
Lázně ducha byly ve znamení
šťastné sedmičky
Tvrzení organizátorů Lázní ducha, že
„tam nahoře" máme na Zahájení lázeň-
ské sezóny pořádnou protekci, začíná vy-
padat jako pravda. I sedmému ročníku
této akce počasí přálo a krásné jarní dny
společně s pestrým programem přilákaly
do Litomyšle tisíce lidí. „Domníváme se,
že když si hodně lidí přeje, aby na tento víkend
bylo hezky, nahoře toto přání vyslyší,” usmívá se
pořadatelka Michaela Severová. 
Na návštěvníky z celé České republiky čekaly
osvědčené klasiky, například promenáda, trhy,
fotoateliér, historická auta, swingová tančírna,
ale i koncerty kapel Buty, Mňága a Žďorp, Děda
Mládek Illegal Band či beseda s novinářem

a spisovatelem Erikem Taberym. V da-
vech lázeňských šviháků a elegantních
dam jste mohli zahlédnout i další zají-
mavé figury, třeba prezidenta T. G. Ma-
saryka se skautským doprovodem,
dobrého vojáka Švejka i hastrmana
z Milevska. 

Slavnostní zahájení se přesunulo na zámecké
nádvoří a v této překrásné kulise jsme si při di-
vadelní scénce připomněli letošní 450. naroze-
niny zámku. 
Věříme, že se vám sedmé Lázně ducha líbily,
a že se na zahájení dalšího ročníku opět po-
tkáme. Několik fotografií z lázeňského bláznění
najdete se na straně 10. -mv-

Pracovníci Městských lesů Litomyšl zasadili
na začátku dubna v nejponičenější části Nedo-
šínského háje 3800 mladých stromků. Tuto ob-
last zle poškodila větrná kalamita, která se
hájem prohnala na konci roku 2017. Kvůli naru-
šení kmenů a kořenů museli lesní dělníci v mi-
nulých měsících vykácet zhruba 600 stromů.
Po několika jednáních s představiteli kraje
a ochránců přírody se v uplynulých dnech ko-
nečně podařilo tyto ztráty zacelit. „Vysadili

jsme tam 1200 olší, 2400 dubů a 200 jilmů, ale
samozřejmě bude trvat, než se místo zaze-
lená,” říká k nápravě škod způsobených vichřicí
Petr Novák, vedoucí Městských lesů Litomyšl.
Práce na obnově známé litomyšlské přírodní
památky komplikoval jednak stav stromů, ale
také rozmáčená půda. Většinu odklízecích
prací proto museli lesníci dělat v době, kdy byla
zemina promrzlá. Téměř po celou zimu to bylo
možné pouze v brzkých ranních hodinách. Ke

Kácení stromů patří mezi vášnivě diskutovaná témata, ačkoliv se mu občas, s ohledem na zdraví
lesa či kolemjdoucích, nedá vyhnout. Zuby motorových pil se v minulosti zakously do několika set
stromů v Nedošínském háji a na Černé hoře, což se řadě občanů nelíbilo. V tomto vydání však při-
nášíme pozitivní zprávu. Zmíněné lokality se v budoucnu opět zazelenají a v okolních lesích se pro
letošní rok počítá s výsadbou 45 000 stromků.

konci zimy se naštěstí znatelně ochladilo, a to
umožnilo celodenní intenzivní práci.
Tato část háje samozřejmě stále nevypadá tak,
jako před kalamitou. Městské lesy Litomyšl
na požadavek ochranářů v lokalitě nechají ně-
které popadané větve a kmeny kvůli zachování
tamní biodiverzity, protože v háji žijí drobní ži-
vočichové a hmyz. Připravuje se také dokon-
čení oplocení, které má chránit sazenice před
poškozením divokou zvěří.

45 tisíc sazenic pro rok 2018 
V následujících týdnech se bude v zalesňování
pokračovat i v jiných lokalitách. „V celém
našem majetku budeme sázet asi 45 tisíc
stromků,” přibližuje rozsah prací Petr Novák.
Do Nedošínského háje se mimo vegetační ob-
dobí vrátí lesníci, kteří tam budou uvolňovat
koruny a kácet některé stromy pro podporu
přirozené obnovy lesa.
Na počátku roku se také kácelo v oblasti Černé
hory. Dělo se tak kvůli napadení některých
stromů kůrovcem, dřevo se tam ale těžilo
i kvůli zajištění bezpečnosti chodců a moto-
ristů, na které by při poryvech větru mohly
spadnout větve či celé stromy. I v této lokalitě
se plánuje náhrada pokácených kusů. Celkem
tam dělníci vysadí 6500 sazenic listnáčů, jde
především o duby, ale také o buky, jilmy
a třešně. -mv-

Gastroslavnosti
M. D. Rettigové
2018
Posedmé se sejdou gour-
meti, milovníci dobrého jídla
a pití s kuchaři, odborníky
na moderní gastronomii
a výrobci kvalitních potravin
na litomyšlském Smetanově
náměstí, aby vzdali hold
Magdaleně Dobromile Retti-
gové, průkopnici české kuchyně. Tato národní
buditelka, básnířka, spisovatelka a autorka
slavné Domácí kuchařky v Litomyšli pobývala
posledních jedenáct let svého života a je
na zdejším hřbitově pochována. Městské ga-
stroslavnosti k poctě největší z litomyšlských
žen, které letos vyvrcholí o víkendu 19. a 20.
května, jsou inspirovány zejména jejím stále
moderním přístupem, když hospodyňky učila,
aby ve vaření nepodléhaly stereotypu, expe-
rimentovaly, radovaly se z pečlivého servíro-
vání a vaření se stalo jejich zálibou. 
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Naše architektura se
„přestěhovala” do Prahy

Doklady na dovolenou
řešte raději včas 1443 Litomyšlská muzejní

noc

Lesníci vysázeli tisíce stromů v Nedošínském
háji, chystají se i na Černou horu
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s bezplatným poskytnutím ma-

pových podkladů lokality Nedošín od Škoda Auto
po objekt společnosti Orion společnosti MDS Pro-
jekt s.r.o. za účelem zpracování studie možnosti
výstavby příjezdové komunikace podél trati ČD.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Braunerova
nám. před čp. 202 o velikosti 5 m2 v období

od 10. 4. do 30. 9. 2018 za účelem zřízení restau-
rační předzahrádky Café kafíčko.

 RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
ul. U Plovárny v období od 30. 5. do 31. 5. 2018
za účelem konání akce Regionální soutěž ve vy-
prošťování zraněných osob u dopravních nehod.

Více na www.litomysl.cz

 ZaM souhlasí s poskytnutím individuální do-
tace ve výši 19 000 Kč Veterán klubu Litomyšl
na úhradu nákladů na výstavu historických vo-
zidel a divácké soutěže v rámci Lázní ducha.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
80 000 Kč nadačnímu fondu pedagogické školy
na náklady související s KOS Japan Tour 2018.

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle Dotač-
ního programu města Litomyšle na podporu
provozních výdajů sportovních organizací v roce
2018

 ZaM volí přísedící Okresního soudu ve Svita-
vách pro období 2018–2022: Ing. Jan Janeček;
Dana Kmošková; Bc. Ambrož Koukola; Alena
Červinková; Mgr. Jaromír Kroužil

 ZaM stanoví počet členů zastupitelstva
města pro volební období 2018–2022 na 23
členů zastupitelstva města.

 ZaM konstatuje, že město Litomyšl je
schopno svými orgány zabezpečit výkon funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů v sou-
ladu s čl. 37 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), a to pro všechny obce, které
jsou členy dobrovolného svazku obcí Mikrore-
gion Litomyšlsko.           Více na www.litomysl.cz

Z dubnového jednání zastupitelstva

V pondělí 16. dubna se uskutečnilo v rámci
územního řízení veřejné jednání ke stavbě dál-
nice D35 v úseku Litomyšl - Janov. Délka projek-
tované čtyřpruhové komunikace v tomto úseku
je 7,15 kilometrů a nachází se tam jedna mimo-
úrovňová křižovatka, a to se silnicí I/35 na konci
úseku jižně od Litomyšle u obce Janov. Součástí
stavby je výstavba tří dálničních mostů a pěti
nadjezdů.
Jednání svolal Odbor výstavby a územního plá-
nování MěÚ Litomyšl a dorazilo na něj několik
desítek majitelů pozemků a dalších občanů. Kri-
tici předložené trasy dálnice (varianta nula) zo-
pakovali své argumenty, v nichž upozornili na to,
že alternativní varianta (varianta jedna) by byla
méně hlučná, ohleduplnější vůči obyvatelům
a kritizovali přístup Ředitelství silnic a dálnic ČR
při projektování. Variantu nula, o níž se jedná
v územním řízení, ŘSD, ministerstva dopravy
a životního prostředí a Pardubický kraj prosazují
jako technicky lepší, ekonomičtější a snáze re-
alizovatelnou. K trasám se v minulosti vyjádřilo
i litomyšlské zastupitelstvo, které sice nemá pra-
vomoc o ní rozhodnout, ale politici podpořili pů-
vodní variantu nula.
Poslední možnost podat námitky měli účastníci
řízení při veřejném jednání, celkově stavební
úřad obdržel 24 námitek. Nyní se čeká, jaký po-
stoj k nim zaujme ŘSD, a dále také na stanovisko
Ministerstva životního prostředí ČR. Podle ob-
sahu těchto dokumentů bude následně rozhod-
nuto o dalším postupu. -mv-

Druhé jednání zastupitelstva v roce 2018 se usku-
tečnilo 19. dubna. Do Klenutého sálu zámeckého
pivovaru na něj dorazilo několik desítek občanů.
Po procedurálních a majetkoprávních záležitos-
tech přišla na řadu oblast financí, v ní zastupi-
telé nepodpořili postoupení pohledávky ve výši
50 tisíc korun, která vznikla následkem chybně
zadaného bankovního spojení v žádosti o dotaci.
O tomto bodu chtějí znovu jednat na jednom
z příštích jednání.
Zastupitelé dále rozhodli o poskytnutí dotací
kulturním a sportovním institucím, přičemž od-
souhlasili i 100 tisíc Kč, které atletický oddíl TJ
Jiskra Litomyšl použije na nákup nové elektro-
nické časomíry. V dalších bodech například po-
litici zvolili přísedící k Okresnímu soudu
ve Svitavách, město tam budou zastupovat Jan
Janeček, Dana Kmošková, Ambrož Koukola,
Alena Červinková a Jaromír Kroužil. Na programu
bylo rovněž stanovení počtu členů zastupitel-
stva pro další volební období 2018–2022. Zde
nedojde k žádné změně a v příštích volbách tak
budeme opět vybírat 23 volených zástupců.
Součástí jednání bylo i schválení názvu nové ulice
K Primátorské hrázi, kterou najdete mezi areálem
společnosti ČEZ a oblíbenou „primátorkou”. 
Při schvalování zápisu z mediálního výboru se za-
stupitelé několik desítek minut zabývali otázkou
vytvoření turistického a volnočasového portálu.
O tomto tématu jednali v uplynulých měsících čle-
nové rady města a mediálního výboru společně se
zástupci pracovní skupiny místních podnikatelů,
kteří jeho vytvoření prosazují a v minulosti vznesli
požadavek na vypracování studie za 15 tisíc korun.
Zadání podmínek pro případného zhotovitele má
v současné době za úkol vypracovat projektový
tým. Zastupitel Radek Pulkrábek (Patriot SNK)
ve svém příspěvku sdělil, že vedení města a ve-
doucí odboru kultury se snaží vytvoření portálu
zabránit. „Apeluji na starostu a místostarostu, aby
se peníze na studii poskytly. Až bude hotová, tak
se může vytvářet pracovní tým z řad odborníků,”
řekl Radek Pulkrábek. 

V reakci na to vystoupil Vojtěch Stříteský (FOL),
jenž upozornil na to, že odborná skupina z řad
podnikatelů na záměru pracuje několik let, ale
doposud žádný portál nevznikl: „Webové stránky
si dnes může založit kdekdo. Jestli je ten portál tak
moc potřeba, tak se domnívám, že zde již mohl
a měl dávno vzniknout.” Dle Michala Kortyše
(ODS) se však nelze spoléhat pouze na iniciativu
podnikatelů. „Nechci je omlouvat, ale tvorba por-
tálu není jednoduchá, ani levná. Proto jsem jim
poradil, aby se obrátili na město,” vysvětlil.
V následující diskuzi zastupitelé hodnotili kvalitu
webu litomysl.cz, někteří jej označili za přesy-
cený informacemi a místy nepřehledný. „Vytvo-
ření studie na turistický portál není problémem
peněz, ale potřebujeme jasné zadání, co se v té
studii má řešit. Pak na to finance samozřejmě
dáme,” reagoval na kritiku starosta Radomil
Kašpar (KDU-ČSL). Člen mediálního výboru a za-
stupitel Marek Novohradský (ČSSD) pak vystou-
pil s návrhem na usnesení, podle kterého měla
rada města uzavřít smlouvu o dílo na vypraco-
vání návrhu realizace volnočasového a turistic-
kého portálu. Návrh nebyl přijat.

Zastupitelé v dalších bodech projednali podnět,
aby se kontrolní výbor zabýval dotacemi na pod-
poru sportujících dětí a mládeže. „Jako předseda
výboru se nebráním tomu, abyste nám tento
úkol uložili, ale opakovaná kontrola dobrovol-
níků je dle mého názoru výrazem nedůvěry.
Proto žádám o stažení tohoto bodu,” sdělil k ná-
vrhu Lubomír Sršeň (ČSSD). Po debatě o tom, že
sportovní oddíly dostávají z rozpočtu města
v rámci podpory sportujících dětí a mládeže sta-
tisíce korun, takže je správné kontrolovat jejich
čerpání, připomněl Vojtěch Stříteský, předseda
sportovní komise, že některé oddíly oproti mi-
nulosti vykazují značný nárůst počtu malých
sportovců. V roce 2016 bylo v systému celkem
739 dětí a juniorů, o rok později již 807 a v roce
2018 je nárokován příspěvek na 897 mladých
sportovců.  „To je mimořádný nárůst – jako
kdyby najednou v Litomyšli přibylo pět tříd
po třiceti žácích a všichni sportovali. Přitom si
na odboru školství nejsou vědomi žádné popu-
lační exploze. Nechceme nikoho podezřívat.
Pokud je nárůst dětí reálný, je to vynikající
zpráva mimo jiné o tom, jak se – také díky fi-
nanční podpoře města – daří rozvíjet členskou
žákovskou a juniorskou základnu. Ale já i spor-
tovní komise, v níž jsou sportovní oddíly zastou-
peny, máme za to, že alespoň občasná
a namátková kontrola je na místě,” uvedl Vojtěch
Stříteský. Kontroly čerpání dotací u sportovních
organizací nakonec zastupitelé schválili.
Na konci dubnového jednání se ještě řešila lo-
kální témata, například parkování na Dukelské
ulici, překladiště na ulici T. G. Masaryka, rušení
nočního klidu v hostinci U Černého orla a vysta-
vování zboží v podsíni na náměstí. Příslušné od-
bory Městského úřadu Litomyšl společně se
strážníky městské policie pracují na vyřešení
těchto podnětů. -mv-

Setkání k dálnici

Usnesení zastupitelstva města

Informace o dotaz-
níku pro občany
Již jsme vás informovali o tom, že bude probíhat
dotazníkové šetření, které má pomoci zjistit, zda
jsou občané spokojeni se stavem Smetanova
náměstí. V průběhu května proto budou občané
bydlící nebo podnikající na náměstí osloveni naší
spolupracovnicí s dotazníkem. Ačkoliv dotazník
osloví lidi přímo bydlící na náměstí, své návrhy
a názory mohou prostřednictvím mailu na
adresu nasenamesti@litomysl.cz sdělit i obyva-
telé dalších částí Litomyšle. -az-
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Architektonické krásy Litomyšle se na čas
„přestěhovaly” do Prahy

V expozici Architektury, Stavitelství a De-
signu  najdou  realizované  projekty,
příběhy budov, vzpomínky přímých
účastníků i plány do budoucna. „Výstava
je navržena jednoduše, aby se mohla
rychle přemísťovat na další místa,” vy-
světluje architekt výstavy David Vávra
a dodává: „Po konzultaci s Petrem Vol-
fem jsme ji rozdělili na tři témata: Veřejný pro-
stor, Rekonstrukce a Novostavby.”
Na vernisáž přijela řada čestných hostů, včetně
většiny lidí, kteří se podepsali pod rozvoj města
v uplynulých bezmála třiceti letech. Na zahájení

výstavy tak nechyběli architekti, projek-
tanti, politici, dorazili však i fanoušci ar-
chitektury z různých koutů republiky.
„Česká architektura může být světová,
až  bude  opravdu  česká.  A takovou
nacházím již od roku 1990 právě v Lito-
myšli,” nechal se slyšet novinář a spiso-
vatel Petr Volf.

Vstup zdarma pro školáky z Litomyšle
Při slavnostním večeru došlo i na jedno příjemné
překvapení, ze kterého budou mít radost hlavně
děti. „Generální ředitel Národního technického

muzea v Praze Karel Ksandr nám učinil velkory-
sou nabídku, a sice, že školy z Litomyšle mohou
celý rok navštěvovat tuto instituci zadarmo.
Doufám, že naše školy nabídku využijí, a třeba
tím v dětech probudí zájem o technické obory,”
říká starosta Radomil Kašpar.
Součástí výstavy je rovněž projekce krátkého
dokumentu Davida Vávry „V Litomyšli nemě-
níme směr, jen občas střídáme starosty”. Novin-
kou je zveřejnění brožury „Z šuplíku do šuplíku”,
v níž se můžete seznámit s dosud nerealizova-
nými projekty – domovem pro seniory, novým
nadchodem, parkovacím domem pod zámkem,
možným rozšířením úřadu a novou knihovnou.
V koláži fotografií zase najdete historické snímky
architektů při projektování litomyšlských budov
či debatách. Brožuru a koláž zveřejníme na za-
čátku května na webu města. Do budoucna je
možné, že se výstava přesune do zahraničí, kde
bude město propagovat. -mv-

Pád lávky v pražské Tróji na konci roku 2017, při
němž došlo ke zranění několika lidí, rozpoutal
po celé republice veřejnou diskuzi o nevyhovují-
cím stavu mostů. Město Litomyšl provádí pravi-
delné kontroly, ale i kvůli zmíněné nehodě
inicioval Odbor místního a silničního hospodář-
ství MěÚ Litomyšl jednání, jehož výsledkem
budou další odborné prohlídky celkem patnácti
vytipovaných objektů ve městě – osmi lávek,
pěti mostů a obou nadchodů. „Rozdělili jsme to
na dvě fáze, v první se prověří patnáct staveb
a na zbývající přijde řada příští rok. Nepředpo-
kládáme, že nám najdou něco v havarijním
stavu,  ale  osobně  jsem  na výsledek  velice
zvědavý. Na základě informací od odborníků se
pak můžeme bavit o plánu případných oprav,”
vysvětluje záměr města místostarosta Josef

Odborníci prověří technický stav
mostů, nadchodů a lávek

Janeček. Prohlídky mostů jsou důležité i kvůli
zvyšující se dopravní zátěži, silničáři navíc
na příští měsíce plánují opravy silnice I/35. Více
jsme o nich psali v dubnové Lilii.
V Litomyšli se nachází celkem patnáct lávek,
třináct mostů a dva nadchody. Prohlídka první
části z nich by měla být hotová v druhé polo-
vině letošního roku, jedná se o stavby v úseku
toku Loučné od sídla firmy Mach až po hotel
Dalibor. Zbytek mostů odborníci zkontrolují
v prvním pololetí roku 2019. Výsledky pro-
hlídky budou důležité i u nadchodů. Město již
v minulosti avizovalo, že kvůli zhoršujícímu se
stavu nadchodu u polikliniky zvažuje výstavbu
nového objektu. K projektu bylo vydáno
územní rozhodnutí a v současné době pokra-
čují práce na dalších stupních projektové do-

Nominujte
výjimečnou osobnost 
na Cenu purkmistra
Laška
Rada města vyhlásila termín na předkládání ná-
vrhů na udělení Ceny purkmistra Laška. Do 31.
května 2018 můžete na Měst-
ském  úřadě  v Litomyšli
podávat písemné návrhy
na ocenění osobnosti
nebo osobností, které se
významnou měrou za-
sloužily o rozvoj Lito-
myšle, respektive rozvoj
společnosti všeobecně, v ob-
lasti kulturní, umělecké, spor-
tovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní,
vědecké nebo ekonomické. Návrh může předlo-
žit kterýkoli občan České republiky starší osm-
nácti let i občané partnerských měst Litomyšle.
Na stránkách www. litomysl.cz naleznete nomi-
nační formulář, vyzvednout si ho můžete i na re-
cepci v hlavní budově radnice. Vyplněný
formulář pak zasílejte na adresu: Městský úřad
Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského
úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl nebo
na e-mail: sekretariat@litomysl.cz. Můžete ho
také předat osobně na podatelně městského
úřadu.
V minulosti Cenu purkmistra Laška získali napří-
klad páter František Beneš, Jaroslav Theimer
nebo MUDr. Helena Šmákalová. -az-

Plány na opravu památníku obětem
válek u sokolovny a dalších pomníků

kumentace. Město nechalo některé mosty a lávky
již v minulosti opravit, naposledy se jim dělníci
věnovali na Vodních valech, které prošly celko-
vou rekonstrukcí. -mv-

Blíží se důležité oslavy 100 let od vzniku Če-
skoslovenské republiky, a tak je logické, že se již
v předstihu pracuje na tom, jak jubileum oslavit.
Pomníky však nestačí pouze stavět. Nadcháze-
jící oslavy státnosti jsou také dobrým důvodem
pro opravy již stávajících mement. Tím je beze-
sporu i památník obětí světových válek u soko-
lovny, který chce město za 100 tisíc korun
nechat zrestaurovat. Žulový monument odha-
lený v roce 1930 byl v minulosti několikrát pře-
stěhován. Jeho stav negativně ovlivňují lišejníky
a lokální koroze kamenných bloků. 
V souvislosti s oslavami státnosti se zároveň

plánují opravy sochy svatého Václava v Litomyšli
a kapličky v Pazuše, město se na tyto projekty
snaží získat příspěvek z dostupných dotačních
programů. Opravy památek v Litomyšli probíhají
dlouhodobě, minulý rok se potřebné péče do-
čkala socha Aloise Jiráska, dále se například
zahájila oprava historického brodidla před zám-
kem. Připravený je i projekt na sanaci a kultivaci
kaple v Kornicích. „Drobná architektura je u nás
v poměrně dobrém stavu, průběžně se také vě-
nujeme opravám křížů a náhrobků na hřbitově,”
dodává Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení roz-
voje MěÚ Litomyšl. -mv-

Litomyšl a architektura. To je spojení, o kterém bylo napsáno již mnohé. Proměnou města v oblasti
výstavby v období od 90. let do současnosti se již před dvěma roky zabývali David Vávra a Petr
Volf ve výstavě s názvem „Litomyšl – hlavní město současné české architektury”, kterou jste mohli
v rámci ArchiMyšle 2016 navštívit v regionálním muzeu. Autoři v ní představili Litomyšl jako jedno
z klíčových center současné architektury. Od 6. dubna do 21. října 2018 se s výstavou mohou se-
známit návštěvníci Národního technického muzea v Praze.
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Nestraníci
Měsíc duben nám přinesl jarní, občas až letní
počasí. K jaru vždy patřily i potoky plné vody
a vodou nasycené lesy. Letos bohužel je všude
sucho. Každý den jezdím podél Loučné až k je-
jímu prameni. Už Čistá je z velké části bez vody,
v Trstěnici je v korytě trochu vody na přítocích
od pramenů, ale to jsou jen kaluže. Chmelík je
jedno suché koryto a dost zajímavě vyznívá
průtokoměr v korytě u vodáren, kde není co

měřit. V Karli je malý potůček pod rybníčkem,
který se rychle ztrácí. Poslední zbytek řeky
Loučné je malý výtok z požární nádrže na konci
Kale směrem na Ostrý Kámen. Informační ce-
dule s nápisem pramen Loučné je u silnice
na louce bez jakékoliv stopy po vodě.
Tak jako nám mizí voda v korytě Loučné, tak
mizí i ochota některých lidí řídit a usměrňovat
život v našem městě. Nadávat na všechno

a na všechny je jednodušší, než se sám aktivně
snažit problémy řešit. Je přitom dost lidí, kteří
vědí o problémových věcech a vědí, jak na ně.
Mají dobré nápady a nejsou zatíženi zaběhnu-
tými stereotypy. Prosím, ať dají najevo, že jim
život v našem městě není lhostejný a zapojí se
do veřejného života. Příležitostí jsou nadchá-
zející volby do obecního zastupitelstva.

Josef Černý – Nestraníci

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

KDU-ČSL
Je tu květen a většina litomyšlských sportov-
ních klubů má již po svých sezonách, případně
dohrává poslední letošní zápasy. Naše kolek-
tivy i jednotlivci dosáhli v končící sezoně dob-
rých výsledků a rozhodně se v krajské,
republikové a někteří ani v mezinárodní konku-
renci neztratili. Litomyšl není pouze městem
kultury či památek, ale městem, kde sport hraje
důležitou roli a je úspěšný. I proto si stojím
za sloganem: Litomyšl také sportovní!
V dnešní době lze sport jen těžko dělat bez
podpory měst a obcí, byť se od loňského roku
začíná blýskat na lepší časy díky dotacím
z MŠMT. Město Litomyšl si je v tomto ohledu
vědomo, že je nutné sport, a především ten
mládežnický, podporovat. Vždyť je to investice
do zdravého vývoje našich dětí, která se nám

mnohonásobně vrátí, a to má přece smysl.
Každý rok obdrží kluby celkem přes 2,5 milionu
korun na provozní náklady a činnost mládež-
nických družstev. Další peníze jdou pak napří-
klad na jednorázové akce. Nejedná se o malou
částku, obzvlášť když to porovnáme s okolními
městy podobné velikosti. Na druhou stranu to
ale rozhodně není suma, kterou by bylo zá-
hodno jakkoliv snižovat. Chceme udržet finan-
cování sportu alespoň na stejné úrovni,
a pokud to rozpočet umožní, tak ho naopak
ještě navýšit. Podpora sportu, a obzvlášť
toho mládežnického, byla, je a bude jedním
z našich cílů. 
Stejně tak budeme i nadále podporovat odmě-
ňování trenérů, kteří se věnují ve svém volném
čase práci s mládeží. Při sportu se děti nejen

zdokonalují ve své fyzické zdatnosti, ale učí se
i morálním hodnotám a „fair play”, což mnohdy
v současné době mezi lidmi chybí. Před všemi,
kteří se dobrovolně na trénování dětí a jejich
rozvoji podílejí, mám velký respekt a děkuji jim
za jejich obětavost a nasazení. Jsem upřímně
rád, že za svoji dobře vykonávanou práci
mohou být v rámci možností odměněni.
A na závěr mi ještě dovolte oslovit všechny ro-
diče: „Venku už je hezky, tak vyžeňte své rato-
lesti každý den na hřiště, ať se hýbou a nesedí
u počítačů a mobilů.”

