisí na rolní-
kovi. To, že roste, že směřuje k budoucnosti, je již
dáno a patří k jeho podstatě. Na zahrádce či poli
jsme asi všichni někdy zažili zázrak růstu. Zaseli
jsme semínko do půdy a ono samo vyrostlo a při-
neslo nám úrodu. 
Ježíš nás tímto podobenstvím povzbuzuje, když
pochybujeme o Boží moci v tomto světě. Když se
nám zdá, že Ježíš Kristus už dnes nic neznamená.
Když se nám zdá, že budoucnost patří jen těm,
kdo spoléhají na svoji sílu a šikovnost, na svoje
peníze či konexe. Ježíš nás povzbuzuje, když jsme
smutní sami ze sebe, když děláme špatné a so-
becké věci, když pochybujeme o Bohu i o sobě.

Zaseté semeno má v sobě jedinečnou sílu, má
v sobě plán budoucnosti. Plán jak bude vypadat
rostlina, její květy i plody. Semeno, když je zasa-
zeno, roste již samo od sebe (řec. automaté).
Roste, ať rolník bdí, nebo spí. Roste, ne z lidské
síly, ale ze síly Boží. Je to Boží dar. Roste, ať už
je to ve společnosti, či v církvi dobré nebo
špatné. Roste, ať už je to v našem životě dobré,
nebo špatné. Roste ve dne i v noci. 
A tak je to i s královstvím Božím. Jeho síla, růst
i úroda závisí na Bohu samém. Království Boží je
nezávislé na poměrech ve společnosti, v církvi či
v našem srdci. Království Boží je nezávislé na
našem náboženství či mravnosti. Boží království
má v sobě od počátku velikou sílu a budoucnost.
I dnes můžeme cítit jeho energii a vidět jeho
růst. Jeho růst a jeho budoucnost jsou automa-
tické a nic je nemůže zastavit. 
Věřím, že Pán Ježíš Kristus je tím semenem,
které Bůh zasadil do tohoto světa. Od té chvíle
Boží království roste a získává prostor. Od té
chvíle získává Kristova životní pravdivost i jeho
láska stále více lidských srdcí. Ježíš proměňuje
naše myšlení i jednání, učí nás pravdivosti
a lásce, napravuje naše vztahy k bližním
i k Bohu. Učí nás důvěřovat, milovat, odpouštět.
Boží království není církev. Boží království je ale
všude tam, kde lidé milují Boha a kde milují
svého bližního. Kde si druhého váží víc než sebe,
kde jsou ochotni bližnímu vždy znovu odpustit,
pomoci mu v nouzi, zastat se ho, nést jeho trá-
pení. Boží království roste všude tam, kde roste
láska. I v našem životě a v naší společnosti Boží
království roste, neboť je to v Božím plánu. Ne
díky naší síle, ale díky věrnosti a lásce Boží. A to
i navzdory naší nedověře, našim hříchům a se-
lháním, naší pýše a sobectví. Boží království při-
chází z Božího rozhodnutí. I v době, kdy to lidé

ZAMYŠLENÍ nejméně očekávají. Před námi je žeň Božího krá-
lovství. Žeň, která bude bohatá. A můžeme mít
naději, že i v našem životě, v našem městě,
v našem národě přinese Boží království hojné
ovoce. Ale nebude to díky našemu úsilí, ale díky
milosti Boží. Díky automatické síle království
Božího. Václav Hurt, evangelický farář

Komfortnější služby čtenářům
Litomyšlští čtenáři se konečně dočkají. Od května
budou mít k dispozici box na vracení knih, který
bude otevřen mimo provozní dobu knihovny. Větší
využití této služby očekáváme především o víken-
dech a o svátcích. Před dvěma roky jsme po dobu
6 měsíců zkoušeli nedělní otevírací dobu od 14 do
16 hodin, zájem byl ale opravdu minimální, a proto
jsme od ní ustoupili. Box na vracení knih by tak
mohl být alespoň částečnou náhradou. Provozní
dobu knihovny za současného personálního ob-
sazení asi měnit nebudeme, se 43 hodinami ote-
vírací doby pro veřejnost patříme mezi knihovny
vstřícnější k potřebám svých uživatelů. A mnozí
z našich čtenářů ještě dosud nepostřehli, že
v pondělí je knihovna otevřena až do 18 hodin.
Další novinkou je možnost objednání knih, které
jsou v knihovně k dispozici. Dosud bylo možné
si knihy vypůjčené jiným čtenářem (tj. ty, které

v knihovně nejsou) zarezervovat. Takto zarezer-
vované tituly „čekaly” na své vyzvednutí 14 dní.
Nyní si čtenář může v online dostupném katalogu
vybrat i knihy, které jsou momentálně k vypůjčení
(tj. právě jsou v knihovně). Prostřednictvím volby
„objednej” a po vyplnění PIN a čísla svého čtenář-
ského průkazu odešle požadavek do knihovního
systému. Tam se zobrazí knihovnici, která jej vy-
řídí. Objednaná kniha zde zůstává k vyzvednutí do
konce provozní doby dalšího dne. Stejně jako u re-
zervací se platí za tuto službu 5 korun za jeden
titul.
Po určitých nedostatcích se již podařilo tuto
službu uvést do bezproblémového provozu a čeká
na širší využití čtenáři, především těmi, kteří ne-
chtějí „ztrácet čas” hledáním a výběrem požado-
vaných knih. Věříme, že nejen oni tento komfort
opravdu ocení… Jana Kroulíková
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200 let – 14. 5. 1817 se narodil Václav Za-
hálka, sedlák ze Sloupnice, podle kterého na-
psal Alois Jirásek postavu Divíška z jeho
divadelní hry Otec. Byl svéráznou osobností,
proto neušel pozornosti Aloise Jiráska, který
se často vydával na toulky do Sloupnice, a tak
se o něm zmiňuje ve svých pamětech.
155 let – 1. 5. 1862 zemřel v Litomyšli rektor pi-
aristické koleje Ignác Florus Stašek, matema-
tik, astronom, fyzik, přírodovědec. Spolu
s profesorem z Vídně s Andreasem von Et-
tingshausenem pořídili roku 1840 fotografické
snímky Litomyšle, jež se považují za první fo-
tografie exteriérů pořízené v Čechách. Za vě-
deckou činnost a zásluhy o město se mu
dostalo četných poct a titulů. Pohřben v Lito-
myšli u kostela sv. Anny, ostatky byly vyzved-
nuty v roce 2009 a jsou uloženy v kostele
Povýšení sv. Kříže.
115 let – 23. 5. 1902 se narodil v Cerekvici nad
Loučnou Jaroslav Klát, absolvent litomyšl-
ského gymnázia. Soukromé hodiny kreslení
navštěvoval u prof. Šťastného, v roce 1945 do-
stal jako člen organizace výtvarných umělců
a posluchač dějin umění roční stipendium do
Paříže. Od roku 1949 působil v Karlových Va-
rech, náměty olejomaleb a akvarelů jsou zá-
tiší, krajina Karlovarska a Sokolovska.
95 let – 13. 5. 1922 se narodil Miroslav So-
botka, archivář, laický historik, propagátor ha-
sičského hnutí, pracoval ve výboru Smetanovy
Litomyšle, pro městský časopis sepisoval
údaje o významných rodácích a událostech.
Jeho činnost v hasičství byla ohodnocena nej-
vyššími hasičskými orgány udělením různých
cen a medailí. Městem mu byla udělena Cena
města Litomyšle za přínos litomyšlské společ-
nosti. V roce 2008 převzal Záslužný řád če-
ského hasičstva.
70 let – 4. 5. 1947 zemřel MUDr. František
Lašek, primář nemocnice a dlouholetý purk-
mistr (v letech 1919 – 1941), historik města,
autor lékařských knih, zakladatel městské ob-
razárny. Byl autorem vědeckých statí o Lito-
myšli: Ze staré slávy Litomyšle, Po stopách
litomyšlských Valdštejnů a jich doby, Oživené
litomyšlské paměti, Litomyšl v dějinách a vý-
tvarném umění atd. Za jeho vedení město do-
znalo nevídaného všestranného rozmachu. 
40 let – v květnu roku 1977 byly předány k uží-
vání první byty v panelových domech na Ko-
menského náměstí v Litomyšli, další byly
předány v červnu a červenci téhož roku. 
55 let – v květnu 1962 se konala ustavující
konference Jednotného klubu pracujících
(JKP), který převzal organizaci kulturního ži-
vota ve městě. Klub začal oficiálně fungovat 1.
7. 1962 a pod JKP byly soustředěny pěvecké
a divadelní soubory a kroužky. Klub organizo-
val kurzy cizích jazyků, hudební výchovy, spo-
lečenské výchovy a tance, psaní na stroji, šití
atd.  
80 let – v květnu roku 1937 proběhlo v Lito-
myšli natáčení filmu Filosofská historie podle
novely Aloise Jiráska. Tímto filmem odstartoval
Otakar Vávra úspěšně svou režijní kariéru.
Celé filmování bylo dokončeno po třech týd-
nech, během kterých se celá Litomyšl vrátila
do roku 1848.  V komparsu se objevila řada li-
tomyšlských osobností. 
155 let – v roce 1862 byla v Litomyšli založena
Jednota divadelních ochotníků, která
v krátké době významně zasáhla do kultur-
ního života města. Každoročně připravila 6 –
10 představení a v letech 1873 a 1876 zde ve
dvou hrách jako host dokonce vystoupila teh-
dejší slavná česká herečka Otýlie Sklenářová
Malá.  

Připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

květen 2017

V lednu roku 1927, v roce, kdy uplynulo 50 let
od napsání této novely, ryze litomyšlské mís-
tem i dějem, vedla Jednotu sokolskou myšlenka
obrátit se na čestného člena litomyšlského So-
kola, spisovatele Aloise Jiráska o svolení zfilmo-
vání Filosofské historie.  Prostředníkem se stal
majitel pily a elektrárny František Háša, něk-
dejší starosta Sokola. Ten byl s Jiráskem ve stá-
lém písemném styku.
Pisatel dopisu netušil, že bude trvat celých
deset let, než se tento nápad uskuteční. Alois
Jirásek po delším jednání počátkem roku 1928
svolil a věnoval všechna práva k zfilmování
přímo litomyšlské jednotě a zřekl se v její pro-
spěch všech honorářů.  Zdálo se, že věc půjde
rychle kupředu. Ale nestalo se tak. Přišla krize
a nejistá doba. 
V roce 1936 byla obnovena jednání ve věci zfil-
mování Jiráskovy „Filosofské historie”. Přihlásila
se filmová společnost Moldavia – film, které
byla po dohodě prodána filmová práva. Až nyní
se mělo vyplatit desetileté úsilí místních sokol-
ských činovníků o realizaci tohoto záměru.
Scénář napsal tehdy mladý talentovaný Otakar
Vávra, kterému byla pak svěřena i režie, film byl
jeho režijním debutem. 
Vlastní filmování „Filosofské historie” začalo
v Litomyšli 18. května 1937. Hlavními filmova-
cími dny pak byly 22. a 24. květen. Tři květnové
týdny tohoto roku, kdy se v Litomyšli filmovaly
exteriéry, se staly pro město událostí prvního
řádu. Tehdy se nejen studenti litomyšlských
škol, ale i občané města zapojili do natáčení

HISTORICKÉ POHLEDY

a Litomyšl se najednou ocitla v 1. polovině 19.
století. Několik dní se po městě procházely
dámy v krinolínách, muži nosili nezbytnou
hůlku a cylindr, děti honily obruč, obchodníci
nabízeli své zboží pod starými nápisy. Cestou
filozofů se procházeli studenti a na ně ze zá-
mecké zahrady shlížely dívky s nezbytnými slu-
nečníky. Všichni museli být oblečeni
v dobových kostýmech, bez nich nebyl k filmo-
vání nikdo připuštěn, a to ani jako divák. Celé
filmování bylo dokončeno po třech týdnech.
Středem pozornosti byli představitelé hlavních
rolí – Jindřich Plachta jako aktuár Roubínek
a Jan Pivec, Ladislav Boháč, Vladimír Hlavatý
a Stanislav Neumann jako čtveřice filosofů
a další. 
Oficiální pražská premiéra byla symbolicky, pro
společensko – politické vyznění filmu, stano-
vena na 31. srpna 1937. Ale ještě před ní bylo
zajištěno právo veřejné premiéry pro Litomyšl.
Ta se původně měla konat 14. září 1937. Pro
státní smutek (úmrtí T. G. Masaryka) byla pře-
sunuta až na 22. září téhož roku.

Lenka Backová, foto archiv

80 let od natáčení Filosofské historie

V květnovém vydání se můžete seznámit s dalším dílem pana Vladimíra Vícha z cyklu Litomyšl - moje
město. Toto nese název „Park před Smetanovým domem v 50. létech”

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA



Mamodiagnostika – II. část
Mamografie je zatím nejspolehlivější a jedinou
ověřenou metodou ve screeningu rakoviny prsu,
nemusí být však stoprocentně spolehlivá. V ně-
kterých případech doplňujeme i ultrazvukové
vyšetření. Naopak u mladých žen (do 40 let
věku), až na přísně vymezené výjimky, vyšetřu-
jeme nejdříve ultrazvukem a poté v případě nut-
nosti doplníme mamografické vyšetření.
Důvodem je ochrana prsní žlázy před  ionizujícím
zářením.
Neméně důležité je i sebevyšetřování, jen kom-
binace všech vyšetřovacích metod zaručí včasný
záchyt zhoubného bujení.
Těžištěm naší práce je mamografie a ultrazvu-
kové vyšetření prsu. Pracoviště je plně digitalizo-
vané, mamografický přístroj podléhá pravidel-

nému proměřování, radiační dávky ve vyšetřo-
vaném prsu nepřekračují povolené limity a jsou
srovnatelné s ozářením z přírodních zdrojů. Na
našem pracovišti běžně provádíme i jehlové bio-
psie pod UZ kontrolou  (odběr vzorku tkáně z po-
dezřelých ložisek v místním znecitlivění), protože
histologické vyšetření je nutné pro stanovení
diagnózy. Samozřejmostí je i spolupráce s chi-
rurgy a onkology, kdy se podílíme na plánování
léčby, která je individuální pro každou pacientku.
Každoročně vyšetříme téměř 9 000 žen, z toho
7 500  preventivně. Počty zachycených zhoub-
ných nádorů kolísají kolem 80 případů ročně.
Pravidelně odesíláme své výsledky k centrál-
nímu zpracování  a poslední akreditaci jsme ob-
hájili v roce 2015.  Mimo screening karcinomu

prsu je náplní naší práce samozřejmě  i vyšetřo-
vání žen, které mají obtíže.
V těchto případech volíme vyšetřovací postupy
individuálně a cílem je především vyloučení pří-
tomnosti zhoubného bujení a poučení pacientky.
Během desetileté existence pracoviště se po-
dařilo zvýšit počty diagnostikovaných karci-
nomů prsu ve screeningu na úkor příznakových
nádorů, které bývají pokročilejší a hůře léči-
telné. Těší nás, že si  ženy na screening zvykají,
a i když se ho zatím účastní pouze 63 % cílové
populace (celorepublikový průměr), statistická
data potvrzují jeho smysl. Věříme, že i ženy,
které zatím prevence neoslovuje, si k nám po-
stupně najdou cestu. Určitě se jim to vyplatí.   

Eva Machová

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So. 6. 5. MUDr. Sláma
Ne 7. 5. MUDr. Sláma
Po 8. 5. MUDr. Sláma
So 13. 5. MUDr. Mikulecká
Ne 14. 5. MUDr. Přichystalová
So 20. 5. MUDr. Kašparová
Ne 21. 5. MUDr. Paseková
So 27. 5. MUDr. Sláma
Ne 28. 5. MUDr. Koza
So 3. 6. MUDr. Paseková
Ne 4. 6. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So. 6. 5. MUDr. Papoušková
Ne 7. 5. MUDr. Pecinová
Po 8. 5. MUDr. Pešková
So 13. 5. MUDr. Pilařová
Ne 14. 5. MUDr. Sadílková
So 20. 5. MUDr. Šíchová
Ne 21. 5. MUDr. Švábová
So 27. 5. MUDr. Filová
Ne 28. 5. MUDr. Filová
So 3. 6. MUDr. Beňová
Ne 4. 6. MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So. 6. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 7. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 8. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 5. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 14. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 20. 5. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 21. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 5. U Slunce, 461 612 678
Ne 28. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 3. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 4. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 5. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, t. 461 615 402
8. 5. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
13.–14. 5. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
20.–21. 5.MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
27.–28. 5.MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
3.–4. 6. MDDr. Stavělová Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423

ROZPIS SLUŽEB

Litomyšl přátelská rodině
V roce 2017 se již počtvrté mohou uchá-
zet organizace nabízející služby pro ro-
diny s dětmi o certifikát „místo přátelské
rodině”. Jeho získáním dávají najevo
zájem o to, aby se u nich rodiny s dětmi
cítily dobře a rády se k nim vracely.
Organizace a firmy se samy mohou při-
hlásit o získání titulu „Místo přátelské rodině” do
30. dubna 2017. Přihlášku s dotazníkem mohou
odevzdat v informačním centru na náměstí nebo
zaslat naskenovanou přihlášku s dotazníkem na
e-mail: pbenesova@lit.cz . Přihláška bude ke
stažení na webu města nebo zaslána na vyžá-
dání. Slavnostní vyhlášení a převzetí certifikátů
proběhne v průběhu Starodávného jarmarku 24.
6. 2017 na Smetanově náměstí. Certifikát platí tři
roky a jeho držitelé mohou využívat jeho logo.
Místo bude rovněž zveřejněno v databázi Míst
přátelských rodině na webu města a letáku „Li-
tomyšl přátelská rodině”. Certifikát již získali:
Rodinné centrum Litomyšl, Restaurace U Kolji,
Dům dětí a mládeže Litomyšl, Restaurace a mi-
nipivovar Veselka, Supermarket Litomyšl Kubík
a Café & bistro YES, Sportovní areál za sokolov-

nou, kavárna Mandala, Bobo Cafe, Měst-
ská galerie Litomyšl, Základní škola Mo-
zaika, o.p.s., Rychnov nad Kněžnou,
pracoviště Litomyšl, Regionální mu-
zeum v Litomyšli, Komuniké, o. p. s., re-
staurace Rettigovka, NADĚJE, pobočka
Litomyšl, Sbor Církve bratrské v Lito-

myšli. Další informace poskytne Petra Benešová,
členka rady města, tel. 607 605 720 nebo e-mail:
pbenesova@lit.cz.
Jaké je „Místo přátelské rodině”? 
Otevřené vůči potřebám rodin s dětmi – ze
strany zaměstnanců je cítit trpělivost, vlídnost
a pochopení vůči dětem, které jsou ne vždy vzor-
nými a ukázněnými klienty
Prostředí je přizpůsobeno potřebám rodin s ma-
lými dětmi, například jsou k dispozici dětské sto-
ličky, přebalovací pult, hračky, knížky, hry,
bezbariérový přístup, …
Poskytované služby jsou přizpůsobené potře-
bám rodin s malými dětmi – restaurace nabízejí
dětská jídla, zdravou stravu, organizace nabízejí
volnočasové aktivity naplňující zájem rodin
s dětmi. -az-

Centrum sociální pomoci otevírá
brány dobrovolníkům
Dobrovolnictví je na západě vcelku běžnou věcí.
Lidé jsou zvyklí věnovat část svého volného
času dětem, seniorům, lidem s handicapem či
týraným zvířatům. U nás si na tuto formu po-
moci a též způsob trávení volného času teprve
zvykáme. 
„I my v CSP se s dobrovolníky učíme spolupra-
covat. Jsme vděční za lidi, kteří nám chtějí vě-
novat svůj čas, zároveň máme na paměti, že
naši obyvatelé jsou velmi specifickou cílovou
skupinou, a dobrovolníky pečlivě vybíráme,”
říká Alena Fiedlerová, ředitelka organizace. CSP
spolupracuje s Dobrovolnickým centrem při
Farní charitě Litomyšl, které dobrovolníky od-
borně proškolí a doporučí. Dobrovolníci se se-
niory tráví čas čtením, prohlížením starých knih
či fotografií, nebo „obyčejným” povídáním si.
Letos dochází do organizace už 4 dobrovolnice. 
V týdnu před Velikonoci proběhla v CSP velká
dobrovolnická akce díky organizaci „zapojimse
– Byznys pro společnost”, která každý rok vypi-
suje termíny Dobrovolnických dnů. Velké
i menší firmy pak vysílají své zaměstnance, aby
pomohli tam, kde je třeba. Centrum sociální po-
moci tentokrát využilo šest silných mužů
z ČEZu, kteří otloukli zeď, která se bude opra-
vovat, vynosili nábytek k letnímu posezení,
upravili dlaždice na dvorku, připravili sluneč-
níky. CSP je tedy na krásné počasí připraveno

díky energii těchto dobrovolníků! Co by pracov-
níci dělali týden, bylo za den hotovo.
V neposlední řadě musíme jmenovat Elišku,
která k nám se svým psem Bárou pravidelně
dochází bez nároku na odměnu. Senioři jsou
z cannisterapie nadšení a na Báru se vždy těší.
Být dobrovolníkem není jednoduchá a samo-
zřejmá záležitost. Člověk musí občas překoná-
vat „dneska se mi nechce”, být připraven
improvizovat, dostát svému slovu a závazku
někomu věnovat svůj čas. A proto si každý dob-
rovolník zaslouží úctu a dík. Nejen v CSP. 

