
Letošní Gastroslavnosti budou
ve znamení experimentu a ekologie!

Kraj chystá investice 
v Litomyšlské nemocnici
V únoru navštívil Litomyšlskou nemocnici hejt-
man Martin Netolický, který s vedením nemoc-
nice, ale i celé společnosti řešil další rozvojové
plány včetně dokončení interního oddělení, vy-
budování parkování či významnou investici do
monobloku nemocnice. „Ačkoliv se často setká-
váme s názorem veřejnosti, že je Litomyšlská
nemocnice odsunuta v rámci krajského zdra-
votnictví na druhou kolej, rozhodně to tak není.
Podařilo se nám upravit budovu interny a pře-
sunout do ní LDN z vily Klára. Nyní začneme
pracovat na dokončení druhé etapy rekon-
strukce, která se týká podkrovních prostor a zá-
zemí pro lékaře a zdravotnický personál,“ uvedl
hejtman. Ten také se zástupci nemocnice řešil

možnou výstavbu parkoviště ve spolupráci
s městem. V tuto chvíli je vybraný projektant,
který by měl projektovou dokumentaci dodat
v průběhu května. Zahájení stavby je plánováno
na únor 2020, ale z kraje by rádi začali stavět
ještě v letošním roce. Dále je pro rok 2019 při-
praven projekt na řešení havarijního stavu stře-
chy na budově RTG za přibližně dva miliony
korun.
Hejtman s vedením nemocnice hovořil také
o výrazné rekonstrukci monobloku. Investice,
která by měla vyjít na částku přibližně 60 mili-
onů korun, by posunula nemocnici kupředu,
protože monoblok potřebuje řadu úprav.
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Letošní osmý ročník vyvrcholí po ga-
strotýdnu v místních restauracích o ví-
kendu 18. – 19. května.  Od 13. května
si můžete zajít na polední menu či
večeři do místních restaurací, které se
stejně jako M. D. Rettigová hlásí k ex-
perimentování v kuchyni.    
V rámci Gastroslavností M. D. Rettigové mají
u nás stop plasty! Používat budeme pouze bio

rozložitelné nádobí a vratné kelímky.
Milovníci soutěžení se mohou opět
těšit na soutěž Svíčková open, O nej-
lepší bábovku, soutěž týmů odborných
škol či klání družstev ve vaření kotlíko-
vého guláše. Novinkou bude soutěž
„Mástr šéf Gril Litomyšl“.  Připraven

bude i bohatý dětský program se školičkou
vaření a soutěžemi. Nezbytnou součástí sobot-
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Město začíná šetřit
na domov pro seniory 1132 Přípravy na zahájení

8. lázeňské sezóny

Uctít památku M. D. Rettigové, která v Litomyšli nejen žila, ale také učila hospodyňky, aby
ve vaření nepodléhaly stereotypům a experimentovaly, chceme i v roce 2019. Věříme, že se
také v letošním roce sejdou na Smetanově i Toulovcově náměstí milovníci dobrého jídla a pití,
kuchaři, odborníci na moderní gastronomii i výrobci kvalitních potravin. 

ního programu budou kuchařské prezentace
na hlavním pódiu. Celý den bude moderovat
Martin Karlín z Českého rozhlasu, vařit bude
např. Markéta Hrubešová či zástupci Asociace
kuchařů a cukrářů ČR. O hudební doprovod se
postará Cimbálová muzika Frgál. 
Těšit se můžete i na sobotní večerní tancovačku
na Smetanově náměstí s Machos Buritos a ne-
dělní Sousedskou husičku servírovanou v hos-
podě s nejvyšším stropem na světě. 
Dodejme, že tyto městské slavnosti se konají
pod záštitou Romana Línka, 1. náměstka hejt-
mana Pardubického kraje, a organizace města
je pořádají ve spolupráci s nejoceňovanější ga-
stronomickou školou v ČR, SOŠ a SOU Polička,
AKC ČR, Sborem paní a dívek, Restaurací a mi-
nipivovarem Veselka.  Michaela Severová

Rok 2019 na
Státním zámku
Litomyšl
V roce 2019 se bude veškerá pozornost
zámku v Litomyšli (a jejich partnerů) obracet
k 20. výročí zapsání zámeckého areálu v Li-
tomyšli do Seznamu světového dědictví
UNESCO. Došlo k tomu 4. 12. 1999, kdy byl
zámek a budovy k němu patřící zařazeny na
Seznam světového dědictví UNESCO jako
příklad vzácné ukázky úpravy italského
renesančního paláce pro podmínky zaalp-
ských zemí.
A okolo renesance se budou točit oslavy na
zámku v Litomyšli. Od 6. 4. 2019 mohou náv-
štěvníci v renesančních sálech v přízemí
zámku, které jsou i bezbariérově přístupné,
navštívit až do Velikonoc květinovou výstavu
Múzy mezi květinami. Tématem budou an-
tické múzy a antiku oslavující styly, jako je
právě renesance nebo klasicismus, typický
pro interiéry zámku v Litomyšli. V přípravě je
letní výstava renesančního odívání. Hrado-
zámecká noc 31. 8. 2019 představí rene-
sanční hudbu a tance. 7. 9. 2019 se uskuteční
na zámku národní zahájení Dnů evropského
dědictví a s ním spojená Italská slavnost (k
oslavě Itálie coby kolébky renesance). A řada
dalších drobných akcí, například doufáme, že
se podaří na svět přivést 2. vydání knihy
Sgrafita zámku v Litomyšli, takže nám rene-
sance v Litomyšli poteče ušima. Nicméně ta-
kové výročí se musí řádně oslavit. Těšíme se
na vás.                                        Zdeňka Kalová
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM schvaluje v souladu se směrnicí města

Litomyšl č. 06/15, o poskytování dotací z roz-
počtu města „Dotační program na podporu ná-
kupu domácích kompostérů v roce 2019“. 

RaM schvaluje v souladu se směrnicí města
Litomyšl č. 06/15, o poskytování dotací z roz-
počtu města „Dotační program na podporu ná-
kupu komunitních kompostérů v roce 2019“. 

RaM souhlasí s povolením uzavírek a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Toulovcovo nám. ve dnech 15. 6., 20. 7., 17. 8. a 7.
9. 2019 od 6.00 do 12.00 hod. za účelem pořá-
dání veřejně prospěšné akce Bleší trhy. 

RaM souhlasí s povolením uzavírek a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Toulovcova nám. v termínech 5. 7., 12. 7., 19. 7.,

26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8. a 30. 8. 2019
v době od 16.00 do 22.00 hod. za účelem pořá-
dání kulturní akce Toulovcovy prázdninové
pátky. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Restaurování maleb v Očistcové kapli
– 2019“ do programu Podpora památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2019. 

RaM schvaluje prodej automobilu FIAT DU-
CATO, RZ 4E8 4193, devítimístný osobní auto-
mobil, rok uvedení do provozu 2004, najeto 235
788 km, STK 08/2018, červené barvy, diesel,
objem 2 300 ccm. Rozsáhlá koroze podvozku,
nutná výměna tlumičů pérování. Prodej nejvyšší
nabídce. Možnost prohlídky automobilu na po-
žární zbrojnici Lány. Více na www.litomysl.cz

Z únorového jednání zastupitelstva
Na prvním zasedání v letošním roce se zastu-
pitelé sešli ve čtvrtek 21. února v zámeckém pi-
vovaru. Po procedurálních záležitostech se
nejprve řešily záležitosti odboru rozvoje a in-
vestic. Po schválení všech navržených usne-
sení v této oblasti se na program dostaly
městské finance. Předseda finančního výboru
Vítězslav Hanzl (KSČM) seznámil přítomné se
zápisem ze schůzky tohoto kontrolního or-
gánu. 
Dále se zastupitelé v oblasti financí bavili
o čerpání 100milionového úvěru, který schválili
jejich předchůdci. Do poloviny letošního roku
totiž musí město bance sdělit, zda bude chtít
využít tyto prostředky. Finanční výbor doporu-
čil zapojit do rozpočtu 25 milionů z tohoto
zdroje, čímž se celkové čerpání dostane na 61
milionů. Starosta Daniel Brýdl (Generace 89)
uvedl, že zmíněný úvěr má výhodnou sazbu
1,25 procenta, což jsou prostředky, které již
banky v dnešní době nenabízí. „Všichni chceme
nový domov pro seniory, který bude stát 180
až 200 milionů korun. S finančním výborem
a dalšími experty v této oblasti jsme se bavili
o tom, že započaté investice z letošního roz-
počtu uhradíme zbývajícími penězi ze schvále-
ného úvěru a finance, které na ně máme
vyčleněné v rozpočtu, uložíme v bezpečné
instituci, abychom je zhodnotili. Na konci roku
bychom takto společně s dalšími příjmy mohli
mít bokem kolem 30 milionů korun, které po-
užijeme na domov pro seniory,“ vysvětlil sta-
rosta a dodal, že finanční odborníci tento krok
posvětili. 

V reakci na toto prohlášení se k řečnickému
pultíku vydal předseda kontrolního výboru Lu-
bomír Sršeň (ČSSD) a požádal přítomné, aby se
nejenom u tohoto projektu město více zajímalo
o stavební dozor. „Nemám problém s návrhem
pana starosty, ale u minulých velkých investič-
ních projektů jsme měli velké problémy.
Chceme být pořád nejlepší a zveme si k nám
renomované odborníky na architekturu. Jenže
se v minulosti ukázalo, že do těchto projektů
pak město muselo dodatečně dávat další
a další peníze. Odborná chvála v časopise Ar-
chitekt je hezká, ale město to stojí dost peněz.
Jsem toho názoru, že jiná projekční kancelář by
domov pro seniory navrhla o třetinu levněji. Ale
budiž, to je cesta, kterou v Litomyšli jdeme.
Žádám však, aby se více investovalo do sta-
vebního dozoru, protože není možné, aby na-
příklad střecha bytovky na Z. Kopala tekla po
deseti letech jako cedník,“ zakončil svůj projev
Lubomír Sršeň. Místostarosta Radomil Kašpar
(KDU–ČSL a nezávislí) k domovu důchodců
uvedl, že projekt není v žádném případě nad-
hodnocen a při současných limitech a standar-
dech daných ministerstvy se nový domov pro
seniory prakticky nedá postavit levněji.
„Domov pro seniory chce KDU–ČSL už dvacet
let. Ten projekt není v žádném případě nadhod-
nocený a vychází ze standardů 21. století.
S panem starostou jsme samozřejmě řešili, zda
by se celá záležitost nedala udělat levněji, ale
nejde to. Jako zajímavost uvedu, že případná
přestavba kožního oddělení v nemocnici na
domov pro seniory, což byl kdysi náš záložní

plán, by stála asi 150 milionů korun. Budova by
po takovémto dramatickém zásahu  však ani
tak nesplňovala všechny požadavky a nevyho-
vovala by počtem lůžek a vnitřním uspořádá-
ním,“ reagoval na předřečníka místostarosta. 
V diskuzi vystoupila i ředitelka Centra sociální
pomoci města Litomyšle Alena Fiedlerová
(KDU–ČSL a nezávislí). „Objíždím města po
celé České republice a jednám s kolegy, kteří
také řeší nutnost nových domovů pro seniory.
Projekt v Litomyšli respektuje všechna nařízení
a nabídne klientům standard a komfort 21. sto-
letí. Všude v republice stojí obdobné projekty
podobné peníze,“ sdělila své zkušenosti ředi-
telka. Zastupitel Sršeň v posledním příspěvku
k domovu pro seniory uvedl, že není v žádném
případě proti jeho vybudování a je rád, že se
o projektu na zastupitelstvu diskutuje. 
V oblasti financí zastupitelé dále řešili napří-
klad úpravu rozpočtu města, který je oproti
původnímu návrhu vyšší zhruba o 50 milionů
korun díky přebytkům z loňského rozpočtu.
Jednalo se i o nové hale pro místní chovatele,
kteří letos pořádají krajskou výstavu drobného
zvířectva. Město na tento projekt letos dá 283
tisíc Kč, celkem se na novou budovu uvolnil
téměř milion korun. Vedení města příští rok
zváží další stavební úpravy. 
Po financích přišly na řadu záležitosti odborů
místního a silničního hospodářství, školství
a sociální péče. V závěru jednání politici od-
souhlasili novou vyhlášku o nočním klidu
a upravený jednací řád zastupitelstva. 

–mv–

Usnesení zastupitelstva
ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru

ve výši 250 000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj
zdravotnictví Litomyšlska a uzavření darovací
smlouvy. Částka 250 000 Kč je pro Nadační
fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčle-
něna ve schváleném rozpočtu města na rok
2019. 

