
Nadační fond pomůže s nákupy
zdravotnického vybavení za milion korun

Na veletrzích cestovního
ruchu nebudeme chybět
Veletrhy cestovního ruchu mají v oblasti pre-
zentace destinací stále nezastupitelnou roli.
Materiály z Litomyšle nebudou chybět ani letos
na těch nejvýznamnějších českých i zahranič-
ních akcích. Některých veletrhů se účastníme
osobně, na jiných jsme zastupováni nejrůzněj-
šími sdruženími a organizacemi – např. Českým
dědictvím UNESCO, Českou inspirací, Česko-
moravským pomezím, Destinační společností
Východní Čechy i agenturou CzechTourism.
Letošní veletržní putování zahájíme díky České
inspiraci 9. ledna prezentací na veletrhu Vakan-
tie Utrecht a pokračujeme od 18. ledna na me-
zinárodním veletrhu turistických možností
v regionech Regiontour Brno. Právě zde pro-
běhne křest stolního kalendáře s názvem „Za

zážitky do měst UNESCO a České inspirace”
a nástěnného kalendáře s názvem „Česko-
UNESCO-Slovensko” s podtitulem „po 25 le-
tech opět spolu”. Téma tohoto kalendáře bylo
zvoleno v souvislosti s tzv. osmičkovými výro-
čími – rádi bychom si připomněli, že památky
UNESCO z České a Slovenské republiky k sobě
mají velmi blízko – a to ne pouze pokud jde
o vzdálenost. Také z tohoto důvodu pojedeme
s expozicí měst UNESCO a České inspirace na
Slovakiatour Bratislava, který začíná 25. ledna.
Tento veletrh každoročně navštíví opravdu ob-
rovské množství návštěvníků, kteří dovolenou
v Čechách vyhledávají a milují – věříme, že se
nám podaří nalákat je právě k nám, do Lito-
myšle. strana 5 >

II. ZŠ bude mít nové
odborné učebny

Zimní olympiáda
dětí a mládeže

Oznámení voličům 
k volbě prezidenta

„V posledních týdnech roku 2017 jsme in-
tenzivně jednali o tom, na co peníze
z fondu použít tak, aby z toho pacienti
měli co největší užitek. Jsem rád, že jsme
došli ke shodě, a doufám, že výběrová ří-
zení proběhnou rychle a hladce, aby se
nové vybavení dostalo co nejdříve do
praxe,” prohlásil starosta Radomil Ka-
špar, jenž je zároveň členem správní rady nadač-
ního fondu.

Nejdražší investicí bude pořízení nového
elektrochirurgického vybavení pro Lito-
myšlskou nemocnici. „Jedná se o přístroj
běžně využívaný při operacích jak otevře-
ných, tak laparoskopických. Při použití na
tkáních těla vede k rychlému uzavírání
cév, takže při operacích zlepšuje přehled-
nost a současně snižuje krevní ztráty.

Tím dochází ke zkrácení doby výkonu, snížení
nároků na anestezii a zákrok je pak pro pacienta

2053

Speciální operační přístroj pro chirurgy z Litomyšlské nemocnice, matrace proti proleženinám
i automobil, kterým budou pracovníci Farní charity Litomyšl dojíždět za klienty. To jsou věci, jejichž
nákup finančně podpoří Nadační fond na rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Správní rada odsou-
hlasila před Vánoci poskytnutí příspěvků, jejichž výše může dosáhnout až jednoho milionu korun. 

Zpravodaj města Litomyšle

šetrnější,” popisuje operační zařízení doktorka
Zdenka Fenclová, náměstkyně pro léčebnou péči
Litomyšlské nemocnice. Na jeho nákup uvolnila
správní rada až 600 tisíc Kč, konečná cena vzejde
z výběrového řízení.
Finanční pomoc se nemusí týkat pouze speciál-
ních nástrojů, protože i ty běžné, jako je například
auto, mohou lidem v tíživé situaci ulehčovat život.
Pracovníci Farní charity Litomyšl vyráží denně do
terénu, aby pomáhali starým či nemocným lidem
přímo u nich doma. Jejich spádovou oblastí je celé
Litomyšlsko, včetně těch nejmenších obcí. Z to-
hoto důvodu nadační fond charitě pořídí automo-
bil Škoda Fabia pro účely zajištění ošetřovatelské
služby za 290 tisíc Kč. „V posledních letech poci-
ťujeme zvýšenou poptávku po terénních ošetřo-
vatelských službách, protože pacienti si přejí
pokud možno zůstávat doma, kde to důvěrně
znají a mají rádi. Naše organizace disponuje do-
statečným počtem sester i přístrojovým vybave-
ním a mohli bychom realizovat více tras, než
máme v současné době automobilů. Proto jsme
požádali o tento příspěvek a jsem velice ráda, že
nám bylo pro uspokojení potřeb klientů vyho-
věno,” uvedla ředitelka Farní charity Litomyšl Věra
Dvořáková. V pořadí již šestý vůz, který má Cha-
ritní ošetřovatelská služba k dispozici, dorazil do
garáže ještě v prosinci 2017. strana 3 >

Na co se můžeme
těšit v roce
2018?

3. ledna 2018
Ročník XXVIII.1

I v roce 2018 se můžete těšit na desítky
kulturních akcí. Samozřejmě se vrátí
osvědčené klasiky, protože Smetanova Li-
tomyšl, Lázně ducha, Gastroslavnosti M. D.
Rettigové či Andělské adventní neděle
k Litomyšli již neodmyslitelně patří. Vydat
se ale můžete na celou řadu menších, nic-
méně velice oblíbených akcí a i na některé
horké novinky. Doufáme, že se vám bude
kulturní program v roce 2018 líbit, a že se
budeme potkávat v jeho průběhu. Již
v lednu je naplánovaná řada akcí pro malé
i velké návštěvníky, více informací k letoš-
nímu programu najdete na straně 9.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s podáním grantové žádosti

Městské knihovny Litomyšl na pořízení nového
knihovního systému Koha v rámci programu
VISK (Veřejné informační služby knihoven).

 RaM se seznámila s žádostí firmy LT DEVELO-
PER s. r. o. o vydání souhlasu s prodejem po-
zemků za účelem výstavby bytového domu. Pro
projednání prodeje pozemků požaduje RaM
předložení investičního záměru nebo studie na
bytové domy a souvisejícího parkování.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-
skytnutí dotace ve výši 100 000 Kč společnosti
LIKO Svitavy, na nákup kontejnerů na tříděné
složky odpadů na území Litomyšle v roce 2018.

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM podání žá-
dosti o dotaci vč. investičního záměru na reali-

zaci akce „Pomník obětem válek – Pazucha”. Žá-
dost je předkládána do programu „Dotace na za-
bezpečení péče o válečné hroby” Ministerstva
obrany ČR.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o grant do
programu Europe for Citizens, opatření Partner-
ství měst. Cílem projektu je setkání partnerských
měst v roce 2018 k 100. výročí vzniku samostat-
ného Československa a dalších významných
událostí vztahujících se k tomuto období.

 RaM souhlasí s tím, že Ing. arch. Zdeňka Vy-
drová bude do 31. 12. 2018 nadále provádět kon-
zultační a poradenské činnosti pro rozhodování
na úseku rozvoje města a zajištění architekto-
nické úrovně při povolování staveb.

Více na www.litomysl.cz

Usnesení
zastupitelstva

 ZaM souhlasí s vedením trasy D35 dle projek-
tové dokumentace pro územní řízení „Dálnice
D35 Ostrov – Vysoké Mýto” zpracované firmou
SATRA, spol. s r.o., Sokolovská 32, Praha. Dálnice
je umístěna mimo jiné na pozemcích ve vlastnic-
tví a spoluvlastnictví města Litomyšle v katas-
trálním území Stradouň.

 ZaM souhlasí s vedením trasy D35 v okolí
města Litomyšle dle předloženého projektu pro
územní řízení na stavbu „D35 3506 Džbánov –
Litomyšl” dle projektové dokumentace vypraco-
vané HBH Projekt, spol. s r.o. Podmínka sou-
hlasu se stavbou je, že u částí stavby, kde hrozí
riziko překročení hlukových norem, požadujeme
vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci pro-
tihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vege-
tačními patry 

 ZaM souhlasí s poskytnutím individuální do-
tace ve výši 40 000 Kč na koncertní turné pě-
veckého sboru KOS do Kanady a USA.
Příjemcem dotace bude Nadační fond pedago-
gické školy v Litomyšli.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100
000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli na
úhradu nákladů na vybudování nuceného vě-
trání v Novém kostele – 1. fáze (odsávání a reku-
perace vydýchaného vzduchu).

 ZaM vzalo na vědomí „Petici ve věci urychlení
výstavby nového domova důchodců v Litomyšli”
ze dne 27. 11. 2017.         Více na www.litomysl.cz

Na jednání zastupitelstva 
se opět řešila dálnice i rozpočet
Poslední loňské jednání zastupitelstva se usku-
tečnilo ve čtvrtek 14. prosince a po většinu ze tří
hodin se neneslo ve sváteční atmosféře. Po pro-
cedurálních záležitostech přišlo na řadu téma vý-
stavby dálnice D35. Radek Pulkrábek (Patriot
SNK) se nejprve vrátil k minulému jednání, v němž
politici vyjádřili podporu variantě 0. Vyjádřil ne-
souhlas s procedurou předcházející hlasování
a označil ji za „hraničící s fíglem”. „Téma D35 je
silné a zasluhuje si to, aby se o něm jednalo fé-
rově, jednou se totiž možná ukáže, že ti, kteří hla-
sovali pro ,jedničku’, hlasovali pro rychlejší
variantu,” řekl mimo jiné přítomným. Starosta Ra-
domil Kašpar (KDU-ČSL) se ohradil vůči tomuto
názoru. „Usnesení k dálnici jsme minule projed-
návali čtyři hodiny a otevřeně jsme o této proble-
matice diskutovali. Nařčení, že používáme metody
na hraně, není podle mého názoru vůbec na
místě,” reagoval starosta. Potom vystoupili zá-
stupci spolků Pro Litomyšl a Živé Kornice. Ti v pro-
mluvách zopakovali své argumenty z minulého
projednávání dálnice D35, tedy, že varianta 1 je ve-
dena ve větších zářezech a v menších náspech, je
ohleduplnější vůči lidem a ŘSD neodvádí při plá-
nování dálnice dobrou práci. Zároveň upozornili,
že kvůli pravděpodobným soudním sporům s ma-
jiteli pozemků, kudy povede dálnice, nemusí být
vybudování varianty č. 0 rychlejší. Zastupitelé pak
opět hlasovali o stanovisku města k trase dálnice
a potvrdili své předchozí usnesení,  Třináct z nich
tak znovu dalo najevo, že variantu 0 považují
s ohledem na možná zdržení stavby za bezpeč-
nější. Hlasováním neprošel ani bod, v němž se
rozhodovalo o žádosti spolku Živé Kornice o tom,
aby byl vypracován alternativní návrh trasy v okolí
obce. V souvislosti s dálnicí D35 se ještě diskuto-
valo o dvou záležitostech – zda město souhlasí
s tím, aby komunikace vedla po pozemku, jenž je
v majetku Litomyšle v katastrálním území Stra-
douň, a o souhlasu zastupitelů s vedením trasy
D35 v okolí města dle projektu pro územní řízení.
Oba dva body zastupitelé odsouhlasili.
Z následujícího jednání zmiňme například to, že
zastupitelé schválili ve srovnání s minulostí
v předstihu rozpočet města pro nadcházející rok,
jenž bude ve výši téměř 303 milionů korun. Lito-
myšl tak poprvé v novodobé historii nemá na za-
čátku kalendářního roku rozpočtové provizorium.
Při schvalování zápisu z finančního výboru zastu-
pitelé diskutovali o docházce členů, nevhodnosti
vybudování parkovacího domu u ulice Zahájská
a potřebě nových míst pro auta u nemocnice. Za-
stupitel Radek Pulkrábek také vystoupil ke stavu
a rozpočtu vodovodní a kanalizační sítě a požádal,
aby se prostředky vybrané na vodném a stočném
používaly na opravy, rekonstrukce a výstavbu vo-
dovodních sítí, podle něj totiž ne všechny peníze

vybrané z těchto poplatků končí v této sféře. Ná-
sledně vyzval kontrolní a finanční výbor, aby se
tímto podnětem zabývaly. Starosta Radomil Ka-
špar v reakci uvedl, že se tyto prostředky stávají
součástí rozpočtu a hradí se z nich mimo jiné
i opravy majetku města, jenž je vyčíslen na asi 2,5
miliardy korun, a každý rok se musí dát miliony na
jeho údržbu.
Další debata se týkala dotací, kterými město při-
spěje na pořízení nové ventilace do Nového
kostela a opravu zdejší farnosi. V závěru prosin-
cového jednání se zastupitelé ještě seznámili se
zápisem mediálního výboru, jehož členové jednali
o návrhu na zlepšení městského webu. Později
pak vystoupili občané bydlící poblíž hostince
U Černého orla, kteří si stěžovali na hluk z tohoto
zařízení. Vedení města následně přislíbilo, že se
pokusí sjednat nápravu a mimo Lázně ducha
v této lokalitě nebudou instalovány lázeňské la-
vičky, které někteří lidé využívají ke konzumaci ná-
pojů. -mv-

Na podzim letošního roku si připomeneme 100
let od vzniku Československé republiky. V sou-
časné době se vedení města zabývá návrhy na
vybudování mementa, které připomene uply-
nulé století naší novodobé státnosti. O tomto
záměru budeme informovat v dalších vydáních
Lilie, nicméně již teď můžeme veřejnosti sdělit,
že představitelé Litomyšle se v rámci oslav také
zúčastní setkání s představiteli slovenské Le-
voči. Vše je ve stádiu příprav, ale vedení města
se zdá symbolické, abychom si právě s partner-
ským městem ze Slovenska připomněli vznik
svobodného státu. Z České republiky by se k vý-
chodním sousedům měly vypravit Litomyšlský
symfonický orchestr a vysokomýtský sbor Ota-
kar společně s delegací občanů. V současné
době se také řeší přizvání dalších zahraničních
hostů, protože rok 2018 bude samozřejmě
i dobou pro připomínku konce první světové
války. Rádi bychom v Levoči přivítali i naše part-
nery z nizozemského Rodenu a někoho ze sou-
sedního Polska, abychom si společně
připomněli, že mír a spolupráce nebyly vždy sa-
mozřejmostí. V souvislosti s Levočou čtenáře in-
formujeme o tom, že toto naše partnerské
město má novou primátorku, kterou se stala
Lýdia Budziňáková. Dnes již bývalý primátor
Milan Majerský se po listopadových volbách stal
županem Prešovského kraje. -mv-

Plány na oslavu
100 let státnosti

Architektonická
cena pro litomyšl-
ské starosty

Litomyšlští porevoluční starostové Miroslav
Brýdl, Jan Janeček, Michal Kortyš a Radomil Ka-
špar na konci listopadu převzali prestižní Českou
cenu za architekturu v kategorii Zvláštní počin,
kterou odborná porota ocenila jejich „soustav-
nou práci pro město, která vedla ke vzniku mi-
mořádného fenoménu města Litomyšl, kde se
daří koncepčnímu uvažování o městě i dobré ar-
chitektuře. Zvláštní ocenění si pak v této souvi-
slosti zaslouží jejich schopnost spolu komunikovat
i poté, co odešli z funkce starosty, což vede ke
kontinuitě této práce, kdy změna starosty nezna-
mená změnu v přístupu k rozvoji města.”
Česká cena za architekturu je soutěžní pře-
hlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora
architektů. Vyhlášením ceny Komora navazuje
na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž
propaguje kvalitní výsledky práce jak etablova-
ných, tak začínajících architektů. Cílem ceny je
architektonická díla propagovat a prezentovat
směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich
estetické a technické kvality, ale především
v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí
a společenského přínosu. 

-az-, foto: Pavel Vopálka
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II. základní škola bude mít
nové odborné učebny
Rozvoj výuky moderních digitálních technologií,
lepší cesta k osvojení cizích jazyků a vytvoření
prostorů, kde budou moci děti zlepšovat své
manuální dovednosti. Takové jsou cíle projektu
na vybudování odborných učeben na II. základní
škole, na který město dostalo ke konci roku 2017
příslib dotace z Integrovaného regionálního ope-
račního programu ve výši 15,5 milionu korun.
„Pokud bych měl naše plány v pár větách shr-
nout, tak do stávající budovy školy vestavíme
část, v níž budou odborné učebny. Děti se v nich
budou učit nejenom jazyky a práci na počítači,
ale také tam bude nová kuchyň, kde si žáci osvo-
jují základy vaření. Dotace je poměrně štědrá,
nicméně město na tento projekt ještě musí se-
hnat deset milionů korun,” popisuje projekt
místostarosta Josef Janeček.
S přípravami na výstavbu se začalo již v minu-
lém roce, a pokud půjde vše podle schváleného
harmonogramu, tak by děti do nových učeben
mohly poprvé nahlédnout na začátku školního
roku 2019/2020. V rámci projektu nedojde
pouze k vybudování nových prostor, ale i nákupu
potřebného vybavení. Měla by se tak vyřešit ne-
vyhovující situace na škole, kde je v současné
době pouze jedna místnost se 24 staršími počí-
tači. Nová učebna pro cizí jazyky je také potřeba,
protože ve stávající se učí celkem 15 tříd a na
stejné židli se po hodinách střídají malí prvňáci
s odrostlými deváťáky. Na škole vznikne rovněž
nová kuchyňka, neboť stará je po téměř 25 le-
tech intenzivního používání ve špatném stavu.
Při pracovních činnostech se děti budou učit zá-
klady vaření v moderní a funkční kuchyni. Ve-
škeré nové učebny budou bezbariérové.
„Z dotazníků absolventů nám vyplynulo, že po-
třebují prohloubit výuku práce s počítači, proto

jsme pozměnili školní vzdělávací program
a v rámci pracovních činností vyučujeme kromě
jiného právě práci s digitálními technologiemi,
k tomu je však potřeba patřičné vybavení. Pokud
jde o znalosti cizích jazyků, domluvit se více ja-
zyky je dnes již nezbytné. Na škole proto vyučuje
angličtinu nejen kvalifikovaná paní učitelka, ale
ještě rodilá mluvčí. A kromě angličtiny nabízíme
žákům i ruštinu a němčinu. Na to vše je druhá
vybavená jazyková učebna téměř nutností,” vy-
světluje ředitelka ZŠ U Školek Miroslava Jireč-
ková a dodává: „Jsem moc ráda, že naše město
má osvícené vedení, které do zdejších škol in-
vestuje, neboť si dobře uvědomuje, že vzdělaní
mladí lidé jsou naší budoucností.”
Získání dotace nebylo snadné, protože o fi-
nanční příspěvek bojovala Litomyšl v těžké kon-
kurenci. „Celkem do této výzvy bylo podáno 183
projektů, ale jen 65 z nich je přímo doporučeno
k podpoře, a to jen díky plnému bodovému hod-
nocení, které získal i náš projekt,” uvedl Jaromír
Drábek z Oddělení projektů a dotací MěÚ Lito-
myšl. -mv-

Jak to vypadá s novým domovem pro seniory?

Tento projekt se připravuje od roku 2015 a je ve
fázi před vydáním stavebního povolení. Plány
opakovaně připomínkovalo vedení Centra soci-
ální pomoci města Litomyšle tak, aby nový
domov splňoval všechna potřebná kritéria a vy-
hovoval nárokům klientů a zaměstnanců. V pro-
jektu se počítá s vybudováním příjemného
prostředí, kde naši spoluobčané budou moci
důstojně trávit stáří s veškerou dostupnou péčí.
Zároveň by mělo dojít ke spojení domova, jenž
v současné době působí ve dvou oddělených
budovách. Z formálního a procesního hlediska je
téměř vše připraveno pro to, aby se mohlo začít
stavět. Jedinou překážkou, která skutečně brání
výstavbě, je finanční aspekt. Celkové náklady
jsou odhadovány na 178 milionů Kč a město
dlouhodobě usiluje o získání investičních pro-

středků z některého
státního dotačního ti-
tulu. Bez dotace není
v ekonomických mož-
nostech města, jež má
roční rozpočet okolo
300 milionů korun
s nezanedbatelným
podílem mandator-
ních, tedy povinných
výdajů, stavbu zreali-
zovat. „V roce 2017
jsme nebyli v dotačním
řízení úspěšní, ale po-
čítáme s podáním žá-
dosti i v příštím roce.
Budeme zkoušet,
dokud to nevyjde.
Tento projekt je naší
prioritou a víme o tom,

že veřejnost toto téma trápí. Bohužel na  stavbu
domova nejde z běžného rozpočtu za pár let na-
šetřit a úvěr by město zadlužil na dlouhé roky.
Napneme všechny síly pro to, abychom získali
významnou část z jiných zdrojů. Pak můžeme
začít stavět,” uvedl starosta Radomil Kašpar.
Co se týče sociální oblasti, tak město tyto akti-
vity dlouhodobě podporuje a částka se mezi-
ročně zvyšuje. V roce 2015 město vynaložilo
téměř 4 miliony korun, o rok později to bylo již
5,5 milionu a letos příspěvek na sociální pomoc
přesáhl 6,6 milionu. Tyto peníze se použily na
provoz respitní péče ve vile Jindra, zajištění te-
rénní pečovatelské služby, ale šlo i o příspěvky
pro sociální organizace. Mezi ně patří například
Svaz důchodců Litomyšl, Parkinson klub Lito-
myšl, Speciální základní škola Litomyšl, oblastní

charity, Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením Litomyšl a mnohé další. Příspěvek
z litomyšlského rozpočtu získala rovněž společ-
nost Ruka pro život, která zajišťuje denní staci-
onář pro handicapované spoluobčany. Největší
podporu dlouhodobě dostává již zmíněné Cen-
trum sociální pomoci města Litomyšle na provoz
domova pro seniory. V roce 2017 se jednalo
o částku 4,3 milionu korun.                             -mv-

Zastupitelé se v prosinci seznámili s peticí, v níž přes 600 signatářů
žádá urychlenou výstavbu nového domova pro seniory (petici v plném
znění najdete na straně 13). V textu rovněž organizátoři zmiňují neutě-
šenou situaci v sociálních službách. Jak to tedy v současné době vypadá
s výstavbou nového domova pro seniory? 