Olga Radimecká, foto CSP
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Jaká je cesta odpadkového koše?
Zelená auta společnosti LIKO Svitavy známe asi
všichni. Starají se jak o odpad z naší popelnice,
tak o ten vytříděný z barevných kontejnerů.
Nejen z Litomyšle, ale i Poličky, Svitav a přile-
hlých obcí.
Jaká je jeho další cesta? Začneme u skla. Obsah
bílých a zelených kontejnerů se sváží do sběr-
ného dvora ve Svitavách. Dále cestuje do sklá-
ren, které si sklo dotřídí a znovu zpracují. Až ze
75% míří „naše” sklo do společnosti Vetropack
Moravia Glass v Kyjově. Vyrábí se zde skleněný
obalový materiál všeho druhu. Od lahve na víno
a na pivo po sklenici na zavařeniny. Taková vy-
tříděná láhev se může měnit v novou téměř do
nekonečna.
Papír z modrých kontejnerů zpracovává společ-
nost Eurepap ve Svitavách. Papír můžeme recy-
klovat maximálně 7x. V poslední fázi recyklace
lze z papíru vyrobit již jen např. ruličky toaletního
papíru či obaly na vajíčka.
A jak je to s plastem? Ten míří na třídící linku do
Svitav. Nejde o žádnou velkou halu, vlastním tří-
dícím prostorem je něco jako stavební buňka
s otvorem v čele, do které ústí pás s jedoucími
plasty. K třídícímu pásu se vejdou pouze čtyři
pracovníci, kteří plasty ručně třídí. Kapacita na
vytřídění všech plastů zde není dostatečná,
proto se část obsahu žlutých kontejnerů vozí
i k jiným zpracovatelům. Jen asi polovina plastů
se dá dále zpracovat a použít. Nejlépe obchodo-
vatelné jsou PET lahve.
Do kontejnerů na plasty patří i nápojové kartony.
Na lince se ručně vytřídí a putují dále do papíren.
Nevhazujme, prosím, do žlutých kontejnerů nic,
co tam nepatří. Po páse často kromě plastů pu-
tují injekční stříkačky, zbytky jídel i mrtvá zvířata.
Obsah nejen litomyšlských popelnic končí na
skládce nedaleko obce Třebovice u České Tře-

bové mezi železničními tratěmi Brno a Olomouc.
Cestu na Moravu si tak můžeme krátit vyhlíže-
ním našeho odpadkového koše z okna vlaku.
Obecně končí ve spalovnách maximálně 20%
komunálního odpadu, zbytek se ukládá, jako
v našem případě, na skládky. V roce 2024 začne
platit zákaz skládkování. „Zelenou” dostávají
spalovny.
Více jak 40% komunálního odpadu je tvořeno
bioodpadem, který je přitom zcela recyklova-
telný. Kompost si lze vyrobit i přímo v domác-
nostech, vermikompostéry mohou být součástí
každého bytu.
Suma sumárum naše odpadky se docela naces-
tují, často víc než my sami. A když k tomu připo-
čítáme cestu, než se k nám ještě v podobě
výrobků či obalů dostanou...
Třídit odpad smysl má a ještě lepší je ho produ-
kovat méně. Nejlepší odpad je totiž ten, který
nevznikne. Není nutno ho dále třídit, svážet,
zpracovávat či skládkovat. Ušetří se suroviny,
energie i peníze.

Text a foto Eva Zoubková

Jarní očista Loučné
Za pár dní započne v Litomyšli turistická sezóna,
a proto se místní rybářská organizace rozhodla,
že vyčistí břehy a koryto řeky Loučné. Počasí
bylo nevlídné, studené, ale přesto se našlo ně-
kolik dobrovolníků, kteří se zúčastnili očisty naší
pstruhové řeky, jež turisty také přitahuje. Sběr
různého odpadu se uskutečnil v úseku od hotelu
Dalibor až po velký jez naproti Policii ČR. 
Celkem se nasbíralo deset velkých plastových
pytlů, převážně skleněných i PET lahví a plecho-
vek.  
Akci uspořádala dne 19. 4. 2017 místní organi-
zace Českého rybářského svazu Litomyšl. Velké
poděkování patří členům MO ČRS Litomyšl Petru
Rosypalovi a Janu Rosypalovi. 
Za technickou pomoc děkujeme Václavu Čer-
nému, zaměstnanci Městského úřadu Litomyšl,
který zajistil plastové pytle i odvoz nasbíraného
odpadu. Text a foto Jaroslav Bryška, 

místopředseda ČRS MO Litomyšl

Přírodní útočiště
pro zvířata u Kornic
Dříve se tam lidé zbavovali odpadu, nyní se lo-
kalita rekultivované skládky u Kornic stala úto-
čištěm pro divoká zvířata. Vyhovuje jim tam
přirozená vegetace i fakt, že se nejedná o obho-
spodařované území, takže zvířatům při žních ne-
hrozí zranění či smrt od zemědělské techniky.
Město se v březnu domluvilo s představiteli Mys-
liveckého spolku Švábenice na plánu, jak tuto
část městského majetku nadále rozvíjet. V bu-
doucnu má dojít k výsadbě dalších dřevin, které
mají území pro zvěř ještě více zatraktivnit a za-
jistit jí bezpečí. „V lokalitě se vyskytuje stále
vzácnější populace bažanta obecného, zajíce
polního, dále je zde pozorováno kladení srnčat,
která jsou často obětí kosení pícnin a luk. Vzhle-
dem k tomu, že je pozemek zemědělsky nevy-
užívaný, poskytuje zdejší vegetace vhodné
podmínky pro úkryt i rozmnožování zvěře,” vy-
světluje předseda mysliveckého spolku Karel
Časar pohnutky, které spolek vedly k jednání
o spolupráci. Myslivci kvůli výskytu zvířat nabídli,
že na území vysadí plané ovocné dřeviny, jí-
rovce, duby nebo například trnku. Tato vegetace
má zvířatům poskytnout potravu  i ještě lepší
úkryt. „Výsadbu bychom chtěli provést s ochra-
nou proti okusu zvěří do doby, než budou dře-
viny odrostlé. Dále navrhujeme odstranit
oplocení, které již neplní svou funkci a může se
o něj zvěř zranit,” dodal Karel Časar s tím, že
myslivci pomohou při výsadbě stromů. Rada
města souhlasí se záměrem a v následujících
týdnech by se měla připravit písemná dohoda
o využití lokality rekultivované skládky u Kornic.
„Pokud se schválí, tak tam vznikne větší remíz,
kde budou mít zvířata možnost úkrytu. Většina
navržených dřevin je do krajiny vhodná. Výjim-
kou je jírovec maďal, jedná se o nepůvodní druh
a do volné krajiny nepatří,” dodala k plánům
správkyně městské zeleně Barbora Rezková.
Více informací o tomto projektu přineseme
v dalších vydáních Lilie. -mv-O dotaci na domácí kompostér

můžete žádat od 19. května
I v roce 2017 mají obyvatelé možnost žádat o do-
taci z programu na podporu nákupu domácích
kompostérů, jehož účelem je předcházení vzniku
odpadu z domácností, a tím pádem i nadále sni-
žovat množství komunálního odpadu. Příjem žá-
dostí začne 19. května 2017 a uzávěrka bude 30.
srpna letošního roku.  Rozhodnutí o poskytnutí
dotace dostanou lidé do poloviny září, přičemž
o ni mohou žádat majitelé kompostérů, kteří si
toto vybavení pořídili od 1. října 2016 do uzá-
věrky programu. „Prozatím v rámci rozpočtu po-
čítáme se 30 tisíci korunami, dotace na nákup
jednoho domácího kompostéru bude v maxi-
mální výši 800 korun,” sdělil místostarosta Josef
Janeček. Finanční pomoci se dočkají ti, kteří mají
kompostér o minimálním objemu 390 litrů, jenž
bude umístěný na oploceném pozemku nebo
funkčním celku v rámci zahrádkářských kolonií
ve vlastnictví, nájmu nebo prokazatelném uží-
vání žadatele po dobu minimálně 2 let od data
jeho pořízení. Podat lze pouze jednu žádost na
jeden oplocený pozemek nebo na jeden funkční
celek v rámci zahrádkářských kolonií, na které
nebyla v období 10 předcházejících let poskyt-
nuta dotace na nákup domácího kompostéru.
„Oprávněnými žadateli jsou pouze fyzické
osoby, tedy vlastníci, nájemci nebo prokazatelní
uživatelé oplocených pozemků na území Lito-
myšle, kteří současně nemají žádný dluh po
splatnosti vůči městu nebo městskému úřadu.
Dotace se poskytuje pouze na nákup kompos-
téru, mezi neuznatelné náklady tak například
patří přeprava kompostéru a vybavení místa
umístění,” uvedla Jana Foltová z Odboru mí-
stního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.
Minulý rok dotaci získalo celkem 30 žadatelů.

Do kompostérů se kromě odpadu ze zahrádky
(listí, tráva, odřezky) mohou dávat i zbytky z ku-
chyně, například slupky, sáčky od čaje, kávová
sedlina či papírové ubrousky. Problematice tří-
dění bioodpadu se úředníci z odboru místního a
silničního hospodářství věnují od roku 2009.
S odpadem jsou totiž v Litomyšli spojena po-
měrně vysoká čísla. Za minulý rok se z města
muselo odvézt 1 166,5 tun směsného komunál-
ního odpadu. 
Na třídění a svoz se v rozpočtu muselo vyhradit
téměř sedm milionů korun. V likvidaci odpadu
máme i nadále prostor ke zlepšení. Zhruba po-
lovina obsahu popelnice by se totiž prokaza-
telně dala dále třídit. Přesné znění podmínek
Dotačního programu na podporu nákupu domá-
cích kompostérů najdete na webu města v ka-
tegorii občan, sekce dotace rozpočtu města,
případně na informacích v budově městského
úřadu na adrese Bří Šťastných 1000.

-mv-, foto Jana Foltová
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Události ve fotografiích

Na černé hladině, kde zrdcadlí se noci. Od 2.
dubna do 31. května se můžete v Galerii Miro-
slava Kubíka seznámit s dílem uznávaného če-
ského malíře a grafika Jakuba Špaňhela.  „Černá
je dominantní barvou Špaňhelových maleb. Plo-
cha plátna je pomyslnou hladinou, na které se
odrážejí autorovy představy a sny...Podmanivost
jeho malby spočívá ve zdánlivé lehkosti. Při po-
zorném sledování se však divákovi odkrývají
další vrstvy jednotlivých děl, jejich vzájemné
vazby a propojení," uvedl k výstavě její kurátor
Otto M. Urban.

Noc s Andersenem. Zhruba 20 dětí strávilo noc
z 31. března na 1. dubna v prostorách městské
knihovny a základní umělecké školy. Při tradiční
akci Noc s Andersenem na ně čekalo čtení oblí-
bených knih, hudební produkce a společenské
hry.

Výstava ve stacionáři. Ruka pro život uspořá-
dala 4. dubna v prostorách Denního stacionáře
jarní výstavu. Návštěvníci si na ní mohli koupit
dárky, které vznikly v rámci pracovních terapií
uživatelů stacionáře. Odpoledne už byla zhruba
polovina výrobků prodaná, což svědčí o zruč-
nosti účastníků terapií.

Made in Litomyšl. Ve středu 12. dubna se v co-
workingovém centru na zámku sešli členové
spolku Made in Litomyšl. Po organizačních zále-
žitostech se slova ujaly zástupkyně Miniškolky,
Evropského školícího centra a Saint-Gobain Ad-
fors CZ. Účastníci setkání se o těchto členech
Made in Litomyšl dozvěděli nejrůznější zajíma-
vosti a provozní informace. Na programu bylo
i představení oblíbené Burzy filantropie a mož-
nost zapojení spolku do tohoto dobročinného
projektu.

Vynášení Morany. V sobotu 8. dubna si návštěv-
níci Regionálního muzea v Litomyšli mohli připo-
menout staré tradice a zvyky. V muzeu byly
připraveny tvořivé dílny, kde si lidé vyrobili ovečku
z vlny, ušili slepičku nebo zajíčka. Tradice spojené
s nedělemi před svátky vysvětlili členové folklor-
ního souboru Heblata v programu s hudbou
a tancem. Pak následoval průvod, který vynesl
Moranu z města a vhodil ji do řeky. Zpátky přinesl
líto, které symbolizuje vše dobré a teplé dny.

Specka jede k moři. Ve středu 19. dubna se v Ko-
telně hrálo pro děti ze speciální školy. Na akci vy-
stoupil Tony Joch s přáteli a skupina LUCKY JOKE.
Poslechnout si je přišlo několik desítek hostů.
Vstupné bylo dobrovolné a návštěvníci si mohli
koupit svíčky a další drobnosti. Na místě se na-
konec vybralo celkem 12 570,- Kč. Tyto peníze pe-
dagogové použijí při pobytu žáků speciální školy
v Chorvatsku. Děti pojedou od 26. 5. do 4. 6. do
města Šibenik. Z vybrané částky jim zajistí do-
provodné aktivity – například výlet lodí. Přejeme
hezkou a klidnou dovolenou a těšíme se na fotky
z Chorvatska.

Svatební veletrh na zámku. Ani chladné počasí
o víkendu 22. a 23. dubna nezkazilo letošní ročník
Svatebního veletrhu na litomyšlském zámku. Na
budoucí nevěsty tam čekali stylisté, cukráři,
krejčí, fotografové a zástupci dalších profesí,
které nevěsty pro svůj velký den potřebují.

Prázdninové sportování. V pátek 14. dubna do-
poledne se na Černé hoře sešli malí a velcí spor-
tovci, aby se zúčastnili velikonočního proběhnutí,
které zorganizovaly RůžOFFky v běhu. Na trať se
vydalo zhruba 30 dětí. Závodníci si mohli vybrat
z několika tratí o různé délce, takže se proběhli
i ti nejmladší. V cíli na ně čekaly nejrůznější od-
měny, například omalovánky, puzzle, joja a další
hračky.

Zápis do ZŠ. V úterý 11. dubna zamířili budoucí
prvňáčci se svými rodiči do základních škol.
Právě v ten den se v nich totiž uskutečnil zápis
do prvních tříd. Děti učitelkám předváděly nejrůz-
nější dovednosti – od počítání, ukazování barev
a tvarů až po vlastnoruční podpis.

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Rodák z Kornic IVO STRNAD (66) získal na bře-
znovém halovém mistrovství světa v atletice tři
medaile. Ve veteránské kategorii M65 získal
v korejském Tegu zlato ve skoku o tyči za výkon
340 centimetrů. V dalších kláních vybojoval dva
bronzy za výkon ve skoku do výšky (151 centime-
trů) a běhu na 60 metrů překážek (9, 97 vteřiny).
Úspěšný atlet navzdory věku tvrdě trénuje,
a pokud mu to zdraví dovolí, tak chce překoná-
vat soupeře na dalších akcích. Ivo Strnad žije
střídavě v Litomyšli a Praze, takže se s ním mů-
žete setkat i na našem stadionu. Pokud byste se
ale na tartan nedostali, tak nemusíte zoufat,
protože nezdolný atlet se se čtenáři Lilie podělil
o tipy na sportovní dlouhověkost.

 Jaké byly vaše sportovní začátky? Jste ce-
loživotní sportovec, nebo jste se k atletice
dostal až v pozdějším věku?
S atletikou jsem začal asi ve dvanácti letech, ale
hrál jsem i volejbal a házenou. Ve čtyřiadvaceti
letech jsem skončil s vrcholovým sportem a od
roku 1978 jsem se atletice věnoval coby závodník
Litomyšle v nižších soutěžích. Takže vlastně
sportuji celý život. S veteránskou atletikou jsem
začal před pěti lety, tedy v jednašedesáti letech.
V tu dobu mi zemřela manželka a já se vrhnul na
sportování. Tehdy jsem trénoval atletický potěr
a lidé z klubu mi řekli, že když trénuji a posiluji,
tak bych se rovnou mohl věnovat i soutěžení ve
své kategorii. A tak jsem zase začal.

 Kterým atletickým disciplínám se věnu-
jete?
Převážně víceboji a desetiboji. Ale letos jsem se
hlavně soustředil na tyčku, překážky a skok do
výšky.

 V jaké disciplíně si nejvíce věříte?
Nejlepší je asi tyčka, překážky a desetiboj.

 Sportovním úspěchům předchází tvrdá
dřina. Jak často trénujete?
Nejméně čtyřikrát týdně, k tomu samozřejmě
patří i sauna a rehabilitace. Trénink má zhruba
dvě hodiny a jeho náplň se samozřejmě mění,

takže posiluji, běhám, zkouším odrazy, skáču
o tyči… klasické atletické „týrání” (úsměv).

 Připravoval jste se na závody v Koreji
nějak speciálně?
V rámci přípravy na halové mistrovství světa
v Koreji jsem obětoval venkovní mistrovství, pro-
tože bych se na obě akce nestačil připravit. In-
tenzivně jsem trénoval od listopadu do března.

 Jak se vám v jihokorejském Tegu líbilo?
Stihl jste se tam i porozhlédnout, nebo v na-
bitém harmonogramu nebyl čas?
No, neříkám, že to tam bylo špatné a vyloženě se
mi tam nelíbilo, ale často tam nevíte, co vlastně
jíte. Jejich řeč jsem neuměl, oni zase moc nevládli
angličtinou, i když já z ní taky moc neumím, takže
domluva tam byla těžká. Řešili jsme to tak, že
jsme v restauraci ukazovali na obrázky. Jídlo mi
přišlo mdlé, ale to je tím, že na to coby Evropan
nejsem zvyklý. Co se mi tam ale naopak líbilo, to
je úcta, která ve společnosti vládne. Když jsme jeli
v reprezentačních bundách na stadion, tak nás ve
veřejné dopravě pomalu pouštěly sedět i staré
babičky, což je u nás nevídané. Město Tegu, kde
se šampionát odehrál, je zhruba dvou a půlmili-
onové město plné věžáků, zaujalo mě, že jsme
tam při cestování nikde neviděli bezdomovce ani
počmárané baráky.

 Oslavil jste úspěch nebo jste se hned po
regeneraci začal věnovat tréninku?
Úspěch jsem samozřejmě oslavil. V Koreji jsme
si dali pár piv, tam na to nebyl moc čas, ale tady

v Litomyšli jsem se sešel s kamarády a známými
v hospodě a řádně jsme ty medaile zapili. Dorazil
i pan starosta.

 Jaké jsou vaše další sportovní ambice?
Plány do budoucna nějaké mám. Ten úspěch mě
namotivoval a žene kupředu. Další starty záleží
na jediné věci, kterou je zdraví. Dnes chodím,
běhám a posiluji, ale zítra se mi může něco stát
a už si nezazávodím. Tak to v životě je. Nicméně
mé nejbližší cíle se týkají červnového mistrovství
republiky v Hranicích na Moravě. Ten závod je
nominací na mezistátní soutěž ve Slovinsku,
kam bych se rád dostal. Bude to boj, protože po-
stupují jen první dva a nikdo se nebude ohlížet
na minulé úspěchy nebo zdravotní stav. Roz-
hodne forma. Na přelomu července a srpna,
pokud se toho ve zdraví dožiji, bude také
mistrovství Evropy v Dánsku. Tam se sjede na-
prostá špička a rád bych se závodu zúčastnil.

 Dá se i ve veteránských kategoriích díky
intenzivnímu tréninku výrazně zlepšit?
Ve své kategorii se zlepšovat samozřejmě mohu,
ale s ohledem na stav těla. Moje letošní ambice
byly skončit v Koreji ve své kategorii evropský ha-
lový rekord v tyčce, těch 355 centimetrů jsem bo-
hužel nakonec nedal. Venkovní rekord je 361, takže
bych ho rád o centimetr překonal.

 Jaký je váš recept na sportovní dlouhově-
kost, můžete ho prozradit?
Kvalitní strava, jednou za čas si dát plzeňské
pivko a dobrý sex.

 Takže když toto dodržím, tak můžu v klidu
závodit i v 66 letech?
Pokud vám vydrží zdraví, tak ano. Od toho se vše
odvíjí. Já na závodě viděl sportovat i devětadeva-
desátiletého Brita! Na akcích běhají účastníci,
kterým je sedmdesát až pětasedmdesát let. Ano,
někteří do cíle dokulhají, ale vždyť je to fantas-
tické. I staří lidé se mohou sportem bavit. Já když
slyším, že někdo nevybíravě mluví o veteránském
sportu, tak mu vždycky říkám: „Chlapče, tam zá-
vodí lidé, kteří jsou třeba opuštění, a aby nebyli
sami doma, tak dělají sport, který je baví, a dosa-
hují navzdory věku úctyhodných výkonů!” Stačí
se podívat kolem sebe, řada mladých akorát sedí,
nejdou si zacvičit, zasportovat. Pak tu máme lidi,
kteří něco dělají. V Koreji jsem ve veteránské ka-
tegorii nad 65 let závodil s Lotyšem, který se
každý den věku navzdory hýbe. Ať už na tréninku
nebo jen tak při plavání v bazénu. To je přece ob-
divuhodné.

-mv-, foto: Svitavský deník

„Úspěch mě namotivoval k dalším
výkonům,” říká mistr světa

ROZHOVOR

Dobový ples opět pomáhal
Členové Veterán klubu Litomyšl a Sboru paní
a dívek uspořádali 24. března 2017 od 19 hodin
jako každoročně Benefiční dobový ples. I letos
to byl pro všechny zúčastněné nezapomenu-
telný zážitek. V sále panovala dobová atmo-
sféra, která se nesla v duchu třicátých až
sedmdesátých let. Před Smetanovým domem
si mohl každý návštěvník prohlédnout dobová
historická vozidla a při vstupu do foyer byla
k vidění výstava dobových dětských kočárků.
K tanci i poslechu zahrál Big band Základní
umělecké školy Litomyšl pod vedením pana uči-
tele Libora Kazdy a skupina Reflex pod vede-

ním Lukáše Petráně. Zazpíval také Sbor paní
a dívek, tentokrát netradičně v duchu šedesá-
tých let. O předtančení se postarali tanečníci
z tanečního klubu Orel Telnice Brno. Proběhla
retro módní přehlídka ze známých českých se-
riálů a nechybělo také půlnoční překvapení,
obojí v podání Svrateckých valkýr.
Výtěžek z plesu byl jako každý rok věnován na
dobročinné účely. Celková částka 53 416 Kč byla
předána organizaci Ruka pro život o.p.s. Ta pro-
vozuje v Litomyšli sociální službu denní staci-
onář, která je určena lidem s mentálním
a kombinovaným postižením, poruchou autis-
tického spektra a seniorům. Peníze z plesu po-
užije na nákup kompenzačních pomůcek –
výškově a úhlově nastavitelných stolů pro vo-
zíčkáře, zátěžové přikrývky a dalších pomůcek
pro uživatele denního stacionáře.
Děkujeme pořadatelům – Veterán klubu Lito-
myšl a Sboru paní a dívek, hlavním partnerům
plesu – městu Litomyšl, tiskárně HRG a restau-
raci Karlov, a samozřejmě všem sponzorům
a dárcům cen do tomboly, bez které by se ples
neobešel.

