
Zahřejte se představou
letní Smetanovy Litomyšle

Program Zahájení
8. litomyšlské lázeňské sezóny
Zahájení v pořadí již osmé litomyšlské lázeň-
ské sezóny proběhne od středy 24. do neděle
28. dubna 2019. Opět po roce ožije lázeňská
promenáda slavnostním průvodem, hudební
i divadelní produkcí. Chybět nebudou ani oblí-
bené lázeňské prameny, lázeňské lavičky, vý-
stava historických vozidel a veškeré dění bude
pod dohledem prvorepublikového četnictva.
Účast na akci již přislíbili např. tito umělci:
Mňága a Žďorp, Dasha & Pajky Pajk, Stanley´s
Dixie Street Band, Václav Kotek, 100 zvířat, Cir-
kus Problém, Bee Band či Brass Avanue. Celým
sobotním programem, jehož součástí můžete
být i vy, bude opět provázet lázeňský švihák
Václav Žmolík. Programový leták je k dispozici

v infocentru, případně ke stažení na webu
www.litomysl.cz. Svoji premiéru měl již na led-
novém veletrhu Slovakiatour Bratislava a vě-
říme, že udělá radost i na únorovém pražském
veletrhu Holiday World.

Novinky letošního ročníku
Zahajovacím koncertem letošního ročníku
Lázní ducha bude večer v zámecké jízdárně,
kde bude koncertovat Dasha & Pajky Pajk.
Tento večer probíhá v režii Hotelu Aplaus,
a proto se můžete těšit nejen na welcome
drink, ale i občerstvení formou finger foodu po
skončení koncertu.
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Program 61. ročníku Národního festivalu Sme-
tanova Litomyšl 2019 byl veřejnosti slavnostně
představen v pražském Rudolfinu na konci
ledna. V informačním centru již jsou k dispozici
programové brožury, litomyšlské domácnosti je
dokonce najdou i ve svých poštovních schrán-
kách. Jednašedesátá Smetanova Litomyšl se
bude konat od čtvrtka 13. června do neděle
7. července. Předprodej vstupenek bude zahá-
jen ve středu 6. března v 10.00 hodin, ve stejný

čas už 27. února však dostanou možnost ná-
kupu zájemci o vstupenkové balíčky, opravňující
k návštěvě vždy tří po sobě jdoucích hlavních
pořadů každého festivalového víkendu. Letošní
ročník nebude v ničem zaostávat za loňským
jubilejním. Přinese stejný počet 41 pořadů
a trvat bude dokonce o den déle. Stejně tak dra-
maturgie bude opět nabitá úctyhodnými jmény
i atraktivními pořady. Vybere si každý: Milovníci
oper mohou volit v široké škále od veselé opery Blíží se festival

Nakopněte
svoji školu
Svátek nejen pro učitele, pololetní inter-
mezzo pro nabrání dechu, inspirace a nové
motivace, to je Nakopněte svoji školu. Fes-
tival vzdělávání, který proběhne od 24. do
26. února 2019 na Zámeckém návrší v Lito-
myšli.
Co vše si vlastně lze vybavit pod pojmem
vzdělávání? Od základní lidské zvídavosti
a možností jejího využití přes školský sys-
tém, jeho budoucnost a příklady dobré
praxe ze zahraničí, obory, které mohou ur-
čovat potřebné kvalifikace v nadcházejících
letech, až zpět ke konkrétním postupům
v příslušných předmětech a situacích se
žáky. Jistě i mnohé další.

více na straně 12 >

Zpravodaj města Litomyšle

1. února 2019
Ročník XXIX.2

Stav příprav výstavby
dálnice D35

Restaurátoři dokončili část
oprav Očistcové kaple 2753 Sportovci roku 2018

Přidat na topení a začíst se do programu. To je činnost, kterou by měli zařadit do svých úno-
rových plánů všichni, kteří chtějí získat vstupenky hned v první vlně předprodeje. Ten totiž
začne už na konci tohoto měsíce.

buffa až po operní thriller. Přijedou s nimi
všechna tři naše národní divadla, pražské
uvede novou inscenaci Smetanova Dalibora,
brněnské Donizettiho Nápoj lásky, Hry o Marii
Bohuslava Martinů a Janáčkovy Příhody lišky
Bystroušky, ostravské Lady Macbeth Mcen-
ského újezdu od Dmitrije Šostakoviče, Pucci-
niho Triptych a rockovou operu Jesus Christ
Superstar. V zahraniční produkci souboru z To-
ronta bude uvedena opera českého skladatele
Aleše Březiny Charlotte. Svoji operu budou mít
i děti, Kocoura v botách od Jiřího Temla. Virtuó-
zními operními áriemi v galakoncertu bez-
pochyby oslní světová sopranistka Olga
Peretyatko. Příznivci koncertní klasiky mají
výběr přebohatý, Česká filharmonie s dirigen-
tem Jakubem Hrůšou jim nabídne Janáčkova Ta-
rase Bulbu, Dvořákovu Svatou Ludmilu, přijede
Velký symfonický orchestr P. I. Čajkovského
z Moskvy se svým slavným šéfdirigentem Vla-
dimirem Fedosejevem, obří ansámbl, sestavený
z Filharmonie Brno, dvou sborů a kvarteta só-
listů koncertně provede dramatickou legendu
Faustovo prokletí Hectora Berlioze.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM schvaluje v souladu s organizační

směrnicí města Litomyšl č. 10/18 o poskyto-
vání dotací z rozpočtu města "Dotační pro-
gram na obnovu hlavních průčelí objektů
v městské památkové rezervaci v Litomyšli na
rok 2019"

RaM schvaluje dodatek č. 45 nájemní
smlouvy mezi Městem Litomyšl a Vodovody,
s. r. o. ze dne 19. 3. 2002 dle přílohy
č. 01/MH/01R/2019. Dodatkem se stanovuje
výše nájemného na částku 21 120 000,-
Kč/rok a rozšiřuje soubor pronajatého ma-
jetku. RaM pověřuje starostu města podpisem
dodatku. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na projekt „Kříž před kaplí v Suché“ do pro-
gramu Podpora památkové péče v Pardubic-
kém kraji na rok 2019. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na projekt „Obnova interiéru v kapličce na Pa-
zuše“ do programu Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2019. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na

stavbu „Oprava oken a dveří Smetanův dům –
IV. etapa“ s firmou JR INTERIER s.r.o.

RaM souhlasí s vyhlášením výběrového ří-
zení a zveřejněním podmínek výběrového ří-
zení na funkci ředitele příspěvkové organizace
Městská knihovna Litomyšl v souladu se
směrnicí č. 11/11, pravidla pro jmenování a od-
volání ředitelů příspěvkových organizací
města, ev. č. řídící dokumentace OS/1318/R. 

RaM vzala na vědomí informace o pro-
gramu Zahájení 8. litomyšlské lázeňské se-
zóny a souhlasí s uzavřením smluv
s vystupujícími i sponzory a dárci. 

RaM jmenuje pro volební období 2018–2022
v souladu s ust. § 102 odst. (2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, předsedu a členy Mediální komise: 
Daniel Brýdl • Josef Janeček • David Edlman •
Radek Holcman • František Renza • Aleš Bárta
• Jiří Lammel • Michele Vojáček • Michaela
Severová • Pavel Sodomka • Jiří Mělnický

Více na www.litomysl.cz

Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty mů-
žete sdělit redakci Lilie mailem na adresy uve-
dené v tiráži na poslední straně tohoto vydání. 
Pokud chcete na své otázky znát přímo odpo-
vědi starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpo-
vědny. V minulých týdnech se jej občané ptali
například na:

Světelný sloup na autobusovém nádraží
Od konce minulého roku řešíme pozitivní i ne-
gativní ohlasy na Trikoloru na autobusovém
nádraží. Světlo z uměleckého díla některým
spoluobčanům vadí a upozornili mě na možná
zdravotní rizika (horší kvalita spánku), zvýšení
světelného smogu v Litomyšli i na to, že Triko-
lora v noci přehlušuje ostatní dominanty
města. Krátce po obdržení stížnosti jsme ne-
chali snížit záření na přijatelnou míru. Trikolora
je trvalou připomínkou výročí 100 let Česko-
slovenska a na místě zůstane, nicméně jsme
v kontaktu s autory a řešíme s nimi možné sní-
žení intenzity světla a čas, kdy bude osvětlení
sníženo na přijatelnou míru.

Hodiny na autobusovém nádraží
Nebyly odstraněny na úkor Trikolory, jak si ně-
kteří lidé myslí. Jsou v opravě. Tu mají na sta-
rost kolegové z Městských služeb Litomyšl
a řeší technické potíže s prosvětlením.  Věřím,
že se hodiny na své místo vrátí co nejdříve –
podle odhadu zhruba v polovině února, pokud
nenastanou technické komplikace při reinsta-
laci. I já hodiny na autobusovém nádraží po-
strádám.

Na základě podnětu ve Starostově odpo-
vědně se podařilo vyřešit nevyhovující situaci
u vlakového nádraží, kde jsou umístěny nové
kontejnery. Dát o svém problému vědět tedy
není ztráta času. Děkuji za všechny došlé pod-
něty a těším se na další.

Daniel Brýdl, starosta

Text k rozšíření kontejnerové sítě a zajímavos-
tem k odpadovému hospodářství najdete na
straně 8. Uvedené příspěvky ze Starostovy od-
povědny byly redakčně upraveny a zkráceny.
Všechny příspěvky v původním znění najdete
na webu www.litomysl.cz, součástí rubriky je
i formulář na vkládání nových dotazů. –mv-

Starosta 
odpovídá

Jak by mohla vypadat dálnice?
Pokud vás zajímá, jak by mohla v budoucnu
vypadat dálnice D35 v úsecích Litomyšl – Janov
a Džbánov Litomyšl, můžete se podívat na vi-
zualizace, které nechalo Ředitelství silnic a dál-
nic ČR zpracovat v minulém roce. 
V přehledných klipech se můžete seznámit 
s navrhovaným plánem výstavby, přeložkami
místních komunikací, migračními podchody pro
zvěř či vysazenou vegetací. Součástí vizualizace
je i grafické znázornění vzdálenosti dálnice od
zástavby.
Vizualizace najdete na profilu Ředitelství silnic
a dálnic ČR na portálu YouTube. -red-

Pozvánka
na zastupitelstvo

V prosincové Lilii jsme informovali o zvýšení cen
vodného a stočného. V textu se bohužel obje-
vila chyba, za níž se omlouváme.  Správná cena
po zdražení je za jeden metr krychlový vodného
a stočného 69,86 Kč včetně DPH. -mv-

Omluva čtenářům

Upozornění na změnu
volebních místností
Ve dnech 24. až 25. května 2019 se uskuteční
volby do Evropského parlamentu. Litomyš-
lany při nich čekají celkem tři významné
změny ve spádových oblastech a umístění
volebních místností. Občany na novinky upo-
zorňujeme v předstihu a budou platit i v pří-
padě dalších voleb. Důvodem pro zavedení
změn je především snaha o to, aby voliči, ze-
jména senioři, nemuseli do místností daleko
docházet. Nové prostory ve Středisku volného
času Litomyšl (bývalá ortoptika nad autobu-
sovým nádražím) jsou pro návštěvníky lepší
z hlediska bezbariérovosti a úpravy spádo-
vých oblastí také snížily počet voličů v největ-
ším okrsku v internátu nemocnice. V Litomyšli
je celkem 8050 voličů, přičemž první okrsek
jich měl v minulém roce 1380, nově to bude
o zhruba 400 méně. Rovnoměrnější rozdělení
občanů napříč místnostmi ulehčí práci volební
komise i sníží fronty před plentou. 
Volební místnost ve středisku volného času
nahradí prostory gymnázia, do III. ZŠ se
přesune místnost ze střední zemědělské
a technické školy. Minulý rok došlo k po-
dobné změně, občané z okrsku číslo 10 již

nevolí v hotelu Zlatá hvězda, ale v městské
knihovně. Organizátoři děkují školám i hotelu
za výbornou spolupráci při zajišťování voleb
v Litomyšli.
Více informací k nadcházejícím volbám do Ev-
ropského parlamentu přineseme v dalších
vydáních Lilie.

Volební okrsek č. 1 –  Internát nemocnice –
J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, 
Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala
Přibližný počet voličů: 924

Volební okrsek č. 2 – Středisko volného času
Litomyšl– Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu
Přibližný počet voličů: 833

Volební okrsek č. 3 – III. ZŠ 
– T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, T. G. Masaryka, 
U Školek, 9. května, Luční
Přibližný počet voličů: 938 -az-

Zveme občany na letošní první jednání zastu-
pitelstva města, které se uskuteční ve čtvrtek
21. února od 16 hodin v zámeckém pivovaru. 
Na programu budou následující body: majetko-
právní záležitosti, změny rozpočtu města na rok
2019, obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
a o stanovení školských obvodů mateřských 
a základních škol. -az-



Zastupitelé se také podrobně bavili s hydrolo-
gem o možném znečištění zdejších spodních
a povrchových vod. Byli ujištěni, že podle
hydrogeologického průzkumu nebude tělesem
dálnice zasažena spodní voda a dešťové srážky
budou z dálnice odváděny tak, aby neznečistily
zdejší ekosystém. 

Kdy se začne stavět?
Na jednání také zazněly odhadované termíny
stavby dálnice. V plánech ŘSD je zaneseno, že
výstavba proběhne v letech 2022 až 2024.
Úseky Opatovice – Časy – Ostrov se mají do-
končit v roce 2021 a počítá se s tím, že větší
část stavebních kapacit se přesune sem. Podle
projektantů se kvůli přepracování plánů dálnice
v okolí Kornic výstavba zpozdí nejméně o rok
a půl. Stále platí záměr přednostně stavět ob-
chvaty Vysokého Mýta (Vysoké Mýto – Džbá-
nov) a Litomyšle (Litomyšl – Janov), ale pokud
nebude příprava dokončena, bude se stavět jiný
úsek. Dále záleží na tom, jak bude probíhat pro-
jednání žádostí na stavebních úřadech a zda se
někdo bude odvolávat proti rozhodnutí.
Lednový seminář byl určený pouze pro zastu-
pitele, vedení města na příští týdny plánuje
uspořádat ještě jednu informativní schůzku ur-
čenou pro zástupce občanů Strakova, Kornic,
Janova, Němčic a spolků Pro Litomyšl a Živé
Kornice, na které budou projektanti zvonu vy-
světlovat současný stav příprav i svá stanovi-
ska k vedení dálnice v okolí Litomyšle.
Ohlasy účastníků semináře najdete na následu-
jící straně. Redakce oslovila všechny strany
v zastupitelstvu. Příspěvek hnutí Nestraníci byl
pro svůj rozsah po dohodě se zástupci Nestra-
níků zařazen do „politické rubriky“ na str. 4. 

-mv-
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záložní varianty
pro případ pře-
kročení hygie-
nického limitu,
tedy vymezení
územní rezervy
pro případné do-
budování proti-
hlukové stěny.
Stavební úřad
o tomto úseku
dosud nemohl
rozhodnout, a to
z důvodu, že Mi-
nisterstvo život-
ního prostředí
ČR nevydalo své
stanovisko. 
O posledním úseku kolem města Džbánov –
Litomyšl je v současné době také vedeno
územní řízení, předpokládá se vydání územního
rozhodnutí na jaře 2019.

Debaty o hluku i počtu aut
Po historii přišel čas na současnost. Zastupi-
telka Petra Benešová (Generace 89) se v ná-
sledné diskuzi hostů ptala, proč v úseku
Litomyšl-Janov vyšly dvě akustické studie
s různými výsledky. Akustik Filip Fikejz jí odvě-
til, že v České republice je možné použít čtyři
metodiky výpočtu, kvůli tomu mohou mít stu-
die mírně rozdílné výsledky. Jedná se o mate-
matické modely, které se ještě před kolaudací
stavby budou ověřovat měřením přímo na
místě. Ještě předtím musí investor znovu ne-
chat zpracovat akustickou studii v rámci nava-
zujícího stavebního řízení v celé délce dálnice
D35, aby na základě aktuálních dat prověřil
správnost návrhu protihlukových stěn. Kvůli
tomu Ředitelství silnic a dálnic nechalo do do-
kumentace k územnímu řízení zahrnout re-
zervy v pozemcích, kde v případě překročení
limitů vzniknou stěny.
Další dotaz směřoval na počet aut, která budou
Litomyšlí jezdit v případě, že kvůli soudním spo-
rům a průtahům dojde ke zpoždění výstavby
v okolí města. Na základě aktuálních doprav-
ních modelů byli zastupitelé informováni o tom,
že pokud nebude hotová dálnice, Litomyšlí
v roce 2023 projede denně 26 000 vozidel.
Po vybudování dálnice tento počet klesne na
zhruba 6 500. Podle Celostátního sčítání do-
pravy 2016 projelo průtahem Litomyšle 17 000
až 20 700 vozidel denně.

Zastupitelé řešili s projektanty současný
stav příprav stavby dálnice D35
Výstavba dálnice D35 je jedním z největších témat minulých i budoucích let, které výrazně ovlivní životy nás všech. Trasa páteřní komunikace
spojující Čechy a Moravu byla v úseku Ostrov – Staré Město původně rozdělena do celkem šesti částí, z nichž dvě se přímo dotýkají našeho
města. Jedná se o úseky Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov. Jak se pokročilo s jejich přípravou? 

Tato otázka byla hlavním tématem odborného
semináře zastupitelů. Ti se na začátku ledna
sešli s projektanty úseků Džbánov – Litomyšl
a Litomyšl – Janov a téměř dvě hodiny s nimi
probírali historii i aktuální stav příprav výstavby
dálnice D35. K jednání došlo na žádost nových
zastupitelů, kterých je v 23členném orgánu
hned 9. Možnost vyzpovídat projektanty si však
nenechali ujít ani zkušenější kolegové, a na se-
mináři se tak sešlo celkem 19 zastupitelů. 
V první části semináře technický ředitel pro-
jekční kanceláře Valbek Karel Dusbaba pří-
tomné seznámil s historií stavby. Ta sahá až do
roku 2004, kdy byly severní a jižní varianty
tehdy ještě rychlostní komunikace R35 zane-
seny do územně plánovacích podkladů. V příš-
tích patnácti letech došlo ke zvolení jižní
varianty, vypracování studie posouzení vlivů
stavby na životní prostředí (EIA) v roce 2009,
její veřejné projednání o tři roky později a vy-
dání souhlasného stanoviska ke studii EIA Mi-
nisterstvem životního prostředí ČR na konci
roku 2012. Centrální komise Ministerstva do-
pravy ČR schválila záměr výstavby v roce 2015.
Od té doby probíhá projektová příprava šesti
úseků D35 a provádějí se nezbytné průzkumy.
Na základě připomínek některých okolních obcí
a občanských iniciativ došlo v roce 2017 k vy-
pracování alternativních studií trasy dálnice
v části Litomyšl – Janov.  
Podle Strakova, Kornic a spolků Pro Litomyšl
a Živé Kornice je alternativní varianta č. 1 ohle-
duplnější vůči lidem i životnímu prostředí, navíc
v některých místech vychází lépe v akustických
parametrech a těleso dálnice je na nižších ná-
spech. V roce 2017 se k požadavku na vybudo-
vání dálnice D35 v okolí Litomyšle podle
alternativní varianty č. 1 vyjádřila Centrální ko-
mise Ministerstva dopravy ČR. Ta nedoporučila
přípravu dálnice podle varianty č. 1  a jedno-
hlasně schválila postup investora a potvrdila
pokračování příprav stavby dálnice D35 v pů-
vodní variantě.
Zastupitelstvo města Litomyšle téhož roku roz-
dílem jednoho hlasu vyjádřilo stanovisko,
v němž souhlasí s vedením dálnice v původní
variantě č. 0. Podmínkou bylo, že u částí stavby,
kde hrozí riziko překročení hlukových norem,
požaduje město vykoupení širšího pásu po-
zemků a realizaci protihlukových stěn a vý-
sadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu
omezení hlukového zatížení okolní zástavby.

Aktuální stav příprav
K lednu 2019 platilo, že se z šesti projektova-
ných úseků dálnice stalo sedm. Úseky Džbánov
– Litomyšl a Litomyšl – Janov byly zkráceny
o jejich části v blízkosti Kornic a vznikl tak nový
úsek Litomyšl – Janov – 1. etapa. Na ten se zpra-
covává projektová dokumentace kvůli úpravě
vedení trasy, která byla v konfliktu s dokumen-
tací EIA. Smluvní termín pro podání žádosti
o územní rozhodnutí je 30. 11. 2019.
O úseku Litomyšl – Janov se vede územní řízení.
Obec Strakov předložila oponentní akustickou
studii, jejíž závěry se neshodovaly s podklady
projektantů. Zdravotní ústav se sídlem v Os-
travě v lednu v odborném posouzení uvedl, že
praktickým řešením tohoto dilematu není vy-
pracování dalších hlukových studií, ale příprava

S logem města se budeme
letos potkávat častěji
Město Litomyšl každoročně pomocí dotací pod-
poruje opravy domů, sportovní kluby, kulturní
akce či třeba nákupy domácích kompostérů. Od
začátku roku 2019 mají příjemci dotací novou

povinnost. Podle účelu poskytnuté finanční po-
moci jsou povinni odpovídajícím způsobem pre-
zentovat město jako jednoho ze sponzorů. Logo
by se tak mělo objevovat například na webo-
vých stránkách, plakátech, pozvánkách, banne-
rech, vstupenkách či nově vyrobených dresech
sportovních klubů. Aktuální loga města i infor-
mace k jejich používání najdete na www.lito-
mysl.cz/dotace/loga. -red-
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Nestraníci
Plánovaná stavba D 35
Na semináři zastupitelstva jsme byli seznámeni
se stavem přípravy dálnice D 35 v úseku Časy –
Opatovec. Hlavní projektant – koordinátor jed-
notlivých úseků, nás seznámil s rozpracova-
ností nebo dokončením dokumentace
k územnímu řízení, stavem územních řízení
v jednotlivých úsecích a předpokládaných ter-
mínech vydání územních rozhodnutí.  Byly
představeny aktualizované předpokládané
počty vozidel na jednotlivých úsecích nové dál-
nice a přilehlých nebo souběžných komunika-
cích. Znovu jsme byli upozorněni na kolaps,
který by mohl nastat za předpokladu, že bude
dokončena dálnice Časy – Džbánov a dále sve-

dena doprava směrem na Svitavy po stávající
I/35.
Projektanti úseku kolem Litomyšle vysvětlovali
důvody výškového vedení trasy, technického ře-
šení odvodu povrchových vod, zabezpečení
proti průsaku znečištěných vod do podzemí, na-
pojení dešťových vod do vodotečí, retencí
těchto vod apod. Dále byly vysvětleny principy
výpočtu hluku a požadavky na osazování proti-
hlukových stěn jako součást stavby. Na dotaz,
proč je možné, že výpočtem jiného specialisty
byly kolem Strakova zjištěny jiné – vyšší hod-
noty, bylo vysvětleno, že se pro výpočty a mo-
delování používá několik schválených metod,
které se mohou lišit. Jedná se o teoretické vý-

počty. Součásti dokumentace ke stavebnímu
povolení bude také akustické řešení a nejdůle-
žitější bude měření hluku od provozu po dokon-
čení stavby před vlastní kolaudací.
Seminář beze zbytku splnil naše očekávání.
Věcné a racionální vysvětlení vznesených do-
tazů bylo podáno způsobem, kterému musel
každý porozumět.
Výstavbu nové dálnice D 35 ve variantě 0 pod-
porujeme jako nejrychlejší a nejefektivnější
možné řešení vedoucí ke snížení dopravního za-
tížení stávající komunikace I/35. Závěrem chci
vyjádřit optimismus, že se nové dálnice do-
čkáme i v našem kraji.

Za hnutí Nestraníci Josef Černý

Generace 89
Tři králové a deset tisíc králů
V sobotu 5. ledna jsme v ulicích mohli vidět ne-
utěšený obrázek. Na dobrovolníky tříkrálové
sbírky se snášely proudy vody, vítr bral zplihlé
papírové koruny a nejeden Baltazar místo vy-
strkování brady několik hodin cvakal zuby. Přesto
se v Litomyšli podařilo vybrat rekordní částku. 
Vzpomněl jsem si na slova Václava Havla, které
si dovoluji citovat: „Nemůžeme se jen radovat
ze všech výhod, které soudobý civilizační vývoj
přináší, ale musíme přijímat i zvýšenou míru
naší spoluodpovědnosti za obecný stav věcí
a odvážně tuto spoluodpovědnost promítat do
svého počínání." Ta děcka, která nám zpívala
u dveří, naplnila tuto výzvu do písmene. Vždyť

mohla zůstat v teple u televize. Nebo se promo-
čení koledníci mohli po pár domech sbalit
a vzdát to. Nikdo by jim to neměl za zlé. Viděl
jsem sedmileté děti, které od branky vyhnal ne-
příjemný pán ve chvíli, kdy jim voda kapala ze
špičky nosu. A šly zpívat k dalšímu domu.
Zkrátka, tu sobotu v ulicích chodily ulicemi de-
sítky odvážných lidí. Měli odvahu překročit hra-
nici mezi pohodlím a odpovědností za stav věcí.
A pak přišla sněhová kalamita. Další makači
v ulicích. Tentokrát s lopatami. I když neměli
v bytovce zrovna službu, i když ten chodník
přímo nesousedí s jejich domem, chtěli odházet
sníh dřív, než si na něm stará paní od vedle
zlomí nohu. Udělali to namísto toho, aby pak vo-

lali na město, že tam mají ušlapaný sníh měnící
se v led. Měli odvahu překročit hranici mezi péčí
o svoje a odpovědností za stav věcí za jejich
plotem. I když soused nechápavě koukal, proč
to zametá, když to není jeho.
O dalším víkendu se vrátil syn nadšený ze
skautské výpravy. Nedozvěděl jsem se od něj
přesně, kdo připravil její program. Ale byli to
další z těch, kteří vyměnili pohodlí za odpověd-
nost a odvahu nebát se toho, co tomu řeknou
ostatní.   
Malí tři králové, nebo další desítky, stovky, nebo
možná deset tisíc litomyšlských odvážných,
kteří děláte naše město skutečně NAŠÍM, Vám
všem díky! Jan Vavřín, Generace 89

Vyjádření politických stran k lednovému
semináři o výstavbě dálnice D35
Jsem moc rád, že se podobné semináře pořá-
dají. Obzvlášť je tato možnost seznámit se
s danou problematikou vítána námi, novými za-
stupiteli. Jelikož se semináře zúčastnilo hned
několik lidí zodpovědných za různé oblasti
kolem stavby D35, bylo možné dostat odpovědi
na mnoho dotazů. Pro mě osobně bylo třeba
zajímavé se od odborníků dozvědět o situaci
kolem budování protihlukových bariér, jak je kdy
vhodné zvolit výškový profil, či jak je to s vodou
v krajině kolem dálnice. Úkol je teď jasný, vybu-
dovat dálnici co nejdříve. 