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
3 465,– Kč/provozní den MHD Litomyšl společ-
nosti Zlatovánek, spol. s.r.o., na krytí prokaza-
telné ztráty provozu MHD v roce 2019. Hrazeno
z rozpočtové kapitoly. ZaM schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

ZaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
akci „Rekonstrukce ulice Partyzánská v Lito-

myšli“ do národního podprogramu „Podpora
obnovy místních komunikací“. 

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 02/2019 o stanovení škol-
ských obvodů spádových mateřských škol zří-
zených městem Litomyšl 

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 03/2019 o stanovení škol-
ských obvodů spádových základních škol zříze-
ných městem Litomyšl. 

ZaM vydává podle § 84 odst. (2) písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 01/2019, o nočním klidu
v roce 2019. Více na www.litomysl.cz

Trikolora v parku na autobusovém nádraží se
nad okolím tyčí od říjnových oslav 100 let Čes-
koslovenska. Umělecké dílo o výšce 25 metrů
s nasvícenou horní částí v národních barvách
od Václava Ciglera a Michala Motyčky se beze-
sporu stalo novou dominantou města. Původně
nastavená intenzita večerního osvětlení však
u části obyvatel bydlících poblíž autobusového
nádraží vyvolávala otázky. K prvnímu snížení
intenzity záření došlo již na začátku letošního
roku a po několika dotazech ve Starostově od-
povědně a konzultaci s odborníky došlo v únoru
k dalšímu. Intenzita v novém nočním režimu je
nastavena na 10 až 30 % původních hodnot
tak, aby umělecké dílo i nadále sloužilo svému
účelu, tedy bylo trvalou připomínkou 100 let no-
vodobé státnosti, ale zároveň příliš neobtěžo-
valo obyvatele nedalekých domů. –mv–

Technici 
v únoru snížili
záření Trikolory
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Město začíná šetřit na domov pro seniory
Všechny strany kandidující do zastupitelstva měly ve volebních programech jako jednu z pro-
gramových priorit vybudování nového domova pro seniory. Náklady na postavení moderní bu-
dovy, která klientům nabídne kvalitní a důstojné podmínky pro život, se v současné době
odhadují na 180 až 200 milionů korun. Vedení města intenzivně jedná o možných dotacích
a v mezičase politici rozhodli, že město začne na nákladný projekt odkládat peníze z rozpočtu.

V současné době má město na domov pro se-
niory odložených sedm milionů korun, ale na
konci letošního roku by to mohlo být mnohem
více. „Pokud to s novým domovem myslíme
vážně, a jsem přesvědčen, že v tom se s kolegy
zastupiteli ze všech stran shodneme, musíme
být aktivnější. Proto začínáme odkládat peníze
bokem, které budou určené výhradně na domov
pro seniory. Došlo nám o sedm milionů více na
daních, tak jsme se je rozhodli dát do rezervy.
Není to nijak závratná suma, ale nějak se začít
musí. V minulých týdnech jsme intenzivně jed-
nali s poslanci i dalšími politiky o možnostech
státní dotace a chceme se vydat za představi-
teli vlády. Bez finanční pomoci není pro Litomyšl
s ročním rozpočtem 300 milionů možné stavbu
za 200 milionů realizovat,“ vysvětluje starosta
Daniel Brýdl. Další peníze na domov pro seniory

chce město získat lepším úročením úspor a také
prodejem nepotřebného nemovitého majetku.
„Letošní rozpočet jsme postavili velice konzer-
vativně, plánujeme hlavně opravy a dokončení
započatých projektů. Tam, kde je možné získat
dotace, raději počítáme v rozpočtu se stopro-
centním plněním ze strany města. Pokud by-
chom na některý projekt získali dotaci,
nevyužijeme odpovídající částku z rozpočtu
a tyto peníze dáme bokem na domov pro seni-
ory,“ dodává starosta.
Výstavba domova pro seniory se připravuje ně-
kolik let. Plány opakovaně připomínkovalo ve-
dení Centra sociální pomoci města Litomyšle
(CSP) tak, aby nová budova splňovala všechna
potřebná kritéria a vyhovoval nárokům klientů
a zaměstnanců. V projektu se počítá s vybudo-
váním příjemného prostředí, kde naši spoluob-

Školky budou mít od března
delší provozní dobu
Dobrá zpráva pro rodiče malých dětí. Od března
bude v II. MŠ 17. listopadu a III. MŠ Lidická každý
pracovní den fungovat jedno oddělení až do
17.00 hodin. „Naším cílem je, abychom vyšli pra-
cujícím rodičům co nejvíce vstříc. Proto od
března zavádíme jednu smíšenou třídu určenou
pro děti rodičů, kteří kvůli profesní vytíženosti
nestíhají. Tyto děti si paní učitelky převezmou
až odpoledne, většinu dne tak budou normálně
trávit s kamarády, na které jsou zvyklé. V nové
třídě si budou pod pedagogickým dozorem hrát
jen několik hodin, než si pro ně přijde někdo
z rodiny,“ objasňuje důvod zavedení této no-
vinky Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru
školství MěÚ Litomyšl. Zkušební provoz začne
4. března a bude trvat do 30. června letošního
roku. 
Doposud měly školky v Litomyšli otvírací dobu
zhruba do 16.00 hodin. Zmíněné změny se
zatím nedotknou provozu I. MŠ Zámecká kvůli
přípravám na vynucené stěhování z Panského
domu. V současné době se upravují bývalé pro-
story Domu dětí a mládeže na ulici 17. listo-
padu, aby se tam pro předškoláky vybudovaly
nové moderní třídy a vhodně vybavené pro-

story. Více o tomto záměru najdete na str. 5.
Kvůli  této rekonstrukci bude II. MŠ přes letní
prázdniny dočasně uzavřena. Provoz bude za-
jišťovat III. MŠ, kam dočasně zamíří pedago-
gický sbor uzavřené školky. Přes prázdniny opět
dojde ke střídání školek v letním režimu, na
který jsou rodiče zvyklí. Jedinou výjimku tvoří již
zmíněná dočasná uzavírka II. MŠ. Ta se pro děti
otevře až na začátku příštího školního roku.

Otvírací doba školek přes letní prázdniny:
I. MŠ Zámecká bude otevřena od 1. do 19. čer-
vence a od 26. do 30. srpna. 
Budova II. MŠ 17. listopadu bude celé prázdniny
kvůli rekonstrukci uzavřena. Od 12. do 
30. srpna bude provoz dočasně v III. MŠ.
III. MŠ Lidická bude otevřena od 22. července do
30. srpna

V souvislosti s fungováním litomyšlských školek
ještě informujeme rodiče, že do nich nemusí
nosit hygienické zboží, jako jsou například
kapesníky, mýdla a toaletní papír. Veškeré
podobné potřeby  hradí z rozpočtu město. 

-mv-

Řada Litomyšlanů ve volných chvílích ráda
tráví čas v okolí města. Místa jako Nedošínský
háj, židovský hřbitov nebo stará plovárna
svádí při pěkném počasí k toulkám o samotě
i procházkám s rodinou. A zajímavých míst pro
trávení volného času by v okolí mohlo být více. 
Vedení města v současné době jedná s peda-
gogy a studenty architektury z Českého vyso-
kého učení technického v Praze, kteří se
v rámci odborných předmětů budou zajímat
o některá místa v Litomyšli a jejich možný roz-
voj. „Chceme  prověřit, zda by bylo možné re-
alizovat menší architektonické zásahy v okolí
města, jako jsou například lavičky, altány,
vodní prvky, vyhlídky či umělecká díla, která
vhodně a citlivě doplní zdejší krajinu. Vytipo-
vaných máme dvanáct lokalit a vše je na
samém počátku, sami jsme zvědavi, s čím stu-
denti přijdou,“ vysvětluje záměr města Antonín
Dokoupil, vedoucí Oddělení investic MěÚ Lito-
myšl.
Vzniklé studie 30 vysokoškoláků mohou pos-
loužit jako podklad k další fázi projektování.
Pokud se budou návrhy líbit občanům, může
v budoucnu dojít k jejich realizaci. A jaké loka-
lity dostali studenti k prozkoumání? Například
okolí Hlubokého rybníku, Malého a Velkého
Košíře, zelené plochy poblíž heliportu a Hu-
sovy čtvrti nebo prostor u rasovny a židov-
ského hřbitova. 
Nezávisle na tomto projektu se připravuje stu-
die na vytvoření alejí podél cest z města a plá-
nuje se další výsadba zeleně v Litomyšli. –az–

Více míst 
pro trávení
volného času

čané budou moci důstojně trávit stáří s veške-
rou potřebnou péčí. Zároveň by mělo dojít ke
spojení organizace, jež v současné době působí
ve dvou oddělených budovách. Nový domov
pro seniory má předpokládanou maximální ka-
pacitu 120 lůžek, v současnosti CSP dokáže
uspokojit poptávku 75 klientů. „V současné
době se nám hlásí asi 40 zájemců. Nový domov
pro seniory je opravdu potřeba. V současnosti
fungujeme ve dvou domech, které od sebe dělí
několik set metrů, a vnitřní uspořádání není
vhodné pro poskytování péče seniorům. Spo-
lečně s představiteli města jezdíme na minis-
terstva a žádáme je o pomoc již několik let.
Věřím,  že se nám to nakonec podaří a že bu-
deme moci litomyšlským seniorům dopřát větší
komfort i kvalitu péče,“ uvedla ředitelka CSP
Alena Fiedlerová. V současné době se nedá od-
hadnout, kdy by mohla výstavba domova začít.
O jednáních představitelů města s vládními po-
litiky budeme čtenáře informovat v dalších čí-
slech Lilie. –mv–
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Generace 89
Ukliďme Česko v Litomyšli – sobota 6. dubna
Popáté se bude v Litomyšli a okolí uklízet
v rámci celonárodní akce Ukliďme Česko. Člověk
by si řekl, že po čtyřech minulých ročnících
úklidu nebude co. Letmým pohledem z auta se
lze přesvědčit o opaku. Přes 37 kilometrů silnic
a dalších 40 lokalit v nejbližším okolí Litomyšle,
které se díky 330 dobrovolníkům a školákům
vloni podařilo vyčistit, opět volá o pomoc. 
Myšlenka akce je jasná. Odpad je potřeba do-
stat tam, kam patří. Ale úklid není jediným
cílem. Kdokoliv se zapojí, takřka automaticky se
doživotně stává členem „klubu nevyhazovačů“.
A pokud si vás všimnou sousedé, řeknete o tom
přátelům, zmíníte se v práci, pravděpodobně si

to vyhazování příště rozmyslí díky vám. Zkrátka
věříme, že akce má tento multiplikační efekt. 
První účastník letošního ročníku se již přihlásil.
Můj syn se při hledání pracovních rukavic
v kůlně téměř rozbrečel, protože našel jen
jednu. Chtěl jsem ho uklidnit tím, že svůj úkol
na zahradě zvládne i bez rukavic. Jeho zoufání
mělo ale jiný důvod. Bál se, že letos nebude
moci jít na Ukliďme Česko. 

Jak se přidat
• Sami si určete, kde chcete uklidit. Může to být
vaše oblíbené vycházkové místo nebo úsek
silnice, který chcete při cestě do práce vidět
uklizený.  

• Dejte vědět, že se chcete přidat (vavrin@ge-
nerace89.cz, nebo 734 81 15 81). My se ozveme
s aktuálními informacemi.
• V týdnu před 6. dubnem si můžete vyzved-
nout pytle na odpad v IC na náměstí. Po úklidu
nám napíšete (sms, nebo e–mail nejlépe s fot-
kou) kde jste je naplněné a zavázané nechali.
Za pytle a jejich pondělní odvoz jsme vděční
partnerovi akce – SUS Litomyšl.
• Pokud vám nebude vyhovovat sobota, lze se
individuálně domluvit na jiném termínu, nejlépe
v týdnu 1. – 7. 4.
Za litomyšlské luhy, háje a pangejty si předem
dovoluje poděkovat.

Jan Vavřín, Generace 89

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

Obecně závazná vyhláška města
Litomyšl o nočním klidu v roce 2019
Zastupitelstvo města Litomyšle se na svém zasedání dne 21. února 2019 usnesením č. 25/19
usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v roce 2019. Předmětem této obecně
závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší než stanoví zákon nebo dobou žádnou. Dobou nočního klidu se rozumí doba od
22. do 06. hodiny a nevymezuje v noci z 31. prosince 2019 na 1. ledna 2020.