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

Za Veterán klub Litomyšl Vojtěch Vomočil

Sociálně právní poradna
v Rodinném centru Litomyšl

SMYSL PRO ODPOVĚDNOST 

Středa od 15 do 18 hodin

Poplatek: 300,- Kč za konzultaci
(280,- Kč pro rodiny v RC)

JAK ‐ předejít komplikacím ‐ zvládnout situaci ‐ podpořit rodinu
V životě nás čeká rozhodnutí, které neumíme v danou chvíli zvládnout,

ALE chceme se vědomě připravit?
Řešením je využít PORADNY pro rozvoj sociálně právního vědomí.

Právník a osobní konzultant v oblastech:
Veřejného a správního práva

Občanského a rodinného práva
Veřejných zakázek a dotačních podpor

♥ Mgr., Bc. Blažena Kovářová Jirušková ♥ 
telefon 776 101 972 nebo ON-LINE konzultace  



Studenti nabírali zkušenosti
s přáteli z ciziny
Na litomyšlském gymnáziu měli v týdnu od 3. do
7. dubna zahraniční návštěvu. V rámci projektu
Erasmus+ na školu přijeli studenti a učitelé ze
Španělska, Turecka, Maďarska a Polska. Na celý
týden měli pro hosty připraven program, do
něhož zařadili kromě prohlídky města i dva vý-
lety. Jeden z nich byl do nedalekého Nedošín-
ského háje a druhý do Moravského krasu. „Na
závěrečném hodnocení návštěvy si všichni
účastníci pochvalovali dobře připravené setkání,
od organizace celého týdne, po skvěle připra-
vené hodiny chemie, matematiky, fyziky země-
pisu, biologie. Všechny hodiny probíhaly
v anglickém jazyce,” uvedla ředitelka gymnázia
Ivana Hynková. Nechyběla ani příprava na nad-
cházející velikonoční svátky, během níž zahra-
niční studenti barvili přírodními materiály vajíčka
nebo pletli pomlázku. V říjnu mají studenti na-
šeho gymnázia naplánováno setkání v Czensto-
chowé v Polsku, dále v dubnu v Nijaru ve
Španělsku a závěrečné setkání bude v Makó
v Maďarsku. 
Do Erasmu+ se místní gymnázium zapojilo již
potřetí v posledních deseti letech, avšak toto
není jediný projekt, kterého se účastní. „Pravi-
delně máme studijní výměnné pobyty s Jhong

Jheng Municipal High School v tchajwanském
Kaohsiungu. Tři studenti a jeden pedagog byli
v říjnu na Tchaj-wanu. Letos v květnu přijedou
studenti, jeden pedagog a ředitel školy z Kaoh-
siungu na výměnný pobyt do Litomyšle. V loň-
ském roce jsme navázali novou spolupráci
s gymnáziem v Landau v Německé spolkové re-
publice a díky tomu v červnu vyjede patnáct
studentů našeho gymnázia do Landau,” dodala
ředitelka. -az-, foto Martin Votroubek

Noc s Andersenem
Být malým čtenářem knihomolem, který louská
jednu knížku za druhou, má v jednadvacátém
století jednu velkou výhodu, můžete se probo-
jovat do první dvacítky a strávit za odměnu noc
v knihovně, která má název Noc s Andersenem.
Je to akce podporující dětské čtenářství slavené
v den narození H. CH. Andersena. Ona osudná
noc probíhá v knihovnách každoročně z 31. 3.
na 1. 4. a mohou se jí zúčastnit všichni malí čte-
náři, kteří tak vzdávají hold knihám a jejich tvůr-
cům.
Letošní kouzelná noc zasvěcená Čtyřlístku
a jeho hrdinům přivítala své nocležníky v kniho-
vně slavnostním zahájením, kde za dohledu
pana starosty a místního tisku, rychlé špunty
odstartovaly noční dobrodružství v knihovně.
K velkému nadšení všech přítomných jsme díky
paní J. Macháčkové a paní ředitelce M. Hegrové
navštívili ZUŠ v Litomyšli, kde si pro naše čte-
náře připravily dívky pěvecké i hudební vystou-
pení pod taktovkou učitelky K. Cupasové.  Po té
se nám představil učitel hudby a král všech bu-
beníků v jedné osobě pan J. Jovbak, který nás

nejprve omráčil svou pestrou sbírkou bubnů
z celého světa a pak z dětí vytvořil celý orchestr
hrající na bubny. K velkému protestu dětí
a smutku sousedů jsme museli vystoupení
ukončit a vrátit se do knihovny, kde na nás če-
kalo pohoštění a vyhlášení bojové noční hry.
Děti s mapou v ruce a odvahou v srdci hledaly
v uličkách města dobře utajené symboly a pl-
nily zadané úkoly s nasazením Sherlocka Hol-
mese. Hra pokračovala i v knihovně, kde si
čtenáři vytvořili skřítka Čtyřlístka, předvedli di-
vadlo s padouchem Zádrhelem nebo tvořili ko-
miksy a nové konce příběhů se Čtyřlístkem.
O půlnoci byli všichni připraveni ke spánku, ale
kdo by šel spát, když máte po ruce tolik úžas-
ných knížek a kamarádů, kteří nezkazí žádnou
zábavu. Letošní Noc s Andersenem končila až
k ránu. Děkujeme všem, kdo se na její přípravě
podíleli a přispěli k tomuto dobrodružství, dě-
kujeme také našim malým čtenářům za jejich
zapálení pro věc a lásku ke knížkám.
A za rok zase v knihovně AHÓÓÓJ!!!

Romana Dubjáková

Panelová
diskuze (nejen)
s T. Halíkem
Ve středu 22. března se v zámecké jízdárně
uskutečnila panelová diskuze Svět na rozcestí,
kterou na Základní škole Zámecká vyvrcholil
další ročník projektu Světová škola, jehož garan-
tem je společnost Člověk v tísni. Smyslem pro-
jektu je podpora globálního rozvojového
vzdělávání na základních školách. 
Světovou školu realizujeme na ZŠ Zámecká
pátým rokem. První dva roky jsme se zabývali
problematikou genderu, v dalších dvou letech
jsme pak společně s žáky přemýšleli nad tím, jak
náš svět, naše životy v něm ovlivňuje nábožen-
ství. V prvním ročníku jsme se zaměřili na místní
komunitu, vloni jsme pak učili naše žáky přemý-
šlet nad tím, jak náboženství ovlivňuje společ-
nost v globálním měřítku. V obou případech
jsme uspořádali panelovou diskuzi. 
Už vloni jsme se přitom dotkli otázky, kterou
jsme se rozhodli v letošním školním roce spo-
lečně s žáky dále zpracovat a rozvinout. Ocitl –
či snad ocitá – se svět, ve kterém žijeme, na ně-
jakém pomyslném rozcestí? A pokud ano,
jakém? A je ono případné rozcestí důvodem
k obavám, nebo spíše výzvou, před kterou sto-
jíme, a měli bychom se k ní umět postavit? 
A tak jsme se hned na začátku září pustili do
práce. Tým složený z žáků 8. a 9. ročníku uspo-
řádal anketu, jejímž prostřednictvím hledal na
výše uvedené otázky odpovědi mezi svými spo-
lužáky, rodiči i veřejností. Žáci se však podívali
také do minulosti, v níž pátrali po tom, kdy a při
jakých příležitostech se Evropa či svět ocitly na
nějaké křižovatce.
Výstupem celého projektu byla výše uvedená
panelová diskuze Svět na rozcestí, na níž žáci
výsledky svého bádání prezentovali. Právě jejich
práce se pak stala základem pro samotnou di-
skuzi, které se účastnili teolog Tomáš Halík, ře-
ditel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský,
šéfredaktor Respektu Erik Tabery a lektor spo-
lečnosti ARPOK Pavel Žwak. Moderátorem di-
skuze byl Daniel Kvasnička, kazatel Církve
bratrské v Litomyšli. Řeč přišla na politický ex-
tremismus, populismus, náboženský fundamen-
talismus, otázky spojené s migrační krizí a řadu
dalších témat. 
Je prakticky nemožné vybrat do krátkého článku
hlavní myšlenky, které se v diskuzi objevily. Do-
volím si však citovat slova Tomáše Halíka, která
zazněla v jejím samotném závěru: „Krize je
vždycky šance k určitému vnitřnímu obratu. Ne-
víme, jestli bude, je to totálně otevřená situace.”
A právě k otevřenosti vůči světu a vůči tomu, co
přichází, se snažíme žáky na naší škole vést.
Jestli se nám to daří, nemůžeme úplně posoudit.
To ukáže až jejich vlastní život.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval těm, kteří
nám s realizací diskuze významně pomohli. Jsou
to město Litomyšl, Zámecké návrší Litomyšl,
Rettigovka a Smetanova Litomyšl. Velké podě-
kování patří také moderátoru Danielu Kvasnič-
kovi a Kateřině Mackové, která na diskuzi
vystoupila se svojí autorskou písní „Uč nás,
Pane”. Děkujeme. A pokud jste na diskuzi nebyli,
ale zajímá vás, jaká atmosféra na ní panovala,
stačí si na YouTube najít reportáž kabelové tele-
vize Svět na rozcestí. I za tu děkujeme.

Stanislav Švejcar,
zástupce ředitele ZŠ Zámecká

PRODÁM BYT 2+1 
na Komenského nám. 

tel. 739 059 026
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v Litomyšli v květnu 2017
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

3. 5. St 20.00 Free Wednesday – středeční mejdan nejen pro studenty, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
4. 5. Čt 18.00 Dějiny českých a moravských Židů – přednáška Mgr. Karla Hrdličky • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

18.30 Depeche Mode live in Berlin – promítání záznamu z koncertu, vstup 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 5. Pá 19.00 Hudební mejdan s bubny – a dalšími hudebními nástroji s Bety a Pavlem Jasanskými • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

20.00 Punk v Kotli 2 – koncert (Barikády z popelnic, Zputnik, Tass a Č.P. 157), afterpárty s dj Saurusem, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Amundsen Night – dance music, dj Dash, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 5. So 9.00-18.00 Jak se zbavit nepříjemných pocitů a strachů – seminář s Karlem Šramlem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
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
22.00 Mácháč Club Tour – oficiální tour festivalu, djs Chris Sadler, Enrico, Styx, Glenn & Parrot, vstup 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 5. Ne 14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené – taneční odpoledne, živá tan. hudba (Studio-Mix Libchavy), 80 Kč • Zámecký pivovar tel. 723 743 760
15.00 Pipi Dlouhá punčocha – pohádku pro děti uvádí Hoffmanovo divadlo Uherské Hradiště, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Nedělní retro mejdan – retro music, dj Xavier J, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 5. Út 8.30 a 17.00 Přáníčka ke Dni matek – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Jméno – abonentní divadelní představení, uvádí Divadlo Verze (Petr Lněnička aj.), vstup 290-360 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

10. 5. St 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
17.30 Dítě a pohádka – beseda s Ivou Řehůřkovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Noc literatury – čtení úryvků světové literatury • knihovna, půda SPgŠ, Piaristický kostel (očistcová kaple, vyhlídka na zvony) tel. 723 743 760
19.00 Augenblick – koncert hudební skupiny Augenblick s písněmi v hebrejštině a v jidiš • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 612 263
20.00 Free Wednesday – středeční mejdan nejen pro studenty, dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 5. Čt 13.30 Kam se schovalo jaro? – čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Postel hospoda kostel – talk show Zbigniewa Czendlika, vstup 250 Kč • Zámecký pivovar tel. 605 147 812

12. 5. Pá 21.00 Dance párty – dj Magdida, vstup 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Classixxx Remixes Edition – ty nejlepší remixy a clubová music, dj Leemac, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 5. So 9.30-12.00 Camera obscura – výtvarná dílna z cyklu Zapleť se s uměním, vstup 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
9.30-12.30 Tajemství pánevního dna – seminář s Janou Krejzovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Rotoped – taneční zábava, vstup 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future – retro & dance music od 80. let po současnost, dj Mig, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 5. Po 9.00 Výklady karet – Emílie Didi Bertová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Tajemství pánevního dna – seminář s Janou Krejzovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812   
18.00                        Indická zkušenost restaurátora kovů Jiřího Kmoška – vyprávění s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977 
19.30 553. LHV: Guitar4mation – koncert kytarového kvarteta se sídlem ve Vídni, vstup 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

16. 5. Út 8.30 a 17.00 Prázdninové triko – malování • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Výměna rámu obrazu "Kristus předává klíče sv. Petrovi" – spojená s přednáškou • Piaristický chrám tel. 727 878 444
17.00 Absolventský koncert ZUŠ • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

20. 5. St 15, 16, 17.00 Tři unikátní předměty, tři zastavení v dějinách – komentovaná prohlídka • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
18.00 Na víno s Honzou Látalem – setkání s českým scénáristou, kameramanem, režisérem • Coworking Kočárovna tel. 723 743 760       
17.00                         Knedlíci od Karpat po Tyrolsko – posezení s třemi odlišnými knedlíky na jednom talíři, tel. rezervace • Na Sklípku tel. 606 021 222  
20.00 Free Wednesday – středeční mejdan nejen pro studenty, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 5. Čt 19.00 Česká kuchařka – divadelní představení, uvádí Městské divadlo Kladno, vstup 340-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19. 5. Pá 16.00 Litomyšl divadelní – architektonická procházka z cyklu Procházky (s) městem, vstup zdarma • Zámecké informační centrum tel. 461 614 765

16.00-18.00 Aura kruh žen – společná cesta sdílení a meditace, zdarma • Aura centrum (Smetanovo nám. 72) tel. 776 101 972
21.00 Music párty – dj Wolf, vstup 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Jäger Night – dance music, dj Pegas, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 5. So 10.00-15.00 „O kotlík starosty Litomyšle“ – IV. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719
10.30 Hold Magdaleně Dobromile Rettigové – poklona kuchařů u jejího hrobu, Sbor paní a dívek, průvod • Městský hřbitov tel. 461 612 575
11.00-22.00 Gastrofestival a Irský hodokvas – od 11.00 gastrofestival s programem, od 19.00 Irský hodokvas • Smetanovo náměstí tel. 461 612 575
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstup 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Expedition Night – club music, djs Jan Packan, Ivo Hilsner, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 5. Ne 11.00-15.00 Sousedská husička – společný oběd pod širým nebem, hraje poberounská hudební skupina Třehusk • Smetanovo náměstí tel. 461 612 575
22. 5. Po 16.00 Domácí výroba čerstvého sýru • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00-20.00 Kurz háčkování pro mírně pokročilé – pro děti od 10 let a dospělé ovládající háčkování krátkého sloupku, 100 Kč • DDM tel. 461 615 270
17.00 Absolventský koncert Kateřiny a Marty Mackových • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
18.00 Tajemství pánevního dna – seminář s Janou Krejzovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

23. 5. Út 8.30 a 17.00 Voňavá mýdla – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Koncert Bigbandu ZUŠ Litomyšl • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628    
18.00 Varhanní koncert Jaroslava Nepilého • Husův sbor tel. 724 704 977 
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

24. 5. St 18.00 LiStOVáNí: Na první pohled (Grégoire Delacourt) – další z cyklu scénických čtení, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Želvou proti zdi – Daniela Fischerová představí svou novou knihu • Na Sklípku tel. 461 614 723
20.00 Free Wednesday – středeční mejdan nejen pro studenty, dj Dash, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

25. 5. Čt 17.00 Absolventský koncert Venduly Boštíkové • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
17.30-20.00 Večer s galerií – v průběhu večera bude ve výstavě "Ten, kdo kněhoznačky pilně sbírá…" k dispozici tiskařský lis • dům U Rytířů tel. 461 614 765

26. 5. Pá 17.00 Vernisáž absolventských prací • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
22.00 Československá párty – CZ/SK music, dj Xavier J, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752



do 3. 9. Imaginárium v Litomyšli – živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 26. 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
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
do 4. 6. Josef Váchal: Ten, kdo kněhoznačky pilně sbírá – výstava exlibris • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 9. 7. Příroda Litomyšlska – Zahrada, louka – malá výstava o přírodním prostředí v regionu • regionální muzeum  • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 31. 7. Eva Mezerová: Srdce v krajině – výstava obrazů, kresby a poezie • Bobo Cafe • Po-Pá 8.30-19, So 9-19, Ne 10-19

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt, Pá  4., 5. 5.  Pátá loď – film SR/ČR, drama/rodinný, 90 min, 100 Kč
So, Ne  6., 7. 5. Ochránci – film Rusko, akční/dobrodružný/sci-fi, 95 min, titulky, 100 Kč
Út, St  9., 10. 5.  The Circle – film USA/SAE, drama/thriller, 95 min, titulky, 110 Kč
Čt 11. 5.  Uteč – film USA, horor/mysteriózní, 105 min, titulky, 110 Kč
Pá, Ne 12., 14. 5.  Strážci Galaxie vol. 2 – film USA, akční/komedie/sci-fi, 140 min, 120 Kč
So 13. 5.  Strážci Galaxie vol. 2 ve 3D – film USA, akční/komedie/sci-fi, 140 min, 140 Kč
Út 16. 5. od 19.00  Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte – opera v kině, titulky, 250 Kč
St 17. 5.  Jeden německý život – film Rakousko, dokumentární/životopisný, 115 min, titulky, 110 Kč
Čt 18. 5.  Filmový klub: Klient – film Írán, drama, 130 min, titulky, 100 Kč
Pá, Ne 19., 21. 5. Král Artuš: Legenda o meči – film VB/Austrálie/USA, akční/fantasy, 130 min, titulky, 120 Kč
So 20. 5.  Král Artuš: Legenda o meči ve 3D – film VB/Austrálie/USA, akční/fantasy, 130 min, titulky, 140 Kč
Út, St 23., 24. 5.  Lady Macbeth – film VB, drama, 90 min, titulky, 100 Kč
Čt 25. 5.  Špunti na vodě – film ČR, komedie/rodinný, 100 min, 100 Kč
Pá, So 26., 27. 5.  Vetřelec: Covenant – film USA, dobrodružný/sci-fi/thriller/horor, 110 min, titulky, 130 Kč
Ne 28. 5.  Pád – film USA, romantický/fantasy/thriller, 95 min, titulky, 110 Kč
Út, St 30., 31. 5.  Zahradnictví: Rodinný přítel – film ČR, drama, 130 min, 110 Kč
Čt  1. 6.  Putování tučňáků: Volání oceánu – film Francie, dokumetární, 90 min, dabing, 80 Kč
Pá, Ne  2., 4. 6.  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta – film USA, dobrodružný/akční/fantasy/komedie, 120 min, dabing/v neděli titulky, 120 Kč
So  3. 6.  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ve 3D – film USA, dobrodružný/akční/fantasy/komedie, 120 min, 140 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  6. 5.  Kráska a zvíře ve 3D – film USA, fantasy/rodinný/muzikál, 130 min, 130 Kč
Ne  7. 5.  Kráska a zvíře – film USA, fantasy/rodinný/muzikál, 130 min, 100 Kč
So, Ne 13., 14. 5.  Balerina – film Francie/Kanada, animovaný/dobrodružný/rodinný, 90 min, 100 Kč
So 20. 5.  Šmoulové: Zapomenutá vesnice ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 130 Kč 
Ne 21. 5.  Šmoulové: Zapomenutá vesnice – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 100 Kč
Po 22. 5. od 9.30  Loupežnická pohádka – pásmo pohádek pro nejmenší, 80 min, 30 Kč
So 27. 5.  Příšerky pod hladinou ve 3D – film Španělsko, animovaný, 90 min, 140 Kč
Ne 28. 5. Příšerky pod hladinou – film Španělsko, animovaný, 90 min, 110 Kč
So  3. 6.  Mimi šéf ve 3D – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 110 min, 130 Kč
Ne  4. 6.  Mimi šéf – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 110 min, 120 Kč

27. 5. So 9.00-13.00 S nitkou po Trstěnické stezce – vzděl. projekt spolu s Městskou knihovnou, pro prarodiče a vnoučata • regionální muzeum tel. 461 615 287
13.00 Indiánský dětský den za sokolovnou – s bohatým programem • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
16.00 Z bílých nití a tmavých večerů – vernisáž výstavy paličkované krajky výtv. M. Poludové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
17.00 Ponny Expres na lávce – koncert, pro děti skákací hrad, občerstvení, vstup zdarma • lávka pod Music Clubem Kotelna tel. 776 278 519
18.30 Opera pod májovým nebem – koncert na podporu vycházejících hvězd, vstup dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
22.00 Push The Button – house & tech-house music, djs Glenn & Parrot, vstup 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 5. Ne 14.00-17.00 Šťastná žena 2017 – aura systém seminář, www.aura-system.cz • Centrum Spontanea tel. 776 101 972
18.00 Tanec Fénixe s Michaelou Petersen – protančete se energií silových zvířat • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

30. 5. Út 13.00-17.00 Venkovní vystoupení žáků ZUŠ – u kaváren Rócafé, Chocco Café, Café Gold Bar a v zám. areálu • Různá místa v Litomyšli tel. 461 612 628
13.00-17.00 Den otevřených dveří – projekt ZUŠ Open,  hudební kavárna v atriu školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628 
17.00 Království ctností a Neřestí – projekt ZUŠ Open • Smetanův dům tel. 461 612 628
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Májový koncert – projekt ZUŠ Open • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628

31. 5. St 17.00 Závěrečný koncert elektronických klávesových nástrojů • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
20.00 Free Wednesday – středeční mejdan nejen pro studenty, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 6. Čt 10.00-15.00 Dětský den s Chocco Caffé • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Rošáda – abonentní divadelní představení, uvádí Divadelní spolek Frída, vstup 290-360 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 6. Pá 18.00 Princezna na hrášku – loutkoherecké představení Divadla Ančí a Fančí • Husův sbor tel. 724 704 977
20.30 Hodinky – scénická kantáta Petra Jiříčka v kulisách zámeckého parku, předprodej od 15. 5. v IC • Státní zámek Litomyšl tel. 723 743 760      

3. 6. So 13.00 Proměna nábřeží řeky Loučné – slavnostní otevření • Park Vodní valy tel. 461 653 333
13.00 Z Váchalova rodinného alba – vernisáž výstavy Váchalových soukromých fotografií • Portmoneum – Museum Josefa Váchala tel. 461 615 287
14.00-18.00 Kurz Reiki II. stupeň – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.00-23.00 Litomyšlská muzejní noc – zahájení proběhne před budovou muzea, dopr. program, vstup volný • Různá místa v Litomyšli tel. 461 615 287
19.30 Michal Horáček – Na cestě – koncertní recitál, zpívá F. Segrado, L. Nová a O. Ruml, doprovází orchestr sólistů • Smetanův dům tel. 461 312 655

4. 6. Ne 14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené – taneční odpoledne, živá hudba (Studio-Mix Libchavy), 80 Kč • Zámecký pivovar tel. 723 743 760
15.00 O Sněhurce – pohádku pro děti uvádí Malé divadélko Praha, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE



 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz nebo na 461 315 011
Zahájení provozu plovárny je naplánováno na sobotu 3. 6.
2017 (25 m bazén a tobogán). Od 3. 6. do 30. 6. bude v pro-
vozu souběžně i krytý bazén. Od 1. 7. začne prázdninový
režim – podle počasí bude otevřena pouze plovárna nebo
krytý bazén.