Martin Šorf, KDU-ČSL a nezávislí

Problematika přípravy realizace dálnice D35 je
tak složitá a byrokraticky nepřehledná, že účast
zastupitelů na semináři je téměř jedinou mož-
ností, jak do ní za podpory odborníků aspoň tro-
chu nahlédnout. I když jsme se jako zastupitelé
spousty odpovědí na spoustu otázek dočkali,
stále je patrné zaspání v komunikaci ze strany
vedení města směrem k dotčeným obcím a sub-
jektům v minulých letech. To znamená, že v této
chvíli je stávající pokročilý stav příprav a dosa-
žených kroků včetně trasování v podstatě ne-
možné měnit. Proto je nyní prioritou zástupců

města dosáhnout při jednáních s ŘSD a inves-
torem maximálního možného zajištění odhluč-
nění a přizpůsobení okolí trasy, aby zátěž pro
město a okolní obce byla co nejmenší.

David Edlman, Generace 89

Setkání mělo za cíl informovat především nově
zvolené zastupitele o průběhu přípravy vý-
stavby D35 v původní navržené trase var. 0 dle
ZUR. Tato trasa byla v minulosti několikrát de-
tailně posuzována z nejrůznějších pohledů
a shledána jako optimální. Jen málokterá část
trasy dálnice byla tak podrobně zkoumána
s tak jednoznačným závěrem. Speciálně ke
zhodnocení našeho úseku Litomyšl – Janov
byla dne 22. srpna 2017 svolána „Centrální ko-
mise ministerstva dopravy“, která všemi se-
dmnácti hlasy rozhodla o pokračování přípravy
výstavby pouze v této trase. Z jednání jsem
měl proto dobrý pocit, že Litomyšl svým ro-
zumným přístupem nezdržela výstavbu dál-
nice ani o jediný den.  Využijme  upřímnou
snahu státu a ŘSD tuto dálnici konečně vybu-
dovat. Vždyť evropské peníze existují a ČR je
mnohdy neumí ani vyčerpat.

Josef Janeček, předseda MS ODS Litomyšl

Seminář, uspořádaný pro zastupitele, pro mne,
jako dlouhodobého poslance MěstNV a ná-
sledně zastupitele města, (nepřetržitě od r. 1976)
nové zásadní poznatky nepřinesl. Byl jsem od
počátku při jednáních a o problematiku jsem se
aktivně zajímal a účastnil jsem se řady jednání
mimo ZaM, (např. seznamování občanů ve
Smetanově domě, jednání ve Strakově 24. září
2018 za účasti poslance Kolovratníka – před-
sedy podvýboru PS pro  dopravu, investora,
starostů dotčených obcí i zástupců občanských
aktivit). Koordinátor výstavby silnice R-35 zre-
kapituloval veškeré úkony, provedené od prvo-
počátku do současné doby. (Jejich přehled jsme
obdrželi předem elektronickou poštou od města
jako informaci pro jednání). Protože pozvanými
účastníky byli mimo koordinátora výstavby
pouze  projektanti stavby, vyjadřovali se k pro-
jektu z technických hledisek pro variantu "0",
kterou schválilo minulé zastupitelstvo převahou
jednoho hlasu. Pro nově zvolené zastupitele,
kterých je v současnosti celá řada, však beze-
sporu seminář význam měl.

Vítězslav Hanzl, KSČM

Příspěvky jsou řazeny podle data doručení.

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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Restaurátoři dokončili další část oprav Očistcové kaple
Po roce intenzivní práce přišly z Fakulty restau-
rování Univerzity Pardubice dobré zprávy. Tým
odborníků, který se věnoval vnitřní výzdobě
unikátní Očistcové kaple, dokončil restaurování
asi 50 metrů čtverečních maleb. Jednalo se již
o třetí etapu podobného zásahu uskutečněnou
po roce 1990 v kapli náležící k piaristickému
chrámu. Na restaurování provedená v letech
2003–2004 a 2007–2008 navázala současná
etapa až po 10 letech především vzhledem
k plánování a realizaci komplexní obnovy koleje
v rámci revitalizace zámeckého návrší. V rámci
třetí etapy z let 2017 – 2018 se opravily malby
na severozápadní stěně kaple a souvisejících
okenních a dveřních špaletách, na jihovýchodní
stěně a na stěně jihozápadní s dveřní špaletou
směrem do kostela.
Na restaurování nástěnných maleb, odstraňo-
vání nečistot a opravě stěn pracovali studenti
i pedagogové fakulty od prosince 2017. „V této
etapě jsme se snažili co nejvíce navázat na
předchozí etapy prováděné fakultou restauro-

vání v minulém desetiletí, aby bylo výsledné pů-
sobení maleb jednotné. I přesto jsme ale pro-
vedli drobné úpravy postupu, například ke
zpevnění maleb byly použity vápenné nanosu-
spenze, tedy velmi moderní konzervátorský
materiál, jehož výzkumem se na fakultě zabý-
váme již asi 10 let. Je zajímavé, že tento materiál
byl v Očistcové kapli zkoušen již v roce 2008,

ale pro malé zkušenosti bylo tehdy od jeho po-
užití upuštěno,“ řekl k problematice restauro-
vání Jan Vojtěchovský, vedoucí Ateliéru
restaurování a konzervace nástěnné malby
a sgrafita.
Očistcová kaple byla dostavěna a vysvěcena
zřejmě v roce 1732, výzdoba je také z tohoto ob-
dobí. Kaple sloužila věřícím jako místo pro ko-
nání mší za zemřelé a k modlitbám za jejich
duše, které měly ukrátit jejich čas strávený
v očistci. Kvůli tomu má Očistcová kaple uni-
kátní výzdobu, na zdech návštěvníci najdou při-
pomínky konečnosti pozemského života –
lebky, plazy, kosti a další motivy spojené se
smrtí. Obrazy na stěnách a stropu měly ve věří-
cích vyvolat pokoru a sebereflexi. V rámci České
republiky se jedná o jednu z mála takto vyzdo-
bených kaplí.
Práce za 412 tisíc korun z poloviny hradil Par-
dubický kraj, druhou část dodalo město Litomyšl.
V současné době restaurátoři jednají s městem
o financování oprav poslední části kaple. -mv-

Městské hájenky bodují na Booking.com
Městské hájenky ve Strakově, Kozlově a na Bu-
dislavi se těší čím dál větší oblibě u turistů.
Kromě vzrůstající návštěvnosti, která loni sou-
hrnně dosáhla téměř 1000 klientů, o tom svědčí
i ocenění Guest Review Awards 2018 agentury
Booking.com. Ta na svém webu zajišťuje online
rezervaci ubytování pro turisty po celém světě,
Litomyšlsko nevyjímaje. 
Ocenění dostaly Městské lesy Litomyšl jako pro-
vozovatel hájenek za opakovaná kladná hodno-
cení návštěvníků. Klienti si pochvalují romantické
umístění budov v lesích kolem města, dobrou
nabídku služeb v okolí, poskytovaný komfort
a hlavně příjemné chování správců.

Zajímavostí je, že vysokých čísel dosahují i další
poskytovatelé ubytování v našem regionu.
V hájenkách hosté najdou moderně vybavené
pokoje, venkovní hřiště či gril. Budovy jim slouží
hlavně jako základny při  turistických a cyklis-
tických výletech po regionu. Ubytování však vy-
užívají i Litomyšlané pro prodloužené víkendy či
jako místo pro trávení dovolené.
Hájenky nechalo v minulých letech opravit
město. Jako poslední byla v létě 2017 otevřena
budislavská hájenka. Její kompletní oprava stála
téměř tři miliony korun. „Zpočátku se to někte-
rým lidem zdálo jako nepříliš dobrá investice,
ale jak je vidět, hájenky začínají městu investici

splácet a uka-
zuje se, že
oprava budov
a jejich otevření
návštěvníkům
bylo dobrým
rozhodnutím.
Navíc jsme
zvýšili nabídku
i kvalitu ubyto-
vání v regionu.
Z úspěchů há-
jenek mám
velkou radost,
je to ocenění
p ř e d e v š í m
dobré práce

Vznikla mediální komise
Nové volební období s sebou přineslo řadu
změn, jedna z nich se dotkla i Mediálního vý-
boru Zastupitelstva města Litomyšle, jehož
úkolem bylo mimo jiné dohlížení na činnost re-
dakce Lilie. 
V lednu vznikla Mediální komise Rady města Li-
tomyšle, která převezme povinnosti zaniklého
výboru. „Jedná se pouze o provozní záležitost,
protože chceme akčněji a rychleji řešit hlavně
nový web, turistický portál, propagaci a grafic-
kou identitu města, ale o městský zpravodaj
Lilie se budeme samozřejmě starat také. Do ko-
mise jsme přizvali odborníky a zástupce všech
stran zastoupených v zastupitelstvu, ale zájem

o členství nebyl velký navzdory tomu, že jsme
je opakovaně žádali o návrhy. V současné době
může do Lilie kdokoliv napsat prakticky cokoliv
a text vyjde, o což nám v minulých volebních
obdobích šlo. Žádné výrazné změny neplánu-
jeme, politická dvoustrana zůstane zachována.
Teď nás čeká spousta práce na vylepšování
webu a turistického a volnočasového portálu,
který bude naší prioritou,“ objasňuje úkoly ko-
mise starosta Daniel Brýdl.
V lednu došlo k dílčím úpravám hlavní strany li-
tomyšl.cz, kde snáze najdete kontakty i nabídky
zaměstnání na úřadě. -red-

správců a městských lesů,“ uvedl místostarosta
Radomil Kašpar.
Pronájmy jsou možné po celý rok a cena za
jednu noc se pohybuje kolem 400 Kč v závi-
slosti na termínu a výběru lokality. Přesný ceník
a nabídku služeb najdete na webu města v sekci
Podnikatel – Městské lesy Litomyšl.

-az-, foto: František Renza

Bílou stopou
Pracovníci městských lesů se i v letošním roce
snaží upravovat běžecké tratě. Sněhové pod-
mínky v nejbližším okolí Litomyšle běžkařům
zatím nepřejí. Městské lesy tedy upravují
v rámci možností alespoň přístupové cesty na
Kozlovský kopec – „Bulvovku“ ze Strakova
a lesní cestu ze Suché kolem Navrátilova ryb-
níčku, a to včetně jejich propojení kolem lesa
nad Strakovem a Pazuchou. Nejvíce práce dalo
jejich uvolnění od spadaných stromů po sněho-
vém polomu. Pokud napadne více sněhu, budou
se upravovat i okruhy kolem Litomyšle.
Na webových stránkách města se můžete po-
dívat na trasy jednotlivých okruhů. Zároveň zde
naleznete aktuality o tom, kam můžete s běž-
kami vyrazit. Dále lze na webu využít formulář
„Vaše náměty“, kam občané píší své návrhy 
a připomínky k bílé stopě.
Seznam tras si můžete prohlédnout i v Infor-
mačním centru na Smetanově náměstí.
Aktuální stav úpravy běžkařských stop na Koz-
lovském kopci naleznete na webových strán-
kách www.peklak.cz. -az-
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ZAMYŠLENÍ

Děkujeme dětem, paní ředitelce a učitelkám
III. MŠ Lidická za výzdobu prostor nové LDN
a interního oddělení Litomyšlské nemocnice. 

Prim. MUDr. Tomáš Ducháček
Chtěly bychom poděkovat paní Lence Bac-

kové za její nadšení, zájem, podporu a šíření in-
formací o historii našeho města. Dlouhodobě
připravuje rubriky „Kalendárium Litomyšle“
a „Historické pohledy“ v Lilii. Je důležitou člen-
kou odborného týmu projektu LAM (Litomyšlský
architektonický manuál) a mimo mnohé jiné
aktivity je i přispěvatelkou ve facebookové sku-
pině Litomyšl(sko) objektivem, kterou „záso-
buje“ unikátními historickými fotografiemi.
Děkujeme jí za to, že nás učí nezapomínat.
Za všechny její oddané čtenáře 
Dana Schlaichertová a Anna Waisserová

Chtěli bychom tímto poděkovat za uspořá-
dání nádherného benefičního koncertu pro
Nikolku, který se konal 9. prosince v Novém kos-
tele Církve bratrské v Litomyšli. Naše poděko-
vání patří všem vystupujícím, především
dětským hudebním klubům Hobit a Samorost,
a dále Vlaďce Mackové, Radce Jetmarové, Dani-
elu Kvasničkovi a všem ostatním, kteří se podí-
leli na organizaci koncertu. Zároveň děkujeme
i Dádě a Mírovi Koupilovým a Kláře Noskové za
jejich milé dary. rodiče Nikolky

Ke konci loňského roku ukončil svoji dlouho-
letou činnost na Městském úřadě v Litomyšli ve
funkci vedoucího Odboru životního prostředí
Ing. Jiří Randák. Byť se jeho specializace zamě-
řovala především na oblasti související s vodním
hospodářstvím, tak díky svému neutuchajícímu
zájmu o přírodu nabyl široké znalosti nejen o ži-
votním prostředí Litomyšlska, ale také o kultur-
ních zvyklostech a historickém využívání krajiny
v regionu, které tak mohl dávat do souvislostí.
O jeho vztahu k přírodě svědčí i jeho koníčky, ať
už se jedná o rybaření, či turistiku. Kolektiv pra-
covníků odboru životního prostředí děkuje
Ing. Randákovi za jeho dobře odvedenou práci
pro přírodu v čele odboru a za jeho přístup k ve-
dení kolektivu a přeje mu do dalších let pevné
zdraví, dobrou náladu a mnoho pozitivních zá-
žitků. 

kolektiv pracovníků odboru ŽP
4. února  tu bude  již 5 let, co nás opustila se-

stra, maminka a teta Dáša Kalíková. Za celou
rodinu, kamarádky a známé vzpomíná její se-
stra Alena. 

Děkujeme římskokatolické farnosti Litomyšl
za poskytnutí zázemí při konání tradiční Tříkrá-
lové sbírky v sobotu 5.ledna 2019 a společného
koncertu sborů KOS a Lilium ve čtvrtek 10.ledna
2019. Martina Soukupová

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Dobrá zpráva  
„Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou,
protože pomazal mne Hospodin,
abych kázal evangelium tichým. Poslal mne,
abych uvázal rány skroušených srdcem, abych
vyhlásil jatým svobodu a vězňům otevření ža-
láře, abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo.“

Iz 61. 1-2

Tento oddíl z Izaiášova proroctví si Ježíš vybral
za základ svého kázání v Nazaretě (Lk 4.16-30).
Představil tak zde svůj program. Přihlásil se
k tomu, že on je tím „Pomazaným“, tedy Mesi-
ášem, Kristem. Je pomazaným, tedy odděleným
k tomu, aby kázal evangelium. Aby zvěstoval
dobrou zprávu těm, kteří na tom nejsou dobře,
kteří mají bolest, žijí nesvobodě a v trápení. Při-
šel proto, aby vyhlásil „léto milostivé Hospodi-
novo.“ A svá slova pak Ježíš potvrzoval svými
činy. Hříšníkům odpouštěl jejich viny, nemocné

uzdravoval, opovrhovaných se zastával a dodá-
val naději těm, kteří ji ztratili.
Víme, že náš svět není zdaleka v pořádku. Jsou
zde křivdy a nespravedlnosti, nenávist a násilí,
bída i nesvoboda. Není to ale Boží vůle. Je
především důsledek lidského hříchu, lhostej-
nosti a nedostatku lásky. Prorok Izaiáš přišel
s evangeliem, s dobrou zprávou, že tomu tak
nebude napořád. A na to navázal Ježíš. A kázal
o Božím království, o Boží vládě, která bude
znamenat milosrdenství a spravedlnost.
Prorok Izaiáš mluví o létě milostivém. Podle Moj-
žíšova zákona se mělo v Izraeli vyhlašovat po 49
letech (tj. 7 x 7). Tento milostivý rok měl být
rokem svobody pro všechny obyvatele země.
Měly se napravit i majetkové poměry a každý se
měl vrátit zpět ke svému vlastnictví. Měly být
také odpuštěny dluhy a celá země měla odpočí-
vat. Neboť i země je  vlastnictvím Hospodino-
vým a lidé ji mají jen svěřenu do užívání. Léto
milostivé mělo být v Izraeli vyhlašováno troube-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: K dobrému jménu je
třeba se dopracovat.             A. Hörmann

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Ivanka Havranová
     Božena Valentinová
     Božena Burešová,
     Marie Víchová, Pavel Krejčí
85 let – Marie Ptáčková, Miroslav Pravec
     Milada Hrdličková, Milada Jůzová
90 let – Zdenka Könyüová
92 let – Jarmila Paťavová
93 let – Věra Kalinová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Petr Zerzán, Litomyšl
– Miroslava Weissarová, Litomyšl
Jan Zábrodský, Vysoké Mýto
– Petra Škrancová, Vysoké Mýto
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Růženou Víškovou (85 let)
Alenou Šmejdovou (90 let)
Zdeňkem Švecem (71 let) Pazucha
Jaroslavem Drápalíkem (77 let)
Janem Tobkem (81 let)
Květou Hrubešovou (76 let)
Janem Lipavským (69 let)
Růženou Hudečkovou (89 let)
Olgou Dlouhou (85 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.

ním na beraní roh. A ten se hebrejsky řekne
jobel. A odtud máme přes latinu i v češtině slovo
jubileum (radostné výročí). 
Ani z dějin Izraele, ani z dějin křesťanských ne-
máme doklady, že by ustanovení o roku milosti
bylo někdy dodržováno. A tak až dodnes zůs-
tává léto milostivé především znamením Božího
království, Boží vlády, která se vlamuje do naší
skutečnosti. Léto milostivé nám zvěstuje, že
Boží vůle je, aby všichni lidé byli osvobozeni, do-
stali zpět svůj majetek, byly jim odpuštěny dluhy
a mohli žít v odpočinutí a radosti. I dnes je nám
léto milostivé inspirací, podnětem, abychom se
pokoušeli napravit či zmírnit křivdy a nespra-
vedlnosti v oblasti lidské svobody i majetku.
Abychom třeba dnes hledali cesty, jak třeba od-
pustit dlužníkům jejich dluhy a zbavit je bře-
mena exekuce. 
Prorocké zaslíbení o létě milostivém, o Božím
času milosti naplnil Pán Ježíš Kristus. Sám Hos-
podin poslal Ježíše do tohoto světa jako svého
Pomazaného, jako svého Mesiáše, jako svého
Syna. Poslal ho, aby dával naději poníženým,
chudým a těm na okraji společnosti. Aby uzdra-
voval nemocné, zkroušené a zoufalé, aby vyhlá-
sil zotročeným svobodu. Aby nám zvěstoval
odpuštění našich vin, aby nás uzdravoval z na-
šeho sobectví a lhostejnosti, aby nás učil vidět
Boží pravdu a Boží milosrdenství.                                      
Amen. Václav Hurt, evangelický farář

Výstava o Nejedlém jde do finále
Expozici, kterou nedávno zmínil i prestižní ča-
sopis Dějiny a současnost, navštívili v úterý 22.
ledna v doprovodu jejích spoluautorů Martina
Boštíka a Stanislava Vosyky členové litomyšl-
ského městského zastupitelstva. O prohlídku

požádal pan starosta, jenž chce, aby byli odpo-
vědní činitelé takříkajíc „v obraze“ pro případné
další rozhodování o osudu Nejedlého pomníku.
Jejich pochvalná slova či třeba písemná hodno-
cení od četných návštěvníků z tuzemska i ze za-
hraničí (např.: „Úžasná výstava  nadhled, vše
tam je – co dodat. Díky všem, kdo se podíleli.“
„Výborná výstava. Neobvykle (oproti jiným vý-
stavám) záživná, přehledná a dobře posklá-
daná.“ „Příběh Zd. Nejedlého je dokladem toho,
že ani píle, vzdělanost a nadání (talent) nejsou
nic platny, dáme-li Faustovi svůj morální profil,
svou duši.“) svědčí o tom, že se výstava líbí. Její
zakončení se uskuteční symbolicky v neděli 10.
února (na tento den připadá 141. výročí Nejed-
lého narození), kdy od 14 hodin pohovoří
v domě U Rytířů historik a pedagog Václav Ná-
jemník na téma Dětství a druhý život Zdeňka
Nejedlého. Stanislav Vosyka, foto: MGL
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160 let – 11. 2. 1859 se narodil Josef Žďár-
ský, litomyšlský obchodník a kulturní pra-
covník, který se zasloužil o rozvoj
městského muzea. Po svatbě se přestěho-
val do Litomyšle a brzy vstoupil do řady
místních spolků a vznik jednoho z nich
přímo inicioval – Hnízdo kosů litomyšlských.
Podílel se na správě města, především jako
lesní referent, v roce 1904 navrhl pojmeno-
vání ulic ve městě, v roce 1917 se stal správ-
cem městského muzea. Od roku 1922
pracoval na koupi staré budovy piaristického
gymnázia pro muzejní účely. Koupě byla
uskutečněna v roce 1926. Rekonstrukce pro-
bíhala podle Žďárského plánů, sám provedl
i instalaci sbírek. Muzeum bylo slavnostně
otevřeno v květnu 1928. V roce 1932 se
Žďárský stal čestným ředitelem muzea. 
160 let – 4. 2. 1859 se narodil Viktor Kamil
Jeřábek, spisovatel a učitel. Vystudoval re-
álku v Litomyšli a potom učitelský ústav
v Kutné Hoře, působil jako učitel nejdříve na
Litomyšlsku, poté na Brněnsku. Vynikl jako
spisovatel, autor románů a povídek z brněn-
ského venkova. Náměty však čerpal i z Lito-
myšlska. Po jednom ze spojeneckých náletů
na Brno se v roce 1944 odstěhoval zpět do
Litomyšle, kde o dva roky později zemřel. Na
jeho rodném domě čp. 108 je orientační
bronzová deska. 
140 let – 2. 2. 1879 se narodil Quido Hodura,
český filolog, vysokoškolský učitel. Studoval
na litomyšlském gymnáziu, Filozofické fa-
kultě UK v Praze a krátce na pařížské Sor-
bonně. Po studiu učil na malostranské
reálce, dále na Náchodsku a nakonec přešel
do Kanceláře Slovníku jazyka českého, kde
zastával funkci ředitele. Ve druhé polovině
30. let vedl první jazykovou poradnu Česko-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

únor 2019

Hotel Slezák Dvojdům čp. 77 a 78 byl přestavěn po požáru v roce 1814 a znovu upraven roku 1888
Janem Janečkem. Přestavba ve funkcionalistickém slohu se zvýšením o jedno patro byla uskuteč-
něna v roce 1935, kdy byl majitelem hoteliér Čeněk Svoboda. V 1. pol. 20. století stála před hotelem
benzinová pumpa. Za 2. sv. války hotel sloužil německým dětem. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

slovenského rozhlasu. Po 2. světové válce
nastoupil na Pedagogickou fakultu UK
v Praze, kde byl jmenován jejím prvním pro-
fesorem českého jazyka a stal se vedoucím
katedry českého jazyka a literatury, zabýval
se litomyšlským nářečím. Na jeho rodném
domě čp. 170 v Litomyšli je pamětní deska
s bustou (dílo sochaře Karla Lidického z roku
1974).
100 let – 3. 2. 1919 zemřel František Klapá-
lek, entomolog, středoškolský učitel. Vystu-
doval gymnázium v Litomyšli, později
studoval přírodní vědy na Karlově univerzitě.
Spolu s dalšími 19 entomology byl zakláda-
jícím členem České společnosti entomolo-
gické, která byla založena roku 1904 v Praze.
Stal se prvním předsedou této společnosti.
Jako významný znalec hmyzu byl známý po
celém světě. Byl autorem prvního českého
překladu knihy Charlese Darwina: „O původu
druhů...“. Předčasná smrt ve věku nedoži-
tých 56 let mu neumožnila dokončit a zhod-
notit celoživotní dílo, k uctění památky této
vůdčí osobnosti české entomologie byly
jeho jménem označeny některé taxony
hmyzu. 
80 let – 18. 2. 1939 zemřel Rudolf Vejrych,
portrétista, malíř krajin a zátiší, pedagog. Po
studiu na AVU v Praze odjel jako stipendista
do Paříže, po návratu žil na Kozlově, byl šva-
grem Maxe Švabinského. Namaloval pro
městskou radnici dosud největší obraz – pa-
norama Litomyšle. Pochován je na malém
hřbitůvku na Kozlově. 
55 let – 12. 2. 1964 zemřel František Boštík,
básník, spisovatel, fotograf, kněz, středo-
školský učitel. Vystudoval litomyšlské gym-
názium a bohosloveckou fakultu v Hradci
Králové. Po roce 1948 byl pronásledován,
odsouzen a vězněn v Chrudimi. Byl zbaven
souhlasu k výkonu kněžské služby. Věnoval

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
na: • Audit zjišťuje závady na mostech, lávkách
a nadchodech • Autobusem MHD zdarma • Lé-
čebna dlouhodobě nemocných se konečně pře-
stěhovala • Den otevřených dveří Fakulty
restaurování • Dvě karatistky přivezly z MČR
2018 čtyři medaile • Svatební veletrh 2019 –
Svatba & Párty • Psinec v Pohodlí byl uzavřen •
5. ples Akademie českého veteránismu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Výročí v roce 2019
V roce 2019 si připomeneme hned několik vý-
znamných výročí. Letos například uplyne 600
let od první pražské defenestrace, 80 let od ně-
mecké okupace Čech, Moravy a Slezska
a vzniku protektorátu Čechy a Morava, 20 let od
vstupu České republiky do NATO či 15 let od
vstupu do EU. Níže přinášíme ve spolupráci
s Lenkou Backovou seznam důležitých lokál-
ních výročí. Pokud chystáte k nějakému z nich
připomínkovou akci, dejte o ní přes Lilii vědět!