(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 24. do
06. hodiny v době konání těchto tradičních
veřejně přístupných akcí v městské části Li-
tomyšl – Město:

a)  „Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny“, po-
řádáno 24. – 28. 4. 2019, na Toulovcově ná-
městí, výjimka se vztahuje pro území
uvedené v příloze č. 1, výjimka noc 27. 4. 2019
na 28. 4. 2019, 

b)  „Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobro-
mily Rettigové“, z 18. 5. – 19. 5. 2019, v horní
části Smetanova náměstí, výjimka se vzta-
huje pro území uvedené v příloze č. 1, vý-
jimka na noc z 18. 5. 2019 na 19. 5. 2019,

c)  „Opera pod májovým nebem“, pořádáno
25. 5. 2019, v dolní části Smetanova náměstí,
výjimka se vztahuje pro území uvedené v pří-
loze č. 1, výjimka na noc z 25. 5. na 26. 5.
2019,

d)  „Litomyšlská muzejní noc“, pořádáno 1. 6.
2019, různá místa v historické části města,
výjimka se vztahuje pro území uvedené v pří-
loze č. 1, výjimka na noc z 1. 6. 2019 na 2. 6.
2019,

e)  „Letní kino“, pořádáno v termínech 
    16., 20., 23., 27. a 30. 6. 2019; 4., 7., 11., 14.,

18., 21., 25. a 28. 7. 2019; 1., 4., 8., 11., 15., 18.,
22., 25. a 29. 8. 2019, ve Sportovním areálu
za sokolovnou, výjimka se vztahuje pro
území uvedené v příloze č. 3, výjimka na 22
nocí,

f)   kulturní akce pořádané u „Kavárny el lamino“
v termínech 18. 5. 2019, 8. 6. 2019, 13. 7. 2019,
10. 8. 2019, 14. 9. 2019, první nádvoří Státního
zámku Litomyšl, výjimka se vztahuje pro
území uvedené v příloze č. 1, výjimka na 5
nocí,

g)  nadregionální kulturní akce „Národní festival
Smetanova Litomyšl“, pořádáno 13. 6. – 7. 7.
2019, na území města Litomyšl, výjimka se

vztahuje pro území uvedené v příloze č. 1, vý-
jimka na nejvýše 11 nocí,

h)  „Toulovcovy prázdninové pátky“, pořádáno
v měsících červenec a srpen roku 2019, kaž-
dou noc z pátka na sobotu, na Toulovcově
náměstí, výjimka se vztahuje pro území uve-
dené v příloze č. 1, výjimka na 9 nocí,

i)   „Středa, hudby vám třeba“, pořádáno v mě-
sících červenec a srpen roku 2019, každou
noc ze středy na čtvrtek, v parku u Smeta-
nova domu, výjimka se vztahuje pro území
uvedené v příloze č. 2, výjimka na 9 nocí,

j)   „Kinematograf bratří Čadíků“, pořádáno
v měsíci srpnu roku 2019, v horní části Sme-
tanova náměstí, výjimka se vztahuje pro
území uvedené v příloze č. 1, výjimka na 6
nocí,

k)  „Litomyšlský pivní festiválek“, pořádáno 3. 8.
2019, na Toulovcově náměstí, výjimka se
vztahuje pro území uvedené v příloze č. 1, vý-
jimka na noc z 3. 8. 2019 na 4. 8. 2019,

l)   „Litomyšlské dny barokní tradice“, pořádáno
11. – 18. 8. 2019, různá místa v historické části
města, výjimka se vztahuje pro území uve-
dené v příloze č. 1, výjimka na noc ze 17. 8.
2019 na 18. 8. 2019,

m)„Litomyšlské dvorky“, pořádáno 6. – 8. 9.
2019, různá místa v historické části města,
vnitřní trakty obytných domů, výjimka se
vztahuje pro území uvedené v příloze č. 1, vý-
jimka na noc ze 7. 9. 2019 na 8. 9. 2019, 

n)  „Národní zahájení dnů evropského dědictví“,
pořádáno 6. – 8. 9. 2019, různá místa v his-
torické části města, výjimka se vztahuje pro
území uvedené v příloze č. 1, výjimka na noc
ze 7. 9.2019 na 8. 9.2019,

o)  „Fish Fest“, pořádáno 14. 9. 2019, ve Sportov-
ním areálu za sokolovnou, výjimka se vzta-
huje pro území uvedené v příloze č. 3,
výjimka na noc z 14. 9.2019 na 15. 9.2019,

p)  „Mladá Smetanova Litomyšl“, pořádáno 19. –
22. 9. 2019, v dolní části Smetanova náměstí,
výjimka se vztahuje pro území uvedené v pří-
loze č. 1, výjimka na noc z 21. 9. 2019 na 22.
9. 2019.

(2)Doba nočního klidu se vymezuje od 01. do
06. hodiny, v době konání nadregionální kul-
turní akce „Národní festival Smetanova Lito-
myšl“, pořádáno 13. 6. – 7. 7. 2019, na území
města Litomyšl, výjimka se vztahuje pro
území uvedené v příloze č. 1, výjimka na 7
nocí.

(3)Doba nočního klidu se vymezuje od 01. do
06. hodiny, v době konání tradiční veřejně
přístupné akce „Pálení čarodějnic“, pořádané
30. 4. 2019, výjimka se vztahuje na noc z 30.
4. 2019 na 01. 5. 2019 v části města Suchá.

(4)Doba nočního klidu se vymezuje od 04. do
06. hodiny, v době konání těchto tradičních
veřejně přístupných akcí v ostatních částech
města (mimo část města Litomyšl – Město): 

a)  akce „Pálení čarodějnic“, pořádané 30. 4.
2019, výjimka se vztahuje na část města Kor-
nice, výjimka na noc z 30. 4. 2019 na 1. 5.
2019,

b)  akce „Volejbalový turnaj" pořádáno v měsíci
červnu roku 2019, výjimka se vztahuje na
část města Kornice, výjimka na jednu noc ze
soboty na neděli,

c)  „Pohodelský minifest“, pořádaný dne 20. 7.
2019, areál kulturního domu Pohodlí, výjimka
se vztahuje na část města Pohodlí, výjimka
na noc z 20. 7. 2019 na 21. 7. 2019,

d)  „Kornická lávka“, pořádáno v měsíci červenci,
výjimka se vztahuje na část města Kornice,
výjimka na jednu noc ze soboty na neděli,

e)  „Turnaj ve fotbalu“, pořádáno v měsíci srpnu
roku 2019, výjimka se vztahuje na část města
Kornice, výjimka na jednu noc ze soboty na
neděli,

f) „Loučení s létem“, pořádáno v měsíci září roku
2019, výjimka se vztahuje na část města Kor-
nice, výjimka na jednu noc ze soboty na ne-
děli,

Celé znění vyhlášky najdete na úřední desce
a webu litomysl.cz 

-red-
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Přehled významných investicí pro letošní rok

O jaké projekty se jedná?
Mezi největší investice patří přístavba II. ZŠ,
která se dokončí na konci června letošního
roku. Pro školáky tam vzniknou odborné
učebny pro výuku cizích jazyků, práci s digi-
tálními technologiemi a nová kuchyň, kde se
děti učí základům vaření. Otevřít se mají na
začátku příštího školního roku. Přístavba
včetně vnitřního vybavení bude stát 25 mili-
onů Kč, městu se však podařilo sehnat dotaci
z Integrovaného regionálního operačního
programu ve výši 15,5 milionu.
Současně se pracuje na rozšíření kapacit II.
MŠ na ulici 17. listopadu, kde v bývalých pro-
storech Domu dětí a mládeže Litomyšl vzni-

pletní rekonstrukce město bude stát zhruba
15,5 milionu. Rekonstrukce by měla skončit
letos na podzim. 
Dále se chystá například další fáze výměny
oken Smetanova domu za půl milionu, finišuje
se s výstavbou zázemí a sociálního zařízení
na hřbitově. Dvě budovy za 4,6 milionu po-
slouží jako prostory pro správu hřbitova, so-
ciální zařízení a sklady. Předběžný termín
dokončení stavby byl posunut na léto letoš-
ního roku.
Dalším významným projektem je kompletní
rekonstrukce strojovny zimního stadionu
a nákupu nového technologického vybavení
do ní. K tomuto kroku vedení města přistou-
pilo kvůli snaze o ekologičtější a bezpečnější
provoz. Po rekonstrukci se výrazně sníží
množství amoniaku, který se ve strojovně po-
užívá jako chladivo. K rekonstrukci dochází
také kvůli dosluhujícímu technickému vyba-
vení. Město v předběžných propočtech počítá
s investicí ve výši 13 milionů korun, výslednou
cenu však může ovlivnit výběrové řízení.
Státní fond životního prostředí poskytne na
projekt dotaci ve výši 3,14 milionu korun.
Pokračuje také výstavba chodníku Na Lánech
za 7,5 milionu. V prosinci práce na budování
chodníku přerušily mrazy, dělníci se do díla
dají na jaře. Chodník o délce zhruba 650
metrů bude v pravé části ulice ve směru
z centra Litomyšle. U Terozu se počítá s vy-
budováním místa pro přecházení vozovky.
Chodník by měl být hotový do konce letních
prázdnin.
Na průběžné drobné opravy silnic, chodníků
a dalšího majetku města se pro letošní rok
počítá s osmi miliony korun. Chystají se však
i větší opravy, jako je například rekonstrukce
části ulice Partyzánská za šest milionů. -mv-

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska pomáhá od konce roku 2015. Cílem fondu je
poskytovat finanční pomoc Litomyšlské nemoc-
nici, privátním poskytovatelům zdravotní péče,
pacientům, záchranné službě
a místním charitám.
Za téměř čtyři roky existence
fondu do něj město Litomyšl vlo-
žilo dva miliony korun, další de-
sítky tisíc pak darovaly okolní
obce a firmy. Z těchto peněz se
pak podpořil nákup přístroje pro
rázovou vlnu na rehabilitační od-
dělení místní nemocnice za 390
tisíc korun, dále fond částkou 300
tisíc spolufinancoval nákup vyba-
vení pro internu Litomyšlské nemocnice.
Správní rada na sklonku roku 2017 rovněž mili-
onem korun podpořila nákup elektrochirurgic-
kého vybavení a tří pasivních antidekubitálních
matrací do nemocnice. Z této částky také poří-
dili ošetřovatelkám z farní charity nové auto,
kterým jezdí do terénu za klienty.

Na podporu zdejšího zdravotnictví tak v minu-
lých letech putovalo přes 1,5 milionu korun,
které pomohly především pacientům místní ne-
mocnice a klientům charity. Na další roky má

správní rada nadačního fondu
připraveno několik projektů, které
podpoří zdejší zdravotnictví, ale
také by měly zvýšit zájem veřej-
nosti o tuto problematiku. Jak
možných příjemců, tak sponzorů
fondu. Podrobněji o nich budeme
informovat v dalších číslech
Lilie.
Pokud jste poskytovatelem zdra-
votní péče a máte zájem o mož-
nou finanční podporu či zvažujete

finanční příspěvek do fondu, navštivte web
www.litomysl.cz/nadacnifond/, kde se o pro-
jektu dozvíte více. V současné době má fond
k dispozici 650 tisíc korun, a to i díky pravidel-
nému ročnímu vkladu města ve výši 250 tisíc,
který v únoru schválili zastupitelé. 

–mv–

Oprava
Partyzánské
ulice
Část Partyzánské ulice od mostu přes Loučnou
směrem na Benátky rozhodně nepatří mezi re-
prezentativní místa ve městě. Zdevastovaná
vozovka znepříjemňuje život místním obyvate-
lům i projíždějícím řidičům aut. Proto je na leto-
šek naplánovaná kompletní rekonstrukce
zhruba 300metrového úseku za 6 milionů
korun. Počítá se s vybudováním nového asfal-
tového povrchu silnice, opravou dešťové kana-
lizace i veřejného osvětlení. V současné době
město usiluje o státní dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 2,3 milionu. Pokud se
podaří včas vybrat zhotovitele, práce začnou
v červnu a budou pokračovat do konce letoš-
ního roku. –az–, foto: Jiří Mělnický

Zastupitelé na konci února posvětili změnu rozpočtu města. Ten je nyní zhruba o 50 milionů
korun vyšší a s těmito financemi má radnice konkrétní plány. „Jedná se o přebytky z loňského
rozpočtu a prostředky určené na zaplacení skluzových akcí, které se v roce 2018 nestihly do-
dělat. Ta suma je poměrně vysoká a drtivá většina z ní půjde na opravu městského majetku
a financování již započatých projektů,“ vysvětluje místostarosta Radomil Kašpar. 