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
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

 Jandíková.cz, tel. 777 288 770
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního sta-
dionu:
• 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

 Centrum Spontanea, Smetanovo nám. 77
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
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, www.ana-
hatayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou pro začátečníky a
mírně pokročilé – středy od 17:00-18:00
Nepravidelné akce
Čt  4. 5. od 17.30 Kontaktní improvizace – seminář se Zitou
Pavlištovou (www.druna.cz)
Ne  7. 5. od 17.00-20.00  Kizomba – taneční workshop s lek-
tory z taneční školy Salsa HK
Čt 18. 5. od 17:30 Kontaktní improvizace – seminář se Zitou
Pavlištovou (www.druna.cz)

 Taneční sál ZUŠ – Tunel
Kurz orientálního tance s Taneční školou Amor • Čt 18.30
Info: Adriena Morávková, tel. 728 684 634, 

www.amor-orient.com
Pilates • St 19.00
Info: Jarka Voleská, 731 474 953, jarka.voleska@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

 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

 Sportovní areál za sokolovnou, 777 588 586
Aktuální otevírací doba na www.areal-sokolovna.cz

 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 schop-
ností 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
(městská sportovní hala)
Info: Martin Šorf, tel. 602 335 513

SPORT, CVIČENÍ

6. 5.                 So              10.00                 Tradiční májový turnaj v pétanque neregistrovaných trojic od 18 let, registrace od 9.00, 50 Kč/osoba • Sportovní areál za sokolovnou
                                           10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Žichlínek – ženy, KP II. třída • Volejbalové kurty Líbánky
7. 5.                  Ne             9.00                   Volejbal: Krajský přebor přípravky chlapců a dívek • Volejbalové kurty Líbánky
                                           9.30                   Fotbal: Turnaj okresní soutěže mladších přípravek v Litomyšli • Městský stadion Černá hora
13. 5.               So                                        Závody oldtimerů-historických modelů • Modelářské letiště Vlkov
                                                                     Květnové jezdecké závody – ZM-S** • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Žamberk – muži B, KP II. třída • Volejbalové kurty Líbánky
                                           14.15                   Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. SKP Slovan Moravská Třebová – mistr. utkání kraj. přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                           17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Mezilesí Načešice – mistrovské utkání krajské I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora
17. 5.                St              18.00                 Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. FK Přelouč – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
20. 5.              So                                        Jezdecké hry pro děti – JZ, parkury 40-80 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           9.30                   Fotbal: Turnaj okresní soutěže mladších přípravek v Litomyšli • Městský stadion Černá hora
                                           10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Orel Letohrad – ženy, KP II. třída • Volejbalové kurty Líbánky
21. 5.               Ne                                       Drezurní veřejný trénink – Z-L + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
27. 5.               So                                        Drezurní jezdecké závody – Z-L + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                           9.00-13.00        Volejbalový dětský den • Sportovní areál za sokolovnou
                                           10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Lanškroun – muži B, KP II. třída • Volejbalové kurty Líbánky
28. 5.              Ne             17.00                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy B – mistrovské utkání krajské I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora
4. 6.                 Ne                                       Otevření Velkého Košíře – paddleboarding a ws trenažér pro malé i velké, hry pro děti • Areál vodních sportů v Nedošíně u Litomyšle
6. 6.                 Út              10.00                 I. sportovní hry seniorů v Litomyšli – disciplíny pro starší 60 let, kteří mají rádi pohyb a legraci, registrace od 9.30 • Sport. areál za sokolovnou
8. 6. – 11. 6.                                             Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání – závody jsou součástí Českého skokového poháru 2017 • Jízdárna – Hřebčín Suchá

KAM ZA SPORTEM

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
do 31. 5. Karel Votipka: Šperky – výstava • Galerie de Lara • Út-Pá 9-12 a 13-30-17, So 9-12
do 4. 6. Fotografie nejen z Litomyšle – výstava fotografií Jaroslavy Petrové • Galerie Pakosta
od 3. 5 do 19. 5. M. D. Rettigová a knedlíky – výstava děl z výtvarné soutěže o podobiznu M. D. Rettigové • Rettigovka – alternativní restaurace • Po-Pá 10-15
od 5. 5 do 4. 6. Jan Merta: Malíř – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne- 10-17
od 10. 5 do 31. 5. Reprodukce Zdeňka Buriana – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 12. 5. do 21. 5. Dny chřestu a M. D. Rettigové • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00
od 12. 5 do 14. 5. Rhododendrony, drahokamy naší zahrady – výstava květin • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8-17
od 15. 5 do 19. 5. Gurmánská pouť po restauracích, Rettigová znovu ve škole – putování po místních restauracích a školních jídelnách • Různá místa v Litomyšli
od 20. 5 do 21. 5. Zdobení (vy)pečených Magdalének – výtvarná dílna • zámecké infocentrum • sobota 10-17, neděle 13-16
od 24. 5 do 28. 5              Královský rytířský turnaj – středověké rytířské divadlo Traken • Sokolovská ulice (travnatá plocha naproti Auto Hlaváček) • St-Pá od 17, So-Ne od 14
od 28. 5 do 31. 10. Z bílých nití a tmavých večerů – prodejní výstava paličkované krajky výtvarnice Marie Poludové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
od 1. 6 do 7. 6. Týden čtení dětem • Městská knihovna 
od 4. 6 do 3. 9. Z Váchalova rodinného alba – výstava soukromých snímků Josefa Váchala • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 8. 6 do 11. 6. Výstava irisů a jarních trvalek – tradiční prodejní výstava, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8-17



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:       Po 10.00-15.00 Út-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 REGIOJET. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Nově v nabídce: Pernštejnský elixír, suvenýry ze skla, upomínkové předměty s motivem M. D. Rettigové, aj.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        13. 5. 6.00            Rybářské závody Jerkův rybník – Rybářský spolek Bystré Vás zve na rybářské závody, vyhodnocení závodu v 13.30 hod.
                                   14. 5. 15.30            Koncert pěveckého souboru Červánek – swingové písně, V+W, Semafor, československou pop music i současné světové hity
                                             27. 5.  10.00           XI. ročník turnaje „Bysterský petanque“ – Město Bystré a Klub rodáků Vás zve na další ročník turnaje • zámecký park
                                  30. 5. 16.00           Přehlídka mažoretek a dechové hudby ZUŠ Bystré • za hasičskou zbrojnicí

DOLNÍ ÚJEZD                14. 5. 14.00             Svátek matek  – pořádá MŠ Dolní Újezd ,, Kavárnu KANKAINU", program i obsluhu v kavárně zajišťují děti z mateřské školky • sokolovna
                                   20. 5. 13.00            Dětský den s rytíři – soutěže pro děti v rytířském duchu, od 15 hod. skupina historického šermu TARTAS • přírodní areál v Bořkově
                                             24. 5. 17.00            Taneční vystoupení – vystoupí žáci ZUŠ Dolní Újezd • sokolovna
                                             30. 5. 9-18              ZUŠ OPEN – den se ZUŠkou, celostátní happening základních uměleckých škol • v prostorách školy, i venku pod širým nebem
POLIČKA                             6. – 7. 5.             Hradní  jarmark na Svojanově
                                   7. – 28. 5.              Martinů fest – festival klasické hudby věnovaný odkazu Bohuslava Martinů, koncerty probíhají každou květnovou neděli • Tylův dům
                                   18. 5.                  Den muzeí
                                   26. – 28. 5.        Poličské rockoupání – Mňága a Žďorp, Hudba Praha, Sto zvířat, Mínus 123 minut, Dott a další • poličské koupaliště
POMEZÍ                              20.-21.5.               Výstava drobného zvířectva • areál chovatelů v Pomezí
                                             27.5.                        Dětský den • areál u ZŠ horní
SEBRANICE                       4. 5.  15-19              Kurz výroba mýdel – první cena – vyrobíte si voňavá mýdla, vede Lenka Kmošková • Sebranice čp. 8
                                             12. 5. 15-19              Kurz pletení ošatek ze slámy – vyrobíte si ošatku z žitné slámy spirálovou technikou, vede Lenka Kmošková • Světnice čp. 8
                                             18. 5. 15-19              Kurz pletení z pediku pro pokročilejší – vyrobíte si košíček s uchem či něco podle vašeho přání, vede L. Nagyová • Světnice čp. 8
                                             26. 5. 15-19            Kurz drátování – odrátujete si květináč, sklenici a nádobu, kterou si přinesete, vede Jindřiška Kučerová • Světnice čp. 8

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             17. 5. 19.00              OK PERCUSSION DUO – Martin Opršál, Martin Kleibl – marimba, vibrafon, bicí nástroje, vstup 160 Kč, čůenové KPH 80 Kč • Divadlo Trám
                                             19. 5. 20.00            Blanka Šrůmová & Jan Sahara Hedl a Něžná noc – externí koncert SKS, 200 Kč, předprodej od 19. 4. v recepci Fabriky • klub Tyjátr
                                             27. 5. 19.00            Den rododendronů + Voříškijáda – vystoupí kapela Kopjam, v 18:00 vystoupí SBB – Svitavský bigband • park Jana Palacha 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    13. 5.                  Hedvábení- festival textilu • náměstí TGM
                                             14. 5.                   Zahájení FOTOFESTIVALU • dvorana muzea
                                             26. 5.                       Zlatá kometa – dětská pěvecká soutěž • kinosál muzea
POLIČKA                      7. 5. 17.00                Martinů fest – Jíří Bělohlávek a PKF • Tylův dům
                                             18. 5.                      Den muzeí • Městské muzeum a galerie
                                             20. 5. 20.00          Jazzové setkání – Jana Koubková • Divadelní klub
                                             26.-27. 5. 19.00   Rockoupání – hudební festival • koupaliště Polička
VYSOKÉ MÝTO                  6. 5.                         3. ročník festivalu historické techniky kujebáckého rotování s muzeem
                                   20. 5.                 Čermákovo Vysoké Mýto – 25. ročník
                                             20. 5.                 Májový kujebácký jarmark

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          27. 5.                   Na jednom břehu / 15th World Music Festival – hudební festival v žánru world music • Letní kino Širák
CHEB                           16. 5.                   Historické krovy – chebský fenomén – vernisáž výstavy a křest stejnojmenné publikace od 16 hodin • Františkánský klášter
JINDŘICHŮV HRADEC     20. 5.                 Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – zahájení turistické sezóny s cyklistickou vyjížďkou • Tyršův stadion
KUTNÁ HORA                    6. 5.                    Cukrářské slavnosti – 10 – 18 hodin, projděte se centrem Kutné Hory a ochutnejte speciality od místních pekařů, cukrářů a výrobců čokolády
POLIČKA                      26.-27. 5.           Poličské rockoupání – tradiční hudební festival, Mňága a Žďorp, Hudba Praha, Sto zvířat, Mínus 123 minut, Dott a další • poličské koupaliště
TELČ                                     20. 5.                  Folklor v máji na náměstí – od 10 d0 17 hod., setkání telčských folklorních souborů a jejich hostů, celý den trh s předváděním řemesel
TŘEBOŇ                              27. 5.                   Otevírání lázeňské sezóny – s Divadlem Kvelb, Třeboňskými pištci, Janem Smigmatorem, Šlágr bandem a kapelou Jelen

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

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



Také skauti a skautky z okresu Svitavy se zapojili
do celorepublikového klání – skautské akce Svoj-
síkův závod. Změřili své síly a dovednosti
s ostatními skauty z regionu a vítězná družstva
postoupila do krajského kola. 8. dubna proběhlo
na Posekanci základní kolo závodu, které bylo
inspirováno II. odbojem.  
Jednou za dva roky závodí skauti a skautky ze
všech krajů České republiky, aby porovnali své

schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále
disciplín.  Již od základní kol družiny plní celou
řadu úkolů, které se promítají do konečného po-
řadí. Svojsíkův závod je určen pro skauty
a skautky ve věku 11–16 let a je vyvrcholením tra-
diční postupové soutěže 4–8 členných skaut-
ských družin. Probíhá na třech úrovních –
základní, krajské a celostátní.
Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření
sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora je-
jich fungování, spolupráce, setkávání skautek
a skautův regionu i v rámci republiky, obohacení
oddílových programů a vedení k praktickému vy-
užití skautských dovedností.
Chlapecké družiny z Litomyšle získaly 3. a 6.
místo z deseti přihlášených skupin, v dívčí kate-
gorii Litomyšl vybojovala místo 1, dvě družiny se
umístily na děleném 2. místě, další dívčí skupina
získala 5. místo z devíti přihlášených skupin.
V krajském kole, které se uskuteční 16. – 18. 6.
2017, nás tak budou reprezentovat čtyři družiny!
Celý závod byl plný nadšení, zábavy, bojovnosti
a my děkujeme všem zúčastněným. 

středisko Liliový kruh Litomyšl 

Červená škola
je super
Tato slova zněla z úst dětí ze III. MŠ, když se vra-
cely z návštěvy ZŠ U Školek.
V pátek 31. března jsme strávili společně s dětmi
ze tříd Sluníček a Motýlků krásné a pohodové
dopoledne v této škole. Zhlédli jsme Ušatou po-
hádku divadelního kroužku ŠMRNC, která se
nám velice líbila. Děti nás překvapily svými vý-
kony – téměř profesionálními. Protože moc
dobře víme, co obnáší práce s dětmi, mají ve-
doucí kroužku V. Hýblová aj. Kršková náš hlu-
boký obdiv.

Zahraniční inspirace na ZŠ Zámecká
ZŠ Litomyšl, Zámecká byla v roce 2015 úspěšná
se svojí žádostí o grant Eramus+. V takzvané Klí-
čové akci 1, která se zaměřuje na mobility jed-
notlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a mládeže, se nám podařilo získat grant v cel-
kové výši 12001 Eur. Ten byl od 1. 6. 2015 do 30.
5. 2017 využit na zahraniční vzdělávací mobility
pro pět našich pedagogů a následné šíření zí-
skaných poznatků mezi ostatní kolegy na škole
tak, aby byla naše výuka obohacena o nové in-
spirace a inovativní tipy. 
Kurzy, kterých jsme se účastnili, byly zaměřeny
na rozvoj metodologie v oblasti jazykové výuky,
humanitních předmětů i přírodovědných před-
mětů. Naši učitelé v průběhu školního roku
2015/2016 a v létě 2016 vyjeli na týdenní a dvou-
týdenní mobility do Velké Británie, Irska a na
Maltu. Intenzivní kurzy byly zaměřeny na práci
s integrovanými žáky, aktivizaci žáků v hodi-
nách, efektivní využití IT, nové výukové trendy
a rozvoj jazykové vybavenosti v humanitních

a přírodovědných oborech. Neopomenutelný
přínos měl samozřejmě i samotný kontakt s pe-
dagogy z ostatních zemí EU, se kterými se naši
učitelé během výjezdu v jazykových školách se-
tkávali. 
Zúčastnění pedagogové se po svém návratu
průběžně věnují sdílení načerpaných informací
a zkušeností se svými kolegy, ať už v rámci před-
mětových komisí, nebo při vzájemných návště-
vách v hodinách. Vytipovali také nejužitečnější
podněty a rady pro praxi a vytvořili pro své ko-
legy inspirační dokumenty.  Tyto výjezdy tak ve
výsledku pomohly „okořenit” výuku anglického
jazyka i dalších vyučovacích předmětů. No,
a žáci mohou díky zapojení školy do projektu za-
žívat snad zase o trochu zajímavější a inovova-
nou výuku. 
Další informace o projektu Erasmus+ můžete
nalézt na školním webu www.litomysl.cz/1zs
v záložce Projekty.

Jana Chadimová, koordinátorka projektu

Po skončení pohádky si naše děti pohrály ve
družině, kde je nejvíce zaujala kuchyňka a vyba-
vená dílna. Potom sledovaly, co všechno už umí
jejich starší kamarádi z I. tříd. Děti si ještě vy-
zkoušely práci s interaktivní tabulí, pozorovaly
chemické pokusy a seznámily se s výukou an-
glického jazyka v jazykové učebně.
Chtěli bychom moc poděkovat paní ředitelce M. Ji-
rečkové i ostatním zaměstnancům a žákům za
milé přijetí, bohatý program a čas, který nám vě-
novali. Přejeme jim hodně úspěchů a spokojených
žáků. Kateřina Švábová, Martina Nováková, 

foto: archiv

KOSáci opět zabodovali!
Ve dnech 20. – 23. 4. se v Bratislavě uskutečnil
jubilejní 10. ročník Mezinárodního sborového fes-
tivalu Slovakia Cantat, na kterém soutěžilo 19
sborů ze sedmi zemí světa, tedy více než 600
zpěváků. Festivalu, který je největším sborovým
setkáním na Slovensku, se zúčastnil také domácí
Smíšený pěvecký sbor KOS pedagogické školy
se svým sbormistrem Milanem Motlem. Šestič-
lenná mezinárodní porota ocenila strhující výkon
sboru Zlatým pásmem a navíc přidala Zvláštní
cenu za dramaturgii soutěžního programu. Díky
vysokému bodovému hodnocení se KOSáci stali
rovněž vítězem kategorie mládežnických sborů.
Pochvalu od poroty vyslechla také Marie Jovba-
ková za vynikající klavírní doprovod sboru. „Byli
jsme nadšeni a šťastni, že jsme zdolali náročný
repertoár. Jeho zvládnutí, zejména skladby Ryt-
mus Ivana Hrušovského, založené na rytmické
preciznosti až v osmihlasé sborové sazbě, pro
nás bylo největší výzvou a vítězstvím zároveň.
Interpretaci této kompozice ostatně porota na
výkonu sboru vyzdvihovala nejvíce a označila za
perfektní!” komentuje dojmy z festivalu spoko-
jený sbormistr.
Kvalitu KOSu dokazuje také pozvání na spolu-
účinkování při premiéře Celebration Jazz Mass

vynikajícího jazzového pianisty a skladatele
Karla Růžičky, která se uskuteční 7. a 8. června
2017 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Jazzovou mši ve verzi pro symfonický orchestr
sbor ve spolupráci s Kühnovým smíšeným sbo-
rem a za doprovodu orchestru FOK provedete
také 2. července 2017 na II. nádvoří zámku
v rámci Národního festivalu Smetanova Lito-
myšl. Díky důvěře dramaturga festivalu Vojtěcha
Stříteského KOS na této významné hudební udá-
losti vystoupí již po páté. -red-, foto Karel Kašák

Základní kolo Svojsíkova
závodu za námi

Studenty
technika baví
Žáci technické části SŠZaT Litomyšl dosáhli ve
svém oboru v poslední době několik význam-
ných úspěchů. V okresním kole Středoškolské
odborné činnosti student třídy M 3B Lukáš
Daněk zvítězil v kategorii Informatika se svojí
prací Vzorkování operních vokálů. Prvenství také
získal v oboru Strojírenství a design student Filip
Musílek (třída M4B) s prací 3D animace Iphone.
Druhé místo obsadil v kategorii Pedagogická po-
můcka student třídy M4B Karel Adamský, který
soutěžil s prací 3D animace motocyklového mo-
toru. Studentům v jejich nadšení pro techniku
fandíme a přejeme jim mnoho úspěchů v kraj-
ském kole SOČ. 
Zajímavým zpestřením výuky byla účast stu-
dentů na soutěži Autodesk Academia Design
2017. Jedná se o prestižní CAD soutěž v doved-
nostech používání digitálních technologií, kterou
pořádá VUT Brno. Této soutěže se účastní pře-
vážně střední školy se strojírenským zaměřením,
takže byla velká konkurence. Přesto jsme se
v obou kategoriích umístili v první desítce. Lukáš
Daněk ze třídy M3B získal 5. místo v kategorii 2D
a Karel Adamský ze třídy M4B obsadil 9. místo
v kategorii 3D. Tyto vynikající výsledky jsou dů-
kazem toho, že naše škola patří mezi nejlepší
školy technického zaměření v České republice.