Březen 2019
195 let – Smetana Bedřich * 2. 3. 1824, Litomyšl     
Duben 2019 
90. narozeniny oslaví Cigler Václav 
* 21. 4. 1929, Vsetín      
105 let – Kopal Zdeněk, prof. RNDr., DrSc. 
* 4. 4. 1914, Litomyšl      
25 let – Setkání sedmi středoevropských prezi-
dentů 15. – 16. 4. 1994      
15 let – Odhalení památníku Zdeňka Kopala –
Dvojhvězda 3. 4. 2004     
Květen 2019
50 let – Váchal Josef + 10. 5. 1969,
Studeňany u Jičína
135 let – Smetana Bedřich + 12. 5. 1884, Praha     
Červen 2019
95 let – Odhalení pomníku Bedřicha Smetany
21. 6. 1924            
90 let – Krajinská výstava východních Čech
29. 6. 1929 – 28. 7. 1929 
60 let – Odhalení pomníku Aloise Jiráska
7. 6. 1959    
Červenec 2019
90 let – Návštěva T. G. Masaryka v Litomyšli –
Krajinská výstava 9. 7. 1929            
Září 2019
135 let – Váchal Josef * 23. 9. 1884,
Milavče u Domažlic  
130 let – Návštěva císaře Františka Josefa I.
v Litomyšli 10. 9. 1889     
Listopad 2019
130 let – Založení Kosího hnízda 20. 11. 1889     
Prosinec 2019
30 let – Stříteský František Ambrož, P.,
+ 16. 12. 1989, Litomyšl    
20 let – Zapsání litomyšlského zámku 
do Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO 4. 12. 1999 -red-

Vzpomínka
na Jana Palacha
Litomyšl se ve středu 16. ledna připojila k uctění
památky Jana Palacha, který se v ten den před
50 lety  zapálil na Václavském náměstí v Praze
a zemřel o tři dny později v nemocnici. Jeho čin
měl vyburcovat veřejnost z rezignace, do které
se začala propadat po srpnové okupaci Česko-
slovenska. Na zámeckém návrší byla vystavena
jeho fotografie spolu s doprovodným textem
a u budovy městského úřadu byly vyvěšeny
vlajky na půl žerdi. -az-

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

se postavě selského vůdce Lukáše Pakosty
(Krvavé vavříny) i přírodní lyrice – U zpívají-
cích vod (ilustroval František Ropek) atd.
Jeho báseň Na Bledu zhudebnil J. B. Foerster.

Lenka Backová
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Pomocí „Marušky“ můžete hlásit
nepořádek již půl roku
Aplikace na hlášení závad Marushka Photo, kte-
rou si můžete zdarma stáhnout z Google Play
nebo Apple Store, pomáhá občanům již půl roku. 
Za tu dobu občané podali přes 80 validních
podnětů, které se vyřešily nebo jsou v řešení.
Do tohoto čísla nejsou započteny neúplná hlá-
šení či spam. A co Litomyšlané nejčastěji hlásí?
Jedná se hlavně o nefunkční veřejné osvětlení,
špatně parkující auta, poničený městský mobi-
liář, usychající zeleň či poškozenou nebo zne-
čištěnou vozovku. Aplikace tedy plní svůj účel,
pro který ji město v červenci uvedlo do ostrého
provozu. V současné době vedení radnice řeší,
zda uživatelé budou mít možnost vkládat
podněty i z počítače, doposud mohou při hlá-
šení závad používat pouze chytrý telefon.
Pomocí aplikace můžete závady, které podle

vás zasluhují řešení, vyfotit a nahlásit do
systému. Podle jednotlivých kategorií závad
se pak podnět dostane ke správci, který vidí
snímek, souřadnice GPS, a pak rozhodne
o způsobu řešení. Po zaslání snímku pak
občan vidí postup řešení na stránce
http://gis.litomysl.cz/zavady. 
Po vyřízení problému je informace na výše uve-
dené stránce dostupná ještě 14 dní, následně je
skryta. Aplikace Marushka Photo nezazname-
nává žádné osobní informace. Občané však sa-
mozřejmě mohou hlásit závady dál tradičními
způsoby, tedy osobně, telefonicky a korespon-
denčně s jednotlivými úředníky či prostřednic-
tvím Starostovy odpovědny na webu
www.litomysl.cz, kde na hlavní straně nově na-
jdete návod k použití mobilní aplikace. -az-

Na ulici 9. května najdete od
ledna novou skulpturu, která
připomíná starou alej. „Saku-
rová duše“ je dílem řezbáře Ji-
řího Janočka, jenž ji vyřezal
z kmene původního stromu
z tamního stromořadí. „Sakura
je vyšlechtěná třešeň. Jejím do-
movem je Japonsko. Tuto zemi
mám spojenou s gejšou, jež ve
mně evokuje společnici. Tu
úchvatnou ženu, jež muže dělá
mužem. Třešeň roste pod nad-
vládou Luny, která je v mytologii
spojována s Pannou Marií
a symbolizuje ženskost. Třešeň je navíc i u nás
symbolem lásky, kdy se milenci líbají pod roz-
kvetlou třešní. To vše jsem se snažil zachytit do
plastiky Duše sakury. Tu něžnou ženu, jež střeží,
naplňuje a doprovází život. A v tomto případě
ještě spojuje dvě generace stromů. Střeží a do-
provází své sestry na nové cestě životem,“ pro-

zradil autor sochy svou inspi-
raci.
Oblíbené stromy s růžovým kvě-
tem byly pokáceny minulý rok
kvůli zdravotnímu stavu, po re-
konstrukci ulice 9. května arbo-
risté na místě vysadili 79
mladých sakur, které budou mít
výše posazenou korunu. Vy-
kvést by poprvé mohly již letos
na jaře.
Rekonstrukce ulice 9. května
stála 15 milionů korun, došlo při
ní k rekonstrukci elektrického
vedení, vozovky, opravě chod-

níků, vybudování nových parkovacích míst pro
auta i stanoviště pro kontejnery. Kromě sakur
občané v ulici také najdou živé ploty, růže a tr-
valkové záhony. V rámci oslav výročí 100 let re-
publiky nechalo vedení města v lokalitě také
umístit sochu akademického sochaře Alfréda
Bartůňka s názvem Slavěna. -mv-

Více kontejnerů,
více možností
pro třídění
U vlakového nádraží se v lednu na žádost oby-
vatel zveřejněné ve Starostově odpovědně ob-
jevily tři kontejnery na sklo, papír a plasty.
V Litomyšli tak funguje již 55 stanovišť, v nichž
najdete přes 250 kontejnerů na třídění plastů,
čirého a směsného skla a papíru. 
Občané mohou využít i pěti veřejně přístupných
kontejnerů pro elektroodpad, tří E-boxů v bu-
dově Městského úřadu Litomyšl a pěti kontej-
nerů na kovové obaly u větších nákupních
center. K odevzdání použitého oblečení slouží
šest veřejně přístupných nádob na použité oša-
cení, město v této oblasti spolupracuje s Farní
charitou Litomyšl a Diakonií Broumov.
Biologicky rozložitelný odpad jako například
větve a listí mohou občané umisťovat do volně
přístupného kontejneru u sídla městských slu-
žeb, město také pravidelně uvolňuje peníze na
dotace pro pořízení domácích kompostérů.
Dvakrát do roka se také uspořádá mobilní svoz
pro tento odpad. Použitých olejů se mohou ob-
čané zbavit ve sběrném dvoře.
Za rok Litomyšlan v průměru vyprodukuje 170
kilogramů směsného odpadu. Ten se na většině
území odváží jednou za 14 dní, u bytových
domů a v centru města jedenkrát za týden. Tří-
dění je efektivní možností, jak vybrané suroviny
dále používat a nezatěžovat životní prostředí.
Ročně na jednoho obyvatele připadá 75 kilo-
gramů vytříděného odpadu. 
Více informací k odpadovému hospodářství na-
jdete na webu litomyšl.cz v sekci Občan/
Služby/Svoz komunálního odpadu.

-mv-

Zapojte se
do #Nepetuj!
Není nám lhostejné životní prostředí a stále na-
růstající náklady za svoz odpadů, proto jsme se
rozhodli, že se staneme partnerem ekologické
kampaně #Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci
jednorázových PET lahví a zároveň jít ostatním
lidem příkladem. Například tím, že si zakoupíte
lahev na více použití nebo samotnou PET lahev
několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce jsou na úřadě a v infor-
mačním centru přichystány etikety #Nepetuj,
které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit
na svoji lahev a jít příkladem svému okolí. Poté
je možné načíst QR kód z etikety (v případě ku-
latých nálepek zapsat číslo z etikety rovnou na
webu) a na webu www.nepetuj.cz zapsat počet
naplnění lahve. Díky tomu budeme schopni
světu říci, kolik jste vy, naši občané, ušetřili PET
lahví. 
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zů-
stane dalším generacím.
Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak
jen nečinně nepřihlížet globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte ži-
votní prostředí, se můžete registrací své etikety
zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů
kampaně #Nepetuj. Více informací naleznete
na webu www.nepetuj.cz. -red-

Sakurová duše připomíná starou alej

Cesta odpadu
Bioodpadem jsme obohatili nazrálý kompost
v zahradě 2. základní školy. Mohli jsme porov-
nat jak vypadá zralý, černý kompost a námi při-
nesený  surový bioodpad. S dětmi jsme si
povídali o životě v kompostu, kvalitě a o tom jak
dlouho kvalitní hnojivo v podobě kompostu
vzniká.
Na jaře 2019 procházku dokončíme na sběrném
dvoře města Litomyšl v ulici Mařákova a uká-
žeme si všechny druhy ostatního odpadu (vel-
koobjemový odpad, nebezpečný odpad, zářivky,
oleje, velké bílé elektrospotřebiče).
Vycházky „Cestou odpadu“ město Litomyšl na-
bízí již pátým rokem. Jsou oboustranně přínosné
pro žáky, rodiny, školu i odpadové hospodářství
MěÚ Litomyšl. Mladé generaci předáváme ak-
tuální informace kolektivních systémů EKO-
KOM, Asekol, Elektrowin s jejichž kontejnery se
máme možnost setkat na sběrných hnízdech
nejen u nás, ale na území celé ČR. Nechyběly
ani odměny v podobě pexesa, tašek na třídění,
pomůcek z recyklátů, které nám věnovaly zmí-
něné kolektivní systémy.
Jedině příkladem, osvětou a názornou ukázkou
zasejeme myšlenku a docílíme plánu jak ne-
skládkovat po roce 2024. Jana Foltová

V listopadu 2018 na výzvu pedagogů 3. ZŠ T. G.
Masaryka proběhla v rámci environmentální
výuky praktická ukázka třídění odpadu. Děti při-
nesly do výuky různé druhy odpadu. Ve třídách
jsme společně vytřídili do barevných tašek
firmy EKO-KOM základní složky papír, plast
a sklo. S vytříděným odpadem jsme se vydali
cestou odpadu. Díky připravenému pytlovému
systému na chodbách školy jsme si odlehčili od
papíru a plastů, baterií, elektrospotřebičů.
S kovy, sklem, textilem  a bioodpadem jsme pu-
tovali na nejvybavenější sběrné hnízdo v Lito-
myšli v ulici 17. Listopadu naproti nákupnímu
středisku. 
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Slavnostní otevření zrekonstruované
interny, do které se přesunula i LDN
Litomyšlská interna je v novém. Budova ze 30.
let minulého století prošla po padesáti letech
rozsáhlou rekonstrukcí a v současné době na-
bízí pacientům i personálu mnohem větší kom-
fort. Rekonstrukce, kterou hradil převážně
Pardubický kraj s přispěním Nemocnice Pardu-
bického kraje, vyšla na 33,6 mil. korun. Probí-
hala ve třech etapách a ukončena byla na konci
minulého roku, kdy se do budovy také začali
vracet pacienti. Součástí budovy je nově také
léčebna dlouhodobě nemocných, která se sem
přesunula z vily Klára. Stavbu prováděly společ-
nosti Profistav a První stavební Chrudim.
Rekonstrukce pavilonu, který byl poprvé slav-
nostně otevřen v září roku 1938, probíhala za
provozu v letech 2015 – 2018, a to ve třech eta-
pách. Původní plán opravit místo interny jen
prostory pro přesun LDN vzal v průběhu příprav
za své a kraj se nakonec rozhodl zrekonstruovat
pavilon celý. „Osobně vnímám jako symboliku,
že opouštíme zdi vily Klára, dáváme sbohem 20.
století a otevíráme prostory pro medicínu 21.
století,“ řekl na úvod hejtman Pardubického
kraje Marin Netolický. Nejprve se začal zateplo-
vat plášť budovy, vyměnila se okna a zateplil se
strop.  Tato stavební část se ukončila v polovině
roku 2015 a proinvestovanou částku přibližně
9 milionů hradil Pardubický kraj.
„Nemocnice Pardubického kraje získala rekon-
strukcí interního pavilonu důstojný prostor pro
pacienty i personál. Nespornou výhodou je
i přesun léčebny dlouhodobě nemocných. Re-
konstrukce navíc probíhala v pouze částečně
omezeného provozu, což nebylo komfortní ani
pro pacienty, ani pro personál,“ popsal Tomáš
Gottvald, generální ředitel a předseda předsta-
venstva Nemocnice Pardubického kraje.  
Dnes naleznete v přízemí stavby řadu ambu-
lancí, například pro diabetiky, pacienty s one-
mocněním jater, cév,  nebo třeba štítné žlázy
a další. V prvním patře pak našla své nové místo
léčebna dlouhodobě nemocných, která sem
byla přesunuta z vily Klára, a v patře druhém
pak interna.

Úpravy v budově
„Původní stavba je téměř osmdesát let stará.
Nedala se v ní pořádně otevírat okna, větrat
a kvůli chybějícímu zateplení byla i vysoce ener-
geticky náročná. Dokončená modernizace in-
terny byla jednoznačně potřebná záležitost,
navíc se zde současně podařilo vyřešit také při-
družení pacientů z nevyhovující a odloučené
vily Klára. Tento pavilon v Litomyšlské nemoc-
nici tedy nyní konečně nabízí přijatelné pohodlí,
které v odloučených prostorách dlouhodobě
chybělo,“ sdělil Ladislav Valtr, radní pro zdravot-
nictví Pardubického kraje. 
Z hlediska dispozičního uspořádání k velkým
změnám až na pár příček nedošlo. Úplně nová
vlastní sociální zařízení mají tři pokoje, které
slouží jako tzv. izolační, jsou určené pro paci-

enty, jež není možné umístit do společných pro-
stor s ostatními, například z důvodu infekce.
Místnosti nicméně dostaly nové omítky, vý-
malbu, elektroinstalační rozvody, topení,
slaboproud, částečně vodovody, požární zabez-
pečení, odpady atd. Nově vybudovaná byla
i koupelna, podhledy, podlahy, madla nebo
schody. Celá budova je také vybavena novým
nábytkem. „Stávající rekonstrukce je jen začát-
kem dalšího rozvoje areálu. Ten má vypraco-
vaný tzv. generel, tedy plán rozvoje,
a Nemocnice Pardubického kraje se tak chystá
do areálu společně s vlastníkem investovat ně-
kolik desítek milionů korun,“ rozvedl ještě další
plány do budoucna Vladimír Ninger, člen před-
stavenstva NPK zodpovědný za zdravotnický
segment.
Benefitem, který rekonstrukce přinesla a který
si pochvalují hlavně pacienti, jsou televizory na
pokojích. Před rekonstrukcí je tam totiž nebylo
možné kvůli zastaralým rozvodům umístit. 

Léčebna dlouhodobě nemocných jako 
součást interny
Od roku 1974 sídlila litomyšlská léčebna dlou-
hodobě nemocných v Sedlákově vile, kterou
místní znají především pod označením vila
Klára. A přestože, jak padlo při dnešním slavno-
stním otevření, byl personál léčebny dlouho-
době chválen, rozhodně nešlo o zázemí, které
by odpovídalo moderní zdravotnické péči. Dnes
už je součástí areálu Litomyšlské nemocnice.
„Přestěhováním LDN došlo jednak k zefektiv-
nění péče nebo ke zpřístupnění hůře dostupné
fyzioterapie, jednak k úspoře finančních pro-
středků, které se vynakládaly na převoz prádla,
stravy, materiálu apod. mezi vilou a nemocnicí,“
dodává důvody přesunu Vladimír Ninger. Tato
část rekonstrukce probíhala tak, aby mohl být
zachován stejný počet lůžek. Nakonec však
došlo z důvodu většího komfortu pro pacienty
a také lepšího obslužného prostoru pro perso-
nál ke snížení kapacity oddělení o jedno lůžko.
Další osud vily Klára je momentálně jasný mini-
málně pro příštích pár let. „V této chvíli existuje
dohoda na úrovni Rady kraje, že prozatím ne-
budeme s tímto majetkem nijak nakládat. Situ-
ace v oblasti zdravotnictví je totiž poměrně
dynamická a nečekané problémy v jiné části
kraje nás nutí vytvořit záložní prostor pro případ
neočekávaných událostí například v Moravsko-
třebovské nemocnici. Do doby, než budeme mít
realizovaný tento projekt, budeme záměrně
držet objekt vily jako záložní variantu pro případ
nutného přesunu některých pacientů. Osobně
předpokládám, že tuto zálohu budeme držet
minimálně po tři roky,“ sdělil k budoucnosti
stavby hejtman Martin Netolický.

Kateřina Semrádová,
vedoucí oddělení komunikace
a marketingu NPK. Foto: NPK

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 2. 2. MUDr. Sláma
Ne 3. 2. MUDr. Sláma
So 9. 2. MUDr. Paseková
Ne 10. 2. MUDr. Paseková
So 16. 2. MUDr. Kašparová
Ne 17. 2. MUDr. Přichystalová
So 23. 2. MUDr. Mikulecká
Ne 24. 2. MUDr. Jílek ml.
So 2. 3. MUDr. Paseková
Ne 3. 3. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 2. 2. MUDr. Sadílková
Ne 3. 2. MUDr. Šíchová
So 9. 2. MUDr. Švábová
Ne 10. 2. MUDr. Filová
So 16. 2. MUDr. Beňová
Ne 17. 2. MUDr. Cacková
So 23. 2. MUDr. Jung
Ne 24. 2. MUDr. Mareš
So 2. 3. MUDr. Kopecká
Ne 3. 3. MUDr. Laštůvková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 2. 2. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 3. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 9. 2. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 10. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 2. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 17. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 2. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 24. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 2. 3. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 3. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
2. – 3. 2. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
9. – 10. 2. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461614 569
16. – 17.2. MUDr. Cacek  Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
23. – 24. 2. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
2. – 3. 3. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
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Veletrhy cestovního ruchu – hlavní téma
Litomyšle: 20 let na Seznamu UNESCO 
Veletrhy cestovního ruchu mají v oblasti pre-
zentace destinací stále nezastupitelnou roli.
Materiály z našeho města nebudou chybět ani
letos na těch nejvýznamnějších českých i za-
hraničních akcích. 
Letošní veletržní putování bylo díky spolupráci
s Českou inspirací zahájeno již 9. ledna prezen-
tací na veletrhu Vakantie Utrecht a pokračovalo
od 17. ledna na mezinárodním veletrhu turistic-
kých možností v regionech Regiontour Brno.
Právě zde proběhl křest stolního kalendáře s ná-
zvem „Užijte si města UNESCO a České inspi-
race“ a nástěnného kalendáře s názvem „České
dědictví UNESCO 2019“ s podtitulem „Slohy nás
baví“. Premiéru zde měla také brožura „Kam v Li-
tomyšli v roce 2019“. Lázně ducha Litomyšl jsou
pro rok 2019 vyhlášeny jednou z tzv. bran do
Čech. Prvním letošním výstupem je velkoplošná
fotografie na veletrzích cestovního ruchu v nové
expozici agentury CzechTourism nejen v České
republice, ale i v zahraničí. 
Stále nevycházíme z údivu, jaké obrovské dě-
dictví nám tu předkové v podobě památek
UNESCO zanechali. České a moravské památky
UNESCO jsou navíc také výbornou učebnicí sta-
vebních slohů. V nástěnném kalendáři na rok
2019 ukazujeme na příkladech památek
UNESCO právě jednotlivé stavební slohy. Na ti-
tulní straně je zámecký areál Litomyšl a kromě
překrásných fotografií kalendář obsahuje také
popis slohů a dvanáct ilustrací oken s malými
příběhy. Autorem ilustrací je výtvarník a vyso-
koškolský učitel Robert Smolík. 
Od čtvrtka 24. ledna byla expozice UNESCO
a České inspirace k vidění na veletrhu Slovakia-
tour Bratislava. Tento veletrh každoročně nav-
štíví opravdu obrovské množství návštěvníků,
kteří dovolenou v Čechách vyhledávají a milují
– věříme, že se nám podaří nalákat je právě do
našich měst. Právě zde jsme představili letošní

program Zahájení 8.
litomyšlské lázeňské
sezóny. Úspěch zazna-
menala i společná
mapa českých a slo-
venských památek
UNESCO. Již podruhé
jsme zde také odstar-
tovali cestovatelskou
soutěž UNES&CO.,
která je zaměřená na
české a slovenské pa-
mátky UNESCO.      
Další veletržní zastáv-
kou, na které se to bez
nás neobejde, je nejvý-
znamnější akce svého
druhu nejen v České
republice, ale i v regi-
onu střední Evropy, pražský únorový veletrh
Holiday World (21. - 24. 2. 2019). Právě na tomto
veletrhu dojde také k vyhodnocení loňského
kola nekonečných soutěží UNES&CO. a Česká
inspirace – města plná života. Zároveň zde
představíme nové tiskoviny, z nichž některé
jsou zaměřené speciálně na dětské obecenstvo. 
Od 1. do 3. března naleznete společnou expozici
také na veletrhu Dovolená v Ostravě, o týden
později nás čeká veletrh Infotour v Hradci Krá-
lové a v polovině března veletrh v Jablonci nad
Nisou. 
Účast na veletrzích je podpořena dotací pro
České dědictví UNESCO z programu Národní
podpora rozvoje cestovního ruchu v regionech,
který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Vedle účastí na veletrzích cestovního ruchu plá-
nujeme i další outdoorové prezentační aktivity.
Smyslem je prezentovat turistické atraktivity
našich měst v místech s velmi vysokou koncen-
trací potencionálních návštěvníků. Budeme vy-
bírat jednodenní až víkendové akce – využijeme
k tomu již zavedených kulturních, historických
a městských akcí, které mají velkou návštěv-
nost. Součástí prezentačních aktivitu budou sa-
mozřejmě i oblíbené Rychlokvízy a další drobné
soutěže na místě.
Hlavním tématem, které bude v letošním roce
rezonovat na většině akcí, je připomenutí 20. let
od zápisu zámeckého areálu na Seznam
UNESCO. Bez diskuse šlo o přelomovou událost
v dějinách města, která má na rozvoj cestov-
ního ruchu nezanedbatelný vliv.  

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,

výkonná ředitelka České dědictví UNESCO  

Program Zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny 
byl představen na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě
Strana 1
Novinkou letošního ročníku bude Smetanova
dětská scéna v parku u Smetanova domu
a dětském hřišti na Vodních valech. Nově ote-
víráme i sobotní scénu u Černého orla. Zahraje
zde Vertigo, Tygroo, Minus123minut a nebude
chybět ani jam session všech hudebníků. Při-
pravujeme pro vás i speciální lázeňskou design
zónu. Lázně ducha se spojily se slavným MINT
Marketem – přijďte se podívat do Růžové
uličky, nebudete litovat! K výročí dvaceti let od
zápisu zámeckého areálu na Seznam UNESCO
zazpívá v neděli odpoledne vokální Syxtet.
Těšit se můžete na skladby swingové, jazzové
i populární hudby.  

Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak
bavit lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií,
světel a dalších divadelních propriet? Výborně
– tato výzva je určena právě vám! Naše lázeň-
ská promenáda, která letos povede až z prv-
ního zámeckého nádvoří přes máchadlo až na
Braunerovo náměstí a protažena bude až ke
Smetanovu domu, bude v sobotu 27. dubna
2019 otevřena již od 10.00 hodin i pro vás. Za-
platit vám sice neumíme, ale můžete vybírat

do klobouku, futrálu od houslí či jiných „po-
kladniček“. Staňte se součástí projektu, o kte-
rém se mluví! Svoji účast můžete nahlásit na
mailové adrese lazneducha@litomysl.cz.

Soutěž Lázeňské prameny 
V uplynulých ročnících zahájení sezóny probí-
hala celodenní soutěž, která spočívala v kon-
zumaci gurmánských lázeňských pramenů.
Tato soutěž se v roce 2016 změnila na celo-
roční s rekordními 20 prameny. Pokud máte
zájem zařadit opět svůj speciální nápoj do
této soutěže, napište nám na adresu laznedu-
cha@litomysl.cz. Dodejme, že gurmánským lá-
zeňským pramenem může být nejen speciální
nápoj, ale také lázeňský pokrm. 

Výzva pro výrobce produktů
Pokud vyrábíte nebo nabízíte sortiment
vhodný pro lázeňské hosty, můžete jej celou
sobotu 27. dubna nabízet návštěvníkům lázeň-
ské kolonády. Vítané jsou regionální produkty,
ruční výrobky – ozdoby a suvenýry, drobné ob-
čerstvení, lázeňské oplatky… Zájemci o prodej,
nahlaste svoji účast u pana Leoše Krejčího na
mailové adrese krejci@smetanuvdum.lito-
mysl.cz. Pořadatelé si však ponechávají právo

výběru prodejců a nemusí zájemce přijmout.

Samolepky „Lázně ducha Litomyšl“ 
pro provozovatele služeb
I když nebude vaše provozovna přímo lázeň-
ským pramenem, podporovat myšlenku lázní
ducha můžete. Například tím, že hosta přiví-
táte v lázeňském městě, nabídnete mu infor-
mace o lázních, propagační materiály
a zejména jej obsloužíte tak, aby se cítil
opravdu dobře „opečován“. Již dnes si můžete
vyzvednout v Infocentru na Smetanově ná-
městí samolepku Lázně ducha Litomyšl
zdarma. 
Dodejme, že akci pořádá město Litomyšl ve
spolupráci se Smetanovým domem, příspěv-
kovou organizací Zámecké návrší, Regionálním
muzeem v Litomyšli, Městskou galerií Litomyšl
a řadou dalších organizací.  
Více informací a detailní program víkendového
otevření sezóny naleznete již brzy na webové
adrese www.lazneducha.cz, případně na face-
bookové stránce, kde jsou pravidelně zveřej-
ňovány také novinky z přípravy této akce.    