Město chystá nový vzhled
webu i turistický portál
Výrazné grafické a technické změny webu lito-
mysl.cz, vytvoření nového turistického a volno-
časového portálu, analýza grafické identity
města i lepší komunikace na sociálních sítích.
To jsou plány pro příští měsíce a roky, které od-
souhlasili členové mediální komise. Ti se budou
do léta scházet zhruba jednou měsíčně, aby co
nejdříve připravili podklady pro výběrová řízení
na prioritní projekty – změnu webu a vytvoření
portálu.
Redesign oficiálního webu města litomysl.cz má
za cíl návštěvníkům nabídnout moderní a pře-
hledný web, kde snadnou najdou informace,
které potřebují. Na začátku letošního roku došlo
k dílčím změnám hlavní strany, například přidá-
ním dalších kontaktů, nabídek volných pracov-
ních míst na úřadě a informací k aplikaci na
hlášení závad Marushka photo, ale do bu-
doucna se počítá s kompletně novou grafikou,
uživatelským rozhraním i stylem třídění jednot-
livých záložek městského webu.

Turistický a volnočasový portál má nabídnout
přehledné informace o kulturním, společen-
ském a sportovním vyžití v Litomyšli, kde kromě
poskytovatelů služeb najdou návštěvníci tipy na
výlet, nabídku ubytování, restaurací a dalších
věcí, které turisté i občané ve volném čase hle-
dají.
Mediální komise chystá mimo jiné i vytvoření
oficiálního profilu Litomyšle na sociálních sítích,
protože občané často zaměňují komerční profily
za oficiální informační kanály města. „Jako dlou-
holetý člen mediálního výboru oceňuji, že naše
pracovní skupina není jen politická, ale konečně
i značně odborná, což se potvrdilo hned na
první konstruktivní schůzce. Věřím, že společně
posuneme co nejrychleji městský i turistický
web do realizovatelné podoby tak, aby se i tato
prezentace města mohla směle měřit s moder-
ními weby nejen zahraničních, ale i spousty čes-
kých měst,“ zhodnotil první jednání David
Edlman. -mv-

Nadační fond bude aktivnější

kají dvě nové třídy. Stavebními úpravami
dojde k navýšení kapacity o 59 míst. Kom-
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ZAMYŠLENÍ

20. 2. 2019 oslavila životní jubileum, 90 let,
naše maminka, babička a prababička paní Pavla
Skácelová z Litomyšle. Do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a optimismu přejí syn Karel
a dcera Pavla s rodinami.

Dne 10. 3. 2019 oslaví naše maminka Alena
Ondrušková 70 let a 15. 3. to bude 50 let, co jsou
na společné cestě životem s tatínkem Karlem
Ondruškou. Všichni jim blahopřejeme a děku-
jeme za společné chvíle. Máme vás moc rádi
Kája, Dáša a Petra s rodinami.

13. března tomu bude již 10
let, co mě opustil manžel Jiří
Stříteský. Vzpomínají man-
želka a děti s rodinami.  
Ludmila Stříteská

V únoru letošního roku
jsme se museli rozloučit s naší
maminkou a babičkou Jitkou Markovou. Ze-
mřela po těžké nemoci doma mezi svými nej-
bližšími večer 7. února. Rádi bychom touto
cestou poděkovali MUDr. Karlu Pávkovi za
cenné rady a ochotu pomoci kdykoliv, zdravot-
nicím domácí hospicové péče Farní charity Li-
tomyšl pod vedením p. Renzové a zvláště paní
Boženě Nezbedové za přítomnost a pomoc ve
chvilkách posledních. Dále děkujeme pečova-
telkám Farní charity Litomyšl zastoupených
p. Hanusovou. Poděkování patří též
MUDr. Haně Crhové, MUDr. Martě Lépešové,
magistrám Ústavní lékárny Nemocnice Lito-
myšl a Lékárny Na Špitálku, děkujeme i lito-
myšlské římskokatolické farnosti, zvláště pak
R.D. Antonínu Brychtovi. Jmenovaní nám inten-
zivně pomáhali se o maminku postarat v do-
mácím prostředí a zajistit tak její důstojné

a bezbolestné dožití. Děkujeme též za pomoc
a péči zaměstnancům interního oddělení Lito-
myšlské nemocnice, vedeného primářem
MUDr. Tomášem Ducháčkem, v době mamin-
činy hospitalizace v květnu a červnu 2018. Dě-
kujeme za vzpomenutí všech, kdo jste p. Jitku
Markovou znali a měli ji rádi.

Zarmoucená rodina Markova a Peterkova
Rád využívám této možnosti, abych vyjádřil

velké poděkování, vděčnost a uznání ortopedic-
kému oddělení litomyšlské nemocnice vede-
nému panem prim. MUDr. Vlachem. Díky jeho
náročnému operativnímu zásahu i následné po-
operační a rehabilitační péči sloužících lékařů
a sestřiček se můj zdravotní stav lepšil každým
dnem. Jistě tomu přispěla nejen mimořádná
profesionalita, ale i nesmírně laskavý a trpělivý
přístup všeho personálu k pacientům. Ještě jed-
nou děkuji a přeji mnoho dalších úspěchů
a spokojených pacientů. Ing. Jiří Slabý

Studenti zahradního designu Střední školy
zahradnické a technické Litomyšl by rádi touto
cestou poděkovali za spolupráci při dotazníko-
vém šetření všem obyvatelům bytových domů
na ulicích 9. května (čp. 824, 825) a Dukelská
(čp. 983, 984, 1076). Dále pak Ing. Barboře Ča-
dové, referentce odboru místního a silničního
hospodářství města Litomyšl, za technické za-
jištění akce.
Obyvatelé dotčených bytových domů, kteří
zatím nevrátili zaslané dotazníky a mají zájem
se vyjádřit k obnově zeleně ve svém okolí, pro-
síme o jejich předání na podatelně Městského
úřadu Litomyšl (Bří Šťastných čp. 1000) do 11. 3.
2019. 

Kamila Zindulková z třídy V2, SŠZaT Litomyšl

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Boží vinice
Svému milému zpívat chci milostnou píseň
o jeho vinici: Můj milý míval vinici na úrodném
úbočí. Okopal ji a zbavil kamení, ušlechtilou révu
na ní vysadil. Věž postavil uprostřed ní, vykopal
v ní i vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její
plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma
a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mou vinicí.
Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem
pro ni učinil? Když jsem očekával, že hrozny
urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy
oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním
její plot a bude vypleněna, zbořím její zeď a bude
zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela, neproře-
zaná, neokopaná, trním a bodláčím celá za-
rostlá. Navíc i mrakům poručím, ať na ni neprší.
Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho
milovaná réva je judský lid. Očekával právo,
a hle – bezpráví, spravedlnost, a hle – úpění! 

Izaiáš 5, 1–7

Nejen proroku Izaiášovi, ale i Pánu Ježíši Kristu
je blízká řeč v podobenstvích a obrazech. Izajá-
šovo podobenství o vinici začíná nádherně jako
milostná píseň, ale končí jako rozpadlé manžel-
ství. Může tak být podobenstvím o manželství,
o rodině, o národu, o zemi i o církvi. Opuštěné
a zanedbané vinice či sady dneška tak mohou
být varováním i pro nás ve všech těch zmíně-
ných rovinách našich vztahů.
Popeleční středou, která letos vyšla na 6.
března, vstupujeme do období postní předveli-
konoční přípravy, do času spojeného s pokáním

– s doznáním všeho toho, co i v našem životě
zplanělo, či docela uschlo a nepřineslo očeká-
vanou dobrou úrodu. Prorok Jan Křtitel navazuje
na proroka Izajáše tím, že používá pro Boží
spravedlnost obrazu sekery přiložené ke koře-
nům stromů, které nenesou dobré ovoce a které
oheň promění v popel a prach. V Ježíši Kristu
však přichází nová naděje, která dává pokání
také rozměr proměny a obrácení k novému ži-
votu. On je pro nás zaslíbeným životodárným
výhonkem, vzcházejím i z pařezu, je vinným
kmenem, z něhož jako jeho ratolesti smíme čer-
pat sílu. Sám pak vypráví podobenství o fíkov-
níku, který jeden člověk vysadil na své vinici, ale
po třech letech, když na něm nenašel ovoce,
ztratil trpělivost a vinaři dal příkaz, aby ho po-
razil. Vinař se však přimluvil, aby ho ještě rok
ponechal, že ho okope a pohnojí s nadějí, že
začne nést ovoce. 
Celá doba předvelikonoční přípravy nám tak
dává prostor k tomu, abychom si uvědomili
nejen mnohou „jalovost“ svého života, ale také
neobyčejnou Boží trpělivost a jedinečnou příle-
žitost k proměně, kterou nám Bůh ve své lásce
dává. Ta láska ale není laciná. I od těch, které
miloval, se dočkal bezpráví, zrady, zapření. Ale
protože se ani na kříži Ježíš Kristus této lásky
k nám nevzdal, i my máme stále ještě šanci. Ne-
promarněme ji! 
Požehnaný čas předvelikonoční přípravy Vám
přeje

Štěpán Klásek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Štěstí je mozaika 
složená z nepatrných malých radostí.

André Maurois

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Machatová Marta,
    Lněničková Růžena,
    Vomočilová Marie, Jána Zdeněk
85 let – Podařil Jiří
90 let – Skácelová Paulína,
    Radimecký Josef
91 let  – Bártová Stanislava
92 let – Štiková Libuše, Wotrubová Alena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Petr Brůna, Dolní Újezd – Karin Flídrová,
Němčice, Michal Bresto, Cerekvice nad
Loučnou – Kristýna Flídrová, Osík
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Zdenkou Švecovou (83 let)
Josefem Bisem (77 let)
Jaroslavou Šauerovou (81 let)
Boženou Pršalovou (89 let)
Jitkou Mackovou (77 let)
Hanou Píčovou (74 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 sou-
hlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Vítání občánků v únoru 2019
Ema Obrovská, Sofie Hladíková, Tobiáš
Ryšan, Daniel Khalak, Zoe Šedová, Jana
Mia Kršková, Jindřich Chaloupka, Matěj
Hašek

Připojujeme omluvu paní Blaženě Valen-
tinové (80 let). V únorovém čísle bylo
v dodaných podkladech pro Společen-
skou kroniku chybně uvedeno její jméno.

Jubilejní svatby
V souvislosti se změnou předpisů již nejsme
schopni vyhledat manželské páry, které si v le-
tošním roce připomenou 50., 60. nebo 70. vý-
ročí od uzavření manželství.
Obracíme se proto na děti, vnoučata nebo pří-
buzné, aby nás v případě zájmu kontaktovali
a po domluvě zprostředkovali návštěvu zá-
stupců vedení našeho města v rodině jubilantů,
kteří předají malý dárek.
Kontaktujte nás i v případě, že máte zájem
o uspořádání slavnostního obřadu.