Hana Honzíková, SŠZaT

Koupím les, 
kdekoli v ČR. Tel. 602 762 770
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Český den proti
rakovině aneb
květinkový den
Ve středu 10. května se bude konat 21. ročník
Českého dne proti rakovině, tradičně už po ně-
kolikáté i v Litomyšli. Jedná se o nejstarší celo-
republikovou sbírku, jejíž výtěžek putuje na boj
s touto zákeřnou nemocí i prevenci proti ní. Té-
matem letošního roku jsou nádorová onemoc-
nění hlavy a krku. Každý, kdo chce tuto sbírku
podpořit, si může tuto středu zakoupit žlutý kví-
tek, jehož cena je 20 Kč. Prodávat ho budou
skauti po celý den na různých místech v Lito-
myšli.              Za skautské středisko Liliový kruh, 

Nikola Girčáková

Férová snídaně
znovu v Litomyšli
Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá. Stačí
se sejít v parku, na nábřeží nebo na náměstí se
známými, kamarády nebo rodinou a společně
posnídat fairtradové a lokální suroviny. Jedno-
duše a zároveň příjemně si tak můžeme připo-
menout Světový den pro fair trade a dát najevo
svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a od-
povědné spotřeby vůbec. Vysíláme tak vlastně
signál i ostatním: Nejsou nám lhostejné pod-
mínky, za jakých se produkuje a obchoduje
zboží, které běžně používáme.
V Litomyšli se Férová snídaně uskuteční již po-
třetí. Tentokrát to bude v sobotu 13. května od
9.00 hodin v Klášterních zahradách, v případě
nepříznivého počasí v Rodinném centru v Lito-
myšli. Hlavním pořadatelem je Základní škola
Zámecká, spolupořadatelem pak Rodinné cen-
trum Litomyšl. Těšíme se na setkání s vámi.

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká

Guláš stokrát jinak?
Který je ten nejlepší?
Po letech okouzlení mezinárodní kuchyní se ga-
stronomie v České republice stále častěji vrací
k tradičním českým pokrmům. Legendou české
kuchyně je bezesporu Magdalena Dobromila
Rettigová, která v obrozeneckých letech pový-
šila vaření nad rámec kulinářského díla jako
výraz osobnosti a národní hrdosti.
Co jiného je typičtější pro českou kuchyni než
guláš?
V rámci slavností M. D. Rettigové se v sobotu 20.
května uskuteční na Toulovcově náměstí již čtvrtý
ročník klání ve vaření kotlíkových gulášů o Kotlík
starosty Litomyšle. Soutěž je otevřena široké
veřejnosti. Začíná se v 10.00 hod. slavnostním

nástupem soutěžních týmů. Kulinářským dnem
nás bude provázet country kapela Foot Rail.
Budete moci ochutnávat uvařené výtvory, roz-
hodovat v divácké soutěži a soutěžit o hodnotné
ceny.
Nemusíte zůstat pouze na druhé straně jako di-
váci a ochutnavači. Víte-li, že právě váš guláš je
ten nejlepší a máte kolem sebe tým, který vám
pomůže s přípravami, přihlaste se do soutěže.
Nebo se prostě přijďte pobavit a uvařit si s přá-
teli guláš tak, jak ho máte nejraději. Bližší infor-
mace k účasti v soutěži získáte na e-mailové
adrese veselka@lit.cz či na tel. 775 99 88 69.

Lenka Seklová

Kurz háčkování
DDM Litomyšl vás zve na další kurz háčkování
pro mírně pokročilé v pondělí 22. května od
17.00 – 20.00 hod. Kurz je otevřen pro děti od
10 let a dospělé, kteří ovládají háčkování krát-
kého sloupku. Čeká vás háčkování medvídka,
které je časově náročnější, a proto nabízíme
možnost pokračování následné pondělí. Cena
kurzu 100,- obsahuje veškerý použitý materiál
a návod na medvídka. Zájemci si budou moci
zakoupit návody na další tvoření od lektorky
Haliny Krapkové, která vás bude kurzem prová-
zet. Prosím zájemce, aby se hlásili na adrese
kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo na tel. 734
505 805   Anna Kmošková

Přijďte se podívat na den „Zušek” 
Dne 30. května 2017 se naše ZUŠ zúčastní pro-
jektu ZUŠ OPEN.  Jedná se o celostátní happe-
ning ZUŠ, jehož cílem je „zapojit v jeden den
maximální počet ZUŠ do akce, při níž ve veřej-
ných prostorech svých měst představí svou
práci v rámci všech vyučovacích oborů (hudební,
taneční, výtvarný, literárně-dramatický)”.
Za projektem stojí Nadační fond Magdaleny
Kožené, který chce tímto posílit respekt ZUŠ
a upozornit na unikátní systém základního umě-
leckého školství v ČR.
Program naší ZUŠ je v tento den poměrně široký
a pestrý (podrobně také na www.zusopen.cz). Co
tedy plánujeme? Vycházíme z názvu projektu
a připravujeme Den otevřených dveří s hudební
kavárnou v atriu školy. Přístupné budou v čase
od 13.00 – 17.00 hod. obě budovy ZUŠ (R. Stříte-
ského 194 i „Tunel”). 
Protože chceme dodržet pravidlo projektu, bu-
deme naši práci prezentovat mimo obvyklé pro-
story ZUŠ a vyrazíme s dětmi tvořit do centra
Litomyšle. Venkovní program jsme pracovně na-
zvali ZUŠ OPEN AIR (13.00 – 17.00 hod.). Nejrůz-
nější komorní seskupení našich žáků budou

zpříjemňovat chvíle u kávy a prohlídky kultur-
ních památek Litomyšle (Chocco Caffé, Caffé
Gold Bar, Rócafé u regionálního muzea a zá-
mecký areál). Na terasách u muzea pod širým
nebem zahraje od 15.00 – 17.00 hod. Bigband (za
deště na Toulovcově náměstí), výtvarný obor
v tomto místě nainstaluje výstavu prací a počítá
také s workshopem pro veřejnost (za nepřízně
počasí se bude malovat a vystavovat u Knihku-
pectví Paseka). Literárně-dramatický obor spolu
s bicím oddělením připravuje průvod po náměstí
a v případě hezkého počasí zahraje i pouliční di-
vadlo. Na vše budou dohlížet živé sochy.
Přece jenom se v tento den tradice úplně nepus-
tíme a od 19.00 hod. zveme do kostela Povýšení
sv. Kříže na Májový koncert varhaníků a dět-
ských pěveckých sborů. Ve Smetanově domě od
17.00 hod. můžete zhlédnout představení Krá-
lovství Ctností a Neřestí, inspirované známými
sochami Matyáše Brauna, které vzniklo ve spo-
lupráci tanečního, dramatického a hudebního
oboru naší školy. Přijďte v tento den podpořit vý-
jimečnou práci základních uměleckých škol. Tě-
šíme se na vás.                        Markéta Hegrová

Noc literatury podruhé v Litomyšli
Příznivci knížek a knižní kultury, knihomolové
a milovníci dobré četby si opět přijdou na své. Ve
středu 10. května se Litomyšl připojí k celostátní
akci Noc literatury. Své síly opět spojilo Zámecké
návrší, p.o., Městská knihovna a nově Vyšší od-
borná škola pedagogická a Střední pedagogická
škola Litomyšl, kde se uskuteční večerní a noční
čtení. Při veřejném čtení tak v překladu mistrů
této profese zazní literatura vlámská, dánská,
italská, irská, holandská, polská, portugalská,
švýcarská, španělská a anglická. Pro ty, kteří ob-
last literatury a knižní kultury sledují, mám dob-
rou zprávu: mezi čtenými úryvky nebude chybět

ani titul Sary Baumeové „Jasno lepo podstín
zhyna”, který získal letošní cenu Magnesia litera
za překladovou knihu. A tak ať už jste obdivova-
telé a obhájci literatury v souboji s dalšími médii,
nebo „jen” zájemci o nevšední zážitky, litomyšl-
skou Noc literatury si nenechte ujít. Číst se totiž
bude na zajímavých místech: v půdním prostoru
knihovny, v pedagogické škole také na půdě a na
zámeckém návrší v Očistcové kapli a na vyhlídce
na zvony. Začínáme v 19 hodin v knihovně a kon-
číme na zámeckém návrší. A v kolik? To záleží
i na vás, milí posluchači a případní čtenáři…

Jana Kroulíková

Z Váchalova rodinného alba
Výstava Váchalových soukromých fotografií aneb
obrazová galerie jeho nejbližších, dvounohých
i čtyřnohých. Matka, otec, manželka Máša, přítel-
kyně Anna Macková, psi Voříšek a Tarzan nebo
kočka Doxa stanuli často před objektivem Josefa
Váchala. Výstava nechce v první řadě představit
Váchala jako fotografa. Jejím cílem je vstoupit do
jakéhosi „meziprostoru” mezi výtvarným dílem
a fotografií, a to v několika rovinách.
Josef Váchal velkou část svého života fotografo-
val. U snímků vidíme jak snahu o uměleckou fo-
tografii, případně o zaznamenání motivu pro

budoucí výtvarné dílo, tak pouhé dokumento-
vání určitých osob, míst či situací. Váchal záro-
veň pracoval s fotografií jako s výtvarným
prostředkem, ať se to týkalo úpravy snímků
kresbou nebo jinou technikou, použití víceexpo-
zice či zapojení fotografie do koláží a textů. Dů-
ležitým momentem vztahu fotografie-dílo jsou
kontrasty i souznění černobílého vyjádření foto-
grafie a barevných možností díla výtvarného.
Výstava je od 3. června do 3. září pořádána ve
spolupráci s Památníkem národního písemnictví.              

Hana Klimešová

V zámeckém pivovaru se po úspěšném „zkušeb-
ním kole” uskuteční další taneční odpoledne.
Odpolední čaje pro dříve narozené, které se nyní
přesunuly na zámecké návrší, proběhnou 7.
května a 4. června, a to v tradičním čase od 14
do 18 hod. Návštěvníci se mohou těšit na setkání
s přáteli, sklenku vína, ale především na živou
hudbu. Tentokrát do Litomyšle zavítá Studio-Mix
z Libchav, které k poslechu a tanci zahraje různé
taneční styly. Vstupenky lze zakoupit přímo na
místě. Karel Telecký

Odpolední čaje pro
dříve narozené na
zámeckém návrší
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Do rozkvetlé Litomyšle se v květnu
vrátí letní edice Studentské jízdy
Úspěšný třetí ročník Studentské jízdy otevřel le-
tošní školní rok. Z jednovečerní akce se student-
ský projekt přeměnil na festival, který nabídl
širokou škálu zábavních aktivit, workshopů,
přednášek a koncertů. Na podzim se studenti již
tradičně na Studentskou jízdu mohou těšit, ale
letos jdeme ještě o krok dál. Rozhodli jsme se,
že je správné konec školního roku také uzavřít,
a proto jsme pro litomyšlské žáky a studenty při-
pravili letní mutaci našeho festivalu. Jedinečně
se bude konat pod širým nebem ve Sportovním
areálu za sokolovnou 31. května 2017. Díky pří-
znivým teplotám před začátkem léta využijeme
prostor ke klasickým sportovním aktivitám, jako
je volejbal, nohejbal, tenis nebo pétanque. Také
ale zařídíme netradiční zábavu v podobě zorbing
fotbalu, který si každý návštěvník bude moci
zdarma vyzkoušet buď jen tak pro pobavení,
nebo v rámci chystaného turnaje. Ten bude za-
hrnovat nejen sport, ale mimo jiné také chytrý
kvíz. Konec školního roku v rámci Studentské
jízdy završí litomyšlští Dirty Way, kteří letos slaví
10 let od svého vzniku. Energická kapela Trocha
klidu s chytlavými texty k nám přijede ze Šum-

perka, kterou neuvidíte jen na podiu, ale také
všude mezi návštěvníky, na které se tak moc
těší. Do finále letní edice nás přivedou domácí
Machos Burritos, kteří sic coverují, ale s takovým
stylem, že rozpulsují celý areál. Završení škol-
ního roku společnou oslavou poctivě tvoříme
heslem „studenti studentům”. Celou letní edicí
Studentské jízdy chceme zavzpomínat na za-
čátky našeho festivalu, ve kterém nám šlo pri-
márně o spontánní radost všech studentů
a jejich společnou sounáležitost bez ohledu na
školu, kterou navštěvují. Za 50 Kč si návštěvník
zaplatí vstup, za 100 Kč si pak může koupit vstu-
penku, která zároveň bude sloužit jako voucher
pro jedno z vybraných jídel. Za sokolovnou začí-
náme již v 16.00 hod, abychom do nočního klidu
stihli vše realizovat. Tím ale letní edice Student-
ské jízdy neskončí. Na webových stránkách či
sociálních sítích se studenti včas dozvědí, kde
završíme celou akci vydatnou afterparty. Speci-
ální pozvánku od nás mají zejména maturanti,
kteří si takovou studentskou oslavu jistě za-
slouží nejvíce.    

Organizační tým Studentské jízdy

S nitkou po Trstěnické stezce
Po projektu Archeologie s příběhem jsme ve
spolupráci s Městskou knihovnou Litomyšl při-
pravili pro prarodiče a vnoučata další mezigene-
rační vzdělávací projekt. Důraz je kladen na
společný prožitek a vzájemnou spolupráci v ro-
dinných týmech. Tentokrát se zaměříme na bližší
seznámení s tradičními textilními řemesly regi-
onu. Teoretická část bude věnována historii ře-
mesel v kraji i jednotlivých rodinách a praktická
část bude zaměřena na tkaní a barvení konkrét-
ního výrobku. Na projektu s Regionálním mu-
zeum v Litomyšli a Městskou knihovnou
Litomyšl spolupracují také dobrovolníci z řad se-
niorů a studentů.

Časový harmonogram projektu:
Sobota 22. 4. 2017, 9–13 hod.
Seznámení s náplní všech setkání a návštěva
modrotiskové dílny v Olešnici manželů Danzin-
gerových – Městská knihovna v Litomyšli. 
Sobota 27. 5. 2017, 9–13 hod.
Seznámení s historií předení, tkaní, přípravou
příze, tkacími rámy, dalšími nástroji určenými ke
tkaní, různými druhy látek, utkanými výrobky… –
Regionální muzeum v Litomyšli.
Sobota 17. 6. 2017, 9–13 hod.
Praktická dílna – barvíři. Potisk plátna rezervou
– modrotisk – Regionální muzeum v Litomyšli.
Sobota 9. 9. 2017, 9–13 hod.
Praktická dílna – tkalci – Regionální muzeum
v Litomyšli.
Sobota 14. 10. 2017, 9–13 hod.
Dokončení výrobků – Regionální muzeum v Li-
tomyšli.
Sobota 21. 10. 2017 – Tajný výlet na závěr
Kontakty:
Renata Kmošková, Regionální muzeum v Lito-
myšli, kmoskova@rml.cz
Iva Pekníková a Romana Dubjáková, Městská
knihovna Litomyšl, peknikova@knihovna.lito-
mysl.cz,
dubjakova@knihovna.litomysl.cz

Renata Kmošková, foto RML

Hola, hola, vyběhá rekord naše škola?
Ve středu 17. května 2017 se na ZŠ U Školek usku-
teční netradiční běžecká akce. Proč netradiční?
Nepůjde o vítězství jedinců, nepůjde ani o čas
v pravém slova smyslu. Půjde nám o společný cíl
– uběhnout tolik kilometrů, kolik píšeme na
adresu naší školy. Kdo adresu zná, ví, že nejde
o desítky ani o stovky, ale rovnou o tisíce. Přesně
1117. Toto číslo bychom společně chtěli uběhnout
a proměnit na kilometry v našich nohou.  Tím se
zapsat do Knihy rekordů, jejíž oficiální komisař
bude přítomen. Podílet se na tom budou žáci
i učitelé naší školy, ale rádi bychom poprosili
o pomoc i rodinné příslušníky, bývalé žáky, veřej-
nost. Styl, jakým trasu zdoláte, je jen na vás.
Běžte, jděte, procházejte se, tančete…  Záleží na
každém z vás, jak se s trasou popasujete a koli-

krát.  Akce začne v 9 hodin ráno před naší školou
a skončí v odpoledních hodinách.  Pro běžce bude
připravena trať dlouhá 1 kilometr, která povede
po chodnících v okolí naší školy a lesoparku.
Budeme doufat, že 17. května 2017 nejlépe do 17
hodin uběhneme 1117 kilometrů. Pokud nám
s tím chcete pomoci, stačí přijít 17. května kdykoli
v časovém rozmezí od 9 do 17 hodin před bu-
dovu naší školy, tam se zaregistrovat a pak se
jakýmkoli způsobem přemístit (po svých!) onen
vyznačený kilometr. Zdatní běžci si ho mohou
dát samozřejmě opakovaně. Všichni jste srdečně
zváni, tak neváhejte a udělejte něco nejen pro
společné zdolání rekordu, ale hlavně pro své
zdraví!                      Za žáky a učitele ZŠ U Školek

Andrea Stejskalová

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 
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
SVITAVY – prodej RD 3+kk/4+kk v nově vznikající
zástavbě v rezidenční čtvrti nedaleko centra města.
Klidné a pohodlné bydlení. ENB C 162.
Č. 1233. Cena: Informace v RK
LITOMYŠL – prodej komerčního objektu k rekon-
strukci v centru města (plocha: 184 m2). Dvě podlaží
(pův.truhl.dílna), možnost využít podkroví i k bydlení
ENB G. Č.869. Sleva na: 1.550 000,- Kč
SVITAVY – pronájem  atyp. byt 2+kk (70 m2) ve III.NP
po rekonstrukci v centru. Útulný byt. ENB G.
Č. 1335. 9 000,- Kč/měs. + energie
LITOMYŠL – pronájem komerčních prostor (15 m2)
v přízemí na ulici Mariánská. Napojení na elektro, vy-
tápění el. přímotopem. Soc. zařízení společné. ENB G  
Č. 1339. Cena: 2 500,- Kč/měsíc+ energie
LITOMYŠL – pronájem obchodu 67 m2 na Smeta-
nově náměstí. Prostor disponuje skleněnými vý-
kladci, připojení na plyn a elektro. Vstup z podloubí
i ze zadního traktu domu. Volné od 1. 10. 2017. 
Č. 1336. Cena k jednání: 25 000,- Kč + energie
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 100 m2

(prodejna, kanceláře) v historickém centru města se
soc. zařízením a kuchyňkou. Lepené koberce, pod-
hledy, vertikální žaluzie, alarm. ENB G. Č. 1325. 
Cena: 17.000,- Kč/měs. + služby 5.000,- Kč/měs.
ČISTÁ U LITOMYŠLE – prodej pozemkové parcely
o výměře 2846 m2, vhodné k všestrannému užívání.
Územním plánem určeno k zástavbě venkov. chara-
kteru. Napojení na sítě v dosahu 100 m. Přístup po
travnaté obecní cestě. 
Č. 1300. Cena: info v kanceláři
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 

PRODEJ POZEMKŮ PRO STAVBU RD:
PAZUCHA – 1500 m2 v centru obce, sítě jsou vedeny
na hranici pozemku. Č. 1191. Cena: 300.000,- Kč
LITOMYŠL – cca 4000 m2, pozemek určený ke ko-
lektivní bytové výstavbě v zajímavé lokalitě , 
Č. 1301. Cena: 500 Kč/m2

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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Městská obrazárna řečí čísel
Ty nejkrásnější obrazy ze sbírek města můžete
vidět v Městské obrazárně, jejíž expozice je
zpřístupněna od 29. 4. do 1. 10. ve 2. patře Stát-
ního zámku Litomyšl. Ve stálé expozici je více
než 150 nejcennějších obrazů sbírky města.
Troufáte si odhadnout, za který obraz byste
dnes dostali nejvíce peněz? Kolik by to tak bylo?
U kolika obrazů je pojistná částka vyšší než 1 mi-
lion korun? Či jaká byla  hodnota daru Anny a Jo-
sefa Matičkových, odkázaného městu Litomyšl
v roce 1977? To vše, ale i další historické a umě-
lecké souvislosti se dozvíte během komentova-
ných prohlídek s názvem Městská obrazárna řečí
čísel, které povede PhDr. Michal Šimek, kurátor
expozice a znalec aukčního domu Dorotheum
v Praze. Komentované prohlídky se uskuteční
v sobotu 10. 6. a 19. 8. vždy od 13.00 hod.
Expozice Městské obrazárny se zaměřuje na

české výtvarné umění 19. a 20. století. Setkáte
se zde s vysoce ceněnými pracemi Emila Filly,
Antonína Procházky, Jana Zrzavého, Václava
Špály, Otakara Kubína aj. Jsou zde také zastou-
pena díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím
okolí, kteří svým významem mnohonásobně
přesáhli hranice regionu – Julius Mařák, Antonín
Dvořák, Max Švabinský, Olbram Zoubek či Václav
Boštík. V tomto roce kolekci doplní další část
z bohaté sbírky děl na papíru pracemi Josefa
Lady, Josefa Čapka, Josefa Váchala či Oty Ja-
nečka.
Vystoupejte proto do 2. patra litomyšlského
zámku a prožijte neskutečný příběh galerie ma-
lého města východních Čech, která dokázala vy-
tvořit kolekci děl mimořádné kvality, a to i díky
velkorysé podpoře mnoha jejích mecenášů. 