Co radnice chystá
na rok 2018?
Psaní o plánech je nevděčný úkol, protože u pro-
jektů může takřka kdykoliv dojít ke zpoždění.
Přesto k novoročnímu vydání bezesporu patří
i výčet plánů města pro rok 2018. Některé, jako
třeba téma výstavby nového domova pro seni-
ory, odborné učebny na II. základní škole či
oslavy výročí 100 let od vzniku Československé
republiky, najdete v samostatných článcích. 
Pro letošní rok zastupitelé schválili rozpočet ve
výši téměř 303 milionů korun, jenž je asi o 10 %
nižší než ten loňský. Rovněž se vyčlenilo přes 60
milionů korun na investice. Jedná se zhruba
o poloviční částku než pro rok 2017 a ušetřené
finance se použijí na obnovu a opravu stávají-
cího majetku města. 
Zřejmě největší investicí roku 2018 bude ote-
vření nového sídla Domu dětí a mládeže Lito-
myšl, na kterém v současné době pracují dělníci
při rekonstrukci bývalé budovy ortoptiky nad
autobusovým nádražím. Rovněž se plánuje za-
hájení příprav na úpravu prostor, kde se DDM
v současnosti nachází, aby se navýšily kapacity
II. mateřské školy. V různé fázi příprav jsou stu-
die na vytvoření parkovacích domů, nové hasi-
čárny v průmyslové zóně a sběrného dvoru.
V roce 2018 se počítá se zahájením prací na za-
teplení „jiskrácké” sportovní haly. V současné
době také běží přípravy projektu na úpravu zóny
kolem morového sloupu na Smetanově náměstí.
O plánech vedení města vás budeme informovat
v dalších vydáních Lilie, mezitím si můžete pro-
studovat prezentaci Tři roky poté a co dál, v níž
najdete informace o událostech roku 2017 i plá-
nech pro letošek. Prezentace je dostupná na
webu litomysl.cz. -mv-

Nadační fond
pomůže s nákupy
vybavení
> strana 1
Poslední příspěvek z nadačního fondu ve výši 120
tisíc Kč použije Litomyšlská nemocnice na nákup
tří pasivních antidekubitálních matrací. Jedná se
o pomůcku k prevenci proleženin u pacientů se
zhoršenou pohyblivostí. 
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska
již v minulosti přispěl zdejší nemocnici částkou
390 tisíc Kč na nákup přístroje pro rázovou vlnu,
který personál používá při rehabilitaci pacientů.
Správní rada rovněž odsouhlasila finanční příspě-
vek ve výši 300 tisíc Kč na vybavení interního pa-
vilonu Litomyšlské nemocnice. Posláním fondu je
zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro
všechny občany mikroregionu zajišťované privát-
ními poskytovateli, Litomyšlskou nemocnicí, vý-
jezdovým stanovištěm RLP a charitní
ošetřovatelskou službou. Město Litomyšl v minu-
losti do fondu vložilo přes jeden milion korun, de-
sítky tisíc pak darovaly okolní obce a firmy.
Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska
je transparentní. Každý přispěvatel ví, co konkrét-
ního je z jeho peněz financováno. Přidat se mů-
žete i vy. -mv-, foto: Pavel Vopálka
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Patriot SNK
Proč jsem na zastupitelstvu navrhoval vy-
tvoření samostatné kapitoly pro VaK a ČOV
(vodovodní a kanalizační sítě a čistírnu od-
padních vod)? Protože peníze, které platíte za
vodné a stočné, neslouží jenom k úhradě
těchto služeb a údržby jejich sítí, ale část
těchto peněz končí v rozpočtu města. Dalo by
se to pochopit, pokud by se potom těmito pe-
nězi z rozpočtu platily rekonstrukce, opravy
a výstavba nových sítí, nebo pokud by alespoň
tyto peníze zůstávaly odložené na tyto výdaje.
Jenomže to se u nás neděje. Vzpomínáte na po-
slední zdražení stočného? Bylo to z důvodu
zajištění financování úvěrů na výstavbu kana-
lizace v Nedošíně a na Lánech a opravy ČOV.
Nebylo to potřeba! Nájem, který dlouhodobě
inkasuje Město za VaK sítě, generuje dostatek
prostředků na to, aby si nemuselo brát úvěry
a tím pádem i zdražovat stočné. Jednoduše ře-
čeno peníze, které vybereme za vodné a stočné

částečně projíme v rozpočtu. I když? U nás se
těmito penězi platí "hodnotná" moderní archi-
tektura a moderní umění, což zajisté ocení vět-
šina občanů (doufám, že jsem do této věty dal
dostatek ironie). To co navrhuji je jednoduché.
Oddělme tyto peníze od zbytku rozpočtu a už
je neprojídejme. Peníze z vodného a stočného
nemají být další daní, která plní rozpočet
města, za které politici pořizují chléb a hry pro
své voliče, ale prostředky které udržují VaK sítě
a ČOV a hradí náklady s úpravou vody a čiště-
ním odpadních vod. Jedna věc mě při projed-
návání rozpočtu opravdu překvapila. Město
má svého nemovitého majetku v hodnotě přes
2 miliardy Kč a nestíhá financovat jeho opravy
a údržbu. Přesto posíláme 100 tis. Kč na opravu
nového betonového kostela u R35 a cca 190 tis.
na opravu fary. Možná bych to pochopil, kdyby
v našem státě neproběhla odluka církví od
státu a církevní restituce v řádu miliard Kč,

které jsou dostatečným zdrojem pro financo-
vání potřeb církví. Ptal jsem se, proč takové vý-
daje vedení Města navrhuje? Odpověď byla
v duchu, že Město každý rok přispívá církvím.
Dobře, ale nejsou to jenom církve, kdo koná
"bohulibou činnost" pro občany města a má
majetek který potřebuje opravy. Ptal jsem se,
zda bude vedení Města stejně podporovat
i spolky a soukromé společnosti tímto způso-
bem. Odpověď starosty byla až na moji druhou
výzvu a to velmi nejasná. Něco v duchu, máme
i takový podobný fond, z kterého by to šlo, ale
jasné ne, nebo ano nezaznělo. Na to já říkám,
Město se má v prvé řadě starat o dobrou
správu svého majetku. Obzvláště, když mu na
to vlastní prostředky nestačí. Závěrem vám vá-
žení občané a občanky přeji šťastné vykročení
do nového roku. 

Radek Pulkrábek Patriot SNK

Vážení spoluobčané,
na prosincovém jednání zastupitelstva jsme
opět řešili plány na výstavbu dálnice D35. Kritici
varianty 0 zopakovali své argumenty a ná-
sledně došlo k hlasování, v němž jsme znovu
podpořili zmíněnou variantu 0 oproti variantě 1
(podrobněji se o nich můžete dočíst v Liliích
z roku 2017). Opět zde opakuji, že jako zastu-
pitelstvo nerozhodujeme o trase dálnice,
neboť nemáme takovou pravomoc. Podpora
varianty 0 je pouze signálem, co jako město
preferujeme. Jako starosta se musím ohlížet na
přání a zájem většiny lidí, byť třeba nejsou tolik
slyšet. Na základě vyhodnocení obou návrhů
na vedení trasy si stojím za tím, že varianta 0
je pro Litomyšl a všechny obyvatele méně ri-
ziková, ačkoliv je velice pravděpodobné, že nás
kvůli dálnici nemine soudní spor s vlastníky po-

zemků u Strakova, Janova a Kornic. O tomto
problému jsme jednali dlouho a se všemi do-
tčenými stranami. Proto mě potěšil nedávný
mail, v němž nám člen skupiny pro životní pro-
středí po prostudování technické studie dal za
pravdu a uznal, že varianta 0 a studie 1 se od
sebe tak dramaticky, jak říkají někteří občané,
z hlediska ochrany přírody a zdraví obyvatel
neliší. Tento text na začátku ledna zveřejníme
na webu a každý si jej může prostudovat. Ne-
jedná se o nic nového, zmíněný dokument byl
prezentován i na veřejném projednání v létě ve
Smetanově domě. Ještě bych rád shrnul, proč
jsme již dvakrát podpořili variantu 0. Není to
proto, že chceme jít na ruku stavební lobby, ne-
stojí za tím úplatky, kšefty ani „fígle”. Varianta
0 splňuje veškerá kritéria, která ze zákona
musí,  včetně  hlukových  a dalších  norem.

Je v mnohem pokročilejší fázi a zanedlouho se
podle ní může začít stavět, což u varianty 1 ne-
platí. Nemělo by tedy dojít k tomu, že všude
v okolí dálnice bude, jen u Litomyšle ne, a pak
nám středem města budou denně jezdit navíc
tisíce aut. Při projektování „nulky”, a na to bo-
hužel někteří zapomínají, udělali projektanti
řadu ústupků (posunutí dálnice až za Kornice,
vynechání mimoúrovňové křižovatky a parko-
viště pro kamiony). V souladu s názorem do-
tčených obcí požadujeme protihlukové stěny
a další opatření, kterými chceme eliminovat
ruch z dálnice na minimum. To samozřejmě
stále platí a uděláme pro to maximum. Na
závěr mi dovolte, abych vám popřál úspěšný
rok 2018.

Radomil Kašpar, starosta

Vážení spoluobčané,
oslavy k příchodu roku 2018 máme za sebou
a nyní nás čeká další období, ve kterém se bu-
dete potkávat na různých společenských, kul-
turních nebo sportovních akcích, setkáních
a výletech v různých spolcích a klubech. Nebo
jen tak při nákupech či pochůzkách po městě.

Věřím, že tato „potkávání” budou vždy milá
a přátelská.
Stojíme na prahu osmičkového roku. Některé
osmičkové roky byly v naší historii významné
a osudové. Dobré i špatné.
Jaký bude rok 2018?  Bude to rok jednak volební
a vedle mnoha různých výročí i rok, kdy si bu-

deme připomínat 100 let naší samostatnosti.
Toto výročí bychom všichni měli vnímat jako
něco velkého a významného z různých názoro-
vých pohledů a na své češství být hrdi.
Přeji Vám všem pevné zdraví. Šťastný, klidný
a spokojený každý den v roce 2018.

Dana Kmošková

Alej filozofů
úspěšná v celo-
státní soutěži
Naše nová Alej filozofů získala nejvíce hlasů
z Pardubického kraje v anketě Alej roku. Oblí-
bená část města v podzámčí, kde se koná řada
společenských a kulturních akcí, obdržela v hla-
sování veřejnosti 111 hlasů. Celkovým vítězem se
stala alej v Dřevčicích z Libereckého kraje.
„Je pravda, že v plné kráse bude toto místo až za
několik let, ale jsem rád, že se obnovená část Li-
tomyšle lidem líbí již nyní, protože alej už bude
jenom hezčí a hezčí,” řekl k hlasování veřejnosti
starosta Radomil Kašpar. Tato lokalita v uplynu-
lých letech prošla obnovou při revitalizaci zá-

meckého návrší. Na základě dendrologického
průzkumu se kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu
stavu pokácely staré stromy. „Tehdy to vyvolalo
velkou nevoli, ale mladé stromy nám už rostou
a pevně doufám, že nová Alej filozofů tady bude
minimálně desítky, ne-li stovky let. Je to jako
s lidským životem, staré má střídat to mladé,”
dodává starosta. -mv-

vytváření zálohy dat z úsekového měření
a umožní jejich následnou analýzu. Policisté
chtějí data z kamer používat při řešení proti-
právní činnosti. „Jedná se například o krádeže
vozidel, podvody na seniorech a podobně,” vy-
světlil v žádosti plukovník Libor Bauer, vedoucí
Územního odboru Svitavy z Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje. 
Při provozování úsekového měření kamery sní-
mají jednotlivé úseky a vše, co projde či projede
danou lokalitou. Městská policie Litomyšl spo-
lečně s dopravním odborem řeší přestupky sou-
visející s rychlou jízdou, používají k tomu
informace o vozidlech, která překročila maxi-
mální povolenou rychlost. Státní policie teď
bude mít rovněž přístup k datům z úsekového
měření.
    -mv-

Data pořízená z úsekového měření pomohou
strážcům zákona při řešení kriminality. Rada
města v prosinci vyhověla žádosti Policie České
republiky a pořídí server, který bude sloužit pro

Radary pomůžou
policistům

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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Právě zde bychom poprvé rádi distribuovali
první programový leták na Zahájení 7. litomyšl-
ské lázeňské sezóny. 
Další veletržní zastávkou, na které se to bez
nás neobejde, je nejvýznamnější akce svého
druhu nejen v České republice, ale i v regionu
střední Evropy – pražský únorový veletrh Ho-
liday World (15. – 18. 2. 2018). Zde naleznete
Litomyšl ve společné expozici Českého dědic-
tví UNESCO a České inspirace i ve stánku Par-
dubického kraje, kde má Českomoravské
pomezí svůj vlastní pult. Představíme zde
novou brožuru i průvodce zámeckým návrším
v Litomyšli, které vznikly při příležitosti 450.
výročí od položení základního kamene zámku
Litomyšl. Právě na tomto veletrhu také dojde
k vyhodnocení dalšího kola nekonečných sou-
těží UNES&CO. a Česká inspirace – města plná
života. Na jaře nás čeká veletrh Infotour
v Hradci Králové a veletrh Památky v Praze.
Vedle účastí na veletrzích cestovního ruchu

plánujeme i další outdoorové prezentační akti-
vity. Smyslem je prezentovat turistické atrakti-
vity Litomyšle v místech s velmi vysokou
koncentrací potencionálních návštěvníků. Bu-
deme vybírat jednodenní až víkendové akce –
využijeme k tomu již zavedených kulturních,
historických a městských akcí, které mají vel-
kou návštěvnost. Časově půjde o hlavní turis-
tickou sezónu v roce 2018. Prezentace by měla
probíhat v České republice a na Slovensku
s cílem nalákat návštěvníky na všechny české
a moravské památky UNESCO. Součástí budou
samozřejmě i oblíbené Rychlokvízy a další
drobné soutěže na místě.                                                                                    
Jsme přesvědčeni o tom, že i takovéto akce do-
káží město Litomyšl dostat do povědomí široké
veřejnosti, ze které se snad časem budou ge-
nerovat další návštěvníci. Je jisté, že i účast na
těchto akcích přispívá ke stále rostoucí náv-
štěvnosti našeho města.

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Na veletrzích cestovního ruchu
nebudeme chybět

Oznámení voličům o době a místě konání
volby prezidenta České republiky
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých dalších zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších
předpisů, oznamuji, že volba prezidenta České republiky se uskuteční  v pátek 12. ledna 2018
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16
města Litomyšl je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
Dukelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Ma-
řákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.
2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590
Fučíkova, Luční, Zelená alej, 17. listopadu, 9.
května.
3) Stř. škola technická, T. G. Masaryka 659
Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek.
4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní.
5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová,
P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční,
Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.
6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická,

Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříte-
ského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.
7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.
Lomená, M. Kuděje, Okružní,Osevní, Peciny,
Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra
Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moš-
tením.
8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lá-
nech, U Lomu.
9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M.
Švabinského, Polní, Václav Boštíka, Zahájská.                                                                          
10) Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo nám. 84
B. Němcové, Mariánská,  Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,  Toulov-
covo nám., Vodní valy.
11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha
13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá
14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín
15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice
16) has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.       
Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti. V případě konání druhého kola volby pre-
zidenta republiky se tyto uskuteční v pátek 26.
ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v so-
botu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební míst-
nosti ve dnech voleb.
V Litomyšli dne 6. prosince 2017                                              

Radomil Kašpar, starosta

úsekem potrubím k vyústění do Loučné u mostu
před Smetanovým domem. Za neznečištěné
srážkové vody se považují srážkové vody odté-
kající z neznečištěných povrchů, z pěších zón,
parků a zahrad, střech a pozemních komunikací
s nízkou intenzitou provozu, pokud tyto neslouží
jako parkoviště nebo odstavné plochy.
Z řady důvodů (zejména finančních, ale i prosto-
rových) však není reálné změnit na území města
historický charakter stokové sítě jako jednotné
soustavy. Přesto několik dešťových stok i v mi-
nulosti bylo vybudováno a v současnosti se bu-
dovaly na nových sídlištích. 
Ale velkým úskalím dešťových kanalizací je ve
vzniku úmyslného či neúmyslného znečištění
toků. Pro některé občany je uliční vpusť totiž
snadným místem ke zbavení se odpadních ka-
palin, například výplachů nádob nebo zde může
dojít k odtoku ze znečištěného povrchu z bliž-
šího či vzdálenějšího  okolí vpusti. Takové zne-
čištění Loučné bylo zaznamenáno nejen
v listopadu 2017, ale i v předchozích měsících
a letech. A najít viníka bývá složité, znamená to
začít u projevu znečištění na Loučné a postupně
hledat proti proudu znečištění v drobných vodo-
tečích nebo  v kanalizačních šachtách. Přitom se
většinou jedná o krátkodobý projev.  Vodoprávní
úřad tato znečištění za pomoci městské či státní
policie většinou odhalí. Pokud se nebude jednat
o trestní čin (při úhynu chráněných živočichů),
původci znečištění hrozí sankce podle vodního
zákona až 500 000 Kč. Pokud tato krátkodobá
znečištění přerostou do havárie, platí, že ten,
kdo ji způsobí nebo zjistí, je povinen ji neprod-
leně hlásit hasičskému záchrannému sboru
nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii
ČR, případně správci povodí. Řízení prací při zne-
škodňování havárií pak přísluší vodoprávnímu
úřadu. 
Tento článek by měl přispět ke všeobecné pově-
domosti nejen o funkci dešťových kanalizací, ale
zejména o souvisejících rizicích ve znečišťování
vodních toků na území města.  Obyvatelé města,
pokud zachází s kapalnými látkami (např. zbytky
chemikálií nebo různé oleje) a chtějí se jich zba-
vit, mohou tyto kapalné odpady bezplatně ode-
vzdat na sběrném dvoře.