Mgr. Martin Šorf,
člen sportovní komise za KDU-ČSL a nezávislé

Generace 89 SNK
Rodina ve všech svých životních etapách je
pro nás důležitá
V roce 2015 žilo v ČR 1,9 milionu obyvatel
ve věku 65 let a vyšším, což představuje 18 %
z celkového počtu. Počet osob ve věku 65 let
a více se odhaduje v roce 2050 na téměř 3,2
milionu, což bude představovat téměř jednu
třetinu ze všech osob žijících v ČR. Současně se
do roku 2050 více než ztrojnásobí počet osob
85letých a starších na počet vyšší než 0,6 mili-
onu, což bude představovat přibližně 6 % po-
pulace. 
Zájmem města je postarat se o lidi v době, kdy
jim ubývá sil a potřebují pomoc k tomu, aby je-

jich stáří mohlo být důstojné. A to formou za-
jištění služby, která jim umožní zvládnout ná-
ročnou situaci v místě svého domova. Ve chvíli,
kdy je setrvání seniora v domácí péči již ne-
možné, je třeba, aby pro něj byla dostupná
péče v moderním a kvalitně vybaveném Do-
mově pro seniory. Proto budeme podporovat
výstavbu tohoto zřízení.
Nejen na seniory či rodiny pečující o seniory
však město zaměřuje svoji pozornost. Je třeba
ve městě vytvořit podmínky pro mladé rodiny,
které zde budou aktivně žít a pracovat a vycho-
vávat své děti. Ne vždy je pro mladé lidi jedno-
duché se do Litomyšle vrátit po studiích či přijít

z jiného města a postavit se zde na vlastní
nohy. V dalším volebním období budeme proto
prosazovat dostupné bydlení pro mladé a na-
bídku možností, jak skloubit pracovní život
s péčí o předškolní děti. 
Našim cílem je vytvořit v Litomyšli prorodinné
klima, aby zde mladí lidé zakládali rodiny
a starší lidé či rodiny v náročné životní situaci 
měli služby, které jim pomohou vše zvládnout.

Za Generaci 89 Petra Benešová, 
Olga Radimecká, Eva Novotná

Doklady na dovolenou řešte v předstihu, ušetříte čas i peníze
Pomalu se blíží prázdniny a čas dovolených. V souvislosti s tím připravil Odbor správních čin-
ností Ministerstva vnitra České republiky text s aktuálními informacemi, které se týkají zejména
cestování do zahraničí, výše správních poplatků a lhůt pro vydávání cestovních dokladů. Pokud
se chystáte do zahraničí, tak by se vám tyto informace mohly hodit.

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte
platný cestovní pas? Požádejte o vydání nového
cestovního pasu včas a nenechávejte podání žá-
dosti až do doby před letní turistickou sezónou.
Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech,
ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestov-
ního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní pop-
latek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč. 
Nestačili jste podat žádost o vydání cestov-
ního pasu ve lhůtě 30 dnů? Můžete podat žá-
dost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
Počítejte s vyšším správním poplatkem 4.000
Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento pop-
latek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji. Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám

ve lhůtách a výši správních poplatků. Máte-li
platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí.
Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjis-
těte si u velvyslanectví daného státu, jakou mi-
nimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát
vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti
cestovního pasu může být například 6 měsíců
ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího
státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu a pobytu
na území daného státu třeba vízum. 
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete
v rámci EU? K cestám do států EU můžete jako
cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž
lze občanský průkaz použít i k cestování
do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejn-
sko, Island, Albánská republika, Bosna a Herce-

Hřiště na Fügne-
rově čekají úpravy
Mezi ulicemi Fügnerova, Nová a Jaselská se na-
chází malý parčík s dětským hřištěm. Nedávno
tam pracovníci městských služeb pokáceli něko-
lik stromů kvůli dopravní bezpečnosti a v sou-
časné době vedení města řeší, jak zelenou
plochu opět zvelebit. Zatím to vypadá, že se
na místo vrátí několik stromů, konkrétně habry,
hlohy a lípa. Park také vizuálně obživne díky
nově vysazeným květinám. Rovněž se plánuje
oprava dlažby v rozích a nové lavičky.        -mv-

govina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská repub-
lika, Moldavská republika, Srbská republika. 
Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15
let může cestovat do těchto států na občanský
průkaz. -red-
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Prosba k plnění
kontejnerů

Neustále narůstající počet aut si žádá výstavbu
nových parkovacích míst ve městě. V uplynulých
letech jich v Litomyšli vznikly desítky a do bu-
doucna se zvažuje další výstavba. Jedním z ta-
kových plánů je i projekt parkovacího domu
na ulici J. E. Purkyně. Na stávajícím parkovišti,
které se nachází mezi areálem nemocnice a bu-
dovou městského úřadu, bývá zpravidla plno.
Z tohoto důvodu nechává vedení města zpraco-
vat projektovou dokumentaci na nový objekt
v této lokalitě, který by díky jednomu patru navíc
oproti současnému stavu zdvojnásobil počet
parkovacích míst. -mv-

330 dobrovolníků, přes 40 míst, 175 pytlů s od-
padky a 37 kilometrů uklizených silnic v okolí Li-
tomyšle. To je suchou řečí čísel výsledek
každoroční akce Ukliďme Česko, kterou u nás
v sobotu 7. dubna uspořádala Generace89.
Za těmito ciframi se skrývá úsilí, pot, dřina, ale
i dobrý pocit všech zúčastněných z toho, že ukli-
dili nepořádek z přírody. Ačkoliv se akce konala
již poněkolikáté, i letos se dobrovolníci divili, co
vše v přírodě našli. „Nikdy mne nepřestanou pře-
kvapovat lidi, kteří jsou schopni vyhodit odpadek

přímo na uklízející, což už se několikrát stalo.
Tam se totální pohrdání veřejným prostorem pojí
a mísí s agresivitou. Ale je se čemu divit? Vzory
podobného chování máme každý den v médi-
ích,” říká organizátor akce Jan Vavřín.
Bezmála 200 pytlů a zhruba dvě tuny odpadu
v nich nejsou definitivním popisem toho, kolik ne-
pořádku uklízecí čety našly. Organizátoři do toho
souhrnu nepočítali velkoobjemový materiál, který
se do pytlů fyzicky nevejde. Akci Ukliďme Česko
se v minulých letech podařilo zpropagovat v míst-
ních školách a volnočasových organizacích, takže
na úklid přírody pravidelně míří místní školáci,
skauti, ale i rodiny s dětmi. „Za jejich odhodlání
a úsilí jim všem chceme poděkovat. Obávám se,
že příští rok se akce zase uskuteční, protože ráno
jsme uklízeli cyklostezku na Suchou a večer tam
romanticky naladění spoluobčané zanechali
kolem laviček PET lahve a kelímky od kávy,” vy-
světluje Jan Vavřín a dodává: „Zrušit akci, protože
by nebylo co uklízet, by samozřejmě bylo ideální,
ale zatím to kvůli množství odpadků  a celkovému
naladění společnosti není na pořadu dne.”

-mv-, foto: archiv pořadatelů

Šedé kontejnery na kovový odpad se obyvate-
lům zalíbily a svědomitě je plní, za což děkujeme.
Při minulém svozu v nich bylo půl tuny kovového
odpadu a brzy bude následovat další odvoz. Ně-
které kontejnery jsou již teď přeplněné, zatímco
jiné poloprázdné. Proto vás prosíme, abyste pl-
nili sešlápnutými plechovkami, vymytými kon-
zervami a dalším odpadem i kontejnery
u prodejen Billa a Albert. LIKO a.s. bude odpad
odvážet najednou. Neodkládejte, prosíme, kovy
mimo kontejnery. Jana Foltová,

odbor místního a silničního hospodářství
foto: J. Mělnický

Starosta Radomil Kašpar a místostarosta Josef
Janeček navštívili 23. dubna Zemědělské druž-
stvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl (ZDCHP).
Představitelé podniku jim ukázali provoz a se-
známili je s technologiemi, které v minulých le-
tech pořídili. 
Nejvíce času strávili zástupci města u stanice,
v níž se odpad z živočišné a rostlinné výroby
přeměňuje na bioplyn, který spalováním vytváří
elektrickou energii. Bioplyn při procesu vzniká
bez přístupu vzduchu, a tak se výrazně redukuje
zápach z hovězí kejdy a hnoje. 
Na konci fermentačního procesu vzniká tak-
zvaný digestát. Ten se v praxi používá jako hno-
jivo, čímž se výrazně snižuje spotřeba
průmyslově vyráběných hnojiv. „Vedení družstva
nás provedlo celým provozem a byl jsem pří-
jemně překvapený tím, jak se jim daří díky mo-

derním technologiím bojovat proti pachům
z provozu a hnojení. Pokud ovšem chceme jíst
v Čechách vypěstované obilí a u nás produko-
vané maso, tak se občasným nepříjemnostem
nevyhneme, to je zkrátka přirozená věc,” říká
k návštěvě starosta Radomil Kašpar.
Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Lito-
myšl hospodaří v okolí města na ploše 750 hek-
tarů a provozuje živočišnou výrobu. ZDCHP
Litomyšl je dceřinou společností Zemědělského
družstva Dolní Újezd, které hospodaří na 9 000
hektarech, chová necelých 6 000 kusů skotu,
z toho 2 200 dojnic. Zaměstnává 320 pracov-
níků. -mv-

Zástupci města navštívili místní
zemědělské družstvo

Na Mařákově ulici
najdete malý háj
Některé části Litomyšle se s příchodem jara už
zazelenaly, vidět je to například na ploše u pa-
nelového domu na Mařákově ulici. V dubnu tam
za přispění města, Školek Litomyšl a zahradního
architekta Zdeňka Sendlera vznikl malý háj tvo-
řený 15 stromy. „Dřeviny město získalo darem
od místních školek. Jedná se o velké a krásné sa-
zenice habrů, lip, jírovců a javoru. Práci ztěžo-
valo velké množství kamenů a sutě, které se
nacházelo těsně pod povrchem. Doufám, že
časem tento hájek bude sloužit jako místo od-
počinku a třeba tam porostou i houby. Tímto
bych chtěla poděkovat Školkám Litomyšl za da-
rované sazenice, zaplacení veškerých prací a pří-
jemnou spolupráci,” uvedla správkyně městské
zeleně Barbora Rezková. -az-

Ohlédnutí za akcí Ukliďme Česko

Plán na více 
parkovacích míst

 V uplynulých měsících strážníci pomáhali za-
městnancům Městských služeb Litomyšl při zjiš-
ťování neukázněných majitelů vozidel, která si
neodvezli z ulic, kde probíhalo jejich blokové
strojní čištění.

 Na strážníky se před několika týdny obrátili
občané s tím, že našli zraněnou zvěř, konkrétně
se jednalo o volavku a zpěvného ptáčka. Stráž-
níci se telefonicky spojili se záchrannou stanicí
Pasíčka, jejíž pracovníci převzali zraněnou zvěř
do své péče.

 V dubnu strážníci pomohli starší paní, která
se na ně obrátila s prosbou o pomoc s převozem
do místa svého bydliště. Paní si zapomněla
doma zapnutou elektrickou troubu a měla
strach z možného požáru. Hlídka ji převezla
domů, troubu společně vypnuli a prohlédli byt,
aby zamezili riziku možného vzniku požáru.

 Strážníci odchytli zraněného holuba, který
měl problémy s letem. Následně se telefonicky
spojili s chovatelem, který si jej převzal do péče
a umístil informace na holubářské portály.

 V dubnu strážníci vyřešili dva přestupky proti
obecně závazné vyhlášce, o pravidlech pohybů
psů na veřejném prostranství, přestupcům
strážníci uložili pokuty v příkazním řízení
na místě.

 V uplynulých týdnech uspořádala městská
policie přednášky na kroužcích parkouristů, kde
jim připomněli jejich práva a povinnosti při po-
hybu ve veřejném prostoru.

 Strážníci rovněž přednášeli dětem ze ZŠ Zá-
mecká a Speciální ZŠ o bezpečnosti v dopravním
provozu. Tomáš Rádek, 

velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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Panský mlýn s vodárenskou věží
Panský mlýn, který je zmíněn již v urbáři z roku
1552, byl po pivovaru druhým nejvýnosnějším
podnikem litomyšlského velkostatku. Mlýn byl
postaven z kamene a cihel, se dvěma podla-
hami pro obilí a sklad. Z celkového počtu sedmi
kol byla čtyři moučná, dvě sladová a jedno
stupní. Jednalo se o největší mlýn celého vel-
kostatku, ostatní mlýny měly nanejvýše tři,
častěji však jen jedno či dvě, moučná kola. Pan-
ský mlýn byl po celou dobu nájemní živností.

Vrchnost jej pronajímala za roční
poplatek a naturálie. Nájemci po-
cházeli z řad mlynářů sdružených
v litomyšlském cechu. V letech
1905 byl mlýn zbořen, aby uvolnil
místo pro novou budovu dnešní
pedagogické školy.

Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Speciální základní škola děkuje Veterán

klubu a Sboru paní a dívek 
Benefiční dobový ples je v Litomyšli již každo-
roční tradicí. Pořadatelé nás letos oslovili s pře-
kvapením, že výtěžek z letošního plesu věnují
naší škole. V době, kdy je potřeba podporovat
děti ve všech oblastech – vzdělávacích, sportov-
ních, kulturních, si nesmírně vážíme každého
povšimnutí a pomoci. Ne každý z nás má takové
štěstí, že je zdravý a má zdravé i své blízké. 
Při práci s žáky s nejzávažnějšími kombinacemi
postižení jsou důležité stimulační aktivity. K ob-
líbeným patří zraková stimulace. 
Ze získané finanční částky bychom rádi pořídili
nové stimulační světelné pomůcky, které slouží
nejen ke stimulaci zraku, ale žáci na ně mohou
i sahat. Jsou to tzv. „ledkové závěsy”. Těšíme se,
že žákům přinesou nové emoční zážitky a peda-
gogickým pracovníkům nové možnosti využití.
Děkujeme a přijďte se podívat…  Věra Tomanová

 Dne  20. května by se 85 let dožil pan MUDr.
Eduard Honzík, který byl mnoho let primářem
kožního oddělení litomyšlské nemocnice. Stále
na něho vzpomíná rodina Honzíkova, Oseckých
a Jiráčkova

 Dne 3. března 2018 se konal ve Sportovní hale
v Litomyšli Memoriál Jirky Stříteského. Tento
florbalový turnaj uspořádali synovi kamarádi
na jeho počest. Děkujeme touto cestou všem,
kteří se turnaje zúčastnili, a především organi-
zátorům za milé setkání a velmi dobře připra-
vené sportovní utkání. 15. května to již bude rok,
co jsme se s naším synem rozloučili. Vzpomeňte
na Jiříka s námi. Děkujeme. Lenka a Jirka Stříteští 

 Prostřednictvím Lilie bych chtěla poděkovat
p. Sodomkovi a p. Němcovi z DPS Litomyšl.
Za odvoz mého nemocného přítele do nemoc-
nice. Asi bych musela nést na zádech. V této
době si obzvlášť vážím podané pomocné ruky.
Ještě jednou děkuji. Bártová Věra

ZAMYŠLENÍ

Proč Duch svatý?
„Když nastal den letnic, byli všichni (apoštolové)
shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl
hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr,
a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim ja-
koby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém
z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Du-
chem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými
jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruza-
lémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho
a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit
svou vlastní řečí.” Sk 2, 1-6
Po skončení sedmi velikonočních týdnů (50 dní)
v den letnic se naplňují Kristovy velikonoce se-
sláním Ducha svatého. Ten se projeví svojí mocí
na apoštolech, které zbavuje ustrašenosti a za-
hrnuje je mnohými dary. Ti pak vycházejí ze
svého úkrytu a neohroženě hlásají (v různých ja-
zycích) Kristovo osvobozující poselství. 
Tento Duch však nebyl dán pouze apoštolům
před dvěma tisíci lety, ale Bůh jej stále dává těm,
kdo po něm v srdci touží. Duch svatý nás osvo-
bozuje od všeho, co člověka zbavuje pokoje,
lásky a radosti a naopak nás učí pravé lásce, na-
plňuje hlubokou radostí a dává pokoj, který svět
dát nemůže. Kdo se dává vést Duchem svatým

je podobný Bohu, Božím Synem, neboť v Bohu
je plnost lásky, radosti a pokoje. Apoštol Pavel
o tom praví: „Všichni, kdo se dávají vést Božím
Duchem, jsou Boží Synové. Nedostali jste přece
ducha otroctví, že byste museli zase znova žít
ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli
přijati za vlastní, a proto můžeme volat: »Abba,
Otče!«” (Řím 8,14–15). 
Jaké by bylo křesťanství bez Ducha svatého? Za-
mysleme se nad několika příklady:
- „Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen za-
jímavou, ale nevýznamnou historickou osob-
ností. Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý,
ten, který může působit v našich životech.
- Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hř-
bitovem. S Duchem svatým křesťanská víra člo-
věka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech
protivenstvích.
- Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou
knihou. S Duchem svatým se Bible stává Božím
slovem adresovaným do naší konkrétní situace.
- Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího
Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou
na cestě životem. 
- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou or-

ganizací a institucí. S Duchem svatým se stává
společenstvím a organismem, přinášejícím
osvobození a záchranu od zla.” 
(internet – www.pastorace.cz)
Člověk vedený Duchem svatým je veden samot-
ným Ježíšem Kristem a váže svůj život v každém
ohledu s osobou Ježíše a skrze Něho k Bohu
Otci. Právě díky Duchu svatému – Lásce, která
sjednocuje Otce a Syna, z nichž vychází – mů-
žeme žít všichni tentýž Ježíšův život a učit se mi-
lovat jako miluje Bůh.
Ze srdce přeji požehnané prožití slavnosti Se-
slání Ducha svatého. Zdeněk Mach

Pozvání na společnou modlitbu 
za dar Ducha svatého
Všechny vás srdečně zveme na společnou mod-
litbu litomyšlských křesťanů za vylití Ducha sva-
tého na obyvatele Litomyšle. Tato ekumenická
bohoslužba s prosbou o dar Ducha svatého se
uskuteční v pondělí 21. května v 19.00 hod.
v kostele Rozeslání svatých apoštolů na Toulov-
cově náměstí. Srdečně zvou všichni duchovní
křesťanských církví.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Pravda je mocnější než
výmluvnost M. Luther

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Eva Jelínková
    Hana Nejzchlebová
85 let – Božena Klejchová
    Olga Kefurtová
    Ota Košnar
    Jaroslav Královec
90 let – Olga Zavřelová
92 let – Marie Kroulíková
    Věra Vašátková
93 let – Jan Chadima
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Filip Krabica, Horky – Šárka Novotná,
Horky • Marek Pulpán, Krupka – Lenka
Adamská, Litomyšl • David Beran, Česká
Třebová – Iveta Kopečková, Sloupnice
Zbyněk Tesař, Morašice – Kamila Veselá,
Morašice • Radek Bombera, Hradec
Králové – Pavla Kmošková, Chmelík • Vít
Polanský, Česká Třebová – Iva Kauf-
mannová, Libchavy • Pavel Rybáček,
Stožice – Adéla Famfulíková, Nové Hrady
Jakub Krupica, N. Město n. Metují –
Veronika Filová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejí ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Marie a Rudolf Sirotkovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Věrou Radiměřskou (81 let)
Danuší Radovou (84 let)
Vzpomínáme.          

Věra Kučerová, KPOZ

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

V dubnu jsme přivítali následující 
miminka:
Richard Večeř, Šimon Pešl, Lili Samková,
Linda Krejzová, Šarlota Rosypalová, 
Ondřej Bárta, Sára Slavíková, Jiří Kocich
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140 let – 15. 5. 1878 se narodil Jan Hiller, stře-
doškolský učitel, profesor latiny a řečtiny, byl
první vzdělavatel obce sokolské. Hájil rovno-
právnost žen v Sokole, byl zvolen starostou župy
brněnské a organizoval sokolský slet v Brně roku
1914. Byl redaktorem Věstníku sokolského, v roce
1937 byla odhalena Sokolem Litomyšl pamětní
deska na jeho rodném domě na Šantově ná-
městí. 
140 let – 30. 5. 1878 se narodil Josef Šejnost,
sochař a medailér. Autor pamětní desky Julia Ma-
řáka na rodném domě na Smetanově náměstí
č. 100 v Litomyšli (1913), pamětní desky Jana Vo-
borníka na Smetanově náměstí č. 112 (1935), pa-
mětní desky Jana Hillera na Šantově nám. č. 171
(1937) a pamětní desky Bedřicha Smetany na zá-
meckém pivovaru v Litomyšli (1912, v roce 1949
sňata a uložena v litomyšlském muzeu).
115 let – 24. 5. 1903 se narodil Alois Knotek,
profesor gymnázia, učil zeměpis a dějepis
na Dívčí a chlapecké škole měšťanské v Lito-
myšli. Alois Knotek byl činný v litomyšlské odbo-
jové skupině, aby se vyhnul zatčení a neprozradil
nikoho z dalších spolupracovníků, volil dobrovol-
nou smrt. Jeho památku připomnělo gymnázium
po válce vzpomínkovým shromážděním u hrobu
na litomyšlském hřbitově. 
85 let – 20. 5. 1933 se narodil MUDr. Eduard
Honzík, dlouholetý primář kožního oddělení  
nemocnice v Litomyšli. V roce 1966 prodělal
vážné onemocnění, po následné rehabilitaci se
vrátil ke svému povolání a dokončil II. atestaci.
Byl jmenován do funkce primáře i přes to, že od-
mítnul vstoupit do komunistické strany a risko-
val, že o primariát přijde. Primářem byl až
do důchodového věku, poté provozoval v Lito-
myšli kožní ambulanci.
85 let – 28. 5. 1933 se narodil Josef Hýbl, celý
život prožil v Litomyšli a dění v tomto městě se
stalo inspirací pro jeho amatérskou fotografic-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

květen 2018 kou tvorbu. Díky jeho zápalu pro fotografování
vznikly rozsáhlé cykly zaznamenávající události,
které se odehrály v 60. až 90. letech v Litomyšli,
ale i půvabné snímky ze života místních obyva-
tel. Svým fotoaparátem zachytil stavební pro-
měny města, výstavbu panelových sídlišť
a řadových domů, zdokumentoval přípravy
na spartakiádu v roce 1975 či závody motocyklů,
které se v 70. letech jezdily v blízkosti Litomyšle.
Josef Hýbl se stal „dvorním fotografem” Mladé
Smetanovy Litomyšle, jejíž první ročník se konal
v roce 1974, snažil se zachytit atmosféru festi-
valu i portrétovat účinkující, fotografoval také
operní festival Smetanova Litomyšl. 
5 let – 4. 5. 2013 zemřel Jaroslav Metyš, bývalý
redaktor Lilie, v redakci působil tři roky v letech
1997 až 1999. Pracoval i jako dlouholetý trenér
žákovských a dorosteneckých mužstev Jiskry Li-
tomyšl, kde vychoval celé dvě generace mladých
fotbalistů. Ve městě byl dobře znám též v oblasti
kultury, celý život zasvětil hudbě, založil velmi
úspěšný taneční orchestr Combo a dlouhé roky
byl jeho kapelníkem. 
5 let – 4. 5. 2013 zemřela Eva Dušková
(Freyová), poslední přeživší nacistický transport
litomyšlských židů z roku 1942. Do Litomyšle se
s rodiči přistěhovala roku 1934 do Freyovy vily
na dnešní ulici Kapitána Jaroše 428, kterou po-
stavil její dědeček. Do Terezína odjela s rodiči 6.
prosince 1942, potom do Osvětimi, kde tatínek
zemřel. Eva se s maminkou po válce vrátila
do Litomyšle, 
v jejich vile sídlila Rudá armáda a pak Svaz mlá-
deže. Později se do vily nastěhovaly zpět a v září
nastoupila Eva do kvarty litomyšlského gymná-
zia, učila se hrát na klavír a na akordeon, chodila
na angličtinu k rektoru Stříteskému, do skautu,
maturovala v roce 1950. Vystudovala Filozofic-
kou fakultu Karlovy univerzity, obor knihovnictví,
v Lilii jsme si mohli přečíst její zpracování histo-
rie litomyšlského knihtisku.