Dana Kmošková – předseda Komise 
pro občanské záležitosti – 775 913 400

Omluva
V únorovém vydání Lilie jsme v textu o Saku-
rové duši na straně 8 chybně uvedli jméno aka-
demického sochaře Arnolda Bartůňka, autora
sochy Slavěny na ulici 9. května. Za zkomolení
jména se omlouváme. –red–
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195 let – 2. 3. 1824 se v Litomyšli narodil Bed-
řich Smetana, hudební skladatel, zakladatel
české novodobé národní hudby, autor četných
oper, symfonických básní a klavírních skladeb.
V hudbě se začal vzdělávat jako čtyřletý a již
šestiletý v Litomyšli koncertoval. V roce 1831
odešel se svými rodiči do Jindřichova Hradce.
Smetana se ve svém rodném městě  zastavil
jen dvakrát. Poprvé v září 1867, kdy se nacházel
se sborem pražského Hlaholu na pěvecké slav-
nosti v nedaleké Chocni. Přijal pozvání litomyšl-
ského děkana Antonína Šanty. Další a poslední
návštěva Bedřicha Smetany v Litomyšli se ko-
nala v září 1880, kdy jej předseda Spolku aka-
demiků v Litomyšli pozval na odhalení pamětní
desky, připomínající skladatelovo narození. Pro
českou hudbu má Smetanova osobnost zásadní
význam. Dovršil obrozenský vývoj národní
hudby a současně otevřel prostor pro novodobé
hudební směry.
120 let – 15. 3.  1899 se narodil Václav Kolátor,
pražský  architekt, který se zabýval  návrhy kou-
pališť a hojně o nich publikoval. V roce 1938 vy-
pracoval projekt na výstavbu koupaliště
v Litomyšli. Stavební práce na koupališti byly

v roce 1941 úplně přerušeny válečnými udá-
lostmi. Koupaliště bylo otevřeno 20. srpna
1948, dostavba šaten a veškeré terénní úpravy
probíhaly ještě během následujících tří let. 
115 let – 22. 3. 1904 se v Litomyšli narodil
JUDr. Stanislav Bubeníček, advokát, spisova-
tel, amatérský fotograf a filmař, hudebník,
esperantista a velký humorista. V roce 1971 na-
psal knihu pro děti, ve které vylíčil očima dítěte
život v Litomyšli před první světovou válkou
a připojil několik svých pohádek. Kniha však
musela počkat na vydání až do roku 2016, aby
otevřela výstavu v Regionálním muzeu v Lito-
myšli, věnovanou tomuto spisovateli. Kniha je
doplněna studií Martina Boštíka o životě a díle
autora a doplněna ilustracemi litomyšlského
výtvarníka Ondřeje Moučky. 
80 let – 23. 3. 1939 zemřel Tobiáš Eliáš Tisov-
ský, spisovatel, vlastním jménem Tobiáš Eliáš.
V letech 1874–1880 studoval reálku v Litomyšli,
poté techniku v Praze. Psal historické povídky,
romány, knihy pro děti, je pořadatelem sborníku
Jiráskova Litomyšl. Napsal romantickou historii
o českém bratru Ferdinandovi Vavřínovi a hra-
běnce Anně Marii de Brias a jejich tragickém

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

březen 2019

Masarykova zemská průmyslová škola – 90 let 
Roku 1926 začala stavba nové školní budovy v prostorách Masarykovy čtvrti, projekt školy byl vy-
pracován architektem Karlem Tymichem. Stavba byla provedena pod vedením stavitele  Františka
X. Čtrnáctého a dokončena v roce 1929. V létě téhož roku byla škola centrem Krajinské výstavy
Východních Čech, kterou navštívil i prezident T. G. Masaryk. V budově byly do současnosti docho-
vány některé původní prvky a škola je právem chráněna jako nemovitá kulturní památka.

Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

osudu v Litomyšli za sedmileté války. Tuto po-
vídku otiskla v roce 1884 poličská Jitřenka, vý-
znamný regionální časopis té doby.
25 let – 15. 3. 1994 zemřel Josef Dastych, učitel
a malíř. Působil na dívčí škole v Litomyšli, poté
v Budislavi a Jarošově, kde učil s Petrem Jilem-
nickým. Za 2. světové války se zapojil do proti-
fašistického odboje, pomáhal partyzánům. Po
válce působil v Semaníně a v Osíku, kde byl ří-
dícím učitelem až do odchodu do důchodu. Ve
všech svých působištích vedl kulturní život
obce. V důchodu se věnoval svému velkému ko-
níčku – malování obrazů, měl rád Vysočinu, kam
za náměty často jezdil, obrazy vystavoval  po
celém okolí.
20 let – 5. 3. 1999 zemřel Jiří Famfulík, sporto-
vec – motocyklový závodník. Studoval na Ma-
sarykově zemské průmyslové škole v Litomyšli,
v roce 1953 absolvoval Vojenskou leteckou
školu a stal se leteckým mechanikem v Aero-
klubu Chrudim. Později pracoval jako vývojový
pracovník na Vertexu v Litomyšli. Jeho celoži-
votní láskou byl motorismus, kreslil, vyvíjel
a konstruoval silniční závodní motocykly. Úča-
stnil se motocyklových závodů v Litomyšli
a jejím blízkém okolí, byl přeborníkem ČSSR. 

Lenka Backová

Do Litomyšle
se vrací probošt
V únoru jmenoval královéhradecký biskup
Mons. Jan Vokál dosavadního administrátora
litomyšlské farnosti R.D. Zdeňka Macha proboš-
tem. Do Litomyšle se tak po více než padesáti
letech vrací tento prestižní titul, odrážející
v sobě tisíciletou historii místní farnosti a vý-
znam města. 
Litomyšlské děkanství bylo na proboštství po-
výšeno v roce 1904 biskupem Josefem Doubra-
vou v upomínce na litomyšlské biskupství,

existující v letech 1344–1421. Probošti byli v Li-
tomyšli ustanovováni až do doby komunistic-
kého režimu, kdy sem začali být jmenováni
administrátoři farnosti nebo – snad pro zmatek
nejen v církevní administrativě – děkani (po-
sledním litomyšlským děkanem byl do r. 1991
R.D. Antonín Dobiáš). Podobně jako u o stupeň
nižšího děkanství nebo u přibližně srovnatel-
ného arciděkanství se v případě proboštství
jedná o čestný titul farnosti, ze kterého neply-
nou žádné mimořádné pravomoci ani výsady.
Existence titulárního biskupství, kolegiátní ka-
pituly a čestného titulu proboštství zajišťuje
v církevním ohledu Litomyšli mezi městy ob-
dobné velikosti nevídané postavení a potvrzuje
duchovní a kulturní význam našeho výjimeč-
ného města.

Vítek Večeře, Římskokatolická farnost
– proboštství Litomyšl

V březnu uplyne 80 let od okupace zbytku
Československa nacistickým Německem 
Dne 15. března tohoto roku si připomeneme
osmdesáté výročí okupace zbytku Českoslo-
venska nacistickým Německem. Po nátlaku
Adolfa Hitlera na vrcholné představitele tzv.
druhé republiky – prezidenta Emila Háchu a mi-
nistra zahraničních věci Františka Chvalkov-
ského – v Berlíně v noci ze 14. na 15. březen
1939, obsadila během 15. března německá
vojska české země. O den později – 16. března
1939 – byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
(Protektorat Böhmen und Mähren) a již 14.
března byla vytvořena formálně samostatná
Slovenská republika (Slovenský štát), která však
reálně spadala mezi satelity nacistického Ně-
mecka. Dne 16. března došlo k připojení Podkar-
patské Rusi k Maďarsku, jako autonomního
území Karpatsko. V souvislosti s uvedenými
událostmi chce Státní okresní archiv Svitavy se
sídlem v Litomyšli připomenout toto pohnuté
období našich národních dějin výstavou poštov-
ních známek nazvanou Osmdesát let od oku-

pace Československa nacistickým Německem
ve světle poštovních známek. Budou na ní pre-
zentovány poštovní známky emitované v letech
1939 až 1945, které prezentují Protektorát
Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mä-
hren), Slovenskou republiku (Slovenský štát)
a Velkoněmeckou říši (Deutsches , resp. Gross-
deutches Reich). Pouze pro dokreslení tehdejší
situace v Evropě zde budou vystaveny rovněž
poštovní známky (polského) Generálního gou-
vernementu (Generalgouvernement Warschau),
Nezávislého státu Chorvatsko (Nezavisna Dr-
žava Hrvatska), Běloruska (Ostland) a Ukrajiny
(Ukraine). Výstava výše uvedených poštovních
známek bude přístupná veřejnosti v budově
Státního okresního archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli od března do června 2019, a to
i v souvislosti s Mezinárodním dnem archivů
(9. červen), resp. Dnem otevřených dveří SOkA
Svitavy (termín bude ještě upřesněn). 

Oldřich Pakosta



Proč likvidujeme zdravé stromy?
Úvodem tohoto článku bych rád poděkoval
všem lidem v našem krásném městě a jeho
okolí, kteří vytrvali v boji o zdravější životní pro-
středí. Lidem, kteří dbají o osvětu a environ-
mentální politiku neboli koexistenci mezi námi
a přírodou. Vždyť to je to jediné, co máme,
a v jakém stavu to předáme dalším generacím?
Není jednoduché popsat stavy mysli, která je
zatížena negativním vlivem všech našich bolís-
tek od E-35 přes stále se zvětšující Vertex až po
drancování lesů a ničení stromů.
Proč tato slova: Z jakého důvodu mají zaznít? 
Z pozice zakladatele Strany zelených tady v Li-
tomyšli, díky lidem, kterým vděčím za její vznik,
ale především lidem milujícím přírodu –
doc. Aleši Ogounovi, bývalému profesorovi na
zdejší vysoké škole restaurování, dále Ing. Mar-
tině Červinkové, jejímž úkolem bylo se starat
o městskou zeleň, MVDr. Radce Kabrhelové,
zdejší veterinářce, a několika dalším, mám PO-
VINNOST, ačkoliv z důvodu velmi nízkého zájmu
o podporu našich bývalých aktivit, za které zmí-
ním např. čištění řeky Loučné, vysazování a zá-
chranu Valdštejnských třešní v Nedošíně, akce
Ukliďme Česko a několikadenní vybírání „pan-
gejtů“ kolem Litomyšle. To vše byla snaha pár
nadšenců bez jakékoliv finanční podpory – sta-
rat se o ekologičtější prostředí, ve kterém se
každý den pohybujeme.

Ačkoliv se většina našich členů stáhla do
ústraní a v podstatě rezignovala, jsem byl nad-
šen z prohlášení našeho nového starosty Dani-
ela Brýdla – Zelená Litomyšl. Heureka, zvolal
bych, pokud bych viděl smysl těchto slov. Ale si-
tuace se mi zdá být, i když samozřejmě toto
nový starosta nemohl ovlivnit, jako Tristní.
Musím s velkým rozhořčením konstatovat, že
zelená se nekoná, ba naopak. Nedošínský háj
byl zprvu označen jako napadený les neznámou
exotickou nemocí, a proto bude muset být „vy-
léčen“. V případě člověka by léčba proběhla tak,
že by člověk byl lékařem usmrcen. Toto není
možné akceptovat. Není možné se projít Nedo-
šínským hájem, kde došlo k drastické těžbě,
a považovat tento způsob hospodaření se stát-
ním majetkem za beztrestný. Stejný, možná
s jiným odůvodněním, nastal neakceptovatelný
proces těžby zdravých a mladých stromů na
Černé hoře. Kdo je jen trochu znalý hospodaření
s lesním porostem, musí si položit otázku proč?
Z mého laického pohledu jsou to ekonomické
důvody. Proč musely padnout absolutně zdravé
stromy, které Litomyšli už tak strašně těžce za-
tížené emisemi dodávaly potřebný kyslík? Proč
na místech určené k odpočinku se likvidují
stromy, představující tolik potřebný zdroj
chladu, vláhy a především zdravého životního
prostředí. Proč? Robert Kilb

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Informace k osudům psů z útulku
Vážení přátelé, myslím si, že mnohé z vás
(hlavně tedy milovníky pejsků) by mohla zajímat
následující informace.
Město Litomyšl oznámilo na stránkách Lilie, že
ruší psinec na Pohodlí a předává 5 pejsků do
útulku Zelené Vendolí. Protože tento útulek velmi
dobře znám a znám také lidi, kteří v útulku pracují
a nezištně pomáhají, znám také osud těchto pře-
daných pejsků. Zatímco pejskové si v tzv. psinci
na Pohodlí prožili kus svého života (někdo půl
roku, někdo 2 roky a další 7!!! roků), ve Vendolí je
myslím, čeká ráj na zemi. Nejenže jsou pravidelně
venčeni a různě mazleni, aby se nebáli lidí, ale
hlavně (a to zdůrazňuji) jsou přes internet nabí-
zeni s patřičným komentářem a fotografiemi pří-
padným zájemcům. A světe div se! Dnes, po 3
týdnech pobytu ve Vendolí, jsou již dva pejskové
umístěni ve skvělých rodinách a užívají si ko-
nečně pobytu na svobodě místo klece.

Pevně doufám, že i ostatní 3 pejskové budou
mít také v budoucnu štěstí a dočkají se svých
rodin. Ale proč to vlastně všechno zmiňuji – moc
prosím a apeluji na město Litomyšl, které (dle
jejich informací v Lilii) chtějí vybudovat nový
psinec na Pohodlí – myslím si, že v dnešní době
není nic jednoduššího, než nalezené pejsky přes
internet a facebook nabízet, informovat o nich
a dát jim šanci, aby i oni nalezli své domovy. Pa-
matuji si, že kdysi byli psi z Pohodlí nabízeni
alespoň v Lilii, v novinách Svitavska, ale to již
(nevím proč) dávno skončilo a koho napadne,
když chce dát domov nějakému pejskovi, jet
zrovna na Pohodlí, když na facebooku je nabí-
zeno tolik pejsků z různých útulků. Ráda bych
tímto moc poděkovala PSÍMU ÚTULKU ZELENÉ
VENDOLÍ za skvělou práci a šanci, kterou pej-
skům dali. 