Olga Paclíková, vodoprávní úřad

Na území města Litomyšle byla od 30. let minu-
lého století budována stoková síť k odkanalizo-
vání tzv. jednotnou kanalizací. Tou se odvádí
nejen splaškové vody od domovních přípojek,
ale i srážkové vody natékající ze střech a z ulič-
ních vpustí do stokové sítě a dále kmenovou sto-
kou ukončenou na městské čistírně odpadních
vod v Nedošíně.  Avšak toto klasické řešení má
své limity nejen v kapacitě čistírny, ale i v kapa-
citě kanalizačního potrubí. Proto při deštích na
stokové sítě fungují dešťové oddělovače, které
převedou odtok při dostatečném stupni ředění,
do vodotečí, většinou přímo do Loučné. Nebýt
oddělovačů, nátok na čistírnu by byl při návrho-
vém dešti až stonásobně vyšší, což je nejen
z hlediska biologického čištění, ale i z hledisek

provozu a jeho ekonomiky  zcela nemožné.
I když je tento způsob odkanalizování zcela
běžný a legální nejen v Litomyšli, ale i téměř ve
všech městech, část splaškových vod při něm
odtéká z území města bez čištění.
Řešením je odvádění neznečištěných povrcho-
vých vod vzniklých odtokem srážkových vod od-
děleně, stokovou sítí „dešťové” kanalizace až do
vodotečí. Na území města jsou vodotečemi
nejen řeka Loučná, ale i drobné vodní toky Dra-
hoška s otevřeným korytem v údolí od „Primá-
torské hráze” až téměř ke křižovatce ulic Lidická
– Zámecká a odtud se zakrytým úsekem k vy-
ústění do Loučné u kina a vodní tok Gregorka
s otevřeným korytem v údolí od Hlubokého ryb-
níka do zámecké zahrady a odtud se zakrytým

Úskalí dešťových kanalizací
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Za paní Alenou Randákovou

V požehnaném věku devadesáti pěti let zemřela
29. listopadu 2017 v Litomyšli zdejší rodačka
paní Alena Randáková. Zesnulá se narodila 24.
října 1922 a po absolvování místních škol praco-
vala po celý život jako úřednice. 
Do širšího povědomí veřejnosti vešla jako ve-
doucí Domovní správy, poté Organizace byto-
vého hospodářství v Litomyšli a zejména jako
konzervátorka státní památkové péče pro oblast

Litomyšlska v letech 1969 až 1994. Jako předsed-
kyně několika odborných kolegií Městského ná-
rodního výboru a následně Městského úřadu
v Litomyšli se v letech 1985 až 2009 podílela na
činnosti subkomise pro výtvarné umění a archi-
tekturu, komise péče o památné hroby  a komise
pro regeneraci památek. Z pozice konzervátorky
státní památkové péče se zasloužila o záchranu
řady litomyšlských uměleckých děl (zejména
plastik) a architektonických památek.  Vzpome-
nout je třeba například dům U Rytířů, v němž byl
za jejího přispění odkryt a restaurován rene-
sanční kazetový strop, zabezpečena statika ob-
jektu a opraveno jeho průčelí; zasloužila se též
o to, že do rekonstruované budovy byla umís-
těna tzv. Galerie Josefa Matičky. Její zásluhou
byly zrekonstruovány domy čp. 102 až 105 na
Smetanově náměstí a byla zabezpečena oprava
krovu kostela Nalezení sv. Kříže. 
Zasloužila se rovněž o restaurování barokních
plastik Zefíra a Flóry na atice domu čp. 116, jež
byly poté umístěny v Matičkově galerii, přičemž
atika uvedeného domu byla osazena jejich kopi-
emi. Dala též podnět k zapsání domu čp. 75

(nynější Portmoneum) v městské části Záhradí
do seznamu památek a spolu se sochařem Ol-
bramem Zoubkem a akademickými malíři Václa-
vem Boštíkem a Bohdanem Kopeckým osobní
intervencí u ředitele Národní galerie akademika
Jiřího Kotalíka zabránila transferu nástěnných
maleb Josefa Váchala z domku  čp. 75 Josefa
Portmana do Prahy. Též její zásluhou mohl nový
majitel objektu – nakladatel Ladislav Horáček –
zahájit v roce 1991 náročné restaurátorské práce
Váchalova díla. Ve výčtu zásluh paní Randákové
o záchranu sochařských a architektonickým pa-
mátek v Litomyšli bychom mohli pokračovat
dále. Velmi obtížně lze rovněž vyčíslit její publi-
kační aktivity, zejména v periodiku Lilie – Zpra-
vodaji města Litomyšle, a činnost přednáškovou
v městské knihovně, Kroužku Jihočechů či v Uni-
verzitě třetího věku. Naprosto zaslouženě byla
paní Alena Randáková odměněna v roce 2006
Cenou za přínos městu za rok 2005. 
Využívání mimořádných organizačních schop-
ností, vřelého vztahu k historickým památkám
a kulturním hodnotám vůbec, znalostí z oboru
dějin umění a architektury i regionální historie
a zejména bohatých životních zkušenosti získa-
ných při dlouholeté práci konzervátorky města
a předsedkyně několika občanských sdružení
(mj. Kroužku Jihočechů) a odborných poradních
kolegií města Litomyšle – to vše umožnilo smys-
luplně naplnit život zesnulé. Litomyšlská veřej-
nost se s paní Alenou Randákovu naposledy
rozloučila dne 7. prosince 2017 v obřadní síni No-
vého kostela v Litomyšli. 

Oldřich Pakosta, foto: Michaela Severová

Z Komise pro občanské záležitosti 
Z rubrice „Společenská kronika” v měsíčníku Lilie
jsou každý měsíc uváděna jména těch, kteří byli
slavnostně přivítáni mezi občany Litomyšle,
oslavili svá životní jubilea, uzavřeli manželství,
ti, kteří si připomenuli kulatá svatební jubilea.
Dále ti, se kterými jsme se rozloučili. Podmínkou
zveřejnění jmen je písemný souhlas daných
osob nebo jejich zákonných zástupců či příbu-
zných.
Vítání občánků 
I když v rodných listech nově narozených dětí
není nyní uváděno „místo narození Litomyšl” –
miminka v Litomyšli máme. A umíme je slav-
nostně přivítat.
Rodiče si mohou na podatelně MěÚ vyzvednout
jednoduchý formulář, kterým se se svým dítě-
tem přihlásí k vítání občánků. To se několikrát
v průběhu roku uskuteční v hlavní budově ZUŠ
Litomyšl. V roce 2017 bylo slavnostně přivítáno,
malým dárkem a krásně malovaným pamětním
listem obdarováno 60 dětí.

Životní jubilea 
Členky komise vždy v první polovině daného mě-
síce navštíví naše spoluobčany, kteří oslaví ži-
votní jubileum 80 let – 85 let – 90 let – a více let
s malým dárkem, gratulací a květinou. Jubilantů
bylo během roku více než 180.
Svatební obřady 
Na různých místech v Litomyšli a na jiných vhod-
ných místech ve městě i okolí uzavřelo manžel-
ství 161 párů. Proč v Litomyšli uzavírají
manželství páry z různých částí republiky a těch
Litomyšlanů je minimum???
Jubilejní svatby 
Ty manželské páry, které uzavřely svá manžel-
ství před 50 – 60 – 70 lety v Litomyšli, navštíví
zástupce vedení města s malým dárkem a gra-
tulací. Manželé se zapíší do městské kroniky ju-
bilantů.
Zápisů během roku přibylo 9.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

 Děkujeme za podporu a přízeň a přejeme
všem malým i velkým spoluobčanům úspěšný
rok. J. Štefl, ředitel DDM

 Rádi bychom tímto způsobem poděkovali
všem, kteří se podíleli na přípravě skvělých vá-
nočních dílen v Litomyšli. Nám dospělým bylo
jasné, že za tou akcí je spousta práce. Děti byly
nadšené, děkujeme!                  Tomáš Havránek

 Fanoušci HC Litomyšl již podruhé udělali ra-
dost dětem z litomyšlské pobočky NADĚJE.
Během domácího zápasu dne 6. 12. 2017 se
snesla na led plyšová nadílka. Za sportovní zá-
žitek a neuvěřitelných 11 pytlů plyšáků děkují 

děti a personál NADĚJE
 Děkuji panu primáři MUDr. Ducháčkovi a se-

střičkám z interního oddělení Litomyšlské ne-
mocnice za příkladnou péči, kterou mi poskytli
během mé nemoci.                  Jaroslava Kubíková 

 Za péči o těžce nemocného manžela pana
Jana Mordanince děkuji primáři MUDr. Tomáši
Ducháčkovi, lékařkám a zdravotním sestrám in-
terního oddělení a lékařkám a ošetřujícímu per-
sonálu LDN Litomyšlské nemocnice.
Velké poděkování patří též zaměstnancům Do-
mova Na Skalce, obzvláště pak ošetřovatelkám,
které v nelehkých podmínkách vykonávají fy-
zicky a psychicky náročnou práci a poskytují ne-

docenitelnou službu nemocným a jejich rodin-
ným příslušníkům.    Zdeňka Mordanincová
Děkuji všem, kteří mi v posledních měsících po-
máhali pečovat o manžela Josefa Kozáka a sna-
žili se zlepšit jeho zdravotní stav. Konkrétně
děkuji dr. Pávkovi, zdravotním sestrám pí Štusá-
kové a pí Kafuňkové, lékařům a zdravotním se-
strám z interního a chirurgického oddělení
a ošetřujícímu personálu JIP chirurgie Litomyšl-
ské nemocnice a všem pečovatelkám Charity Li-
tomyšl.                                                   M. Kozáková

 Dne 24. ledna uplynou dva
roky, kdy nás navždy opustila
milovaná maminka a manželka
Lenka Holomková z Nedošína.
S láskou a velkou bolestí na ni
stále vzpomínáme. Kdo jste
naše sluníčko znali a měli rádi,
věnujte jí spolu s námi tichou
vzpomínku.     manžel Mirek s dětmi 

 Dne 3. ledna 2018 uplynulo 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Josef Schejbal.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte,
prosím, s námi. Manželka a děti

 Dne 5. ledna 2018 to budou už tři roky, co nás
navždy opustil pan Jindřich Šauer. S láskou
vzpomíná                        rodina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Žij, jak máš, a užívej
svého času. Nic zde není tak trvalé jako
pomíjivost. A. Fleming

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let Milada Pečinková, Josef Pavliš, 
    Marie Jůvová (Kornice), Jan Tobek
85 let Zdeněk Nováček,
    Marie Štefanová
90 let Marie Štursová (Pohodlí)
    Růžena Burdiaková
91 let Vlasta Stratílková, Marie Faltysová
93 let Anežka Hendrychová
94 let Marie Vopátková
96 let Jarmila Prokešová, 
    Božena Vomočilová
100 let Vlasta Navrátilová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Petr Adámek, Vojtěchov
– Sylva Jakoubková, Litomyšl
Tomáš Faltys, Džbánov
– Lenka Štermová, Hrušová
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Janem Mordanincem (71 let)
Janou Dvořákovou (79 let)
Hanou Lněničkovou (82 let)
Alenou Martinkovou (84 let)
Annou Krátkou (85 let)
Josefem Kozákem (91 let) 
Alenou Randákovou (95 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

Ve společenské kronice uvádí KPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semnýsouhlas.
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155 let – 28. 1. 1863 se narodil František Háša,
zakladatel elektrárny, majitel pily, mlynář. V roce
1894 přistavěl k otcovskému mlýnu parní pilu
a v roce 1905 otevřel elektrárnu, jednu z prvních
ve východních Čechách. Hášova elektrárna dodá-
vala elektrickou energii městu a okolí až do roku
1936. František Háša byl prostředníkem při reali-
zaci natáčení filmu Filosofská historie v Litomyšli.
155 let – 9. 1. 1863 se narodil Tobiáš Eliáš Tisov-
ský, spisovatel. V letech 1874–1880 studoval re-
álku v Litomyšli, poté techniku v Praze. Psal
historické povídky, romány, knihy pro děti, je po-
řadatelem sborníku Jiráskova Litomyšl. 
110 let – 19. 1. 1908 zemřel Josef Luňáček, učitel,
kreslíř, varhaník, skladatel. V letech 1870 – 1904
učil na chlapecké škole v Litomyšli, jeho žáky byli
např. A. Novák, Z. Nejedlý. Vydal  úpravy sloven-
ských lidových písní pro ženský sbor v Litomyšli.
Jako kreslíř je autorem Mapy okresu litomyšl-
ského. 
75 let – 31. 1. 1943 se narodil Mgr. Vladimír Šauer,
učitel, herec, moderátor a především laskavý člo-
věk, jehož životní láskou se stalo divadlo. Ve
slavné éře litomyšlského Dětského divadelního
souboru Vitamínu „S” odehrál s dětmi přes 560
představení, které vidělo asi 120 000 diváků.  Byl
členem (konferenciérem) Divadelní společnosti Jo-
žina Janouška, spoluzakládal Zámecký divadelní
soubor Milislav. Na Základní škole U Školek, kde
vyučoval matematiku a fyziku, vedl divadlo
Šmrnc. V roce 2006 byl ministryní školství oceněn
za celoživotní angažovanost ve veřejném životě
města, za práci s dětmi a mládeží, dále za autor-
skou tvorbu a za vynikající pedagogickou činnost.
V roce 2015 udělila Rada města Cenu purkmistra
Laška Vladimíru Šauerovi in memoriam za vý-
znamné zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kul-
turní, umělecké a vzdělávání.
50  let – 6. 1. 1968 zemřel Josef Portman, učitel,
úředník města, knihovník, bibliofil, amatérský
knihtiskař, nakladatel, sběratel a milovník umění.
Studoval litomyšlské gymnázium, už jako student
si zamiloval tvorbu svérázného umělce Josefa Vá-
chala, malíře, grafika a literáta. Pod jeho vlivem
začal tisknout své unikátní knihy a požádal J. Vá-
chala o výzdobu dvou místností a nábytku
v malém domku na Záhradi (Portmoneum). 
65 let – v lednu roku 1953 byla zahájena výroba
v podniku Vertex Litomyšl (výroba skleněného
vlákna). Pro stavbu podniku Vertex bylo vybráno
místo u dvora Pernštejn, které však bylo součástí
katastru obce Nedošín. Proto byl od 1. ledna 1949
Nedošín sloučen s Litomyšlí, vlastní stavba no-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

leden 2018

Tento linorit Smetanova náměstí vytvořil pro
čtenáře místní umělec Vladimír Vích jako PF
2018. Učinil tak definitivní tečku ta seriálem,
v němž jsme publikovali několik jeho děl. „Děkuji
Lilii za připomenutí mé tvorby, zpravodaji přeji
i nadále pestrý a čtivý obsah. Občanům Lito-
myšle, známým a kamarádům přeji mnoho
zdraví a spokojenosti. Těším se na shledání na
výstavě mé tvorby, kterou v letošním roce 2018
připravuje Městská galerie v Litomyšli,” napsal
nám Vladimír Vích. Děkujeme.

Mincovní poklad 
V lednu 1979 byl při stavbě silničního průtahu městem nalezen šťastnou náhodou pracovníky zá-
vodu Silnice Litomyšl středověký poklad. Tvořilo jej 29 stříbrných pražských grošů z doby Václava
IV. (1378–1419) a 5 zlatých uherských dukátů jeho bratra Zikmunda Lucemburského (1387–1437).
O jeho původním majiteli není nic známo, snad jím byl zdejší měšťan, který jej ukryl v neklidné
době husitských válek. Za tyto peníze bylo tehdy možno koupit polovinu domu se zahradou na
předměstí Litomyšle. Mince jsou uloženy v Regionálním muzeu v Litomyšli. Za fotografie děkuji
Janu Červenkovi a ing. Janu Rektoříkovi. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

vého závodu byla zahájena v roce 1950 a už kon-
cem roku 1952 začala zkušební výroba.
90 let – 21. 1. 1928  byla otevřena budova Okres-
ních úřadů v Litomyšli se dvěma byty a sedmde-
sáti kancelářskými místnostmi. Jednalo se o další
dominantu nově vznikající Masarykovy čtvrti
v těsném sousedství budovy gymnázia. Přestože
úřední budova již dávno neslouží původnímu
účelu – po zrušení okresního úřadu v Litomyšli
v roce 1960 byla proměněna v učňovský internát
a bývala v ní i mateřská škola – ještě stále zůstává
jednou z nejvýznamnějších novějších městských
stavebních památek. připravila Lenka Backová

Nové knihy
v litomyšlské
knihovně
Taylor – Doktore, vy jste se, Oke, Janette – Láska
přichází po, Milfaitová – Nebát se přát si:, Špač-
ková – Pámbu vám to vrátí na, Dolan-Leach –
Sestry až za hrob, McGuire, Ian – Severní
vody,Förg, Nikola – Štěstí není pro slabochy,
Doyle – Mafiosa : cyklus Krev za, Ahrnstedt –
Oheň a voda, Gavron, Asaf – Osada na pahorku,
Jeffries – Noc po vánocích, Payne, C. D. –
Z hovna bič, Moore, Ann – Irská kráska: příběh,
Pötzsch – Katova dcera a hra se, Lonsdale –
Všechno, co máme, Beatty, Paul – Zaprodanec,
Parks, Brad – Ani slovo, Cole, Daniel – Hadrový
panák, Sparks – Život ve dvou, Cimický, Jan – Je-
řabiny z Hangzhou, Pospíšilová – Malovaná
pýcha, Backman – Medvědín, Boorman, Kate –
Oheň srdce, Rydah – Poustevník, Guillou, Jan –
Velké století. VI. Pravé, Hardenová – Příliš
mnoho nevěst, Scull, Luke – Temné bratrstvo. III,
Uher – Výstřely v temné noci:, Macek – Saturnin
se vrací:, Jones, Andy – Henry + Zoe = velké,
Maas, Sarah – Říše bouří, Ward, J. R. – Bratrstvo
černé dýky, Petrlová – Nelidské zdroje, Towles,
Amo – Pravidla zdvořilosti, Clayton, Alice – Sexy
farmář.

Zájem o služby
knihovny roste
I když to zní neuvěřitelně, prostorami litomyšl-
ské knihovny prošlo do poloviny prosince loň-
ského roku přes 42 000 osob, aby si tu půjčily
knihy, časopisy, zvukové knihy anebo využily
možnost přístupu k internetu, kopírování či tisk
dokumentů. Mimoto navštívilo naše prostory
dalších téměř 9 tisíc lidí, kteří sem zavítali na
různé přednášky, besedy, výstavy a exkurze.
Díky kolegyni z dětského oddělení sem míří
i mnoho tříd na nejrůznější pořady, které pro ně
připravuje. Zdá se, že zájem o naše služby opět
roste. Chybí nám jen dvě věci – větší prostor, kde
by si čtenář mohl v klidu posedět a číst si, a pak
ještě jedna odborná pracovnice. V letošním roce
se totiž chystáme zahájit půjčování elektronic-
kých knih a také přispívání do Souborného ka-
talogu ČR představuje práci navíc. Ale hlavní
jsou naši čtenáři a návštěvníci a těm se chceme
co nejvíce věnovat. Věříme, že naši snahu oce-
ňují, řada z nich nás o tom i ujišťuje. Tak ať je rok
2018 pro naše čtenáře i pro nás šťastným rokem
setkávání s příjemnými lidmi, třeba právě i u nás
v knihovně. A děkujeme všem, kteří nám darují
nové knihy a časopisy!                 Jana Kroulíková

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

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

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

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

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

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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Události v obrazech

Vzpomínka na oběti holocaustu. 2. prosince
1942 obdržely litomyšlské židovské rodiny
pokyn k transportu do koncentračních táborů.
Do vlaků smrti muselo nastoupit přes sto lidí,
domů se jich po válce vrátila desetina. Na tyto
oběti 29. listopadu zavzpomínaly asi dvě de-
sítky lidí. 

Otevření mikrojeslí. Ve středu 29. 11. se v re-
konstruovaných místnostech budovy u zámec-
kého pivovaru sešli hosté na slavnostním
otevření mikrojeslí. Tento projekt je koncipován
jako veřejná služba péče o děti, která nabízí
pravidelnou profesionální péči o děti od šesti
měsíců do čtyř let. 

Duke Vánoce. Na začátku prosince se opět ko-
nala tradiční prodejní výstava Duke Vánoce, při
které jste v ateliéru u vlakového nádraží mohli
najít novinky sochaře Jiřího Dudychy i věnce
a květinová aranžmá studentů Střední zahrad-
nické a technické školy Litomyšl.

Charity Day. V sobotu 2. prosince bylo gymná-
zium plné lidí, kteří tam zavítali na tradiční
předvánoční jarmark Charity Day. Návštěvníci
si na této akci mohli koupit výrobky studentů,
utržené peníze pak škola věnuje na charitu.

První Andělská adventní neděle. 3. prosince
jsme oslavili první adventní neděli. Na návrší
byly připravné stánky, výstava betlémů a další
lákadla. Hlavní bod programu nastal v 17.00, po
vystoupení dětských sborů a proslovech přišlo
na řadu promítání na budovu zámeckého pivo-
varu a pak rozsvícení vánočního stromu.

Peklo ve sklepení. Čerti opět v prosinci do-
časně obsadili zámecké sklepení. Na návštěvu
k nim zamířily stovky lidí. Děti se však nemusely
bát, všichni hříšníci se z pekelné sluje vrátili
zpět k rodinám. Foto: Zámecké sklepení

Oslava 100. narozenin. Paní Vlasta Navráti-
lová je pravděpodobně nejstarší žijící Litomyš-
lankou. V neděli 17. 12. 2017 oslavila jubilejní sté
narozeniny. O den dříve měla v Centru sociální
pomoci hezkou narozeninovou oslavu, na níž
dorazila její početná rodina a pogratulovat se
stavil i starosta Radomil Kašpar.

Betlémské světlo v Litomyšli. Na Štědrý den
zamířily do piaristického chrámu pro betlémské
světlo desítky lidí. Na zámeckém návrší se ten
den rovněž konala poslední Andělská adventní
neděle.

Rozlučka s rokem 2017. V neděli 31. prosince
jsme se na Smetanově náměstí rozloučili se
starým rokem oblíbeným ohňostrojem, na který
navázalo tradiční rozlévání čočkové polévky.