Lenka Backová

Nové knihy v lito-
myšlské knihovně
Rohr – Lágr, Julien, Maude – Pod zámkem, Bauer,
Jan – Prahu rdousí strach, Beran – Případy pro
kriminálku, Eidler, Petr – Smrt konvertity, Enoch,
Suzanne – Zkrocení rebela, Zieglerová – Mezi ži-
votem a smrtí, Lorentz, Iny – Divoká země, Mac-
kay, Neil – Vlčí proces, Jones, Amo – Stříbrná
labuť. První díl, Jeffries – V bouři, Oke, Janette –
Láska přichází po, Chidgey – Vytoužené dítě, Li-
viero, Gemma – Zlomení andělé, Backman –
A každé ráno je cesta, Kallentoft – Lovci ohně,
Heaberlin – Papíroví duchové, Jansson – Rašeli-
niště, Sobotka – Tajemné Beskydy: mýty, Hamp-
son – Vůně Francie              

Plukovník in memoriam
Bedřich Dvořák (1912–1973)
V letošním roce si připomínáme
sto let od vzniku samostatného
Československa. Na budování
jeho armády, vedení bojů
za osvobození od nacistických
okupantů během druhé světové
války se podílelo mnoho Čecho-
slováků. Patřil k nim i plukovník
in memoriam Bedřich Dvořák
(1912–1973). Rodák z Chotěnova
u Litomyšle se stal letcem če-
skoslovenské armády a po oku-
paci tzv. druhé republiky odešel
v roce 1939 do zahraničí bojovat
proti nacistickému Německu. S piloty Luftwaffe
se utkával nejprve v napadené Francii, po její po-
rážce pak jako příslušník 312. čs. stíhací perutě
RAF v letecké bitvě o Velkou Británii a násled-
ných leteckých soubojích nad okupovanou Ev-
ropou a Německem. Při jednom z útoků na lodní
doky v Cherbourgu byl 3. 6. 1942 sestřelen
a po vyléčení zranění internován v zajateckém
táboře Stalag Luft III v Saganu u Zhořelce. Zde
se v noci z 24. na 25. 3. 1944 podílel na slavném
útěku 76 spojeneckých leteckých důstojníků
(původně jich mělo uprchnout na 200) vyhlou-
beným tunelem zvaným „Harry”. Uprchlí Čecho-
slováci F/O Ivo Tonder a F/Lt Bedřich Dvořák
po svém dopadení běsnění nacistů se štěstím
přežili (50 dopadených letců však bylo na přímý
rozkaz Adolfa Hitlera zavražděno, mezi nimi
i Čechoslovák F/O Arnošt Valenta), když jejich
zajatecký tábor  Oflag IVC v Colditzu (kam byli

přemístěni) dne 16. 4. 1945 osvo-
bodila 63. divize 1. americké ar-
mády. Po návratu do vlasti (když
přelet československých stíhačů
z Velké Británie do Českosloven-
ska organizoval právě škpt. Be-
dřich Dvořák) zastával vysoké
funkce na štábu českosloven-
ského letectva, od roku 1946 pak
v hodnosti majora pozici velitele
letecké základny v Pardubicích.
Po uchopení moci komunistickou
stranou v roce 1948 byl degrado-
ván, vyloučen z armády a zbaven

služebního bytu, a až do odchodu do invalidního
důchodu ve věku 49 let (po prodělané mozkové
příhodě a operaci hlavy) se živil jako buldoze-
rista.  V roce 1968 zemřela jeho manželka a 29.
8. 1973 pak on sám. Pohřben byl v Mladočově
u Litomyšle. Nositel několika vojenských vyzna-
menání, mj. dvou Československých válečných
křížů 1939, francouzského válečného kříže Croix
de Guerre, British Star 1939–1945, Českosloven-
ské vojenské pamětní medaile za účast ve válce
1939–1945, se během svého života rehabilitace
nedočkal. Rehabilitován byl až po listopadu 1989
a s platností od 1. 6. 1991 povýšen do hodnosti
plukovníka in memoriam. Jeho odhodlaný boj
za svobodu vlasti, odmítavý postoj k bezpráví
a důvěru ve vítězství demokratických principů
ocenil v roce 2016 ministr obrany České repu-
bliky Martin Stropnický udělením Kříže obrany
státu in memoriam. Oldřich Pakosta

Knihovna 
– věc veřejná
V červenci roku 1919 byl přijat zákon o veřejných
knihovnách, který ukládal obcím za povinnost zří-
dit veřejnou knihovnu. Tím se začala psát první
etapa v historii československého knihovnictví.
Knihovnické rady, které tehdy při knihovnách
vznikly, měly dbát na složení knihovního fondu,
výběr adeptů pro práci v knihovně nebo vhodné
umístění knihovny.
Po roce 1948 se bohužel i knihovny staly nástro-
jem vládnoucí třídy a došlo k deformaci jejich
fondů a služeb. Toto ideologické zaměření bylo
zakotveno i v pořadí druhém knihovnickém zá-
konu o jednotné soustavě knihoven z roku 1959.
V roce 2001 se knihovnická obec dočkala nového
zákona, narovnávajícího pokřivené a tendenční
snahy z doby totality, a vykročila novým směrem
– nejen k počítačům a lepšímu technickému vy-
bavení, ale i směrem ke čtenářům a obyvatelům
měst. Knihovny se mnohde staly komunitními
centry a střediskem kultury a vzdělávání. Přesto
se nedá říci, že by jejich situace byla ideální. 
Ne všude jsou jim zřizovatelé nakloněni a oceňuji
jejich práci, ne všude mají vzhledem k platovým
podmínkám dobré personální obsazení, někde zá-
polí s nedostatkem finančních prostředků
na technická zařízení odpovídající dnešní době.
Proto jsme se my, knihovníci, rozhodli veřejnosti
trochu připomenout a oslovili jsme vedení našich
měst několika otázkami. Tady jsou – naše otázky
a odpovědi starosty Radomila Kašpara.
1. Jaké pociťujete v současnosti největší prob-
lémy s tím, aby ve vaší obci/městě mohla dobře
fungovat knihovna? Pokud se podíváme na náv-
štěvnost a ohlasy občanů, tak nám vychází, že
naše městská knihovna funguje více než dobře.
Přes 2000 registrovaných čtenářů znamená, že
do ní párkrát do roka zavítá každý pátý Litomyš-
lan. Přesto samozřejmě máme prostor ke zlepšení
– jedná se hlavně o vyřešení stávajících prostorů,
ve kterých je nedostatek místa jak pro čtenáře, tak
pro desítky tisíc svazků, které má knihovna
ve svém fondu. Proto jsme připravili projekt na re-
konstrukci budovy bývalé radnice a doufám, že se
nám podaří najít peníze na jeho dokončení. Podo-
týkám však, že se jedná o zhruba 30 milionů korun.
2. V čem vidíte její největší přínos pro obec/
město? Knihovna je přínosem pro zde žijící lidi.
Podporuje jejich obrazotvornost, gramotnost, vy-
jadřovací schopnosti a prohlubuje znalosti.
A vzhledem k tomu, že takto pozitivně ovlivňuje
život zdejších obyvatel, tím pomáhá utvářet ráz
města. Samozřejmě také oceňuji pravidelné orga-
nizování vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé.
3. Dlouhodobým trendem rozvoje veřejných
knihoven je rozšiřování jejich funkcí jako kul-
turního a vzdělávacího centra obce. Podporu-
jete tento trend? Ano, snažíme se tyto funkce
podporovat nejenom finančně, ale i prostřednic-
tvím záštit. Také se snažíme knihovně pomoci
s propagací podobných akcí. Jana Kroulíková



V. K. Jeřábek vozí lidi po Brnu
Víte, že v Brně jezdí tramvaj pojmenovaná po li-
tomyšlském rodákovi V. K. Jeřábkovi? Je jednou
z dvaceti tramvají, které byly pokřtěny na konci
roku 2016 na náměstí Svobody. Zásluhu na tom
má Vlastimil Břicháček, který nás o této kuriozitě
informoval. „Jednotlivé městské části měst Brna
mohly navrhnout jména a jako starosta Malo-
měřic a Obřan jsem navrhl zastupitelstvu jméno
Viktora Kamila Jeřábka, který v letech 1906 až
1924 působil v obřanské škole jako velmi oblí-
bený nadučitel,” vysvětluje Vlastimil Břicháček.
Kromě V. K. Jeřábka, po němž je pojmenována

v Litomyšli ulice, nesou tramvaje jména jiných
osobností, například architekta Bohuslava
Fuchse, sportovců Vlastimila Bubníka, Jana Gaj-
doše, válečného pilota RAF Františka Fajtla
a dalších.
Viktor Kamil Jeřábek byl učitel, spisovatel a pu-
blicista. Působil jako podučitel v Osíku, učitel
v Oslavanech, v Silůvkách, Pršticích a téměř
dvacet let pracoval na škole v Obřanech u Brna.
Pokud máte nějaké podobné zajímavosti, o které
se chcete s okolím podělit, tak nám napište
na jednu z adres uvedených v tiráži. -az-

Kroniku za rok
2017 najdete 
na webu
Podívejte se na webu města Litomyšle do nové
kroniky za rok 2017. Návštěvníci internetových
stránek litomysl.cz si ji mohou od května pročíst
v sekcích O městě a Občan. V kronice se můžete
dočíst o hlavních událostech minulého roku v růz-
ných oblastech. Do dokumentu, který má budou-
cím generacím popsat dobu, v níž jsme žili
a žijeme, zařazuje kronikář Stanislav Švejcar infor-
mace z nejrůznějších zdrojů. Najdeme v něm od-
kazy na články z Lilie, novin, ale i vlastní postřehy
autora. Součástí kroniky je i obrazový materiál,
který zachycuje důležité události ve městě.   -az-

Právo pro každý den. 17. dubna se odehrálo ob-
lastní kolo soutěže Právo pro každý den. Cílem
této vzdělávací akce je školákům hravou formou
zvýšit právní povědomí. Na krajské kolo nás po-
jedou reprezentovat žáci ZŠ Lubná – Sebranice
a tým Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli.

25 let výuky restaurování. Fakulta restauro-
vání Univerzity Pardubice v neděli 22. dubna při-
pomněla 25 let výuky tohoto oboru v Litomyšli.
Na setkání k této příležitosti přijeli absolventi,
studenti, pedagogové i zástupci města. Součástí
akce bylo předání pamětních medailí „otcům za-
kladatelům” a křest knihy.

Krajinou Nikoly Šuhaje. Výstava Krajinou Nikoly
Šuhaje vznikla na základě zájezdu studentů
gymnázia A. Jiráska na Ukrajinu, který v loňském
roce uspořádal Pardubický kraj. Bohaté zážitky
z cesty se studenti rozhodli zachytit prostřednic-
tvím výtvarných děl a fotografií, které tvoří jádro
výstavy. 

Rozkvetlé Klášterní zahrady. Na výsledky
práce je někdy třeba si počkat, ale stojí to za to.
Přesvědčit se o tom můžete v Klášterních za-
hradách, kde na podzim studentky Střední
školy zahradnické a technické Litomyšl zasadily
800 trvalek a 2500 kusů cibulovin.

Jarmark na náměstí. Páťáci z I. ZŠ 26. dubna
prodávali na jarmarku své výrobky a pochutiny.
Od České spořitelny dostali školáci bezúročnou
půjčku 3000 Kč, tyto peníze použili na nákup
materiálu a vlastnoruční výrobky pak prodávali.
Spořitelně následně vrátí půjčku a zisk chtějí dát
na školní výlet. 

Otevření Smetanovky. První veřejná zkušebna
pro hudebníky už je v provozu. Mladí nadšenci
na její vybudování vybrali přes 80 tisíc korun
a sami si opravili místnost v budově na Tyršově
ulici. Gratulujeme, pokud se o projektu chcete
dozvědět víc (nebo si zarezervovat termín
ve zkušebně), navštivte oficiální stránky Smeta-
novky.

Žena, která přežila Osvětim. ZŠ U Školek
v úterý 10. dubna uspořádala v jízdárně besedu
s paní Erikou Bezdíčkovou, která přežila uvěz-
nění v Osvětimi a později utekla z pochodu
smrti. Součástí poučného odpoledne bylo pro-
mítání snímku Hořký návrat z pekla.

Události ve fotografiích

Exkurze do čističky. Hlavní program Dnu Země
sice proběhl 21. dubna, ale již o tři dny dříve se
školáci v rámci doprovodných aktivit vydali
na exkurzi do čističky odpadních vod v Nedošíně.
Celkem pro ně pracovníci připravili tři termíny
a vysvětlili jim celý proces čištění, přičemž došlo
i na názorné (a ne zrovna voňavé) ukázky
z praxe.

Den Země ve znamení vody. V parku za Sme-
tanovým domem, jehož rekonstrukci financovala
Nadace Proměny Karla Komárka, se v sobotu 21.
dubna konal Den Země.  Akce pořádaná DDM
nabídla dětem i dospělým řadu atrakcí a aktivit,
došlo i na slavnostní odhalení street artu Rain-
works. Těchto maleb najdete v Litomyšli pět
a uvidíte je pouze za mokra. Najdete všechny? 
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Výsledky litomyšlského majálesu
Miss: 1. Karolína Kovářová (GAJ), 2. Barbora Štěr-
bová, 3. Rozarie Slívová  (VOŠP a SPgŠ)
Missák: 1. Vítězslav Marek (SŠZaT), 2. Cyril Střa-
sák  (GAJ), 3. Jan Kander (VOŠP a SPgŠ)
Futsal  chlapci: 1. VOŠP a SPgŠ, 2. SŠZaT
Florbal chlapci: 1. SŠZaT (technická), 2. GAJ, 3.
SŠZaT (zahradnická)
Florbal dívky: 1. GAJ. 2. SŠZaT
Ringo: 1. SŠZaT (zahradnická), 2. VOŠP a SPgŠ,
3. SŠZaT (zahradnická)
Volejbal: 1. GAJ, 2. SŠZaT, 3. TC
Traktor: 1. Ondřej Teplý (SŠZaT- M4A), 2. Vojtěch

Kavka (SŠZaT-M4A), 3.Petr Jiroušek (SŠZaT-M2A)
Požární útok: 1. Třída M4A (SŠZaT), 2. Třída M3A
(SŠZaT), 3. Třída H2 (SŠZaT)
Streetball: 1. GAJ
Šipky: 1. Kristýna Hlavová (SŠZaT), 2. Filip Špinka
(VOŠP a SPgŠ), 3. Irena Frintová  SŠZaT
Softball: VOŠP a SPgŠ
Letošní Majáles uzavírá ve čtvrtek 10. května v 19
hodin Rocková noc, nově na Primátorské hrázi,
hrát bude: Matchbox, Mons Pubis, W.A.F. a Jakub
Děkan Band.

-red-, foto: archiv pořadatelů

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Velikonoce na Zámeckém ná-
vrší • Litomyšl, hlavní město současné české
architektury • Opravy haly Jiskra za pět milionů
korun • Erika Bezdíčková je svědkyní hrůz ho-
locaustu • Veřejná zkušebna Smetanovka ote-
vřena • Obrazy Bedřišky Uždilové v Domě
U Rytířů

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 5. 5. MUDr. Paseková
Ne 6. 5. MUDr. Paseková
Út 8. 5. MUDr. Slavík
So 12. 5. MUDr. Sláma
Ne 13. 5. MUDr. Sláma
So 19. 5. MUDr. Mikulecká
Ne 20. 5. MUDr. Tišlerová
So 26. 5. MUDr. Kašparová
Ne 27. 5. MUDr. Jílek ml.
So 2. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 3. 6. MUDr. Jílek ml.

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 5. MUDr. Kopecká
Ne 6. 5. MUDr. Laštůvková
Út 8. 5. MUDr. Mareš
So 12. 5. MUDr. Papoušková
Ne 13. 5. MUDr. Pešková
So 19. 5. MUDr. Pilařová
Ne 20. 5. MUDr. Sadílková
So 26. 5. MUDr. Šíchová
Ne 27. 5. MUDr. Švábová
So 2. 6. MUDr. Beňová
Ne 3. 6. MUDr. Cacková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 6. 5. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Út 8. 5. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 12. 5. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 13. 5. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 19. 5. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 20. 5. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 26. 5. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 27. 5. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 2. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 3. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 5. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
8. 5. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
12. – 13. 5. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
19. – 20. 5. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
26. – 27. 5. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
2. – 3. 6. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
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Vyhrajte mobil, tablet nebo další atraktivní ceny 
v soutěži Kouzelné putování Českomoravským pomezím!
Pokud si rádi hrajete, je tu pro vás opět po celé
léto a podzim oblíbená soutěž Kouzelné puto-
vání Českomoravským pomezím. Na vaši náv-
štěvu se těší řada atraktivních soutěžních míst.
Přímo v Litomyšli získáte speciální samolepky
v regionálním muzeu, Portmoneu, zámeckém
sklepení se sochami Olbrama Zoubka a v piaris-
tickém kostele s expozicí Andělé na návrší. Sa-
molepku obdržíte i v informačním centru, a to
po předložení vstupenky ze zámku. Do soutěže
jsou dále zařazeny například zámky v Nových
Hradech a Moravské Třebové, hrad Svojanov,
muzea v Poličce, Svitavách či Vysokém Mýtě,
rozhledny nebo úzkokolejka v Mladějově. 
A o co soutěžíme? Vyhrát můžete mobilní tele-
fon, tablet, víkendový pobyt, vstupenky na Sme-

tanovu Litomyšl, do památek či muzeí a řadu
hodnotných věcných cen. 
Již dnes se můžete na turistickém portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz zaregistrovat,
vytisknout si svou hrací kartu a začít bojovat
o některou ze super cen. Hrací karty a samo-
lepky jsou k dispozici také na všech soutěžních
místech a v informačních centrech měst Česko-
moravského pomezí.
Vyhrát můžete i zajímavou stolní hru, která vás
blíže seznámí se všemi soutěžními lokalitami.
Určitě si u ní užijete spoustu zábavy a možná si
i naplánujete výlet na místa, která jste zatím ne-
stihli navštívit.

Jiří Zámečník, marketingový manažer

Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny

Báječné představení předvedl před Bedřichovou
malou scénou i Long Vehicle Circus – účastník
soutěže Česko-Slovensko má talent.

Kolonáda ožila v sobotu úderem desáté a opět
bylo na co se dívat i co poslouchat. Přijel také re-
kordní počet auto-moto veteránů, celkem 78!
Nechyběl ani průjezd lázeňskou kolonádou.   

Letošní sezónu jsme odšpuntovali degustací vín
v restauraci Bohém, Knižním čtvrtkem ve středu
na téma Krvavý román a Poctou české opeře ke
100. výročí založení republiky. 

V průvodu nechyběla ani Marie Manrique de Lara
se svým chotěm Vratislavem z Pernštejna. Byl
zde i stavitel Oldřich Avostalis i malý Lojzík, který
dostal před pár minutami takzvaný „výprask na
pamětnou.“  

Lázním ducha popřál vše nejlepší nejen starosta
Radomil Kašpar, hejtman Martin Netolický a ná-
městek hejtmana Michal Kortyš, ale také T. G.
Masaryk, který přišel za doprovodu skautů. 

Slavnostní zahájení na 1. zámeckém nádvoří si ne-
nechala ujít řada lidí. Scénka připomínala události
před 450. lety, kdy byl položen základní kámen
zámku.     

Lázeňská swingová tančírna v jízdárně ukončila
nabitý sobotní lázeňský program. Předcházelo jí
odpolední Předtančení před tančírnou – škola
swingu s taneční skupinou Swing Busters. 

Nejkrásnějším lázeňským párem je Lukáš Havran
s Andreou Faltýnkovou. Soutěžní fotografie z Fo-
toateliéru HRG na ulici najdete na facebooku –
do konce května volíme Krále a Královnu Lázní
ducha 2018. 

Zahájení 7. litomyšlské lázeňské
sezóny je za námi. Dovolte nám,
abychom alespoň tímto způso-
bem poděkovali všem, kteří nám
s organizací této akce jakkoli po-
mohli. Odměnou za tisíc drob-

ností, které bylo třeba v uplynulých měsících
zařídit, jsou všem pořadatelům vaše úsměvy.
V programu Zahájení 7. litomyšlské lázeňské se-
zóny byla řada velkých jmen. Největší hvězdy
jste však pro nás vy, kteří jste se oblékli do šatů
po babičkách či dědečcích a korzovali jste spolu
s námi lázeňskou kolonádou. Bez vás by tato
akce neměla toho správného ducha.  Město Li-
tomyšl děkuje i všem partnerům a mecenášům
– vážíme si vaší velkorysosti a jsme rádi, že tuto
akci podporujete! Michaela Severová
Foto: F. Renza, I. Krejza, T. Pleskot, M. Vojáček,
J. Zámečník
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Zdánlivě jednoduchému pečení však
předchází pečlivá příprava masa, jeho
naložení, špikování a po dokonalém
upečení do měkka pak přichází
mistrovské zapracování výpeku do la-
hodné omáčky. Také „sedliny” neboli
rosoly a sulcy jsou vždy spojeny
s masem, kde základem je želatina
z klihových součástí nožiček a kůží. Vý-
sledný produkt však může být slaný
i sladký, ve formě masitého nebo vaječného před-
krmu, stejně jako nápaditého dezertu. Na něm je
možno představit skutečné lahůdkářské nebo
cukrářské umění, fantazii a výtvarnou kreativitu.
Opravdová výzva pro aktivní účastníky sedmých
gastronomických slavností v Litomyšli!

Novinky ročníku
Letošní novinkou je tzv. Menu podle Rettigové.
V podstatě vychází z Gurmánské pouti, kterou
znáte z minulých ročníků, ale zadání je mnohem
volnější. V týdnu před gastrofestivalem i ve fes-
tivalovou sobotu vaří litomyšlské restaurace
menu inspirované M. D. Rettigovou. Vychutnat
si ho můžete v podobě poledního menu, večeře
či speciálního menu pro sobotní den. Seznam
zapojených restaurací najdete v přehledu i tiš-
těné skládačce a přehled pokrmů pak na webu
www.gastroslavnosti.cz. Ale strávníci nebudou
mít požitek pouze z jídla. Mohou se zapojit
do soutěže o večeři v Café Imperial, pražské re-
stauraci Zdeňka Pohlreicha. Stačí vyfotit pokrm,
na kterém jste si v rámci gastroslavností po-
chutnali, přidat ho na Facebook gastroslavností
do záložky soutěže a ohodnotit odpovídajícím
počtem hvězdiček. Hodnotitele, jenž vyhraje ve-
čeři v Café Imperial pro dvě osoby, vylosuje Aleš
Cibulka v rámci sobotního programu. 
Další, trochu bláznivou novinkou je netradiční
průvod k hrobu M. D. Rettigové. Ten vyrazí v so-
botu 19. května v 10.00 hod. od hlavního pódia
na Smetanově náměstí a v jeho čele půjdou bu-
beníci LosHrncos. A proč právě LosHrncos? Pro-
tože bubeníci budou mít místo svých tradičních
nástrojů hrnce. K hudebnímu doprovodu se mů-
žete připojit i vy, a proto hrnce a vařečky
s sebou!

Rettigová znovu ve škole
Aby nezůstaly zkrátka ani děti, bude se i letos
ve školních jídelnách Scolarest vařit v týdnu
od 14. do 18. května podle slavné kuchařky. Žáci
se budou setkávat s jídly moderní české ku-
chyně, připravenými podle motta a tématu ga-
stroslavností. Vždy jeden chod bude označený
logem slavností a strávníci za jeho konzumaci
obdrží razítko na soutěžní hrací kartu. Kartu
s razítky soutěžící odevzdá v sobotu 19. května
do infostánku na Smetanově náměstí. Vítěz vy-
losovaný z odevzdaných soutěžních karet vy-

hraje pobyt na 1 noc v Pohádkové ves-
ničce Podlesíčko.

Soutěž o nejlepší svíčkovou
Tradiční a oblíbená soutěž „SVÍČKOVÁ
OPEN” nebude chybět ani v sedmém
ročníku. Porota i veřejnost vyberou
nejlepší svíčkovou. Vítěz získá poukaz
na kurz vaření v profesionálním ku-
chařském studiu a navíc diplom. Re-

gistrace do 15. 5. na: www.gastroslavnosti.cz.

„O kotlík starosty Litomyšle”
Vaření kotlíkového guláše na otevřeném ohni je
zvláštní obor gastronomie, spojující kuchařské
umění s pohodou, dobrou náladou a recesí.
Do soutěže se hlásí vždy parta přátel, jejichž
záměr není jen uvařit vynikající jídlo, ale užít si
při vaření spoustu legrace a pobavit publikum.
Proto hraje důležitou roli také výzdoba stánku,
oblečení kuchařů, někdy je součástí vaření i kul-
turní program. Kotlík od starosty Litomyšle získá
v sobotu 19. května nejnápaditější družstvo
s nejlepším gulášem. Registrace do 15. 5. na:
www.gastroslavnosti.cz.

Soutěž o nejlepší bábovku
Hospodyňky mohou v neděli 20. května od 11.00
do 12.00 hod. přinést upečenou soutěžní bá-
bovku spolu s receptem do stánku Sboru paní
a dívek na Smetanově náměstí. Bábovku je
možno na místě pocukrovat. Vyhlášena bude
nejhezčí, nejchutnější, odměněny budou  cel-
kově nejlepší bábovky. 

O Magdaleně a selátku
Od 3. do 17. května budou mít návštěvníci Retti-
govky možnost hlasovat pro soutěžní obrázky
žáků základních škol. Zvítězí obrázek s největším
počtem hlasů. Obrázky bude hodnotit také od-
borná porota. Autor vítězného obrázku získá
vstupenky na pořad Národního festivalu Smeta-
nova Litomyšl a poukaz na oběd v Rettigovce. 

GASTROTÝDEN 14.–19. 5.
MENU PODLE RETTIGOVÉ
Restaurace z Litomyšle a okolí vaří jídla inspiro-
vaná recepty M. D. Rettigové a tématem slav-
ností.
• POLEDNÍ MENU (Po–Pá)
Hotely: Aplaus, Zlatá hvězda; restaurace: Blu-
dička, Havran, Malý svět, Šnyt, Rettigovka,
U Kolji, Veselka
• VEČEŘE (rezervace na webu gastroslavností)
St: U Kolji, Na Sklípku; Pá: Aplaus, El lamíno
• FESTIVALOVÉ MENU  (So)
Hotel Zlatá hvězda; restaurace: Havran, Malý
svět, Na Sklípku, Šnyt, U Kolji

GASTROFESTIVAL SOBOTA 19. 5. 
10.00–18.00 • Smetanovo náměstí
Halušky a pirohy • sushi • řecká i italská kuchyně
• žabí stehýnka • šneci po burgundsku • maďar-
ské uzeniny • holandské i ovčí sýry • České
ghíčko • šafránové čaje  • domácí těstoviny Fajna
Pasta • zvěřinové speciality • husí játra • speci-
ality z grillu • domácí limonády a zmrzlina • Mixit
• Šariš • Guinness • drinky • pečité a sedliny
ve stáncích restaurací...

10.00–15.00 • Toulovcovo náměstí
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE, 
PŮJČOVNA TALÍŘŮ

10.00 • hlavní pódium, městský hřbitov
HOLD M. D. RETTIGOVÉ 
S HRNCOVÝM PRŮVODEM
Průvod k hrobu M. D. Rettigové odstartují u hlav-
ního pódia bubeníci LosHrncos. Hrnce a vařečky
s sebou!

10.00–14.00 • stánek Svíčková OPEN, 
Smetanovo náměstí
SVÍČKOVÁ OPEN
Degustace od 13.00 na základě zakoupeného
kuponu (v prodeji od 12.00 ve stánku) 

11.00–12.00 • hlavní pódium
TOBOGAN
• Živé vysílání oblíbeného rozhlasového pořadu

Aleše Cibulky ze slavností na téma „svatební
gastronomie”

• Hosté: Naďa Konvalinková a Patrik Rozehnal

12.00–18.00 • hlavní pódium
6 KUCHAŘŮ S CIBULKOU!
• Maso a rosoly jako hlavní téma povídání zají-

mavých hostů, kuchařských prezentací a sou-
těží – moderuje Aleš Cibulka 

• S vařečkou v ruce se představí: Markéta Hru-
bešová, kuchaři z juniorských národních týmů
ČR a SR, Slovenského zväzu kuchárov a cuk-
rárov, Asociace kuchařů a cukrářů ČR; Roman
Línek, Radomil Kašpar

12.00–17.30 – kuchařské klání týmů odborných
škol
15.00–16.00 – vyhlášení soutěží O Magdaleně
a selátku, Rettigová znovu ve škole, Svíčková
OPEN, O kotlík starosty Litomyšle 
17.30 – vyhlášení soutěží odborných škol, večeře
v Imperialu

12.00–18.00 •  Smetanovo náměstí
ŠKOLIČKA VAŘENÍ
• Kuchařský program pro děti ve stanu upro-

střed náměstí

19.00–22.00 • hlavní pódium
SLOVENSKÝ HODOKVAS S KAPELOU HRDZA
• S energickou slovenskou kapelou si připome-

neme 25. výročí rozdělení Československa
• Vaří a slovenská piva čepuje: Salaš U Franka,

Levoča

SOUSEDSKÁ NEDĚLE 20. 5.
11.00–15.00 • Smetanovo náměstí
SOUSEDSKÁ HUSIČKA
• Pečené husí stehno s variací zelí a knedlíků se-
rvírované pod širým nebem. Hraje poberounská
hudební skupina TŘEHUSK, zpívá Sbor paní
a dívek. 
• Poukaz je třeba zakoupit do 15. května v lito-
myšlském infocentru nebo na stránkách
www.gastroslavnosti.cz.