Marta Koníčková

Litomyšl
potřebuje obchvat
Jasně že potřebuje. Ale obchvat přece udělá
dálnice, ne? Jenom z poloviny, pokud budeme
odmítat plánovaný sjezd u Němčic. Bez sjezdu
budou totiž muset auta z Ústí a Třebové cestou
k dálnici prvně projet celou Litomyšlí.
Jak to? Inu, nejrychlejší cesta ze Třebové do
Prahy bude kolem Prokopa, zámku, žluté školy,
autobusového nádraží, Lidového domu a Nedo-
šína. Nejrychlejší cesta z Ústí do Brna bude po
Zahájské, kolem Komenského náměstí, Dali-
bora, Smetanova domu, sokolovny a dále po
Moravské.
Bez sjezdu se doprava zklidní jen tehdy, když
přesvědčíme řidiče z Ústecka, aby k dálnici jez-
dili přes Choceň a Opatovec. Ale to je reálné asi
jako samovznícení starosty Varšavy v roce 1546.
Do Litomyšle to totiž budou mít k dálnici
vždycky mnohem blíž. Když se podíváte na
mapu, řekněte, kudy byste jeli vy? Navíc se ko-
nečně chystá rekonstrukce přivaděčů z Ústí
a Třebové, která cestu k nám zrychlí. 
Dobře, ale tyhle přivaděče byly myšleny tak, že
u Němčic plynule navážou na dálnici, ne že po-
táhnou všechna auta skrz Litomyšl. Laik se diví
a třeba takový Orlický deník předvídá, že do-
prava z přivaděčů centrum Litomyšle zahltí. Do-
pravní experti se taky drbou na hlavě.
V čem je problém? Sjezd z dálnice jsme v Lito-
myšli odmítali, protože nechceme další silnici
z Lán směrem k dálnici. Ale ta silnice i sjezd
v plánech ŘSD a ministerstva dopravy pořád
jsou – jen označené jako „etapa II“ výstavby. Na
místě té silnice si zkrátka domek nikdo nepo-
staví, bude to blokované desítky let.
Je důležité, že sjezd jde postavit hned s dálnicí
ve schválené variantě a že si to ŘSD i minister-
stvo vždycky přálo. Sjezd nechtěla Třebová, ale
teď otočila. Stejně tak kraj. Je čestné změnit
názor, když pro to máme argumenty – třeba
o tisíce aut denně méně v Litomyšli se sjezdem.
Shrnuto: další silnici přes Lány nechceme, ale
sjezd u Němčic potřebujeme. No a státní úřady
říkají, že klidně postaví sjezd ve tvaru „T“, tedy
jen napojení severních přivaděčů na dálnici bez
další silnice v Litomyšli. Pojďme se na tomhle
řešení s ŘSD a krajem domluvit! Obě alterna-
tivy, čili někdy za 20 let postavený sjezd
s novou silnicí na Lánech nebo – nedej Bože –
žádný sjezd, jsou pro Litomyšl horší.
Pozor, když nepostavíme sjezd u Němčic, bu-
deme v Litomyšli muset stavět nové silnice. A to
proto, abychom propojili sjezd z dálnice u Ja-
nova se silnicemi na Třebovou i Ústí a doprava
přes centrum nerostla do neúnosných rozměrů.
Koneckonců právě z toho důvodu máme
v územním plánu novou asfaltku, která protne
park na Černé hoře. 
Je to vážně lepší než postavit rovnou sjezd,
který nám teď všichni nabízí?

Tomáš Havránek

Proč se kácí
O kácení stromů na Černé hoře a v Nedošín-
ském háji jsme v minulosti publikovali několik
článků. Níže uvádíme část textu z lednové Lilie.
„Les na Černé hoře vznikl postupným zalesňo-
váním zemědělských pozemků, které začalo na
úplném počátku 20. století, tedy před více jak
110 lety. K zalesnění byly použity především sa-
zenice smrku, jasanu, lípy a v některých částech
topolu. Smrk je na těchto bohatých stanovištích
masivně poškozen hnilobou a společně s topo-
lem a břízou je na hranici své životnosti,“ vy-
světluje jednu z příčin kácení stromů na Černé
hoře Petr Novák, vedoucí Městských lesů Lito-
myšl, a dodává další: „V posledních letech do-
chází v celé republice též k odumírání jasanu,
které je způsobeno napadením těchto stromů
houbovými patogeny a následně podkorním

hmyzem. To všechno vede společně s extrém-
ním suchem a napadením smrků kůrovci
k tomu, že se les na Černé hoře začal v posled-
ních letech plošně rozpadat. Naším hlavním
úkolem je zajištění bezpečnosti návštěvníků to-
hoto lesa a řidičů projíždějících po přilehlé ko-
munikaci.“
K podobnému zásahu došlo minulý rok i v Ne-
došínském háji, kam po vykácení nemocných
stromů zasadili lesní dělníci přes 3 800 sazenic.
V roce 2018 při obnově pokácených porostů ne-
chaly Městské lesy Litomyšl vysadit přes 40
000 sazenic, z toho 6500 listnáčů právě na
Černé hoře. A v „zazeleňování“ nejenom této
oblíbené lokality hodlají v budoucnu pokračo-
vat. Pro rok 2019 se počítá s obnovou porostů
v městském majetku, v přírodě vysadí přes
7 000 smrků, 7 500 jedlí, téměř 4  000 borovic,
250 modřínů, 400 douglasek, přes 9 000 buků
a téměř 21 000 dubů. -mv-

RESTAURACE SLUNCE
PŘIJME

BRIGÁDNÍKY
nástup možný ihned

Víc info: 603 228 082
Email: adamvanzura@seznam.cz
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Kam s nepořádkem
Připomínáme, že pokud se potřebujete zbavit
starých a nefunkčních věcí, hlavně těch, které
do kontejnerů vůbec nepatří, tak sběrný dvůr na
Mařákově ulici funguje šest dnů v týdnu.
O víkendu je tam otevřeno od 8.00 do 12.00
hod., takže není problém se zdarma zbavit na-
příklad starých matrací, které někdo na začátku
února pohodil u kontejnerů na Trstěnické ulici.

Více informací o nakládání s odpady se můžete
dozvědět také na webu města. 

Sběrný dvůr
Mařákova, 570 01 Litomyšl
vedoucí: Ladislav Bartoš
tel.: 461 615 714,
mobil: 605 246 545
bartos@likosvitavy.cz

Otevírací doba
Pondělí 12.00 – 17.30 (letní období)
    12.00 – 16.30 (zimní období)
Úterý 9.00 – 15.00
Středa 9.00 – 17.30 (letní období)
    9.00 – 16.30 (zimní období)
Čtvrtek 9.00 – 15.00
Pátek 9.00 – 17.30 (letní období)
    9.00 – 16.30 (zimní období)
Sobota 8.00 – 12.00
Polední přestávka: 12.00 – 12.30 -red-

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–

Obnošené šaty
mají další 
využití
Od roku 2011 máme možnost obnošené a ne-
vyhovující ošacení vytřídit do celkem šesti bí-
lých velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery
najdeme na těchto veřejných místech:  v ul.
Nová, ul. Na Lánech, ul. 17. Listopadu, na síd-
lišti Komenského náměstí a ve Sběrném dvoře
na Mařákově ulici v Litomyšli. S tímto ošace-
ním se můžeme setkat na pultech prodejen
oděvů z druhé ruky. Další využití opotřebe-
ného šatstva je ve strojírenském a automobi-
lovém průmyslu.
Firmy, které snůšku šatů z kontejneru odváží,
žádají o zabalení vypraných šatů do igelito-
vých tašek a o spojení párů bot šněrovadly. Do
kontejnerů kromě oděvů dále patří plyšové
a látkové hračky, kabelky, pásky, bytový textil.
Pokud mají šaty sloužit spoluobčanům, kteří
se nachází v těžké životní situaci, doporuču-
jeme je  odložit  do žlutého kontejneru na vel-
kém parkovišti naproti  2. a 3. ZŠ nebo je
odevzdejte přímo do šatníku Charity v Lido-
vém domě.  Provozní doba zařízení je v pondělí
a ve středu od 9–11–00 hod. a odpoledne od
14–16:30 hod.
V minulém roce 2018  občané Litomyšle vytří-
dili šaty v celkovém objemu 40 tun. Provozo-
váním této činnosti významně předcházíme
vzniku odpadu.
Děkujeme všem občanům Litomyšle za kvalitní
vytřídění všeho druhu odpadu. Dříve i šaty
končily na skládce. Dnes jsou šaty, látky, košile,
kabáty, saka, teplákové soupravy předmětem
dalšího různorodého využití. Jana Foltová

Přežije původní forma pstruha v Loučné?
Slovo původní užívám záměrně, protože zdejší
populace pstruha obecného nebyla nikdy do-
plňována pstruhy z jiných oblastí v žádném stá-
diu vývoje. A proto je zdejší pstruh, který se
vyskytuje v Loučné od Cerekvice k pramenům
včetně říčky Desné, jedinečný. Jeho vyhynutím by
došlo k velké ztrátě v biodiversitě minimálně
v povodí Loučné.
V současné době zažívá nedobré časy. Je totiž
značně vnímavý na veškeré změny v biotopu,
a to ve vodě i na břehu. Jakékoliv necitlivé zásahy
vedou k tomu, že původní stanoviště opouští.
Stačí k tomu větší prosvětlení břehového porostu
nebo narovnání říčního koryta. Ale největším ne-
přítelem v současné době jsou mu rybožraví pre-
dátoři a nízký průtok v korytě Loučné. Hlavním
nepřítelem je vydra říční, která při současném
nízkém průtoku vody v Loučné likviduje stavy ge-
neračních pstruhů už i v městské zástavbě, když
předtím zlikvidovala výtěru schopné pstruhy
mimo město. Klesají tak stavy generačních ryb,
které jsou potřeba k umělé reprodukci, která je-
diná skýtá záruky k jeho zachování jako druhu.
Přirozená reprodukce ve volné přírodě činí asi
2 % a toto množství z 90 % zlikvidují polodivoké

kachny, které se v době výtěru zdržují na trdli-
štích a nekompromisně likvidují vytřené jikry. Co
nestihla zničit vydra, to dorazí kachny, které zli-
kvidují jikry i menší rybky. ČRS Litomyšl každo-
ročně vytírá a zpětně vysazuje do Loučné
a Desné 30 až 50 tisíc kusů odkrmeného plůdku
pstruha obecného. Vytřené generační ryby se
vracejí zpátky do místa vylovení. Přes všechna
tato opatření stavy pstruhů obecných neustále
klesají. Účinnější kroky k zachování druhu již ry-
báři nemají, bude potřeba účinnější podpora
státní správy.
Nápravu tohoto stavu může ovlivnit několik fak-
torů. Patří mezi ně zákony, které umožní vyváže-
nou regulaci predátorů, odlov nebo odchyt
nepůvodních druhů, zejména kachen, protože se
nejedná o kachnu divokou, ale křížence s domá-
cími druhy. Důslednější ochrana biotopu jako
celku, který pstruhům vyhovuje a umožňuje jim
přežití, v současnosti pokulhává. Jestli se bu-
deme na pstruhy dívat z nábřeží i v budoucnu,
bude hodně záležet na legislativě, která jim pře-
žití umožní. Z hlediska rybářů se pro jejich za-
chování dělá maximum.      Za MO ČRS Litomyšl
     hospodář Zdeněk Laštovica