Hudba pomáhá
Vyprodaná zámecká jízdárna opět pomáhala
zážitkem z hudby. Benefiční festival Hudba
pomáhá získal na své litomyšlské zastávce
36 362 Kč.
11. ročník hudebního festivalu byl věnován še-
stnáctiletým dvojčatům Janovi a Radovanovi Jis-
krovým z Dolního Újezdu. Ti trpí dětskou
mozkovou obrnou v kombinaci s epilepsií a oční
vadou. Snem jejich rodiny bylo pořízení pohybo-
vého přístroje MOTOmed, který by chlapcům
umožnil rozpohybování svalstva a rozvinutí je-
jich pohybových schopností. Díky celkovému vý-
těžku festivalu, který přesáhl 200 000 korun, si
ho budou moci pořídit. Na vánočním koncertu
v Litomyšli vystoupila kapela Parkoviště pro vel-
bloudy rozšířená o smyčcový kvartet, dechovou
sekci a hosty Dagmar a Josefa Vaňkovi. Předsta-
vení si nenechalo ujít přes pět set diváků.

Karel Telecký

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Mikuláši na Litomyšlsku – Od Ad-
ventu po Tři krále • Rozsvícení Vánočního
stromu s písničkami a videomappingem • Adéla
Oliva – Tam, kde to všechno začíná • Hokejový
A tým bojoval s Kohouty Česká Třebová • Vá-
noční zpívání na schodech ve škole • Z posled-
ního zasedání zastupitelstva roku 2017

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Na co se můžeme těšit v roce 2018?
LEDEN: V prvním měsíci roku se můžeme těšit
hned na několik rozličných akcí. Pro snoubence je
na 20. – 21. ledna přichystán další ročník Svateb-
ního veletrhu. Další víkend, tedy 28. ledna, se po
15 letech vrací olympiáda dětí a mládeže, takže
i my v Litomyšli se budeme moci těšit na zápolení
mladých sportovců. Do knihovny se také vrátí ob-
líbené Čtení babičky Aničky nebo Marcelky.

ÚNOR: Nejkratší měsíc v roce se s počtem akcí
rozhodně nenechá zahanbit. Od 4. února začne
v regionálním muzeu výstava soukromé sbírky
kraslic Od masopustu do Velikonoc. Další vý-
stava Vladimír Vích: Litomyšl, moje město, se
otevře v městské galerii týden na to, tedy 9.
února. Téměř po roce přijede 11. února do Sme-
tanova domu Míša Růžičková s programem Zpí-
váme a tančíme s Míšou. V únoru 18. - 20. se
vrátí i festival vzdělávání Nakopněte svoji školu. 

BŘEZEN: 9. března si zatančíme na 6. ročníku Be-
nefičního dobového plesu ve Smetanově domě.
V zámecké jízdárně si na 14. března přichystali fil-
mový cestovatelský festival Expediční kamera.
Děti si mohou zaškrtnout 23. – 24. března, kdy se
na ně těší v knihovně s tradiční akcí Noc s Ander-
senem. Tím ale program pro děti nekončí, 24.
března je v muzeu nachystáno Veselé jarní tvo-
ření. V tento den také můžete navštívit Portmo-
neum, kde bude až do 28. října probíhat výstava
dřevěných plastik Mystika v horách a dřevě
ukrytá. Konec měsíce nás zve do zámeckého skle-
pení, 30. března až 2. dubna zde bude nachystána
tradiční velikonoční výstava.

DUBEN: Všechny pivaře jistě potěší 14. dubna
Malá pivní slavnost v Restauraci a minipivovaru
Veselka. 24. dubna začnou hned dvě akce, první
z nich Majáles litomyšlských studentů skončí 26.
dubna a druhá, výstava Přijďte si zaplavat!, až
30. září. Vrcholem měsíce bude jistě Zahájení 7.
litomyšlské lázeňské sezóny, které připadá na
28. dubna. Ani v tomto měsíci nesmíme zapo-
menout na děti, v muzeu se pro ně otevře Letní
dětská herna.

KVĚTEN: Tento měsíc bude opět gurmánským,
protože se zde budou 19. až 20. května konat
další Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové.
Samozřejmě nebude chybět ani tradiční klání ve
vaření kotlíkových gulášů na Toulovcově náměstí
19. května. Na konec měsíce je přichystána 25.
května Noc kostelů a hned následující den Opera
pod májovým nebem na Smetanově náměstí.
V květnu se můžeme těšit i na Noc literatury.

ČERVEN: Jako každý jiný i tento měsíc bude ak-
cemi nabitý. Na sobotu 2. června je nachystána
Litomyšlská muzejní noc. Týž den se otevře
v muzeu nová výstava 90 let ve svém. Otevření
muzea v současné budově v roce 1928. V polo-
vině měsíce začíná 14. června Smetanova Lito-
myšl, která s sebou přinese i loňskou novinku
Festivalové zahrady. Týž den začíná i Smetanova
výtvarná Litomyšl. Tyto tři akce s námi budou až
do 7. července. Koncem měsíce pak v sobotu 23.
června zaplní Smetanovo náměstí desítky
stánků, protože zde bude probíhat tradiční Sta-
rodávný jarmark

ČERVENEC: Léto si v Litomyšli asi už nikdo
neumí představit bez Toulovcových prázdnino-
vých pátků. První z nich připadá na 6. července
a poslední bude 31. srpna. V červenci a srpnu se
vrátí Středa, hudby vám třeba. Nakonec v tomto
měsíci 23. července začínají Mezinárodní hou-
slové kurzy, které se protáhnou až do 13. srpna.

SRPEN: Tento měsíc s sebou přinese 4. srpna
další ročník Litomyšlského pivního festiválku.
Pár dní na to se 10. až 12. srpna chystá Vzpomín-
ková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy. V polovině

měsíce, 15. až 19. srpna, proběhnou další Lito-
myšlské dny barokní tradice. Sportovci by si měli
zaškrtnout poslední den v měsíci, protože na
koupališti se bude konat Decimuž 2018.

ZÁŘÍ: Stejně jako loni se uskuteční Dny evrop-
ského dědictví, během nichž budete moci 8. a 9.
září nakouknout do litomyšlských památek. Na
13. ročník Fish festu se můžete těšit 8. září.
V tomto měsíci nelze vynechat 45. ročník Mladé
Smetanovy Litomyšle, který připadá na 20. až
23. září. Lidé nepřijdou ani o Starodávný jarmark
22. září na Smetanově náměstí. Koncem měsíce,
přesněji 28. září, také začíná ArchiMyšl, která po-
trvá až do 1. října. Předposlední zářijový den vás
zveme do Vranic na Pochod rytíře Toulovce.
V ten samý den v muzeu začíná výstava Zámek
1568 – 450 let od položení základní kamene
zámku v Litomyšli.

ŘÍJEN: První den v měsíci slavíme Mezinárodní
den seniorů a také začíná Týden knihoven, který
potrvá až do 6. října. V sobotu 13. října oslavíme
na Veselce V. výročí litomyšlského piva. Snow
film fest se uskuteční i letos v zámecké jízdárně
17. října.

LISTOPAD: Začátkem podzimního měsíce se 3.
listopadu otevře zámecké sklepení se svou Vý-
stavou vánočních ozdob, která zde bude pro
návštěvníky nachystána až do 16. prosince. Děti
se mohou těšit na 11. listopad, protože se mohou
zúčastnit Svatomartinského lampionového prů-
vodu. Konec měsíce uzavře tradiční výstava
Dudychovy keramiky DUKE Vánoce, která je při-
pravena od 30. listopadu do 2. prosince.

PROSINEC: Tento měsíc nám odstartuje Rozsví-
cením vánočního stromu na zámeckém návrší
2. prosince. Těšit se můžeme na tradiční výstavu
betlémů v Husově sboru, Andělské adventní ne-
děle na zámeckém návrší, Adventní trh, Meziná-
rodní výstavu vánoční floristiky a zemědělské
techniky na Střední zahradnické a technické
škole nebo vánoční benefiční koncert Hudba po-
máhá. Rok zakončíme na Smetanově náměstí,
kde bude připravený tradiční Dětský silvestrov-
ský ohňostroj s čočkovou polévkou. -az-

Na světě jsou další dva materiály, které mají při-
pomenout 450. výročí od položení základního
kamene zámku Litomyšl a pomoci návštěvníkovi
objevit také další krásy zámeckého návrší. První
materiál „Užijte si zámecké návrší Litomyšl”
bude k dostání zdarma především na veletrzích
cestovního ruchu, a má za cíl probudit zájem
o Litomyšl. V brožuře se potenciální návštěvníci
dozví něco z historie, autoři jim stručně předsta-
vují zámek, sklepení, Rodný byt Bedřicha Sme-
tany a další místa. Pokud turista Litomyšl
navštíví, může si zde zakoupit podrobného prů-
vodce zámeckým návrším. Kromě detailních in-
formací o turistických lákadlech na návrší v něm
čtenáři najdou popis tras, tipy na vyžití v prů-
běhu roku, nechybí ani zajímavosti, mapy a kon-
takty na vybrané instituce. Obě brožury byly
vydány v českém, anglickém a německém ja-
zyce. -mv-

Nové brožury
ke 450. narozeninám zámku

Máte zájem
o práci na radnici?
Tajemník Městského úřadu
v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa: 

referent
oddělení
sociální péče
Bližší informace o nabídkách se 
dozvíte na: webu www.litomysl.cz 
v sekcích O městě/ Občan, 
na úřední desce, případně
na informacích v budově 
MěÚ Litomyšl na adrese 
Bří Šťastných 1000.

Nabízíme stabilní zaměstnání, 
příjemný kolektiv a odpovídající 
finanční ohodnocení.
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Hledáme 
dobrovolníky
Hledáme hodné a spolehlivé rodiny i jednotlivce,
kteří by byli ochotni vzít si k sobě domů na 1
měsíc 1 nebo 2 děti z Běloruska.
Hledáme rodiny, jednotlivce i firmy, kteří by byli
ochotni s námi spolupracovat, podpořit  fi-
nančně nebo svou dobrovolnickou prací pobyt
dětí z Běloruska v Litomyšli. Tento projekt je na-
prosto konkrétní, s dětmi se můžete osobně se-
tkat, popřípadě strávit s nimi nějaký volný čas.
Proč? Chceme přivézt 6 – 8 těch nejchudších
dětí z oblasti Priprjať na straně Běloruska ve
věku 8 – 10 let. Jejich zdravotní stav je zoufalý
díky důsledkům katastrofy v Černobylu. Jediná
šance, jak jim pomoci, je dostat je do zdravého
prostředí, a to nejméně na 3 týdny. Tato změna
výrazně pozitivně ovlivní jejich zdraví.
My máme to štěstí, že již pomoc nepotřebujeme.
Teď je řada na nás. Je čas pomáhat".
Kontaktujte nás na adrese: detizbeloruska@lit.cz,
nebo Petra Benešová, tel. 607 605 720, Hana
Šteyerová, tel. 602 380 015.

Hana Šteyerová a Petra Benešová

Projekt S knížkou 
do života – Bookstart
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu
Bookstart, který už řadu let úspěšně probíhá
v cca 20 zemích světa. Do vyhlášeného pilotního
ročníku projektu podporujícího čtenářskou gra-
motnost se přihlásila i Městská knihovna Lito-
myšl. 
Cíl projektu je jasný-podpořit rozvoj verbálních
schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení
u nejmladší generace a dovést rodiče k pocho-
pení významu čtenářských dovedností pro roz-
voj dítěte i jeho budoucnost. Vlastní realizace
projektu  spočívá  v tom,  že  rodiče  při  vítání
občánků obdrží tašku s dárkovým balíčkem, ob-
sahujícím knížku pro děťátko, audioknihu, meto-
dickou příručka pro rodiče, jak a co s dětmi číst,
a také čtenářský průkaz do knihovny. Knihovna
pro tuto speciální skupinu uživatelů připraví
další nabídku akcí. 
Věříme, že Bookstart v Litomyšli opravdu dobře
odstartuje a stane se další vazbou mezi dětmi,
rodiči a knihovnou. Jana Kroulíková

Baví Vás obchod a kontakt s lidmi? 
Hledáte čisté voňavé řemeslo? 
Nebo prostě potřebujete změnu?
Máme pro vás řešení: vše Vás naučíme.

Společnost Sázava s dlouholetou pekařskou a cukrářskou tradicí hledá

POSILU DO NAŠÍ 
PRODEJNY V LITOMYŠLI
Nabízíme:  
nadstandardní mzdové ohodnocení,
dárkové poukázky, věrnostní odměnu
a mnoho dalších benefitů.

Kontaktujte nás: Mgr. Zuzana Milić
beranova@pekarstvisazava.cz, tel. 727 927 692

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

Nabízím pronájem bytu.
2+1 – 54 m2 v centru města Litomyšle. 

Volný ihned.
Tel. 774 114 934, 776 082 634.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
 V listopadu vyjeli strážníci na základě ozná-

mení do ulice Nerudova, kde byl hlášen opilý
muž, který povykoval a kopal do zaparkovaného
vozidla. Po příjezdu strážníci muže uklidnili, ná-
sledně zjistili jeho totožnost a zajistili důkazy
jeho přestupkové činnosti. Jelikož muž nebyl
schopen kontrolovat své chování a tímto ohro-
žoval sebe, veřejný pořádek a majetek, byl strá-
žníky v rámci platné legislativy ČR převezen
k lékařskému vyšetření v nemocnici a poté na
protialkoholickou záchytnou stanici do Pardubic.
Celé přestupkové jednání muže bylo strážníky
sepsáno a oznámeno na MěÚ Litomyšl k dalšímu
řešení.

 Strážníci v listopadu rovněž řešili dva případy
porušení obecně závazné vyhlášky o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství. Jeden
přestupce byl vyřešen strážníky pokutou v pří-
kazním řízení na místě, případ druhého pře-
stupce byl zadokumentován a následně předán
k dalšímu řešení na MěÚ Litomyšl.

 V prosinci vyjeli strážníci k případu opilého
muže, který se v jednom z místních barů doža-
doval dalšího alkoholu a svým chováním rovněž
obtěžoval hosty a obsluhu baru. Hlídka po pří-
jezdu na místo muže zklidnila a poté zjistila jeho
totožnost, jelikož muž nebyl schopen kontrolo-
vat své chování a tímto ohrožoval sebe a veřejný
pořádek, byl strážníky v rámci platné legislativy
ČR převezen k lékařskému vyšetření v nemocnici
a poté na protialkoholickou záchytnou stanici do
Pardubic. Celý přestupek byl následně vyřešen
uložením pokuty v příkazním řízení na místě. 

-mv-



v Litomyšli v lednu 2018
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

3. 1. St 20.00 Free Wednesday – dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
5. 1. Pá 18.00 Tříkrálový koncert – K. Janů (sopran), J. Sejkora (hoboj), J. Dvořáková (varhany)) • Husův sbor tel. 724 704 977

22.00 All Stars – dance music, dj Rodrigo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
6. 1. So 22.00 Leemac´s Birthday Night – club & dance music, dj Leemac • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
8. 1. Po  17.00  Putování na kole Afrikou a Jižní Amerikou – přednáška Petra Mazala • Městská knihovna  tel. 461 612 068
10. 1. St 13.30 Chumelí se, chumelí – čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

20.00 Free Wednesday – dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
12. 1. Pá 19.30 Ples Gymnázia Litomyšl – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 061

22.00 Jäger Night – club & dance music, dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
13. 1. So 22.00 Saturday Night Fever – dance music, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
15. 1. Po 17.00 Národní kulturní památky a téma historická kulturní krajina – přednáška ing. arch. J. Svobodové • Městská knihovna tel. 461 612 068
16. 1. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 1. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
17. 1. St 20.00 Free Wednesday – dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
18. 1. Čt 17.00 KJČ: Lednová schůzka – dokončení přednášky p. Dosedělové a vzpomínání nad fotografiemi p. Škrdly • Restaurace U Slunce tel. 724 024 708

19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 2. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19. 1. Pá 16.00 Stará garda aneb Hostinští sobě – tradiční posezení nejen pro dříve narozené • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

18.00–20.00 Pozorování hvězd pro veřejnost • v nové pozorovatelně na zahradě DDM, v areálu 2. mateřské školy tel. 461 615 270
19.30 Ples Trading Centre – maturitní ples, hraje Vepřo knedlo zelo • Smetanův dům tel. 734 322 314
21.00 Dance párty – dj Magdida, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future – all music, dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 1. So 11.00 Zvěřinové hody a country bál – od 20.00 hraje kapela Modrý den • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
10.00-16.00 Propoj se se svou vnitřní silou a vytvoř životní změnu – seminář s I. Radulayovou, 1500 Kč • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00-18.00 Kurz Reiki 1 – David bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
20.00 Energit – koncert, vstupné 200 Kč předprodej / 250 na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Country bál – hraje kapela Modrý den, výuka country tanců, trikové lasování aj. • Restaurace Veselka – cvičební sál tel. 776 887 719
22.00 Houseland – house music, dj Glenn & Yoppa • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22. 1. Po 17.00 Etiopie – přednáška ing. Pavla Kusého • Městská knihovna tel. 461 612 068
23. 1. Út 17.00 Litomyšlská ornitologie – vernisáž výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 3. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

24. 1. St 20.00 Free Wednesday – dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
25. 1. Čt 9.00 Výklady karet – po celý den, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
26. 1. Pá 19.30 Ples SZaTŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611

21.00 Párty time! – dj Saurus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! – dance music, dj Pegas • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

27. 1. So 20.00 3. ples Kotelny – hraje Pendl, vstupné 200 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK music, dj Toi • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 1. Po 17.00 Krajina jako památka, paměť krajiny, přítomnost člověka v krajině – přednáška ing. Slavomíra Kudláčka • Městská knihovna
30. 1. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
31. 1. St 20.00 Free Wednesday – dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
2. 2. Pá 19.30 Ples SZaTŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611 

20.00 Upside Down!cz + Baby Secondhand – koncert + afterpárty, vstupné 130 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
3. 2. So 10.00-18.00 Vědomá práce s hlasem – celodenní prožitková dílna s Monikou Obermajerovou, cena kurzu 1100 Kč • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 

17.00 Od masopustu do Velikonoc – vernisáž výstavy, vystoupení houslistky Jany Severové • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287 
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

6. 2. Út 19.00-22.30 Kurz tance a společenské výchovy – 5. lekce, 1. prodloužená s reprodukovanou hudbou • Smetanův dům tel. 461 613 239 

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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KAM V OKOLÍ LITOMYŠLE
PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
5. 1. Pá 20.00  První ples • Kulturní dům Skalka, Lubná
6. 1. So 20.00  Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd
12. 1. Pá 20.00  Myslivecký ples – myslivecký ples, hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Osík

20.00 Farní ples – hraje Mix mini • Kulturní dům, Sebranice
13. 1. So 19.30  Sokolský ples – hraje Vepřo Knedlo Zelo • Sokolovna, Dolní Újezd

20.00 Myslivecký ples – hraje Betl Band Vysoké Mýto • Sokolovna, Sloupnice
20.00 Hokejový ples – hraje Vepřo Knedlo s Dádou • Kulturní dům, Čistá

20. 1. So  20.00  Společenský ples – hraje Qwalt • Kulturní dům, Vidlatá Seč
20.00 Myslivecký ples – myslivecká kuchyně, hraje Vepřo Knedlo s Dádou • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
20.00 Ples KDU-ČSL – myslivecká kuchyně, hraje Combo 2 • Kulturní dům Skalka, Lubná

26. 1. Pá 20.00  Myslivecký ples • Kulturní dům Rychta, Morašice
27. 1. So  20.00  Hasičský ples – hraje Mix • Kulturní dům, Čistá

20.00 Hasičský ples – hraje Vepřo Knedlo Zelo • Sokolovna, Sloupnice
20.00 Ples TJ Sebranice – hraje Rytmik • Kulturní dům Skalka, Lubná
20.00 Skautský ples – hraje Combo 2 • Sokolovna, Dolní Újezd

2. 2. Pá   20.00  Farní ples – hraje Combo 2 • Kulturní dům, Čistá
20.00 Hasičský ples – hraje Vepřo Knedlo Zelo / Kulturní dům Skalka, Lubná

3. 2. So 20.00 Hasičský ples –  hraje Vepřo Knedlo Zelo / Kulturní dům, Sebranice
20.00 Šibřinky • Kulturní dům, Osík

10. 2. So  20.00  Rybářský ples • Kulturní dům, Čistá
20.00 Hasičský ples • Sokolovna, Dolní Újezd
20.00 Divadelní ples – hraje Reflex • Sokolovna, Sloupnice

16. 2. Pá  20.00  14. ples obce Poříčí u Litomyšle – výtečná kuchyně, bohatá tombola, hraje Rytmik • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
20.00 Ples ZUŠ – hraje Big Band ZUŠ Litomyšl a Pohoranka • Kulturní dům, Čistá