Jana Bisová, foto: archív SL

Gastroslavnosti M. D. Rettigové 2018
V Domácí kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové nalezneme kapitolu „Pečité”. A právě ty,
společně se sedlinami, se staly tématem letošního sedmého ročníku gastroslavností. Mají se
tedy na co těšit milovníci jídla připraveného rozličnými způsoby. Rettigová ve své kuchařce na-
bízí řadu receptů na pokrmy z mas jatečních, z drůbeže i zvěřiny v té nejtradičnější úpravě. 
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Cesta k sobě
Každý z nás by chtěl být spokojený, mít dobré
vztahy, dobrou práci a pocit, že jeho život má
smysl. Život je někdy složitý, a tak se může stát,
že k vysněnému ideálu máme daleko. Může se
stát, že se nedaří nebo v sobě máme zmatek,
jsme zaseklí, nevíme, jak dál. Máme dvě mož-
nosti – naříkat nad sebou nebo vzít zodpověd-
nost do svých rukou a vědomě svůj život tvořit.
Pracovat na sobě je krásné dobrodružství. Ži-
votní koučink je jedna z cest, po které se mů-
žeme na cestě k sobě vydat. 
Je to metoda, která se nevrací do minulosti, vy-
chází z přítomnosti, pracuje s tím, co je teď,
a obrací se do budoucnosti. Pomáhá člověku
najít v sobě svůj skrytý potenciál, rozvinout ho
a dosáhnout svých cílů.
Jedinečnost metody koučinku spočívá v tom, že
přistupuje ke každému člověku s myšlenkou, že
je schopen rozvinout svůj potenciál, a s cílenou
podporou kouče je schopen také nacházet od-
povědi na svoje otázky.

Oblastí, které je možné koučinkem úspěšně
řešit, je mnoho, např.:  vztahy, nespokojenost se
životem, výkon v práci, uvědomění si svých přání
a nastavení si cílů v jakékoliv oblasti života, po-
třeba změny, chybějící smysl života, nesoulad
mezi prací a osobním životem. Koučink pomáhá
lidem najít efektivním způsobem řešení jejich
problémů, objevit svoji vlastní hodnotu, najít klid
sám v sobě.
Životní kouč je průvodem na cestě změny člověka,
který změnu chce uskutečnit. Je to podobné jako
u sportovců – trenér pomáhá nastavit cíl, moti-
vuje, vede k cíli, pomáhá najít tu nejlepší cestu, ale
k cíli sportovec dojde pouze, když sám chce. Kou-
čovací proces je cesta, po které člověk kráčí vstříc
sám sobě a svému životu. Rozhodnutí vykročit je
jen na vás.
telefon: 776 777 162, e-mail: email@janaondrac-
kova.cz, www.janaondrackova.cz

Jana Ondráčková, 
osobní rozvoj, trénování paměti

Firemní dobrovolnictví – „jen” darování volného času? 
Čtvrtek před Velkým pátkem byl v obou domo-
vech Centra sociální pomoci (CSP) ve znamení
jara a dobré nálady. Z Moravy přijeli pomoci
s přesazením květin dobrovolníci Lukáš a Radim.
Společně s aktivizačními pracovnicemi a klienty
v rámci dopoledne zvládli přesadit naše květiny
do nové hlíny.  Smích byl velkým pomocníkem
a bylo jasné, že prožitý čas u nás byl pro dobro-
volníky smysluplný. Dokázali odvést obrovský
kus práce, rozdat dobrou náladu a užít si den. 
Na cestu jsme je vybavili lahodnými pralinkami
z litomyšlské pralinkárny a těšíme se, že je uvi-
díme opět na podzim při dalším společnému pá-
chání dobra. Možná to bude uložení našich
květinek k zimnímu spánku. 
V rámci programu ZAPOJÍM SE jsme spjati (CSP)
s aktivitami firemního dobrovolnictví již 2 roky.

Během té doby jsme zrealizovali 7 akcí a další
dvě chystáme na květen. Zaměstnanci – dobro-
volníci mají hrazenou dopravu, pracovní po-
můcky, někdy i stravu a strávený čas
dobrovolnictvím, jako by byli v práci. Mohou si

vybrat, kde a komu tento čas věnují. Děkujeme
tedy nejen našim dobrovolníkům, ale i jejich za-
městnavatelům. Je čas ukázat, že dobrých
skutků si naše společnost váží. 

Za CSP Alena Fiedlerová   

Půjčovna talířů a bezobalový nákup
na Gastroslavnostech
Na Toulovcově náměstí zavládne 19. 5. opět čilý
ruch. V pohotovosti budou nejen týmy vařící
guláš, ale již podruhé také Půjčovna talířů. V por-
celánovém či keramickém (rozhodně ne v plas-
tovém) talíři má teprve guláš ten správný říz.
Záloha 50 Kč za půjčení vám bude vrácena a pří-
padný dobrovolný příspěvek bude použit na fi-
nanční pomoc a podporu žákovi Speciální
základní školy v Litomyšli,  který se se svým ta-
tínkem a malou sestřičkou ocitl v těžké životní
situaci. 
U stánku s talíři, který bude opět před rodinným
centrem, se můžete osvěžit i malou dávkou hu-
moru nad grecyklovanými talíři sochaře a malíře
Jakuba Grece. Jeden z nich „Sme–ta–nová Lito-
myšl” oslovil při loňském ročníku zástupce

města natolik, že se stal i mottem Litomyšle pro
letošní rok. 
Půjčovnu talířů doplní letos hned další dva
stánky. V obou z nich lze nakoupit potraviny bez
obalu. Ideálně do vlastních nádob nebo papíro-
vých pytlíků. Zdravá výživa Jana ve spolupráci
s Janou Urbanovou a Jarmilou Husby nabídnou
například váženou čočku, cous cous, bulgur atp.
Vratné lahve z Chrudimi budou mít podobný sor-
timent, vše ovšem v bio kvalitě. I u nich lze na-
koupit bez obalu a to hlavně přes internet
s dovážkou až domů. Zde se s nimi můžete se-
známit off line. 
Všechny tři stánky mají podobný cíl. Redukovat
odpad a přimět lidi k zamyšlení, co může udělat
pro životní prostředí každý z nás. Eva Zoubková

Nepotřebné lžíce
sem, prosím
Překáží vám doma v příborníku nepoužívané
lžíce? Koupili jste si nové a nevíte co s vyřaze-
nými? Přineste je, prosím, na sběrné místo do Ši-
cího centra Český patchwork u Toulovcova
náměstí. Budou dělat společnost talířům v půj-
čovně na Gastroslavnostech. Talířů se sešlo
po loňské výzvě dostatek, ale lžic se jim do páru
nedostává. Předem děkuji.           Eva Zoubková

Výtěžek z plesu dají na pomůcky
Návštěva zástupců Veterán klubu Litomyšl
a Sboru paní a dívek 12. dubna ve speciální škole
v Litomyšli udělala radost především žákům
s kombinovaným postižením. Vojtěch Vomočil
a Dagmar Čapková totiž nedorazili s prázdnou,
ale s částkou 22 885 Kč, což je výtěžek z Bene-
fičního dobového plesu. Peníze poslouží
na nákup světelných stimulačních pomůcek. 
Veterán klub Litomyšl společně se Sborem paní
a dívek již několik let pořádají Benefiční dobový
ples. V oblečení ve stylu první republiky či 50.
a 60. let si hosté užívají atmosféru let dávno mi-
nulých a přitom přispívají na dobrou věc. Peníze
vždy putují potřebným v Litomyšli a letos padla
volba na speciální školu. „Těší nás, že jsme mohli
odevzdat přes dvaadvacet tisíc. Je škoda, že
v době konání plesu řádila chřipková epidemii
a vstupenky se nám vracely. Výtěžek mohl být
ještě o trochu vyšší,” říká předseda Veterán
klubu Litomyšl Vojtěch Vomočil a dodává: „Bo-
hužel příští rok nemůžeme dobový ples spolu-
pořádat, máme trochu jinou povinnost, ale
za dva roky jistě přispějeme někomu dalšímu.” 

Letošní Benefiční dobový ples se konal
9. března. K tanci i poslechu hrál Bigband Zá-
kladní umělecké školy B. Smetany a Reflex. Vy-
stoupila skupina Marching Gang a flamencový
taneční soubor El Grupo Andaluz z Brna. Nechy-
běla soutěž o nejelegantnější pár či bohatá tom-
bola s tradiční první cenou – historickým
motocyklem. Jana Bisová

Oživení dvorku
městské galerie
Zajímavou příležitost ke spolupráci získala v le-
tošním roce studentka Střední školy zahradnické
a technické Litomyšl Lenka Dvořáková. Žákyně
uměleckého oboru Scénická a výstavní tvorba
se zaměřením na výstavnictví a zahradní design
byla oslovena vedením Městské galerie Litomyšl
s nabídkou navrhnout a následně zrealizovat
nové vegetační prvky na dvorku domu U Rytířů.
Autorka ve svém návrhu vycházela z požadavků
investora a snažila se najít nejvíce vyhovující
sortiment rostlin vhodných k umístění do stáva-
jících nádob.  
Již v minulosti byl dvorek osazen omezeným
množstvím popínavých a půdopokryvných rost-
lin. Studentka se v návrhu snažila prostor oživit
pomocí trvalek (suchomilných skalniček), bylin,
nenáročných letniček a kal, přičemž byly vy-
brány druhy s omezenými nároky na údržbu.
V rámci týdenní praxe na začátku dubna Lenka
nejen pomohla pracovníkům městské galerie
s výběrem i nákupem rostlin, ale hlavně osadila
více než dvacet nádob a vysadila nové popínavé
rostliny. 
Jak zdařile se povedlo schodiště dvorku galerie
oživit, se mohli návštěvníci přesvědčit na ne-
dávné vernisáži výstavy Bedřiška Uždilová – Ob-
razy. Celkovou realizaci dokončí autorka návrhu
výsadbou letniček, kterou provede až po 15.
květnu. Aleš Papáček, SŠZaT Litomyšl, 

VEGETARIÁNSKÉ
OBĚDY

ROZVOZ V LITOMYŠLI
JÍDELNA VEDANTA
www.vedanta108.cz
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Řádková inzerce
Prodám velké květiny  Oleandr, Ibišek, Mráčňák,
Hořcový stromek, Daturie, Fíkus benjamin,
Fíkus velkolistý. Osobní odběr, cena dohodou.
Kontakt: 776 194 725.  •  Nabízím zdarma uložení
vaší hlíny, zeminy. Telefon: 737 777 845  •  Pro-
dám krásný stůl světlý masiv 60 x 80 jako nový
za 1200 Kč, starož. křeslo tmavé dřevo červený
samet za 480 Kč. T. 739 307 646  •  Koupím starý
šicí stroj s litinovým podstavcem se zapouštěcí
hlavou jako stoleček za rozumnou cenu. Nutný
váš dovoz, jsem invalidní. T. 739 107 646  •  Na-
bídněte do sbírky starou panenku i doplňky
možno i starý kočárek. T. 739 307 646

Studentky Trading Centre ve Vídni
Díky projektům Evropské unie mohou čeští stře-
doškoláci získávat cenné zkušenosti během za-
hraničních stáží. Litomyšlská střední škola
Trading Centre vyslala během posledních dvou
let do ciziny již více než tři desítky studentů.
Skupina deseti dívek trávila letošní dva dubnové
týdny na stáži ve Vídni.
Dvě studentky pracovaly poblíž centra v muzeu
lidové kultury „Volkskundemuseum”. Ostatní vy-
víjely své aktivity v rámci projektu  Global Eu-
ropa. „Moje pracovní náplň většinou byla, že
jsem měla napsat anglicky článek na přesně
dané téma, k tomu přidat nafocené snímky
a zveřejnit to celé na stránce steemit.com.  Naše
práce byla hodně různorodá, protože inspiraci
pro naše příspěvky jsme získávaly v terénu.
Ve středu jsme například s naším šéfem Jeanem
navštívily jeden z největších veletrhů v Evropě
o budoucnosti dopravy TRA VIENNA 2018 – A di-
gital era for transport. Naším úkolem bylo pro-
vádět anketu mezi vystavovateli a návštěvníky,”
popisuje studentka Emma práci v projektu Glo-
bal Europa. 
Práci se děvčata věnovala zpravidla čtyři až šest
hodin denně. Čím naplnily studentky svůj volný
čas a víkendy? „S holkama jsme po práci obvykle
navštěvovaly památky, nákupní centra nebo
fastfoody. Za těch pár dní jsme toho stihly
mnoho – Schönbrunn ZOO, Museum Albertina,
vídeňskou Staatsoper, vyhlášené nákupní ulice
Kohlmarkt, Graben, Kärtner Straße, ale i Primark
na jihu Vídně nebo zábavní park Prater, nakonec

i Belvedere,” přibližuje studentka Jarka čas strá-
vený se svými spolužačkami Petrou a Eliškou
mimo zaměstnání. 
V čem vidí děvčata největší přínos? „Je neuvěři-
telné, jak přirozeně jsme se s Vídní sžily. Zori-
entovaly jsme se rychle. Bály jsme se
komplikovaného cestování městskou dopravou,
ale bylo to úplně v pohodě. Metro je ve Vídni nej-
lepší dopravní prostředek,” říká studentka Adéla
o zkušenosti, kterou učinila společně s dalšími. 
Díky programu Erasmus + se studentky zdoko-
nalily v cizojazyčné komunikaci, objevovaly svět,
učily se v něm samostatně orientovat, pozná-
valy nové lidi, jejich způsoby jednání a chování
v běžných denních situacích. Protože Vídeň je
multikulturní metropole, získaly současně pově-
domí, jak se od ostatních liší „česká nátura”. Stu-
dentka Radka přidává své postřehy: „Vídeň jsem
si natolik oblíbila, že bych sem chtěla někdy zase
jet. Hodně mě zaujalo historické centrum. Líbí se
mi také životní styl místních, hodně se věnují
hudbě a sportu.” 
Ano, Vídeň je městem s bohatou historií, krás-
nou a promyšlenou architekturou, je městem
hudby, ale nabízí i bohaté sbírky malířských
skvostů. Pro ty, kteří nemají chuť na umění, jsou
k dispozici udržované městské parky, cyklotrasy
a stezky pro pěší. 
Bylo nám ctí prožít zde sluncem zalité dva týdny
a srdečně děkujeme všem za úsilí při přípravě
a realizaci stáží.

Marie Janoušková

Mamča byla úspěšná!
Přemýšlíte, kdo je MAmča? Je to tým Amálky
Nešporové a Marka Štegnera, žáků 8. třídy Zá-
kladní školy U Školek, který se umístil na 4. místě
na Grand finále Prezentiády v Brně. Poměřili si
síly v prezentačních dovednostech, na něž je
soutěž zaměřena. Celkem se jí letos účastnilo
téměř tisíc dětí ze všech krajů Čech a Slovenska.
Přes nominační a krajská kola se do Brna probo-
jovali jen ti nejlepší, což bylo vidět jak na grafic-
kém provedení, tak na řečnickém projevu. Náš
tým na Grand finále zpracoval téma Recept
na úsměv a opravdu se jim mnohokrát podařilo
vykouzlit úsměv na tvářích brněnského publika.
Jsme hrdí, že se žáci ZŠ U Školek již pátým rokem
dostali mezi špičku a výborně obstáli. 
A jaký je jejich pohled na samotnou soutěž? „
Byla to skvělá zkušenost, i přesto, že příprava
dala spoustu práce, těším se, až si něco podob-
ného někdy zopakuji,” sdělila moderátorům v zá-
věru soutěže Amálka. A co Marek? „Já jsem si
z Prezentiády odnesl hodně dovedností týkají-

cích se prezentování a vyjadřování se na veřej-
nosti a těším se na budoucí spolupráci s mode-
rátory soutěže, kterou mi nabídli.”
Oběma srdečně gratulujeme k jejich výkonu
a přejeme jim i do budoucna hodně úspěchů.

Miroslava Jirečková, foto: Jan Coufal

Důchodci z Litomyšle cestují i sportují
Členové místního svazu důchodců v březnu
na své výroční schůzi znovu zhodnotili minulý
rok a plánovali činnost na rok 2018.
Během roku 2017 se uskutečnily jednodenní zá-
jezdy do Průhonického parku, do okolí a zámku
v nedalekých Nových Hradech, na Kozlov
a do Telče a Slavonic. Tajný výlet tentokrát smě-
řoval do Čech pod Kosířem. Následovaly týdenní
pobyty v Bílých Karpatech, tradiční pobyty v ter-
málních lázních na Slovensku a wellness pobyty
v Sezimově Ústí. Statistika uvádí, že na výlety
a pobytové zájezdy vyjelo téměř 600 účastníků.
Novinkou roku byly I. sportovní hry seniorů
a kladné ohlasy účastníků si vyžádaly konání
dalšího ročníku.
II. sportovní hry seniorů v Litomyšli se uskuteční
v úterý 5. června 2018 od 10.00 hod. ve Sportov-
ním areálu za sokolovnou. Stejně jako v loňském
roce budou disciplíny vybrány tak, aby se

do soutěže mohli zapojit všichni, kterým je více
než 60 let, mají rádi pohyb a legraci.
Registrace proběhne od 9.30 hod., občerstvení
zajistí personál areálu, vyhodnoceni budou nej-
lepší účastníci a drobné ceny budou i v tombole.
Jednodenní výlety jsou letos naplánované
do Brna na Špilberk a do Jeskyně blanických ry-
tířů v Rudce, další do Pardubic na Kunětickou
horu s následnou plavbou na lodi Arnošt. Tra-
diční týdenní pobyty v termálních lázních a v Se-
zimově Ústí a další týdenní pobyty letos
v západních Čechách. Následovat bude pod-
zimní tajný výlet „někam” a v plánu organizace
je setkání s přednáškou na aktuální téma „zdraví
a bezpečnost seniorů”.
(Na výlet do Brna je ještě několik volných míst –
informace ve vývěsce svazu na náměstí proti
zlatnictví a železářství.)            Dana Kmošková

LIBCHAVY – prodej RD 5+1 po rekonstrukci
v r. 2000 s garáží, krytým stáním a zahradou
793 m2. Dům je napojen na plyn, elektřinu, veř. vo-
dovod a kanalizaci. TÚ na plyn s ohřevem vody cir-
kulací. Nízké náklady na bydlení v obci s výbornou
obč. vybaveností a dojezdem do Ústí n. Orl. (cca
5 min). Volné od 01.09.2018.ENB E/220.
Č. 1393. Cena: 3 990 000 Kč
ZRNĚTÍN – prodej domu 2+1 se zahradami (619 m2

a 418 m2) na okraji obce. Dům je napojen na plyn,
elektřinu a veř. vodovod. Topení lokální na plyn
a tuhá paliva. Bus zastávka cca 5 min. chůze a spo-
jení na trase Litomyšl – Polička. ENB G.
Č. 1388 Cena: 590 000 Kč
OPATOVEC U SVITAV – prodej menšího statku
s obytnou částí 3+1 (zast. plocha: 466 m2) a pozemky
2 917 m2. Dům je napojen na elekt. energii a veř. vo-
dovod. Topení ústřední na tuhá paliva (plyn. pří-
pojka u domu). Na zahradě altán, udírna a studna.
ENB G.  Č. 1376 Cena: 1 490 000 Kč
LITOMYŠL – prodej zděného bytu 4+1 (68,68 m2)
v přízemí v centru. Nová okna a kuchyně, pokoj
s krbem, v koupelně vana i sprcha. Pokoje průchozí.
Možnost užívat část půdy a zahrady. ENB G
Č. 1358 Cena k jednání 1 992 000 Kč
LITOMYŠL – byt 4+kk s lodžií, ve vlastnictví, ve 3. NP
ve zděném domě, celková plocha 123 m2. Světlý, si-
tuovaný k jihu, dispozičně velmi dobře řešený. Ku-
chyňská linka moderní, prostorná, zabudované
spotřebiče. Rok výstavby 2007. Volný dle dohody.
ENB C/92 kWh/(m2.rok).
Č. 1379 Cena: 3 790 000 Kč
HRADEC KRÁLOVÉ – prodej zateplené haly – žb
skelet, stropy se zateplenými podhledy, zdvojená
okna, výsuvná vrata, půdorys 42,0 x 15,50 m. Elektro
230/400 V, vytápění nástěnnými plyn. topidly. St.
pozemek 684 m2, manipul.plocha 210 m2. ENB G
Č. 1385      Cena: 9 000 000 Kč + DPH + provize

Prodáváte nemovitost a potřebujete poradit?
Navštivte naše www.consultvk.cz
Kolektiv CONSULT VK Litomyšl s.r.o. je tu pro Vás.

Aktuálně PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
RD a menší byty v Litomyšli a blízkém okolí  
VENKOVSKÁ STAVENÍ v okolí Litomyšle a Poličky
Zavolejte – napište – nabídněte.
Vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny!

POZEMKY PRO STAVBU RD
JAROŠOV – 1837 m2, inženýrské sítě na pozemku.
Č. 1362 Cena: 399 000 Kč
MORAŠICE – prodej pozemku cca 17 546 m2 urče-
ného částečně k bytové a průmyslové zástavbě.
Na okraji pozemku plyn, elektřina, vodovod a kana-
lizace.
Č. 1349 Cena: 140  Kč/m2

PRONÁJEM PROSTOR V LITOMYŠLI:
PRO KANCELÁŘ – 52 m2 ve II. NP na Smetanově
nám. Zajímavé a reprezentativní 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
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Beseda o svobodné
výchově
s Krkavčí matkou
Krkavčí matka, vlastním jménem Veronika Hur-
dová, autorka úspěšného blogu, spisovatelka,
cestovatelka, minimalistka a maminka tří dětí
„pobeseduje” ve středu 16. května 2018 od 17.00
hodin v Litomyšli. Beseda se uskuteční v Hotelu
Zlatá Hvězda. Vstupenky lze zakoupit v Infor-
mačním centru Litomyšl nebo v Rodinném cen-
tru Litomyšl.
V rámci besedy bude přednášet o principech
volné výchovy, o radostném rodičovství, du-
chovním růstu, dětech vychovávaných ve svo-
bodě, zlobení a o hranicích. Jistě se dotkne
i „svých” témat, která ji provázejí životem: jak
mluvit s dětmi o smrti a o věcech, které se ne-
stávají každý den.

Za Rodinné centrum Litomyšl Vás srdečně zve
Petra Benešová

Pozorování Slunce
V pátek 18. května se od 17 do 18.30 hod. usku-
teční pozorování hvězd pro veřejnost v nové
hvězdářské pozorovatelně na zahradě DDM,
v areálu 2. mateřské školy (ul. 17. listopadu).
Vzhledem k velmi pozdní hodině stmívání se
tentokrát sejdeme již odpoledne a budeme po-
zorovat aktivitu Slunce. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná.     Josef Štefl

DDM zve
na výstavu ZOOM
Srdečně vás zveme na tradiční výstavu, která
představí tvorbu dětí a dospělých z kroužků
a kurzů estetického oddělení DDM. Výtvarné
práce opět zaplní krásné prostory kostela Roze-
slání svatých apoštolů na Toulovcově náměstí.
Slavnostní zahájení výstavy bude v pátek 25.
května  v 17.30 hodin. Díky probíhající akci Noc
kostelů můžete v tento den zažít výjimečnou
atmosféru kostela až do 23 hodin. 

Na výstavě budete moci spatřit díla dětí a stu-
dentů, které inspirovaly Hana Plíhalová a Tereza
Kučerová.  Dále uvidíte tvorbu z kurzu keramiky
pro dospělé, práce řezbářů, které vedl Vojtěch
Hurych, výtvory z kurzu Kresby a malby pod ve-
dením Zdeny Olivové a fotografie z kroužku Fo-
tománie tvořené s odborným dohledem Alice
Skřivanové. Výstava potrvá do středy 30. 5.
a bude otevřena každý den od 13 do 17 hod.  Tě-
šíme se na vás.                 Hana Plíhalová

Opera pod májovým nebem
V sobotu 26. května od 18.30 hodin se na dolní
části Smetanova náměstí uskuteční již 9. operní
galavečer s názvem Opera pod májovým nebem.
Na podiu před sochou Bedřicha Smetany vy-
stoupí čtyři mladí talentovaní pěvci, kteří možná
za několik málo let, díky svému výjimečnému
nadání, překročí hranice naší země a postaví se
na prkna světových operních scén. „Chceme pě-
veckým začátečníkům zprostředkovat neoceni-
telnou zkušenost zazpívat si s profesionálním
orchestrem před odborným a znalým publikem,”
připomíná ideu Opery pod májovým nebem
hlavní organizátor, ředitel Smetanova domu
Leoš Krejčí, který bude akci provázet slovem.
Na programu operního galavečeru zazní to nej-
lepší z tvorby W.A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Ros-
siniho, A. Dvořáka a dalších. Účinkovat budou:
Veronika Holbová – soprán, Václava Krejčí Hou-

sková – mezzosoprán, Daniel Matoušek – tenor
a Roman Hoza – baryton. Orchestr Moravského
divadla Olomouc řídí dirigent Adam Sedlický. 
Vstupné pro návštěvníky koncertu je dobro-
volné. V případě nepříznivého počasí bude kon-
cert přesunut do Smetanova domu.
Zvláštní poděkování patří mecenášům, bez je-
jichž finanční pomoci by podobný projekt ne-
mohl být realizován, zvláště pak Arnoštovi
a Marcele Maiwaldovým, Marii Zoubkové a Miro-
slavu Kroupovi, dále také partnerům akce Mi-
chaele a Milanovi Kotlárovým, Radkovi a Jitce
Hübnerovým, Zdeňku Horákovi, Michalovi a Zu-
zaně Smetanovým, Lucii a Václavovi Škeříko-
vým, Markétě a Kamilovi Hrbáčkovým, Iloně
a Martinovi Jonášovým, Evě a Josefovi Kořínko-
vým, manželům Královým a manželům Škeříko-
vým. Prokop Souček

Májové svátky
v muzeu – máme
otevřeno!
Chystáte se využít volných dní k jarním procház-
kám a výletům? Přijeďte k nám! V muzeu, Rod-
ném bytě Bedřicha Smetany a v Portmoneu –
Museu Josefa Váchala na po oba sváteční dny
čekají naši průvodci, ale především zajímavé ex-
pozice a výstavy. Těšíme na Vás!