Zuzana Tomanová

Téměř přesně po pěti letech přijíždí do Litomyšle
hudební skupina Augenblick s písněmi v hebrej-
štině a v jidiš. Přijíždí s mírně inovovaným pro-
gramem a v novém složení. K Rostislavu
Tvrdíkovi, Michalu Kittovi a Tomáši Molnárovi při-
byli Aliaxander Yasiňskij a Juraj Stieranka. Jak je
ze jmen patrné, jde o hudební těleso mnohoná-
rodní. 
Rostislav Tvrdík je kontrabasista, dlouholetý člen
SOČRu, Státní opery, vedle mnohých  angažmá
s předními soubory klasické hudby je též front-
manem skupiny Svatopluk, která interpretuje
písně Svatopluka Karáska. 
Michal Kitta je dlouholetým evangelickým fará-
řem  v Hronově  a také  královéhradeckým
seniorem. Spolu s Tomášem Molnárem je zaklá-
dajícím členem kapely. 
Aliaxander Yasiňki je virtuozní hráč na akordeon.
Pochází z Běloruska a v Čechách dlouhodobě
pobývá a dále studuje.  
Juraj Stieranka pochází ze Slovenska a na jeho
profesionální skvělé hře na housle je to patrné.
Tomáš Molnár je lídrem kapely. Je evangelickým
farářem v Trutnově. Písně zpívá a doprovází je
krátkým výkladem. 
Vystoupení Augenblicku nechce být jen prostou
zábavou, ale zve k poznání, že to, co my lidé vní-
máme jako smutek, skrývá přehlubokou radost,
a to, co vnímáme vnějšně jako veselé, v sobě na-
opak může ukrývat téměř bezedný smutek. 
Augenblick o svých vystoupeních uvádí toto:
Písně v hebrejštině jsou vždy biblické texty. Jde
o nápěvy předně z prostředí chasidského či tra-
diční židovské zbožnosti. Naděje, kterou v nich
nacházíme, je hlubší podstaty, než jakou se
běžně živíme. 
Pár písní v jidiš, které si dovolujeme zpívat, jsou
původu podobného. 
Více než o naše vystoupení nám jde o setkání
s posluchačem a nadto o odkázání k Věčnému.
Setkání s Ním necháváme na jeho milosti,
a dojde-li k němu, pak jsme vděčni. 
S tím souvisí i náš název – Augenblick – Oka-
mžik. Vše podstatné, ba právě to nejpodstat-
nější, se děje v okamžiku, který dává smysl běhu
věcí. Tím nejpodstatnějším okamžikem je právě
setkání s Hospodinem. Náš název i naše muzi-
círování jsou odtud prosbou. 
Koncert se uskuteční ve středu 10. května od 19
hodin na Toulovcově náměstí v kostele Vyslání
sv. Apoštolů. Srdečně vás zve za místní sdružení
České křesťanské akademie.   Věra Pleskotová

Augenblick opět
v Litomyšli

Opera pod májovým nebem
V sobotu 27. května od 18.30 hodin se v Lito-
myšli na Smetanově náměstí již po osmé usku-
teční hudební večer plný krásných operních
melodií. Před sochou Bedřicha Smetany mají di-
váci opět možnost poznat pět mladých umělců,
kteří možná za několik málo let, díky svému vý-
jimečnému nadání, překročí hranice naší země
a postaví se na operní prkna, která skutečně
znamenají svět. 
Pod taktovkou začínajícího dirigenta Roberta
Kružíka se představí orchestr opery Moravského
divadla Olomouc. Stejně jako v předešlých dvou
letech je snahou organizátorů darovat pěvec-
kým začátečníkům onu důležitou zkušenost za-
zpívat si s profesionálním orchestrem před
odborným a znalým publikem. Sopránový obor
bude reprezentovat hostující sólistka Národního
divadla Brno Lenka Cafourková Ďuricová. Dále
vystoupí mezzosopranistka Václava Krejčí Hou-
sková a tenorista Josef Moravec, kteří byli odbor-
nou porotou za mimořádné pěvecké umělecké
výkony nominováni na cenu Thálie. Posledním
účinkujícím je basista Pavel Švingr, který již za
svou krátkou kariéru získal mnohá ocenění
včetně 1. ceny v písňové soutěži B. Martinů

v Praze, 2. ceny v kategorii Junior muži v Mezi-
národní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
v Karlových Varech (2009) a první ceny v Berlíně
na mezinárodní soutěži Kammeroper Schloss
Rheinsberg (2011). Celým večerem vás bude pro-
vázet litomyšlský rodák, organizátor akce a ba-
rytonista Leoš Krejčí. 
Májový večer bude v moci největších operních
skladatelů hudebního nebe, zazní klasické kusy
z per B. Smetany, A. Dvořáka, G. Pucciniho, G.
Verdiho a dalších. 
Zvláštní poděkování patří mecenášům, bez je-
jichž finanční pomoci by podobný projekt ne-
mohl být realizován, zvláště pak Dáše a Patrikovi
Krpčiarovým, Arnoštovi a Marcele Maiwaldovým,
Marii a Olbramovi Zoubkovým, Miroslavu Krou-
povi, dále také partnerům akce Michaele a Mila-
novi Kotlárovým, Renatě Rothscheinové,
Radkovi a Jitce Hübnerovým, Zdeňku Horákovi,
Michalovi a Zuzaně Smetanovým, Kamilu Hrbáč-
kovi a Evě Feřtekové. 
Vstupné pro návštěvníky koncertu je dobro-
volné. V případě nepříznivého počasí bude kon-
cert přesunut do Smetanova domu. 

Leoš Krejčí 

Ve čtvrtek 25. května se namísto schůzky koná
tradiční jarní zájezd. Společně se vydáme do
Olomouce, kde navštívíme historické centrum
města a poutní místo Svatý kopeček. Poté zamí-
říme na oběd do Náměšti na Hané a po obědě si
prohlédneme zdejší zámek,  spjatý se jmény
šlechtických rodů Harrachů a Kinských. Sídlo je
proslavené mj. sbírkou arcibiskupských kočárů.
Poté přejedeme do lázní Slatinic, kde si odpoči-
neme v příjemné a vyhlášené cukrárně. Pokud
vyjde čas, čeká nás na zpáteční cestě domů
ještě jedna  krátká a nenáročná zastávka. Od-
jezd je v 7 hodin od morového sloupu, návrat
okolo 19 hodiny. Případní zájemci se mohou hlá-
sit buď u pí Dosedělové (pokladní kroužku) nebo
Jany Kroulíkové (předsedkyně Kroužku Jihoče-
chů) v Městské knihovně. 
Srdečně zveme hosty a všechny členy našeho
kroužku. Jana Kroulíková

Zájezd 
do Olomouce

Workshop pro ženy
Centrum Spontanea Litomyšl
V sobotu 13. 5. 9.30 – 12.30 hodin a pondělí 15.
5. a 22. 5. 18.00 – 19.30 hodin
Tajemství pánevního dna
Terapie ozdravení, prokrvení a navrácení pru-
žnosti pánevního dna
Zdravé pánevní dno je pružné jako trampolína.
Citlivě reaguje nejen na pohyby těla, ale také na
naše emoce a vjemy z okolí. Pokud není pánevní
dno zdravé, pružné a odolné, může být stažené,
až křečovité nebo povolené. V prvním případě
nám do těla neproudí dost energie, ve druhém
případě nám energie z těla rychle uniká ven. Vý-
sledek je stejný. Vyčerpanost, únava a nedosta-
tek energie, přestože se snažíme o sebe
pečovat, cvičit i zdravě jíst.
Terapie ozdravení, prokrvení a navrácení pru-
žnosti pánevního dna nás naučí:
Jak správně cvičit a harmonizovat svalové vrstvy
pánevního dna, jak správně dýchat až do pánev-
ního dna, jak naslouchat svému tělu a jakým
způsobem získat zpět svou životní sílu, ale také
si ji udržet.
Terapie oživení pánevního dna pro ženy je kon-
cept práce s pánevním dnem zahrnující tři důle-
žité roviny:

tělesnou/ fyzické tělo
emoční/psychika a psychosomatika
energetickou/ energie a vitalita
Pro koho je workshop a cvičení vhodné? Cvičení
je vhodné pro ženy s gynekologickými potížemi
i ženy zdravé, které chtějí cvičit preventivně
nebo pro radost a které si chtějí prohloubit kon-
takt s tématy a energií svého pánevního dna.
Během workshopu si ukážeme jednoduchou
a účinnou sestavu cviků zdravotních, psychoso-
matických i energetických a také nahlédneme
své pánevní dno jako sval dýchací.
S čím dokáže cvičení pomoci? S poklesem pá-
nevního dna a dělohy, močovou inkontinencí,
bolestmi v zádech, s menstruačním či premen-
struačním syndromem, hormonální disbalancí
a obnovením vitality. 
Workshop je uzavřený celek a je zapotřebí ab-
solvovat všechny jeho části.
Bližší info a přihlášky: Jana Krejzová, certifiko-
vaná lektorka školy pánevního dna a cvičitelka
yogy email: jana.krejzova@gmail.com, tel. 777 188
977 nebo Míla Bohunická, Centrum Spontanea,
email:milam28@seznam.cz, tel. 605 478 812 

Jana Krejzová
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starší fotografický přístroj v České republice
z roku 1840. Při komentované prohlídce se do-
zvíte pozoruhodné příběhy těchto věcí, mnohé
zajímavosti, předměty si prohlédnete opravdu
zblízka, bez vitrín a na některé si budete moci
i sáhnout. Přijďte se s námi zastavit v dějinách!
Prezentace se uskuteční v rámci celokrajské
akce Otevřená muzea a galerie.
Středa 17. května – v 15, 16 a 17 hod. pro veřejnost
(doporučeno objednání, max. kapacita 20 osob,
kontakt: Šárka Chaloupková, 461 615 287, cha-
loupkova@rml.cz), dopoledne pro střední školy
(dle domluvy a na objednání). Po celou středu 17.
k května bude vstup do muzea (a také RBBS
a Portmonea) zdarma.    René Klimeš, foto RML

Tři unikátní předměty,
tři zastavení v dějinách

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl
oznamuje, že se bude konat

na školní rok 2016–2017
Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ
Děti od 6ti let přijímáme do přípravné 
hudební výchovy (1. a 2. třída ZŠ). 

Dětem starším nabízíme tato studijní
zaměření (nástroje):
klavír, varhany, klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná
flétna, klasická kytara, elektrická a basová kytara, sólový
zpěv, sborový zpěv, housle, akordeon, bicí nástroje,
trubka, lesní roh, baryton, tenor, pozoun, tuba, hra na
keyboard. Při studiu se vždy plní také hudební nauka,
sbor, orchestr nebo komorní hra.

Pro žáky od 14ti let jsme otevřeli studijní zamě-
ření Záznam a zpracování zvuku. Během studia se
žáci seznámí s důležitými technologiemi záznamu
a úpravy zvuku, s ozvučováním a nahráváním hudebních
akcí. Jako absolventi tohoto studia mohou získané zna-
losti využít v amatérské či profesionální hudební sféře
(zvukový technik nebo technik nahrávacího studia).

OBOR VÝTVARNÝ
Děti se v hodinách učí nejrůznějším výtvarným techni-
kám, pracují také s keramickou hlínou, textilem apod.
Výuka probíhá 1x týdně ve smíšených skupinách. 
Přijímáme děti od 5ti let.
Vyučujícími jsou Šárka Franková a Šárka Večeřová.

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
Základem výuky tohoto oboru je tvořivá hra, jejímž pro-
střednictvím si žáci rozvíjejí pohybové, mluvní, herecké,
slovesné, hudební i výtvarné schopnosti. Učí se vnímat
druhé, vzájemně spolupracovat, tvořit s ostatními ve sku-
pině a přijímat nové zkušenosti a vědomosti.
Přijímáme děti od 5ti let.
Obor vede profesionální herečka i výtvarnice 
Jana Paulová.

OBOR TANEČNÍ
nabízí dvě zaměření: 
1. Balet (základy klasického tance) nebo
2. Moderní a novodobý tanec
Přijímáme děti od 5ti let.
Vyučujícím je Pavla Vařáková.
Pavla Vařáková získala své taneční vzdělání na konzervatoři Dun-
can centre v Praze, kde v letech 2006 - 2011 studovala současný
tanec, tvorbu, improvizaci a pedagogiku. Po úspěšném absolu-
toriu se přestěhovala do Londýna, kde pokračovala ve studiu na
London Contemporary Dance School. Během svého pobytu
v Londýně spolupracovala s Marou Vivas, Peishan Chiew, Vanes-
sou Downie, za studia nastudovala repertoár Sidi Larbi Cherkaoui
a byla součástí projektu Tanec v obrazech v Českém Olympijském
domě na OH v Londýně 2012 pod vedením Petry Hauerové.
V londýnské galerii Art Represent rovněž vedla společně s Maiken
Marlen Sundby strukturovanou improvizaci Mind Yourself. Ta-
nečně-hudební kolaborace L/Edge získala cenu Jarmily Jeřáb-
kové na festivalu Nové Evropy 2015. 

Zápis do všech oborů bude probíhat 
od 15. do 26. května 2017.
• v pondělí až pátek od 13.00 do 16. 00 hodin

(hlavní budova – u kostela)      
• další informace na tel. čísle 461 612 628 

nebo na www.zuslitomysl.cz

ZÁPIS
DO ZUŠ

Manželé v důchodu koupí 
chatku na vl. pozemku. 

Tel. 734 255 150

Indická zkušenost Jiřího Kmoška
V pondělí 15. května v 18.00 hod. bude naším
hostem v Husově sboru v Litomyšli Jiří
Kmošek ml., který nám zde již před časem přiblížil
své zkušenosti ze svého pedagogického půso-
bení v oblasti uměleckých řemesel mezi mladými
egyptskými chlapci, které učil základům tradič-
ního kovářství, a mezi palestinskými ženami,
s nimiž se zase věnoval výrobě kovových šperků.
Tentokrát nás seznámí se svou zkušeností z Indie,
kde se v Dillí účastnil jako restaurátor kovů kon-
ference pořádané ICOM – Mezinárodní radou
muzeí. Z pohledu odborníka se tak můžeme těšit

např. na jeho názor na známý sedmimetrový ne-
rezavějící železný sloup v Dillí, pocházející ze 4. či
5. století, anebo na seznámení s problematikou
restaurování jednoho z nových sedmi divů světa,
mezi něž se počítá mramorové mauzoleum Tádž
Mahal v Ágře. A jako vždy určitě Jiří Kmošek při-
pojí i své osobní zážitky ze setkání s tamějšími
lidmi a přiblíží nám trochu atmosféru v indické
společnosti této oblasti.
Na přednášku spojenou s promítáním vás sr-
dečně zve za Náboženskou obec CČSH v Lito-
myšli Štěpán Klásek, farář

Zveme Vás na jedinečnou prezentaci tří vzác-
ných a zajímavých předmětů z dějin Litomyšle.
Představíme Vám graduál literátského bratrstva
z 16. století, obrovský zpěvník, ručně malovaný
na pergamenu, který je vůbec nejvzácnějším
sbírkovým předmětem litomyšlského muzea.
Dále katovský meč, jímž byli setnuti někteří
účastníci selského povstání v roce 1680 a nej-

Třiatřicet vlčkovských Studánek
Vypadá to skoro, jako když tři sta třiatřicet stří-
brných stříkaček stříká přes tři sta třiatřicet stří-
brných střech. Tři trojky se totiž vedle sebe
běžně ocitnou málokdy. (Nepočítáme-li digitální
hodiny.) Na začátku června můžete být ve
Vlčkově u toho, když se potkají hned na několika
místech najednou. V kostelíku, na louce, na
návsi, na jevišti, u ohně i na tanečním parketu.
Ano, Putování za studánkami - slavnost ku
poctě kantáty Bohuslava Martinů – se v sobotu
3. června bude ve vesničce nedaleko Litomyšle
konat už po třiatřicáté.
Zapomeňte na oběd, protože se začíná netra-
dičně již v pravé poledne slavnostní mší, při které
bude v místním kostelíku vysvěcen restaurovaný
kříž a požehnán hasičský prapor místního dobro-
volného sboru. Sotva ochutnáte vyhlášené

vlčkovské koláče či klobásky přímo z udírny, bu-
dete zváni na obchůzku pramenů v okolních lu-
kách. Provázet vás bude doslova i zpěvem
litomyšlský Sbor paní a dívek. Na odpoledním
koncertě U Studýnky zazní od 14:30 hod. výběr
z Dvořákových Moravských dvojzpěvů a samo-
zřejmě Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Zá-
rukou umělecké kvality jsou Vysokoškolský
umělecký soubor Pardubice, sbor Salvátor Chru-
dim a Dětský chrámový sbor z Dolního Újezda.
Program bude od 16 hodin pokračovat folkovým
koncertem, na který naváže táborák a radost až
do rána (nebo minimálně do půlnoci).
Hlavní pořadatelé, jimiž jsou Smetanův dům Li-
tomyšl a obec Vlčkov, slibují, že letos na 98%
pršet nebude. Tak se přijeďte přesvědčit.

Dagmar Burdová
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Litomyšlská muzejní noc aneb Muzea
a galerie zahalená tajemstvím noci
Do Festivalu muzejních nocí, který probíhá po
celé republice, se opět zapojila i Litomyšl –
3. června. Cílem akce je prezentovat kulturní dě-
dictví atraktivním způsobem. Muzea a galerie
proto pořádají noční prohlídky a doprovodné
akce, aby tak návštěvníkům nabídly mimořádné
a nečekané zážitky.
Slavnostní zahájení Litomyšlské muzejní noci
proběhne před prostorem Regionálního muzea
v Litomyšli v 16 hodin. Od této chvíle až do 23
hodin budou moci lidé volně vstupovat do expo-
zic institucí, které se k projektu připojily. Mnohde
na ně čeká příjemné překvapení v podobě do-
provodného programu.
Muzejní noc zaštiťuje město Litomyšl a Pardu-
bický kraj prostřednictvím svých organizací,
Zámeckého návrší a Regionálního muzea v Lito-
myšli. Litomyšlské muzejní noci se dále účastní:
Dům dětí a mládeže Litomyšl, Kavárna Mandala,
Kostel Nalezení sv. Kříže, Městská galerie Lito-
myšl, Muzeum domečků, panenek a hraček,
Portmoneum – Museum Josefa Váchala, Rócafé,
Rodný byt Bedřicha Smetany a Zámecké skle-
pení.

Program: 
13.00:
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Vernisáž výstavy Z Váchalova rodinného alba
16.00:
Slavnostní zahájení muzejní noci před budovou
muzea 
16.00–20.00:
Park u sochy Aloise Jiráska pod muzeem
Dětský program Domu dětí a mládeže Litomyšl
16.00–23.00:
Městská galerie Litomyšl (dům U Rytířů)
Udělej si vlastní knížečku se svým exlibris – sa-
moobslužný program k výstavě Josef Váchal –
Kdo kněhoznačky pilně sbírá…
16.00–23.00:
Regionální muzeum v Litomyšli
Výroba maňásků a loutek – samoobslužný pro-
gram k výstavě Imaginárium
16.30:
Kavárna Mandala
Vernisáž výstavy Snídaně v trávě
17.00:
Regionální muzeum v Litomyšli (dětská herna)
Pohádka o Šemíkovi aneb Horymírův skok –
loutkové divadlo Ančí a Fančí  
17.30: 
Kostel Nalezení sv. Kříže
Komentovaná prohlídka sochařské části expo-
zice – s PhDr. Ludmilou Marešovou Kesselgru-
berovou, PhD.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30:
Rodný byt Bedřicha Smetany

Vystoupení dětí z pěveckého oddělení ZUŠ B.
Smetany v Litomyšli – za doprovodu paní uči-
telky Marie Jovbakové, zazní písně Zdeňka Svě-
ráka a Jaroslava Uhlíře
19.00:
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Beseda o tom, jaké to je psát a vydávat knihy
o Josefu Váchalovi. Besedu povede Mgr. Hana
Klimešová, hosté: PhDr. Hana Klínková a Zuzana
Zadrobílková
20.00–23.00:
Regionální muzeum v Litomyšli
Když se setmí v muzeu – svět fantazie, kouzel
a tajemství… vydejte se s námi na dobrodružnou
cestu muzeem a výstavou Imaginárium v Lito-
myšli

Expozice otevřené od 16 do 23 hodin zdarma:
Kostel Nalezení sv. Kříže
stálá expozice Andělé na návrší, interaktivní dět-
ský program Litomyšlení, vyhlídka z mezivěží
kostela
Městská galerie Litomyšl (dům U Rytířů)
výstava Josef Váchal – Kdo kněhoznačky pilně
sbírá…
Muzeum domečků, panenek a hraček
stálá expozice s dětským koutkem
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
stálá expozice, výstava Z Váchalova rodinného
alba
Regionální muzeum v Litomyšli
stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdě-
lanosti, interaktivní dětský program Litomyšlení,
výstava Imaginárium v Litomyšli
Rócafé (do 21.00)
výstava lithprintů litomyšlské fotografky Olgy
Stráníkové
Rodný byt Bedřicha Smetany
stálá expozice, interaktivní program Muzicíro-
vání s Bedříškem a program Račte vstoupit 
Zámecké sklepení
stálá expozice soch Olbrama Zoubka, Srdce pro
Václava Havla

Hana Klimešová

Režisér, kameraman, scénárista Jan Látal moc
dobře ví, jak zaujmout diváka. Na konci roku
2012 založil s kolegy Družinu – kreativní studio,
které se zabývá vývojem a tvorbou veřejně pro-
spěšných kampaní.  Na svém kontě jich mají
hned několik. A velmi úspěšných. Pro Skaty, Člo-
věka v tísni, Rekonstrukci státu, HateFree nebo
Fórum 2000. Tak například jeho spot Podpoř
Tibet, naštveš Čínu letěl sociálními sítěmi letos
v březnu, vzpomínáte si?
S výborným dokumentaristou a zakladatelem
Družiny můžete probrat třeba to, jak vytvořit
opravdu funkční kampaň. Nebo jen tak poroz-
právět o životě.  Ve středu 17. května od 18.00
hod. v Coworkingu Kočárovna – nově vzniklém
prostoru pro rozjezdy vašich projektů. (Najdete
v areálu litomyšlského zámku.)    Karel Telecký

Na víno s Honzou
Látalem

Středověk neskončil,
rytíři zavítají 
do Litomyšle
Ve dnech 24. až 28. května zavítá do Litomyšle
středověké rytířské divadlo Traken, které se
usídlí na travnaté ploše v Sokolovské ulici (na-
proti Auto Hlaváček). V rytířském turnaji budou
diváci sledovat napínavá klání urozených rytířů,
souboje muže proti muži, jezdeckou dovednost,
spoustu nezvyklých a kaskadérských kousků.
Představení se uskuteční ve všední dny od 17.00,
o víkendu pak od 14.00. 