17. 2. So  20.00  Sokolský ples • Kulturní dům, Osík
20.00 Sportovní diskoples • Sokolovna, Sloupnice

24. 2. So  20.00  Fotbalový ples • Kulturní dům, Čistá
20.00 Obecní ples –  hraje Vepřo Knedlo Zelo • Kulturní dům Rychta, Morašice

17. 3. So  20.00  Babský bál • Kulturní dům, Čistá

KARNEVALY PRO DĚTI
20. 1. So  13.30  Dětský karneval – na téma Olympijské hry • Kulturní dům, Vidlatá Seč
21. 1. Ne 14.00  Dětský karneval • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
27. 1. So  16.00  Dětský ples • Kulturní dům, Sebranice
28. 1. Ne 14.00 Dětský karneval • Sokolovna, Dolní Újezd
17. 2. So  14.00  Dětský karneval – pořádá Mamaklub Poříčí • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
18. 2. Ne    14.00     Dětský karneval • Kulturní dům, Čistá
24. 2. So  14.00  Dětský karneval • Kulturní dům Skalka, Lubná

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St  2., 3. 1.  Cukrář – film Izrael/Německo, drama, 105 min, titulky, 120 Kč
Čt  4. 1.  Na shledanou tam nahoře – film Francie, drama/komedie, 120 min, titulky, 100 Kč
Pá, So  5., 6. 1.  Ztracen v džungli – film Austrálie/Kolumbie, akční/dobrodružný/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
Ne  7. 1.  Největší showman – film USA, muzikál/drama/životopisný, 100 min, titulky, 130 Kč
Út, St  9., 10. 1.  Insidious: Poslední klíč – film USA/Kanada, horor/mysteriózní, 120 min, titulky, 120 Kč
Čt 11. 1.  Motorhead: Clean Your Clock – film Velká Británie, dokumentární/hudební, 120 min, titulky, 150 Kč
Pá, So 12., 13. 1.  Velká hora – film USA, drama/životopisný, 140 min, titulky, 110 Kč
Ne 14. 1.  Polibek od Beatrice – film Francie, drama, 120 min, titulky, 100 Kč
Út 16. 1. od 19.00  Opera v kině: Don Carlos – 190 min, titulky, 250 Kč
St 17. 1.  Star Wars: Poslední z Jediů – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 150 min, titulky, 100 Kč
Čt 18. 1.  Filmový klub: Odnikud – film Německo/Francie, drama, 110 min, titulky, 80 Kč
Pá, So 19., 20. 1.  Zmenšování – film USA, komedie/sci-fi, 135 min, titulky, 120 Kč
Ne 21. 1.  Nejtemnější hodina – film Velká Británie, drama/historický/válečný, 125 min, titulky, 110 Kč
Út, St 23., 24. 1.  Večer pro dámy: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci – film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
Čt 25. 1.  Jumanji: Vítejte v džungli! – film USA, dobrodružný/rodinný/fantasy/akční/komedie, 115 min, 100 Kč
Pá 26. 1.  Labyrint: Vražedná léčba – film USA, akční/thriller/sci-fi, 120 min, titulky, 130 Kč
So 27. 1.  Labyrint: Vražedná léčba ve 3D – film USA, akční/thriller/sci-fi, 120 min, titulky, 150 Kč
Ne 28. 1.  Špindl – film ČR, komedie/romantický/rodinný, film ČR, 100 min, 110 Kč
Út, St 30., 31. 1.  Tři billboardy kousek za Ebbingem – film USA, krimi/drama/komedie, 115 min, titulky, 110 Kč 
Čt, Pá  1., 2. 2.  Cizinec ve vlaku – film USA, akční/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
So, Ne  3., 4. 2.  Prezident Blaník – film ČR, komedie, 90 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  6., 7. 1. Čertoviny – film ČR, pohádka, 90 min, 130 Kč
So 13. 1. Příšerákovi ve 3D – film Německo/Velká Británie, animovaný/rodinný, 100 min, 100 Kč
Ne 14. 1. Příšerákovi – film Německo/Velká Británie, animovaný/rodinný, 100 min, 100 Kč
So 20. 1. Coco ve 3D – film USA, animovaný, 110 min, 140 Kč
Ne 21. 1. Coco – film USA, animovaný, 110 min, 120 Kč
Po 22. 1. od 9.30 Jak postavit sněhuláka – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min, 30 Kč
So, Ne 27., 28. 1. Maxinožka – film Belgie/Francie, animovaný, 95 min, 90 Kč
So, Ne  3., 4. 2. Paddington 2 – film Velká Británie/Francie, komedie/rodinný/fantasy, 95 min, 90 Kč

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



do 7. 1. Litomyšlské motocyklové závody 1947-1977 – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17 
do 7. 1. Pivovarnictví v Pardubickém kraji – výstava se věnuje pivovarům v kraji za posledních sto let • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 7. 1. Příroda Litomyšlska – Skály, lomy – malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17 
do 21. 1. Od adventu po Tři krále – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 2. 2. Výstava betlémů • Husův sbor • v úředních hodinách fary 
do 4. 2. Díla darem / Významní mecenáši obrazové galerie města – Rodina Albertova – výstava • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17 
do 28. 2. Z bílých nití a tmavých večerů – prodejní výstava paličkované krajky výtvarnice Marie Poludové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně 
do 28. 2. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové• Husův sbor • v úředních hodinách fary, mimo úřední hodiny tel. 604 672 854
do 11. 3. Adéla Oliva: Tam, kde to všechno začíná... • Galerie Kroupa • Po-Pá 10-13 a 14-18 
do 31. 3. Zimní dětská herna – přijďte si pohrát a tvořit, nabízíme různé aktivity, hry a tvoření • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17 
od 1. 1 do 30. 6. Čtenářské bingo – nová hra pro dětské hráče • Městská knihovna 
od 3. 1 do 31. 1. Ohlédnutí za loňskými jubilanty – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době 
od 9. 1 do 10. 4. Psychosomatika člověka v praxi – seminář Ing. Pavla Poloka, info a přihlášky na tel. 605 147 812 • Smetanovo náměstí č. p. 31 • Út 17.00
od 19. 1 do 21. 1. Jachta kotví v Polsku – gastrovíkend • Jachta bowling bar Peklo • 11.00 
od 20. 1 do 21. 1. Svatební veletrh aneb Co vše potřebuji nejen na svatbu – nejnovější trendy, módní přehlídky a bohatý program, vstup zdarma • Zámecké návrší 
od 24. 1 do 22. 4. Litomyšlská ornitologie – výstava představí ornitology Litomyšlska a exponáty ptactva z bohatých sbírek RML • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 4.2. do 8. 2. Od masopustu do Velikonoc – výstava o lidových tradicích spjatých s tímto obdobím • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

 Zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení:
Každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
rozpis ledu na www.hclitomysl.cz

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Čt 8.00 – 21.00, Pá 8.00 – 22.00
• So 10.00 – 22.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Sauna:
• Po 17.00-21.30 společná
• Út 16.00-21.00 ženy 
• St 16.00-18.30 muži a 18.30-22.00 společná
• Čt 17.00-22.00 společná
• Pá 16.00-18.30 muži a 18.30-22.00 společná
• So 16.00-21.30 společná
• Ne 16.00-21.00 společná a děti
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel. 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping Teens,
Hýbánky, Sportík)
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204
Hathajóga – začátečníci i pokročilí (s Petrou Bálskou, tel. 608
834 129):
• Po, Pá 8.30, • Út 18.00, • Čt 19.00
Karate
• Po 17.00-18.00 začátečníci a pokročilí
• St 17.00-18.30 začátečníci a pokročilí
• Pá 17.00-18.30 pokročilí
Fitbox
• Po a Čt 18.00 
www.litomysl-veselka.cz

 Rodinné centrum, tel. 721 344 217
Čt 16.30-17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217

 Spirit studio, tel. 739 954 311
Studio se zaměřením na jógu a zdravý životní styl, power jóga,
jóga pro zdravá záda, ranní jóga, jóga pro děti, aero jóga, se-
mináře, kurzy.
rozvrh a rezervace: www.spiritstudiohanasimkova.inrs.cz

 Centrum Spontanea, tel. 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jóga s Petrou Polákovou
• Čt 8.00-9.30  Ranní jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
• Čt 10.00-11.00  Jóga pro seniory
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• Út 17.00 

Jóga na vlně dechu pro všechny v nejlepší věku
• St 13.00 
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30

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

 ZUŠ – budova Tunel
Orientální tanec
Lednový termín zahájení bude oznámen na stránkách:
www.amor-orient.com 
Bližší informace a přihlášky do kruzu na mob.: 728 684 634,
email: avokvarom@gmail.com

 Sokolovna 
Rozpis cvičení:
• Po 16.00–17.00 rodiče s dětmi
• Po 17.00–18.00 mladší žáci
• Po 18.00–19.00 zdravotní cvičení
• Po 19.00–20.30 volejbal
• St 17.00–18.00 předškoláci
• St 18.00–19.00 gymnastika
• Čt 19.00–20.30 volejbal mix

SPORT, CVIČENÍ

7. 1.                  Ne             13.00                 Volejbal: Starší žákyně – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                           17.00                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 

13. 1.               So             14.00                 Litomyšlský pohár ve stolním hokeji Stiga 2018 – 1. kolo, otevřený lokální turnaj pro všechny zájemce • Dům dětí a mládeže 
20. 1.              So             9.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. SKO Hlinsko – KP I. třída mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
21. 1.               Ne             17.00                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 
27. 1.               So             9.00                  Volejbal: Mladší žákyně – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
28. 1.              Ne             9.00                  Volejbal: Přípravka dívky – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ
od 28. 1. do 2. 2.                         Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018 – krasobruslení a rychlobruslení (zimní stadion), taneční soutěž (SD), šachy (EŠC)
1. – 2. 2.        Čt 13.00, Pá 9-17               Stiga hokej v muzeu – turnaj ve Stiga hokeji o ceny (hokejové kartičky, diplomy aj.) • Regionální muzeum v Litomyšli 
3. 2.                So             15.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Orel jednota Letohrad – KP I. třída mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
4. 2.                Ne             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy – krajský přebor kadetek • Městská sportovní hala při III. ZŠ  

KAM ZA SPORTEM

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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

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

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.

Aktuálně v nabídce: Parkovací a dálniční známky na rok 2018, kalendáře a diáře 2018

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
DOLNÍ ÚJEZD                1. 1. 14.30                 Dolnoújezdské novoroční ubíhání – trasa přibližně 5 km dlouhá je vhodná pro všechny věkové kategorie • obecní úřad
                                   6. 1. 20.00               Tříkrálový farní ples – hraje Combo 2, vstupné 80 Kč • sokolovna
                                             13. 1. 19.30              Sokolský ples – hraje Vepřo-Knedlo-Zelo, slosovatelné vstupné 100 Kč • sokolovna
                                             pondělí 16-18        Deskové hry – každé liché pondělí se hrají od 16 do 18 hod. deskové hry • jídelna DPS
POLIČKA                             6. 1. 19.00                Eva Urbanová & Moravské klavírní trio – novoroční koncert • Tylův dům
                                   19. 1.                        Studentský ples Gymnázia Polička • Tylův dům 
                                             25. 1. 18.00             Slavnostní představení tanečního oboru ZUŠ B. Martinů Polička – představí se jak žáci stávající, tak i bývalí absolventi naší školy • Tylův dům

SEBRANICE                       12. 1. 20.00             Farní ples – hraje MIX mini, čeká vás tradiční předtančení • kulturní dům
                                   14. 1. 16.00              O nosaté čarodějnici – divadelní pohádka, vstupné dobrovolné • kulturní dům
                                             27. 1. 16.00              Dětský ples – soutěže, bohatá tombola, taneční vystoupení, občerstvení, ale i mnoho dalšího, těšíme se na všechny děti a jejich doprovod 
                                             28. 1. 17.00             Český děják – divadelní představení, vstupné dobrovolné. • kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             11. 1. 17.00               Kouzlo mechanických betlémů – derniéra vánočních výstav, beseda s K. Andresem z Třebechovic p. O. • Městské muzeum a galerie
                                   27. 1. 15.00              Přehlídka 2018 – vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavského okresu • Městské muzeum a galerie 
                                             29. 1. 19.00             Divadelní spolek Kašpar – Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Jonáš a ting-tangl, divadelní abonentní cyklus, 400 Kč • Fabrika
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    15. 1. 19.00              Můžu k tobě? – divadlo, situační komedie • kinosál muzea
                                   26. 1. 20.00            Městský bál – slavnostní předtančení: Mažoretky Střípky, soutěž o ceny a raut, hraje kapela Epicentrum Jevíčko • dvorana muzea 
                                             30. 1. 19.00             Rock’n’rollový večírek s Petrem Vondráčkem – zábavný pořad, zazní úsměvné příběhy nejen z natáčení • dvorana muzea
VYSOKÉ MÝTO                  1. 1.                           Novoroční ohňostroj • náměstí Přemysla Otakara II.
                                   13. 1. 20.00             Lenka Dusilová sólo – šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se • M-klub

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          20. 1.                       XVIII. Královehradecký městský ples • Kongresové centrum Aldis
CHEB                           1. – 28. 1.               Výstava fotografií Sáry Saudkové – výstava fotografií Sáry Saudkové k jejímu životnímu jubileu • Galerie 4 – galerie fotografie 
JINDŘICHŮV HRADEC     6. 1.                          Tříkrálová jízda – pořádají Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. • Jindřichův Hradec – Kunžak 
KUTNÁ HORA                    7. 1.                            Benefiční koncert kutnohorských sborů • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci
POLIČKA                      6. 1.                           Eva Urbanová & Moravské klavírní trio – novoroční koncert • Tylův dům
TELČ                                     1. 1.                            Nový rok – novoroční přípitek představitelů města s občany, ohňostroj, dechový kvintet Jaroslava Čajky • náměstí Zachariáše z Hradce
TŘEBOŇ                              25. 1.                        Dušan Vančura, Ivo Šmoldas, Antikvartet – 4. koncert Zimních abonentních koncertů – "Večer hudby a slova" • Divadlo J.K.Tyla

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
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Řádková inzerce
Koupím malý skleníček či knihovničku k uložení
sbírky panenek za rozumnou cenu. Tel. 739 307
646. • Koupím starý šicí stroj s litinovým pod-
stavcem se zapouštěcí hlavou. Chci užívat jako
stoleček. Tel. 739 307 646. • Prodám téměř nový
stůl světlý masiv za 1250 Kč + strožitné křeslo
červený samet za 500 Kč. Tel. 739 307 646.

ZAMYŠLENÍ

Nová zem a nové nebe pro tebe
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první
nebe a první země pominuly a moře již vůbec ne-
bylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté
město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdo-
bená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas
od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh
bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on
sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou
slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani
bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.” Ten,
který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím
nové.” A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná
a pravá.” Zjevení 21:1-5
Mladá dívka, které diagnostikovali smrtelnou cho-
robu, se dozvěděla, že nebude žít déle než tři mě-
síce. Zavolala si kazatele a seznámila ho se svými
přáními. Řekla mu, jaké písně by si přála nechat
zahrát na pohřbu, jaké texty tam mají přečíst
a v jakých šatech ji mají pohřbít. Když bylo vše
ujednáno, pastor se zvedl a chtěl odejít. Ona jej
však zarazila: „Počkejte, ještě na něco jsem si
vzpomněla. Je to velmi důležité.” „O co jde?” „Chci,
abyste mě pohřbili s dezertní vidličkou v ruce.” 
Kazatel na ni nechápavě pohlédl. „Vidím, že vás to
překvapilo,” řekla dívka. „Mám-li být upřímný, moc
tomu nerozumím.” „Pokusím se vám to vysvětlit.

Pokaždé, když jsem byla na nějaké hostině, hosti-
tel nám řekl, abychom si nechali dezertní vidličku
na zákusek. Tu chvíli jsem milovala, protože jsem
věděla, že přijde něco velmi dobrého a chutného,
například čokoládový dort nebo jablečný koláč.
Chci, aby mě lidé viděli v rakvi s vidličkou v ruce.
Až se budou ptát, na co ji mám, řekněte jim: „,Ne-
chala si vidličku, protože ví, že bude vzkříšená a že
to nejlepší teprve přijde.'” 
Tento text z knihy Zjevení je jedním z nejúžas-
nějších textů celé Bible. Stvořitel těm, kteří
v něho věří, slibuje život na nové zemi a v novém
nebi, který je za hranicí naší představivosti. Bůh
svůj lid odmění tím, že obnoví ztracený ráj, za-
hradu Eden i město Jeruzalém. Umožní nám žít
v „zahradním městě”, které bude kombinací toho
nejlepšího z obou: pokoje a ticha zahrady a pří-
jemného vzrušení velkoměsta. Nebude tam ab-
solutně nic zlého, protože, co bylo, pominulo.
A nejlepší ze všeho bude to, že tam s námi bude
přebývat sám Bůh. A přebývat v Boží přítom-
nosti, je to nejlepší, co nás může v životě potkat. 
Nechte si tedy své vidličky. 
S přáním požehnaného nového roku

Čestmír Šťovíček, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 6. 1. MUDr. Kašparová
Ne 7. 1. MUDr. Paseková
So 13. 1. MUDr. Sláma
Ne 14. 1. MUDr. Sláma
So 20. 1. MUDr. Kašparová
Ne 21. 1. MUDr. Slavík
So 27. 1. MUDr. Jílek ml.
Ne 28. 1. MUDr. Jindrová
So 3. 2. MUDr. Kašparová
Ne 4. 2. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 6. 1. MUDr. Beňová
Ne 7. 1. MUDr. Cacková
So 13. 1. MUDr. Filová
Ne 14. 1. MUDr. Filová
So 20. 1. MUDr. Kopecká
Ne 21. 1. MUDr. Pilařová
So 27. 1. MUDr. Mareš
Ne 28. 1. MUDr. Papoušková
So 3. 2. MUDr. Pešková
Ne 4. 2. MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 6. 1. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 7. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 13. 1. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 14. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 20. 1. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 21. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 27. 1. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 28. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 3. 2. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 4. 2. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 1. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
13. – 14.1. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
20. – 21. 1. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
27. – 28. 1. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
3. – 4. 2. zubní lékař Vaskiv Natalia
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670

ROZPIS SLUŽEB

MUDr. Patricie Švecová
Ušní, nosní, krční ambulance

Vodní Valy 646 Litomyšl
nové telefonní číslo:

703 351 646
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ROZHOVOR

„Jakou ránu dáš, takovou musíš být schopný přijmout”
Rok 2017 byl pro sportovce
z Litomyšle i okolí poměrně
úspěšný. Jednou z našich
nejlepších reprezentantek
byla sedmnáctiletá kara-
tistka ANNA KAŠPAROVÁ
z oddílu Karate-do Litomyšl,
která získala několik medailí
na prestižních závodech
(více o jejích úspěších se do-
čtete na straně 18). Talento-
vaná sportovkyně se
v rozhovoru pro Lilii ohlédla
za uplynulým mistrovstvím
Evropy a České republiky, ale
zavzpomínala i na své spor-
tovní začátky.

 Mohla bys prosím krátce čtenářům zreka-
pitulovat své nedávné úspěchy?
V Pardubicích jsem na mistrovství Evropy získala
dvě druhá místa, den poté jsem vyhrála na svě-
tovém poháru.  A dosavadním největším úspě-
chem mé kariéry bylo asi mistrovství České
republiky, kde jsem skončila na prvním místě.

Z výsledků je vidět, že patříš mezi naši
špičku. Jak hodnotíš ta dvě druhá místa? Ne-
naštvalo tě třeba, že ti zlato o kousek uniklo?
Určitě jsem nebyla naštvaná, spíš mě mrzelo, že
soupeřky, se kterými jsem prohrála, jsem ve
druhé kategorii porazila. Ty porážky byly trochu
zbytečné, hlavně v první kategorii, kde jsme bo-
jovali bez chráničů na nohy, na což nejsem
zvyklá a byl to pro mě trochu handicap. Ten
zápas jsem ale mohla vyhrát, byla to blbá pro-
hra. Později jsem už byla trochu unavená, pro-
tože to byly hodně kontaktní souboje.

 Mohla bys pro představu zmínit, kolik sou-
bojů jsi musela na mistrovství Evropy během
pár hodin podstoupit?
Během víkendu jsem nastoupila asi do deseti
zápasů, únavu jsem nějakou cítila, ale to sou-
peřky určitě taky.

 Jak často ti po závodech trvá, než se dáš do
pořádku z ran, které utržíš?
Já nebývám často potlučená, spíš rány rozdá-
vám, ale drobná zranění při zápasu neřeším.
Když schytám ránu, tak pokračuju, protože se na
to při tréninku připravujeme.