Za přípravný výbor Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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Kdo má raději komorní hudbu, může vyslech-
nout koncert tria Roman Patočka, Jakub Fišer
a Jiří Bárta se skladbami J. S. Bacha, včetně ti-
tulních Goldbergovských variací, nebo repre-
zentativní výběr komorních skladeb Bedřicha
Smetany v pořadu Z domoviny Ivana Klán-
ského, Leoše Čepického a Michala Kaňky. V ob-
líbeném varhanním koncertu tentokrát zazní
cyklus Faust jubilanta Petra Ebena, hrát bude
Ivana Chřibková a recitovat Miroslav Táborský
s Hanou Benešovou. Nejen krásný pohled na je-
viště nabídne čistě dámský orchestr Ambroš
Ladies Orchestra, v koncertu Komorní filharmo-
nie Pardubice k oslavám 50 let svého trvání se
představí „Paganini trubky“ Sergej Nakariakov.
Duchovní hudbu zastoupí výběr vokálních po-
lyfonií v koncertu Cantus ad gloriam Dei a Pa-
vlicova Missa brevis. Letos si opravdu užijí
vyznavači barokní hudby ve špičkovém prove-
dení. Magdalena Kožená vystoupí s Collegiem
1704 Václava Lukse, jedním z nejuznávanějších
evropských souborů tzv. autentického provozo-
vání staré hudby. Podobně vysokou kvalitu lze
očekávat i od „Händelovského“ recitálu Adama
Plachetky. Návštěvníci Večera na zámku v No-
vých Hradech budou moci dokonce zažít atmo-
sféru barokní slavnosti. Skuteční majitelé
panství je pohostí a pozvou k prohlídce zahrad,
sálů a komnat, dopřejí jim dobovou kratochvil-
nou zábavu, jejíž součástí bude i provedení zpě-
vohry Christopha Willibalda Glucka Paris
a Helena z roku 1770. Spojení hudby se zážitkem
čeká na diváky i v dalších pořadech. Radek Ba-
borák se svým souborem Orquestrina Baborák
doprovodí tanečníky, mj.  pár ze StarDance Mi-
chala Kurtiše s Annou Polívkovou, na výletu za
vášnivým tangem. K tanci nejspíš strhne náv-

štěvníky populární nu jazzová kapela Club des
Belugas, i proto se její vystoupení uskuteční
pod širým nebem v Klášterních zahradách. Tra-
dičnější jazz přinese další Jazzová jízda v jíz-
dárně, Emil Viklický se svým triem a recitátory
Taťjanou Medveckou a Jaromírem Medunou
provedou mimo jiné melodram Tajemství člo-
věka na texty Václava Havla. Prvky jazzu, tance,
ale hlavně strhující world music nabídne vy-
stoupení Idy Kelarové a jejího souboru rom-
ských zpěváčků Čhavorenge za doprovodu
hudebníků České filharmonie pod názvem Hej
Romale! S mimořádně nadanými dětskými
umělci a jejich lektory se setkáme v trojici kon-
certů, jimiž vyvrcholí roční stipendijní projekt
MenART. Asi nejznámější účastnicí programu je
fenomenální klavíristka Klárka Gibišová, lektoři
Ivo Kahánek, Beata Hlavenková, Lenka Nová,
Terezie Kovalová a Petr Nikl však představí
i další excelentní talenty v oblastech klasické
hudby, autorské tvorby a ve výtvarném oboru.
Nu, a že se u vážné hudby dá i velmi dobře po-
bavit, dokáží dva klavíristé Ondřej Brousek
a Ondřej Gregor Brzobohatý v Koncertu na
přání. Koncertem Sólo pro 100 smyčců II., jenž
na jednom pódiu spojí smyčcové sekce tří
orchestrů, program festivalu v sobotu 6. čer-
vence vyvrcholí. Nedělní uvolněné Velké finále
bude už jen závěrečnou tečkou: Diváky v zá-
meckém nádvoří i v Klášterních zahradách
umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský pro-
vede skladbami, uváděnými při zvláště slav-
nostních příležitostech. A co že slavíme? Před
195 lety se narodil Bedřich Smetana. Holdem
našemu rodákovi bude sborový koncert u jeho
pomníku, kde by neměl chybět žádný Litomyš-
lan!   Jan Pikna

Foto František Renza a Alikhan Photography

K měření rychlosti na Zahájské ulici
V minulém vydání Lilie jsme informovali o zá-
měru vedení města zklidnit dopravu na Zaháj-
ské ulici úsekovým měřením. Dopravní komise
v lednu doporučila, aby v této lokalitě byla mě-
řena rychlost 50 kilometrů v hodině, ale bylo
zároveň zachováno i snížení rychlosti na 30 ki-
lometrů v hodině. Vedení města bude toto do-
poručení respektovat a v platnost by mohlo
vstoupit již v dubnu letošního roku.
V praxi to pro občany a řidiče znamená, že ve
směru do centra bude od začátku obce mě-
řena rychlost 50 kilometrů v hodině a na tento
úsek naváže část s omezením maximální rych-

losti na 30 kilometrů v hodině, ta už ale ne-
bude hlídána radary úsekového měření. Důvo-
dem pro zavedení tohoto opatření jsou
dlouhodobé obavy občanů o bezpečnost a ři-
diči nerespektující dopravní značení. Zahájská
ulice se v budoucnu stane již čtvrtou lokalitou
v Litomyšli, kde bude řidiče kontrolovat úse-
kové měření. Již dva roky toto opatření platí na
ulicích T. G. Masaryka, J. E. Purkyně a Morav-
ská. Do budoucna se počítá s tím, že automa-
tický systém bude postihovat i řidiče, kteří
nerespektují červenou na světelné křižovatce.
    -mv-

Zahřejte se představou
letní Smetanovy Litomyšle

jako zřizovatel vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

ředitel/ředitelka
příspěvkové organizace města Litomyšle 

Městská knihovna Litomyšl,
se sídlem Smetanovo nám. 50, 570 01 Litomyšl

Bližší informace o nabídce se dozvíte na webu litomysl.cz
Kontaktní osoby: Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník, MÚ Litomyšl, tel. 461 653 310
Ing. Michaela Severová, MÚ Litomyšl, tel. 461 653 311

Město Litomyšl

Nové knihy
v litomyšlské
knihovně
10 jednoduchých kroků jak se zbavit stresu
jednou provždy – Olivier, Suzannah, Alfons
Mucha, Ashley Bellová – Koontz, Dean
R. (Dean Ray), Bůh je mladý – František, Černá
vdova – Silva, Daniel, Češi v Americe a česko-
americké vztahy v průběhu pěti staletí Czechs
in America and Czech-American relations in
a course of five centuries  – Dubovický, Ivan,
Československý letec plukovník Václav Vlček
(1895–1974) – Pakosta, Oldřich, Chladno-
krevně: další případ Eriky Fosterové –
Bryndza, Robert, Chlapec na vrcholu hory –
Boyne, John, Cigaretka na dva tahy – Dán, Do-
minik, Cizí agent – Thor, Brad, Co nám tělo
říká, aneb, Po stopách nemocí – Hrabica, Mi-
roslav, Ďáblův spár – Dearman, Lara, Dítě Svo-
body – Miller, Jax, Dobro v tobě – Olsson,
Linda, Dokonalé stopy – Fields, Helen, Dokud
jsou slzy – Grünberg-Klein, Hannelore, Ekono-
mix: jak funguje (a nefunguje) ekonomika –
Goodwin, Michael, Heslo Čechoslovák –
Škarka, Karel, Hlava mého otce: čtyři steno-
grafické romány – Bočorišvili, Jelena, Hodiny
z olova – Denemarková, Radka, Hořící kříž –
Gabaldon, Diana, Jan Zrzavý, Bohuslav Mar-
tinů – přátelé z Vysočiny – Jirglová, Lucie, Ješ-
těd a Podještědí: turistický průvodce po
horách a okolí – Řeháček, Marek, Jidáš – Hol-
leeder, Astrid, Jmenuju se Leon – De Waal, Kit,
Klika byla vysoko: čítanka 2015-2018 – Szpuk,
Roman, Legenda H + Z: výbor z díla. – Han-
zelka, Jiří, Léto 1939 – Biermann, Werner, Ma-
minčin mazánek – Flint, Sarah, Milostná píseň
– Queenie Hennessyové Joyce, Rachel, Mlčící
dívka – Gerritsen, Tess, Moje peníze, aneb,
"Chudoba není ctnost, ale nemoc" – Jordá-
nová, Zdeňka, Moudrost vlků: jak myslí, jak
vnímají a pečují o sebe – Radinger, Elli H., Na-
vrátilka – Di Pietrantonio, Donatella, Nepouš-
těj se mé ruky – Bussi, Michel, Nezavírej oči –
Seddon, Holly, O lidech a životě – Koukolík,
František, Ohnivý sloup – Follett, Ken, Ordi-
nace v divočině – Appleyard, Meredith, Ostrov
kamélií – Bach, Tabea, Penzion vzpomínek –
Judt, Tony, Pohřbená pravda: případy Kim Sto-
neové – Marsons, Angela, Prokletý trůn –
Charbonneau, Joelle, Proměny venkovské ar-
chitektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. sto-
letí, Průvodce partnerským vztahem –
Venglářová, Martina, Prvky, vitaminy a byliny
trochu jinak – Hrabica, Miroslav, Putování
naším pravěkem, Řekli, abych přišla sama: má
cesta do srdce džihádu – Mekhennet, Souad,
Řetězová reakce – Kotleta, František, Ruka
noci podaná: základy rodinné a krizové připra-
venosti – Cílek, Václav, Společenstvo hrdinů:
válka a reprezentační strategie českomorav-
ské aristokracie 1550–1750, Sto – naše rodinné
album, Sto let českých Vánoc: nejkrásnější
svátky v roce na pozadí "velkých" dějin –
Koura, Petr, Strážce nádrže – Svěrák, Zdeněk,
Strážci světla – Geni, Abby, Svět bez hranic:
tajná havajská technika na vytváření hojnosti,
zdraví, míru – Vitale, Joe, Vraždy v kruhu. –
Procházková, Iva, Winton Train: po 70 letech
znovu do Londýna – Wagnerová, Magdalena,
Žádná setkání nejsou náhodná – Pollak, Kay,
Základy mužského šovinismu – Hausmann,
Josef, Záměr – Jordánová, Zdeňka, Žena z roku
1899 – Krčmář, Milan, Zero: oni to vědí – Els-
berg, Marc, Zlatý dům – Rushdie, Salman
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DVTV na festivalu vzdělávání
Svátek nejen pro učitele, pololetní intermezzo
pro nabrání dechu, inspirace a nové motivace,
to je Nakopněte svoji školu. Festival vzdělá-
vání, který proběhne od 24. do 26. února 2019
na Zámeckém návrší v Litomyšli.
Co vše si vlastně lze vybavit pod pojmem
vzdělávání? Od základní lidské zvídavosti
a možností jejího využití přes školský systém,
jeho budoucnost a příklady dobré praxe ze za-
hraničí, obory, které mohou určovat potřebné
kvalifikace v nadcházejících letech, až zpět ke
konkrétním postupům v příslušných předmě-
tech a situacích se žáky. Jistě i mnohé další.
Festival Nakopněte svoji školu, který se se
svým třetím ročníkem  v Litomyšli již zabydlel,
chce tento pojem prozkoumat co nejšířeji.
V řadě přednášek různých formátů a panelové
diskuzi tak představuje nejen odborníky na
školu a vzdělávání, ale také osobnosti, které
nechávají nahlédnout pod pokličku širším sou-
vislostem, a umožňují formovat názory. Tako-
vou osobností je například bývalý generální
ředitel ČEZ a Škoda Holding a.s. Martin Roman
nebo architekt roku 2018 Petr Hájek. Z dalších
zajímavých hostů festivalu je třeba uvést bý-
valého ministra školství Ondřeje Lišku, finskou
expertku Susannu Backmann nebo průkopníka
inovací ve vzdělávání Boba Kartouse. Kromě
poslechové části jsou připraveny tři bloky
workshopů, kde si účastníci okusí praktické
dovednosti z různých oblastí vzdělávání.
Stejně jako v minulých letech festival i letos

zaznamenal obrovský zájem ze strany účast-
níků, měsíc před zahájením byla jeho kapacita
již plně obsazena. Možnost podívat se na Na-
kopněte svoji školu zde však stále je! Pro ko-
hokoliv z veřejnosti  je připraven lákavý
program, bez nutnosti registrace. Otevřené je
už samotné zahájení festivalu, které proběhne
v neděli 24. 2. 2019 od 14:00 v zámecké jíz-
dárně. Následovat bude série krátkých inspi-
rativních přednášek, kde vystoupí Ondřej
Liška, Petr Hájek, Břetislav Svozil či Robert
Čapek. Dalším bodem bude diskuze modero-
vaná Bobem Kartousem na extrémně zají-

mavé téma – vzdělávání učitelů. Celý nedělní
program lze pořídit za jednotnou cenu 100 Kč.
Opravdovým vrcholem festivalu však bude
pořad pondělního podvečera, kdy od 18:00 po-
vede rozhovory Martin Veselovský z interne-
tové televize DVTV. Také na tuto část festivalu
lze koupit nezávislou vstupenku v ceně
200 Kč. Obě vstupenky budou k dispozici na
místě. V předprodeji je lze pořídit v IC Litomyšl,
případně v kanceláři Zámeckého návrší, které
je také pořadatelem celé akce. 
Velmi se těšíme na společné setkání nejen
s učiteli z celé republiky, ale také rodiči a všemi
z Litomyšle a blízkého okolí, pro které je vzdě-
lávání důležitým společenským tématem.
Za organizační tým Helena Marie Hendrych

Pouť do Nidarosu
Sbor Českobratrské církve evangelické Vás
v neděli 24. února v 17.00 hod. upřímně zve do
evangelického kostela na Lánech na vyprávění
o pouti do Nidarosu. Evangelická farářka De-
bora Hurtová zde bude vyprávět a promítat fo-
tografie ze své loňské pouti z Oslo do Nidarosu
(Trondheim). Vstupné je dobrovolné. Těšíme se
na vaši účast. Václav Hurt

Zimní prohlídky Litomyšle s průvodcem 
Informační centrum Litomyšl se po dohodě
s Asociací průvodců ČR již podruhé připojí
k Mezinárodnímu dni průvodců. V sobotu 23.

února 2019 uspořádá infocentrum komento-
vané prohlídky historickým jádrem města
zdarma. Skupiny zájemců provede zkušená
paní průvodkyně. Prohlídky začnou v 10 a ve
14 hod  v infocentru na Smetanově náměstí.
Účastníci  prohlídek se podívají i do míst, která
nejsou běžně přístupná. Konec dvouhodinové
prohlídky je naplánován na Zámeckém návrší.
Akci podpoří Pardubický kraj pod záštitou
radního pro cestovní ruch Reného Živného.
V Pardubickém kraji se k Mezinárodnímu dni
průvodců v tento den připojí města Litomyšl,
Choceň a Pardubice.
    Blanka Brýdlová,

Informační centrum Litomyšl
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Spolek Made in Litomyšl pořádá svůj první ples,
který se koná ve Smetanově domě dne 2. 3.
2019 od 19.30 hodin. Kromě špičkové plesové
hudby (Lucky Band z Hradce Králové) a dopro-
vodného programu v podobě nového cirkusu se
budete moci potkat se členy spolku.  Někteří
z nich předvedou své produkty nebo výrobky,
připravený bude HRGfotokoutek a samozřejmě

tombola plná cen vyrobených litomyšlskýma
rukama. Předprodej vstupenek v místním IC, vý-
těžek akce bude věnován Farní charitě Litomyšl.
Další informace budeme postupně zveřejňovat
na našem Facebooku nebo webových strán-
kách madeinlitomysl.cz.

Za spolek Made in Litomyšl David Edlman

Změna termínu koncertu
Schola Gregoriana 
Pragensis 
Datum koncertu mužského pěveckého sboru
Schola Gregoriana Pragensis bylo změněno.
Schola Gregoriana Pragensis vystoupí v chrámu
Nalezení svatého Kříže v Litomyšli 13. února v 18
hodin. Mila Bohunická

Barbaři v pohybu
V sobotu 9. února 2019 bude v regionálním
muzeu od 17 hodin vernisáží zahájena výstava
Barbaři v pohybu. Do života „barbarů“ vtáhne
její návštěvníky sdružení Bacrie z.s. Uvidí, jak si
germánští muži krátí volnou chvíli hrou, pří-
pravy na žárový pohřeb i germánské ženy při je-
jich běžných činnostech, např. při tkaní textilu.
Možná dojde i na setkání s římskými vojáky. Vý-
stavu zahájí přední odborníci na dobu římskou.
Díky spolupráci několika institucí je návštěvní-
kům výstavy možné prezentovat život v době
římské z různých pohledů. Mnohé z vystavova-

ných památek dosahují celoevropského vý-
znamu. Výzkumy pohřebišť, sídlišť nebo hromad-
ných nálezů (depotů) odkrývají způsob života
Germánů. Výstava představí nejnovější klíčové
lokality a ukáže kontakty Germánů s římským
prostředím doložené např. nálezy keramiky terra
sigillata, mincemi, zlomkem římského meče, pro-
vinciálními sponami na oděv apod. Ke kontaktu
s Římany intenzivněji docházelo v období mar-
komanských válek ve druhé polovině druhého
století našeho letopočtu. Proto mozaiku vysta-
vovaných památek doplní římský pochodový
tábor nalezený v Jevíčku na Malé Hané. Kromě
nálezů z archeologických výzkumů v Jevíčku
(germánské žárové pohřebiště s hroby obsahující
militaria, římské importy, pozůstatky germánské
osady) budou na výstavě prezentovány i další lo-

Velký dětský
karneval bude
letos 3. března
Již 7. ročník oblíbeného dětského karnevalu se
uskuteční opět v krásném prostředí zámeckého
pivovaru. V neděli 3. března od 14:30 se můžete
těšit na zábavné odpoledne v maskách plné
soutěží a her. K dispozici bude mimo jiné i foto-
koutek, hrací koutek a malování na obličej. Chy-
bět nebude samozřejmě ani tradičně bohatá
tombola. Karneval spolupořádají Středisko vol-
ného času Litomyšl a basketbalový klub.
Vstupné je 80 Kč na osobu, děti do 2 let
zdarma. Další informace a předprodej vstupe-
nek v kanceláři SVČ a na trénincích basketbalo-
vého klubu. Dostatek vstupenek bude však
k dispozici i na místě. My už se na letošní kar-
neval moc těšíme, a co vy? Budete u toho taky?

Josef Štefl a Martin Šorf 

Litomyšlská univerzita třetího věku
Program letního semestru akademického roku
2018/2019 se skládá z klasického přednáško-
vého cyklu, tentokrát ve spolupráci s Fakultou
restaurování Univerzity Pardubice. Dále jsme
připravili dva kurzy „Základy kresby“
s Mgr. Radkou Vejrychovou a „Cvičení pro seni-
ory – jemná jóga“ s paní Janou Krejzovou.

Fakulta restaurování pro U3V
• 28. 2. čtvrtek ve 14.30, zámecký pivovar
Restaurování památek – úvod do teorie a praxe.
Průzkumy památek aneb co skrývají díla sta-
rých mistrů. Přednáší: Mgr. art. Luboš Machačko
• 7. 3. čtvrtek ve 14.30, zámecký pivovar 
Z čeho se stavělo v Petře, hlavním městě Nata-
bejské říše. Přednáší: Ing. Karol Bayer
• 14. 3. čtvrtek ve 14.30, zámecký pivovar 
Jak pečovat o obrazy 
Přednáší: Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.  
• 21. 3. čtvrtek v 14:30, zámecký pivovar 
Česká barokní architektura
Přednáší: prof. PhDr. Petr Fidler
18. 4. čtvrtek ve 14:30, zámecký pivovar 
Přístupy a zásahy na poškozených knihách
Přednáší: MgA. Ivan Kopáčik
Doprovodný program:
24. 4. 2019 středa Zájezd – Krajem F. L. Věka

Základy kresby
Čára, linie, tvar, světlo a stín, kompozice. Cyklus
seminářů nabídne k pochopení techniky kresby
a zdokonalení se v kresebných technikách po-
mocí nejrůznějších materiálů (tužka, tuha, pas-
tel, uhel, pero a tuš). Jedná se o šest lekcí po
třech vyučovacích hodinách (celkem 18 vyučo-
vacích hodin). Kurz se bude konat vždy ve čtvr-
tek od 13.00 do 15.30 přednáškovém sále
Městské knihovny Litomyšl. Kapacita kurzu je
10 osob.
21. 2.  seznámení s technikou kresby,
materiálem 

28. 3. světlo a stín
4. 4. zátiší a draperie
11. 4. lidské tělo, postava
25. 4. perspektiva
2. 5. kresba venku

Jemná jóga
Lekce jemné jógy budou mít nenáročný průběh
s pomalým a klidným cvičením. Začnou celko-
vým zklidněním a přes průpravné cviky přejdou
k jógovým ásanám a dle možností i k výdrži
v dané pozici. Mezi pozicemi budou zařazovány
krátké pauzy pro zklidnění. Závěrem každé
lekce bude delší relaxace. Základem cvičení je
vědomý pohyb a zaměření pozornosti k vlast-
nímu dechovému rytmu. Jedná se o 10 lekcí (20
vyučovacích hodin) Cvičení bude probíhat vždy
v úterý od 10:30 do 12:00 hod. v prostorách
Střediska volného času (Dukelská 534, bývalá
ortoptika). Začínáme v úterý 5. 3. Kapacita
kurzu je omezena na 14 osob.

Studentem se stává každý, kdo řádně vyplní při-
hlášku a zaplatí školné (přednáškový cyklus
250,- Kč, Základy kresby 600,- Kč, Cvičení pro
seniory – jemná jóga 500,- Kč).
Přihlášky a placení školného: 
V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smeta-
novo nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 11:30 a od 12:00 do 16.00 hod. Přihlášky
přijímáme od 7. 2. do 20. 2. nebo do naplnění
kapacity.
Změna programu vyhrazena.

Bližší informace, odpovědi na dotazy:
Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50
e-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz
Tel: 461612068
pobočka Univerzity 3. věku
při Univerzitě Pardubice Iva Pekníková

Beseda s Jiřím
Ledvinkou
Jiří Ledvinka je konzultant, průvodce a léčitel,
obdařený od 15 let darem vnitřního slyšení.
Touto schopností dovede zprostředkovat jedi-
nečné, pravdivé a čisté odpovědi na jakékoliv
otázky, vidět věci, příčiny a souvislosti skryté
a má také dar přímé práce s energiemi, tedy
možnost harmonizace duchovních, duševních
i fyzických energií. Posledních 5 let se profesi-
onálně věnuje léčení duše i těla člověka, ener-
getickému čištění prostoru, odvádění duší
zemřelých a zprostředkování přímého kontaktu
s vlastním nitrem.
Poprvé v Litomyšli budete mít možnost klást
vlastní otázky a ptát se na zkušenosti z neuvě-
řitelné a přitom naprosto pravdivé a skutečné
cesty s těmito v Čechách ojedinělými schop-
nostmi a dary. Setkání proběhne v úterý 26.
února 2019 od 18 do 20 hodin v Centru Sponta-
nea Litomyšl. Prosíme o registraci předem na
725 916 618 nebo tomas@fengshuistudio.cz
(počet míst je omezen kapacitou sálu). Více info
na www.nadejecloveka.cz nebo Facebook „Jiří
Ledvinka“. Tomáš Ondrák

První ples Made in Litomyšl

kality (Biskupice, Chornice, Staré Město, Lito-
myšl, Cerekvice nad Loučnou, Slepotice). Náv-
štěvník bude mít možnost díky výzkumům na
jižní Moravě vidět nálezy z římského prostředí.
Vše doplňují repliky a ukázky – např. dílna na
zpracování kovů. Jana Němcová
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Ondřej Havelka
a jeho Melody
Makers uvádějí
Rhapsodie v mo-
drém pokoji aneb
George Gershwin
a Jaroslav Ježek –
dva muži mezi
nebem a jazzem
– 31. března 2019

od 19 hodin ve Smětanově domě v Litomyšli.
Slavné evergreeny neméně slavných autorů.
Celý večer se ponese v duchu porovnání hudeb-
ního talentu dvou velikánů – Jaroslava Ježka
a George Gershwina aneb Česko – americká
bitva o posluchačovu přízeň. Obstojí Ježkův Bu-
gatti Step vedle Gershwinovy Rhapsodie v mo-
drém?
Vstupenky k dostání on-line na www.smeta-
nuvdum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy
Informačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161
nebo v pokladně Smetanova domu hodinu před
akcí. Lucie Dračková

Stará garda
Tradiční setkání Staré gardy ze Zlaté Hvězdy
proběhne 1. března 2019 od 16:00 hod. v hotelu
Zlatá Hvězda Litomyšl.
Zveme Vás všechny, kteří jste část svého pro-
fesního života spojili s tímto hotelem, k pose-
zení a zavzpomínání. Vždyť ten čas tak letí!
Těšíme se na Vás. 

Za kolektiv hotelu Alena Žroutová

Šmilauerové – malíři 
čtyř generací
Umělecké nadání a zájem o výtvarný svět spo-
jují příslušníky čtyř generací rodiny Šmilauerovy,
jejichž díla, zprostředkovávající více než stole-
tou malířskou tradici, budou prezentována na
výstavě s názvem Šmilauerové – malíři čtyř ge-
nerací. Její slavnostní zahájení se uskuteční
v pátek 15. února v 17.00 hod. v domě U Rytířů.
Přístupná bude do  7. dubna.
Výstava představí především tvorbu Františka
Šmilauera (1892–1972), doposud opomíjeného
umělce, rodáka z Ústí nad Orlicí, avšak s vazbou
i k Litomyšli. Jeho otce sem totiž v roce 1903 za-
vedla služba na železnici, a tak zde budoucí
malíř navštěvoval v letech 1903–1911 gymná-
zium. Následně studoval na pražské Akademii
výtvarných umění. Po ukončení studií v roce
1918 působil krátce jako středoškolský učitel
kreslení v Kolíně a poté dvě desetiletí v Žilině,
kde se jako muž mnoha zájmů věnoval nejen
své výtvarné tvorbě, ale mj. stál i u zrodu slo-
venského skautingu, sbíral zbraně a lidové
umění, byl literárně činný, pěstoval hudbu, di-
vadlo, motorismus či turistiku. Krátkou éru
druhé republiky a světovou válku prožil v Praze
jako profesor kreslení na karlínské reálce. Po
osvobození zastával do roku 1951 funkci ředitele
gymnázia v Šumperku, poté ve svém rodném
městě spravoval muzeum a učil na lidové škole
umění. 
Do Litomyšle se František Šmilauer rád vracel
a věnoval jí i část své tvorby. Třikrát zde vysta-
voval (1927, 1944, 1959), jeho práce byly od roku
1933 k vidění ve stálé expozici městské galerie.
V roce 1926 vydalo místní Veselíkovo knihku-
pectví a nakladatelství album reprodukcí 8 gra-
fik nazvané Litomyšl. Lepty, mezzotinty
a litografie prof. Fr. Šmilauera. Své milované
město líbezně zpodoboval v duchu Jiráskovy Fi-
losofské historie. 
Lásku k uměleckému projevu zdědil i jeho tech-
nicky nadaný syn Jiří (1920–2009), jenž se ob-

racel k tématu krajiny a měst, což ho přivedlo
k tvorbě map. V roce 1994 byla u příležitosti
návštěvy sedmi středoevropských prezidentů
vydána i jeho mapa Litomyšle.
V rodinných šlépějích v současné době pokra-
čují i Františkův vnuk Tomáš (*1957), malíř kra-
jinář, a pravnuk Tomáš (*1983), obracející se
k abstraktnímu vyjádření. Přestože se přísluš-
níci rodiny Šmilauerovy setkávají s díly svých
předků i vzájemně diskutují nad aktuální tvor-
bou, každý z nich hledá vlastní cestu k osobi-
tému projevu. Pro jejich díla je typická reflexe
moderních uměleckých směrů i snaha o své-
bytné zachycení okolní skutečnosti.
K výstavě je připravena řada doprovodných ak-
tivit nejen pro dětské a školní skupiny, ale i ši-
rokou veřejnost. Výstava je koncipována tak,
aby nabídla zážitky i nejmenším návštěvníkům
galerie. V prostoru expozice naleznete dětský
tvůrčí koutek a několik herních ploch navazují-
cích na motivy vystavovaných děl. Školní sku-
piny se mohou objednávat na doprovodný
program s názvem Krajinou snů a fantazie, kde
se žáci a studenti inspirují tvorbou čtyř generací
malířů a v prostoru galerie se ponoří do malby
a fascinující práce se suchými pastely. 
Pro malé i velké tvořivé příznivce galerie je na
sobotu 2. března připravena výtvarná dílna, kde
budou vznikat jemné sádrové reliéfy s přírod-
ními motivy inspirovanými díly vystavujících
malířů. V rámci Večerů s galerií budou mít náv-
štěvníci možnost prohlédnout si 28. února vý-
stavu s komentářem její kurátorky Zuzany
Tomanové a Tomáše Šmilauera staršího nebo si
28. března užít autorské divadelní představení
Kristýny Duškové inspirované životními osudy
členů rodu Šmilauerových a realizované stu-
denty Střední pedagogické školy v Litomyšli.
Bližší informace k doprovodným programům na
www.galerie.litomysl.cz.