Petr Novák, foto Jana Pechlátová

Nové knižní
tituly v městské
knihovně
Hamdy, Adam – Kyvadlo, Michie, David – Pes Je-
jího Veličenstva a, Harasimová – Poháry touhy,
Kašua, Sajjid – A bylo jitro, Jansa, Pavel – Dívka,
která lhala, Atwood – Kus temnoty: bouře, Matou-
šek – Nejhrůznější brněnské, Hogan, Ruth – Sbě-
ratel ztracených věcí, Roth, Philip – Žít jako muž,
Münzer, Hanni – Medová smrt, Hilling –Wendy Můj
život v jeho tlapkách, MacBird – Umění v krvi:,
Kallentoft – Zeměbouře, Fischerová – Želvou
proti zdi, Quinn, Julia – Za vším hledej, Wenzel –
Abája: své děti ti, Roberts, Nora – Cesta za láskou,
Kardos – Dřív než ji najde, Lapena, Shari – Man-
želé odvedle, Keleová-Vasilk – Okénko do snů, Al-
Ahdal, Nada – Ranní rosa: Příběh, Oakley, Collen
– Stačí jen dotyk, Loe, Erlend – Doppler, Jakoub-
ková – Manžel nikdy nespí, Stine, Robert – Nebuď
dlouho vzhůru, Ackerman – Úkryt v zoo - Sku-
tečný příběh z válečné Varšavy
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Princezna
na hrášku
v Husově sboru
V pátek 2. června v 18.00 hod. se v Husově sboru
v Litomyšli můžete těšit na „Princeznu na hrá-
šku” v podání Divadla Ančí a Fančí tvořeného
Ivanou Hessovou a Janou Paulovou. Jedná se
o loutkoherecké představení na motivy klasické
pohádky H. Ch. Andersena. Jenom jedna prin-
cezna má to štěstí, aby se zalíbila rodičům
prince Drahoslava. Pohádka, plná krásných lout-
kových scén, legrace a činoherních interaktiv-
ních výstupů, čeká na své diváky ve věku od tří
do sta let. Na představení vás, vaše děti, pří-
padně vnoučata srdečně zve za Náboženskou
obec CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek, farář

Stalo se již tradicí, že hudebně – dramatická díla
Petra Jiříčka se rok po premiéře vracejí do Lito-
myšle. Ani v případě scénické kantáty Hodinky
tomu nebude jinak. Litomyšlská hudební společ-
nost a Zámecké návrší Litomyšl, p. o., vás sr-
dečně zvou na představení scénické kantáty
Hodinky, které se uskuteční v litomyšlském zá-
meckém parku.  Původně uvedený sobotní ter-
mín se mění na pátek 2. 6. 2017 po setmění.
Přijďte si užít jedinečné spojení hudby světel
a přírody. Zažijete zámecký park v netradiční, ro-
mantické, večerní podobě a atmosféře. Pro di-
váky budou zajištěna jak tradiční místa k sezení
v podobě laviček, tak i možnost přinést si deku
a uvelebit se přímo na trávníku. Zámecký areál
bude přístupný od 20.30 hod. Před začátkem
představení si můžete vychutnat skleničku vína
ze zámeckého sklepení, navštívit zdejší expozici
soch Olbrama Zoubka nebo voskové Srdce pro
Václava Havla. Předprodej vstupenek bude za-
hájen 15. května v IC Litomyšl.

Za Litomyšlskou hudební společnost
Lucie Hrubešová

Hodinky
v zámeckém parku

Výměna
vzácného rámu
z expozice
Andělé na návrší
Zámecké návrší zve milovníky nejen barokního
umění na přednášku konanou u příležitosti vý-
měny vzácného rámu ze sbírky sakrálního umění
Andělé na návrší, umístěné v piaristickém
chrámu Nalezení sv. Kříže. Jednou ze zajímavých
prací, která byla pro své kvality zařazena do ex-
pozice, je obraz „Krista předávajícího klíče apoš-
tolu Petrovi”. Vedle samotného obrazu,  vzniklého
v polovině padesátých let 18. století, zaujal svými
kvalitami také pozoruhodný soudobý obrazový
rám, který je dílem blíže neurčeného řezbáře. Sa-
motný rám byl natolik poškozen, že se stalo ne-
zbytným jeho komplexní restaurování. To se
uskutečnilo, souběžně s restaurováním vlastního
obrazu, v průběhu let 2015 a 2016. Nyní bude
tento aktuálně zrestaurovaný barokní rám (v ex-
pozici je dosud zastoupen svým identickým,
dosud nezrestaurovaným protějškem) umístěn
na své zamýšlené místo do expozice. 
Možnost podrobněji se seznámit s restaurová-
ním tohoto barokního rámu ještě před jeho in-
stalací v expozici – a zároveň příležitost
zhlédnout názornou konfrontaci s jeho dosud
nerestaurovaným protějškem – nabídne setkání
s restaurátorem Jiřím Látalem a pracovníkem
Národního památkového ústavu Petrem Arijču-
kem. Více představen bude při té příležitosti také
samotný obraz „Krista předávajícího klíče apoš-
tolu Petrovi” a jeho teprve během přípravy vý-
stavy určený autor, v Moravské Třebové usazený
malíř Juda Tadeáš Supper (1712–1771).
Akce se koná 16. 5. 2017 od 17.00 hod. v piaris-
tickém chrámu Nalezení sv. Kříže.

Helena Marie Hendrych, Zámecké návrší

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Nohu z plynu, úsekové měření za-
číná• Ve škole U Školek děti vítaly jaro • Festival
expediční kamera• Portmoneum – Museum Jo-
sefa Váchala znovu otevřeno• Zahájení sezóny
2017 na zámku • Svět na rozcestí? • Na černé
hladině, kde zrdcadlí se noci • Chytrý kvíz v Ko-
telně • Tisková konference města • Exlibris Jo-
sefa Váchala • Nové zvony poprvé zazvonily na
Boží hod velikonoční • 25 let Domu sportu Stra-
tílek • Hodiny ve věži už zase jdou • Ze zasedání
zastupitelstva v dubnu 2017 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Májové pondělky
v muzeu
Chystáte se využít volných prodloužených ví-
kendů a nevíte kam na výlet? Přijeďte k nám!
V muzeu, Rodném bytě Bedřicha Smetany
a v Portmoneu – Muzeu Josefa Váchala na Vás
nejen o víkendu, ale po oba májové pondělky 1.
a 8. května čekají naši průvodci, ale především
zajímavé expozice a výstavy. Těšíme na Vás!

Renata Kmošková

Láska v Auře
Lidské probuzení v odvaze. Žiji radostí upřímné
odpovědi života. 
„Život mne těší, miluji svobodnou duši.” Květen
je cesta našich smyslů - Jak poznat svobodu?
Kde najít partnera? S kým může být spojená
osobní cesta?
V pátek 19. května od 16 do 18 hodin se v Aura
centru na Smetanově nám. 72 Litomyšl společně
sdílí meditace. Ženy a dívky jsou darem tvorby
života na zemi. Aura systém ČR pro nás vytváří
kruhy ZDARMA. Více na aura-system.cz.

Blažena Kovářová Jirušková.

Koncert
Guitar4mation
Srdečně vás zveme na koncert Guitar4mation,
který se bude konat v pondělí 15. května 2017
v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Guitar4mation je kytarový kvartet se sídlem ve
Vídni. Členové souboru - Petr Saidl (Česká re-
publika), Michal Nagy (Polsko), Martin Schwarz
a Martin Wesely (Rakousko) představují poslu-
chačům  hudbu 20. a 21. století v nové, netra-
diční formě. Repertoár zahrnuje skladby
impresionismu, hudbu španělskou, latinskoame-
rický folklór, jazz i popové aranže. Originální
kompozice (z velké části souboru věnované) i vý-
hradně vlastní úpravy skladeb vtiskly kvartetu
nezaměnitelný zvuk.  
Od svého založení v r. 1993 koncertovalo  kvar-
teto Guitar4mation v mnoha zemích Evropy, na
pódiích prestižních festivalů a v celé řadě kon-
certních síní: Konzerthaus Wien, Byzantské mu-
zeum v Athénách,  Carinthischer Sommer
Ossiach, Filharmonia Narodowa Warszawa, Eg-
genberger Schlosskonzerte. Mezinárodní kyta-
rové festivaly -  Gdaňsk, Tychy, Pordenone,
Gevelsberg, Bad Aibling, Bratislava, Mikulov,
Wien, Wroclaw, Stuttgart, Kaluga, Kutná Hora,
Praha atd.  Tři poslední CD, vydané u nakladatel-
ství Gramola Vídeň,  byly nadšeně přijaty mezi-
národní kritikou.  Nejnovější titul "Trans4mation"
byl vydán v roce 2014.  Jiřina Macháčková

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

OBUV OD ŠIMKŮ 
JE PŘESTĚHOVÁNA 
na Smetanovo nám.16

(u pošty). 
Těšíme se na Vás –  Nováčkovi 

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: Nejžádanější tituly v městské knihovně
vydané v roce 2016 • Vydařené finále WSK Super
master series • Studenti pedagogické školy
uspěli ve Středoškolské odborné činnosti • Po-
zvánka na běh Březinská 50

Zveme všechny rodiče a jejich děti na Den ote-
vřených dveří, který se uskuteční v sobotu 13.
května 2017 od 9.00 hod.. Pozor! Od 10.00 hod.
se můžete těšit na překvapení– vystoupí diva-
delní skupina Šmrnc.
Za II. mateřskou školu Litomyšl Ivana Mlejnková

Zábava ve školce
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Dobrá rada pro zlato 
O penězích se bavíme vždy až na prvním místě.
Mohlo by se navíc zdát, že finančním transakcím
rozumí naprosto každý, protože se s bankovkami
a mincemi potkáváme už od útlého dětství.
Opak je však pravdou. Na finančním trhu je ne-
skutečné množství institucí, které nabízí nejrůz-
nější, pojištění, hypotéky, půjčky, vedení účtu
nebo investiční portfolia. Z toho se pak jednomu
může zatočit hlava a najít pomoc nemusí být
lehké. Kamarádi z hospody nemusí být vždy
spolehliví a bankovní poradci zase objektivní. 
Při hledání řešení se snadno dokáže každý z nás
zaplést do reklamních sítí. Navíc nabízená řešení
mají mnohdy nějaké ALE. Pro mnohé z nás také
nebývá návštěva bankovního domu příjemnou
záležitostí. Člověk si v hale, či u přepážky při-
padá občas jako mravenec před mrakodrapem.
Dlouhé minuty pohovoru pak znamenají ještě
mnohem horší pocity a při představě, že tako-
vých institucí musíme navštívit více, je snaha vy-
lepšit si finanční situaci neřešitelný problém
nebo alespoň běh na dlouhou trať. Co teď s tím? 
Existuje místo, kde sedí lidé, kteří vás rádi vidí
a přitom je nezajímá stav vašeho účtu. Tedy do

té doby, než se ho pokusí vylepšit. Nechtějí vaše
peníze, mají na vás čas a vaše přání zohledňují.
Řešení nenabízí, ale vymýšlí. Plány do budoucna
považují za klíčové a neptají se na minulost. Zdá
se to jako nesmysl? Zkuste se přesvědčit
o opaku na pobočce Partners market na Smeta-
nově náměstí. Na setkání s Vámi se těší Honza
a Jana Javůrkovi, od kterých očekávejte příjem-
nou spolupráci a individuální přístup, nikoliv
fronty a neosobní jednání.            Jana Javůrková

PR ČLÁNEK Dubnové jezdecké
závody stáje
Manon
Sezonu 2017 v areálu Stáje Manon otevřely par-
kurové jezdecké závody, konané v rámci veliko-
nočních svátků o Bílé sobotě. Na jezdce a koně
si pořadatel připravil čtyři soutěže – Hobby sou-
těž do 80cm a parkury stupňů „Z”, „ZL” a „L**”.
Zahajovací soutěží dne byla Hobby soutěž – par-
kur do 80cm na limitovaný čas. Nejblíže limitu –
tedy 73 sekundám – byla domácí Eva Horáková
s Alcattou. Jejich odchylka od limitu byla 0,47
sekundy a na překážkách si nepřičetly žádný
trestný bod. O 1,03s se od limitu odchýlila Si-
mona Havránková a Polárka 1 (JK Hany Bernov-
ské), a to jim vyneslo druhou příčku. Na třetím
místě dokončila Petra Kaplanová sedlající Cara
1 (JK při OPS Šťastný domov Líšnice).
40 účastníků čítala startovní listina druhé sou-
těže – parkuru stupně „Z”. Zde byla nejblíže li-
mitovanému času slatiňanská dvojice – Romana
Jeníková a Čili. Eva Horáková si z kolbiště odvá-
žela tentokrát mašli za stříbrnou pozici, opět
v sedle Alcatty. Třetí byl Pavel Čapek a Cigája,
také domácí dvojice.
Třetí soutěž, parkur stupně ZL, měl návazné ro-
zeskakování, tzn. každá dvojice, která dokončila
první fázi bez chyby, pokračovala do fáze druhé,
kde rozhoduje nejen čisté konto na překážkách,
ale i čas. Bez chyb a nejrychleji byla v cíli Vero-
nika Špačková a Vileria, reprezentující JK Černo-
žice. Stříbrnou pozici obsadila Ing. Štěpánka
Zavoralová se Simonou 3 (JKHS) a bronzovou
domácí Eva Horáková v sedle Alangy.
Vrcholem jezdeckých závodů byl parkur stupně
„L**”, který se jel, stejně jako předchozí soutěž,
s návazným rozeskakováním. Do něj se probo-
jovalo deset dvojic a sedm jich dokončilo bez-
chybně – rozhodoval tedy čas. Nejrychleji
absolvoval druhou fázi Jiří Skřivan s Con Cosmo-
sem (Stáj Manon) a zaslouženě si odvezl stužku
pro vítěze. Druhé místo obsadil opět Jiří Skřivan
a Flying Star 1, třetí MVDr. Zuzana Plundrová
a Lapentti (JS Plundra).
Parkurové závody na Suché budou pokračovat
13. května, kdy se bude závodit až do stupně
„S**”. Již nyní se na vás těšíme!

Text a foto Michaela Javůrková

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Pozvánka na Květnové jezdecké závody 
Přijeďte si užít sobotu plnou jezdeckého sportu
13. května do areálu Hřebčín Suchá u Litomyšle.
Konat se bude pět soutěží v parkurovém skákání
– Hobby soutěž do 80 cm, dále pak parkury
stupně „Z” až „S**”. Parkury Hobby a stupně „Z”
budou hodnoceny na limitovaný čas, zbytek
soutěží bude s návazným rozeskakováním. Sta-

vitelem parkurů bude Roman Falta. Jmenovité
přihlášky zasílejte prosím do 12. května 2017 dle
PJS výhradně přes online přihláškový systém
ČJF: http://www.jezdectvi.org.
První soutěž zahájíme v 09.00 hod., ostatní
budou následovat. Těšíme se na vaši účast!

Michaela Javůrková

Za zážitky není třeba jezdit daleko. Stačí vám
vyjet na kraj Litomyšle a hned na první odbočce
se dát vlevo. Dřív, než byste se zastavili v Ne-
došínském háji, je za vysokou hrází schovaná
malebná hladina rybníka Velký Košíř. V případě,
že se tam vypravíte 4. června, vezměte s sebou
celou rodinku nebo všechny své dobré kama-
rády. 
V našem kotvišti na vás budou čekat za kaž-
dého počasí nejrůznější plavidla, od populár-
ních nafukovacích i pevných paddleboardů přes
windsurfingové plováky, kanoe, plachetnice až
po sáňky na vodě. Pro děti i dospělé, kteří si
budou chtít užít pocit z jízdy na windsurfingo-
vém prkně, bude připraven windsurfing –padd-
leboarding trenažér. Děti si mohou průběžně
zkoušet průpravné balanční dovednosti
a mohou se těšit na tradiční oblíbené hry. 
Paddleboarding je populární právě proto, že
patří k aerobním sportům, jako je plavání, jízda
na kole nebo lyžování. Posiluje svaly celého těla

při pohybu v přírodě a nezatěžuje příliš klouby.
Děti i dospělí zažívají velmi brzy pocit úspěchu
z jízdy. 
V širokém okolí ani v Karibiku nemají takový
areál, jako u nás na rybníku. 4. června 2017 od
9 do 18 hod. je vstup na akci YCL do areálu vod-
ních sportů na Velkém Košíři zcela zdarma.
V 13.30 hodin proběhne oficiální zahájení letní
sezóny 2017 tradičním Otevřením Velkého Ko-
šíře. Plavky si vezměte vlastní, deštníky nechte
doma. Akce proběhne za každého počasí tak
jako minulý rok, kdy byl areál pro vás zastřešen. 

Za YCL Pavel Saqua, foto Jana Pozděnová

Někdo jezdí v Karibiku, my kotvíme na rybníku

Inzerce
Hledám podnájem garsonky na Komenského
náměstí. Spěchá. Volejte na tel. 604 950 665  •
TJ Sokol Osík – oddíl badmintonu. Nabízíme pro-
nájem 1 kurtu na badminton v pondělí a ve
středu od 19-21 hodin v ceně 100,- Kč/kurt/ho-
dinu. Rezervace na 777 830 960.  •  Mladá rodina
koupí byt 3+1, 4+1 s balkonem, terasou či před-
zahrádkou v jakemkoli stavu. Rychlé a slušné
jednání. Děkujeme za nabídky. Michal a Mirka tel.
733 356 815  •  Koupím stavební pozemek v Li-
tomyšli na klidném místě. Možno i s domem
k demolici. H. Divišová, sensen@volny.cz  •  Kou-
pím rodinný dům v Litomyšli mimo rušnou loka-
litu. Nejsem z RK. vasilenko@volny.cz  •  Daruji
zatoulaného kocoura, asi dvouletého, bílorezavé
barvy s delší srstí. Na krku měl obojek. Je ocho-
čený a přítulný. Kontakt: Miroslav Hendrych, 17.
listopadu 840, Litomyšl  •  Dělali jste jarní úklid
a nevíte kam s ještě pěknými, ale pro vás již ne-
potřebnými věcmi z domácnosti? Přineste je do
Bazárku v Litomyšli, můžete si je zde prodat,
nebo je i darovat. Šmilovského 197 Litomyšl,
v uličce za prodejnou Stratilek po pravé straně.
Těším se na vás. Kratochvílová

Úspěch plavců 
v Modré stuze

V sobotu 8. 4. 2017 se uskutečnil plavecký závod
Modrá stuha města Náchoda.  Hlavním závodem
byl prsařský dvojboj, který byl vypsán u disciplín
50 a 200 metrů prsa.  Vítěz dvojboje byl určen
součtem FINA bodů za výkony v těchto disciplí-
nách.  Pro plavecký oddíl z Litomyšle vybojovala
v silné konkurenci krásné třetí místo Natálie Jan-
díková. Vylepšení osobních rekordů zazname-
nala dvojice Ema Mrkvičková a Andrea
Adámková. Rostoucí forma děvčat z Litomyšle
nás těší a držíme pěsti v dalších závodech! 

Text a foto Karel Jandík
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Do nově zrekonstruované
RESTAURACE SLUNCE

přijmeme

SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA
MZDA 18 000,- ČISTÉHO

Více informací p. Vanžura
tel. 603 228 082 nebo přímo v provozovně
na adrese Smetanovo náměstí 17 Litomyšl

Chovatelé koní koupí ZU 
s pozemky – okolí Litomyšle. 

Tel. 734 622 739

Radek Jaroš v Litomyšli – beseda u příležitosti
25. výročí založení firmy Stratílek
Dům sportu Stratílek v roce 2017 slaví výročí 25
let od svého založení. Za dobu své existence si
firma vytvořila výbornou pověst především v ob-
lasti prodeje a servisu jízdních kol a také spor-
tovního vybavení všeobecně.
U příležitosti tohoto významného firemního jubi-
lea uspořádal Hubert Stratílek se svou dcerou
a spolumajitelkou Veronikou Samkovou Stratíl-
kovou zajímavou besedu pro své nejvěrnější zá-
kazníky a přátele.
Beseda se konala 1. dubna v hotelu Zlatá Hvězda
v Litomyšli a hostem byl náš nejznámější horo-
lezec Radek Jaroš, jeden z pouhých 15 lidí pla-
nety, kteří zdolali všechny osmitisícové hory
a získali tak titul Koruny Himálaje. 
První část přednášky tak byla právě na téma jeho
cesty za ziskem tohoto prestižního titulu, popu-
lární horolezec popsal nejsilnější zážitky z celkem
25 expedic do nejvyššího pohoří světa, které byly
uskutečněny během 20 let. Během hodiny a půl

nelze říci vše, ale diváci se dozvěděli základní
data a nejzajímavější události z těchto výprav za
dobrodružstvím. Při vyprávění některých příběhů
se posluchačům doslova tajil dech.
V druhé části se posluchači dozvěděli o výpravě
na horu Elbrus v pohoří Kavkaz. Tato cesta byla
součástí další velké výzvy, kterou je pro Radka
zisk tzv. Koruny světa – zdolání nejvyšších
vrcholů všech světadílů. Tyto expedice jsou po-
jaty netradičním způsobem, o čemž svědčí i způ-
sob dopravy na Kavkaz – nikoliv klasicky letecky,
ale po vlastní ose – před samotným výstupem
bylo zapotřebí zdolat 3700 km do základního tá-
bora, jako dopravní prostředek byla zvolena kola
Author. 
V závěru večera byl i prostor pro dotazy, kde se
diváci mohli zeptat na vše, co je zajímalo – ať už
na téma expedic do Himálaje, či na honbu za Ko-
runou světa. Beseda byla živá a dotazů bylo
hodně, protože Radkovy výpravy jsou vždy atrak-

tivní a plné zážitků a adrenalinových historek.
Nestává se navíc každý den, že se naskytne
možnost osobně hovořit s takto zajímavou osob-
ností, kterou Radek Jaroš bezesporu je. Někteří
si odnesli i malé dárečky, které společnost Dům
sportu Stratílek věnovala za správné odpovědi
v jednoduchém kvízu na konci besedy.
Tímto bychom rádi poděkovali Radkovi za účast
a zároveň mu popřáli hodně úspěchů při jeho
dalších expedicích. Již teď se budeme těšit na
další setkání na jeho prezentacích a besedách.
Tyto akce určitě můžeme doporučit všem – oso-
bitý a bezprostřední projev Radka spolu s atrak-
tivními tématy jsou zárukou perfektního
a neopakovatelného zážitku. Záznam z besedy
je možné vidět na www.stratilek.cz

Veronika Samková Stratílková,
foto Zdeněk Samek

Nález peněženky
14. 4. 2017 byla v Husově čtvrti-Litomyšl nale-
zena malá jednoduchá peněženka hnědé barvy,
ve které je sbírka 27 ks starších mincí různých
měn evropských států od r. 1945 – 2006. Nález
je možné vyzvednout na MěÚ Litomyšl – vila,
odbor správní, kam byl odevzdán.               -red-

Hledáme recepční, zákl. Aj 
IVECO Vysoké Mýto

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

příspěvek na údržbu uniformy 8 000 Kč /rok 
příspěvek na penzijní pojištění, stravenky
Tel. 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz
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Firma KORTEX – podlahové krytiny
přijme pro svoji prodejnu na adrese 
Komenského nám. 1077 v Litomyšli

PRACOVNÍKA / PRACOVNICI
Nabízíme:
• úvazek dle dohody (částečný, plný)
• mzdové ohodnocení s přímou

vazbou na výsledky

Požadujeme:
• základní znalost práce na počítači
• SŠ ekonomického směru výhodou
• obchodní zkušenosti, zkušenosti

s vedením skladu vítány
• zodpovědnost, spolehlivost,

samostatnost 

Informace na tel. č. 602 443 712
Termín nástupu: ihned
Životopis zašlete na email:
kortex@lit.cz 

Litomyšlská
karatistka úspěšná
na GP Slovakia
Grand Prix Slovakia, tato velká a prestižní sou-
těž, se každoročně koná v Bratislavě a účastní
se jí nejen Česká reprezentace, ale i reprezen-
tace dalších Evropských států a hlavně Slo-
venska, které patří ve sportovném  karate
k evropské špičce. 
Z našeho oddílu Karate – do Litomyšl startovala
na této soutěži Anna Kašparová v kategorii ku-
mite (sportovní zápas) juniorky +59 kg. Anička
se rozhodně neztratila, a to i přes to, že patří ve
své kategorii k nejmenším vzrůstem. Malou
výšku však dohání svojí bojovností. Na tomto
turnaji podala velice dobrý výkon a svoji první
soupeřku ze Srbska doslava převálcovala a zví-
tězila 7:0, ve druhém kole bojovala s o dvě hlavy
větší Chorvatkou a zde bohužel velmi těsně pro-
hrála o jeden jediný bod. I když tak cesta turna-
jem pro ni skončila, podala velmi dobrý výkon.
A postup do desítky je pro ni v evropské konku-
renci velký úspěch. O 14 dní později se v České
Lípě konal národní pohár, (nominační soutěž na
MČR) zde Anička nezaváhala a s přehledem vy-
hrála všechny zápasy, tak si odváží letošní první
zlato. Po skončení Národního poháru, se ještě
konala Národní liga družstev.  V této soutěži  bo-
jovala  za oddíl Spartak Hradec Králové. Anička
ani tentokráte nezaváhala a všechny svoje zá-
pasy vyhrála. Sezona je teprve v začátku do-
ufejme že se jí tak povede i v dalších soutěžích.