Tvůj sport bude na příští
olympiádě, chystáš se na
kvalifikaci?
Vůbec ne, tak dobrá, abych
neudělala ostudu, určitě ne-
jsem. Je relativně málo míst
na nominaci a bude tam
opravdu velká konkurence,
protože dorazí celosvětová
špička.

Jsi ve třetím ročníku na
gymnáziu, přemýšlela jsi
už o tom, zda se věnovat
profesionálnímu sportu,
nebo jít dál studovat?
Chtěla bych studovat a pře-
mýšlím o tom, jak karate se
školou skloubit, ale když

přestane člověk trénovat, tak to je na jeho výko-
nech hodně vidět. Dá se samozřejmě vybrat
škola, kde je dobrý oddíl a trénovat s nimi, nic-
méně to je vše ještě relativně daleko. Ale profe-
sionálně by mě dělat karate asi nebavilo. 

 Co se ti líbí na karate, proč sis tento sport
vybrala?
Fakt se mi líbí, že teď o víkendu odjedu na zá-
pasy, procestuji při tom republiku, porovnám, jak
na tom jsem ve srovnání s konkurencí, třeba
něco vyhraju a jedu domů. Do karate jsem šla
s tím, že se ráda peru, což je u holky asi trochu
divné, ale pro mě to je dobrý způsob na vybití
energie. A taky se hodí znát základy sebeobrany.

 Jak dlouho se mu už věnuješ?
Asi osm nebo devět let. Jako malá jsem chodila
s mamkou na tréninky, protože se karate aktivně
věnovala. Už v šesti nebo sedmi jsem tam

strašně chtěla chodit, ale byla jsem moc malá
a nebyly tam děti v mém věku, takže jsem mu-
sela dělat něco jiného. Začala jsem plavat, ale
u toho jsem nevydržela, protože při tom sportu
jsem nebyla schopná vybít tolik energie. Pak
jsem byla trochu starší a začala chodit na karate.

 Jak často trénuješ?
Normálně trénuji třikrát týdně a o víkendech
máme závody, nicméně před větší akcí, třeba
před mistrovstvím republiky, trénuji až pětkrát
do týdne.

 Má pro tebe karate i nějaká negativa?
Jako malé mně vadily kliky na kloubech a mlá-
cení do zdí, ale teď už to tak není. Člověk u toho
vypne, nemusí nic řešit. Karate mi ale taky dost
vzalo, protože lidi v mém věku o víkendech
můžou dělat jiné věci nebo chodí na brigády. Já
se přes týden učím, trénuju karate a chodím do
hudebky, o víkendu pak mám závody, takže na
jiné aktivity moc čas nemám. Sport mě baví, ale
vše má své plusy a mínusy.

 Co na tvé úspěchy říkají rodiče?
Mají z toho asi radost, dost jezdí na závody se
mnou. Táta pořád něco sdílí na Facebooku,
občas mě s tím teda docela štve. Máma je zase
někdy při zápasech strašně chytrá (smích), na-
táčí si mě a pak říká, co jsem udělala blbě. Ale
jsem ráda, že mě podporují a děkuju jim za to.

 Pro řadu lidí je karate pořád trochu exo-
tický a nebezpečný sport, jak se na tyto ná-
zory díváš jako někdo, kdo se mu už řadu let
věnuje?
Dost lidí se karate bojí, ale nemyslím si, že by
náš sport byl nějak brutální. Navíc máme takové
rčení – jakou ránu dáš, takovou musíš být
schopný přijmout. A to se hodí i do života. -mv-

Do Londýna na zkušenou, 
do Litomyšle zkušen(ějš)í
Období jednoho školního roku je označováno
hned dvěma letopočty. Na naší škole Trading
Centre jsme bilancovali část patřící roku 2017.
Pomyslný vrchol dění v životě školy představo-
valy stáže v londýnských firmách, které absol-
vovali na přelomu listopadu a prosince naši
studenti v rámci evropského programu Eras-
mus +.  Máte představu, jak se připravuje zahra-
niční stáž?
Září: Trading Centre získává grant, který pokrývá
veškeré náklady spojené se stáží v Británii, ať se
jedná o letenky, dopravu po Londýně, ubytování,
stravování, pojištění.  
Říjen: Škola kupuje letenky. S nejlepší nabídkou
přichází Ryanair, tak doufáme, že se piloti této
aerolinky stihnou vrátit z nucené dovolené a do
Londýna i zpět naše žáky s jejich pedagogickým
doprovodem spolehlivě dopraví.
Listopad: Letecká společnost Ryanair potvrzuje,
že se všechny rezervované lety uskuteční. Od-
dechneme si. Žáci obdrží kapesné ve výši 264 €
a 26. 11. odlétají z Brna. V britské metropoli je če-
kají první dny v cizím prostředí. Každý den nám
chodí pozdravy a v nich ohlasy, zkušenosti, zá-
žitky. Je jasné, že se všichni s novou situací sžili
a popasovali jako schopní dospělí lidé.
Prosinec: 11. 12. jsou všichni zpátky ve škole. „Tak
co, jaké to bylo?” zajímá nás. „Do Anglie jsem jela
zjistit, jaký je britský život. Taková testovací mise
před studiem ve Spojeném království. Život tam
se mi líbil. Práce ve firmě byla jednoznačně pří-
nosem,” shrnuje poznatky maturantka Anička.
Spolužačka Anna má radost, že zvládla cestování
po Londýně. „V práci jsem poznala skvělé lidi. Ro-
dina, u níž jsem bydlela, byla sympatická. Ráda
jsem strávila čas v Londýně,” líčí nadšeně.

Studentka Denisa považuje Erasmus + za šanci zí-
skat pracovní zkušenosti a zdokonalit svůj mlu-
vený projev v cizím jazyce před maturitou
a jazykovými zkouškami FCE. Maturantka Vivien
dodává: „Anglie mě naučila být sebevědomá, zod-
povědná, připravená na různé životní situace.”
Po návratu převládá spokojenost, a proto je
jasný i názor ředitelky školy Ivany Zemanové:
„Z Londýna si studenti odváží cenné zkušenosti,
skvělou položku v CV, lepší angličtinu i větší se-
bedůvěru. Vždyť ne každý může v 17 či 18 letech
říct, že má za sebou stáž v oboru v cizojazyčném
prostředí. Přiznávám, že jsem pyšná, jak dobře
si všichni vedli.”
Harmonogram závěru roku 2017 bude na TC
možné aplikovat i na úvod roku 2018. Čeká nás
nově stáž ve městě na Dunaji. Ano, naši studenti
vyrazí v dubnu do Vídně. Máme se na co těšit.
Máte-li chuť, podívejte se na náš web a se-
znamte se osobně s reportážemi ze života stá-
žistů.                    Text a foto: Marie Janoušková

Smetanova
Litomyšl zahájí
v Rudolfinu
Národní festival Smetanova Litomyšl se bude
v roce 2018 konat po šedesáté. S ohledem na
mimořádnost tohoto jubilea se slavnostní před-
stavení programu uskuteční 16. ledna v praž-
ském Rudolfinu. Součástí slavnosti bude
i podepsání smlouvy o partnerství s Českou fil-
harmonií, orchestrem, který stál u samých po-
čátků festivalu v roce 1946. Po okolnostech
vzniku Smetanovy Litomyšle pátral historik Mar-
tin Boštík a své velmi zajímavé poznatky zpra-
coval v knize, která bude také při této příležitosti
vydána. Jan Pikna,

ředitel Smetanovy Litomyšle, o.p.s.

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete:  Halový turnaj mladších
žáků – Choceň 17. 12. 2017 • Workshop Ivy Radu-
layové
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Pomozme ohlídat brzké
a kvalitní vybudování dálnice
Stavba dálnice D35 u Litomyšle se blíží a nyní je
zapotřebí zkontrolovat, aby vše probíhalo podle
schválených připomínek zastupitelstva. Těmi
bylo zejména vybudování protihlukových stěn,
které ochrání před hlukem tisíce občanů města,
ale také výsadba zeleně kolem dálnice. V nepo-
slední řadě je nutné, aby dálnice splňovala
podmínky EIA, jinak je možné, že dojde k zablo-
kování na mnoho let. Bez ohledu na to, jaký má
kdo z nás názor na schválenou trasu dálnice,
nikdo si nepřeje, aby končila u Řídkého a znovu

začínala u Janova. Vzhledem ke špatné práci Ře-
ditelství silnic a dálnic však toto nebezpečí hrozí,
neboť jím předložený projekt v několika bodech
podmínky EIA nesplňuje. Abychom mohli do ma-
teriálů nahlížet a plnění požadavků zastupitel-
stva kontrolovat, potřebujeme 200 podpisů
Litomyšlanů. Jste-li ochotni se podepsat či po-
moci se sběrem podpisů, napište prosím email
na adresu ladislav.sykora@seznam.cz.

Ladislav Sýkora 

Petice na urychlení výstavby nového domova důchodců
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách a v souladu se standardy kvality
bychom měli poskytovat kvalitní péči pro starší
a staré občany.
Přestože Litomyšl patří mezi dobře prosperující
města, stav sociálních služeb a péče o staré ob-

čany je ve velmi neutěšeném stavu. Na umístění
do domova důchodců se čeká dlouhou dobu
a dům s pečovatelskou službou již není. Je to dům,
ve kterém bydlí starší hendikepovaní občané bez
jakékoliv péče. Charitní služba nemá dostatek
personálu a nestíhá všechno obsáhnout.

Proto si Vám tímto dovoluji předat petici na pod-
poru urychlené výstavby nového domova dů-
chodců. Pevně věřím, že tato petice Vás
přesvědčí o tom, že občanům Litomyšle a okolí
není tento problém lhostejný, a doufám, že ho
budete přednostně řešit.

Text petice
My, níže uvedení a podepsaní občané, žádáme
Vás pane starosto a zastupitele městě Litomyšle
o urychlení výstavby nového domova důchodců
na základě nevyhovujícího stavu sociálních slu-
žeb v našem městě.
Lidí v důchodovém věku přibývá a kapacita míst
ve zdejších domovech důchodců nestačí. Pů-
vodně vybudovaný „Dům s pečovatelskou služ-
bou” také neplní svůj účel. Generace
v produktivním věku nemá většinou možnost se
o seniory starat. Proto by mělo být našim zá-
jmem vytvořit prostředí pro aktivní a důstojný
život seniorů a zdravotně znevýhodněných ob-
čanů prostřednictvím nového domova dů-
chodců. Irena Říhová

VIII. Den medu v Litomyšli
Litomyšlská základní organizace Českého svazu
včelařů se již několik let podílela na organizaci
významného a oblíbeného Dne medu. Protože
letos již nebylo možno tuto slavnost uskutečnit
v Lidovém domě, celou akci jsme prvně uspořá-
dali zcela sami, a to v areálu Zámeckého návrší
s centrem v pivovaru. Akci slavnostně zahájil
starosta Litomyšle Radomil Kašpar s hosty
a fanfárami trubačů. Ve třech velkých sálech,
předsálí a na nádvoří zámku rozložily desítky
stánkařů a umělců své produkty ke zhlédnutí
i prodeji. Nelze popsat šířku nabídky vystave-
ného zboží. V sousedství proskleného úlu s ži-
vými včelami bylo možno koupit kvalitní med
místních včelařů Ing. Hurycha a Karlíka nebo
medovinu studenou i horkou mnoha variant od
pana Gregora z Hlinska. Překrásně zdobené per-
níčky lákaly pozornost malých i velkých návštěv-
níků stejně jako bohatý sortiment voskových
svící a dalších výrobků ze včelího vosku od paní

Karlíkové, pan Pleva z Potštejna s odborným vý-
kladem nabízel špičkovou včelí kosmetiku a po-
travinové doplňky své firmy, pan Sedláček
dovezl z Bučovic široký sortiment včelařských
potřeb, úly, medomety, literaturu apod. 
Ke koloritu akce tradičně patří oblíbená ochut-
návka medu členů místního spolku. Nejchutnější
med letos podle návštěvníků měli Vlastimil
Krýda (Makov – smíšený med) a Jan Vopálka (Li-
tomyšl – pastovaný květový med), který také při-
nesl nejchutnější květový med. Jeho manželka
z vítězství velkou radost neměla, ale měla si své
zásoby víc hlídat!
Dech historie a práci našich předků nám upro-
střed sloupového sálu ukázala výstavka starých
úlů a pomůcek pana Čupra a bohatá obrazová
dokumentace pana Kladivy a archivu včelař-
ského provozu ZD Dolní Újezd ve Vidlaté Seči. 
V seminárním sále probíhaly odborné a popu-
lárně vzdělávací přednášky. Dopoledne přednesl

Ing. Titěra, CSc., z VÚVč přednášku s názvem
Fascinující cesta medu, ve které vysvětlil těsnou
vazbu včel a přírody, vznik medu a vztahy mezi
včelami a ostatním hmyzem. Poté sál ovládla
medovina; pan Gregor pohovořil o její výrobě
a odhalil mnohá tajemství i rady, jak na to. Od-
poledne zde přednesl velmi zajímavou předná-
šku nejen o kosmetice její popularizátor
a výrobce pan Pleva.
Největší nápor návštěvníků byl kolem pódia při
programu dětských hudebních a pěveckých vy-
stoupení ZUŠ Litomyšl a Dolní Újezd. Odpoledne
už tradičně zazněl zpěv litomyšlského Sboru
paní a dívek a závěr patřil hudební skupině Obo-
roh. Každý z desítek účinkujících si opět za od-
měnu odnesl skleničku medu ze ZD Dolní Újezd.
Dětem nepatřil jen čas jejich vystoupení na
pódiu. Opět jsme jim připravili naučnou stezka
se soutěží o závěrečný pamlsek. Loni jsme za-
koupili výukové panely s obrazy ze života včel
a děti s jejich pomocí odpovídaly na řadu otázek.
Byli jsme překvapeni, s jakou vervou se do hle-
dání vědomostí o včeličkách ponořily a s jakou
radostí pak přinášely vyplněné dotazníky k na-
šemu posouzení. Ze stovky listů otázek cca po-
lovinu děti přinesly kompletně zodpovězených.
Dětem patřilo i celé předsálí, kde se v tvůrčích
dílnách místního Domu dětí a mládeže vyráběla
nejrůznější výtvarná díla. 
Velký prostor sálů umožnil též vytvořit klidovou
část pro posezení a besedování nad pochout-
kami paní Bulvové. Den medu v novém prostředí
se k naší radosti velmi vydařil. Děkujeme všem
pomocníkům za jejich práci, městu Litomyšl
a ZD Dolní Újezd za sponzorskou pomoc a tě-
šíme se na příští rok – přijďte opět všichni po-
bejt! Stanislav Tomšíček a Jindřich Petr, 

foto: Oldřich Kladivo
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POZVÁNKY 

Kurz základů
orientálního tance
Ženy a dívky, chcete se naučit základy orientál-
ního tance? Pak se přihlaste do kurzu, který
bude zahájen v lednu. Orientální tanec je dopo-
ručován ženám gynekology, ortopedy i neuro-
logy. Tanec patří k nejzdravějším pohybovým
aktivitám ženy vůbec. Večery jsou dlouhé a po-
hybová aktivita se vám po svátcích může hodit.
Výuka bude probíhat v tanečním sále ZUŠ –
Tunel Litomyšl. 
Zahájení bude oznámeno na stránkách:
www.amor-orient.com.
Bližší informace a přihlášky na mobil:
728684634, email: avokvarom@gmail.com.

Adriena Morávková

Country tanec 
a zvěřinové hody
Máš-li rád zvěřinu, jsi u nás vítán. Máš-li rád
country muziku a zábavu, přijď k nám. Dne 20.
ledna se pořádá v restauraci Veselka Country bál
a zvěřinové hody. Jíst budeme od 11.00 hod.
a tancovat od 20.00 hod. K dobré pohodě za-
hraje country  kapela Modrý den.
Na country bále nebudeš jen tancovat a zpívat,
zhlédneš ukázky westernových dovedností
členů Westernového klubu. Dále bude k vidění
show účastníků mezinárodní soutěže v Las
Vegas. Taneční skupina Dany Jedličkové Ala-
bama tě naučí pár základních country tanců.
Členové klubu ukáží práci s lasem, bičem, pistol-
nickou show, střelbu z luku a hod nožem a se-
kerou.
Nebude chybět ani bohatá tombola. Vstupné
100 Kč. Když přijdeš oblečen v country stylu, pla-
tíš polovinu. Přijď se dobře pobavit a poznat
skvělé lidi. Lenka Seklová

Noc hotelů
Hotel Zlatá Hvězda se dne 26. 1. 2018 zúčastní
unikátního projektu „Noc hotelů”, který organi-
zuje Asociace hotelů a restaurací ČR i v někte-
rých dalších  městech České republiky a jehož
cílem je poděkovat místním obyvatelům za pod-
poru turismu, vstřícnost k návštěvníkům města
a zdůraznit, jak cestovní ruch přispívá ke zlep-
šování životní úrovně. Smyslem je otevřít hotel
pro vás, obyvatele měst České republiky, v je-
jichž blízkosti podnikáme, abyste měli možnost
nahlédnout do provozu i zákulisí hotelu. Objevit,
co vše hoteliéři dělají pro životní prostředí, udr-
žitelnost života ve městě a šíření dobrého jména
dané destinace. Za symbolickou cenu se můžete
ve vybraných hotelech ubytovat.  
Pro zájemce z Litomyšle nabízíme navíc samo-
statnou prohlídku v době od 16.00 hod. a 17.30
hod. Rezervace na tel. čísle 734 670 355.
Přijďte na jeden den poznat hotel i z druhé
strany. Barbora Šudomová

Srdečně Vás zveme na již tradiční setkání ,,Staré
gardy aneb Hostinští sobě…” 
Přijďte k nám strávit hezké odpoledne se svými
bývalými kolegy a zavzpomínat na staré dobré
časy. 
Dne 19. 01. 2018 od 16 hodin v salónku Múza 
v Hotelu Zlatá Hvězda.        Barbora Šudomová

Setkání
Staré gardy

V knihovně opět začíná
trénování paměti 
Chcete si zlepšit paměť nebo si ji alespoň udr-
žovat? Pro buňky našeho mozku platí to samé,
co pro buňky našich svalů. Čím více je přiměřeně
namáháme, tím se jim daří lépe. Nebudeme-li je
používat, zakrní a časem zaniknou stejně tak,
jako atrofují naše svaly, když je nepoužíváme.
Náš kurz trénování paměti pro začátečníky – se-
niory vám ukáže, že zapamatovat si lze téměř
cokoli, když víte, jak na to. Ve stručnosti se se-
známíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte
se používat základní mnemotechniky, vyzkou-
šíte si různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak
různé faktory našeho životního stylu mohou za-
sahovat do kvality paměti, a v neposlední řadě
poznáte nové lidi, z kterých se možná stanou
vaši známí nebo i přátelé. Celý kurz je veden zá-
žitkovou formou.
Zapojit se může každý. U nás se nezkouší, nikdo

nikoho nevyvolává. Důležité je, že každý může
udělat pokrok pomocí jednoduchých cvičení,
které může pak používat i doma.
Začátečníci senioři – středa – 7. 2. – 4. 4.
2018 od 13.30 – 8 lekcí
Kurzy nemusí být určeny pouze seniorům.
Pokud máte zájem, je možné připravit kurz, se-
minář či přednášku pro jakoukoliv skupinu. Mini-
mální počet zúčastněných je osm osob.
Lektorka je členkou České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging, certifikova-
ným trenérem III. stupně. 
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny
–  pondělí , úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do 16.00 hodin osobně, na telefonu
461 612 068 nebo na e-mailové adrese: pekni-
kova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu pro se-
niory je 250 Kč. Iva Pekníková

Schůzka Kroužku
Jihočechů
Lednová schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2018
se koná výjimečně ve čtvrtek 18. 1. od 17. 00 hod.
v salónku restaurace U Slunce. Na programu je
zpráva o činnosti kroužku, dokončení přednášky
pí Dosedělové a vzpomínání na naše společné
akce nad fotografiemi p. Škrdly.
Srdečně zveme všechny členy našeho kroužku
i další zájemce. Jana Kroulíková

Vystoupení
Miroslava Donutila 
Zveme vás na vystoupení Miroslava Donutila
v pořadu Cestou necestou dne 20. 4. 2018 ve
Smetanově domě v Litomyšli od 19 hod. V po-
řadu Cestou necestou bude pan Donutil vyprá-
vět svoje historky a příhody jak z natáčení, tak
i ze svého soukromí. Během večera zazní také
několik písní. Přijďte se pobavit s Miroslavem
Donutilem. Vstupenky v předprodej na
www.smetanuvdum.cz Lucie Dračková

Smetanův dům zahajuje plesovou
sezónu a chystá jarní divadelní program
Na počátku měsíce ledna zmizí ze sálu Smeta-
nova domu divadelní uspořádání a sál se pro-
mění v taneční a společenský prostor. Plesová
sezóna ve Smetanově domě potrvá do konce
března. Kromě tradičního kurzu tance a spole-
čenské výchovy se zde bude konat 13 maturit-
ních, firemních a jiných plesů. 
Zájemce, kteří by rádi v budoucnu uspořádali
ples ve Smetanově domě, prosíme, aby své po-
žadavky nahlásili v kanceláři Smetanova domu
co nejdříve. Kvůli uzavření Lidového domu totiž
již nyní přijímáme objednávky na poslední víken-
dové termíny plesové sezóny roku 2020... 