Stanislav Vosyka

Improvizace na Návrší
Zámecké návrší je centrem nejen kultury, ale
i vzdělávání. Kromě blížícího se festivalu Na-
kopněte svoji školu se v Coworkingu Kočárovna
otevírá několik různých kurzů. Jedním z nich
bude od března i dlouhodobý kurz improvizace.
Vedou ho zkušení herci a lektoři z divadelně im-
provizační skupiny Paleťáci. 
„Cílem není vychovávat nové herce, ale použít
techniky, které fungují v divadle a aplikovat je
do jiných než divadelních kontextů,“ vysvětluje
dramaterapeut a lektor aplikované improvizace
Tomáš Jireček. „Učitel, manager nebo herec mají
společné to, že jejich hlavním pracovním ná-
strojem je jejich osobnost. Musí se znát. Vědět
v čem jsou dobří, kde jsou stabilní a co je na-
opak jejich slabší stránkou,“ dodává Andrea Mo-
ličová, principálka Paleťáků. Kurzy improvizace
tak pracují na sebepoznání. A zároveň trénují 4
základní dovednosti, které je nutné ovládat jak
v improvizaci, tak v běžném životě. Jedná se
o koncentraci, komunikaci, kreativitu a spolu-
práci.
Metoda improvizace je čím dál více populární
pro svoji hravost a efektivitu. Dokonce i světové
firmy vzdělávají své zaměstnance touto meto-
dou. Avast, Foxconn, Iveco nebo Canon jsou jen

příklady. Pardubická univerzita měla také před-
mět Improvizace. Kurzy, které běží jen ve měs-
tech se 100 000 obyvateli, se otevírají
i v Litomyšli. 
Kurz v Litomyšli povede Tomáš Jireček. Tomáš
má za sebou desítky absolvovaných workshopů
jak od českých, tak zahraničních lektorů. Je před
dokončením dramaterapeutického výcviku.
Hraje spolu s Paleťáky po celé České republice.
Je spoluzakladatelem Improvision, kde metodou
aplikované improvizace učí soft skills ve fir-
mách. A když půjdete k Orlovi na pivo, tak si
můžete před vchodem přečíst jeho báseň. Má
to tam rád. Tomáš Němec

Šansony
a BUBU fóry
Zpěvák Nathaniel Filip není v Litomyšli cizí, svůj
koncert zde pořádal již několikrát, a protože
v Litomyšli studoval střední pedagogickou
školu, má k městu osobitý vztah. Letos to však
bude jiné a výjimečné, Nathaniel totiž nedávno
začal spolupracovat s populární moderátorkou
a první dámou politické satiry Zuzanou Bubíl-
kovou. Společně připravili hudebně-zábavný
pořad s názvem „Šansony, slavné melodie
a BUBU fóry!“, se kterým premiérově začínají
právě v Pardubickém kraji. Po vyprodaných sá-
lech v Opatovicích nad Labem, Starých Ždáni-
cích a zámku v Chocni máte možnost toto
představení zhlédnout i v Litomyšli.
Nathaniel Filip zde představí známé písně
a krásné šansony, při kterých jej doprovází
skvělý vídeňský klavírista dr. Alexander Döme.
O zábavu se pak postará Zuzana Bubílková,
která svým nezaměnitelným způsobem vtipně
komentuje politickou scénu, přidá historky ze
svého pestrého života a jistě zodpoví i nějaké
otázky ze zákulisí.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji in-
formačního centra za 160 Kč. Představení se
koná v sobotu 23. února 2019 od 17 hodin v Hu-
sově sboru na Toulovcově náměstí v Litomyšli.
Po představení se vždy uskuteční autogramiáda
s účinkujícími s možností fotografování. Jako
překvapení bude i příležitost si zakoupit ručně
vyráběné šperky od Zuzany Bubílkové. Předsta-
vení jistě potěší a pobaví posluchače všech ge-
nerací. Radek Šejvl

Chyba
v kalendáři akcí
V článku s názvem „Kam zajít v roce 2019?“
v lednové Lilii je na straně 10 uveden koncert
Lucie Bílé. Správné datum konání koncertu je
18. dubna 2019. Stejná chyba je v tištěné verzi
Ročního kalendáře akcí 2019, který je možné si
vyzvednout v infocentru na náměstí. Za tuto
chybu se omlouváme. Aleš Bárta, IC Litomyšl

Koncert
Ondřeje Havelky



v Litomyšli v únoru 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 2. Pá 21.00 Music párty - dj BroFil, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Finlandia Night - dance & club music, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 2. So 21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Horečka sobotní noci - all music, dj Mig, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 2. Út 10.00 a 17.00 Dešťová hůl - tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
6. 2. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
8. 2. Pá 10.00-12.00 Den s legem - stavění z 50 stavebnic, účast rezervovat na litomysl@nadeje.cz • Dům Naděje - tělocvična tel. 775 868 275

18.00-21.00 Rozuměj mužské duši - seminář pro ženy s Alešem Vavřincem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Krausberry - koncert, afterpárty s dj Saurusem, 220 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Beat Explosion - all music, dj Stayer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 2. So 9.00-18.00 Homeopatická a kineziologická poradna • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.00 Barbaři v pohybu - vernisáž výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
19.30 Dobytí severního pólu - uvádí Divadlo Jožina Janouška, vstupenky na tel. 606 750 407 • Hostinec U Černého orla tel. 606 750 407
20.00 Hasičský ples - hraje Mix, občerstvení zajištěno, bohatá tombola, 90 Kč • Kulturní dům Pohodlí tel. 777 859 081
20.00 Electro Swing Allstars - elektroswingová párty, 110 Kč předprodej / 150 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Vojna! - dance & club music, djs Pegas & Selene, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 2. Ne 10.00-15.00 Micro macrame - workshop s Hanio Jeništovou, tvorba osobního šperku • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00 Dětství a druhý život Zdeňka Nejedlého - přednáška V. Nájemníka, vstupné 40 Kč/20 Kč/děti zdarma • dům U Rytířů tel. 461 614 765

11. 2. Po 17.00 Dva zapomenutí: V. Vlček a F. Klapálek - přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty • Městská knihovna tel. 461 612 068
12. 2. Út 9.00-17.00 Čtení z ruky - Jana Niessnerová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

10.00 a 17.00 Ptáčci na krmítku - tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

13. 2. St 13.30 Valentýnka - čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
16.00-17.00 Hrajeme si na školu - 5. díl vzdělávacího cyklu pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
18.00 Schola Gregoriana Pragensis: Regnum et impérium - koncert, 350 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812
19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

14. 2. Čt 10.00 Valentýnská přáníčka - tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 2. Pá 17.00 Šmilauerové - malíři čtyř generací - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.30 Ples Zahradnické školy - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Houpací koně - koncert, afterpárty s dj Magdidou, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Retro party - retro music, dj Vojta Baranec, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 2. So 10.00 Domácí zabíjačka - ukázka výroby zabijačkových specialit, zahrají svitavští harmonikáři • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
14.00-19.00 Najdi (na)sebe - VIII. bazárek pro radost, tentokrát dáme druhou šanci i věcem pro naše nejmenší • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland - house music, djs Glenn & guests, 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 2. Po 17.00 František Lašek: 100 let od nástupu do úřadu purkmistra - přednáška Stanislava Vosyky • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Sama sebou - úvodní lekce kurzu s Lucií Rybkovou, celkem 8 lekcí • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19. 2. Út 9.00 Svačinka z listového těsta - pečení • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 8. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 2. St 16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21. 2. Čt 17.00 KJČ: Zašlá sláva šumavských lososů - přednáška Marty Vandasové, i pro nečleny KJČ • Restaurace Slunce tel. 724 024 708
18.00-20.00 Artevečery s Jitkou - sebepoznávací sezení s arteterapií • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 9. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

22. 2. Pá 11.30 Osobní konzultace a numerologické rozbory - s Markem Ščotkou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.30 Peníze ve vztazích a rodině - přednáška Marka Ščotky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Dobytí severního pólu - uvádí Divadlo Jožina Janouška, vstupenky na tel. 606 750 407 • Hostinec U Černého orla tel. 606 750 407
19.30 Ples Technické školy - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Ventolin - koncert, afterpárty s dj Hechem, 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Cuban Night - dance & RNB music, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 2. So 10.00 a 14.00 Mezinárodní den průvodců - komentované prohlídky města s překvapením, zdarma • infocentrum na Smetanově náměstí tel. 461 612 161
10.00-17.00 Těhotenská rovnice - certifikovaný kurz Marka Ščotky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 Sado FC Open 2019 - tradiční fotbálkový turnaj • Music Club Kotelna tel. 605 725 518
17.00 Nathaniel Filip a Zuzana Bubílková: Šansony, slavné melodie a Bubu fóry - 160 Kč předpr./200 Kč na místě • Husův sbor
20.00 Společenský ples A-klubu - hraje skupina Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům Pohodlí tel. 734 840 276
22.00 Československá párty - CZ/SK hity, dj Karel Beneš, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 2. Ne 10.00 Čtení zad a páteře - přednáška Marka Ščotky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
14.00 Krátké inspirativní přednášky a diskuze - od 17.00 moderovaná diskuze s B. Kartousem, 100 Kč • Zámecké návrší tel. 777 100 897
15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou: Lesní království - M. Růžičková v pořadu pro děti, vstupné 150 Kč (děti do 2 let zdarma) • Smetanův dům
17.00 Pouť do Nidarosu - vyprávění Debory Hurtové, vstupné dobrovolné • evangelický kostel Na Lánech tel. 461 615 058

25. 2. Po 17.00 Mexiko - cestopisná přednáška ing. Pavla Kusého • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Rozhovory DVTV - moderuje Martin Veselovský, 200 Kč • Zámecké návrší tel. 777 100 897

26. 2. Út 9.00-17.00 Výklad karet - Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00 a 17.00 Koníček do ruky - tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00-20.00  Beseda s Jiřím Ledvinkou - konzultantem, průvodcem a léčitelem, obdařeným darem vnitřního slyšení • Centrum Spontanea tel. 725 916 618
19.00-22.30 Kurz tance a společenské výchovy - 2. prodloužená, 10. lekce, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239



27. 2. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
28. 2. Čt 8.30 Masopustní koblihy - smažení • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.30 Večer s galerií: Šmilauerové - malíři čtyř generací - komentovaná prohlídka výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

1. 3. Pá 16.00 Stará garda aneb Hostinští sobě - tradiční setkání • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
19.30 Ples SPgŠ - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Michal Hrůza - koncert, předkapela Nelly, 395 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

2. 3. So Tajemství pánevního dna metodou 3x3 - celodenní seminář • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
9.30-12.00 Zapleť se s uměním: Kachličkování - výtvarná dílna, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.30 Ples Made in Litomyšl - hraje Lucky band z Hradce Králové, nový cirkus, fotokoutek a tombola • Smetanův dům tel. 602 109 966
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

3. 3. Ne 14.30 Velký dětský karneval - odpoledne v maskách plné soutěží a her, vstupné 80 Kč (děti do 2 let zdarma) • Zámecký pivovar tel. 461 615 270
16.00 Meditace s Křišťálovými mísami • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

4. 3. Po 17.00 Partnerství s láskou - kurz vedený Ing. Pavlem Polokem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
5. 3. Út 9.30 Masopustní průvod • sraz na zahradě I. mateřské školy (zámecká) tel. 607 605 720

19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
1. 2.                 Pá              Hasičský ples - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům Skalka, Lubná
1. 2.                 Pá              Farní & skautský benefiční ples - hraje Combo 2 • Kulturní dům, Čistá
2. 2.                So              Obecní ples - hraje Akcent • Kulturní dům, Horní Újezd
2. 2.                So              Sokolský ples • Kulturní dům, Osík
2. 2.                So              Hasičský ples • Sál hostinec, Benátky
8. 2.                Pá              Divadelní ples • Kulturní dům, Němčice
9. 2.                So              Rybářský ples • Kulturní dům, Čistá
9. 2.                So              Hasičský ples - hraje Mix • Kulturní dům, Pohodlí
9. 2.                So              Hasičský ples • Sokolovna, Sloupnice
15. 2.              Pá              Babský bál • Kulturní sál Rychta, Janov 
16. 2.              So              Fotbalový ples TJ Sokol Čistá • Kulturní dům, Čistá
16. 2.              So              Hasičský ples • Sokolovna, Dolní Újezd
22. 2.             Pá              Hasičský ples - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům, Sebranice
22. 2.             Pá              Ples ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl - hraje Big band ZUŠ Litomyšl • Kulturní dům, Čistá
23. 2.             So              Obecní ples - hraje Vepřo knedlo zelo • KD Rychta, Morašice
23. 2.             So              Maškarní ples - hraje Rotoped • tělocvična ZŠ a MŠ, Trstěnice
23. 2.             So              Společenský ples A-klubu - hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům, Pohodlí
23. 2.             So              Šibřinky • Kulturní dům, Osík
1. 3.                 Pá              Maškarní ples • Kulturní dům, Němčice
1. 3.                 Pá              15. obecní ples • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle 
2. 3.                So              Divadelní ples • Sokolovna, Sloupnice
2. 3.                So              Maškarní ples • Kulturní sál Rychta, Janov 
2. 3.                So              Fotbalový diskoples • Kulturní dům, České Heřmanice
16. 3.              So              Babský maškarní bál • Kulturní dům, Čistá
23. 3.             So              Hasičský ples • tělocvična ZŠ a MŠ, Trstěnice

KARNEVALY PRO DĚTI
17. 2.               Ne             Dětský karneval - od 14.00 • Kulturní dům, Sebranice
23. 2.             So              Dětský karneval - od 14.00, téma "V zemi kapitána Morgana aneb v moři je místa dost" • tělocvična ZŠ a MŠ, Trstěnice
2. 3.                So              Dětský karneval - OÚ Poříčí a Mamaklub • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
9. 3.                So              Dětský karneval MŠ a ZŠ Čistá • Kulturní dům, Čistá
23. 3.             So              Dětský karneval • Sokolovna, Sloupnice
23. 3.             So              Dětský karneval • Kulturní dům Skalka, Lubná

KAM V OKOLÍ LITOMYŠLE

3. 2.             Ne             17.00              Lední hokej: HC Litomyšl vs HC Kohouti Česká Třebová - 1. utkání čtvrtfinále play-off Krajské hokejové ligy
9. 2.                 So              17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BŠM Brno - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
10. 2.               Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Kyjov - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BVK Holice - VP minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             13.00 a 14.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl ´B´ vs. Sokol Nová Paka - VP minižáků U14 • Sportovní hala Jiskra
10. 2.           Ne             17.00              Lední hokej: HC Litomyšl vs HC Kohouti Česká Třebová - 3. utkání čtvrtfinále play-off Krajské hokejové ligy
16. 2.               So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. SK Rybník - KP I. třída muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BC Kolín - liga juniorek U19 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
17. 2.                Ne             10.00                 Valentýnský běh - prezence od 9.30, délka trasy 10 km, startovné 100 Kč • Restaurace Veselka
                                             10.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BC Benešov - liga juniorek U19 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
23. 2.              So              9.30 a 11.15       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl ´B´ vs. BSK Jičín - VP minižáků U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VK Choceň - KP I. třída ženy • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.30 a 15.15     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Josefov - NRS kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
2. 3.                 So              9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy - VP minižáků U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Energetik Chvaletice - KP I. třída muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ

KAM ZA SPORTEM



do 24. 2. Vznik Československa očima Quida Šimka - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 31. 3. Zimní dětská herna - volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 10. 2. Já jsem... Zdeněk Nejedlý - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 28. 2. Jiří Vidlák: O lidech milých i podivných - prodejní výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • denně
od 1. 2. do 28. 2. "...napsal František Nepil" - výstava u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 2. do 8. 2. Jarní prázdniny - dny plné her, tvoření a zábavy, poplatek 180 Kč/den (včetně stravy) • Středisko volného času Litomyšl • denně 8-16
od 5. 2. do 8. 2. Zábavné prázdniny aneb pro každého něco - každý den jiný program • Dům Naděje • denně 8-13
od 10. 2. do 12. 5. Barbaři v pohybu - nejnovější archeolog. poznatky o lokalitách z doby římské v našem regionu • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 14. 2. do 16. 2. Valentýnské menu • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 14. 2. do 17. 2. Valentýnské menu a Valentýnský balíček • Hotel Aplaus • 11.00
od 15. 2. do 16. 2. Autentický hlas a tradiční slovanské písně - s Olgou Kozlowskou • Centrum Spontanea
od 16. 2. do 7. 4. Šmilauerové - malíři čtyř generací - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 24. 2. do 26. 2. Nakopněte svoji školu - festival vzdělávání v Litomyšli • Zámecké návrší
od 28. 2. do 1. 3. Dalibor Falta - individuální konzultace, tel. 604 907 404 • Centrum Spontanea

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So  1., 2. 2.  Ticho před bouří - film USA, drama/thriller, 110 min, titulky, 120 Kč
Ne  3. 2.  Utop se, nebo plav - film Francie, komedie, 125 min, titulky, 100 Kč
Út  5. 2.  Bumblebee - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 115 min, 120 Kč
St  6. 2.  Zrodila se hvězda - film USA, drama/romantický/hudební, 140 min, titulky, 100 Kč 
Čt  7. 2.  Metallica: Francie na jednu noc - film USA, hudební/koncert, 135 min, titulky, 180 Kč
Pá, So, Ne  8., 9., 10. 2.  Ženy v běhu - film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Út, St 12., 13. 2.  Favoritka - film Irsko/Velká Británie/USA, drama/historický/životopisný, 120 Kč, titulky, 100 min
Čt 14. 2.  Potomek - film USA/Hong Kong, horor/thriller, 100 min, titulky, 120 Kč
Pá, Ne 15., 17. 2.  Alita: Bojový anděl - film USA/Kanada/Argentina, akční/dobrodružný/romantický/sci-fi/thriller, 125 min, 130 Kč
So 16. 2.  Alita: Bojový anděl ve 3D - film USA/Kanada/Argentina, akční/dobrodružný/romantický/sci-fi/thriller, 125 min, 150 Kč
Út, St 19., 20. 2.  Úniková hra - film USA/Kanada/Argentina, drama/thriller/horor/mysteriózní/sci-fi, 100 min, titulky, 120 Kč
Čt 21. 2.  Filmový klub: Složka 64 - film Dánsko/Německo, krimi/mysteriózní/thriller, 120 min, titulky, 100 Kč
Pá, So 22., 23. 2.  Mrazivá pomsta - film VB, akční/drama/thriller, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne 24. 2.  Kursk - film Belgie/Lucembursko, drama/historický, 120 min, titulky, 100 Kč
Út 26. 2. od 15.00  Promítání pro seniory: Po čem muži touží - film ČR, komedie, 100 min, 50 Kč
Út, St 26., 27. 2.  Marie, královna skotská - film VB/USA, drama/historický/životopisný, 125 min, titulky, 120 Kč
Čt, Pá 28. 2., 1. 3.  Léto s gentlemanem - film ČR, komedie/romantický, 100 min, 130 Kč
So, Ne  2. a 3. 3.  Bohemian Rhapsody - film VB/USA, 110 min, titulky, 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  2., 3. 2.  Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět - film ČR/USA/Indie, 90 min, 120 Kč
Út  5. 2. od 15.00  Když draka bolí hlava - film ČR/SR, pohádka, 90 min, 50 Kč
Čt  7. 2. od 15.00  Sněhová královna v zemi zrcadel - film Rusko, animovaný/dobrodružný/komedie, 85 min, 50 Kč
So, Ne  9., 10. 2.  Psí domov - film USA, dorodružný/rodinný, 95 min, 120 Kč
So 16. 2.  Lego příběh 2 ve 3D - film USA/Austrálie/Kanada, animovaný/akční/dobrodružný/komedie/fantasy/muzikál, 110 min, 140 Kč
Ne 17. 2.  Lego příběh 2 - film USA/Austrálie/Kanada, animovaný/akční/dobrodružný/komedie/fantasy/muzikál, 110 min, 120 Kč
So 23. 2. Jak vycvičit draka 3 ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/fantasy/komedie/rodinný, 105 min, 140 Kč
Ne 24. 2.  Jak vycvičit draka 3 - film USA, animovaný/dobrodružný/fantasy/komedie/rodinný, 105 min, 140 Kč
Po 25. 2. od 9.30 Zimní putování za pohádkou - film ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 66 min, 30 Kč
So, Ne  2. a 3. 3. Ovečky a vlci: Veliká bitva - film Rusko, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 80 min, 100 Kč

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Info o otevírací době na tel. 461 315 011 a na webu.
www.bazen-litomysl.cz

 Zimní stadion, tel.: 774 432 169 
Veřejné bruslení:
• So – Ne: 13.30 – 15.30
• jarní prázdniny (1. - 10. 2.): denně 13.30 - 15.30
www.hclitomysl.cz

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

 Běhání na Černé hoře
Běžecký trénink s RůžOFFkami
Sraz každé pondělí v 17.30 u Sportovní haly Jiskra u zimního
stadionu. Více info na tel. 737 941 829, fb Růžoffky v běhu

 Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)
• Po a Čt 18.00 Fitbox
• St a Pá 17.00-18.30 Karate
• Pá 19.15-20.30 Kickbox (Aréna Vysočina)
• St 8.30-11.30 a 15-16 Program pro děti (Petra Sýkorová)
• Út 14.30 a Čt 14.00 Taneční škola Scarlett

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

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Provozní doba sauny:
• Po 16.00 – 21.30 bez omezení • Út 16.00 – 21.00 ženy
• St 15.00 – 17.30 muži, 17.30 – 22.00 bez omezení
• Čt 16.30 – 22.00 bez omezení
• Pá 15.00 – 17.30 muži, 17.30 – 22.00 bez omezení
• So zavírací den • Ne 15.00 – 21.00 bez omezení + děti
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá ve Fitcentru 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), Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou • St 17.00 

Jóga s Petrou Polákovou • Pá 15.00-16.00 Jóga pro seniorky
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
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

 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 ženy
• St 17.30-19.00 všestrannost a gymnastika dívky

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

SPORT, CVIČENÍ



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

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

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

Aktuálně v nabídce: Parkovací a dálniční známky na rok 2019

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       2. 2. 20.00              Tradiční hasičský ples – k poslechu a tanci hraje Quatro
                                             16. 2.                       Dětský karneval 
BYSTRÉ                        15. 2. 20.00            Společenský ples – hraje skupina Nonus, těšit se můžete na předtančení žáků 9. tříd a ZUŠ Bystré • sokolovna
                                   16. 2. 13.30             Dětský maškarní karneval • sokolovna
                                             23. 2. 19.00            Do hrobky tanečním krokem – detektivní komedie, div. polek Hýbl Česká Třebová, předprodej v IC 60 Kč, na místě 70 Kč • sokolovna
DOLNÍ ÚJEZD                16. 2. 20.00            Hasičský ples – hrají kapely Kdo má čas a Junior II, vstupné 60 Kč, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
LUBNÁ                                 1. 2. 20.00               Hasičský ples • Skalka
OLDŘIŠ                                9. 2. 20.00              Hasičský ples v Orlovně Oldřiš – k tanci a poslechu hraje Rytmik, doprava Borová – Oldřiš zajištěna na tel. 728 749 593
                                   10. 2. 14.00             Dětský maškarní karneval v Orlovně Oldřiš – těšíme se na všechny krásné masky
POLIČKA                             1. 2. 20.00               Karel Plíhal – recitál • společenský dům Jordán
                                   do 10. 4.                Jeden den ve středověku – řemeslná a písařská dílna, sestavování vitráže či pečetění a mnoho dalšího • Centrum Bohuslava Martinů 
                                             21. 2. 19.00             Nepál - Himálajské dobrodružství Jiřího Kolbaby • Tylův dům
SEBRANICE                       17. 2. 15.00              Karneval mateřské školy Sebranice – na téma Lidová písnička – vstup 30 Kč, živá kapela, dětská tombola • kulturní dům
                                   22. 2. 20.00           Hasičský ples – ve 21.00 hod. vystoupení mladých hasičů, bohatá tombola, občerstvení zajištěno • kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             2. 2. 15.00               Přehlídka 2019 – vernisáž výstavy výtvarníků svit. okresu, Pěvecký sbor ZUŠ pod vedením D. Pražákové • městské muzeum a galerie 
                                   10. 2. 15.00            Na muzice ve Fabrice aneb Tančíme s dechovkou – zahraje dechový orchestr Astra, vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč • Fabrika 
                                             23. 2. 8-12              Vyrobte si skleněnou mísu – se sklářem V. Graciasem, tel.: 461 532 704,lektor@muzeum.svitavy.cz. cena: 800 Kč• muzejní dílny
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    14. 2. 19.00             Zdeněk Troška a Marek Kališ – zábavný pořad • dvorana muzea 
                                   15. 2. 17.00              Vernisáž výstavy děl českého výtvarníka Oty Janečka k 100. výročí od jeho narození – do 15. 3. • muzeum 
                                             24. 2. 19.00            Zelňačka – divadelní představení s Oldřichem Víznerem a Otakarem Brouskem • kinosál muzea
POLIČKA                      do 10. 4.               Jeden den ve středověku – řemeslná a písařská dílna, sestavování vitráže či pečetění a mnoho dalšího • Centrum Bohuslava Martinů
                                   21. 2. 19.00             Nepál - Himálajské dobrodružství Jiřího Kolbaby • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO                  16. 2. 20.00            Zrní – charakteristický sound a k dokonalosti dovedená kombinace elektroniky a písničkářské poetiky • M-klub
                                   22. 2. 20.00          Gaia Mesiah - Excellent Mistake Tour 2019 – Gaia Mesiah po roce opět v M-klubu, s novým albem a novými písněmi • M-klub 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          9. – 10. 2.             Festival cyklocestování – tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice
CHEB                           do 3. 2.                 Tono Stano - Go West – T. Stano se proslavil zejména svými portréty a akty, představí svoji aktuální práci • Art Centrum Galerie 4
JINDŘICHŮV HRADEC     9. 2.                         Charleston - taneční večer ve stylu 20. a 30. let – popis • Kulturní dům Střelnice
KUTNÁ HORA                    23. 2.                      Kaňkovský masopust – Kutná Hora - Kaňk - tradiční masopustní průvod s doprovodným programem
POLIČKA                      do 31. 3.                Šárka Hrouzková – Výběr z tvorby  2008 – 2018 – výstava obrazů výtvarnice Šárky Hrouzkové• Centrum Bohuslava Martinů
TELČ                                     4. – 28. 2.           Zimní pohádka – výstava fotografií květin Adriany May • vstupní sín radnice
TŘEBOŇ                              23. 2.                 Třeboňský masopust • Masarykovo náměstí

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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Popis práce: administrativní činnost, propagace, organizace a příprava
abonentních cyklů a výstavního programu, správa webu, 
vedení pokladny organizace.
Požadavky: znalost práce na PC, všeobecný kulturní přehled, 
dobrá čeština – s důrazem na písemný projev, základní znalost 
cizího jazyka a řidičské oprávnění skupiny B výhodou. 
Lhůta pro podání přihlášek a životopisu: do 20. února 2019
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz

přijme zaměstnance na pozici: 

tajemník uměleckého provozu

Regionální muzeum v Litomyšli přijme
odborného pracovníka a průvodce do Portmonea
Bližší info na www.rml.cz/cs/ informace/vyberova-rizeni

Evropské školicí centrum o.p.s.
nabízí brigádu na DPP

v krásném prostředí Zámeckého pivovaru 
na POZICI POKOJSKÝCH.