Vypalujete starou trávu?
Každoročně s příchodem jara se setkáváme se
stejným jevem. Pozůstatky starého travního
porostu jsou odklízeny způsobem, který dělá
starosti hasičům i ochráncům přírody. Jistě, vzít
zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně
namáhavé než poctivě hráběmi celou plochu
zbavit starého porostu. Oheň sice starý porost
opravdu zničí, jenže s ním odumírají kořínky no-
vého a přežívá jen odolný plevel. Pro život v pří-
rodě má nesmírný význam i biologická
rovnováha mezi různými druhy hmyzu a drobné
zvěře. Jestliže sáhneme k vypalování trávy, na-
rušíme tuto rovnováhu natolik, že trvá řadu let,
než se vrátí do původního stavu. Mezitím může
dojít k přemnožení škůdců, kteří by v normál-
ních podmínkách nikdy neměli podmínky k pře-
kročení obvyklého množství. Ani zajíci, pernatá
zvěř a jejich mláďata si nezaslouží smrt v pla-
menech. A domněnka, že popel dobře zahradu
pohnojí, také neobstojí. Jednak zdaleka neobsa-
huje ty látky, které trávník skutečně potřebuje,
jednak spáleným kořínkům nepomůže ani to
nejzázračnější hnojivo na světě. 
Zdůrazňujeme, že pálení staré trávy i ostatních

porostů v souvislých plochách je zákonem o po-
žární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která
vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25
tisíc Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na
jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované,
a to po povrchu suché vegetace, zanesením
ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jis-
krami a přenesením ohně v podloží. Poslední
nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na
plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky
nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků
organických látek z dřívější vegetace. Takový
oheň může „doputovat" na vzdálenost desítek
metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel
může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při
nezvládnutém, původně jen malém kousku vy-
palované plochy.
V případě obecného ohrožení nastupuje
i trestní zákon a někdy i tresty odnětí svobody.
Domníváme se však, že dříve, než nastoupí zá-
kony, měl by zvítězit zdravý rozum. Zničené pří-
rodní prostředí, ohrožené hodnoty, zdraví
a lidské životy jsou příliš velkou daní lidské po-
hodlnosti.       Karel Zeman
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10. března si v Litomyšli připomeneme
60. výročí tibetského povstání
Na stožáru u litomyšlského úřadu zavlála tibet-
ská vlajka již v roce 2004 a symbolická podpora
Tibeťanů a lidských práv se v Li-
tomyšli uskuteční i letos, v roce,
kdy si svět připomíná již 60. vý-
ročí čínské okupace Tibetu.
Mezinárodní kampaň Vlajka pro
Tibet vznikla v polovině devade-
sátých let a probíhá každý rok
10. března, v den výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci.
Organizátoři z hnutí Lungta
uvádí, že  při povstání v roce
1959 zemřelo více než 80 000
lidí, přes milion Tibeťanů ze-
mřelo v následujících letech ve
vězeních, pracovních táborech
nebo v důsledku hladomoru

v Tibetu. Počet tibetských uprchlíků v exilu do-
sáhl zhruba 140 000. Na protest proti porušo-

vání lidských práv v Tibetu se
upálilo 155 Tibeťanů
Česká republika se ke kampani
připojuje pravidelně od roku
1996, kdy tibetskou vlajku vyvě-
sila první čtyři česká města.
V loňském roce se k akci připojilo
737 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. Tisíce vlajek vlaje kaž-
doročně například v Německu,
Francii, Belgii, Itálii a v dalších ze-
mích. Vlajky vyvěšuje celá řada
škol, včetně Univerzity Karlovy
a kromě různých organizací také
stovky občanů ČR. 

-mv-

Připravujeme Litomyšlské
lázeňské novinky – přidejte se!
Turistické noviny jsou jedním z nejoblíbenějších
marketingových nástrojů. V těchto dnech při-
pravujeme již čtvrté vydání těchto novin, které
jsou určeny výhradně Litomyšli. V tzv. Litomyšl-
ských lázeňských novin(k)ách na rok 2019
chceme opět formou velmi krátkých článků
upozornit na vše zajímavé, co se v našem
městě bude od konce dubna až do konce roku
2019 dít.   
Můžete pozvat návštěvníky na koncerty, vý-
stavy, dlouhodobé expozice, novinky či na-
opak téměř zapomenuté pozoruhodnosti.
O zaslání vašich námětů – maximálně 700
znaků včetně mezer – prosíme nejpozději do
15. března 2019. Své články včetně fotografií
v tiskové kvalitě zasílejte na unesco@lito-
mysl.cz. Upozorňujeme, že redakce vybere
z hlediska cestovního ruchu to nejpodstatnější
a na uveřejnění příspěvků není žádný právní

nárok. Předsedou redakční rady bude místo-
starosta Litomyšle Radomil Kašpar, který má
cestovní ruch ve své gesci. V redakční radě
dále zasedne kastelánka Státního zámku Li-
tomyšl Zdeňka Kalová, ředitel Regionálního
muzea v Litomyšli René Klimeš, manažer ces-
tovního ruchu Českomoravského pomezí Jiří
Zámečník a vedoucí odboru kultury a cestov-
ního ruchu Michaela Severová.   
Pro distribuci turistických novin použijeme
všechny naše kanály. Rozvezeme je do všech
atraktivit Českomoravského pomezí, informač-
ních center, měst UNESCO i České inspirace. Vě-
říme, že své „doma“ budou mít i v restauracích,
hotelech, penzionech, v muzeích i galeriích v Li-
tomyšli, na plovárně a dalších sportovištích.
Prostě všude tam, kde jsou lidé. 

Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Informace pro cizince, kteří
chtějí volit  v České republice
V pátek 24. května a sobotu 25. května 2019 se
uskuteční volby do Evropského parlamentu. Své
hlasy při nich mohou odevzdat i občané jiných
členských států Evropské unie. Musí však splnit
několik podmínek. Volit své zástupce v parla-
mentu EU smí pouze občané, kteří mají státní
občanství jiného členského státu EU, je jim 18
let nebo tohoto věku dosáhnou nejpozději
druhý den voleb, nejméně od 10. dubna 2019
jsou přihlášeni k trvalému či přechodnému po-
bytu v ČR, nemají omezenou svéprávnost k vý-
konu volebního práva a jsou u obecního úřadu
v místě pobytu zapsaní do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Pokud by chtěli občané jiného členského státu
EU přihlášení k pobytu v Litomyšli volit a splňují
výše uvedené podmínky, musí nejpozději do 14.
dubna 2019 do 16.00 hodin podat na městském
úřadu žádost o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Toto se ne-
týká voličů, kteří již hlasovali ve volbách do Ev-
ropského parlamentu na území ČR v minulých
volbách do Evropského parlamentu. Občan ji-
ného členského státu Evropské unie, který hla-
soval ve volbách do zastupitelstva města,

pouze požádá o přenesení údajů z tohoto se-
znamu do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, a to  rovněž nejpozději do
14. dubna 2019.
Žádost se  podává osobně, a co k ní musí být
připojeno, upravuje § 29 zákona č. 62/2003 Sb.

V případě, že občan nebude hlasovat v místě
svého trvalého či přechodného pobytu (občané
EU), může požádat o voličský průkaz. S volič-
ským průkazem může volič hlasovat v jakémko-
liv volebním okrsku na území ČR. Voličský
průkaz vydává obecní úřad příslušný podle
místa pobytu voliče. Žádost lze podat osobně
do 22. května 2019 nebo písemně (s ověřeným
podpisem) do 17. května 2019.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní. 
V případě nejasností, prosíme, kontaktujte za-
městnance správního odboru na tel. číslech 461
653 339, 461 653 393, 461 653 390 – zastupo-
vání. Adresa pro písemné žádosti je: Městský
úřad Litomyšl, Odbor správní, Bří Šťastných 597,
570 01 Litomyšl. -red-

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 9. 3. MUDr. Sláma
Ne 10. 3. MUDr. Sláma
So 16. 3. MUDr. Kašparová
Ne 17. 3. MUDr. Mikulecká
So 23. 3. MUDr. Přichystalová
Ne 24. 3. MUDr. Jindrová
So 30. 3. MUDr. Mikulecká
Ne 31. 3. MUDr. Jílek ml.
So 6. 4. MUDr. Paseková
Ne 7. 4. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 9. 3. MUDr. Pešková
Ne 10. 3. MUDr. Pilařová
So 16. 3. MUDr. Sadílková
Ne 17. 3. MUDr. Šíchová
So 23. 3. MUDr. Filová
Ne 24. 3. MUDr. Filová
So 30. 3. MUDr. Švábová
Ne 31. 3. MUDr. Beňová
So 6. 4. MUDr. Cacková
Ne 7. 4. MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 9. 3. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 10. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 16. 3. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 17. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 23. 3. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 24. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 30. 3. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 31. 3. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 6. 4. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 7. 4. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
9. – 10. 3. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
16. – 17. 3. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
23. – 24. 3. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
30. – 31. 3. MDDr. Kotlárová Michaela Sarah
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
6. – 7. 4. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se  na: • Sportovci roku 2018 regionu
Svitavska • HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sá-
zavou 27. 1. 2019 • Výstava Barbaři v pohybu •
Hokejisté A mužstva v play–off s Č. Třebovou 10.
2. 2019  •  Městské hájenky úspěšné v oblasti
turistického ubytování • Kam s parkovacími
domy? • Šmilauerové, malíři čtyř generací
v Městské galerii • Výstavba pro nové učebny
na Dvojce je v polovině • Stručně z jednání za-
stupitelstva v únoru

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Nečekaně vysoká účast
komentovaných prohlídek v Litomyšli
V sobotu 23. února se Informační centrum Lito-
myšl přidalo k Mezinárodnímu dni průvodců.
Akce přilákala rekordní počet zájemců. Známé
i utajené krásy Litomyšle si přišlo prohlédnout
celkem 101 osob. Organizátoři připravili dopole-
dní i odpolední prohlídku. Každá z nich trvala
zhruba dvě hodiny a na účastníky čekala řada
překvapení. Prvním byl sladký start v místním
informačním centru, kde si účastníci mohli na-
bídnout místní pralinky či svařené víno.
Pod vedením zkušené průvodkyně Inky Pícha-
lové se pak skupina dostala i na normálně ne-
přístupná místa, například do domu Savitar, kde
byly k vidění vzácné historické fresky. Dalším
příjemným překvapením byla návštěva Očist-
cové kaple v piaristické koleji s unikátní výzdo-
bou. Během prohlídek se však zájemci
z Litomyšle a širokého okolí samozřejmě podí-
vali i na známá místa v centru města – Smeta-
novo náměstí, Toulovcovo náměstí, Zámecké
návrší, Klášterní zahrady a další pamětihod-
nosti. „Upřímně mě překvapila velká účast, kvůli
které jsme museli lehce improvizovat. Účastníci
byli nadšení a mám z toho velkou radost. Vyda-
řilo se nám i počasí, takže doufám, že jsme ze-
jména na turisty z jiných měst zapůsobili, a že
se k nám budou rádi vracet. Tímto bych chtěla

Přípravy na Zahájení 8. litomyšlské
lázeňské sezóny vrcholí  

Myšlenku lázní ducha představujeme i na vele-
trzích cestovního ruchu. První letošní progra-
mový leták měl premiéru již v lednu na veletrhu
Slovakiatour v Bratislavě a úspěšný byl i na ve-
letrhu Holiday World v Praze. Mnoho návštěv-
níků veletrhů se nadchlo myšlenkou obléknout
si šaty po babičce či dědečkovi a korzovat po-
myslnou lázeňskou kolonádou. Také nabídka
kapel a divadel v rámci Zahájení 8. litomyšlské
lázeňské sezóny byla shledána jako velmi zají-
mavou a podnětnou pro návštěvu Litomyšle.
Zahajovací koncert v zámecké jízdárně bude
v režii Dashy & Pajky Pajk. O další pohlazení pro
duši i pro uši se postará např. kapela Mňága
a Žďorp, oblíbený Stanley´s Dixie Street Band,
100 zvířat, Cirkus Problem, Bee Band či Brass
Avenue.       
Novinkou letošního ročníku bude Smetanova
dětská scéna v parku u Smetanova domu a dět-
ském hřišti na Vodních valech. Nově otevíráme
i sobotní scénu u Černého orla. Zahraje zde Ver-
tigo, Tygroo, Minus123minut a chybět nebude
ani jam session všech hudebníků. Těšíme se i na
speciální lázeňskou design zónu, kterou připra-

vujeme s MINT Marketem do Růžové uličky. Vý-
ročí dvaceti let od zápisu zámeckého areálu na
Seznam UNESCO si připomeneme nedělním od-
poledním koncertem vokálního seskupení Syx-
tet ze Svitav.    
Kompletní program, do kterého stále přibývají
další a další položky, najdete na www.laznedu-
cha.cz, novinky z příprav můžete sledovat i na
facebooku lázní ducha.

Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým a lázeňský pár 
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat po lázeňské promenádě. Vítané jsou slu-
nečníky, vějíře, vycházkové hole, pochopitelně
nezbytná je zásoba nezávazných společen-
ských témat pro zastávky s ostatními měšťany.
Však to již všechno dobře znáte. A protože sou-
těž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kostým
a lázeňský pár se vám líbí, rozhodli jsme se vy-
hlásit ji znovu. Pravidla jsou jednoduchá – nej-
dříve je třeba navštívit Fotoateliér HRG na ulici,
nechat si udělat obrázek a pak už jen držet si
palce. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu
27. dubna na Toulovcově náměstí v 18.00 hodin.
Pochopitelně vás neošidíme ani o facebookové
kolo soutěže. Vítěz v každé kategorii se může
těšit na zajímavé ceny!

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 vede až z 1. zámec-
kého nádvoří přes máchadlo až na Braunerovo

náměstí bude v sobotu 27. dubna 2019 otevřena
již od 10.00 hodin i pro vás. Zaplatit vám sice
neumíme, ale můžete vybírat do klobouku, fu-
trálu od houslí či jiných „pokladniček“. Staňte se
součástí projektu, o kterém se mluví! Svoji
účast můžete nahlásit na mailové adrese lazne-
ducha@litomysl.cz.