Do konce března jsou na programu dva koncerty
cyklu Litomyšlské hudební večery. Ve středu 21.
února přivítáme Chanson Trio Coucou se zpě-
vačkou Radkou Rubešovou (dříve Hudečkovou).
Ve čtvrtek 15. března pak Trio Bergerettes. 
Nejmladší dětské návštěvníky pak potěší 11.
února show Zpíváme a tančíme s Míšou. 
Již nyní si můžete zakoupit vstupenky na Koncert
Jiřího Suchého a Jitky Molavcové s Michalem Ma-
látným, Divadlo Járy Cimrmana a představení
Afrika či pořad Miroslava Donutila s názvem Na
cestě. 

Prokop Souček, Smetanův dům 
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100 let Československa
na ZŠ Zámecká
V roce 2018 si připomeneme sto let od jednoho
z nejvýznamnějších okamžiků naší novodobé
historie, vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Zvláštního státního útvaru upro-
střed Evropy, který prošel téměř všemi těžkostmi
20. století. Od první republiky, k níž mnozí sou-
časníci dodnes hledí jako k době, která byla ur-
čitým, byť rozhodně ne bezchybným, vzorem
demokracie a morálních hodnot (bezesporu díky
muži, který byl jejím prezidentem), přes okamžik
jejího zničení mnichovskou zradou, dobu druhé
světové války, krátkého období „omezené” de-
mokracie, přes dobu komunistického bezpráví až
ke krátkému období po roce 1989, kdy svoboda
a lidská práva přestaly být po čtyřiceti letech jen
prázdnými slovy. Každé z těchto období životu
našich předků (případně nám samotným) něco
přineslo – pozitivního, negativního či přímo tra-
gického. Každé z těchto období však rozhodně
zanechalo stopy, které dodnes ovlivňují naši
současnost.
Jak ale vnímají dobu Československa žáci zá-
kladní školy? Jak ji vůbec vnímá mladá, nastupu-
jící generace? Mají rodiče čas mluvit se svými
dětmi o tom, jak se v Československu žilo?
Vlastní rodiny „něco”, co v nich evokuje vzpo-
mínky na tuto dobu? Právě na takové otázky
hledá odpověď projekt Národního muzea v Praze
a Národního muzea v Bratislavě „100 let Česko-

slovenska v naší škole”, do něhož se ZŠ Zámecká
letos na podzim zapojila.   
Žáci sedmých až devátých tříd pátrali ve svých
rodinách po předmětech, které jsou s dějinami
Československa nějakým způsobem spojeny.
A našli věci opravdu pozoruhodné! Posuďte
sami – minci věnovanou T. G. Masarykem, knihu
podepsanou týmž prezidentem, prvorepubliko-
vou šavli, klec, v níž se skrývala mladá dívka na
konci druhé světové války ze strachu před so-
větskými vojáky, razítko, které se podílelo na od-
sunu sudetských Němců, obraz statku, který je
připomínkou komunistického bezpráví. Z doby
pozdější pak třeba odznak za 750 000 kilometrů
ujetých bez nehody, brýle, které „viděly” Václava
Havla a spoustu dalších. 
O všech těchto předmětech si žáci se svými ro-
diči a prarodiči povídali. Koneckonců, projekt má
podtitul „Rodino, vyprávěj!” Ze všech uvedených
rozhovorů pak vznikly příběhy, které se spolu
s předměty (či jejich fotografiemi) stanou sou-
částí výstavy „100 let Československa na ZŠ Zá-
mecká”, kterou můžete zhlédnout od 16. do 25.
ledna v prostorách před Novou městskou síní Li-
tomyšl, a to v době od 12.00 do 16.00 hod. Ver-
nisáž výstavy se uskuteční v pondělí 15. ledna od
17.00 hodin. Těšíme se na vás!

Stanislav Švejcar, 
učitel dějepisu ZŠ Zámecká

Program jubilejního ročníku Národního festivalu
Smetanova Litomyšl sice bude slavnostně před-
staven až 16. ledna v pražském Rudolfinu, ně-
které jeho pořady však již byly odtajněny.
Návštěvníci se mohou těšit na Javiera Cama-
renu, mexického tenoristu světového jména,
který zavítá do České republiky vůbec poprvé.
Představí se i další zahraniční sólisté a soubory,
těžiště dramaturgie však v roce oslav 100. výročí
státnosti vychází zejména z hudby českých
autorů a provedené nejlepšími domácími inter-
prety. Recitál bude mít Adam Plachetka, Česká
filharmonie bude hrát Smetanu, Janáčka, Dvo-
řáka, Suka a kantátu Český poutník, zkompono-
vanou soudobými českými autory na
objednávku festivalu, pražské Národní divadlo
uvede premiéru nové inscenace Smetanovy Li-
buše, brněnské Janáčkovu Její pastorkyňu. Sme-
tanovy a Dvořákovy skladby zahraje Pavel Haas
Quartet. Janáčkovu Sinfoniettu, ale také Hudbu
pro Prahu 1968 Karla Husy při příležitosti 50. vý-
ročí okupace provede Symfonický orchestr Hl.
města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Neto-
pila. 

Festivalovou specialitou bude „Den s Haydnem”,
připravený s Radkem Baborákem, orchestrem
Česká Sinfonietta a mezinárodně uznávanými
sólisty. Haydnova hudba bude znít skutečně celý
den, koncerty budou ráno, v poledne a večer.
Jako vždy nabídne Smetanova Litomyšl i pro-
gram přesahující žánry, s Janáčkovou filharmonií
vystoupí písničkář Jaromír Nohavica, s Pražskými
filharmoniky rocková skupina -123 Minut. Pro
nejmenší diváky je připravena opera Maurice Ra-
vela Dítě a kouzla, malí zpěváci z dětských sborů
celého Pardubického kraje společně vystoupí
v koncertu nazvaném Zpěváčci kraje mého. 
A kdy že se bude jubilejní „Smetanka” konat? Po
dobu čtyřiadvaceti dní od 14. června do 7. čer-
vence, přinese čtyři desítky představení a kon-
certů, ale i celou řadu dalších doprovodných
aktivit. Mimo jiné oblíbené Festivalové zahrady,
v nichž se po celou dobu konání Smetanovy Li-
tomyšle bude poslouchat i muzicírovat, besedo-
vat, soutěžit, zkrátka aktivně odpočívat při
dobré hudbě všech žánrů. 

Jan Pikna,
ředitel Smetanovy Litomyšle, o.p.s.

Hvězdou 60. Smetanovy
Litomyšle bude Javier Camarena

Čekáme vzácnou návštěvu v Týdnu
modliteb za jednotu křesťanů
Vážení a milí přátelé z Litomyšle a okolí, 
letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů,
který se koná od 18. do 25. ledna začneme ne-
tradičně. Na začátku tohoto týdne mezi námi
přivítáme vzácného hosta pana emeritního bi-
skupa plzeňského Františka Radkovského, který
už dlouhou dobu předsedá radě pro ekumenis-
mus při České biskupské konferenci. Srdečně

Vás všechny zveme na jeho přednášku s násled-
nou diskuzí, která se uskuteční 18. ledna v 18.30
hod. v Novém kostele Sboru Církve bratrské.
Téma této přednášky „Cesty ke společnému sla-
vení u stolu Páně. Pohled katolické církve na
ekumenismus.”
Dále také zveme na pokračování Týdne modliteb
za jednotu křesťanů do kostelů a kaplí jednotli-

vých církví, kde budou probíhat společné eku-
menické bohoslužby. Mottem týdne budou
slova, která zpívali Izraelité po vysvobození
z otroctví: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá
v síle” (Ex 15,6). :
Bohoslužby budou probíhat dle následujícího
programu vždy od 18.30 hod.. Pá 19. 1. v Husově
sboru na Toulovcově náměstí s promluvou Vác-
lava Hurta, So 20. 1. v evangelickém kostele v To-
míčkově ulici s promluvou Daniela Kvasničky, Ne
21. 1. v Novém kostele v Moravské ulici s promlu-
vou Štěpána Kláska, Po 22. 1. v kapli sv. Markéty
na proboštství s promluvou Čestmíra Šťovíčka,
Út 23. 1. v Husově sboru (hostitelským společen-
stvím bude Církev adventistů sedmého dne)
s promluvou Zdeňka Macha.
Těšíme se s Vámi na viděnou a vyprošujeme
Boží požehnání.

Za ekumenické společenství Zdeněk Mach

Pro pořádání jubilejního 60. ročníku
festivalu Smetanova Litomyšl
od 14. června do 7. července 2018

hledáme
• uvaděčky/uvaděče
• řidiče osobních vozů
• brigádníky

do Festivalových
zahrad

Požadavky na uvaděčky/uvaděče
a řidiče:
• věk minimálně 18 let
• aktivní znalost anglického jazyka,

další jazyk výhodou
• příjemné vystupování, znalosti

společenského chování,
všeobecný rozhled

• orientace na zámeckém návrší
a ve městě Litomyšli

• konfekční velikost
(z důvodu jednotného oblečení)

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

Požadavky na brigádníky:
• věk minimálně 16 let
• ochota přiložit ruce k dílu
• týmový duch
• spolehlivost a vstřícnost

V případě zájmu o uvedené pozice
pište do 31. ledna 2018
na e–mailovou adresu:
moravcova@smetanovalitomysl.cz
nebo zašlete přihlášku poštou
na adresu:
Smetanova Litomyšl, o.p.s.,
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl.

Pohovory se uskuteční nejpozději
do konce měsíce února.
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Litomyšlská univerzita třetího
věku – Letní semestr 2017/2018
Na tento semestr jsme přichystali klasický před-
náškový cyklus „Vzdálené horizonty”, který se
bude věnovat poznávání vzdálených krajů a lidí
tam žijících. Dále je připraven intenzivní kurz
„Cvičení pro seniorky – krajina mísy pánevní/ta-
jemství pánevního dna”.

„Vzdálené horizonty”
22. 2. 2018 čtvrtek v 14.30 hod
Sopky Střední Ameriky a Indiáni pod nimi 
8. 3. 2018 čtvrtek v 14.30 hod
Iránské hory a pouště 
15. 3. 2018 čtvrtek v 14.30 hod
Na velbloudu Thárskou pouští
5. 4. 2018 čtvrtek v 14.30 hod
Příroda čínského Sečuánu
19. 4. 2018 čtvrtek v 14.30 hod
Jižní Korea – treky a Buddhové 

Přednáší: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
Místo konání – zámecký pivovar
Cena přednáškového cyklu: 250,- Kč

Doprovodný program:
Čtvrtek 26. 4. zájezd Kopřivnice a okolí

„Cvičení pro seniorky – krajina mísy 
pánevní/tajemství pánevního dna”
Formát kurzu:  malá skupina – 12 účastnic 
Deset setkání po dvou vyučovacích hodinách

27. 2. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Seznámení s krajinou dna pánevního
06. 3. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Dech
13. 3. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Prvá a nejhlubší vrstva dna pánevního
20. 3. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Druhá a třetí vrstva dna pánevního
27. 3. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod

Dno pánevní přes tři vrstvy
3. 4. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Relaxace
10. 4. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Patro chodidel
17. 4. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Parto pánve
24. 4. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Patro krku
15. 5. 2018 úterý 10.00 – 11.30 hod
Metoda 3x3 v praxi
Ke cvičení je potřeba: neklouzavá podložka,
deka, polštářek, zápisník, tužka a pastelky, po-
hodlné oblečení
Lektorka: Jana Krejzová, výtvarnice, cvičitelka
jógy s dlouholetou osobní i cvičitelskou praxí
a certifikovaná lektorka kurzů pánevního dna
Místo cvičení: Centrum Spontanea, Smetanovo
nám. 77 (průchod za DM drogerií, 1. patro)
Cena kurzu: 600,- Kč

Studentem se stává každý, kdo řádně vyplní při-
hlášku a zaplatí školné (250,- Kč přednáškový
cyklus, 600,- Kč kurz – cvičení).

Přihlášky a placení školného: 
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smeta-
novo nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00. Přihlášky při-
jímáme od 4. 1. do 16. 2. nebo do naplnění kapa-
city. Změna programu vyhrazena.

Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50
e-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz
Tel:     461 612 068
Mob.: 603 140 109

Iva Pekníková

Od masopustu
do Velikonoc
Na začátku února propukne masopust, následo-
ván postním obdobím a Velikonocemi. O lido-
vých tradicích spjatých s tímto obdobím se
dozvíte z textů, fotografií, sbírkových předmětů
a krátkých filmů o masopustních obchůzkách na
Hlinecku a vodění jidášů na Vysokomýtsku. Sou-
částí výstavy v regionálním muzeu bude také
sbírka kraslic rodiny Večeřových z Litomyšle,
která se věnuje reliéfnímu zdobení voskem, ale
sbírá i jiné kraslice.
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. února 2018 ve
14 hodin a těšit se můžete mimo jiné na vystou-
pení houslistky Jany Severové.  Hana Klimešová

V sobotu 27. ledna 2018 ve 13 hodin se v Lito-
myšli otevírají brány do fantastického světa her
pro všechny generace. I letos totiž v Lidovém
domě proběhne oblíbený festival deskových her.
Společenskými hrami se lidstvo baví celá staletí
– ponořte se i vy do neobyčejného světa moder-
ních deskových her, který je plný zábavy, le-
grace, kreativity, komunikace a nových
přátelství. Poměřte své síly třeba v těch hrách,
které milujete; nechte se překvapit novinkami
nebo se prostě přijďte jen podívat. Vyrazit po
obědě ven můžete sami, s dětmi, vnoučaty nebo
partou přátel – takhle společně strávené odpo-
ledne za to stojí. Pořadateli a vašimi průvodci
budou opět dobrovolníci z Dobrovolnického cen-
tra Farní charity Litomyšl, Domu dětí a mládeže,
Naděje a litomyšlského Klubu deskových her.
Tak pozor – tři, dva, jedna – hra!

Martina Soukupová

DDM zve...
Pozorování hvězd 
V pátek 19. ledna se od 18 – 20 hod. uskuteční
pozorování hvězd v nové hvězdářské pozorova-
telně na zahradě DDM, v areálu 2. mateřské
školy (ul. 17. listopadu). V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná. O dalších termínech bu-
deme opět informovat.  J. Štefl

Výlet do Bonga
V pátek 2. února, o pololetních prázdninách, se
uskuteční tradiční výlet do rodinného zábavného
parku. Letos jsme změnili lokalitu a navštívíme
Bongo v Brně. Sraz se uskuteční v 7.00 hod. na
autobusovém nádraží u Billy, předpokládaný ná-
vrat po 16. hodině opět na autobusové nádraží.
Akce se mohou zúčastnit zájemci bez omezení
věku, děti z MŠ mohou jet pouze s doprovodem
dospělé osoby. Cena výletu je 350 Kč. Pro při-
hlášení je nutné do 26.1.2018 odevzdat vyplně-
nou přihlášku a zaplatit výše uvedenou částku.
Více informací a přihláška ke stažení na www.li-
tomysl.cz/ddm. Petr Janda

Vstupte
do světa her!
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Litomyšlská ornitologie
Od konce ledna 2018 budou mít návštěvníci
Regionálního muzea v Litomyšli příležitost pro-
hlédnout si velkou výstavu, která představí vý-
znamné ornitology Litomyšlska od 19. století po
dnešek, seznámí je s kroužkováním ptáků i s dal-
šími činnostmi ornitologických kroužků, jež mají
v Litomyšli dlouhou tradici od 60. let 20. století.
Jejich práci si bude možné prohlédnout i v repor-
tážích z konce 70. let.
Výstava ale hlavně představí početné exponáty
ptactva z bohatých sbírek RML (doplněné o vy-
cpaniny ze sbírek muzeí v Chocni a Pardubicích)
v nejrůznějších životních prostředích – jehlična-
tých i listnatých lesích, kolem toků řek, na ryb-
nících, loukách, polích, ale i ve městech nebo
lomech… Nebude chybět upozornění na celou
řadu zajímavostí apod.
Školy se mohou domluvit na komentované pro-
hlídce výstavy s jejím autorem (Luborem Urbán-
kem) až do konce března, vždy v úterý nebo
středu. Je nutné se nahlásit alespoň týden
dopředu na tel. 461 615 287 nebo 605 508 753

či na email pokladna@rml.cz nebo chaloupka@
rml.cz. Délka prohlídky dle domluvy.
Prohlídky pro veřejnost se budou konat 27.
ledna, 3. února a 3. března (vždy sobota) od
14,30. Délka prohlídky dle zájmu účastníků.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 23. ledna
od 17 hodin. Petr Chaloupka

Představení knihy Počátky festivalu
Smetanova Litomyšl
V pražském Rudolfinu bude 16. ledna 2018
v rámci prezentace programu 60. ročníku Ná-
rodního festivalu Smetanova Litomyšl předsta-
vena kniha Martina Boštíka a Stanislava Vosyky
Počátky festivalu Smetanova Litomyšl.
Studie analyzuje cestu k založení tohoto hudeb-
ního svátku, jehož úvodní ročník přinesl v červnu
1946 dva koncerty České filharmonie, a na zá-
kladě nových pramenů zásadně reviduje některé
tradované představy o jeho vzniku.
Publikaci vydává Smetanova Litomyšl, o. p. s., ve
spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli.
Grafickou úpravu provedl Jiří Lammel, autorem
úvodního slova je generální ředitel České filhar-
monie David Mareček. Kniha je věnována pa-
mátce loni zesnulého světově proslulého
uměleckého ředitele a šéfdirigenta České filhar-
monie Jiřího Bělohlávka, čestného občana Lito-
myšle. Martin Boštík

Jemná jóga
– jóga proměny 
Nové lekce od ledna 2018 jedenkrát týdně ve
středu 18.30 - 19.30 h  Centrum Spontanea Lito-
myšl
Lekce mají  nenáročný průběh s pomalým a klid-
ným cvičením. Začínají  celkovým zklidněním
a přes průpravné cviky  přechází k jógovým ásá-
nám a dle možností i k výdrži  v dané  pozici.
Mezi pozicemi jsou zařazovány krátké pauzy pro
zklidnění a závěrem každé lekce jemné jógy je
i delší závěrečná relaxace. Základem cvičení je
vědomý pohyb, zaměření pozornosti k vlastnímu
dechovému rytmu a práce s myslí. Díky tomu
pak můžeme získat větší sílu, pružnost, odol-
nost, stabilitu, ale i lehkost a radost v těle i mysli.
Možná by se to celé dalo pojmenovat i jako ra-
dost a odvaha být  v daném okamžiku tady
a teď, tady a teď v pohybu, dechu, myšlenkách
a prožitcích.
Kontakt: Jana Krejzová, výtvarnice, lektorka jógy
s dlouholetou osobní i cvičitelskou praxí a lek-
torka kurzů pánevního dna
janakrejzova@gmail.com, tel. 777 188 977 

Jana Krejzová

Vyměním byt v Litomyšli
slunný 3+kk se zahradou,

v novostavbě, klidná část města
za byt v Praze alespoň 3+kk,

eventuálně prodám. tel: 731 067 916

Akce k zimní
olympiádě dětí 
Ve dnech 28. 1. až 2. 2. 2018 se v Pardubickém
kraji uskuteční Hry VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže 2018. Muzeum účastníkům olympiády
i široké veřejnosti nabídne možnost kulturního
i lehce sportovního vyžití.
Stiga hokej v muzeu – čtvrtek a pátek (1. a 2.
února): v hlavní budově muzea si můžete ve
čtvrtek odpoledne a po celý pátek přijít zahrát
turnaj ve Stiga hokeji o ceny (hokejové kartičky,
diplomy aj.). Ve spolupráci se Stiga HC Benátky.
Volné vstupy – čtvrtek 1. února: zdarma ote-
vřena hlavní budova muzea a mimořádně také
Rodný byt Bedřicha Smetany a Portmoneum –
Museum Josefa Váchala.        Renata Kmošková

LITOMYŠL – byt 4+1 s lodžií, osobní vlastnictví, 3.NP
ve zděném bytovém domě. Celková podlahová plo-
cha 123 m2. Světlý, situovaný k jihu, prostorově velmi
dobře řešený. Kuchyňská linka moderní s vestavě-
nými spotřebiči. Rok výstavby 2012. Volný dle do-
hody. ENB C/92 kWh/(m2.rok).
Č. 1379. Cena: 3 790 000 Kč
PRACHOVICE (okr. CR) – dražba menšího RD 2+1
(podlah. plocha: cca 73 m2) se zahradami o výměře
174 m2. Napojeno na elektřinu, veř. vodovod a kana-
lizaci. Topení lokální na tuhá paliva (přípojka na plyn
před domem). Č. 1378. 340 000 Kč
VYSOKÉ MÝTO – výběrové řízení na návrh kupní
ceny k budově bývalé kotelny z r. 1973 v okrajové
části sídliště. Inženýrské sítě před budovou, nyní od-
pojeny. Nutnost akceptace podmínek výběr. řízení
v souladu s provozem dle územního plánu. Podání
nabídek do 15. 01. 2018 včetně. Č. 1377
OPATOVEC U SVITAV – prodej menšího statku
s obytnou částí 3+1 (zast. plocha: 466 m2) a po-
zemky 2 917 m2. Dům je napojen na elekt. energii
a veř. vodovod. Topení ústřední na tuhá paliva (plyn.
přípojka u domu). Na zahradě altán, udírna a studna.
ENB G. Č. 1376. Cena: 1 490 000 Kč
OSÍK U LIT. – prodej stavení 2+1 se stodolou a slun-
nou zahradou uprostřed obce. Dům je napojen na
elektřinu a veř. vodovod, topení lokální na tuhá pa-
liva. Možnost napojení na plyn a kanalizaci před
domem. Nutná rekonstrukce domu. ENB G.
Č. 1368. Cena: 690 000 Kč 
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej stavení 2+1 se zahra-
dou 289 m2. Určeno k rekonstrukci, odpady možno
napojit na kanalizaci před domem. Výhodná poloha
u Litomyšle. ENB G. Č. 1293. Sleva na: 890 000 Kč
CHOTOVICE – prodej RD 2+1 se zahradou a předza-
hrádkou. Napojeno na plyn, elektro a vodovod. To-
pení lokální na tuhá paliva, odpady svedeny do
jímky. Vhodné pro TB i rekreaci. Pozemky celkem:
794 m2. ENB G. Č. 1361. Cena: 1 170 000 Kč

POZEMKY PRO STAVBU RD
JAROŠOV – 1837 m2 ,možnost dokoupení zpraco-
vané  dokument. na stavbu RD–bungalov za částku
20 000 Kč. Č. 1362.  399 000 Kč
ČISTÁ U LITOMYŠLE –  2 846 m2  k bydlení. Napojení
na sítě v dosahu do 100 m.
Č. 1300  Cena k jednání: 200 Kč/m2

PRONÁJMY OBCHODŮ
(I PRO KANCELÁŘE)  V LITOMYŠLI:
• 50 m2 s výlohou v přízemí, po rekonstrukci,  ENB E

165, pro obchod nebo kancelář
Č. 1257.  Cena: 7500 Kč/měs. 