Více informací Vám rádi sdělíme
na info@esclitomysl.cz nebo +420 739 456 356.

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Duše Sakury
17. 1. 2019 se na ulici 9. května znovu navrátila
původní sakura, ale již v jiné podobě. Z kmene
sakury pan Janočko vytvořil sochu, která má
název Duše Sakury. Občanům Litomyšle bude
alespoň malou vzpomínkou na staré sakury,
které bylo nutno pokácet pro jejich špatný zdra-
votní stav. Takový je již život. Jeden život končí
a vzápětí se zrodí nový život. V tomto případě
to jsou nové mladé sakury. Tyto sakury mají sice
mládí předškoláků, ale postupem věku se
budou rozrůstat do stejné krásy, jako byly ty
staré dobré sakury. I výběr místa – kam sochu
„usadit“ – byl z logického hlediska to nejlepší
možné řešení. Nevím, ale ještě by to chtělo
k této soše umístit doplňující informaci, co tato
socha představuje. Tím myslím hlavně na tu-
risty, kteří se do této lokality vydají, aby věděli,
jaký význam tato socha má a proč je zrovna na
tomto místě. Doufám, že tato socha tam vydrží
co nejdéle a hlavně nebude poškozena nějakým
vandalem. Byla by to velká škoda, protože z mé
strany se jedná o velice povedené umělecké
dílo. Byl bych rád, kdyby alespoň 50% obyvatel
Litomyšle bylo spokojeno tak jako já. I nespo-
kojenci samozřejmě budou, ale to jim zazlívat
nebudu, protože ne každý může být spokojen.
Co člověk, to názor. Jan Pavliš

V prosinci a lednu  vyřešili strážníci dva pře-
stupky proti obecně závazné vyhlášce o pravid-
lech pohybů psů na veřejném prostranství,
přestupcům strážníci uložili sankce na místě. 

V pondělí 31. prosince 2018 strážníci spolu
s kolegy PČR a HZS Litomyšl zajišťovali klidný
průběh akce Silvestrovský ohňostroj.

V lednu strážníci při kontrole řidiče, který vjel
do zákazu vjezdu, zjistili, že muž nevlastní
žádné řidičské oprávnění, přestupek byl předán
na Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy.

Minulý měsíc strážníci řešili jeden dopravní
přestupek, držení telefonního přístroje za jízdy
v ruce či jiným způsobem. Přestupek byl vyře-
šen uložením pokuty na místě.

Strážníci v uplynulých týdnech řešili čtyři
přestupky krádeže v obchodních domech Al-
bert, Billa a Kubík. Přestupky byly vyřešeny ulo-
žením pokut na místě.

V lednu vyjeli strážníci na základě telefonic-
kého oznámení do obchodního domu Albert,
kde zadrželi zloděje. Při následné lustraci dopa-
deného strážníci zjistili, že se nejedná o přestu-
pek, ale o trestný čin. Pachatele proto předali
policistům obvodního oddělení Litomyšl.

V lednu obdrželi strážníci telefonickou stíž-
nost na ovzduší zamořené hustým dýmem.
Strážníci následně lokalizovali zdroj, odkud dým
vycházel. Strážníci celou věc zdokumentovali
a předali jako podezření ze spáchání přestupku
ve smyslu zákona o ochraně ovzduší na Měst-
ský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí.
Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Ze školní jídelny Scolarest…
Školní jídelna Scolarest v Litomyšli zajišťuje
stravování pro žáky a studenty základních
a středních škol města již 9 let. 
V minulých měsících si někteří strávníci školní
jídelny Scolarest u II. ZŠ stěžovali na nedosta-
tečnou kvalitu i nabídku jídel. Vedení jídelny se
potýkalo s personální krizí, kterou se díky inten-
zivní činnosti podařilo vyřešit.  Rádi bychom zde
stručně sdělili rodičům a čtenářům  důležité in-
formace vztahující se k zajištění stravování. 
Nabízíme:
• Bezobjednávkový systém stravování, navíc

však s možností objednávky jídel na další dny
(ty přijímáme nejdéle den předem do 23.55
hod).

• Objednávku lze realizovat na portále
www.mujscolarest.cz, kde je vždy zveřejněn
jídelní lístek, objednávky, konzumace stráv-
níka, dotazy, přání a další (objednávku lze
realizovat při dostatečném kreditu na stravo-
vacím kontě).

• Pokud nemáte přihlašovací údaje k portálu
www.mujscolarest.cz, požádejte o pomoc
provoz školní jídelny, kde se vaše děti stravují.

• Hosté mají možnost příplatku za další porci
masa navíc.

• Rodič může kdykoliv navštívit školní jídelnu
a provést degustaci oběda.

• Přání a dotazy vám zodpoví vedoucí školní jí-
delny Jan Pražák na mailu zr.6550@scola-
rest.cz, 731 438 394.

V roce 2019 se můžete těšit na mnoho akcí. Při-
pravujeme Gastronomické dny, dále akce Va-
říme s… – letos přivítáme Jana Horkého, šéfa
Národního týmu kuchařů ČR, a Ondru Slaninu,
kterého jistě znáte z pořadu Kluci v akci. Naši
strávníci se mohou těšit i na asijskou nebo in-
dickou kuchyni a připojíme se také k oblíbeným
Gastroslavnostem M. D. Rettigové.
Za školní jídelnu Scolarest 

Milena Šafaříková,
Oblastní manažer provozu
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Archeologický výzkum pod budoucí dálnicí přinesl
řadu svědectví z doby kamenné i bronzové
Záchranný archeologický výzkum pod dvěma
úseky budoucí dálnice D35 v Pardubickém kraji
skončil a odkryl řadu nových nálezů, z nichž
vyniká senzační objev dochované 7000 let
staré dřevěné studny u Ostrova.
„Záchranný archeologický výzkum v 28 kilo-
metrů dlouhé trase D35 je největší historickou
sondou do krajiny regionu od dob budování
železnic,“ říká 1. náměstek hejtmana Pardubic-
kého kraje Roman Línek. „Kraj je ze zákona
majitelem všech nálezů a jejich správcem, což
pro nás zajišťuje jako odborné pracoviště Vý-
chodočeské muzeum v Pardubicích. Pracovníci
muzea se podíleli na přípravách výzkumu, do-
hlíželi na něj i na jeho vyhodnocení a budou
mít na starosti i jeho uložení a zpřístupnění ve-
řejnosti jak laické, tak i odborné.  Vzhledem
k tomu, že už v minulých letech jsme měli
problémy s ukládáním archeologických sbírek,
začali jsme v minulém roce připravovat stavbu
archeodepozitáře v Ohrazenicích, kde budou

nálezy z D35 umístěny. Jsem rád, že spolu-
práce soukromé firmy s odborníky, která zpo-
čátku budila nedůvěru, se nám osvědčila,
a také díky ní nedošlo k nevhodnému zachá-
zení s vykopaným materiálem i ztrátám důle-
žitých informací,“ dodává Línek.
Stavbaři se připravili předem
Celý průzkum koordinovala stavební firma Eu-
rovia CS v čele se stavbyvedoucím záchran-
ných archeologických prací Lubomírem
Veselým: „Máme s tím už zkušenosti z jiných
liniových staveb a snažíme se jak ochránit kul-
turní dědictví, tak zbytečně nezdržovat
stavbu.“ Spolupráci si chválí i Bohumil Vebr, ře-
ditel pardubické správy Ředitelství silnic a dál-
nic: „Předem jsme měli vytipovaná
archeologicky zajímavá místa od pracovníků
Východočeského muzea, a tak jsme si mohli
naplánovat vše s dostatečným předstihem.“
Největší objevy – neolitická studna, osada
lovců a sběračů a žárové pohřebiště

Terénní části výzkumu i jeho vyhodnocení pro-
váděly organizace Archaia a Archeologické
centrum Olomouc (ACO). Senzační objev se
podařil archeologům ACO, kteří vykopali u Os-
trova nedaleko Vysokého Mýta dřevěnou
studnu z dob prvních zemědělců. Dubové
sloupky a výdřeva jsou staré přes 7000 let
a zachovaly se díky vysoké hladině spodní
vody. „Vzhledem k tomu, že máme v Litomyšli
Fakultu restaurování Univerzity Pardubice,
mohli tento vzácný objev svěřit archeologové
do péče odborníků nejpovolanějších,“ infor-
muje a aktuálním umístění nálezu Línek. Ob-
jevu je věnována samostatná tisková zpráva.
Kromě dalších o něco mladších studní odhalili
olomoučtí archeologové také osadu pravěkých
lovců a sběračů ze sklonku starší a ze střední
doby kamenné (10 až 8 tisíc let př. n. l.) na ná-
vrší poblíž Uherska. Ojedinělý byl také výzkum
lokality v blízkosti řeky Loučné u Uherska. „I
samotná pravěká podoba řeky Loučné ne-
unikla pozornosti a již nyní víme, že v okolí
Uherska se rozkládalo velké jezero,“ prozradil
ředitel ACO Jaroslav Peška.
Výzkum společnosti Archaia odkryl u Rokytna
jedno z nejbohatších a nejrozsáhlejších žáro-
vých pohřebišť lužické kultury z pozdní doby
bronzové (cca 1 tis. př. n. l.) nejenom u nás, ale
i v polském prostoru. „Na pohřebišti v pískové
duně našli naši archeologové více než 200 žá-
rových hrobů a více než 2000 keramických
nádob. V prostoru pohřebiště vzniklo v 50. le-
tech 20. století letiště pro práškovací letadla,
takže jej nepoškodila hluboká orba. Máme tak
možnost zkoumat perfektně zachovalé hroby,“
objasnil Petr Juřina, ředitel Archaii. 
„Východočeské muzeum v Pardubicích spolu

s ostatními subjekty nabídne veřejnosti tyto
nálezy k vidění po dokončení rekonstrukce
areálu pardubického zámku,“ přislíbil ředitel
Tomáš Libánek. -red-

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel
• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 

• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG

• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky – diagnostika 

• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
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Jsme tu pro Vaše děti
Nízkoprahové zařízení Naděje nabízí již dvanác-
tým rokem své služby pro děti a mládež ve věku
6 až 18 let. Ročně navštíví klub přes 78 klientů.
Zařízení jako takové je především zacíleno na
pomoc a podporu dětí a mládeže a na jejich ak-
tivní a smysluplné trávení volného času.
Samotný prostor nízkoprahového zařízení na-
bízí velký výběr deskových her a možnost pořá-
dání nejrůznějších kreativních soutěží nejen ve

školním roce, ale taktéž o prázdninách. Děti si
zde mohou vyzkoušet různé tvůrčí činnosti
a techniky, při kterých dochází k rozvoji jejich
dovedností a schopností. Součástí zařízení je
kuchyně, kde si klienti nacvičují sebeobslužné
aktivity či pomáhají při přípravě pokrmů. Počí-
tačový koutek nabízí možnost vypracovávání
domácích úkolů a projektů do školy. V tělo-
cvičně mohou klienti trávit volný čas aktivněji
při nejrůznějších kolektivních hrách. V letních
měsících je k dispozici velká zahrada s trampo-
línou a přilehlé hřiště. O velkých prázdninách
jsou pro děti a mládež pořádány výlety a zážit-
kové aktivity. Nízkoprahové zařízení Naděje na-
bízí bezpečný prostor a individuální přístup ke
každému. Služba je poskytována bezplatně.
Více o plánovaných aktivitách nízkoprahového
zařízení se dozvíte na webovém portálu Naděje
(www.nadeje.cz/litomysl), Facebooku (Naděje,
pobočka Litomyšl), na jednotlivých základních
školách, v knihovně, ve vývěskách atd. 

Vanda Viktoříková

Loňský růst cen bytů se podepsal i na cenách 
nájemného….Pokud Vás toto téma zajímá, 
celý článek a další odborné články najdete 
na www.consultvk.cz

Výběr z naší nabídky:
LITOMYŠL – prodej domu na náměstí. Bližší infor-
mace osobně v RK. ENB G
Č. 1430                                         Cena: informace v RK
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 28 m2 na
ul. T. Novákové (nedaleko I. ZŠ). Chodbička, dvě na
sebe navazující místnosti (9,4 m2 a 15,4 m2), sociální
zařízení. Vhodné pro kanceláře, ordinaci, ateliér
apod. Volné ihned. ENB G
Č. 1432                     Cena: 6 000 Kč / měsíc+energie
LITOMYŠL – pronájem moderního bytu 3+kk (70 m2)
na Smetanově náměstí ve 3.NP. Kuchyňská linka
včetně trouby, varné desky, myčky, lednice s mrazá-
kem. Vhodné pro 2 nebo max. 3 osoby. Volné ihned.
ENB G
Č. 1426-4                   Cena: 14 000 Kč / měsíc+energie
LITOMYŠL – pronájem luxusního atypického bytu
1+1 (75 m2 ) na Smetanově náměstí ve 2. NP. Byt je
kompletně vybavený. Možnost užívat zahradu, zajiš-
těné parkování. Vhodné pro 1 osobu nebo pár. Volné
od března. ENB G
Č. 1437                      Cena: 12 000 Kč / měsíc+energie
LITOMYŠL – pronájem kancelářských prostor
(67 m2) ve II.NP s atraktivním výhledem na Smeta-
novo nám. Jde o 2 kanceláře se samostatným přístu-
pem, navzájem propojené a malý sklad (archiv).
Peněžitá jistota 1 nájem.  ENB G
Č. 1428                      Cena: 8000 Kč / měsíc+energie
LITOMYŠL – pronájem komerčních prostor cca 20
m2 v přízemí v ulici Mariánská (naproti Muzeu v cen-
tru města). Jde o 1 místnost se soc. zařízením –
vhodné pro kancelář, kontaktní místo, kosmetiku,
masáže. Volné od února 2019. Peněžitá jistota 2
nájmy.  ENB G
Č. 1438                   Cena: 4000 Kč / měsíc+energie
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2

v centru města. Hlavní část s barem 20 m2 , zadní sa-
lonek, 2x soc.zařízení, kancelář a sklad s příslušen-
stvím. Kompletní vybavení k dispozici.  ENB G
Č. 1396 Cena: 11 000 Kč/měsíc
LITOMYŠL – pronájem komerčních prostor ve II. NP
rekonstruovaného měšťanského domu o výměře
92 m2, 2,75 m2 a 83,3 m2 se zázemím, vhodné pro pro-
dejnu, kanceláře, sídlo firmy, možno i jednotlivě.
ENB G.  Č. 1103                             Cena: 1200,- Kč/měsíc

Připomínáme u nájemních vztahů –
nepodceňujte předávací protokoly 
a kontrolu pronajatých prostor
Podrobněji na www.consultvk.cz/aktuality

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 
jsme tu pro Vás od roku 1992, 
přijďte k nám, znáte nás.

Naše zkušenosti = Vaše jistota

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

Kam kráčíš,
Česká republiko?
V roce 2019 uplyne 30 let od Sametové revo-
luce, která ukončila čtyřicetileté období komu-
nistické totality a přinesla naší zemi svobodu.
Tisíce lidí se tehdy poprvé beze strachu na-
dechly, veřejně vyznaly svoji víru či vycestovaly
„na Západ“. Tisíce dalších, někdejších politic-
kých vězňů, se konečně probouzely bez obav,
že mohou být kdykoliv znovu uvězněny. Rok
1989 je zkrátka dědictvím znovuzrození svo-
body a demokracie, kterou dnes přijímáme jako
naprostou samozřejmost. Měla by být však dě-
dictvím, jež zavazuje a nutí k otázkám: Jak jsme
oněch třicet let prožili? Využili jsme šancí, které
se před námi otevřely? Naplnili jsme naděje,
jimiž lidé během Sametové revoluce žili? Nestali
jsme se uzavřenými sobci, kteří se starají jen
o vlastní prospěch? A kam bychom se měli po-
sunout dál – a co pro to může udělat každý
z nás? Na tyto a další otázky budou hledat od-
povědi hosté panelové diskuze „Kam kráčíš,
Česká republiko“, která se uskuteční ve středu
6. března od 17:00 hod. v Klenutém sále Zámec-
kého návrší Litomyšl. Účast na diskuzi přislíbili
politolog Jiří Pehe, prorektor CEVRO Institutu
Tomáš Pojar a reaktor České televize Martin
Řezníček. Součástí diskuze bude prezentace vý-
sledků ankety, kterou na přelomu roku uspořá-
dali žáci Základní školy Zámecká. Moderátorské
role se zhostí Daniel Kvasnička. Těšíme se na
vás! Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká

Necelý týden od konání Tříkrálové sbírky větši-
nou stačí, aby charity mohly zveřejnit  výtěžek
letošní tradiční Tříkrálové sbírky. I v Litomyšli už
mají spočítáno. Po rozpečetění 40 pokladniček
litomyšlských koledníků (212 341,-Kč město
a 40 463,- Kč za Nedošín, Kornice, Pazuchu, Po-
hodlí, Novou Ves a Suchou) a 68 dalších kasiček
v okolních obcích (celkem 273 786,- Kč) Farní
charita oznámila celkový výsledek této každo-
roční největší dobrovolnické akce, která se ko-
nala první lednovou sobotu 5. 1. 2019  –  526.
590,- Kč. Největší díl – 65 procent –  z vybra-
ných prostředků letos půjde na předem schvá-
lený záměr – renovaci oken střediska úlevové
služby pro rodiny, starající se dlouhodobě doma
o své blízké – Respitní péče Jindra.  Všem, kdo
se do sbírky letos – ať už poprvé – nebo znovu
zapojili a také těm, kdo neváhali otevřít v brz-
kých sobotních hodinách dveře svých domů
a domácností a třeba i malou částkou přispět
na dobrou věc, patří velké poděkování. Děku-
jeme. Martina Soukupová

Tříkrálová sbírka
2019 v Litomyšli

Marušce. V roce 2011 jsi s námi šla poprvé. Z té
komety kapala dolů žlutá barva, strašně totiž
pršelo. Jiný rok zase děsně mrzlo. Vždycky tě to
ale bavilo a byla jsi veselá, těšila ses. Ani letos
by tě nenapadlo, že bys nešla koledovat a obejít
tak zase skoro 150 domácností, po obědě za-
nést pokladničku s vybranými příspěvky koordi-
nátorce sbírky Majce Šnajdrové, čekajíc na faře,
tam si vypít čaj a pak domů. Obdivuju tě. A taky
tebe Anežko. A vás všechny, kteří do toho jdete
znova a znova. Opakovaně. Pravidelně. Má to
smysl. Martina Soukupová
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Kraj bude přivaděče k D35
připravovat ve zvláštním režimu
V sále Rady Pardubického kraje se uskuteč-
nilo jednání Řídícího výboru pro stavbu přiva-
děčů na D35, který tvoří hejtman Martin
Netolický a jeho dva náměstci Roman Línek
a Michal Kortyš spolu se zástupci Správy
a údržby silnic Pardubického kraje. V rámci
podepsaného memoranda o vzájemné spolu-
práci s Ministerstvem dopravy má na tyto při-
vaděče kraj garantovány finanční prostředky
ve výši 2,7 miliardy korun. Cílem těchto jed-
nání je detailní kontrola jednotlivých projektů
a postup majetkoprávních jednání, aby nedo-
cházelo k prodlevám v rámci staveb.
„V momentě, kdy stát potvrdil, že se mu po-
dařilo vysoutěžit dodavatele prvního úseku
stavby dálnice D35 z Opatovic nad Labem do
Časů a byla zahájena stavba druhého úseku,
tak musíme maximalizovat naši pozornost na
jednotlivé stavby v rámci přivaděčů. V minu-
lém týdnu jsem jednal s náměstkem ministra
dopravy Tomášem Čočkem, který apeloval na
lepší čerpání vyčleněných prostředků v jed-
notlivých letech, aby nemuselo docházet k je-
jich převodu z roku na rok,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „Musíme ke všem velkým
a důležitým projektům přistoupit velmi vážně
a s maximální pozorností. Proto stejně jako
v případě centrálních příjmů, nemocnice
v Moravské Třebové nebo silničních staveb
v rámci IROP zařadíme přivaděče do seznamu
projektů se zvýšeným dohledem a každý
měsíc budeme kontrolovat jednotlivé dílčí po-
stupy,“ řekl hejtman Netolický.

NAPOJENÍ II/312 NA D35 MÚK VYSOKÉ
MÝTO – ZÁPAD
V rámci stavby je zpracován projektový záměr
a vyhotoven oponentní posudek Státního
fondu dopravní infrastruktury. „V tuto chvíli
jednáme se Správou železniční a dopravní
cesty o řešení tří mimoúrovňových křížení
s železnicí včetně koridorové trati. Zároveň
celou stavbu rozdělíme do více stavebních
úseků, aby při případných dílčích problémech
nedošlo ke zdržení celé stavby. Velmi důležité
je, abychom se zaměřili na samotný obchvat
Vysokého Mýta, které by při dřívějším dokon-
čení D35 bylo enormně zatíženo dopravou,“
uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš
s tím, že kraj jedná také s městem Choceň
o zapracování dílčích změn.

MODERNIZACE II/360 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
– LITOMYŠL
V dubnu 2019 bude u tohoto projektu dokon-
čena dokumentace pro stavební povolení
a v červenci je předpokládáno vydání staveb-
ního povolení. Termín zahájení stavby je
v tuto chvíli stanoven na květen 2020 s do-
končením v červenci 2021.

MODERNIZACE II/358 LITOMYŠL
– ČESKÁ TŘEBOVÁ
„Jedná se o projekt v nejpokročilejší fázi pří-
pravy, jelikož má dokončenou dokumentaci
pro stavební povolení a dokumentaci pro pro-
vedení stavby. V současné době máme po-

Půl miliardy
na krajské investice
Více než půl miliardy korun získal počátkem
letošního roku do svého rozpočtu Pardubický
kraj ze zlepšeného výběru daní za rok 2018.
Stejně jako v přecházejících letech pomohou
tyto prostředky investiční činnosti kraje v ob-
lasti dopravy, školství, kultury či zdravotnic-
tví. Rozdělení první části, tedy 323 milionů
korun, schválili na svém pondělním jednání
krajští radní. Zbývající prostředky zůstanou
v krajské finanční rezervě.
„V letošním roce nás čeká zahájení velkých
investičních akcí, pro které chceme mít vytvo-
řenou finanční rezervu. Ceny na stavebním
trhu rostou, a proto se nechceme dostat do
nekomfortní situace stran financování. Za
zmínku stojí stavba nové nemocnice v Morav-
ské Třebové nebo výstavba centrálního pří-
jmu v Orlickoústecké nemocnici. Obě tyto
stavby chceme dominantně financovat
z vlastního rozpočtu bez zapojení úvěru.
Vedle toho pokračujeme v rekonstrukcích sil-
nic, investicích do kultury, sociální oblasti, ale
také chceme podpořit dalšími prostředky
dobrovolné hasiče,“ uvedl hejtman Martin Ne-
tolický s tím, že krajská rada schválila rozdě-
lení 323 milionů korun na základě požadavků
jednotlivých odborů. Zbývající prostředky zů-
stanou v rezervě finančního odboru.

Přerozdělení části prostředků ze zvýšeného vý-
běru daní roku 2018:
Doprava a silniční hospodářství – 250 milionů
korun
Sociální věci – 23,8 milionů korun
Kultura a památková péče – 35 milionů korun
Zdravotnictví – 6,2 milionů korun
Krizové řízení – 5 milionů korun
Sport a cestovní ruch – 3 miliony korun -red-

Participační plánování
Město Litomyšl ve spolupráci se studenty za-
hradního designu Střední školy zahradnické
a technické Litomyšl bude v roce 2019 revitali-
zovat sídlištní zeleň.
Žáci druhých a třetích ročníků uměleckého
oboru si vyzkouší navrhování městské zeleně
se zapojením veřejnosti. Pro tento účel bylo
zvoleno dotazníkové šetření, které je nejen ve-
lice vhodné, ale také nejlevnější. Dotazníky vy-
pracují studenti školy. V měsíci únoru budou
osloveni obyvatelé dotčených bytových domů
na ulicích Dukelská a 9. května. Návrhy ob-
čanů budou zapracovány do studentských ná-
vrhů, z nichž se nejlepší na podzim letošního

roku dočkají realizace, a to opět od žáků školy.
Detailní informace o akci obdrží zainteresovaní
obyvatelé v nejbližších dnech přímo do poštov-
ních schránek. Případné dotazy vám zodpoví
Ing. Barbora Čadová, referentka odboru mí-
stního a silničního hospodářství.
Studenti školy běžně využívají participační způ-
sob navrhování veřejné zeleně. V regionu tímto
způsobem navrhli například úpravu obecní ze-
leně v Benátkách. Obyvatelé Litomyšle mají
s dotazníkovým šetřením zkušenosti z roku
2012, díky němuž byla vytvořena nová podoba
Vodních valů a části parku u Smetanova domu.