Renata Kmošková

Litomyšlská muzejní noc aneb muzea
a galerie zahalená tajemstvím noci
Rok se s rokem sešel a muzejní noc je 2. června
opět tady. Jejím cílem je představit kulturní dě-
dictví netradičním způsobem. A co jsme pro vás
letos připravili? Bude to řada výstav se zajíma-
vými doprovodnými programy, koncerty, noční
prohlídky a další akce, které návštěvníkům na-
bídnou mimořádné a nečekané zážitky. Slav-
nostní zahájení Litomyšlské muzejní noci
proběhne před budovou Regionálního muzea
v Litomyšli v 16 hodin. Od této chvíle až do 23

hodin (a dle programu) budou moci lidé volně
vstupovat do expozic institucí, které se k pro-
jektu připojily.
Muzejní noc zaštiťuje město Litomyšl, Zámecké
návrší a Regionální muzeum v Litomyšli ve spo-
lupráci s dalšími organizacemi ve městě. Po-
drobný program naleznete na plakátě a dále
na webových stránkách Regionálního muzea
(www.rml.cz) a zúčastněných organizací. Těšíme
se na Vás! Hana Klimešová

Litomyšlská muzejní noc v Portmoneu
aneb 25. výročí od otevření Musea Josefa Váchala
Dne 26. června 1993 bylo slavnostně otevřeno
Portmoneum pro veřejnost. V letošním roce je to
již 25 let od této události, ale také od založení
restaurátorské školy v Litomyšli. Za oběma po-
činy stál majitel nakladatelství Paseka Ladislav
Horáček. Výročí 125 let od narození si připomí-
náme i u Josefa Portmana.
Program jsme připravili pestrý. Po celý den 2.
června budete mít možnost sledovat rodící se
sochu s názvem Ducis z kmene borovice na za-
hradě Portmonea. Můžete se přijít nejen podívat,
ale také si sami vyzkoušet, jak jste v tomto
oboru zruční. Jiří Janočko bude pracovat od 9
do 17 hodin a od 21 do 23 hodin.

Přístupná bude výstava Mystika v horách
a dřevě ukrytá fotografa Rostislava Bartoně
a řezbáře Jiřího Janočka a dále stálá expozice vě-
novaná Josefu Váchalovi, Josefu Portmanovi
a Ladislavu Horáčkovi. V 17 a 21 hodin proběhne
komentovaná prohlídka expozice. Na zahradě
budete mít možnost vyslechnout od 18 hodin
koncert litomyšlské kapely Evelyn.
Vrcholem oslav bude představení opraveného
a doplněného vydání knihy Josef Portman, knih-
tiskař litomyšlský od Hany Klimešové a hned
poté dojde na překvapení večera, určené pri-
márně pro Josefa Portmana, ale samozřejmě
i pro všechny návštěvníky Váchalova musea.

O co se přesně jedná, zatím nebudeme prozra-
zovat. Do noci s vámi pak budeme sdílet nejen
zážitky z děl Váchalových a výstavy, ale stále
vám bude k dispozici i Jiří Janočko. Dveře musea
zavíráme ve 23 hodin.

Program v Portmoneu:
9.00–17.00 – Oblé řezání s Jiřím Janočkem
17.00 – komentovaná prohlídka stálé expozice
18.00–19.00 – koncert litomyšlské popové ka-
pely Evelyn
20.00 – představení knihy Josef Portman, knih-
tiskař litomyšlský
20.30 – překvapení pro Josefa Portmana
21.00 – komentovaná prohlídka stálé expozice
21.00–23.00 – Oblé řezání s Jiřím Janočkem
Od 16 hodin vstup zdarma.       Hana Klimešová

Oblé řezání 
v Portmoneu
V Portmoneu
budou od jara
do podzimu v uve-
dených dnech vzni-
kat před očima
návštěvníků dvě
dřevěné plastiky.
Ducis z borovice
lesní, určený na za-
hradu Portmonea,
a Sakurová duše
z kmene třešně,
která stávala
na ulici 9. května
a měla by být při-
pomínkou staré,
letos vykácené
aleje. Každý, kdo projeví zájem, si vyřezávání
bude moci vyzkoušet pod vedením zkušeného
řezbáře Jiřího Janočka. Ve výstavním sále Port-
monea si můžete prohlédnout výstavu Mystika
v horách a dřevě ukrytá plastik Jiřího Janočka
a fotografií Rostislava Bartoně.
Vždy 9–12 a 13–17 hodin. Termíny: 28.–29. duben
5.–6. a 8. květen, 2.–6. červen, 13.–15. a 27.–29.
červenec, 17.–19. srpen, 14.–19. září 2018.

Hana Klimešová



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

1. 5. Út 11.00-14.30 Sváteční brunch • Hotel Aplaus – restaurace Bohém tel. 461 614 900
2. 5. St 9.00-17.30 Čtení z ruky – Jana Niessnerová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 5. Čt 17.00 Dioramata, stroječky, hračky... – vernisáž výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
4. 5. Pá 18.00-20.00 Ženský kruh: téma Partnerství • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.30 Tarzanova babička – čtení z knihy Z. M. Kuděje v podání Hany a Lubomíra Švehelkových • Hostinec U Černého orla tel. 605 485 871
20.00 AC/DC Czech Revival – koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 120 Kč předprodej / 150 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 El Jimador – dance music, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 5. So 10.00-18.00 Jak si postavit dům za 360 tisíc – celolodenní intenzivní seminář Ondry Netíka • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13.00-20.00 Rodinné konstelace s Karlem Rešlem • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
13.00 Po Kudějových stopách v Litomyšli – procházka městem s historikem Martinem Boštíkem • Hostinec U Černého orla tel. 605 485 871
14.00 Kuděj, voni nás nenuděj! – slavnostní uvedení knihy, divadelní představení, koncert • Hostinec U Černého orla tel. 605 485 871
19.00 Punk v Kotli 4 – koncert, afterpárty, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Castel Attack vol. 2 – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488
22.00 Retro mejdan – retro music, dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 5. Ne 11.00 Ty přežraná duše, dej se na pokání – procesí od Hostince u Černého orla k hrobu Z. M. Kuděje na místním hřbitově tel. 605 485 871
9. 5. St 9.00 Výroba přáníček ke Dni matek – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Noc literatury – zahájení • Městská knihovna tel. 461 612 068

10. 5. Čt 13.30-17.00 Jarmark ke Dni matek • před Českou spořitelnou na Smetanově náměstí tel. 461 612 385
19.00 Majálesová rocková noc – vystoupí Matchbox, Mons Pubis, W.A.F. a Jakub Děkan & Band • Primátorská hráz tel. 724 667 910
19.30 Stroy + The Wild Roots – koncert, 150 Kč v předprodeji • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

11. 5. Pá 21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 May Day – dance music, dj Pegas • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

12. 5. So 9.00 a 13.00 Výtvarná dílna pro děti i dospělí – tvoření prostorových objektů, přihlášky do 9. 5. • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
20.00 Rotoped – taneční zábava, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Mácháč Club Tour – house music, djs Enrico, Styx, Chris Sadler, Glenn & Yoppa Parrot, Nick Hardin, 150 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 5. Ne 11.00-17.00 Tanec Divokého koně s Michaelou Petersen • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00 Kouzelná školka: Michal k snídani – dětské představení Michala Nesvadby, vstupné 170/230 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 5. Út 18.00 Václav Havel – dramatik – přednáška PhDr. Milana Uhdeho • Střední škola zahradnická a technická – jídelna tel. 461 313 611
19.00 Chvála bláznovství – abonentní divadlo, M. Hofmann, F. Blažek, L. Zahradnická aj., zbylé vstupné od 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

16. 5. St 13.30 Co to tady kvete – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 O svobodné výchově s „krkavčí matkou” – beseda s krkavčí matkou, vlastním jménem V. Hurdová • Hotel Zlatá Hvězda tel. 607 605 720
19.30 561. LHV: FolkloreClassic – koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

17. 5. Čt 17.00 KJČ: Příběhy české šlechty – pokrač. přednášky M. Vandasové a info o zájezdu do J. Hradce • restaurace Slunce – salonek tel. 724 024 708
19.00 Velikonoční a svatodušní písně – v podání Slávka Klecandra • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Maok: hudba vnútornych svetov – koncert, vstupné 320 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812

18. 5. Pá 9.00 Výlet na Vysočinu – nutná rezervace předem v rodinném centru • odjezd v 9.00 od restaurace Slunce tel. 607 605 720
17.00-18.30 Pozorování Slunce – v případě nepříznivého počasí se akce nekoná • v nové hvězdářské pozorovatelně na zahradě DDM tel. 461 615 270
19.00 Chaos KZR, Kredenc, The Night´s Joy – koncert • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
22.00 Fresh music – dance music, dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 5. So 9.00-15.00 Burza vinylů • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
10.00 „O kotlík starosty Litomyšle” – V. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů • Smetanovo nám.• přihlášky do 15. 5. tel. 775 998 869
11.00-22.00 Gastrofestival – moderuje Aleš Cibulka, kuchař. prezentace, zábavné soutěže aj., od 19.00 Slovenský hodokvas • Smetanovo nám. tel. 461 612 575
17.00 Machos Burritos na lávce – koncert, vstup zdarma • na lávce pod Music Clubem Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Disco music – dance hits, dj Laaw • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 5. Ne 11.00-15.00 Sousedská husička – posezení se společně servírovaným obědem pod širým nebem, hraje Třehusk • Smetanovo náměstí tel. 461 612 575
22. 5. Út 9.00 a 17.00 Dětské modelování – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.30 Roztančená Scarlett – závěrečné taneční vystoupení, vstupné 40/100 Kč • Smetanův dům tel. 732 608 654
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

25. 5. Pá 16.00 Procházka (s) městem: Litomyšl zahradní – prohlídka města s průvodcem, vstupné zdarma • sraz před zámeckým IC tel. 461 614 765
17.00-00.00 Noc kostelů – zahájení v Piaristickém kostele, poté možnost návštěvy všech 7 litomyšlských kostelů s doprovod. programem tel. 724 704 977
17.30 Vernisáž výstavy Zoom – zahájení výstavy dětí a dospělých z kroužků a kurzů DDM • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 615 270
18.00 Oříšková chaloupka – divadelní pohádka Hanky Voříškové • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Rockový kvíz + afterpárty – dj Magdida, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK hity, dj Toi • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 5. So 18.30 Opera pod májovým nebem – koncert na podporu vycházejících hvězd, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
19.30 1. koncert Smetanovky – vstupné 99 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Layhouse with Anthony M – club & house music, djs Leemac, Anthony M (Irsko) • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 5. Po 9.00-17.30 Výklady karet – Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
29. 5. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
30. 5. St 18.00 Z temnoty duše...světlo – projekce filmu spojená s besedou a režisérem filmu V. Poltikovičem, 200 Kč • Zámecký pivovar tel. 605 147 812

19.00 Pension pro svobodné pány – abonentní divadlo, uvádí Divadlo Palace Praha, zbylé vstupné od 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
31. 5. Čt 17.30-20.00 Večer s galerií – komentovaná prohlídka s Bedřiškou Uždilovou, autorkou výstavy • Dům U Rytířů tel. 461 614 765



do 7. 5. Maluj, co vidíš – výstava z Památníku Terezín, otevřeno při akcích nebo po předchozí domluvě na tel. 461 613 239 • Smetanův dům
do 19. 5. Výstava Litomyšl – výstava tvorby malíře Jiřího Valeše • Galerie de Lara • Út-Pá 9-12 a 13.30-17; So 9-12
do 20. 5. Z ateliérů Unie výtvarných umělců pardubického regionu a hostů – výstava • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 31. 5. Jaroslav Malátek: Příběh dobrého srdce – prodejní výstava k výročí nedožitých 95 let akad. malíře J. Malátka • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia
do 3. 6. Bedřiška Uždilová: Obrazy – výstava pražské výtvarnice • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 8. 6. Úsměvy Pavla Matušky – výstava • Zámecký pivovar • denně 9-17
do 30. 6. Čtenářské bingo – nová hra pro dětské hráče • Městská knihovna
do 8. 7. Jen nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli – výstava o historii školy • Červená věž • Po-Pá 8-15
do 30. 9. Letní dětská herna – oblíbené hrací koutky a tvoření pro děti, ale také k létu patřící „vodní radovánky” • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 30. 9. Přijďte si zaplavat – zábavná výstava o dějinách litomyšlské plovárny • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 30. 9. Městská obrazárna – stálá expozice, výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-12 a 13-16
do 28. 10. Mystika v horách a dřevě ukrytá – výstava fotografa R. Bartoně a sochaře J. Janočky • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 2. 5. do 28. 5. Zelené zdraví – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 5. do 16. 9. Dioramata, stroječky, hračky... – poutavá výstava do detailu propracovaných exponátů • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 5. 5. do 8. 5. Oblé řezání – výtvarná dílna pod vedením zkušeného řezbáře Jiřího Janočka • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • vždy 9-12 a 13-17 (kromě pondělí)
od 11. 5. do 13. 5. Kreativ Litomyšl – prodejní výstava autorské tvorby, více než 60 tvůrců a designérů • Zámecká jízdárna • Pá 14-18, So 9-18, Ne 9-15
od 15. 5. do 20. 5. Golgota Awareness Training: Zlatá esence – workshop vedený Prasadamem a M. Janků • Centrum Spontanea
od 18. 5. do 20. 5. Májová výstava – spojená s prodejem rostlin, aranžovaná expozice, prohlídka ukázkového arboreta • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8-17
od 18. 5. do 27. 5. Speciality z chřestu a dny M.D. Rettigové • Hotel Aplaus **** • 11.00, restaurace Bohém
od 19. 5. do 20. 5. Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové • Různá místa v Litomyšli
od 26. 5. do 30. 5. Výstava Zoom – výstava tvorby dětí a dospělých z kroužků a kurzů estetického oddělení DDM • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů • denně 13–17
od 3. 6. do 30. 9. Za oknem mrazilo srpnové slunce... Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl – výstava • regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 10. 11. do 28. 2. Já jsem... Zdeněk Nejedlý – výstava • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St  1., 2. 5.  Kazišuci – film USA, komedie, 105 min, titulky, 120 Kč
Čt  3. 5.  Věčně tvá nevěrná – film ČR, romantický/komedie, 100 min, 100 Kč
Pá  4. 5.  Avengers: Infinity war – film USA, akční/sci-fi/fantasy, 150 min, 120 Kč
So, Ne  5., 6. 5.  Pomsta – film Francie, akční/thriller, 110 min, české titulky, 110 Kč
Út  8. 5.  Scream for me Sarajevo – film VB/Bosna a Hercegovina, dokumentární/hudební, 140 min, titulky, 150 Kč
St, Čt  9., 10. 5.  Dvě nevěsty a jedna svatba – film ČR, komedie, 95 min, 120 Kč
Pá, So 11., 12. 5.  Taxi 5 – film Francie, akční/komedie, 110 min, titulky, 120 Kč
Ne 13. 5.  Hastrman – film ČR, romantický/thriller, 100 min, 110 Kč
Út 15. 5.  Bratři Lumiérové – film Francie, dokumentární, 90 min, 90 Kč
St 16. 5.  Tiché místo – film USA, drama/horor/thriller/psychologický, 90 min, české titulky, 120 Kč
Čt 17. 5.  FK: Měsíc Jupitera – film Maďarsko/Německo, drama/thriller/sci-fi, 125 min, titulky, 80 Kč
Pá, So 18., 19. 5.  Deadpool 2 – film USA, akční/komedie/dobrodružný/sci-fi, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne 20. 5.  Pepa – film ČR, komedie/drama, 95 min, 110 Kč
Út 22. 5. od 19.00  Opera v kině: Bohéma – film USA, záznam z Metropolitní opery, 190 min, titulky, 250 Kč
St, Čt 23.. 24. 5.  Večer pro dámy: Půlnoční láska – film USA, drama/romantický, 95 min, 110 Kč
Pá, Ne 25., 27. 5.  Solo: Star Wars Story – film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy, 135 min, 130 Kč
So 26. 5.  Solo: Star Wars Story ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy, 135 min, 150 Kč
Út, St 29., 30. 5.  Neznámý voják – film Finsko, válečný/drama, 140 min, titulky, 110 Kč
Čt 31. 5.  Až na dno – film USA/Německo/Francie/Španělsko, drama/thriller/romantický, 115 min, titulky, 110 Kč
Pá, So  1., 2. 6.  Adrift (Než přišla bouře) – film USA, akční/dobrodružný/drama/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Ne  3. 6.  Na krátko – film ČR, drama, 110 min, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  5., 6. 5.  Pračlověk – film Velká Británie, animovaný, 90 min, 100 Kč
So, Ne 12., 13. 5.  Triky s trpaslíky – film USA/Kanada, animovaný, 95 min, 100 Kč
So, Ne 19., 20. 5.  Hledá se princezna – film Ukrajina, animovaný/fantasy/komedie, 90 min, 110 Kč
So, Ne 26., 27. 5.  Králíček Petr – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 90 min, 100 Kč
So, Ne  2., 3. 6.  Včelka Mája: Medové hry – film Německo/Austrálie, animovaný/rodinný/komedie, 90 min, 90 Kč

31. 5. Čt 18.30 Zahajovací bohoslužby synodu ČCE • kostel Nalezení sv. Kříže 
1. 6. Pá 10.00-15.00 Dětský den s Chocco Caffé • Rodinné centrum tel. 607 605 720
2. 6. So 16.00-23.00 Litomyšlská muzejní noc – zahájení proběhne před budovou RML • Různá místa v Litomyšli tel. 461 615 287

16.00 25. výročí od otevření Musea Josefa Váchala – prohlídky, kapela Evelyn, představení knihy J. Portman, vstup zdarma • Portmoneum
16.30 Za oknem mrazilo srpnové slunce... Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl – vernisáž výstavy • RML tel. 461 615 287
19.00 O lásce – Karel Roden a Jana Krausová v představení Divadla Studio DVA, vstupné 350-450 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

3. 6. Ne 15.00 Nosáčkova dobrodružství – divadelní představení pro děti uvádí Hravé divadlo, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 6. Út 19.00 Richard III. – abonentní divadelní představení, uvádí DS Kašpar a Divadlo v Celetné, zbylé vstupné od 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE



1. 5.                  Út              14.00                 Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. SK Holice – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
5. 5.                 So              9.00                   Tenis: Litomyšl vs. Letohrad – mistrovská utkání družstva starších žáků • Sportcentrum Litomyšl
                                             14.00                 Litomyšlský pohár ve stolním hokeji Stiga 2018 – 5. kolo, otevřený lokální turnaj pro všechny zájemce • Dům dětí a mládeže
6. 5.                 Ne             9.00                   Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
12. 5.           So              9.00                  Květnové jezdecké závody – ZM-S** • Jízdárna – Hřebčín Suchá                                                        
                                             14.00                 Tenis: Litomyšl vs. Dolní Dobrouč – mistrovská utkání družstva babytenisu • Sportcentrum Litomyšl
13. 5.          Ne          9.00                   Volejbal: Krajský přebor přípravek – dívky • Volejbalové kurty Líbánky
                                             10.00                 Jezdecké hry – jezdecké závody, parkury 40-80 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
16. 5.               St              17.00                  Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SKP Moravská Třebová – semifin. utkání krajského přeboru starších žáků • Městský stadion Černá hora
19. 5.               So              9.00                   Tenis: Litomyšl vs. Ústí nad Orlicí – mistrovská utkání družstva starších žáků • Sportcentrum Litomyšl
                                             14.15                   Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. Sokol Libchavy – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             17.00                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Polička – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
20. 5.          Ne             9.00                   Tenis: Litomyšl vs. Polička – mistrovská utkání družstva mladších žáků • Sportcentrum Litomyšl
                                             9.00                   Volejbal: Krajský přebor přípravek – chlapci • Volejbalové kurty Líbánky
24. 5.              Čt              8.30-10.30        Sportovní hry MŠ – velké sportovní klání mezi 22 mateřinkami, v případě nepříznivého počasí se hry ruší • Městský stadion Černá hora
26. 5.          So              13.00                 Drezurní veřejný trénink – Z-L + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             10.00             Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Chrudim – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
2. 6.             So              9.00                   Volejbalový sportovně dětský den • Sportovní areál za sokolovnou
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Nasavrky – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
3. 6.                 Ne             9.00-18.00        Otevření Velkého Košíře – paddleboarding, vodní sporty a ws trenažér pro malé i velké, hry pro děti • Areál vodních sportů v Nedošíně 
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice – KP II. třída, ženy • Volejbalové kurty Líbánky
5. 6.                 Út              10.00                 II. sportovní hry seniorů – pro všechny starší 60 let, kteří mají rádi pohyb a legraci, registrace od 9.30 • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel. 461 315 011
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz 
nebo na tel. 461 315 011
• Út 18.45-19.45  Aqua Fitness (vyjma prázdnin a svátků)
• St 12.00-13.00  Cvičení ve vodě pro seniory
(vyjma prázdnin a svátků)
www.bazen-litomysl.cz

 Letní stadion Černá hora
Veřejná posilovna (outdoorové posilování) – nonstop přístup,
zdarma

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

 Sportovní areál za Sokolovnou,
tel. 777 588 586
Tenis, volejbal, nohejbal, pétangue, adventure golf, plážový
volejbal.
• Po-Pá 10.00 – 23.00
• So-Ne 14.00 – 23.00
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, 
semináře, 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 
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30
Kurz hry na bubny djembe s Pavlem Jasanským
• Po 14., 21. a 28. 5. od 18.00 začátečníci
• Po 14., 21. a 28. 5. od 19.15 mírně pokročilí
Kurz hormonální jógy s Petrou Polákovou
• Pá 11. 5. a Ne 20. 5. od 16.30
www.anahatayoga.cz

 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
Po od 18.15
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 17.00-19.00 všestranost dívky
Čt 19.00–20.30 volejbal mix

 Jóga klub Litomyšl, tel.: 775 195 301
• Út 17.00-18.30, 18.30-20.00
• Čt 17.45-19.15
Cvičení probíhá v tělocvičně na I. ZŠ Zámecká 496 v Lito-
myšli

SPORT, CVIČENÍ

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 8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       Po 10.00-15.00 Út-Ne 9.00-16.00

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

Nově v nabídce: Turistická známka k 100. výročí vzniku republiky

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       11. 5. 17.00              „Májové posezení s živou hudbou” • sokolovna
                                   27. 5. 14.30             „Borovský mírový pochod” – vzpomeneme na události, které zde proběhly v roce 1945 • u výbuchů
BYSTRÉ                        3. 5. 15.30               PohádkoTour –  zveme všechny zvídavé děti k účasti na další a pro tento školní rok již poslední výpravě za pohádkou • knihovna
                                   6. 5. 14.00               Přehlídka vodních mlýnků – opékání buřtů, soutěže pro děti, instalace mlýnků začne  ve 13.00
                                             9. 5. 16.00               Přehlídka mažoretek a dechové hudby ZUŠ – za doprovodu dechové hudby ZUŠ • zámecký park
DOLNÍ ÚJEZD                24. 5.                      ZUŠ Open – celostátní happening základních uměleckých škol, celodenní program ve škole i mimo školu
OLDŘIŠ                                18. 5. 18.00             Beseda s poslancem Markem Výborným – vstupné dobrovolné • Orlovna
POLIČKA                             5. – 6. 5.                 Hradní jarmark na Svojanově – www.svojanov.cz 
                                   6. – 27. 5.             Martinů fest – tradiční festival klasické hudby věnovaný odkazu B. Martinů,  koncerty probíhají každou květnovou neděli • Tylův dům
                                             25. – 26. 5.          Poličské Rockoupání – Garage and Tony Ducháček, DOTT, Poletíme?, Už jsme doma, Jiří Schmitzer, Fast Food Orchestra...  • koupaliště
SEBRANICE                       16. 5. 15-19              Kurz drátování – objednávky na telefonu 604 590 474 • Světnice č.p.8 Sebranice
                                   

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             7. 5. 19.00                Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa – HaDivadlo (Brno), vstupné: 400 Kč, prodej v den konání • Fabrika 
                                   25. 5. 20.00           Čechomor Kooperativa Tour 2018 – host Martina Pártlová, vstupné v rámci oslav 10. let Fabriky: 150 Kč • Fabrika 
                                             26. 5. 13.00            Den rododendronů + Voříškijáda – vystoupí kapela Paraplet (Svitavy),  aj., vstup volný • Park Jana Palacha 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    12. 5. 14-21              Festival textilu Hedvábení – vstup volný, Jarmark, módní přehlídka, zábava pro děti a rodiče, aj. • náměstí T. G. Masaryka 
                                   13. 5. 9.30               Fotofestival Rudolfa Zukala a Youngfoto Mor. Třebová – zahájení fototofestivalu, host Lenka Dusilová • dvorana muzea
                                             18. 5. 19.00             II. benefiční koncert Hrajeme pro školu – vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, Tony Joch a přátelé • zámek 
                                   26.-27. 5.             Moravskotřebovské arkády – 18. ročník festivalu na zámku. Více informací na www.zusmt.cz
POLIČKA                      6. 5. 17.00                Martinů Fest 2018 – koncert, vernisáž „Divadelní postavy” • Tylův dům 
                                   13. 5. 19.00             Martinů Fest 2018 – hudba hradní stráže a policie ČR• Tylův dům 
                                             15. 5. 19.00             Divadlo Útěky – Divadlo v Řeznické • Tylův dům
                                   20. 5. 19.00            Martinů Fest 2018 – Felix Slováček a Felix Slováček jr. • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO                  26. 5. 9.00             Májový kujebácký jarmark • Náměstí Přemysla Otakara II. 
                                             26. 5. 10.30          Čermákovo Vysoké Mýto • Náměstí Přemysla Otakara II.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          25. – 26. 5.          Na jednom břehu / 16th World Music Festival – hudební festival v žánru world music • Letní kino Širák
CHEB                           24. 5.                     Katapult Tour 2018 „šťastné narozeniny” – koncert legendy – Areál Krajinné výstavy v Poohří (Cheb)  • přírodní amfiteátr
JINDŘICHŮV HRADEC     19. 5.                       Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – zahájení turistické sezóny s cyklistickou vyjížďkou
KUTNÁ HORA                    26. 5.                      Gastrofestival v Kutné Hoře – přijďte si užít dobré jídlo i pití k Jezuitské koleji a chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, bohatý program
POLIČKA                      25. – 26. 5.           Poličské rockoupání – Garage and Tony Ducháček, DOTT, Poletíme?, Už jsme doma, Jiří Schmitzer, Fast Food Orchestra... • koupaliště
TELČ                                     19. 5.                       Folklor v máji – setkání telčských folklorních souborů, řemeslný trh s předváděním, den otevřených dveří Univerzitního centra Telč
TŘEBOŇ                              26. 5.                       Otevírání lázeňské sezóny – průvod městem, Třeboňští pištci, Patrola Šlapeto, Aneta Langerová, Monkey Business, ohňostroj 

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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Přijďte s námi férově posnídat!
V sobotu 12. května se v Klášterních zahradách
znovu uskuteční piknik na podporu pěstitelů
v rozvojových zemích – Férová snídaně. Litomyšl
se tak přidá k více než stovce míst, kde se
ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj
zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské
Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány
dostávají obvykle tak málo zaplaceno, že nemo-
hou žít důstojným způsobem. Právě na to re-
aguje systém fair trade, který garantuje
dostatečné výkupní ceny a sociální příplatky.
Díky zapojení do fairtradových družstev mohou
pěstitelé posílat své děti do školy či pěstovat še-
trně s ohledem na životní prostředí. 