• 100 m2 v historickém centru města,  ENB G.
Č. 1325. Cena: 17 000 Kč/měs. 
+ služby 5 000 Kč/měs. 

• pro kancelář– 52 m2 ve II. NP na Smetanově nám.
Zajímavé místo k podnikání. ENB G.

• Č. 1357. Sleva: 8 000 Kč + služby 1 400 Kč/měs.

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



18

Stopa úspěšného ligového trenéra
Václava Jílka začínala v Litomyšli
Nováček fotbalové první ligy Sigma
Olomouc je po podzimu překvapivě
třetí. Lví podíl na tom má jeho trenér
Václav Jílek, který se tak zařadil hned
za zkušené harcovníky Pavla Vrbu
a Jaroslava Šilhavého. Při jeho příslo-
večné nenápadnosti a skromnosti
není divu, že jen fotbaloví znalci
z města Smetanova vědí, že léta
svých začátků zasvětil právě Lito-
myšli.   
Začínal v nějakých osmi letech pod
vedením svého otce ing. Václava Jílka
(dlouholetého fotbalového funkci-
onáře) přes žáky, dorostence až do I. mužstva
Jiskry. Za něj nasbíral však jen 22 startů. Pak
moudře usoudil, že v tomto směru mu pšenka
nepokvete a na rozdíl od svého letitého kama-
ráda Ivoše Svobody se začal věnovat trenéřině.
Dotáhl to až do Sparty, kde byl nějaký čas asis-
tentem, kromě toho se stal koučem reprezen-
tačních mládežnických kategorií. Hlavní
angažmá však získal v Olomouci, kde je od roku
2015 hlavním trenérem ligového týmu.  

To však není konečná, nabízí se řekněme i Sparta
(jsou tam vztahy), kde nemá v současné době
kulantně řečeno úspěchy ani italský trenér Stra-
maccioni. Necháme se překvapit. Vraťme se však
do Jílkových litomyšlských začátků. Na 30 let
staré fotografii je na halovém turnaji se svými
trenéry Z. Vandasem a J. Rozlívkou družstvo
mladších žáků, tehdejší žák Jiskry Litomyšl Vašek
Jílek stojí v horní řadě zcela vpravo. 

Zdeněk Vandas

Turnaje ve stiga hokeji
Protože klub hráčů stolního
táhlového hokeje Stiga HC Be-
nátky má široké pole působ-
nosti, rádi se vám pochlubíme
svými výsledky. O víkendu 2. –
3. 12. se v metropoli Lotyšska
konal jeden z největších světo-
vých turnajů současnosti (257
účastníků z 15 zemí), zařazený
do World Tour Super Series –
Riga Cup 2017. Reprezentan-
tem našeho klubu byl Michal
Boštík, který po únavné cestě
autem přišel v základní sku-
pině o postup mezi nejlepších
80 hráčů jen horším vzájemným zápasem. Chuť
si pak rozhodně spravil přesvědčivým vítězstvím
ve 2. divizi a odvezl si cenný pohár. Litomyšlský
Patrik Petr (THC Stiga Elites) si zaletěl do Rigy
pro 7. místo, když ve čtvrtfinále musel vzdát
zápas se Sergeyem Ivanovem (Rusko) za stavu
2:3 na zápasy, aby stihl zpáteční let.
V sobotu 9. 12. v DDM Litomyšl skončil Litomyšl-
ský pohár 2017. Závěrečné kolo (6 hráčů) i celý
ročník (18 účastníků) zaslouženě vyhrál Boštík,
který vyhrál 9 z 12 turnajů, za ním se umístili Ro-
bert Jež a Zdeněk Lopaur.
Následující sobotu se v Praze konalo 4. kolo Čes-
kého poháru 2017/2018 (60 účastníků), kde nás

reprezentovalo 7 hráčů. Ze
základních skupin si postup
do elitní A-skupiny vybojoval
bohužel jen 20. Boštík, kte-
rému tentokrát na play-off
scházelo 5 bodů. V Béčku se
do vyřazovacích bojů probojo-
val jen 28. Tomáš Bucek, za
ním skončil 34. Jež a 38.
Tomáš Halama. Až v Céčku se
ocitl 43. Lopaur, kterému ne-
zbylo než skupinu vyhrát
a nechat za sebou i 50. Radka
Bidla a 51. Milana Zemana.
Petr vyhrál svou základní sku-

pinu a do play-off Áčka šel ze 2. místa, ale ve
čtvrtfinále prohrál s Kryštofem Leblem (Big
Band Praha) 1:3 a obsadil 5. příčku. Pozitivní je
výrazné zlepšení jeho obrany, která nyní byla
ze špičky turnaje 2. nejlepší. Opět zvítězil Michal
Hvižď (THC Stiga Elites) před Lukášem Turoněm
(THC Třinec) a Zdeňkem Matouškem (HCS
Žabka Praha). Průběžné pořadí ČP 2017/2018:
1. Hvižď, 2. Matoušek, 3. Lebl, 9. Boštík, 21.
Bucek (7. veterán), 22. Jež, 37. Lopaur, 41. Ha-
lama, Benátky spadly na 6. místo. Příště se
hraje 27. 1. v Plzni.
Více na www.trefik.cz/stiga/index.aspx.

Text a foto: Jindřich Petr

Mistrovství Evropy Shotokan WSF
V druhé polovině listopadu se konalo Mistrovství
Evropy a světový pohár stylu karate Shotokan
WSF. Za oddíl Karate-do Litomyšl se zúčastnila
Anna Kašparová, v současnosti naše nejlepší zá-
vodnice. Anička soutěžila ve dvou kategoriích
kumite. A to Ippon shobu a shobu sanbon. Ippon
shobu je zápas bez chráničů a pouze na dva
body. Shobu sanbon je podle pravidel WKF, nyní
už i olympijských pravidel. 

opět potkala se stejnou soupeřkou z Litvy, se
kterou v sobotu prohrála. Tentokrát  Anička bo-
jovala lépe a neděle byla ve znamení zlata. 
Anně Kašparové se tímto podařilo zúročit nároč-
nou přípravu a ukázala cestu svým mladším
spolubojovníkům, že za každým vítězstvím stojí
vůle a píle.

Mistrovství ČR Karlovy Vary v karate WKF
Karate WKF je dnes už olympijský sport a v roce
2020 bude poprvé k vidění v Tokiu. Z oddílu Ka-
rate-do Litomyšl prošla sítem nominačních tur-
najů Anna Kašparová v kategorii Kumite juniorky
+59 kg. V této kategorii bylo nominováno dalších
12 závodnic z celé České republiky. Anička cel-
kem hladce prošla prvním zápasem, ale jak se

blížila k finále, bylo to těžší a těžší. Ve finále se
potkala se závodnicí Tušlovou z velkého oddílu
z Českých Budějovic. Anička je bojovnice a i přes
počáteční nervozitu získala první bod. Ale do
konce zápasu ještě zbývalo hodně času a za
tento čas Anička stihla nasbírat 3 trestné body.
Za čtvrtý trestný bod už by jí hrozila diskvalifi-
kace. Asi 30 sekund před koncem zápasu se
soupeřce podařilo vyrovnat. Anička bojovala,
snažila se udělat rozhodující bod, ale až do vy-
pršení časového limitu se jí to nezdařilo. Dle no-
vých pravidel WKF vítězství získává ten
závodník, kterému se podaří udělat první bod,
což byla Anna Kašparová. Tímto vítězstvím zí-
skala titul mistryně České republiky. 

Za Karate-do Litomyšl Jiří Smékal

Anička  Kašparová v ippon shobu soutěžila po-
prvé, a tak to pro ni bylo nové. Navzdory tomuto
malému  hendikepu se odvážně postavila všem
závodnicím a probojovala se do finále. Tady bo-
hužel trochu znervózněla, prohrála a brala
stříbro. Odpoledne přišlo na řadu kumite Sanbon
shobu (zápas) dle olympijských pravidel WKF, na
rozdíl osmi bodů nebo do vypršení časového li-
mitu. Tady už eliminačními koly postupovala
s poněkud větší jistotou, podařil se jí i kop, který
lze bezesporu označit jako nejlepší akci turnaje,
Anička bodovala přímým kopem na břicho (mae
geri) kdy soupeřku z Rumunska poslala k zemi.
Ve finále se pak potkala s Litevkou, Anička sice
získala rychle náskok, ale soupeřka ho postupně
dohnala a to i vinnou 3 trestných bodů za kon-
takt na naší straně.  Anička nakonec prohrála
o jediný bod, a tak opět brala stříbro. Tím pro nás
skončila „stříbrná” sobota na Mistrovství Evropy
Shotokan.  Neděle byla ve znamení Světového
poháru. Anička Kašparová opět soutěžila v ku-
mite Juniorek a probojovala se do finále. Zde se

MASÁŽE
rekondiční – relaxační

a lávovými kameny
Jiří Vedral • Tel: 739 189 788
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Otužilci 2017
Již třetím rokem jsme se sešli na „Starce” utužit
zdraví, ducha a inspirovat ostatní.
Hladina Starky byla pokryta slabým ledem, který
jsme za pomoci záchranného člunu rozbili,
a poté ukotvili nafukovací bójku. Koupání mohlo
začít, voda  +1, vzduch +2, počet otužilců
11 + bójka. Koupání se vydařilo, s úsměvem na
rtech jsme snad motivovali. Pro případné
zájemce se scházíme v neděli od podzimu do
jara v 11.00 hod. na hrázi. Děkujeme firmě INTE-
RIO za podporu     Zdeněk Huták a Jiří Jakubec,

foto: Daniela Beránková

Bonn- Inter-
nationales
Jugendmeeting 

Mezinárodního plaveckého meetingu, který se
koncem listopadu konal v německém Bonnu, se
účastnilo přes 600 plavců ze 7 států. 
České barvy a barvy Sports Teamu Litomyšl há-
jila Natálka Jandíková, která se předvedla ve vý-
borné formě. Natálka nenašla na prsařských
tratích žádnou přemožitelku a do Litomyšle při-
vezla tři zlaté medaile 50P 0:35,62(1), 100P
1:16,72(1) a 200P 2:47,67(1). 
Na závěr náročné sezóny nás čekalo Mistrovství
České republiky – Kopřivnice (9 – 10.12. 2017). 
Samotná nominace na MČR je pro řadu plavců
velkým úspěchem. Celkem bylo do Kopřivnice
přijato 220 závodníků z 60 klubů ČR. 
Natálce se podařilo zaplavat na všech tratích
osobní rekordy a získat stříbrnou a bronzovou
medaili. MČR 200P 2:42,93 stříbro, 100P 1:16,40
bronz                               Text a foto: Karel Jandík 

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Hledáme bezpečnostní
pracovníky do motohlídky
– Vysoké Mýto

Nabízíme: 
nástup ihned, HPP, DPČ, DPP. 
Plat 110,–/ hod., 10% příplatek 
za práci v noci, o víkendu, 

ve svátek, náborový příspěvek 10.000,– Kč,
přísp. na údržbu uniformy a na penzijní pojištění
Tel. č.: 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz
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Boj o play off vrcholí

Zažijte olympijskou
atmosféru na ODM 2018!

Vánoční svátky jsou za námi a stejně tak i zá-
kladní část krajské hokejové ligy. V té hráči
A týmu skončili ve spodní části tabulky a čekají
je zápasy o účast v play off.  Nejsou to sice po-
zice, které očekávali fanoušci a vedení klubu
před začátkem sezony, ale rozhodně není všem
dnům konec.  
„Jsem nespokojený s výsledky, a také s nasaze-
ním hráčům. Pochvalu si zaslouží dorostenci,
kteří odvádí i v seniorském týmu dobrou práci,”
zhodnotil základní část soutěže Jan Svatoš, tre-
nér A týmu. Ten také nastínil, jaké cíle má pro
následující týdny. „Základem je postup do play
off! Pak nás čeká těžký soupeř. Výhra ve čtvrtfi-
nále by v tuto chvíli byla velkým úspěchem,”
dodal trenér. 
V dospělé kategorii se velmi dobře prezentují
hráči B týmu. Ti v meziokresním přeboru válcují
soupeře a mají velmi dobře nakročeno k prv-
nímu místu v tabulce. Vyřazovací souboje by
tak mohli absolvovat jako favorité.  
Velmi dobře se prezentují mládežnické týmy.
Sázka na profesionální vedení týmu pod dohle-

dem zkušeného hokejového matadora Stani-
slava Mečiara vychází na výbornou. Zlepšené
výkony lze sledovat napříč kategoriemi. Od pří-
pravek počínaje a dorostem konče. Právě kate-
gorie staršího dorostu nabízí pro diváka velmi
zajímavé zápasy. V tuto chvíli se hraje ná-
stavba, kde si vítěz zahraje o postup do nej-
vyšší soutěže. Hráčům Litomyšle jde hlavně

o nasbírání zkušeností. „S těžkými soupeři jsme
odehráli dobré zápasy a mnohdy nad očeká-
vání. Hrajeme atraktivní hokej, což je nás cíl.
Pro kluky je to ohromná zkušenost. Chceme
končit v první polovině tabulky mezi celky, které
si vyzkoušely první ligu. My s nimi chceme hrát
vyrovnaná utkání,” řekl trenér  Bohumil Jakubec.
Na mladých hráčích je vidět chuť se zlepšovat.
Mnozí z nich se objevují v seniorské kategorii.
„Jsou znát zkušenosti hráčů, kteří nastupují
v prvním týmu,” podotknul Bohumil Jakubec. 
Jak už to tak ve sportu bývá, tak se někomu daří
lépe a jiným hůře. Dobrou zprávou je, že se ho-
keji v Litomyšli daří a divák má tak možnost sle-
dovat po celou zimu zajímavá utkání. Mladí hráči
jsou příslibem do budoucna. Navíc podporu si
určitě zasluhuje každý, kdo nosí lilii na dresu.
Přejme tedy všem hráčům chuť reprezentovat
Litomyšl, funkcionářům elán na předávání zku-
šeností. Divákům se patří poděkovat za podporu
malých i velkých hokejistů.

Martin Vandas, 
foto: Petr Šilar

Atletické
okénko
Tradičně začátkem prosince se uskutečnila vý-
roční oddílová schůze v přívětivém hotelu
Hvězda v mimořádně početném obsazení – za
účasti nejen aktivních atletů, ale i rozhodčích,
trenérů. Byli pozváni a oceněni také nejúspěš-
nější žáci (žákyně), kteří přišli v doprovodu svých
rodičů. Diskutovalo se  nad letošními tabulkami
i o budoucí sezoně. V letošním roce kromě dru-
holigové soutěže mužů se opět zaměříme na
mládež, přihlášeno bude 6 družstev chlapců
i děvčat od přípravky po starší žactvo. Loňští
úspěšní dorostenci najdou uplatnění v družstvu
dospělých nebo budou hostovat.
Z posledních závodů roku 2017 máme také ještě
výsledky. Mladší žák J. Vávra se zúčastnil
Mistrovství republiky v přespolním běhu v Dlou-
hoňovicích, v počtu 89 účastníků této kategorie
obsadil 28. místo, což je pěkné umístění vzhle-
dem k jeho malým zkušenostem z podobných
závodů. Starší žákyně J. Brýdlová reprezentovala
Pardubický kraj v halovém mezikrajovém utkání
v hale Olympu Praha ve Stromovce. Pro kraj zí-
skala 8 bodů ve skokanských disciplínách (dálka
489, výška 153 cm).  
Prosinec je také obdobím 1. přestupního termínu.
Kladně byl vyřízen přestup sprintera A. Křeh-
kého, který u nás letos hostoval z FTVS Praha,
naopak mladší žák Vávra se rozhodl přestoupit
do Vysokého Mýta, je to u nás první přestup
mladšího žáka, tato kategorie totiž do nedávna
nemusela být registrována. Petr Jonáš

Začátek roku 2018 bude ryze olympijský. Ty nej-
větší sportovní hvězdy se sice setkají v daleké
Jižní Koreji, ale ty nejtalentovanější mládežnické
naděje z celé České republiky se už 28. ledna po-
tkají v Pardubicích. 
Olympiáda dětí a mládeže se vrací do Pardubic-
kého kraje po 15 letech. V červnu roku 2003 se
zde konala ta historicky vůbec první a do Lito-
myšle, Chocně a Svitav se sjelo přes 3000
účastníků. Od 28. ledna do 2. února 2018 bude
Pardubický kraj tentokrát hostit zimní variantu
Her. O medaile se bude bojovat v jedenácti spor-
tovních soutěžích (alpské lyžování, běžecké ly-
žování, lední hokej, skicross, snowboarding,
biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský
orientační běh, taneční soutěž a šachy). Mladí
olympionici budou rozmístěni po městech Par-
dubického kraje, a to v Litomyšli, kde bude také
olympijský dům, České Třebové, Vysokém Mýtě,

Chocni, Letohradu, Čenkovicích a na Dolní Mo-
ravě. Očekává se účast dohromady až 1722 spor-
tovců, trenérů, servismanů a vedoucích výprav.
Sportovci budou bojovat o 127 sad medailí a nej-
úspěšnější kraj si odnese pohár pro vítěze. 
V neděli 28. ledna se všichni sportovci i s trenéry
a doprovodem sjedou do pardubické Tipsport
areny na slavnostní zahajovací ceremoniál.

Sportovní disciplíny, ve kterých se bude soutěžit v Litomyšli:

krasobruslení rychlobruslení sportovní tanec šachy

Od pondělí 29. ledna pak startuje olympijské zá-
polení naostro. 
Olympijské dění můžete sledovat i v případě, že
se nedostanete přímo na sportoviště. Z vybra-
ných závodů a zápasů se budou vysílat živé pře-
nosy, ze kterých následně Česká televize
nabídne i souhrny a reportáže. Samozřejmostí je
výsledkový servis na webu www.olympic.cz/
odm a na facebookové stránce Olympiáda dětí
a mládeže. Pro zájemce jsou připravené také vir-
tuální prohlídky sportovišť.
Vstup na akce je volný včetně zahajovacího ce-
remoniálu. -red-

Maskot ODM 2018
Bibi Olympia