Aleš Papáček

Řádková inzerce
Prosím máte doma kočárek a panenku s kte-
rými si již vaše děti nehrají, děti z Klokánku
a onkologie by měly radost. Děkujeme. Volejte
na č. 775 343 408 • Stavební dělník koupí starší
dům nebo chalupu k rekonstrukci. Nejlépe
v okruhu 30 km. Tel.: 703 890 073

dány žádosti o vydání sloučeného povolení
na úsek v intravilánu České Třebové a Lito-
myšle. Pokud vše půjde podle plánu, tak by-
chom v únoru chtěli zahájit výběrové řízení na
zhotovitele stavby,“ uvedl hejtman Netolický
s tím, že předpokládaný termín zahájení prv-
ních etap stavby je v červenu letošního roku
s ukončením na podzim 2020. „Chceme ne-
chat zpracovat vyhledávací studii na napojení
této silnice na D35 tak, aby automobily nemu-
sely pro nájezd na dálnici projíždět Litomyšlí,
jelikož nejbližší sjezdy jsou na Řídkém a v Ja-
nově,“ doplnil hejtman.

Informace ke všem přivaděčům najdete na
webu pardubickykraj.cz. -red-

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Bezplatné rekvalifikace „Šance pro maminky
po mateřské a dlouhodobě nezaměstnané“
Evropská unie v rámci projektu „Nevzdávej to!,
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106“, podpo-
ruje skupinu obyvatelstva, která je znevýhod-
něna na trhu práce. Jedná se o lidi, kteří jsou za
poslední 2 roky déle než 12 měsíců v evidenci
Úřadu práce Pardubického kraje. Vztahuje se
i na maminky na mateřské, které se před nástu-
pem na mateřskou zaevidovali na Úřad práce
(stačí 1 den).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifi-
kaci a možnost nastoupit na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací:
• Řidičský průkaz skupiny B nebo C
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky
• Pracovník v sociálních službách

• Sanitář
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista
• Účetnictví
• ….. případně další rekvalifikace dle vlastního
výběru
Z projektu je možné hradit i cestovné na rekva-
lifikaci.
Termíny zahájení kurzů: od února 2019, rezer-
vujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací: Petra Polanská, tel.
604262780, polanska@tpzpk.cz

Jaroslav Brokl

PRONÁJEM
MÍSTA
VE SDÍLENÉ
KANCELÁŘI

Nabízíme k pronájmu místo
ve sdílené kanceláři v blízkosti centra
na Havlíčkově ul., č.p. 1118, Litomyšl.

VÝHODY:
bezbariérový přístup 
kompletní vybavení prostor
(mimo PC)
kuchyňka, soc. příslušenství
doprovodné služby (wifi, aj.)
přístup 24 hod
snížené náklady oproti
pronájmu celé kanceláře

Tel. kontakt: 723 722 006

Novým oblastním ředitelem Nemocnice
Pardubického kraje bude Jaroslav Kajzr
Na uvolněné místo oblastního ředitele pro zdra-
votnické služby, který bude mít v gesci nemoc-
nice v Litomyšli, Ústí nad Orlicí a Svitavách,
usedne od 1. března Jaroslav Kajzr, kardiolog
s bohatými zkušenostmi z Česka i zahraničí.
Další personální změna ve vedení Nemocnice
Pardubického kraje (NPK) proběhla v dozorčí
radě, kde na postu předsedy skončil Vítězslav
Novohradský, novým předsedou se stal primář
orlickoústeckého ORL Josef Hájek.
Nemocnice na východě kraje budou mít od
března svého oblastního ředitele pro oblast
zdravotnictví. „Z výběrového řízení, do kterého
se přihlásilo pět zájemců, vyšel vítězně právě
Jaroslav Kajzr. Tento zkušený manažer i lékař se
specializací kardiologie působil řadu let mimo
jiné v nemocnicích ve Velké Británii,“ říká Tomáš
Gottvald, generální ředitel a předseda předsta-
venstva společnosti s tím, že si od nástupu no-
vého člena managementu NPK slibuje, že bude
pokračovat koncepční rozvoj nemocnic v Lito-
myšli, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách.
Jaroslav Kajzr je v současné době primářem in-
terního oddělení vrchlabské nemocnice a záro-
veň lékařským ředitelem Penta Hospitals CZ pro
kardiologii. Do Nemocnice Pardubického kraje
nastoupí na plný úvazek. V nové pozici by rád
zúročil své zkušenosti z domova i ze zahraničí.
„Více než dvanáct let jsem působil ve Velké
Británii, kde je zdravotnický systém od toho na-
šeho výrazně odlišný. Například se tam efektiv-

něji využívá práce specializovaného zdravotnic-
kého personálu tak, aby byla péče přenesena
pokud možno blíže k domovu nemocných, vy-
soce specializovaná péče se naopak koncen-
truje v centrech s největší zkušeností
a nejlepšími výsledky v dané oblasti. Velký
důraz se klade na sledování objektivních uka-
zatelů kvality péče. Za příklad hodný následo-
vání pak považuji i snížení administrativní
zátěže zdravotníků a delegaci této zodpověd-
nosti na administrativní síly. Zdravotníci tak
mají více času na péči o svoje pacienty a je to
i ekonomicky výhodné,“ shrnuje své záměry bu-
doucí oblastní ředitel pro zdravotnické služby
Litomyšlské, Orlickoústecké a Svitavské nemoc-
nice Jaroslav Kajzr.
Obsazení pozice ředitele tří nemocnic na vý-
chodě kraje je důležité také pro jediného akci-
onáře společnosti, tedy Pardubický kraj. „Pan
doktor Kajzr obstál v rámci výběrového řízení
jak pro své bohaté manažerské dovednosti, tak
lékařské schopnosti. Tyto přednosti mu mimo
jiné umožní vhled do pozice samotných lékařů
a dalšího zdravotnického personálu, tím pak
optimální předpoklady pro potřebnou efektivní
komunikaci v rámci našich nemocnic. Ihned po
nástupu na něj čeká řada velkých úkolů včetně
realizace záměru centrálního příjmu v Orlicko-
ústecké nemocnici,“ uvádí krajský radní pro ob-
last zdravotnictví Ladislav Valtr.

-red-

UNIQA pojišťovna oznamuje, 
že byla uzavřena kancelář 
na Smetanově náměstí.

Nová kancelář:
Toulovcovo nám.1102

(vchod z ul. B. Němcové)

Pondělí–Čtvrtek 8:00–17:00
Pátek 8:00–16:00

Telefon: 777 211 699
a 465 719 905

agentura.litomysl@uniqa.cz

Vznikl reklamní spot Portmonea
Začátkem ledna 2019 natočilo litomyšlské mu-
zeum krátké video, které by mělo k prohlídce
Váchalova muzea v Litomyšli nalákat nové náv-
štěvníky. Tříminutový spot ukazuje v detailech
Váchalovy malby, nejprve pozitivní výjevy, poté
i ty strašidelné v podobě čertů, duchů, kostlivců,
odsouzenců na smrt až po duše v očistci.
Všechno samozřejmě neprozradíme, snad jen
to, že průvodcem se divákovi stává bílá kočka,
kterou do expozice přivábí flétna krysaře. Při

pozornějším zkoumání
zjistíme, že touto posta-
vou není nikdo jiný než
Josef Váchal.
Natáčení probíhalo ve
večerních a nočních hodi-
nách a nebylo jednodu-
ché. Hlavní „herečka“,

šestiletá kočička Beruška, je totiž neslyšící.
Respektovat jsme museli také její únavu, kterou
nám jasně deklarovala, když se uložila k spánku
v peřinách na Portmanově posteli. Spot s ná-
zvem Navštivte Portmoneum je k vidění na you-
tube kanálu Regionálního muzea v Litomyšli
a na webových stránkách muzea.
Premiéru si snímek odbyl v neděli 20. ledna na
premiéře loutkového představení Krvavého ro-
mánu v Divadle v Dlouhé v Praze. Nastudovali
ho členové nezávislého loutkového divadla Lo-
kVar, kteří spolupracují s předními českými lout-
kovými scénografy a využívají různé typy
loutek. Hra čerpá z Váchalova Krvavého ro-
mánu. Představení bude k vidění i v Litomyšli,
a sice v rámci Muzejní noci. Do prostor Portmo-
nea zavítají herci se svými loutkami 1. června
2019. Hana Klimešová
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Mezinárodní styky, zdravý životní styl, ekologie na III. ZŠ
V polovině února na škole přivítáme již 4. ročník
projektu Edison. Po celý týden budou na škole
stážisté – cca dvacetiletí studenti ze zemí ce-
lého světa. Ti budou naše žáky v angličtině se-
znamovat se zeměmi, odkud pocházejí. Letos
čekáme návštěvu z Číny, Indie, Ukrajiny, Alžír-
ska, Gruzie, Indonésie a Turecka. Budou ubyto-
váni v rodinách a my se těšíme, že nám opět
oživí a zpestří život školy a že díky nim žáci za-
znamenají další pokrok v angličtině.

Dalším významným krokem je stálé rozšiřo-
vání pohybových aktivit a celkové vedení dětí
ke zdravému životnímu stylu. O chystané spor-
tovní 1. třídě jsme již informovali a další infor-
mace poskytneme na chystaném zápisu
nanečisto ve středu 27. února. Již nyní nově pro-
bíhá pravidelné cvičení jógy, schází se taneční
pohybová skupina Modré hvězdy a v návaznosti
na projekt Hodina pohybu navíc se právě roz-
bíhá návazný program Sportuj ve škole pro děti
ve školní družině. Jak vést děti k zdravé, ale při-
tom přirozené stravě, s tím nám přijede po od-
borné stránce poradit primář Fakultní
nemocnice v Motole MUDr. Petr Tláskal, speci-

alista na výživu dětí. Jeho přednáška především
pro rodiče školních i předškolních dětí bude 21.
března v budově školy. A také v jarních a letních
měsících budeme pokračovat v trendu nastole-
ném minulý rok a výuku některých hodin budou
děti absolvovat venku na čerstvém vzduchu.
Třetí oblastí, do níž se bude škola stále více za-
pojovat, je ekologie. Třídění odpadu je něco, co
chceme děti naučit jako běžnou samozřejmost
každodenního života. Plasty, papír, bioodpad –

to vše třídíme již ve třídách, pomocí spolupráce
s firmou Ekokom se zapojujeme do programu
Tonda Obal,  kterým rozšiřujeme probíhající
projekt Recyklohraní. V jeho rámci shromažďu-
jeme vysloužilé elektropřístroje. Kromě toho
stále shromažďujeme i plastová víčka od pet
lahví. A dále je možno k nám nosit použitý ku-
chyňský tuk. Již jsme ho shromáždili cca 100
litrů a  vyzýváme všechny hospodyňky, že
mohou tento tuk, který může velmi negativně
působit v odpadních trubkách, posílat k nám,
my z toho zase dostáváme prostředky, které
použijeme v červnu na Den dětí.

Pavel Jirsa

Prevence rizikového chování patří do života
každé školy. Ne jinak je tomu i na ZŠ Zámecká.
A když prevence, tak Křižovatky! Právě tak se
totiž jmenuje projekt, který cílí na žáky všech
ročníků naší školy. Jeho cílem je připravit děti na
budoucí život skrývající řadu nebezpečí.
Začínáme bezpečností v dopravě v první třídě.
Následují programy věnované prevenci kouření,
pití alkoholu, záškoláctví, sexuálního obtěžo-
vání, agresivity a šikany, které žáky doprovázejí
až do pátého ročníku. První stupeň završuje
program „Velká změna“, při němž žáci reflektují
zážitky z prvního stupně a sdělují očekávání
směřující k jejich přechodu na stupeň druhý. To-
hoto programu se účastní i budoucí třídní uči-
telé šestých tříd.
Na druhém stupni čekají žáky těžší témata – ši-
kana, sebepoškozování, poruchy příjmu po-
travy, návykové látky, nebezpečí internetu
a sociálních sítí, pravicový extremismus, rizi-
kové sexuální chování ad. Adaptační kurz v še-
stém a turistický v osmém ročníku jsou třídenní
akce stmelující kolektiv třídy pomocí zážitkové
pedagogiky. Druhý stupeň pak završuje pro-
gram „Krok do neznáma“, jehož cílem je snížit
obavy žáků z přechodu na střední školu a záro-
veň shrnout povinnou školní docházku právě
z jejich úhlu pohledu.
Jako nit propojující všechny ročníky se vine pro-
gram Pobýt spolu. Jak z názvu vyplývá, jde o se-
tkání třídních učitelek a učitelů se svými žáky
mimo běžné vyučování. Hlavně jde však o to
„něco spolu zažít“ – stmelovací či sportovní ak-
tivity, přespání ve škole (tzv. noční škola), ale
i bowling nebo fotbalgolf.
Kdo aktivity realizuje? Např. Pedagogicko-psy-
chologická poradna v Ústí nad Orlicí, ARPOK
Olomouc, Podané ruce Brno, Policie ČR, Měst-
ská policie Litomyšl, MP Education, o. s. ABA-
TOP, vedoucí školského odboru Městského
úřadu v Litomyšli PhDr. Milada Nádvorníková,
školní psycholožka Mgr. Et Bc. Iva Sedláčková,
učitelé, ale i další externí spolupracovníci.
Křižovatky 2019 jsou již 10. ročníkem tohoto
projektu, a to je příležitost k bilancování. Za
předchozích devět let jsme zrealizovali více než
360 preventivních programů při celkovém roz-
počtu více než 819 000 Kč, z toho dotace MŠMT,
o níž jsme v předchozích letech žádali, činila
552 000 Kč.
Prevence rizikového chování má smysl – a má
smysl ji podporovat finančně. Myslí si to i město
Litomyšl, díky jehož finančnímu příspěvku mů-
žeme projekt Křižovatky realizovat i v roce 2019.
    Ondřej Vomočil, ZŠ Zámecká

Projekt „Křižovatky“
na ZŠ Zámecká slaví
desáté výročí
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Naše studentky mají zájem
o vlastní podnikání
Ve čtvrtek 20. prosince se konalo v Pardubicích
regionální finále projektu „Soutěž a podnikej“.
Z naší školy TRADING CENTRE se podařilo dostat
před odbornou porotu této celorepublikové sou-
těže dokonce dva projekty:  CatCafé studentek
Petry Šuglové a Jaroslavy Malinové  a projekt Ca-
tering Rejman Elišky Rejmanové. Po bezmála
čtvrt roce práce na svém podnikatelském zá-
měru vytvořily studentky tzv. Lean Startup, me-
todiku, která je ideální pro rozjezd podnikání. Na
základě úkolů a pomoci přiděleného mentora va-
lidovaly svůj nápad, vypracovaly MVP, minimální
funkční produkt, který následně prezentovaly
před regionální porotou. 
Projekt CatCafé plánuje vznik kočičí kavárny jako
místa plného pohody, kam se hosté budou rádi

vracet, potěší je přítomnost úžasných koček, ale
také příjemné prostředí, kvalitní káva a poctivé
domácí dezerty. „Kočky už svou přítomností
mění atmosféru, dokáží do sebe vtáhnout nega-
tivní energii a přeměnit ji na pozitivní. Jsou to
skvělí parťáci, když je vám ouvej. Jsou nápomocní
už tím, že nemluví, a jen se vám stočí na klín do
klubíčka,“ říkají autorky projektu. 
Projekt Catering Rejman chce zajišťovat caterin-
gové služby vhodné pro velké společenské akce,
konference, ale také pro menší rodinné oslavy.
„Sdělte nám Vaše přání a my zajistíme vše
ostatní“, to je hlavní motto této společnosti.
Petra s Jarkou se umístily se svým projektem
CatCafé na výborném 2. místě, Eliška se svým
projektem Catering Rejman zase získala cenu

publika. Účast na soutěži
dala studentkám nejen
mnoho zkušeností a příleži-
tostí, ale také další motivaci
k tvorbě vlastních projektů. 
A protože oba podnikatelské
záměry byly vypracovány
velmi profesionálně, může se
stát, že časem v Litomyšli ob-
jevíte novou kočičí kavárnu
nebo si zajistíte hostinu
u firmy Catering Rejman.
Kdoví? Ivana Zemanová

PR ČLÁNEK

Firma PHATEC
s.r.o. letos oslaví
10. výročí od svého
založení

Od počátku se soustředíme na vývoj vlastních
strojů pro výrobu a zpracování tkaných a netka-
ných technických textilií, koberců a dalších spe-
ciálních textilií. Za dobu naší existence se nám
podařilo vytvořit široké portfolio strojů a vybu-
dovat si silné a důvěryhodné jméno v oboru.
Naše stroje slouží našim zákazníkům už v 28
zemích světa. Postupně jsme se propracovali
k vývoji plně automatických strojů, které se
svou produktivitou řadí k evropské špičce své
kategorie. 
Nejvyšší řada našich plně automatických strojů
pro navíjení technických textilií (fasádní per-
linky, podstřešní folie, filtrační textilie) dokáže
vyrobit 50metrovou roli každých 30 sekund. 
Naše stroje splňují nejpřísnější kritéria spoleh-
livosti pro práci v nepřetržitých provozech.
Velký důraz klademe na bezpečnost. Každý
nový stroj je pro nás vždy výzvou, uplatnit se
proto u nás mohou všichni ti, které baví hledat
a přinášet nová řešení.
V roce 2018 jsme získali 3. místo v soutěži Firma
roku Pardubického kraje a ocenění Ekonomicky
nejúspěšnější firma Pardubického kraje pro rok
2018.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál mnoho
osobních i pracovních úspěchů v roce 2019.

Ing. Pavel Havelka, 
jednatel a majitel společnosti

Další informace o firmě a našich strojích můžete
najít na www.phatec.com

Prima dopoledne na Červené škole
Upřímně děkuji pedagogickému sboru a žákům
za nevšední den, který měl být všedním.
V sobotu 12. 1. 2019 jsem stejně jako mnoho ro-
dičů a prarodičů zavítala do Základní školy
U Školek. Ano, opravdu jsem se nespletla, byla
to sobota a ve škole se učilo. My dospělí jsme
měli možnost nahlédnout do výuky svých rato-
lestí, která probíhala jako jiný školní den.
Asi většina z nás máme vzpomínky na svá
školní léta ve znamení neustálého sezení v la-
vicích, někdy i s rukama za zády, přestávky strá-
vené chozením po chodbě se svačinou v ruce…
Tak takto už to opravdu nechodí. Děti při výuce
využívají často prostor na koberci, pracují ve
skupinkách, mají možnost vyjádřit svůj názor
a přestávky tráví ve třídě se svačinou u rozho-
voru se spolužáky.
Pro mne bylo sledování výuky velkým zážitkem.
A to především proto, že třídou 3. B (kterou nav-
štěvuje můj syn) se po celou dobu nesla pří-
jemná a naprosto přirozená atmosféra ve
znamení respektu, spolupráce a radosti.
Paní učitelka má neuvěřitelný dar s dětmi rov-
nocenně komunikovat, ale když je potřeba,
hned každý dobře ví, kde jsou hranice a kdo je
určuje. Takto si představuji funkční demokra-

tický styl výuky. Zaujalo mě a velmi potěšilo
také to, jak paní učitelka propojuje teorii s praxí
– např.: „Kolik myslíte, že stojí /např. nějaký
oděv/ a jak dlouho na to rodiče vydělávají?“ 
Věřím, že i ostatní návštěvníci byli nadšeni jako
já, protože v každé třídě jistě panovala něčím
specifická atmosféra a nějakým způsobem
výuka zaujala jejich pozornost.
Celá akce mi byla sympatická, stejně jako
všechny školou pořádané. A to také proto, že
hned u dveří se vás s úsměvem a laskavostí
ujmou žáci vyšších tříd a doprovodí vás právě
tam, kam potřebujete dojít.
Popravdě je to pro mě opět potvrzení správné
volby školy, protože tady to není „jen“ o načer-
pání vědomostí. Škola podle mne klade důraz
na spolupráci, která přináší radost a dobrý pocit
z dosažení společně vytyčeného cíle. A přede-
vším si myslím, že tu žáci mohou dostat skvělý
základ v budování mezilidských vztahů, což je
z mého pohledu mnohdy největší dar, který
může člověk do života dostat.
Ještě jednou z celého srdce děkuji všem, kteří
se podíleli na tak příjemném a zajímavém dni.

Lenka Doleželová
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Solidarita v Litomyšli má své jméno. Pokorní
Vlnu solidarity společnost pociťuje zejména
o svátcích. Miliony korun od občanů putují
v rámci vánočních sbírek na dobročinné organi-
zace a charity. Možností, jak pomáhat po celý
rok, je v posledních letech čím dál více. Mnohdy
však dárci netuší, jak podpořené společnosti s je-
jich penězi nakládají. Přímo v Litomyšli vznikl na-
dační fond pomáhající zejména v Pardubickém
kraji, jehož výsledky jsou zřetelné i díky aktivní
komunikaci skrz sociální sítě.
Jana a František Pokorní považují sdílení svého
štěstí za lidskou přirozenost. Mladý pár již čtyři
roky před vznikem fondu podporoval finančně
i dobrovolnickou činností rodiny s těžkým osu-
dem, ale také kulturní akce v regionu. Vše začalo
v květnu 2014. V Moravské Třebové zorganizovali
charitativní bazárek oděvů pro Nelinku, která od
narození trpí hypotonickým syndromem – poma-
lým motorickým vývojem. Celý výtěžek věnovali
rodičům Nelinky na potřebné zdravotnické po-
můcky a rehabilitace. Od té doby manželé pravi-
delně přispívali na dětský fond UNICEF, Nadační
fond Světluška a finančně podpořili litomyšlskou
kulturu. Pomohli například Lize ve stolním fot-
bale, litomyšlskému Majálesu, Svatebnímu vele-
trhu Litomyšl a kulturnímu festivalu Studentská
jízda.

Od listopadu 2018 Jana s Františkem pomáhají
pod hlavičkou vlastního nadačního fondu, jehož
hlavním pilířem je rozvíjení náhradní rodinné
péče v regionu.
Chtějí toho dosáhnout poskytnutím jazykových
či odborných kurzů, poznávacích výletů a dalšími
vzdělávacími prostředky. Při slavnostním křtu
svého projektu tak Pokorní věnovali organizaci
Křídla pro pěstouny 50 000 korun. Marcela Nor-
ková, výkonná ředitelka spolku, dar využila na ví-
kendový pobyt pro děti v pěstounských rodinách.
Osmého prosince stejné organizaci přispěli dal-
šími šesti tisíci z výtěžku charitativního bazárku,
který zorganizovali v rámci místní akce NAJDI
(na)SEBE v Hostinci U Černého orla.
Od začátku ledna Pokorní hledali přes sociální
sítě další dobročinné organizace a rodiny s těž-
kým osudem, kterým jejich projekt může pomoci.
Během několika dnů se na e-mailu fondu obje-
vilo necelých dvacet žádostí o podporu.
Po necelém týdnu manželé vybrali první z nich.
„Rozhodli jsme se podpořit spolek Achilleus. Po-
máhá rodičům, kterým se má narodit nebo již
přišlo na svět dítě s takzvanou sloní nohou. Je to
ortopedická vada, která postihuje každý rok dvě
stovky z nich,“ vysvětluje Jana Pokorná činnost
podpořeného spolku. „Kdyby mě Veronika Bene-

šová z Achillea nekontaktovala, nejspíš bych se
o tomto problému nedozvěděla. Alarmující je
fakt, že 95 % postižených dětí se léčebnými me-
todami uzdraví, přičemž stále mnoho gyneko-
logů při zjištění této vady v raném stádiu
těhotenství doporučuje interrupci,“ dodává za-
kladatelka nadačního fondu.
Litomyšlské firmy SECCON a Třeba z dřeva věno-
valy spolku každá pět tisíc korun. Pomohla také
veřejnost. V rámci čtvrtého Svatebního veletrhu
Litomyšl na Zámeckém návrší návštěvníci dražili
svatební kytice a částí výtěžku podpořili právě
Achilleus. „Svatební veletrh byl nejlepší místem
na podporu takového spolku. Páry se zasnoubí,
chtějí zakládat rodinu a dvě stovky z nich s hrů-
zou zjistí, že se jejich dítě narodí s touto vadou.
Teď už alespoň návštěvníci veletrhu vědí, že
šance na uzdravení je velmi vysoká a osvětu
mohou šířit spolu s námi dál,“ dodává Jana Po-
korná.
Nadační fond manželů Pokorných právě reali-
zuje podporu dalšího projektu, který během
února představí veřejnosti na sociálních sítích.
Pokud chcete i vy nadační fond podpořit,
stačí zaslat libovolnou částku na účet
5528781389/0800.

Petr Vencl

Tradiční vánoční
setkání otužilců
Sobota 22. 12. 2018 patřila v Litomyšli setkání otužilců, aby
si zde zaplavali na místní Staré plovárně. 4. ročníku se
zúčastnilo 11 otužilců, teplota vody měla 0 °C, vzduch 10
°C. Vyhnala nás až bouřka a kroupy. Děkujeme všem, co
nás přišli podpořit a firmě Interio. Zimní vodě zdar!