Jiří Smékal, foto archiv oddílu

MACH DRŮBEŽ a.s., Partyzánská 322, Litomyšl
nabízí práci ve velké, stabilní a trvale se rozvíjející
zemědělské společnosti na tyto pracovní pozice:

ZOOTECHNIK
OŠETŘOVATEL 
DRŮBEŽE
PRACOVNÍK LÍHNÍ
ŘIDIČ MKD

Informace: MACH DRŮBEŽ a.s.,
Partyzánská 322, Litomyšl, 570 01
tel.: 461 616 111
e-mail: dagmar.myskova@mach.lit.cz
petra.bohunkova@mach.lit.cz
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Tohle atletické okénko je předstartovní, vždyť až
v květnu se rozjedou všechny soutěže družstev,
ale i školní soutěže Poháru rozhlasu. Reprezen-
tanti ladí formu v Jihoafrické republice, Hejnová
na Tenerife, čtvrtkaři odjeli závodit na Bahamy,
také náš Ivo Strnad se stal mistrem světa mezi
veterány v daleké Koreji. 
Naše příprava na první závody je daleko kompli-
kovanější a za současného počasí značně opož-
děná. Přesto již proběhly na našem stadionu
první kontrolní  závody, především pro ty nej-
mladší. Zúčastnilo se 39 chlapců i děvčat a ab-
solvovali 150 m, dálku, kouli (míček). Nejlepší
výkony předvedli z chlapců Chadima, Kuta, Lata,
D. Kubíček, Brýdl, z děvčat Macháčková, Balca-
rová, Krejzová, A. Novotná, Brychtová, Tomšů.
Konečně jsme dostali informace o složení sou-

těží, v nichž budeme startovat. Muži budou v II.
lize většinou s tradičními soupeři – Ústí nad Or-
licí, Jičín, Čáslav, AC Pardubice, Choceň a B druž-
stva extraligových Olymp Praha a Hvězda
Pardubice. Neutkali jsme se pouze s Chocní, za
niž startují i naši bývalí atleti, rovněž z Vysokého
Mýta. Ve společném přeboru Pardubického
a Hradeckého kraje se naši dorostenci utkají
s Hradcem Králové, Chrudimí, Jaroměří, AC Par-
dubice a Novou Pakou. Žákyně čeká početné
startovní pole, které tvoří  3 pardubické celky
(Hvězda, AC, ŠAK) Svitavy, Chrudim, M. Třebová,
Ústí, V. Mýto, Žamberk. Mladší chlapci i děvčata
budou rovněž soupeřit s družstvy našeho okolí
– Svitavy, M. Třebová, Polička, Ústí, Č. Třebová,
Žamberk. Konečně družstva chlapců i děvčat
z přípravek se utkají s Chrudimí, V. Mýtem,
Chocní a Slatiňany. Věřím, že v příštím atletic-
kém okénku se dočteme o kvalitních výsledcích
i výkonech.                                            Petr Jonáš

Atletické okénko

Na známé světové dráze v Lokti u Karlových
Varů bojovali jezdci 2. dubna o první letošní body
v osmidílném republikovém mistrovství. V krá-
lovské třídě MX1 zase proháněl „mladíky” mata-
dor Orionu Racing Litomyšl KTM – Petr Bartoš
(37), když v první rundě skončil těsně druhý a ve
druhé po pádu šestý. Celkově mu to tedy vy-
neslo pátou pozici. Stupně vítězů ovládl Martin
Michek (Buksa/Ados Team KTM) před Rudolfem
Weschtou (Team MAX2). Ve slabší kubatuře MX2
se ukázal v Lokti velice dobře připraven Maďar
Bence Szvoboda (Buksa/Ados) a po bojích se
nakonec radoval ze zlatého věnce. Jonáš Nedvěd
(23) – želízko Orionu, bral na úvod pěkné deváté
místo v nabité zahraniční konkurenci. Ve Vete-
ránech nedal nikomu šanci zkušený borec Martin
Žerava (Team MAX2). Zástupce Orionu slovenský
dravec – Ivan Černý si z Lokte odvezl nadějnou
5. příčku, na body ještě dosáhl – Martin Runkas
i Aleš Suchánek. Jana Antošová – nová akvizice
Orionu, dokončila první rozjížďku jako pátá, do
druhé kvůli rodinným důvodům nenastoupila.
Z vítězství se zaslouženě radovala německá zá-
vodnice Steffi Laier (Buksa/Ados). MMČR seriál
pokračuje druhým kolem 23. dubna v Dalečíně.
Šestidílný seriál EURO NASCAR odstartoval ve
španělské Valencii na známém okruhu – Circuit
Richardo Tormo. Na startu nechyběl zástupce

Orion Racing Teamu třiadvacetiletý odchovanec
Martin Doubek. Martin se představil v obou ku-
baturách. V Elite 2 mladších jezdců vybojoval
postupně 13. a 14. místo. V prestižní kubatuře
Elite 1 bral šestnáctou pozici. „V prvním závodě
E1 jsem dostal penalizaci – průjezdem boxu kvůli
předčasnému startu ze sedmé příčky, a ve dru-
hém zase po startu E1 i E2 hromadná bouračka,"
uvedl své pocity po dojezdu Doubek. 
Martin má pro letošní sezonu nové závodní auto
Ford Mustang, které mu opět připravuje rakou-
ská stáj – Renauer MS. O další body do evropské
části seriálu bude bojovat 10. – 11. června na le-

gendární dráze Brands Hatch Circuit v Británii,
která patří k jeho oblíbeným.
Po zrušení závodu ve slovenské Šenkvici se
zhostil úvodního osmidílného evropského klání
pořadatel v dánském Koldingu, kam byl závod
16. dubna přesunut. Již v kvalifikaci dominovali
jezdci týmu Orion Racing, když překvapivě na
hlinitopísčité dráze byl nejrychlejší Jonáš Nedvěd
(KTM 350 ccm), zkušený matador Petr  Bartoš
(KTM 450) dojel třetí. V rozjížďkách si ovšem vše
pohlídal loňský vicemistr Bartoš a vždy projel
cílem na první pozici. Na stříbrné stupně vítězů
se prodral nakonec zde výborně jedoucí Nedvěd
a zaznamenal tak svůj nejlepší výsledek v seriálu
ME (vloni byl po většinu sezony zraněný).
Českou nadvládu v Dánsku doplnil na „bedně”
snaživý ukrajinský pilot Volodymyr Tarasov (KTM
350). Petr Michalec (Edifio Solution Team Honda)
pokazil první jízdu, vše si vynahradil v té násle-
dující, kdy dojel za Bartošem, celkově tak zaujal
šestou příčku.
Pořadí – ME Dánsko: 1. P. Bartoš (CZE) – 50b., 2.
J. Nedvěd (CZE) – 38b., 3. V. Tarasov (UKR) – 37b.,
... 6. P. Michalec (CZE) – 33b. Seriál pokračuje
druhým kláním 7. května na známé motokrosové
dráze v bulharském Sevlievu.

Petr Kovář, foto archiv stáje

Jezdci Orionu v závodech
bojovali o přední příčky

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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Tennis Club Litomyšl dětem
K významným aktivitám každého tenisového
klubu patří výchova mladých tenistů všech vě-
kových kategorií. V posledních letech jevili malí
tenisté v Litomyšli zájem spíše o rekreační tenis,
až v letošním roce se po delší pauze našli první
hráči i se závodními ambicemi.
V tenisovém klubu bylo proto sestaveno smíšené
družstvo mladších žáků ve věku 10-12 let, které se
zúčastní Pardubické soutěže smíšených družstev
A pořádané Českým tenisovým svazem.
Soutěž probíhá od konce dubna do konce
června. Kromě TC Litomyšl se jí v této kategorii

účastní smíšená družstva klubů Dolní Dobrouče,
Letohradu, Moravské Třebové, Poličky, Svitav,
Ústí nad Orlicí a Žamberka.
Stěžejní roli v přípravě malých hráčů na soutěž
hrají individuální tréninky, mimo ně jsou pro děti
organizovány i společné, trenéry velmi ceněné
a u dětí oblíbené, nedělní tréninky.
Družstvo je zatím velmi mladé, jeho cílem v le-
tošní sezóně je především získat zkušenosti, ale
i motivaci do budoucna.
Po posledním soutěžním zápase této sezony,
který bude na domácí půdě v Litomyšli dne 25. 6.
2017, proběhne v areálu Sportcentra Litomyšl také
nábor nových členů všech věkových kategorií.
Zveme tímto tedy všechny zájemce o tenis, a to

Stratílek Trail Running Toulovcovy maštale
Srdečně zveme všechny příznivce běhu v přírodě
(„trailrunningu”) na nový závod, který se bude
konat 28. 5. 2017 v překrásném prostředí Toulov-
cových maštalí.
Pořádá Cyklo Stratílek Sport klub s RůžOFFkami
v běhu a ve spolupráci s organizací Toulovcovy
maštale Budislav. Na závodníky čeká několik tras
různých délek (5 km, 10 km, 20 km) a obtížností,
díky tomu se mohou zúčastnit jak začátečníci, tak
i pokročilí běžci. Všechny tratě budou vést roman-
tickou krajinou v okolí Budislavi a zavedou závod-
níky do nejkrásnějších koutů zdejší přírody.
Zázemí závodu (start, cíl a vyhlášení výsledků)
bude umístěno v areálu hostince Na Skalách v Bu-
dislavi.  Samozřejmostí je i doprovodný program
s testováním běžecké obuvi Salomon, který pro
vás připraví kolektiv Domu Sportu Stratílek, s.r.o.,
Litomyšl. Zkrátka nezůstanou ani rodinní přísluš-

níci závodníků a také děti. Pro ně se nabízí mož-
nost strávit čas vycházkou do překrásného pro-
středí tajuplných pískovcových skal a malebných
borových lesů, navštívit některou z blízkých roz-
hleden nebo ochutnat nějakou lokální specialitu
v místním hostinci. Děti se mohou vyřádit na vel-
kém dětském hřišti přímo v místě startu závodu.
Každý startující přihlášený v termínu do 19. 5.
2017 získá upomínkový a zároveň funkční dáre-
ček. Nejlepší závodníci se mohou těšit i na
krásné hodnotné ceny a originální pískovcové
poháry, které jsou symbolem krajiny, v níž se
závod odehrává, a vyrobeny budou jen pro účel
tohoto závodu. Bližší informace a přihlášky
budou k dispozici na webu www.stratilek.cz
a Facebooku Dům Sportu Stratílek a RužOFFky
v běhu. Budeme se na vás těšit!

Veronika Samková Stratílková

jak děti, tak i dospělé. Více informací žádejte zde:
predseda@tclitomysl.cz

Erika Hrabálková, foto: Nikola Ondráčková
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Nejmladší basketbalisté U11 mix
jsou 5. v České republice!
Krásného úspěchu dosáhlo družstvo domácího
klubu ADFORS Basket Litomyšl na Mistrovství
ČR smíšeného nejmladšího minižactva U11. Na
šampionátu, který se hrál od 21. do 23. dubna
v Brandýse nad Labem, jsme první den dokázali
zvítězit v obou duelech ve skupině a tím si zajis-
tili postup do čtvrtfinále.
ADFORS Basket Litomyšl – Baník Most 59:36
ADFORS Basket Litomyšl – Renocar Podolí 80:52
Úvodní utkání na šampionátu proti Mostu bylo
hodně nervózní a naši hráči dělali množství zby-
tečných chyb. V průběhu zápasu se výkon lepšil,
ale byly tam stále ještě velké rezervy. Důležitá
první výhra však byla naše. Ve večerním duelu
s Podolím jsme již předvedli mnohem kvalitnější
a koncentrovanější výkon. Pozitivem bylo, že se
prosazovali všichni hráči. Druhá výhra zname-
nala vítězství ve skupině a určila nám do čtvrtfi-
nále silným tým Josefova, se kterým jsme
v kvalifikaci na šampionát prohráli.
ADFORS Basket Litomyšl – Sokol Josefov 33:59
ADFORS Basket Litomyšl – Basket Valmez 79:28
Od první minuty čtvrtfinálového zápasu jsme ta-
hali za kratší konec a výrazně vyšší soupeř nás

přehrával především pod košem. Nakonec jsme
Josefovu porážku z kvalifikace neoplatili a s poz-
dějším finalistou turnaje prohráli. V odpoledním
duelu poražených týmů jsme si bez větších
problémů poradili s družstvem z Valašského Me-
ziříčí a tím si zajistili postup do nedělního utkání
o 5. místo s domácím Brandýsem.
ADFORS Basket Litomyšl – BK Brandýs n. L.
58:47

Proti domácímu týmu jsme očekávali bouřlivé
prostředí, ale naši skvělí fanoušci byli v utkání
slyšet daleko víc a i díky jejich podpoře jsme ve
vyrovnaném utkání dokázali v poslední čtvrtině
strhnout vítězství na naši stranu.
Konečné 5. místo v celorepublikové konkurenci
je skvělým umístěním našich nejmladších nadějí.
Děti si šampionát užily, když využily i bohatého
doprovodného programu, kterým byla například
společná návštěva bowlingu nebo bazénu. Na
MČR v našem týmu bojovalo těchto 16 kluků
a děvčat (za jménem je počet bodů na turnaji):
Jonáš Brýdl – 52, Ondřej Vomáčka – 44, Šimon
Vašek – 38, Matěj Hanuš – 33, Michaela Tomšů
– 25, Dominik Suchomel – 20, Jonáš Škop – 17,
Vendula Hrdličková – 17, Lukáš Pavliš – 16, Adam
Karlík – 14, Denisa Hloušková – 9, Michal Broulík
– 6, Berenika Gultová – 6, Natálie Melnyková –
5, Jolana Kolářová – 3, Bohdana Metyšová – 3.

Text i foto Martin Šorf, předseda klubu

školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí. Ne-
dílnou součástí je i maskot, který bude mladé
olympioniky podporovat na sportovištích. Stalo
se jím vzácné albínské mládě klokana rudokr-

kého. Klokanice se narodila v Letohradu
a v létě ji slavnostně pokřtí.

Olympiáda dětí a mládeže je republi-
ková soutěž krajských reprezentací
v kategoriích mladších a starších
žáků a žákyň. V Litomyšli se v roce
2003 uskutečnil první ročník a nyní

se sem po patnácti letech vrací.
Olympiády se odehrávají v dvouletých

cyklech a střídá se jejich letní a zimní
podoba. Nechybí zapálení olympijského

ohně, slavnostní ceremoniály nebo složení
olympijské přísahy. Pro mladé sportovce může
být olympiáda odrazovým můstkem pro zahá-
jení úspěšné kariéry. Soutěžili na ní například
snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, tyčkař
Jan Kudlička nebo krasobruslař Michal Březina.

-az-

Dětská olympiáda zavítá i do Litomyšle
V roce 2018 bude Pardubický kraj po patnácti le-
tech hostit Olympiádu dětí a mládeže. Hry
budou trvat šest dní od 28. ledna do 2. února
2018. Přes 1300 žáků z celé republiky bude
soutěžit v 11 disciplínách na sedmi spor-
tovištích, které se na nadcházející udá-
lost náležitě připravují. Lyžařské
a snowboardové disciplíny budou
probíhat v Bukové hoře a Větrném
vrchu, v Letohradu se bude soutěžit
v biatlonu, běžeckém lyžování a ly-
žařském orientačním běhu a hoke-
jové zápasy se odehrají v Chocni
a České Třebové. Na mladé sportovce se
můžeme těšit i v Litomyšli. Budou zde sou-
těžit v rychlobruslení, krasobruslení, šachách
a tanečních soutěžích. Navíc ve městě bude
v Evropském školícím centru umístěn olympijský
dům. Litomyšl tak naváže na hostování letní
Olympiády dětí a mládeže z roku 2003.
Nadcházející olympiáda má již své logo a jednot-
nou grafiku, kterou vytvořili studenti Střední

Městský bazén má 500 000. návštěvníka
Letos v listopadu si připomeneme již 7 let od
slavnostního otevření krytého bazénu v Lito-
myšli a věříme, že hodně lidem, a nejen z Lito-
myšle, dětem, seniorům i dospělákům, dělá
radost a jeho provozování je prospěšné široké
veřejnosti. Je místem odpočinku, rehabilitace,
kondičních tréninků,  místem výuky, soutěží
i vodních radovánek. V sobotu 22. dubna 2017
po 17. hodině Městský bazén v Litomyšli přivítal
svého půlmilióntého návštěvníka z řad veřej-
nosti. Stala se jím paní Eva Dufková z Nyklovic
okres Žďár nad Sázavou. Paní Dufková s rodinou
převzala za přítomnosti pana starosty a vedou-
cího bazénu pamětní list a permanentku na 20
vstupů do bazénu. Blahopřejeme k výhře a i na-
dále se těšíme na další návštěvníky a brzké
dosáhnutí milionu. Myslíte, že opět za 7 let? 

Přejeme příjemný pobyt všem a děkujeme za
vaši přízeň.                               Dagmar Marková, 

Městský bazén Litomyšl, foto archiv bazénu

Sportovní hry
seniorů
Vše o činnosti MO svazu důchodců v Litomyšli
za uplynulý rok a plány a novinky chystané pro
rok 2017 se více než stovka přítomných dověděla
na své výroční schůzi 24. 3. 2017.
Vedle tradičních pobytů v Podhájské a v Sezi-
mově Ústí se letos důchodci podívají do rozkvet-
lého parku v Průhonicích, navštíví nedaleké
Nové Hrady a okolí Kozlova, podzimní týdenní
pobyt se uskuteční v Bílých Karpatech. A násle-
dovat bude tajný výlet, a protože je tajný – cíl
zná pouze předseda.
Novinkou pro letošní rok jsou připravované
I. sportovní hry seniorů v Litomyšli. Ty se usku-
teční v úterý 6. 6. 2017 ve Sportovním areálu za
sokolovnou od 10.00 hodin. Sportovní disciplíny
jsou vybrané tak, aby se zúčastnit mohli všichni
– vedle těch tradičních jsou vybrané úkoly, při
kterých se účastníci něco naučí, něco dozvědí
a něco dokáží.
Podmínkou pro registraci (od 9.30 hod.) je být
starší 60 let a mít rád pohyb a legraci.
Vítáni jsou i nesportující diváci – jako fandové.
Občerstvení zajistí personál sportovního areálu.
„Nic není nesnadné tomu, kdo chce” /latinské
přísloví/                                       Dana Kmošková

Květnový běh
pro dobrou věc 
Rádi běháte nebo konečně chcete začít? V so-
botu 13. května 2017 se k obojímu nabízí skvělá
příležitost. Navíc pomůžete dobré věci. Jak? Od
14 hodin pro vás v Nové Vsi u Litomyšle Dobro-
volnické centrum při Farní charitě v Litomyšli
společně s dalšími partnery připravilo vyzna-
čené běžecké trasy různých délek a obtížnosti.
Přijeďte objevit malebnou krajinu údolí Jalového
potoka, v jehož korytě teče voda právě většinou
jen v toto roční období! Máte-li rádi geocaching,
i tady najdete nějakou tu kešku. Především ale
budete sami nebo se svými kamarády či blízkými
spolu venku a zažijete odpoledne, na které bu-
dete rádi vzpomínat. Startovné zaplatíte symbo-
lické (dospělí 50 Kč, děti 20 Kč). Tyto finanční
prostředky budou všechny jako dar věnovány
Speciální základní škole Litomyšl jako příspěvek
na ozdravný pobyt dětí u moře. A to za to stojí.
Těšíme se na vás. 

Marie Šnajdrová, koordinátorka, 
Dobrovolnické centrum při FCH Litomyšl 