Princip Férové snídaně je jednoduchý. Stačí,
když si v sobotu 12. května v době od 9 do 11
hodin přinesete do Klášterních zahrad (v případě
nepříznivého počasí do Rodinného centra Lito-
myšl) fairtradové a lokální dobroty. Může jít na-
příklad o bábovku s fairtradovým cukrem či
fairtradové banány. Ty můžete doplnit lokálními
produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zele-
nina od místních farmářů. My vám zase rádi uva-
říme fairtradovou kávu či fairtradový čaj.
Pořadateli Férové snídaně jsou Základní škola
Zámecká a Rodinné centrum Litomyšl. Těšíme se
na vás v sobotu 12. května.

Stanislav Švejcar

Kino Sokol v květnu
Na měsíc květen připravilo Kino Sokol promítání
celkem dvaceti pěti filmů různých žánrů. 
Milovníky sci-fi potěší například premiéra nejno-
vějšího přírůstku ságy Star Wars nazvané Solo:
Star Wars Story nebo repríza trháku ze Studia
Marvel Avengers: Infinity War. 
Bohatá je i nabídka komedií, které dominují filmy
z domácí produkce. Vedle snímků Věčně tvá ne-
věrná, Dvě nevěsty a jedna svatba nebo filmu
Pepa uvidíte také osvědčené tituly zahraniční
jako Deadpool 2 nebo Taxi 5.
Velké očekávání mohou mít diváci u filmu Tiché
místo, který aspiruje na pomyslný titul horor
roku – během prvního týdne promítání v USA vy-
dělal neuvěřitelných 50 milionů dolarů. 
Zcela jiný žánr zastupují snímky Bratři Lumi-
érové a Scream for Sarajevo. První přestavuje
108 krátkých snímků, které vytvořili před 120 lety
vynálezci kinematografie. Druhý úžasný příběh
rockového koncertu, který odehrál v roce 1994
frontman Iron Maiden Bruce Dickinson upro-
střed obléhaného Sarajeva.
Na pomezí žánrů drama a thriller se pohybuje
očekávaný film Ondřeje Havelky podle bestsel-
leru spisovatele Miloše Urbana s názvem Hastr-
man. Ve snovém příběhu z tajemné krajiny

severních Čech se v rolích hastrmana a jeho
sluhy se objeví Karel Dobrý a Jiří Lábus.
Pro rodiny s dětmi je připraveno promítání
snímků Pračlověk, Triky s trpaslíky, Králíček
a Petr a Hledá se princezna.
Více informací a vstupenky na www.kinolito-
mysl.cz Prokop Souček, Smetanův dům

Foto: První veřejnoprávní

Koncert Folklore-
Classic a Markéta
Janoušková 
Srdečně vás zveme na koncert FolkloreClassic
a Markéty Janouškové, který se bude konat
ve středu 16. května 2018 v 19.30 hodin ve Sme-
tanově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských
hudebních večerů. Mladá houslistka Markéta Ja-
noušková ve spolupráci s Cimbálovou muzikou
Jiřího Janouška se představí v originálním kon-
certním projektu na pomezí vážné a lidové
hudby. Koncert propojuje dva žánry, jimž se tato
mladá interpretka na vysoké úrovni věnuje.
Na programu FolkloreClassic tak zazní úpravy li-
dových písní a melodií z moravsko-slovenského
pomezí od Jiřího Janouška a Tomáše Drábka
a díla z per skladatelů lidovou hudbou, folkló-
rem, primáši hluboce ovlivněnými.   
„O koncertu, kde by se propojovala cimbálová
muzika s „vážným” houslovým výstupem jsem
vždy snila. Prvním podnětem k faktické realizaci
tohoto projektu mi však byla až nedávná inter-
pretace Janáčkovy houslové sonáty.  Bytostná
spjatost geniálního skladatele s hlubokou melo-
dikou moravské písně mě okouzlila. Po studiu
skladeb a zvažováním dramaturgie, která by vy-
jadřovala úctu k oběma žánrům, ale přitom je
ukazovala z jiného pohledu, si tedy dovoluji
představit svůj FolkloreClassic,” říká Markéta Ja-
noušková. Jiřina Macháčková

Maok a jeho Hudba
vnitřních krajin
Maok a jeho Hudba vnitřních krajin opět rozezní
působivý prostor piaristického chrámu Nalezení
svatého Kříže v Litomyšli, a to 17. května
ve 20.00 hod. 
Hostem večera bude hudebník a perkusionista
Vladis, který Maoka doprovodí na bicí. 
Maok je hudebník, improvizátor, multiinstrumen-
talista, zpěvák, skladatel, ale hlavně člověk,
jehož životní součástí a nejvýraznější složkou
sebevyjádření je hudba. Jeho jedinečný styl je
ve snivých, až mysticky laděných skladbách
lehko rozpoznatelný i bez toho, že byste znali
konkrétní skladbu. Je vyhledávaným a pravidel-
ným hostem na meditačních akcích pořádaných
známými českými či slovenskými duchovními.
Sám o své hudbě říká: „Hudba je pro mne vyjá-
dřením svobody a lásky. Vyjádřením úžasu z tvo-
řivého okamžiku, kdy vzniká krása, která nás
může uchvátit a zavést nás do barevného a ne-
ustále měnícího se světa naší Duše, anebo v nás
může zastavit jakýkoliv pohyb a my se můžeme
rozpustit v jediném bodě, v plnosti prázdna,
které je zároveň zornicí našeho oka. Anebo nás
může zavést do pulzující extáze planoucího
Srdce anebo nás může provést cestou tance
a pohybu, kde splyneme se svým tělem v našich
vnitřních rytmech. Anebo si jen tak příjemně po-
spíme.  www.maok.net
Předprodej vstupenek: Informační centrum Li-
tomyšl, tel. 461 612 161. Rezervace na e-mailu:
milam28@seznam.cz nebo na tel. 605 147 812

Mila Bohunická

Kadeřnictví Jany Vraspírové
už funguje v nových prostorách
na Smetanově nám. 30
u „Kaisrlíků” vedle Komerční banky.
Tel. 606 906 707.
Těším se na vaši návštěvu.

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

STROJNÍ ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
OPERÁTOR CNC STROJŮ
POŽADUJEME
• všeobecný technický přehled
• komunikativnost, flexibilitu a samostatnost
• pracovní morálku
• zodpovědnost za kvalitu odvedené práce
• vyučení ve strojírenském nebo technickém

oboru výhodou
• samostatnost, flexibilitu
• praxe v oboru výhodou

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

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

Těšíme se na Vás!

RESTAURACE „SLUNCE” V LITOMYŠLI

PŘIJME
SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA

možno i na zkrácený úvazek

DÁLE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
(nástup možný ihned)

Nabízíme: solidní platové ohodnocení, 
férové jednání

Požadujeme: věk min. 18 let, praxi v oboru 
Bližší info: tel. 603 228 082, 

nebo přímo v provozovně
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Květnový běh
pro dobrou věc
Rádi běháte nebo konečně chcete začít? Máte rádi
procházky pěknou přírodou? V sobotu 12. května
2018 se k obojímu nabízí skvělá příležitost. Navíc
pomůžete dobré věci.  Od 14 hodin pro vás v Nové
Vsi u Litomyšle Dobrovolnické centrum při Farní
charitě v Litomyšli společně s dalšími partnery
připravilo vyznačené běžecké trasy různých délek
a obtížnosti. Přijeďte objevit malebnou krajinu
údolí Jalového potoka, v jehož korytě teče voda
právě většinou jen v toto roční období. Strávíte
odpoledne se stejně naladěnými lidmi, na které
budete rádi vzpomínat; vyfotit se můžete ve foto-
koutku, navíc třeba využít měření vaší kondice
na speciálním přístroji. Startovné je symbolické,
všechny vstupenky jsou slosovatelné o zajímavé
věcné ceny.  Výtěžek ze vstupného bude věnován
opět Speciální základní škole Litomyšl. Těšíme se
na vás!

Marie Šnajdrová, Farní charita Litomyšl

Pozvánka na Golgota Awareness
Training: Zlatá esence
Přijměte, prosím, pozvání na seminář osobního
rozvoje vedený Prasadamem a Martinou Janků,
který se uskuteční v termínu 15. – 20. května
2018 v prostorách centra Spontanea.
Budeme se společně zabývat tématy spojenými
s matkou, naším porodem a nepodmíněnou lá-
skou. Lásku a emocionální výživu, kterou jsme
dostávali od maminky, v životě často nevědomě
očekáváme a vyžadujeme od svých současných
partnerů. Anebo se s nimi do stavu jednoty
a lásky chceme vrátit i za cenu potlačení nás sa-
motných, našich emocí i našeho vlastního ži-
vota.
V různých cvičeních na semináři projdeme mimo
jiné fází vlastního prenatalu, porodu a doby
krátce po narození – raným stadiem života
a vztahem s maminkou. Uzdravíme v sobě trau-

mata tohoto období. Naučíme se, že lásku
a emoční výživu, jednotu se světem, charakte-
ristickou pocitem „vím, kam patřím” můžeme
přinést sami sobě, bez toho, že bychom je poža-
dovali od partnerů, pasivně je očekávali do vněj-
šího světa.
Seminář staví na více než desetiletém přátelství
Prasadama s Oshem, stejně jako na zkušenos-
tech z dalších desítek let práce s učiteli a mys-
tiky zabývajícími se od vipasany, tantry, přes
Voice dialog, konstelace, Enneagram, až po Di-
amond Logos. A samozřejmě na nenahraditelné
synergii společného vedení s Martinou a jejími
psychologickými vhledy.
Další informace na www.golgotaawarenesstra-
ining.eu, případně na 605 147 812.

Miroslav Jura

Do diáře: 2. 6. nezapomenout
na Studánky!
Co takhle sobotní výlet? Na kole, autobusem,
pěšky, zkrátka jak je libo. Vždyť je to z Litomyšle
kousek – sedm kilometrů. Cíl stojí zato: stu-
dánka, potůček, domácí koláčky, klobásky
z udírny, pivo ze sedmého schodu a víno rov-
nou ze sklípku, navrch spousta bezvadné mu-
ziky namixované z různých žánrů. Vybere si
(skoro) každý.

nou lidovými písněmi, v 14.30 hod. tradičně
zazní kantáta Bohuslava Martinů Otvírání stu-
dánek. Letos v podání dětského pěveckého
sboru Red Black ze ZUŠ Dolní Újezd a ženského
sboru Continuo z Pardubic. Sopránové sólo za-
zpívá Hana Medková, barytonový part Leoš
Krejčí, recitovat bude Stanislav Předota.
Odpolední program bude pokračovat „na
pěknú notečku”, tedy folklórem. Představí se
cimbálová muzika Grande Moravia Ladislava
Pavluše, a od 17 hodin zahrají „kytaroví” Sou-
sedi všechno, co divákům na očích uvidí. Se
soumrakem se na vlčkovské návsi rozhoří tá-
borák.
Pořadatelé – Smetanův dům Litomyšl a obec
Vlčkov – slibují sluníčko, čeká vás tedy pří-
jemný, pohodový den. Teď už jen nezapome-
nout a doufat, že vám do toho „nic nevlítne”.

Dagmar Burdová

Seminář Pavla Poloka: 
Psychosomatika člověka v praxi
Přijměte prosím pozvání na 4dílný seminář
Ing. Pavla Poloka s názvem Psychosomatika člo-
věka v praxi, který se bude konat v Litomyšli. Se-
minář je rozdělen do 4 tříhodinových setkání
vždy v pondělí, počínaje 28. květnem.  
Celý náš život ve fyzické realitě hledáme to, co
neumíme vytvořit ve svém vnitřním světě po-
citů a představ, a tím sami sebe nechtěně zra-
ňujeme…Často chceme, aby nás ostatní
milovali, cenili a respektovali víc, než umíme
milovat, cenit a respektovat sebe my sami. Díky
semináři byste měli rozumět tomu, jak využít
znalosti psychosomatiky tak, abyste lékaře
k obnově a udržení svého zdraví pokud možno
vůbec nepotřebovali. Vysvětlím vám, jak využít
mechanismy, které objevili sami lékaři, které

spouští v těle samouzdravující procesy, díky
kterým si tělo samo umí uzdravit jakkoli vážnou
nemoc. Díky semináři byste měli rozumět, jak
jsou emoční a fyzická část člověka propojeny
a jak se vzájemně ovlivňují. Jak si svým konkrét-
ním chápáním svých konkrétních událostí
ve svých vztazích vytváříme svoje konkrétní ne-
moci. Na semináři se naučíte rozumět základ-
ním emočním mechanismům nejčastějších
nemocí.
Abyste lépe chápali možnosti psychosomatiky,
budu mluvit o konkrétních případech léčení
ve své praxi a jeho výsledcích…
Kontakt – přihlášky Mila Bohunická, tel: 605 147
812, e-mail: milam28@seznam.cz, www.leceni-
zivota.eu Mila Bohunická

Hledám pronájem
menšího bytu
1kk, 2kk v Litomyšli pro starší pár. 
Nabídněte na tel. 724  361 212.  Děkuji

Jiří Vedral
tel. 739 189 788

V sobotu 2. června vás prostě čeká ve Vlčkově
další ročník Putování za studánkami. Ve 13
hodin pozve litomyšlský Sbor paní a dívek zá-
jemce do okolních luk na procházku okořeně-
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Soutěže ZUŠ a ZUŠ OPEN
Dříve než vás pozvu na druhý ročník celorepu-
blikového dne ZUŠ, chtěla bych poděkovat všem
žákům a také jejich pedagogům, kteří reprezen-
tovali naši školu v okresních a krajských kolech
soutěže ZUŠ. Letos se soutěžilo v sólovém
zpěvu a ve hře na dechové a bicí nástroje. Cel-
kem jsme do soutěže připravili 24 dětí, do kraj-
ského kola se statečně probojovalo 14 z nich.
Sice se v letošním roce nemůžeme pochlubit po-
stupy do ústředního kola soutěže, ale všichni
soutěžící zahráli výborně a potvrdili dobré peda-
gogické vedení. Největší radost nám v krajském
kole udělali Barbora Vařínová (příčná flétna), Mi-
chaela Němcová (zpěv) a Marek Connor Bigmore
(lesní roh), kteří v obrovské konkurenci vybojo-
vali skvělá první místa.

Teď nás čekají už samé příjemné záležitosti.
Srdečně zveme do nového sálu na dva absol-
ventské koncerty (24. 4. a 15. 5. 2018, vždy
od 17.00 hodin) a především chceme pozvat
na projekt „ZUŠ OPEN”. Za tímto projektem stojí
nadační fond známé pěvkyně Magdalény Kožené,
který chce tímto posílit respekt ZUŠ a upozornit
na unikátní systém základního uměleckého škol-
ství v ČR.  Letos se ZUŠ OPEN uskuteční napříč
celou republikou ve čtvrtek 24. 5. 2018.
Náš program je v tento den poměrně široký (více
na www.zusopen.cz). V odpoledních hodinách
(13.00 – 17.00 hod.) budou zpříjemňovat pose-
zení u kávy a nákupy na náměstí nejrůznější ko-
morní seskupení žáků hudebního oboru (Chocco
Café, Caffé Gold Bar). Ve stejném časovém roz-

mezí žáci dramatického oboru sehrají za přízni-
vého počasí na příhodných místech pouliční di-
vadlo a na slunečních terasách u muzea se
můžete potěšit výstavou prací dětí z výtvarného
oboru. Ve tři hodiny vyrazí tanečníci, bicí oddě-
lení a lidový soubor Heblata v nepřehlédnutel-
ném průvodu náměstím. V 17.00 hodin spolu
s námi můžete ve Smetanově domě nahlédnout
do světa kouzelných bytostí. Představení na-
zvané „Fantastické bytosti a jeden den mezi
nimi” vzniklo podle knihy J. K. Rowlingové a je vý-
sledkem mezioborové spolupráce tanečního,
hudebního a výtvarného oboru naší ZUŠ. Přijďte
v tento den podpořit výjimečnou práci základ-
ních uměleckých škol. Těšíme se na vás.

Markéta Hegrová

Léto se blíží. Přijďte se připravit na letní plavání.
Nabízíme nácvik sebezáchranných prvků
ve vodě, nácvik i zdokonalení základních plavec-
kých pohybů. 
Cílem kurzů plavání malých dětí je otužování,
nácvik a postupné zdokonalování nejdříve zá-
kladních plaveckých dovedností, později plavec-
kých pohybů a nakonec plaveckých způsobů.
Výuka probíhá hravou, citlivou a nenásilnou for-
mou napodobování rodičů a instruktorů, a to
za doprovodu básniček a písniček. Do kurzů je

možné se hlásit od 6 měsíců do 6 let. Děti jsou
do skupin rozděleny podle věku a pokročilosti.
Do našich kurzů zařazuje sebezáchranné prvky
a přímo sebezáchranné lekce. Letní blok začíná
5. května 2018. Do kurzu je možné se hlásit
i v jeho průběhu. Součástí kurzu je nácvik SEBE-
ZÁCHRANY. Na šťastné dětství se nezapomíná.
Plaveme každou sobotu dopoledne v Městském
bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739 627
214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz, www.vasr-
manek.cz. Těšíme se na Vás.      Iva Sedláčková

Vasrmánek – plavání pro děti a rodiče –
příprava na letní plavání

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

na školní rok 2018–2019

Lze se přihlásit do těchto oborů:

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

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

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

Děti od pěti let lze dále přihlásit do těchto oborů:

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ: 
Základem výuky tohoto oboru je tvořivá hra, jejímž pro-
střednictvím si žáci rozvíjejí pohybové, mluvní, herecké,
slovesné, hudební i výtvarné schopnosti. Učí se vnímat
druhé, vzájemně spolupracovat, tvořit s ostatními ve sku-
pině a přijímat nové zkušenosti a vědomosti. 

OBOR TANEČNÍ
nabízí dvě zaměření: 
1. Balet (základy klasického tance) 
nebo
2. Moderní a novodobý tanec

OBOR VÝTVARNÝ 
Děti se v hodinách učí nejrůznějším výtvarným techni-
kám, pracují také s keramickou hlínou, textilem apod.
Výuka probíhá 1x týdně ve smíšených skupinách. 

Do těchto oborů přijímáme děti od 5ti let.

Zápis do všech oborů bude probíhat 
od 21. do 31. května 2018.
• v pondělí až pátek od 13.00 do 16. 30 hodin

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

nebo na www.zuslitomysl.cz

ZÁPIS
DO ZUŠ
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Synod ČCE
v Litomyšli
Ve dnech  31. května –  2. června 2018 se v Lito-
myšli bude konat 4. zasedání 34. synodu Česko-
bratrské církve evangelické. Je to nejvyšší orgán
této protestantské církve, která má demokra-
tické církevní zřízení. Tento sněm či parlament
se schází jednou ročně; letos zcela mimořádně
v Litomyšli. Jednání je veřejné a přístupné veřej-
nosti (mimo jednání komisí). Synod bude jednat
od čtvrtka 31. 5. od 13.30 hod. do soboty 2. 6.
v zámeckém pivovaru na Olivetské hoře. Bohos-
lužby ve čtvrtek 31. 5. se budou konat od 18.30
hod. v kostele Nalezení sv. Kříže. Podrobný pro-
gram synodu najdete na stránkách sboru ČCE
v Litomyšli (http://litomyšl.evangnet.cz). 
Přijďte se podívat na evangelickou demokracii,
kterou v církvi jen tak neuvidíte.

Václav Hurt, evangelický farář

Církev bratrská
v Litomyšli pořádá
svou konferenci
Sbory této církve, z nichž jeden je také v Lito-
myšli, sněmují každý rok v květnu na nějakém
místě Čech, Moravy či Slezska. Tentokrát se sje-
dou zástupci sborů do Litomyšle. Nečekaně se
tak v zámeckém pivovaru sejdou v květnu zá-
stupci dvou reformačních církví. Církev bratrská
má svou konferenci v pátek 11. a v soboru 12.
května tohoto roku. V pátek má jednací den
a v sobotu otevřenou část s diskusními setká-
ními na aktuální témata. Veřejné bohoslužby
konference pořádá v piaristickém chrámě Nale-
zení sv. Kříže v pátek 11. května v 19.30 hodin
a Církev bratrská při nich bude ordinovat nové
kazatele. Daniel Kvasnička

Proboštský kostel se otevře pro veřejnost,
nabídne vyhlídku z věže i prohlídky s průvodcem
K chrámu Nalezení svatého Kříže na Olivetské
hoře brzy přibude druhý otevřený sakrální objekt
v Litomyšli – proboštský & kapitulní kostel Po-
výšení svatého Kříže. Během letních měsíců,
od června do srpna, bude mít široká veřejnost
možnost navštívit tento atraktivní historický ob-

jekt z 2. poloviny 14. století, z doby litomyšlského
biskupství. Proboštství mimo individuální pro-
hlídku kostela návštěvníkům nabídne pravidelné
prohlídky se školeným průvodcem a během náv-
štěvní doby bude k navštívení i kostelní věž,
která se tak stane druhou zpřístupněnou vyhlíd-
kou na Litomyšl.
K návštěvě bývalého klášterního kostela láká
krásný interiér gotických proporcí, vyzdobený

hodnotnými uměleckými díly doby baroka i re-
nesance. Zvláště zachovalá gotická kaple sva-
tého Josefa s původními kamenickými prvky
a freskami bude rovněž přístupná. Kostel Pový-
šení svatého Kříže prošel hlasováním a byl re-
gistrován jako turistické známkové místo, takže
bude možnost zakoupit si oblíbené turistické
známky a nálepky, a to přímo v kostele. Mimoto
zde nabídneme několik druhů pohlednic a dal-
ších upomínkových předmětů. Proboštství ote-
vřením kostela pro veřejnost nezamýšlí jenom
ukázat historicky a umělecky hodnotný prostor,
nýbrž i poskytnout kolemjdoucím místo ke zti-
šení a modlitbě.
Otevírací doba kostela a věže je stanovena
na dny úterý–sobota v čase 10.00–12.00
a 13.00–18.00, v neděli pak v čase 13.00–18.00.
Pravidelné komentované prohlídky se budou
konat každou sobotu a neděli od 14 hodin. Vstup
do prostoru chrámu je samozřejmě zdarma, vý-
stup na věž a komentované prohlídky budou
zpoplatněny. Vítek Večeře,
Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

Květnový dvorek EŠC YMCA
Když se loni při podzimních oživených dvorcích
pokusil husitský kněz Štěpán Klásek o bohos-
lužbu na dvorku, nečekaně zaujal. O formát zra-
nitelného a nezvyklého prostoru, který naplnila
křesťanská dobrá zpráva pro tento svět, byl
zájem. 6. května 2018 v 16.00 hod. se na jeho
místo postaví katolický kaplan, mladý kněz Jan
Pitřinec. Přibližně 60 minut se vystaví otázkám,
někdy i nepříjemným. A nakonec poví své a vy-
prosí požehnání pro město a svět. Evangelium,

jak se říká dobré zprávě, bylo v atriích starově-
kých domů a měst úplně doma. Svobodní ob-
čané i jejich otroci spolu s rodinami právě tam
slyšeli to, co měnilo římskou říši. A dnes tu
máme křesťanskou Evropu.
Jste zváni i se svými otázkami, naprosto laickými
připomínkami a názory. Na dvorku, v případě
deště v kapli zámeckého pivovaru, je pro vás
místo. Další dvorek připravujeme na září.