Za všechny otužilce Jana Hutáková,
foto: Kamila Kapounová
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A tohle už je opravdu konec. Čelem vzad!
Cílem projektu, o kterém jsme v loňském roce
několikrát na stránkách Lilie informovali, bylo
připomenout nejen žákům základních škol, ale
i našim spoluobčanům osobnosti a události,
které se za uplynulých 100 let existence samo-
statného československého státu zapsali buď
do národní, nebo místní historie.  Současně měli
žáci, kteří se projektu zúčastnili, pátrat v ro-
dinné historii a připomenout si většinou drama-
tické a nelehké osudy svých prapředků.
Myslíme si, že naplánované cíle byly splněny,
ale posuďte sami.
Do projektu se zapojilo celkem 14 tříd základ-
ních škol z Litomyšle i okolí a třída paní učitelky
Boštíkové ze speciální základní školy v Lito-
myšli. Čtyři třídy absolvovaly každá 4 návštěvy
v knihovně, během kterých jsme pro ně připra-
vili program, chronologicky seznamující s nej-
důležitějšími osobnostmi a událostmi od roku
1918 až po rok 1968. Během něj děti pracovaly
ve stejných skupinách. Kromě těchto setkání
s nimi dvakrát přišla besedovat Eliška Pola-
necká, známá především dětem z I. ZŠ jako ba-
bička Eliška. Ta dětem přiblížila, jak se žilo od
počátku 20. století až do roku 1945 na vesnici
nedaleko Litomyšle. Její vyprávění bylo velmi
zajímavé a děti i jejich učitele spontánně oslo-
vilo, takže počítáme s pokračováním besed
o novější historii i pro rok 2019. S žáky pátých
tříd II. ZŠ a šesťáky z III. ZŠ jsme navštívili i ko-
mentovanou výstavu „Zlaté české ruce …a sto-
letí“ v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě,
která jim představila unikátní a ve své době
i světově ojedinělé české výrobky a patenty.
Dalších jedenáct tříd se zapojilo do některého ze

tří typů soutěží, jež byli součástí projektu. Vypra-
věčská soutěž proběhla dle plánu v Týdnu kniho-
ven a měla nejmenší zastoupení. Literární práce
odevzdaly děti z 5.A II. ZŠ a 4. a 5. třídy ZŠ
Lubná-Sebranice, největší účast byla dle před-
pokladu ve výtvarné soutěži. Termín uzávěrky li-
terární i výtvarné soutěže se posunul až na
prosinec, protože k některým třídám a pí. učitel-
kám se informace o projektu dostala opožděně. 
Všechny práce, ať literární, tak i výtvarné, byly
v knihovně vystaveny a budí zasloužený obdiv
návštěvníků. Žáci i učitelé byli potěšeni, že se
slavnostního zakončení projektu a vyhlášení vý-
sledků, které nemělo poražených, zúčastnil
nový pan starosta. Ten osobně předával placky
s logem stoletého výročí i heslem našeho pro-
jektu. Město rovněž věnovalo drobné věcné
dárky pro soutěžící a patří mu za to náš dík,
stejně jako Ministerstvu kultury, z jehož dotace
jsme zakoupili další odměny. Každá ze zapoje-
ných tříd na slavnostním zakončení obdržela CD
s fotografiemi všech soutěžních prací a také vy-
tištěný sborníček literárních prací projektu
Čelem vzad. Akce se bohužel mohli zúčastnit
jen vybraní žáci, protože náš přednáškový sál
by všechny účastníky projektu nemohl pojmout.
Díky knihovně se informace o projektu dostala
do povědomí nejen litomyšlské veřejnosti,
značnou pozornost jí věnovali i rodiče a praro-
diče žáků, protože pomáhali dětem pátrat v ro-
dinných archivech. To byl náš další cíl.
Druhá linie našeho projektu, určená veřejnosti,
nabídla několik zajímavých přednášek vztahu-
jících se opět k loňskému osmičkovému výročí.
Byla to témata architektury 1. republiky v našem

kraji a našem městě, počátky automobilismu na
Pardubicku nebo přednáška o Karlu Čapkovi
a roku 1938, který měl nejen pro něj tak fatální
důsledky. Ve všech případech byli přednášejí-
cími fundovaní odborníci.
A co napsat na závěr? Troufám si tvrdit, že
v průběhu projektu se mezi žáky, pedagogy
a knihovnou vytvořily velmi dobré vazby
a všichni zúčastnění by rádi v podobném pro-
jektu pokračovali i v tomto roce. Tak uvidíme,
jestli náš letošní projekt „Konec, nebo začátek?“
na Ministerstvu kultury opět zaboduje.

Jana Kroulíková

Knihovnička
oslavila 3 roky
existence
Vy, kteří více cestujete autobusy, jste si už jistě
všimli, že v čekárně na nádraží je umístěn regál
s knížkami. Knihy i časopisy, které průběžně, byť
ne zcela pravidelně doplňujeme, mají zpříjemnit
dobu čekání na váš spoj. Myslíme si, že čtení je
lepší způsob než lelkování, kterému se mnozí
v těchto prostorách oddávají. Pravda, v knihov-
ničce nenajdete žádné novinky ani trháky, ale
leckterá z knih tam odložených, a to nejen námi,
za přečtení stojí. Tak snad naše už tříletá ná-
maha s dopravou knížek tam a jejich občasným
návratem zpět do knihovny nebyla marná. Ano,
knihovnička je všem k dispozici už tři roky
a naše heslo „Knihy nejen do vlaků, ale i do če-
káren autobusů“ sále platí! Jana Kroulíková
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Nenechte si ujít vrchol hokejové sezony

Valentýnský běh s RůžOFFkami v běhu
Zima nám, běžcům, přeje, proto jistě i letos
máte natrénováno na jeden z prvních závodů
sezóny, a to Valentýnský běh. Ten se letos
uskuteční 17. 2. Startovat budeme oproti před-
chozím ročníkům trochu netradičně – a to v 10
hodin dopoledne od restaurace Veselka (pre-
zence od 9:30 hod. tamtéž). Tradiční bude star-
tovné (100 Kč) i délka trasy – cca 10 km. Kudy
přesně trasa povede, je jako vždy překvapením,
které odtajníme těsně před závodem. Každý

z účastníků se může těšit na čaj, polévku a ori-
ginální medaili, nerychlejší muži a ženy budou
oceněni věcnými dary. Bližší informace i fotky
z minulých ročníků najdete na našem facebo-
oku RůžOFFky v běhu. Věříme, že i letos bude
závod i následné posezení na Veselce v pří-
jemně přátelském duchu a společně si nedělní
sportovní dopoledne užijeme. Těšíme se na vás.

RůžOFFky v běhu – Andrea Stejskalová,
Jana Ospaldová, Ola Radimecká

Otužilec 2019
Kolektiv zaměstnanců Městského bazénu Lito-
myšl pro vás i v letošním roce připravuje již tra-
diční otužovací akci ve výplavovém bazénu, a to
v termínu 11. února –  1. března. V neděli večer
vypneme ohřev vody ve venkovním bazénu
a voda bude postupně chladnout v závislosti na
počasí, věříme, že bude pěkné zimní a teplota
vody bude rychle klesat. Srdečně zveme
všechny příznivce otužování, parní komory, ale

samozřejmě i ostatní návštěvníky, kteří rádi vy-
zkouší „malou“ teplotní změnu ve venkovním
bazénu. Ostatní bazény a atrakce budou pokra-
čovat v běžném provozu a určitě najdete, kde
se ohřát. K běžnému provozu a teplé vodě ve
výplavovém bazénu se vrátíme od soboty 2.
března. Otužování je všeobecně prospěšná čin-
nost, tak věříme, že akci oceníte a poctíte nás
svou návštěvou. Odvážné otužilce odměníme
pamětním listem. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Milovníci hokeje vědí, že v následujících týd-
nech jde o všechno. Ptáte se o co? Play off je
tady. Celý rok hráči, trenéři a realizační tým
makali kvůli zápasům, ve kterých jde o vše. Za
své výkony si už teď zaslouží vaši přízeň
a všichni jste srdečně zváni do ochozů.
Muži udrželi po napínavých bojích pozici
v první čtyřce a získali tak právo začít čtvrtfi-
nálovou sérii na domácím ledě. První zápas
odehrají 3. února a třetí zápas 10. února.
Případné páté utkání 17. února. Fanoušci se
mohou těšit na derby s Českou Třebovou. 

Podrobnosti najdete na webových stránkách
klubu hclitomysl.cz nebo na facebookovém
profilu. „Chtěl bych všechny příznivce hokej
pozvat na vrchol sezony. Udělali jsme pro vý-
sledky maximum a rádi bychom celému městu
ukázali špičkový sport. Věřím, že se na utkání
dostaví co nejvíce lidí, protože si to celý tým
zaslouží,“ sdělil Martin Vandas, manažer hoke-
jového oddílu.
Skvělý sport předvádí také junioři, kteří stále
živí naději na boje o extraligu a své dovednosti
uplatňují i v seniorské kategorii. Poslední zá-
pasy základní části mají před sebou hráči
Béčka. Držme jim palce, aby se i oni mohli prát
o medaile. Text a foto Petr Šilar
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Dvě ocenění Sportovec roku
pro ADFORS Basket Litomyšl
Družstva juniorek U19 a žáků U14 místního
klubu ADFORS Basket Litomyšl si v úterý 22.
ledna odnesla ze slavnostního galavečera v Ty-
lově domě v Poličce ocenění Sportovní kolektiv
roku 2018 okresu Svitavy.
Juniorky startující v ligových soutěžích jsou již
pravidelně oceňovaným kolektivem našeho
okresu v kategorii dorostu. V loňském roce do-
kázaly díky šestému místu ve své skupině udr-
žet ligovou příslušnost i pro další
sezonu. V září jsme vstoupili již do ligy
juniorek, a děvčata tak čekají poslední
jeden až dva roky mezi mládeží. Do-
ufáme, že se nám poté podaří v Lito-
myšli vytvořit po několika letech opět
tým žen.
V kategorii žákovských kolektivů si po-
třetí za sebou přišli pro cenu naši
mladší žáci. Ti se vloni opět probojovali
na finálový turnaj Mistrovství ČR, kde
obsadili nakonec slušné sedmé místo.
Po dvou zlatech z krajských soutěží se
museli chlapci loni trochu uskrovnit
a po finálové porážce s Hradcem Krá-
lové si na krk pověsili „jen“ stříbrné
medaile.

V letošní sezoně startují kluci v celorepublikové
žákovské lize a třešničkou na dortu je účast ve
Středoevropské žákovské lize, kde získáváme
cenné zkušenosti v mezinárodní konfrontaci.
Oběma týmům k ocenění v anketě Sportovec
roku okresu Svitavy gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci klubu i města na krajské,
republikové a nově i mezinárodní úrovni. 

Martin Šorf, předseda klubu

Mohaupt s Hotovým vybojovali v úvodním
závodě pro Orion Racing vítězství!
V neděli 20. 1. 2019 se jel v Klášterci nad Orlicí
letošní 1. podnik Mistrovství ČR v motoskijö-
ringu „Orion – Shiva KTM Cup 2019". Na pěkně
připravené umrzlé trati se více jak 900 divákům
představilo 23 posádek. Tak velký počet soutě-
žících dvojic měli organizátoři motoskijöringo-
vého seriálu naposledy v roce 2010! 
V kvalifikačních jízdách doslova zářili zkušený
Vítězslav Marek s novým lyžařem Jaromírem
Vondruškou. Všechny 3 své jízdy s přehledem
vyhráli a získali tím i 3 bonusové body do ta-
bulky MČR za vítězství v kvalifikaci. Pro 2 body
si dojeli favorizovaní Lukáš Mohaupt s Václa-
vem Hotovým (Orion Racing Litomyšl), kteří se
neustále zlepšovali (3., 2. a 1. místo). 1 bonusový
bod za 3. místo v kvalifikaci získali poslední
klášterečtí vítězové z roku 2017 Roman Mňuk se
Zdeňkem Langerem. 
O vyrovnanosti motoskijöringu svědčí i to, že
loňští mistři domácí bratři Šrolerové dojeli
v kvalifikaci 4., i když jednou vyhráli a jednou
byli 2. Ale ve 3. sérii jízd dojeli na 4. pozici a do
finále tak postupovali ze 4. místa.
V dramatickém závěrečném finále nakonec vy-
hráli dvojnásobní šampioni ČR a loňští vicemi-
stři v této atraktivní disciplíně – Mohaupt

s Hotovým, kteří od 4. kola vystřídali na čele
Marka s Vondruškou. Ti se nakonec neudrželi na
stříbrné pozici, protože se ještě přes ně dostali
Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem. Ale i tak
museli být Marek s Vondruškou při své společné
motoskijöringové premiéře spokojeni. Domácí
bratři Šrolerové měli horší start a mohutně do-
tahovali. Ale na stupně vítězů se nedostali,
i když k nim měli blízko. Po kolizi krátce po
startu byli z dalších bojů vyřazeni jedni z favo-
ritů – Josef Mňuk s Filipem Langerem.
1. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový, Orion Racing
Team, Honda 450 4T, 11:30,72
2. Roman Mňuk – Zdeněk Langer, Mňuk Raciong
Team z.s., Yamaha 450 4T, 11:33,44
3. Vítězslav Marek – Jaromír Vondruška, Cermen
s.r.o., KTM 450 4T, 11:44,94
4. Patrik Šroler – Miroslav Šroler, Sidemotokros
Klášterec n.Orl, Beta 300 2T, 11:48,55
5. Miloš Dvořák – Marek Buřval, SK DRAK Dale-
čín z.s., Kawasaki 250 2T, 11:49,29
6. Tomáš Fogl – Martin Sabota, Sidemotokros
Klášterec n. Orlicí, Yamaha 250 2T, 12:04,48

V Klášterci nad Orlicí jelo i 41 posádek Orlického
poháru. Z vítězství se radovali Martin Černý

s Janem Maisnerem,
které na stupně vítězů
doplnili Josef Podzimek
s Patrikem Koskem
a Filip Strmiska s Micha-
lem Pavlů.

Seriál bude pokračovat
27. 1. závodem v Rudníku,
potom 3. 2. v Dalečíně,
10. 2.  v Letohradě, 16. 2.
v jihočeských Chotčinách
a finále uvidí diváci tra-
dičně v Dobřanech.

Za Orion Racing 
Petr Kovář, 

foto: Míra Jireček  

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

přijme na pracoviště
vodovodů v Litomyšli

Provozního
montéra

vodovodů 
Hlavní pracovní náplň: 
• práce při opravách a údržbě 

vodovodních řadů a přípojek
• provádění montážních a demontážních

prací na vodovodních řadech
• montáže a výměny vodoměrů
• údržba vodárenských objektů
• pohotovostní služba

Požadujeme: 
• vzdělání SOU 
• praxe v oboru vítána
• platný řidičský průkaz sk.B
• dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
• pracovní nasazení, manuální zručnost,

samostatnost, spolehlivost, svědomitost

Upřednostňujeme:
• vzdělání v oboru instalatér
• platný strojnický průkaz (lopatová rypadla

kolová, nakládací a vykládací stroje)
• platný řidičský průkaz skupina C
• platný profesní průkaz

Nabízíme:  
• práci ve stabilní společnosti

s dlouholetou tradicí
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na penzijní připojištění
• finanční příspěvek k významným

životním událostem
• příspěvek na stravování
• další zaměstnanecké benefity

Nástup možný ihned nebo dle dohody 

Bližší informace získáte:
Jan Rada, DiS., mobil 602 356 471,
vedoucí pracoviště vodovodů Litomyšl
V době Po-Pa od 07:00 do 14:00 hod.

Přihlášky zasílejte:
VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová
Útvar ŘLZ, Dagmar Krhlová 
tel.: 461 357 142, mobil: 725 020 852
e-mail: d.krhlova@vhos.cz

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Místní sportovci jsou mezi nejúspěšnějšími 
reprezentanty regionu za uplynulý rok
Tylův dům v Poličce hostil 22. ledna tradiční předávání cen ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska. Nejlepším jednotlivcem v hlavní kategorii
se stal svitavský basketbalista Roman Marko, hvězdou Deníku se díky hlasům čtenářů podruhé za sebou stala atletka Eliška Červená. A jak dopadli
sportovci z Litomyšlska? Foto: Petr Šilar

V žákovských kolektivech si ocenění za své letošní skvělé výsledky nejenom ve finálovém turnaji
MČR zasloužili hráči ADFORS BASKET LITOMYŠL – U13/U14.

Dlouholetý fotbalový kouč mládeže JOSEF
LEBRUŠKA z TJ Jiskra Litomyšl se stal vítězem
kategorie Regionální trenér.

Karatistka LENKA JŮZOVÁ z Karatedo Němčice
je dvojnásobnou mistryní Evropy, její skvělé vý-
kony ocenili v Poličce druhým místem v katego-
rii dospělých.

V kategorii Mimořádný výkon porotci ocenili
Farmtec Team – JANU BRÝDLOVOU 
a PATRIKA TMEJE, vítěze extrémních horských
běhů Rock Point – Horská výzva.

Kadetky ADFORS BASKET LITOMYŠL loni hrály
celostátní ligu, v Tylově domě se proto dočkaly
úspěchu v kategorii dorosteneckých kolektivů.

Mladý závodník PETR RATHOUSKÝ (vlevo)
z Orion Racing Teamu se umístil 3. na MČR ju-
niorů, v Poličce jej odborná porota ocenila 5.
místem v kategorii dorostenců.

IVO STRNAD z TJ Jiskra Litomyšl má stříbro
z halového ME, dva bronzy z MS a titul mistra
ČR ve veteránské atletice, v Poličce byl oceněn
v kategorii Masters.

Letecký modelář JAROSLAV VOSTŘEL 
(vlevo) z LMK Litomyšl je juniorským mistrem
světa, díky skvělým výkonům se umístil na 5.
místě v žákovské kategorii.

Karatistka ANNA KAŠPAROVÁ z TJ Jiskra Lito-
myšl vybojovala dvě zlaté medaile na MČR,
v kategorii dorostenců se umístila na celkovém
druhém místě.

Triatlonista PAVEL PEŠEK ze SBR Tri Teamu Li-
tomyšl zvítězil v dlouhém triatlonu v Otrokovi-
cích a letos bude reprezentovat ČR na MS.
V kategorii dospělých skončil na Sportovci roku
na 5. místě

Níže uvedení sportovci se nemohli slavnostního
předávání zúčastnit.

Plavkyně NATÁLIE JANDÍKOVÁ ze Sports Team
Litomyšl byla 3. v kategorii jednotlivců žactva.
Juniorská reprezentantka získala dva bronzy na
MČR.
Automobilový závodník MARTIN DOUBEK
z Orion Racing Teamu je jediným Čechem v sérii
NASCAR Euro Whelen Series, v kategorii dospě-
lých se v Poličce umístil 6.
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Utkání hvězd přineslo nejednu radost 
Exhibičnímu utkání All Star Game krajských ho-
kejových lig přihlíželo šest stovek diváků. Ti se
tři dny před Silvestrem vydali na stadion do Li-
tomyšle, aby viděli krajské hvězdy a zároveň
podpořili dobrou věc. Výtěžek utkání věnovali
organizátoři nadaci Ruka pro život. Výsledek
zápasu vyzněl lépe pro výběr z Královéhradec-
kého kraje. 
Dobrá věc se podařila a historicky první utkání
výběrů krajský lig z Pardubického a Královéhra-
deckého kraje je za námi. Oslavu hokejového
sportu zahájili hokejisté slavnostním nástupem.
Následovalo přivítání diváků a hráčů na lito-
myšlském stadionu a zazněla i státní hymna. „Je
skvělé, že Litomyšl žije nejen kulturou, ale
i sportem. Můj nejmladší syn je v hokejové pří-
pravce, a tak dobře vím, jak je časově náročné
vychovávat malého hokejistu. Děkuji a vzdávám
hold všem hokejovým mámám, babičkám,
tátům, dědečkům, bez jejichž energie by těžko
vyrostli noví hokejisté,“ řekl Daniel Brýdl, sta-

rosta Litomyšle. Ten vhodil čestné buly a mohlo
se začít hrát. 
Zápas začal lépe pro hostující tým, když vedl už
po šedesáti vteřinách. Domácím se podařilo vy-
rovnat o pár minut později, ale následovaly tři
úspěšné zásahy z holí krajských sousedů. Ti
měli po první části hry našlápnuto k vítězství. 
O první přestávce měli diváci možnost zhléd-
nout sérii nájezdů, ve kterých byli úspěšnější
strážci svatyní. Nakonec se radovali z vítězství
v dovednostní soutěži hosté.  
Prostřední část hry přinesla o něco méně gólů,
ale to neznamená, že by se publikum nudilo.
Krásné akce i vysoké tempo byly ozdobou ce-
lého utkání. 
Druhá přestávka měla slavnostní nádech. Orga-
nizátoři akce předali šek s částkou 14 200 korun
vypsaný na organizaci Ruka pro život, která
v Litomyšli provozuje stacionář, kde se starají
o handicapované lidi. „Zápas se mi líbil moc.
Jsem ráda, že nás organizátoři akce oslovili

s tím, že věnují výtě-
žek naší organizaci
Ruka pro život. Dě-
kuji všem hráčům za
úžasný sportovní
zážitek a divákům,
kteří přišli a podpo-
ř i l i  nás .  Peníze
použijeme na spor-
tovní aktivity. Naši
klienti navštíví
bazén,“ sdělila Ria
Slušná, vedoucí
denního stacionáře.
Kromě šeku předal
odchovanec lito-
myšlského hokeje
Matej Bažant pode-

psaný dres od hráčů LHK Jestřábi Prostějov.
Ti přijeli podpořit akci v Litomyšli a zúčastnili se
i předzápasové autogramiády. O doprovodný
program zápasu se kromě hokejistů postaraly
i zástupkyně krasobruslařského klubu Česká
Třebová. Dívky předvedly působivá vystoupení
a sklidily zasloužený aplaus. 
V poslední třetině zápas vygradoval. Domácí
borci nechtěli prohrát a přeřadili na vyšší rych-
lostní stupeň. Gólově se dokázali svému soupeři
vyrovnat, ale na celkové vítězství to nestačilo.
Pohár pro vítěze prvního ročníku utkání hvězd
putoval do Královéhradeckého kraje. Nejlepšími
hráči utkání byli útočník Jiří Hubáček (Třebecho-
vice pod Orebem) a brankář Matěj Dostál (Sku-
teč). „Na utkání přijeli špičkoví hráči a díky nim
byla úroveň zápasu velmi vysoká. Děkuji zá-
stupcům klubů z obou krajů za jejich pozitivní
přístup a věřím, že se nám se za rok potkáme
v Královéhradeckém kraji,“ sdělil Martin Vandas,
manažer HC Litomyšl. 
Spokojenost vyjádřili i zástupci klubů ze sou-
sedního kraje. Hned po zápase se tak vedla di-
skuse o dalším utkání. Šance, že diváci uvidí
obdobný zápas, není malá. „Nová tradice začala
prestižním utkáním. Oba kraje si takovéto zá-
pasy zaslouží. Hokej ve východních Čechách je
v rámci republiky na velmi vysoké úrovni,“ po-
znamenal Ludvik Berger, manažer HC Náchod.

Text a foto Petr Šilar

Mladí basketbalisté vezou 
z Německa bronz
Třetího turnaje Středoevropské žákovské ligy se
od 11. do 13. ledna účastnili i naši žáci. Tentokrát
jsme strávili tři pěkné dny v německé Jeně, kde
jsme si to moc užili, a protože se nám dařilo
i výsledkově, vezeme si domů bronzové me-
daile.
• ADFORS Basket Litomyšl – Mitteldeutscher
Basketball Academy (Německo) 89:52
ADFORS Basket Litomyšl – ŠBK Handlová (Slo-
vensko)   84:64
První dva zápasy nám vyšly na výbornou. Nej-
prve jsme jasně přehráli německý Mitteldeuts-
cher, který si nedokázal poradit s naší aktivní
celoplošnou obranou se zdvojováním. I ve dru-
hém duelu hrála prim naše kvalitní defenzíva,
a tak jsme poměrně jasně porazili i slovenskou
Handlovou.
• ADFORS Basket Litomyšl – Zastal Zielona
Góra (Polsko)   47:67
ADFORS Basket Litomyšl – Science City Jena
(Německo)   56:58 pp
Ve třetím zápase nás čekal silný polský soupeř,
se kterým jsme na domácí palubovce vysoko
prohráli. Tentokrát byl náš výkon mnohem lepší

a po třech čtvrtinách jsme drželi nadějný stav
37:40. Bohužel nám nevyšla poslední desetimi-
nutovka, a tak z toho byla naše první prohra na
turnaji. V posledním duelu jsme se s domácí
Jenou přetahovali od první do poslední minuty
a vyrovnané utkání se muselo dokonce rozhod-
nout až v prodloužení. V něm byli nakonec šťa-
stnější domácí hráči, kteří tak zůstali
neporaženi. 
Naše konečná bilance 2 výher a 2 proher zna-
mená, že jsme obsadili 3. místo, a kluci si tak
mohli na krk pověsit bronzové medaile. Na tur-
naji jsme odehráli dobré zápasy a je na čem dál
stavět. Individuálního ocenění se dostalo na-
šemu nejlepšímu střelci Tomáši Foltovi, který
byl vybrán do All-Star týmu turnaje.
Celé tři dny jsme si moc užili a už nyní se těšíme
na březnové finále, kde se sjede všech deset
účastníků a tím celá liga vyvrcholí. Výbornou
zprávou je, že pořádáním tohoto turnaje byl po-
věřen náš klub, a tak se finálové boje odehrají
od 15. do 17. března v Litomyšli a v České Tře-
bové. Tímto všechny fanoušky srdečně zveme.

Martin Šorf, předseda klubu

Atletické okénko
V novém roce litomyšlští atleti ještě nezávodili,
proto bych chtěl připomenout tradiční sváteční
akci. Doba kolem Vánoc je spojena s přátel-
skými setkáními sportovců – silvestrovský fot-
bal, basketbalový turnaj generací, šachové
Vánoce. Atleti pořádají vzpěračský Čertovský
trojboj. Posilování spojené se zvedáním činek
provozovali v minulosti v sokolovně a mnozí
z nich startovali i v ligových soutěžích vzpěračů
a prosadili se i v mezinárodní konkurenci (Šolar,
Švanda). Letos tento trojboj vyhrál Hromčík
z Brna před domácími Baarem a V. Kozákem.
Máme již rozlosovány soutěže družstev a před-
běžnou termínovku závodů. Chlapci a děvčata
z přípravky pojedou 22. 5. do Chrudimi, utkání
v Litomyšli bude 19. 6. Mladší žáci a žákyně za-
čínají 15. 5. v Ústí nad Orlicí, domácí utkání bude
až 4. 9., žáci a žákyně mají 1. kolo v Chrudimi 5.
5. a 26. 5. bude kolo v Litomyšli. Družstvo juni-
orů spolu s dorostenci sestavíme letos poprvé.
Máme již od žákovských let zaregistrováno řadu
atletů, kteří se současně věnují kopané, hokeji
nebo jiným aktivitám. Budou mít příležitost
ověřit opět svou atletickou výkonnost ve třech
utkáních, nejdřív 4. 5. v Pardubicích. V II. lize
mužů uvidíme společné kolo se ženami v Lito-
myšli 8. 6. Do I. ligy postoupilo USK Praha, po-
slední Jičín v baráži si uchoval ligovou
příslušnost, takže jedinou změnou bude účast
Aktisu Praha, přeřazeného z druhé skupiny,
soupeř je příjemnější než USK nebo Olymp z mi-
nulých let.

V minulém roce jsme uspořádali úspěšné od-
dílové halové závody v hale ve Svitavách. Letos
plánujeme tuto akci uskutečnit koncem února.

Petr Jonáš