Daniel Kvasnička

Velikonoční a svato-
dušní písně v podání
Slávka Klecandra
Ve čtvrtek 17. května v 19.00 hod. vás srdečně
zveme do Husova sboru v Litomyšli na koncert
kytaristy a zpěváka Slávka Klecandra, kapelníka
folkrockového Oborohu, který u nás tentokrát
vystoupí s velikonočními a svatodušními pís-
němi. Kdo jste ho slyšeli při koncertě adventních
a vánočních písní a vloni při koncertě písní spja-
tých s postním předvelikonočním obdobím, jistě
si nenecháte uniknout ani tento třetí koncert
mapující známé i méně známé, staré i novější
písně tohoto období. Jsou však samozřejmě ví-
táni všichni, kteří mají rádi dobrou muziku pro-
pojenou s hlubším poselstvím. Koncert se koná
za podpory města Litomyšle, a proto je vstupné
na něj dobrovolné. Při sdílení velikonoční a sva-
todušní radosti i prostřednictvím hudby se
na setkání s vámi těší

Štěpán Klásek, husitský farář

POZVÁNKY 

Noc kostelů 25. května v Litomyšli
Také v letošním roce se v Litomyšli připojíme
k mezinárodní akci Noc kostelů, jejímž cílem je
otevřít prostory chrámů a modliteben co nej-
širší veřejnosti ve spojení se zajímavou du-
chovní i kulturní nabídkou.  Dnem konání letošní
Noci kostelů je poslední květnový pátek 25. 5.
a zahájíme ji tentokrát v piaristickém kostele
Nalezení sv. Kříže v 17.00 hod. krátkou ekume-
nickou bohoslužbou za účasti duchovních lito-
myšlských sborů a farností. I letos záštitu nad
Nocí kostelů v Litomyšli převzal pan starosta
Radomil Kašpar.
V litomyšlských kostelech i na farách bude
připraven bohatý průběžný program, o kterém
se podrobně dovíte z plakátů: meditace, zpěv,
komentované prohlídky, koncerty, divadelní
představení, přednášky, výstavy i třeba
ukázka zpracování lnu. Podobně jako v minu-
lých letech však bude pro ty, kteří by se chtěli
v každém kostele zúčastnit alespoň jednoho
bodu programu, připravena tato programová
trasa:
17.30 – Kostel Rozeslání sv. apoštolů na Tou-
lovcově náměstí – Vernisáž výstavy výtvarných
prací Domova dětí a mládeže
18.00 – Husův sbor na Toulovcově náměstí –

divadelní pohádka Hany Voříškové „Oříšková
chaloupka”
19.00 –  Evangelický kostel v Tomíčkově ulici –
Komentovaná prohlídka výstavy o reformaci
20.00 – Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže –
Slavnostní nasvětlení a jazz v chrámu
21.00 – Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže –
Představení nově zrestaurovaných barokních
skříní v sakristii
22.00 – Nový kostel Církve bratrské – Noční
meditace
Stejně jako v minulých letech dostanou náv-
štěvníci poutnické pasy, do kterých budou
v jednotlivých kostelech dostávat razítka, a pro
děti bude opět připravena soutěž, která také
všechny litomyšlské kostely propojí. Dva z lito-
myšlských kostelů mají ve svém názvu a další
jako své vnější nebo vnitřní znamení symbol
kříže, a tak letošní soutěž bude spojena právě
s Kristovým křížem.
Přijďte poznat nejen zdejší kostely, ale také ty,
kteří je i dnes naplňují životem a službou, třeba
pro vás zatím z neznámé strany!
Na setkání s vámi se těší
H. Hendrych, V. Hurt, D. Kvasnička, Z. Mach, 
Š. Klásek a další organizátoři Noci kostelů

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Za oknem mrazilo srpnové slunce…
Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl 
První část výstavy představí období pražského
jara a jeho násilné ukončení invazí armád států
Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Ukáže přede-

vším unikátní snímky místních fotografů Milana
Dvořáka, Josefa Kuty a Miroslava Škrdly, kteří za-
chytili dobovou společenskou atmosféru i vojen-
skou techniku projíždějící městem. Její součástí
bude i desetiminutový filmový snímek Zdeňka
Chlebouna, který zachycuje situaci ve městě
v několika následujících dnech po invazi.
Druhá část výstavy je věnována životnímu stylu
60. let. V pohodlí obývacího pokoje, obklopeni
dobovým designem, se můžete přenést
do srpna roku 1968. Nebo si jen, bez ohledu
na politické události, zavzpomínat na „zlatá še-
desátá”.
Výstava, jejíž vernisáž začne 2. června v 16.30
hodin, se koná pod záštitou Romana Línka, prv-
ního náměstka hejtmana Pardubického kraje.

Martin Boštík, Miluše Vopařilová,
Renata Kmošková

Křížem krážem 
prázdninami
2018
Již od roku 2004 pořádá město Litomyšl (odbor
školství a sociální péče) oblíbenou prázdninovou
zájmovou činnost pod názvem Křížem krážem
prázdninami (KKP) na Toulovcově náměstí v Li-
tomyšli. Děti z prvního stupně základních škol se
mohou zúčastnit pestrého programu, který je
pro ně připraven v Rodinném centru Litomyšl
na Toulovcově náměstí.
Cena programu činí pouze 60 Kč/ den za jedno
dítě, sourozenci platí 50 Kč/den. Přihláška
s úhradou se předává na pokladně Městského
úřadu v Litomyšli nejpozději den před nástupem
do programu. Pro přijetí dítěte je rozhodující ka-
pacita rodinného centra. Přihlášku lze získat
z webových stránek města Litomyšle, letáčku
KKP nebo v Informačním centru Litomyšl. Pro
děti jsou zajištěny obědy ve školní jídelně Sco-
larest, cena hlavního jídla je 35 Kč + cena po-
lévky 8 Kč. Renata Šulcová

Katolická fara 
obnovila dětské
bohoslužby
Katolická fara obnovila dětské bohoslužby v kos-
tele Rozeslání sv. apoštolů na špitálku v neděli
dopoledne. Děti jsou aktivní tím, že mohou při-
nášet svému Pánu dary ve formě nakreslených
obrázků či možnou recitací básničky či vyprávě-
ním svého příběhu. Fotografie je z 15. 4. z bohos-
lužby Slova, kterou vedl Mgr. Karel Dvořák. Děti
se společně modlí Otče náš.

Zdeněk Mikulecký

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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Soutěž Lázeňské prameny 
v roce 2018

vaše jméno e–mail 

mobil
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Hrací karta místo pro razítka:

zde odstřihněte

K lázním patří neodmyslitelně i lé-
čivé prameny. Takovým pramenem
však nemusí být jenom voda z ter-
málního zdroje, duši léčí především
pozitivní energie, zklidnění, poza-
pomenutí na starosti a dobrá ná-
lada, někdy pomůže i dobré jídlo
a pití. 
Proto zařazujeme mezi zvláštní
skupinu lázeňských pramenů právě
prameny gurmánské. Zájemci
o tento druh pramenů budou moci
až do konce roku 2018 navštěvovat
restaurace a za konzumaci speci-
álně pro lázeňské hosty připrave-
ných nápojů či pokrmů sbírat ra-
zítka do svých hracích karet. Hrací
karta je součástí turistických novin.
Stáhnout si ji můžete i na www.la-
zneducha.cz.
Pro milovníky výzev tu máme rych-
losoutěž – pokud zvládnete nasbí-
rat 7 razítek během 28. dubna
2018 do 16.00 hodin, můžete být
mezi odměněnými ještě letos. Stačí
odevzdat hrací kartu v Infostánku
a kolem 16.30 číhat u hlavního pó-
dia, zda budete vylosováni. 
Vydáte-li se rychlostí pomalejší,
můžete si návštěvu gurmánských
pramenů užívat až do konce roku

2018. Pro zařazení
do slosování budete
opět potřebovat alespoň
7 razítek z 29 uvedených
litomyšlských pramen-
ných míst. Objednáte-li si
na daném místě speci-
álně pro vás připravený
lázeňský nápoj či pokrm,
získáte razítko do hrací
karty. Po splnění této
podmínky nám vyplně-
nou hrací kartu zašlete

mailem na adresu lazneducha@li-
tomysl.cz, kartu můžete doručit
i poštou nebo osobně na adresu
Město Litomyšl, Odbor kultury
a cestovního ruchu, Bří Šťastných
1000, Litomyšl. Do losování o hod-
notné ceny budou zařazeni ti, kteří
zašlou správně vyplněnou hrací
katu nejpozději do 31. prosince
2018. Losovat se bude z těch sou-
těžících, kteří splnili podmínky
soutěže a ochutnali minimálně 7
gurmánských pramenů. Vítězové
budou odměněni hodnotnými ce-
nami poslední dubnovou sobotu
2019, v rámci Zahájení 8. litomyšl-
ské lázeňské sezóny. Výherci bu-
dou o výhře informováni minimálně
15 dní před konáním akce.    

1. Pramen Zdeňka Kopala
Bobo Cafe – čerstvě presovaná
šťáva s mladým ječmenem
a zákuskem Andělská roláda

2. Pramen Terézy Novákové 
Veselka – litomyšlské pivo 

3. Klášterní pramen
Restaurace Pod Klášterem –
kvasnicové pivo Erdinger 

4. Pramen Lázeňská léčivá
Francovka 

Vinotéka a vinárna U Myd-
láře – kdo Frankovku pije, ten
zdravěji žije    

5. Pramen Bedřicha Smetany 
Zámecké sklepení – víno Cha-
teau Litomyšl

6. Kávový pramen
Kavárna Mandala – espresso
a sladká tečka

7. Pramen Josefa Váchala 
Literární kavárna Na Sklípku
– pivo Pilsner Urquell 

8. Pecorino & Pecorino
Forchetta Matta Caffeteria –
italské víno a sýr

9. Pramen M. D. Rettigové
Chocco Caffé – horká čokoláda
(53%) se šlehačkou 

10. Pramen Matěje Kuděje
Hostinec U Černého orla –
Holba – ryzí pivo z hor 

11. Kohnův košer pramen
Antik Hotel Sofia 
pramen pravdy a poznání

12. Pramen Julia Mařáka
Kavárna Julius Mařák –
espresso s medovým dortem

13. Pramen Boženy Němcové 
Hotel Zlatá Hvězda – osvěžu-
jící nápoj se šumivým vínem,
lesními plody a kapkou bylin-
kového aperitivu

14. Pramen rektora Stříteského
Klášterní sklípek – Aperol-
spritz 

15. Pramen Josefa Portmana
Portmoneum – Museum Josefa
Váchala – Elixír Lázní ducha

16. Podzemní Jiráskův pramen
mládí
Underground Restaurant –
Kozel 11 či Radegast 12 a pizza,
burger, salát

17. Pirátský pramen
Bar „Za kormidlem” – lahodný
rum „Bucanero” na dlouhé
plavby 

18. Pramen hraběnky Marie
Manrique de Lara y Mendoza 
Jídelna Rettigovka – 100 %
ovocný mok

19. Pramen piaristů 
Vinotéka U Martina – pohárek
vína na zahřátí i k osvěžení

20. Pramen Bohdana Kopeckého
Sýrárna Eduška – delikatesy

21. Tankový pramen
Restaurace a Café U Med-
věda – nejčerstvější pivo přímo
z pivovaru Pilsner Urquell

22. Pramen Ovocňák
Bambino Caffé – 100% ovocný
mošt, v létě s ledem, v zimě
horký se skořicí 

23. Havranův pramen
HAVRAN café steak bar –
osvěžující alkoholický drink

24. Ropkův pramen
Pražírna kávy Caffe Delizia
– expresso z čerstvé kávy s gri-
liášovou trubičkou 

25. Řezaný pramen Bludičky
Restaurace Bludička – řezané
pivo Bernard

26. Laminátový pramen 
El-lamíno café – Bombay
Sapphire gin and tonic 

27. Lobkowiczký pramen
Restaurace Šnyt na sídlišti –
pivo Lobkowicz

28. Jamajská lázeň ducha
Bar Galerie Garáž – koktejl
z jamajského rumu a tajných
ingrediencí

29. Pramen pod věží
Beef Burger Litomyšl – ho-
vězí cheeseburger
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Kraj s pomocí evropských dotací
investuje do svých škol
Krajští radní se na svém jednání zabývali pro-
jekty  v oblasti  školství,  které  budou  spolu-
financované z evropských dotací, konkrétně
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP). Investic se tak dočká například
SOŠ a SOU v Lanškrouně, litomyšlské i vysoko-
mýtské gymnázium, SOŠ a SOU Polička nebo
Střední škola zahradnická a technická v Lito-
myšli.
„Protože v předešlém programovém období
jsme zrealizovali všechny přichystané projekty,
v loňském roce jsme především připravovali
nové. O jejich dobré připravenosti svědčí fakt, že
jsme na ně získali příspěvky z evropských fondů,
a letos se již investiční akce rozbíhají. Většinu
z nich činí projekty, jejichž cílem je zlepšit vyba-
vení našich středních škol, ale jedná se i o akce
v oblasti zdravotnictví nebo v dopravě,” vysvětlil
hejtman Martin Netolický.
„Jedná se o investiční projekty s režimem finan-

cování "ex-post". To znamená, že Pardubický kraj
musí příslušné výdaje financovat ze svého roz-
počtu a dotaci obdrží až na základě předlože-
ných žádostí o platbu,” objasnila způsob
financování radní pro regionální rozvoj a evrop-
ské fondy Hana Štěpánová.

Gymnázium Litomyšl
Vybavení do laboratoří získá také Gymnázium
Litomyšl, kde od března do října letošního roku
probíhá projekt modernizace laboratoří přírodo-
vědných předmětů s celkovými náklady 14,5 mi-
lionu korun. „Do laboratoří necháme pořídit
digitální zrcadlovku, makroobjektiv, teleobjektiv,
kompaktní digitální fotoaparát, dalekohledy
a další vybavení v hodnotě více než 770 tisíc
korun,” řekla radní pro regionální rozvoj, evrop-
ské fondy a inovace Hana Štěpánová s tím, že
s pomocí IROP škola získá také IT a audiovizuální
techniku za zhruba 700 tisíc korun. -red-

Silničáři obnoví 370 kilometrů značení
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu patří
mezi priority Pardubického kraje. Jedním z ná-
strojů, jak toho dosáhnout, je i vodorovné do-
pravní značení. Krajská rada proto na posledním
jednání schválila plán obnovy vodorovného do-
pravního značení pro rok 2018. V letošním roce
tak bude obnoveno téměř 370 kilometrů
za částku přesahující pět milionů korun. Kromě
toho krajští radní projednali také plány velko-
plošných výsprav povrchů silnic a silničních ná-
těrů za 30 milionů korun. Správa a údržba silnic
Pardubického kraje již v minulosti v rámci pro-

jektu Obnova a zřízení vodorovného značení
na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji nově
namalovala okolo 630 kilometrů značení.
Krajští radní jednali také o plánu velkoplošných
výsprav povrchů silnic a plánu silničních nátěrů
silnic II. a III. třídy v letošním roce. „Celkově plá-
nujeme celoplošně opravit za pomocí frézy a fi-
nišeru 60 úseků napříč krajem o ploše necelých
86 tisíc metrů čtverečných,” uvedl náměstek
hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost
Michal Kortyš. 
    -red-

Cena pro olympioniky
a organizátory 
ODM 2018
Pardubický kraj na přelomu ledna a února uspo-
řádal Olympiádu dětí a mládeže 2018 (ODM
2018). Její organizace by se neobešla bez pomoci
starostů, krajských sportovních svazů či správců
areálů. Všem těm, kteří se na hladkém průběhu
olympiády podíleli, Pardubický kraj alespoň sym-
bolicky poděkoval na společenské akci. Ocenění
z rukou radního René Živného si převzali také
mladí olympijští medailisté z Pardubického kraje.

Pardubický kraj získal na ODM 2018 celkem 22
medailí (7 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových):
Zlaté medaile: Karel Brožka (šachy), David
Kubeš (alpské lyžování, obří slalom), David
Kubeš (alpské lyžování, vyřazovací závod), Ni-
kola Marková (biatlon, 3 km volně), Svatava Mi-
kysková (biatlon, 5 km klasicky), Kamila Orálková
(biatlon, 4 km volně), štafeta (biatlon, 3 x 3 km
volně).
Stříbrné medaile: Filip Hiemer (rychlobruslení,
111 m), Filip Hiemer (rychlobruslení, 500 m), Sva-
tava Mikysková (biatlon, 4 km volně), štafeta
(běžecké lyžování, 3 x 1 km + 3 x 1 km klasicky),
Jan Semirád (biatlon, 4 km volně), Jan Semirád
(biatlon, 5 km klasicky), Štěpán Suchdol (bě-
žecké lyžování, 2 km volně).
Bronzové medaile: Lucie Kánská (běžecké ly-
žování, 3 km volně), Matěj Teo Költö (biatlon,
4 km volně), Tereza Lánová (běžecké lyžování,
2 km klasicky), Tereza Lánová (běžecké lyžování,
2 km klasicky), Agáta Moskvová (lyžařský orien-
tační běh, sprint), Kamila Orálková (biatlon, 5 km
klasicky), družstvo (šachy), štafeta (biatlon, 3 x
3 km volně). -red-
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Litex aerobic show
Litomyšl je krásne mesto a v ňom mestská špor-
tová hala, kde som opäť po roku mohla zažiť ne-
skutočnú atmosféru jarnej  15. LITEX AEROBIC
SHOW.  Úžasne pripravená a skvele zorganizo-
vaná akcia, kde neváhate cestovať niekoľko sto-
viek km, napeckovaná endorfínmi,  plná energie,
úsmevov, pozitívnych nadšencov tohto športu.
A že je aerobik teda rozmanitý – dance aerobik,
deepwork, zumba, total body, pilates..každú z 8
lekcií prezentoval top instructor.
Akciu ako tradične predstavuje a celý čas do-
tvára príjemný moderátor, čo nás nesmierne
baví, celý deň, aj keď ste unavený  Vám dotvára
atmosféru. Vystúpenia mladých aerobikových
šikovných talentov, či módna prehliadka, Vám
vyplní úplne každú chvíľku a nestíhate sa čudo-
vať, čo sa všetko dá zažiť na takejto akcii.
Prvú lekciu odštartoval Miňo Ondruš s discodance,
druhú Lenka Velínská s Romanom Ondáškom

s jednoduchou chorišou cvičila stále celá hala.
Slniečko robilo v sobotu svoju prácu naplno
a Lea Grančič  to vypeckovala  ešte s deep wor-
kom na maximum.

Štvrtá hodina Dance Aerobicu so Zuzkou Švíko-
vou, na ktorú som sa asi najviac tešila  osobne,
bola top ukážkou tanečného aerobiku, čo po-
tvrdila spolu s Miňom ešte raz v 6. lekcii, za čo
som veľmi vďačná.
5.hodina pokračovala energickou zumbou
s Luckou Tvrdoňovou a Janou Uhlířovou, ktorá
má v Litomyšli nepochybne veľké zázemie.
Skalní, ktorým teda patrí  veľký obdiv v tom
teple, vydržali  7.lekciu s Romanom Ondráškom
funkčnú Total Body, kde sme sa teda mohli „do-
raziť” úplne na max.
Akciu krásne zakončila Pilates-om Lenka Velín-
ská, ladné a krásne, pritom priame cvičenie, čo
bolo ozaj skvelou bodkou na záverečné cvičenie.
Na záver musím opäť skonštatovať a poďakovať
organizátorovi, že sme toto mohli zažiť. Pri toľ-
kých účastníkoch, prezentéroch, sprievodných
akciach všetko správne načasované a dodržané.
Skláňam sa pred organizáciou tejto akcie, zase
sa potvrdilo, že patrí medzi naj z najlepších v ob-
lasti tohto športu, nakoľko máte dodnes pocit
dobitia, šťastnej únavy a že tento deň bol veno-
vaný každému z účastnených!
Prajem organizátorovi veľa ďalších tvorivých ná-
padov a inšpirácií, veľa síl k zorganizovaniu ešte
ďalších takýchto super akcií, lebo stoja za to!!!
Veľké ĎAKUJEME!!! 

Katarina Vidová, foto: Karel Jandík
Klademe si otázku, co že se v agrárním sektoru
děje. Za situace, kdy klesají ceny všech země-
dělských komodit. Dnes už i řepky. Zemědělce
ohrožují levné dovozy z Polska a dalších zemí.
Nejsou pracovní síly na manuální práci. Každo-
ročně se zdražují vstupy do zemědělství
a změny klimatu situaci ještě zhoršují zpevňo-
vání koruny. Proč tedy tak velký tlak velkoag-
rárníků skupovat zemědělskou půdu? Využili
ustanovení v novém občanském zákoníku
z roku 2016. Ten umožnil, že spoluvlastník si
mohl svůj majetkový podíl prodat bez souhlasu
spolumajitele. Dva roky si velkoagrárníci vyty-
povali vhodné majitele, skupovali jejich majet-
kové podíly, aniž zbylí spoluvlastníci o tom
věděli, že budou mít velký problém. Pod tlakem

levicových politiků došlo ke změně ustanovení
občanského zákoníku a ten vrátil stav zpět
před rok 2016 od 1.1.2018 To znamá, kamdo ma-
jetkového vztahu vstoupil nový vlastník, tak
bez jeho souhlasu již není možné s majetkem
svobodně nakládat. Je velmi důležité sledovat
na katastru nemovitostí, co se s vaším majet-
kem děje. To co se tady stalo, byl velký podvod
na agrárním venkově a to s cílem ovládnout
venkov. Navíc zde utrpí rodinné vztahy. Na zá-
kladě tohoto tlaku velkoagrárníků jsme se roz-
hodli, že naše rodinná Farma Drahoš nabízí
vlastníkům orné půdy za případný pronájem
7.000,- Kč za 1 ha za rok a se smlouvou na 5 let.

Ladislav Drahoš, Dolní Ujezd

Vlastníci nemovitostí
PR ČLÁNEK

Evropské školicí centrum o.p.s.
nabízí brigádu na DPP
v krásném prostředí Zámeckého pivovaru
na pozici pokojské.
Práce v přátelském kolektivu
a flexibilní pracovní doba.
Nástup možný ihned.
Pro více informací nás kontaktujte
na info@esclitomysl.cz
nebo 461 611 051
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TENIS KURZ – Osík 24.–26.7. 2018
WINDSURF – PADDLEBOARD KEMPY
– Velký Košíř  20.–22. 7., 27.–29.7., 10.–12.8.

SPORT • RELAX • ZÁBAVA
Mgr. Pavel Saqua • 776 056 801

25 LET S VÁMI

www.pireo.info

Sezonu 2018 v Suché u Litomyšle otevřely Dub-
nové závody, které se konaly 14. 4. v areálu JK
Hřebčín Suchá. Pořadatel si pro koně a jejich
jezdce nachystal celkem čtyři soutěže – soutěž
Hobby do 80 cm, parkury stupně „Z”, „ZL” a „L**”.
Úvodní soutěž sobotního dopoledne, Hobby par-
kur do 80 cm, byla hodnocena na limitovaný čas.
Parkur měl stanoven časový limit a jezdec, který
byl tomuto limitu nejblíže, zvítězil. Vítěznou dvo-
jicí byla Tereza Lipavská v sedle Rodylany (JK For
Riders Team), jejich odchylka od limitu činila 0,21
sekundy. Druhá s odchylkou 1,08 s byla Eliška
Petrusová s klisnou Garocky (JK Sloupnice), třetí
pak s odchylkou 1,12 s Tereza Veselá a Hustina
HDH (JO Stáj Dvořák Čistá).
Parkur stupně „Z” měl na startovní listině 33
dvojic. Opět se soutěžilo dle článku PJS 298.2.1.
na limitovaný čas. Limit byl stanoven stavitelem
parkuru Romanem Faltou na 76 sekund. Tomuto
času se nejvíce přiblížila Lucie Horská a Caliento
EHM (Stáj Equira) s časem 76,57 s. Druhá byla
Tereza Mücková a Centagran (Stáj Karsit) a třetí
domácí Nela Pilbauerová a Gaia 4.
Nejpočetněji zastoupený parkur stupně „ZL” se
jel s návazným rozeskakováním. Dvojice bez tre-
stných bodů ze základního kola postoupila
do návazného rozeskakování, kde o vítězi roz-
hodoval čas. Bez trestných bodů a nejrychleji
v druhé fázi parkuru dokončila Ing. Štěpánka Za-
voralová v sedle Simony 3 reprezentující domácí
JK Hřebčín Suchá. Druhá se umístila Denisa

Dubnové
závody Suchá 

Tošovská a Hádanka Z (JPS Vanice), třetí Tereza
Veselá a Hudalma HDH.
Vrcholem závodů byl parkur stupně „L**”, opět
s návazným rozeskakováním. Do něj se dostalo
osm dvojic, z čehož pouze dvě dokončily obě
fáze parkuru bez chyb, tudíž o vítězi rozhodl čas
– a ten měla lepší MVDr. Zuzana Plundrová
a Benthe (JS Plundra). S druhou příčkou se mu-
sela spokojit Ing. Štěpánka Zavoralová a Karen
5, třetí, ale s chybou s rozeskakování se na vý-
sledkovou listinu zapsal Jiří Skřivan mladší
v sedle Jolie du Defey (Stáj Manon).
Zahajovací závody sezony 2018 v Suché znají
své vítěze. Další sportovní parkurový program je
plánován na 12. května. Všichni jste srdečně
zváni! Michaela Javůrková

Stiga hokej
V sobotu 24. 3. se v Pelhřimově konalo 7. kolo
Českého poháru 2017/2018 ve Stiga hokeji (58
účastníků), kde barvy klubu Stiga HC Benátky
hájilo 7 hráčů. Do elitní A-skupiny pronikli hned
2 z nich: 16. Michal Boštík, který v osmifinále
play-off vypadl s Michalem Hvižděm (THC Stiga
Elites) 2:3 na zápasy a 19. Tomáš Bucek, který tak
vyrovnal své ročníkové maximum. V semifinále
Béčka 27. Robert Jež podlehl Samuelu Hánovi
(BSE United) také jen 2:3, za ním skončili 30.
Zdeněk Lopaur, 35. Tomáš Halama, 37. Radek
Bidlo a 55. Milan Zeman. Pořadí „na bedně” bylo
stejné jako před měsícem v Plzni: Zdeněk Ma-
toušek (HCS Žabka Praha) před Michalem a Le-
ošem Hvižďovými (THC Stiga-Game Příbram).
Průběžné pořadí ČP 2017/2018: 1. M. Hvižď, 2.
Matoušek, 3. L. Hvižď, 8. Boštík, 16. Bucek (6. ve-
terán), 18. Jež, 29. Lopaur, 44. Bidlo, Benátky si
upevnily 6. příčku. 
Litomyšlský pohár 14. 4. po roce opět zavítal
do mohelnické Herny U Cechmistra. Čtrnáct
účastníků se ze 2 základních skupin snažilo o po-
stup do čtvrtfinále. Největším překvapením byl
výkon Pavla Hübla ml., který se s otcem mezi
námi objevil po více než 8 letech. Potvrdil, že
Stiga hokej je jako jízda na kole – nedá se zapo-
menout! Další překvapení přišlo v semifinále, kdy
domácí Josef Malý vyřadil Ježe. Ve finále jako je-

diný v turnaji dokázal aspoň v prodloužení 1x po-
razit Boštíka a tak si 2. místem při své 22. účasti
v seriálu prvně vybojoval zápis v historické ta-
bulce „medailistů”, kde mu nyní patří 27.-29.
místo. Jež (110b.) se 3. příčkou posunul před Lo-
paura (108b.) do vedení ročníku, následují Boštík
97b., J. Petr 77b., Malý 73b. atd. Za uspořádání tur-
naje děkujeme přátelům z místní herny a za ceny
hlavnímu sponzorovi turnaje – pivovaru Svijany!
Po 3 měsících Litomyšlské Stiga-ligy 2018, která
se hraje každý úterní podvečer od 17.30 hod.
v DDM Litomyšl, vede Lopaur 115b. před Petrem
96b. a Sedláčkem 86b. Naše turnaje jsou ote-
vřené všem zájemcům – více se dozvíte
na http://www.shcbenatky.estranky.cz/.

Text a foto: Jindřich Petr
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V jihočeské Kaplici odstartoval
republikový šampionát motokrosařů... 
Za proměnlivého počasí bojovali naši i zahraniční
účastníci o první letošní mistrovské body (ve čty-
řech kategoriích) na velice náročné dráze v jiho-
české Kaplici. Pod novým názvem KŮTA Servis
Mez. MČR motokros 2018 se letos diváci budou
ještě těšit na závody 6. května – Pacov, 1. červe-
nec – Dalečín, 8. července – Petrovice, 12. srpna –
Stříbro, 2. září – Opatov, po třech letech se vrací
zápolení tříčlenných týmů (23. září – Dalečín).
Jihočech Martin Michek (Buksa/Ados KTM) nena-
šel na domácí trati v Kaplici přemožitele a v pod-
statě v poklidu si dojel pro dvě vítězství
v nejsilnější třídě MX1, za ním skončil snaživý
Václav Kovář (HT Group). Zkušený matador Ori-
onu Racing KTM a loňský vicemistr ČR – Petr
Bartoš tady neměl svůj nejlepší den a cílem vždy
projel 2x desátý. Zato jeho týmový parťák –
Jonáš Nedvěd po velice bojovném výkonu –
hlavně v druhé jízdě (po startu upadl, čelo musel
tvrdě dohánět) – bral v Blanské kotlině ve slabší
kubatuře MX2 celkově bronzovou pozici! Z vítěz-
ství se radoval francouzský rychlík Sulivan Jaulin
(Buksa/Ados KTM). V ženské skupině jasně do-
minovala německá trojnásobná mistryně světa
Steffi Laier (Buksa/Ados KTM), když celkově
na páté příčce se umístila nová akvizice našeho

družstva Orion Racing KTM – Barbora Laňková.
Ve Veteránech úřadoval od samého začátku
Martin Žerava (Team MAX 2 ), zástupce Orionu
Slovák – Ivan Černý měl v prvním motu pád a ze
druhého místa se propadl na páté. Černý kvůli
velkým bolestem nakonec do druhého závodu
nenastoupil, ale podle posledních zpráv bude
na další podnik připraven. Šestidílný seriál
MMČR bude hostit 6. května Pacov na Pelhři-
movsku – jedna z našich nejhezčích tratí.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv
PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

POMOCNÍK SVÁŘEČE
Požadujeme:
Vzdělání v oboru technického směru
Nabízíme:
Možnost získání svářečského průkazu PE, OC

STAVEBNÍ DĚLNÍK 

Nabízíme:
• Finanční ohodnocení odpovídající

pracovní pozici
• Stravenky
• Cestovní náhrady 
• Příplatky za práci přesčas
• Roční odměny
• Příspěvky na penzijní pojištění
• Možnost rozšíření kvalifikace
• Individuální přístup ke každému

zaměstnanci
• Práce v mladém a přátelské kolektivu
• Zázemí stabilní prosperující společnosti

Kontakt:
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl
lbtech@lbtech.cz, 734 722 862,
www.lbtech.cz

LBtech a. s. Litomyšl                                    
Výstavba inženýrský sítí

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

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

Znáte paddleboard fotbal?
Přijďte v neděli 3. června 2018 na Velký Košíř.  Ja-
chetní oddíl Litomyšl YCL – vodní sporty, z.s.,
ve spolupráci se školou windsurfingu a paddle-

boardingu pro vás pořádají v neděli 3. 6. 2018 již
37. otevření areálu vodních sportů na Velkém
Košíři u Litomyšle od 9–18 hodin. 
PROGRAM:
- Ve 13.30 hodin slavnostní 37. otevření Košíře.
- Projížďky na rychlostním šlapadle Conger pro

2-4 osoby.
- NOVINKA: ukázka paddleboard – fotbalu

na vodě s možností zúčastnit se. 
- Hravé možnosti windsurfingu s ukázkami

na vodě a na trenažéru.
- Kombinace paddleboardingu a windsurfingu

pro děti, dospělé, začátečníky i pokročilé jako
tip pro aktivní a pestrý čas u vody. 

V průběhu odpoledne budou připraveny pro děti
soutěže a hry.
Těšíme se s vámi na společné zážitky u vody.              

Za YCL Pavel Saqua, foto: Jana Kupská

Povedený turnaj starší
přípravky v Přelouči
K úvodnímu turnaji jarní části krajské soutěže
jsme zajížděli do Přelouče. Sami jsme byli zvě-
daví, jak se kluci po zimní halové přípravě projeví
v soutěžních utkáních.
V prvním utkání byl naším soupeřem silný tým
Pardubiček. Po vyrovnaném prvním poločase
(1:1) jsme ve druhém odskočili soupeři o dva góly
a tento stav vydržel až do konce utkání. Naši
hráči předvedli kvalitní výkon a po zápase bylo
za co chválit.
Formu z prvního zápasu jsme si přenesli
i do druhého utkání s týmem Holic, který jsme
po poločasovém výsledku 5:1 jasně ovládli s cel-
kovým skóre 9:1.
K poslednímu utkání jsme nastoupili proti domá-
címu týmu Přelouče. Utkání bylo velmi vyrov-
nané a naši hráči v něm museli bojovat
od začátku až do konce. Vyrovnanosti utkání od-
povídal i poločasový výsledek 1:1. Ve druhém po-
ločase se naši hráči soupeři utrhli a průběžně
navyšovali svůj náskok až do stavu 4:1. Soupeř
v závěru mohutně dotahoval, ale víc než snížit
na konečných 4:3 nedokázal.
Celým turnajem naše mužstvo prošlo bez ztráty
„kytičky”. Co nás však těší daleko více, je před-

vedená hra, kterou se kluci během celého tur-
naje prezentovali. Pochvalu za odvedený výkon
si zaslouží všichni hráči. Pevně věříme, že si
formu z úvodního turnaje přeneseme i do neděle
6. 5., kdy hrajeme v domácím prostředí a kde nás
čekají o poznání těžší soupeři.
Naše sestava: Daniel Bis, Vít Cabicar, Daniel Čer-
mák, Alex Havran, Antonín Hloušek (6), Lukáš
Knap, Milan Loskot (3), Tomáš Mergl (brankář),
Filip Pavliš (2), Jiří Pavlíček, Sebastián Šalda (4),
Lukáš Vomáčka (1)
Čísla v závorce udávají celkový počet vstřelený
gólů ve všech zápasech. Více na našich strán-
kách: www.mp-litomysl.webnode.cz

Antonín Hloušek
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Druhé místo v kraji a udržení ligy
pro ADFORS Basket Litomyšl
Družstvo minižáků U13 vybojovalo ve finálovém
turnaji Východočeského přeboru U13 v Hradci
Králové pěkné stříbrné medaile. Na turnaj se
sjely 4 nejlepší týmy základní části a naši kluci
nastoupili v semifinále proti Havlíčkovu Brodu.
Utkání bylo z naší strany zbytečně nervózní
a výkon zakřiknutý. Dlouho vyrovnaný duel jsme
rozhodli až v závěrečné čtvrtině a po výhře 51:36
jsme si zajistili postup do finále. Zde se nám po-

stavily domácí hradecké Lvice, v tomto ročníku
aktuálně nejlepší dívčí tým v republice. I přes ab-
sence v naší sestavě kluci po celé utkání bojovali
a dlouho drželi s favoritkami krok. Nakonec jsme
prohráli 54:66 a po dvou zlatech se letos mů-
žeme těšit ze stříbrné krajské medaile. První
květnový víkend čekají kluky ještě boje v Praze
na Mistrovstí ČR, tak nám držte palce!
Družstvo kadetek U17 si v posledním zápase se-
zony udrželo ligovou příslušnost. V Jablonci nad
Nisou holky zvítězily 76:58 a potvrdily, že se jim
proti tomuto soupeři letos daří, když vyhrály
všechny 4 vzájemné duely. Důležitější však je, že
nám toto vítězství zajistilo konečnou 6. příčku
ve skupině, a těsně jsme se tak vyhnuli sestupu.
Několik zápasů v sezoně jsme smolně prohráli
těsným rozdílem, a tak jsme se museli stracho-
vat až do posledního utkání. To jsme naštěstí
zvládli a ligu udrželi.

Martin Šorf, předseda klubu

Zlato z krajských
přeborů sokolské
všestrannosti
Každoročně se děvčata z TJ Sokol Litomyšl
účastní krajských závodů všestrannosti. Letos
se závody konaly 21. 4. 2018 v Pardubicích a pro
naše děvčata to byl velký úspěch. V kategorii
mladší žákyně I. získala Nela Motlová hned tři
první místa (plavání, šplh, atletika) a celkové
zlaté první místo jí zajistilo postup do Přeboru
ČOS v Prostějově. Dále nováček Ema Mundilová
získala  2. místo v atletice, celkově 5. místo, An-
drea Horáčková získala 3. místo v plavání, cel-
kově 7. místo, Bára Nešporová získala 2. místo
v plavání, celkově 10. místo. V kategorii mladší
žákyně II. Soutěžila Bára Chadimová, která skon-
čila v gymnastice těsně pod stupněm vítězů
a celkově se umístila na 7. místě. Velká gratulace
všem dívkám a přejeme mnoho úspěchů v dal-
ších soutěžích.

Jitka Mikulecká, Jitka Martinů

Plovárna 2018
Vážení návštěvníci, litomyšlská plovárna zahájí
provoz v sobotu 2. 6. 2018. Připraven bude 25 m
bazén a tobogán. Od víkendu 16. a 17. 6. bude
spuštěn do provozu i 50 m velký bazén se sklu-
zavkou a skákadly. Prodej permanentek bude
probíhat též od soboty 2. 6. na pokladně plo-
várny. Plovárna bude za hezkého počasí ote-
vřena od 9 do 20 h. Do konce června bude
souběžně v provozu do 20 h i krytý bazén. Pře-
jeme vám hezké léto a příjemné slunné počasí. 

Dagmar Marková, Městské služby Litomyšl

Z tenisového klubu
Ve dnech 10.–12.3.2018 se konal v Žamberku te-
nisový turnaj mladších žákyň. Turnaje se zúčast-
nila Eliška Slavíková. Ve dvouhře postoupila
do druhého kola a ve čtyřhře vybojovaly s Eli-
škou Herníkovou z České Třebové skvělé 1. místo.
Za tímto úspěchem jsou trenéři našich dětí – M.
Suchý, N. Ondráčková, M. Klejch a P. Vopálka.
Za to jim patří velké poděkování.
Naši nejmenší „babytenis” sehrály několik přá-
telských utkání s týmem z České Třebové. Byla
to dobrá příprava pro první mistrovská utkání.
V průběhu dubna proběhly nábory dětí z mateř-
ských a základních škol. V těchto náborech
chceme pokračovat a další nové hráče rádi při-
vítáme.
V květnu pokračují mistrovská utkání v areálu
Sportcentra a tímto vás zveme, přijďte naše te-
nisty podpořit.
V termínu 13.–17.8.2018 se uskuteční příměstský
tenisový kemp. Informace a přihlášky – Nikola
Ondráčková, tel. 721 590 442. M. Slavík, jednatel
klubu, www.tclitomysl.cz

Miloslav Slavík, foto: archiv
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Florbalový prázdninový víkend již po patnácté
Tradiční florbalový turnaj Dona Bosca v Lubné
zahájil o víkendu 17.–18. března jubilejní 15. roč-
ník. Dvoudenní florbalová štace, pod záštitou
prvního náměstka Pardubického kraje Romana
Línka, čítala přes 95 zápasů, při nichž bylo za-
pojeno přes 300 hráčů dětí i dospělých. 
Při pátečním ranním zahájení turnaje přišli hráče
podpořit starosta obce Lubná Josef Chadima,
předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr a za Salesiánské
středisko mládeže Sebranice pronesl Petr Košák
uvítací řeč o fair -play. 
První páteční utkání na hřišti patřila kategorii
mladších žáků, ve které se letos utkalo 12 týmů.
Na první příčce se po vyrovnaných utkáních
umístil tým Praha - Kolovraty. Následovala sou-
těž starších žáků, kde nejcennější kov získal tým
Top Gun z Dolního Újezda. Ve večerních hodi-
nách patřilo hřiště sestavám mužů nad 35 let,
jež organizátoři nazývají kategorii veteránů.
Zkušení matadoři z pěti týmů ukázali své kvality
a po vypjatých zápasech, při nichž by se atmo-
sféra dala krájet, zvítězila sestava Dolní Rade-
chová.

Druhý hrací den pokračoval ve stejném sportov-
ním nadšení. Proti sobě nastoupilo 15 sestav
mužů, a i když se všichni snažili ze sebe vydat to
nejlepší, vyhrát mohl pouze jeden. Kvalitní podí-
vanou divákům zajistili ve finálovém souboji do-
mácí hráči s týmem Psojedi a RH Náchod, který
si vybojoval nejcennější kov. 

MLADŠÍ ŽÁCI
1.  místo – Praha - Kolovraty
2. místo – FbC Polička
3. místo – Sokol Předměřice
4. místo – FbC Skuteč

STARŠÍ ŽÁCI
1.  místo – Top Gun (Dolní Újezd)
2. místo – IBK Okapáři (Lubná)
3. místo – FbC Skuteč
4. místo – Machine Dolní Újezd

VETERÁNI
1.  místo – Dolní Radechová
2. místo – Kardiaci Lubná
3. místo – Fox Litomyšl
4. místo – Oko Litomyšl

MUŽI
1.  místo – RH Náchod
2. místo – Psojedi (Lubná)
3. místo – FBC Oujeee (Polička)
4. místo – Aquafield Litomyšl
Do minulého ročníku turnaje přinesli organizá-
toři projekt „Každý gól pomáhá”, kdy vybraná
částka za každý vstřelený gól putovala na sdru-
žení Unicef a jejich dobročinné programy. Jelikož
tento projekt měl velký úspěch, organizátoři se
jej rozhodli letos zopakovat. Při letošním klání se
vybralo 6 450 korun. 

Turnaj Dona Bosca je největším turnajem svého
druhu, za svoji dobu existence získal mnoho fa-
noušků a podporovatelů, kteří se sem rádi vra-
cejí. V poslední době přijíždí i týmy ze
vzdálenějších míst, což pořadatele těší a slibují,
že v příštím ročníku nebude o florbalové zážitky
nouze.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese
www.florbaldb.cz Tereza Košňarová

AGROPODNIK Hodonín, a.s.
středisko Osík u Litomyšle

přijme do pracovního poměru
ošetřovatele/ku drůbeže
včetně práce na třídírně

Požadavky: – základní vzdělání, 
min. 18 let věku

Nástup možný ihned.
Informace – v sídle střediska, 
Mařákova čp. 931, Litomyšl

Kontakt:   
605 558 005,  Ing.  Josef Mareček
737 161 287,  Anna Zindulková    
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Mezinárodní motokros se uskuteční 10. června v Horním
Újezdě – motoshow bude o den dříve na náměstí v Litomyšli! 
Populární Orion Cup se vrací do Litomyšle a okolí
– po dlouhých deseti letech! Naposledy se usku-
tečnila tato hojně navštěvovaná akce v roce
2009 a jak motoshow, tak i následný motokros
proběhl tehdy na dráze v Benátkách u Litomyšle.
Nyní se pořadatelé rozhodli, že dvoudenní zále-
žitost se uskuteční v sobotu 9. června na Sme-
tanově náměstí (Litomyšl) od 14 hodin. 
Postupně se zde představí úspěšné sportovní
týmy v čele s domácím Orionem Racing a mezi-
národně nabité družstvo Buksa/Ados, podporo-
vané firmou Taurus Trans z Dolního Újezda.
Nebude chybět trialové představení (Pavel
Baláš), dorazí úspěšný dakarský tým MRG Ervína
Krajčoviče, na náměstí zavítá také známý cesto-
vatel Jaroslav Šíma, který na svém motocyklu
najel při různých expedicích neuvěřitelných
1 380 000 km, prodejce AMD Svitavy představí

motocykly KTM, proběhne Freestylová exhibice
Bikepark boys Litomyšl (Zdeněk Pešek), své vy-
laděné historické miláčky auto/moto ukáže di-
vákům – Veterán klub Pardubice, skvělou
dobovou motokrosovou sbírku značky ČZ vy-
staví příznivcům – Milan Zítko, dále budou po-
chopitelně různé rozhovory (třeba s bývalým
výborným motokrosovým reprezentantem – Mi-
roslavem Halmem), autogramiády atd. V sou-
časné době se stále ještě dolaďuje program. 
Každopádně sobotní odpoledne zpestří vystou-
pení tří hudebních skupin – nejdříve zahraje do-
mácí skupina Xilt, potom bigbíťáky určitě zaujme
kapela Markant a navečer vystoupí uskupení,
které si říká Hamleti (Aleš Háma – kytara – zpěv,
Dalibor Gondík – bicí – zpěv, Jakub Wehrenberg
– basa, Hardy Marzuki – kytara – zpěv). 
Mezinárodní ORION – TAURUS TRANS motokros

za účasti jezdců z Francie, Německa, Maďarska,
Slovenska, Polska, Rakouska a přirozeně české
špičky v čele s Martinem Michkem, Martinem
Krčem, Petrem Bartošem, Jonášem Nedvědem
a dalšími závodníky – se uskuteční v neděli 10.
června na známém okruhu v Horním Újezdě ne-
daleko Litomyšle. Bojovat se bude ve čtyřech ka-
tegoriích – MX1, MX2, Hobby a Ženy. Také zde
místní zkušený organizátor Autoklub H. 
Újezd s ředitelem Vaškem Severou – se již pilně
připravují na tento prestižní podnik! 
Důvodem obnovení této dvoudenní mezinárodní
akce je to, že litomyšlská firma ORION si připo-
míná 25 let od svého založení a o 5 let mladší je
zase mezinárodní kamionová přeprava zboží –
TAURUS TRANS z Dolního Újezda. Obě dvě
hlavní firmy figurují v titulárním názvu, ale
na tomto podniku se ještě podílejí – MX SHOP
Sekerka, AMD Svitavy,INDECOR, Zemědělské
družstvo Dolní Újezd a další. 

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv
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Atletické okénko
V dubnu již začínají první, především žákovské
závody – štafetový pohár, obvodní a okresní kola
Poháru rozhlasu, kde startují družstva škol. Uka-
zují možnosti žáků po zimě pro nadcházející od-
dílové  soutěže družstev. Dnes však nejsme
závislí pouze na tom, co děti nacvičí v hodinách
tělocviku, protože žáci pravidelně trénovali v tě-
locvičně celou zimu. Prvních letošních závodů
na stadionu se zúčastnilo 40 chlapců a děvčat,
především v žákovských kategoriích a dosáhli
zajímavých výkonů. Přípravka závodila na 300
metrů (Němec 51,14, Metyšová 56,25) a v míčku
(Němec 36,30, Metyšová 34,60), žáci na 60
metrů (Jirout 8,42, Balcarová 8,81) a v dálce (Ji-
rout 461 cm, Macháčková 468 a z mladších (Ku-
bíček 422, Houdková K. 402).

Výbor oddílu se zabývá zlepšením podmínek
pro nastávající závody, zkoušíme nová zařízení,
doplníme atletické náčiní, upravíme stávající
sektory, proběhne doškolení rozhodčích. Byly
schváleny přestupy a dojednáno hostování.
Stejně jako loni bude T. Kozák závodit za Ústí
nad Labem, které bude usilovat o postup do ex-
traligy, což se jim loni nepodařilo. Z mladých ju-
nioři Vilček, Vostřel, Novotný a dorostenec
Chadima budou hostovat v AC Pardubice (za
muže zůstanou v Litomyšli), naopak žákyně Brý-
dlová bude hostovat v ženském týmu Vysokého
Mýta. Hostovat do Litomyšle přicházejí dva žáci
z Vysokého Mýta, do druholigového celku jsme
získali  čtyři běžce – dva z Nového Města na Mo-
ravě, po jednom z Chocně a Vys. Mýta.
Termíny květnových závodů: 
6. 5. 1. kolo žactva (Svitavy)
10. 5. okresní kolo Poháru rozhlasu (Litomyšl)
16. 5. 1. kolo mladšího žactva (Ústí nad Orlicí)
20. 5. 1. kolo II. ligy mužů i žen (Litomyšl)
23. 5. 1. kolo přípravek (Litomyšl)       Petr Jonáš

Minikopaná
Zdravím všechny příznivce minikopané v Lito-
myšli. Začalo nám jaro a k tomu neodmyslitelně
patří malý fotbal-minikopaná. Byl zahájen boj
o body do jarní části soutěže. Uskutečnila se
dohrávka z podzimu a úvodní jarní kolo. Bodové
rozdíly se nám snížily a pořadí se stalo velmi
zajímavým. Po podzimu vedoucí tým SK Lito-
myšl ztratilo náskok. Už na druhém místě je
stíhá se  ztrátou pouhých 2 bodů tým Sokol To-
kyjo. Třetí tým SK Slavia ztrácí 5 bodů. Týmy

na 4. až 6. místě – Dynamo Kolja, Combo, Se-
dliště, K2 Mechanotronic ztrácejí dalších 6
bodů. Osmou a devátou příčku tabulky drží
týmy S.M.A. a AC Dárečci ty ztrácejí už 13 bodů.
Na desátém místě tabulky je tým Sokol Sloup-
nice s jedním bodem.
Ligová klání v malé kopané se budou teď ode-
hrávat každé pondělí od 17.30 hod. na UMT Sta-
dionu Černá hora. Tímto bych chtěl pozvat
všechny příznivce minikopané v Litomyšli
a okolí. Přijďte se podívat a zafandit. Srdečně
vás zveme jménem vedení ligy minikopané
a všech hráčů. Pavel Holomek, Jiří Gult

Volejbalistky Litomyšle 
vyhrály krajský pohár
Ženský tým VK Litomyšl  se, tak jako každý rok,
zúčastnil poháru Krajského volejbalového svazu,
který je také nazýván krajským zimním pohárem.
Letošní rok byl pro zkvalitnění konkurence vypsán
společně pro Pardubický a Královéhradecký kraj.
Litomyšlská děvčata si vedla výborně již v prvním
z turnajů, kde obsadila jen těsně druhé místo,
čímž si vytvořila výbornou výchozí pozici pro finá-
lový turnaj ve Chvaleticích. Zde po výborných vý-
konech porazila družstva Moravské Třebové,
Písečné, Třebechovic pod Orebem a VK Hradec
Králové. Díky těmto výsledkům mohly naše ženy
zvednout nad hlavu velký putovní pohár předsedy
Krajského volejbalového svazu. Navíc naše opora
Eliška Kopecká byla vyhlášena nejlepší hráčkou
soutěže. Dále náš klub reprezentovaly Voleská
Míša, Voleská Dana, Novotná Tereza, Šulcová Re-
nata, Barešová Světlana, Benešová Barbora,
Drymlová Martina, Dušková Simona, všechny pod

trenérským vedením Pecháčkové Evy. Nezbývá
než pogratulovat a popřát mnoho úspěchů v dal-
ším pokračování sezóny.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

Pardubický plavecký pohár
Ve čtvrtek 19. 4. proběhlo v krytém bazénu v Li-
tomyšli první plavání v rámci letošního ročníku
PPP. Měření času na 500 m VZ se zúčastnilo 21
zájemců – 17 mužů a 4 ženy. Naměřený čas se
pohyboval od 5:55 min do 13:47 min a věkové
rozmezí zúčastněných bylo pro zajímavost rok
narození 2001 až 1949. U některých možno ob-
divovat dosažený čas, u jiných chuť zapojit se
i v pokročilejším věku. Podrobnější výsledky
a rozpis následujících termínů plavání najdete

na www.pppohar.cz. Za zmínku stojí i skuteč-
nost, že ředitel poháru p. Aleš Rucký byl nejen
přítomen, byl časoměřičem i plavajícím a hlavně
měl o čem vyprávět, neboť se nedávno stal plav-
cem, kterému se podařilo v náročných podmín-
kách pokořit Gibraltarskou úžinu v čase 3 h 10
minut. Dodatečně p. Ruckému blahopřejeme
a celé soutěži přejeme hodně zájemců, pěkných
výsledků a potěšení z plavání vůbec.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Nejmladší basketbalisté jsou šestí v republice
Družstvo smíšeného nejmladšího minižactva U11
místního klubu ADFORS Basket Litomyšl obsa-
dilo na Mistrovství ČR minižactva U11 mix krásné
šesté místo. Tým složený z osmi chlapců a šesti
děvčat bojoval od 20. do 22. dubna na šampi-
onátu v Mostě mezi dvanáctkou nejlepších smí-
šených kolektivů z celé republiky. 
Základní skupina: 
ADFORS Basket – Baník Most 65:42
ADFORS Basket – Sojky Pelhřimov 57:48
V základní skupině jsme se po příjezdu utkali
s domácím Baníkem Most a o svém vítězství roz-
hodli především skvělým nástupem, když jsme
úvodní čtvrtinu vyhráli 34:7. Ve druhém páteč-
ním klání jsme po vyrovnaném zápase přetlačili
pelhřimovské Sojky, a postoupili tak do čtvrtfi-
nále z prvního místa ve skupině.
Čtvrtfinále: ADFORS Basket – SŠB Pardubice
32:55

Ve východočeském derby jsme byli Pardubicím
zdatným protihráčem, ale soupeř nakonec po-
tvrdil roli favorita a zvítězil. Za svůj výkon se ur-
čitě nemusíme stydět, obzvlášť když vezmeme

v potaz, že jsme vypadli s pozdějším mistrem.
O 5. – 8. místo: ADFORS Basket – BA Roudnice
nad Labem 56:27
O 5. místo: ADFORS Basket – Sparta Praha 35:45
V zápasech o konečné 5. až 8. místo jsme nej-
prve porazili nebezpečnou Roudnici poměrně
vysokým rozdílem. V tomto zápase jsme před-
vedli asi náš nejlepší výkon na turnaji a zaslou-
ženě se radovali z výhry. V nedělním posledním
duelu jsme nestačili na pražskou Spartu, a tak
jsme odjeli z turnaje s konečným 6. místem a bi-
lancí tří výher a dvou porážek. 
Toto umístění je velmi milým překvapením
a všechny děti si zaslouží velkou pochvalu. Vždyť
jsme na turnaji pro ročník 2007 měli více než po-
lovinu kádru mladších ročníků 2008 a 2009, což
je příslibem do dalších let.
Kromě zápasů si v sobotu děti užily i doprovodný
program. Nejprve jsme před obědem vystoupali
na krásnou vyhlídku z hradu Hněvín a v podvečer
se děti vydováděly v místním aquaparku.
Na mistrovství startovalo těchto 14 dětí (za jmé-
nem počet vstřelených bodů): Bártová Agáta 8,
Gultová Berenika 18, Hanuš Tomáš 8, Jánová Jo-
lana 11, Karlík Adam 40, Kubíček David 33, Mety-
šová Bohdana 25, Peřina Lukáš 4, Severa Adam,
Suchomel Dominik 63, Svobodová Natálie 6, Ške-
říková Nela 9, Tichý Tadeáš 20, Večeřa Daniel.
Závěrem ještě velký dík všem rodičům, kteří
s námi jeli a v zápasech vytvářili skvělou atmo-
sféru.  Martin Šorf, předseda klubu, foto: archiv