Výzva pro případné sponzory a mecenáše 
Na většinu pořadů v rámci Zahájení 8. litomyšl-
ské lázeňské sezóny se nevybírá vstupné. Ale
to neznamená, že účinkujícím nemusíme za je-
jich vystoupení zaplatit. Proto děkujeme všem
dosavadním partnerům a mecenášům, kteří
tento projekt v minulosti podporovali. Budeme
rádi, když nám zachováte přízeň i tentokrát.
Uvítáme samozřejmě i další firmy, podnikatele
či jednotlivce, kteří by rádi tento projekt jakkoli
podpořili. Ozvěte se nám prosím na laznedu-
cha@litomysl.cz, sdělíme vám podrobnosti.
Věříme, že spolupráce bude probíhat k obou-
stranné spokojenosti. Vězte, že loňský ročník
navštívilo celkem 35 tisíc lidí, kteří v Litomyšli
nebydlí, nepracují ani nechodí do školy. Vyplývá
to ze sledování návštěvnosti podle zbytkových
dat mobilních telefonů.  

Děkujeme vám všem za chuť společně krásně
(b)láznit. Prosíme vás i za přímluvu o parádní po-
časí – již mnohokrát se ukázalo, že když si hodně
lidí něco moc přeje, mnohdy to tam nahoře vy-
slyší a na lázeňskou kolonádu nám pošlou slu-
níčko. Věříme, že toto je naše společné přání
i pro 8. ročník této mírně recesistické akce. 

Za přípravný výbor Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny má v kalendáři akcí své stálé místo a start turistické
sezóny si bez této akce už ani nedokážeme představit. Poznamenejte si prosím – od 24. do
28. dubna 2019 budeme v Litomyšli již poosmé zahajovat lázeňskou sezónu.  

Mezi obyvateli
Litomyšle 
najdeme přes 100
Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá
nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidel-
ných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám
s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto
darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou – například častou dopravu do
nemocnice, doplatky léků, speciální stravu,
zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další po-
třebné terapie. 
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin,
z Litomyšle pochází 12 z nich. Dárců, Dobrých
andělů, u vás najdeme přes 100. Děkujeme
všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat dru-
hým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek po-
může a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl. 
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen ze soukro-
mých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého An-
dělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc
přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem
odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

Markéta Křížová

poděkovat naší průvodkyni paní Píchalové za
skvěle odvedenou profesionální práci, paní Klá-
tové, majitelce Savitaru, a paní Prokešové z Fa-
kulty restaurování Univerzity Pardubice za to,
že nás nechali nahlédnout do svých objektů,“
řekla k Mezinárodnímu dnu průvodců Blanka
Brýdlová, vedoucí IC Litomyšl.
Litomyšl nebyla jediným městem v okolí, kde se
23. února scházeli zájemci o historii a architek-
turu. Pod záštitou krajského radního Reného
Živného se program k Mezinárodnímu dni prů-
vodců uskutečnil i v Pardubicích a Chocni.

-mv-, foto: Aleš Bárta
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Zážitky z koncertního turné po Japonsku
Milí čtenáři, ráda bych se s vámi
podělila o krásné zážitky
z mého druhého třítýdenního
koncertního turné po Japonsku,
které se konalo po Novém roce.
V Tokiu jsem hrála na pěti kon-
certech a Japoncům představila
různorodý repertoár, především
českou muziku od baroka po
současnost. Mezi koncerty jsem
měla v plánu zajet do partner-
ského města Matsumoto, kde
jsem koncertovala před dvěma
lety.
Pět koncertů se odehrálo přímo
v Tokiu: koncertní sály Suntory Hall, Opera City
a některé velké chrámy se zaplnily posluchači,
kteří se zajímají o českou kulturu. V Tokiu mám
již stálé publikum.  
Vystoupit v Suntory Hall (sál pro 2000 diváků)
či Opera City je pro interpreta nesmírná čest.
Čtyřmanuálové varhany v Suntory Hall mají 74
registrů a 5 898 píšťal. Varhaník si může vybrat,
na kterém ze dvou hracích stolů bude koncer-

tovat – nahoře u varhan nebo
na pohyblivém stole na jevišti.
Přestože jsem si tím ztížila pod-
mínky, vybrala jsem si oba hrací
stoly.
Koncertovat v těchto japon-
ských sálech s úžasnými akus-
tickými vlastnostmi je něco
nevšedního. Ještě důležitější
však bylo pro mne české posel-
ství, které jsem Japoncům při-
vezla, a to v podobě japonské
premiéry „Labyrintu světa
a ráje srdce“ pro varhany a re-
citátora, dílo Petra Ebena se

čtenými texty J. Á. Komenského. Japonský text
Komenského s překladem pana Shinitchi
Sohma přednesla Aya Choki. Efekty světel, sví-
ček a zpěv prosté české písně „Ej lásko, lásko“
za doprovodu zvonů vyvolaly v posluchačích
neobvyklou sváteční atmosféru.
Jednalo se o velký projekt, do kterého bylo za-
pojeno mnoho institucí, především Český klub
v Tokiu (asi 70 Japonců zajímajících se o českou

kulturu), České centrum v Tokiu a další jednot-
livci, bez kterých by se projekt nemohl uskuteč-
nit.
Přípravě jsem věnovala více než dva roky. Přes-
tože jsem dílo premiérovala již ve Francii a Špa-
nělsku (vždy se čtenými texty v jazyce příslušné
země), byl to tentokrát oříšek. Bylo těžké orien-
tovat se v japonském textu Komenského „La-
byrintu“, ale práce se vyplatila.
Japonci naslouchali se zatajeným dechem. „Ko-
menského japonština“ je melodická a krásně se
pojí s předposlední částí Labyrintu. Přítomní mi
sdělili, že v nich večer zanechal hluboký dojem.
Kniha Komenského v japonštině byla k dostání
na místě. Mnozí interpreti se chtějí více sezná-
mit s Ebenovou tvorbou, která je mezi japon-
skými varhaníky zatím dost neznámá. Koncert
jsem věnovala památce Petra Ebena, premiéra
se konala 25. 1., tři dny po jeho nedožitých de-
vadesátinách. V roce 2020 to bude 350 let od
úmrtí J. Á. Komenského. Významná výročí obou
našich mistrů jsme, myslím, oslavili s velkou
úctou. Pokračování příště

Lucie Guerra Žáková

Srí Lanka – perla Indického oceánu
očima členů středoškolské expedice
Střední škola zahradnická a technická v Lito-
myšli je v poslední době proslulá především
svým neobvyklým studijním oborem Chov cizo-
krajných zvířat. Zdejší chovatelské zařízení,
které slouží k praktické výuce, čítá na několik
set druhů exotických živočichů z řad bezobrat-
lých, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců.
I přes svou velikost však tato unikátní sbírka po-
strádá některé velice vzácné a krásné živočichy
z mnohých exotických koutů světa, jakým je na-
příklad Srí Lanka. Na tomto tropickém ostrově

žije nespočet rostlinných a živočišných druhů,
které nenajdete nikde jinde na světě, včetně ev-
ropských chovatelských či pěstitelských zaří-
zení. Bylo tedy nutné se za nimi vypravit.
Expedice pod záštitou Střední zahradnické
a technické školy v Litomyšli sestávající z pěti
členů z řad učitelů, žáků a vedení školy pro-
běhla v období na počátku února tohoto roku
(2019). Tedy na začátku období sucha, které je
pro cestování do tropických oblastí příhodnější.
Naším cílem byly mnohé rezervace a národní

parky, v nichž nacházejí vzácní živočichové
a rostliny svá útočiště. Nás zajímali především
plazi. Srí Lanka je sice malá, zato různorodá
země. Na jihozápadě najdete stálezelené vlhké,
nížinné, tropické, deštné lesy. Jedním z nejza-
chovalejších na celém ostrově je Sinharaja fo-
rest reserve, kde jsme viděli hned několik druhů
vzácných plazů. Směrem na sever vlhkosti
ubývá a s tím se mění i celkový charakter kra-
jiny. Od polosuchých, opadavých, tropických
lesů až po velmi suché oblasti polopouštního až
pouštního charakteru s trnitými akáciemi a ma-
lými pouštními dunami. Každá z těchto oblastí
je samozřejmě specifická i svou skladbou rost-
linných a živočišných druhů. Z pohledu bota-
niků a zoologů jsou však jednou
z nejzajímavějších oblastí vrcholky centrální vy-
sočiny, ukryté vysoko v mracích. Nachází se zde
zcela unikátní ekosystém horského mlžného
lesa. Nevysoké husté stromy a keře jsou obtěž-
kány vodou nasáklými mechy, lišejníky a jinými
epifytními rostlinami, jako jsou například orchi-
deje. Tyto horské lesy jsou střídány travnatými
pláněmi s nízkými trsy hustého bambusu
a řídce roztroušenými pěnišníky (Rhododen-
dron). Právě zde jsme nalezli jedny z nejvzác-
nějších plazů celého ostrova. Bohužel mimo
rezervace a národní parky je krajina značně pře-
tvořena lidskou činností. Především intenzivním
zemědělstvím, těžbou dřeva a rybolovem. Ale
i zde je k vidění mnoho zajímavých druhů zvířat,
mezi něž patří například varani skvrnití (Vara-
nus salvator) a bengálští (Varanus bengalensis),
krokodýli bahenní (Crocodylus palustris), nepře-
berné množství ptáků či delfíni a mořské želvy.
Doufáme, že národní parky a rezervace nejen
na Srí Lance zůstanou zachovány ve své divoké
kráse i pro další generace. Josef Beneš

Přednášky o vzdálených krajích
Tři mladí cestovatelé, dobrodruzi, ale také stu-
denti, kteří v létě navštívili vzdálené krajiny Kyr-
gyzstánu a Kazachstánu nyní jezdí po okolí
a prezentují své zážitky jak veřejnosti, tak
dětem na středních a základních školách. Nav-
štívili např. 2. ZŠ Litomyšl, kde se setkali s vel-
kým úspěchem. 
„Prezentace byla velmi zajímavá. Těšil jsem se
na ni, protože o této zemi už dlouho uvažuji.
Bylo použito mnoho hezkých fotografických
a filmových momentů. V diskuzi se objevilo i ně-
kolik zajímavých otázek od žáků, proto si mys-
lím, že beseda byla pro žáky poutavá a poučná.“
Mgr. Vítězslav Vích, učitel zeměpisu a cestova-
tel
„Povídání mladé dvojice o jejich cestách Kyr-
gyzstánem a částečně i Kazachstánem přineslo
žákům nové impulsy. Nejednalo se o běžnou,

někdy až nudnou přednášku o významných
místech dané země, které si mnohdy žáci i my
učitelé můžeme najít na různých internetových
stránkách. Mohli jsme se dozvědět něco nového
o životě lidí v daných místech, kultuře a přede-
vším přírodě. Ačkoliv se občas objevilo nějaké
méně srozumitelné nebo nespisovné slovo,
vůbec to nevadilo, žákům to v tu chvíli bylo
bližší než mnohdy kostrbaté skládání spisov-
ných slov do vět.“
Mgr. Ilona Holomková, 2 ZŠ Litomyšl 
Prezentace pro veřejnost proběhla v Zářecké
Lhotě u Chocně, kde událost komentovala
správkyně obecního domu slovy „Prezentace
mladých cestovatelů byla vtipná, poučná a za-
jímavá. Především odlišnost v kultuře, historii
a mentalitě lidí udivila snad všechny účastníky.
V Zářecké Lhotě se podobných akcí nekoná
mnoho, a proto doufáme, že až někam příště
vyrazí, tak seznámí naše spoluobčany a zá-
jemce s novými krajinami a rozšíří nám všem
obzory.“
Ing. Mgr. Lenka Rychtaříková,
kulturní referentka
Program na další měsíce máme plný, prezen-
tace budou především na školách, ale také plá-
nujeme udělat více sezení s veřejností.
V případě vašeho zájmu o naše služby nás ne-
váhejte kontaktovat na tel. Čísle 604 866 920
či na emailu dosedelmarek@seznam.cz

Marek Doseděl
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Je to právě 150 let...
Periodíčeskij zakon
Právě začátkem března je na místě zavzpomí-
nat na geniálního vědce a zakladatele moderní
chemie, na ruského chemika Dmitrije Ivanoviče
Mendělejeva. Během svého života se stal ne-
smrtelným díky celé řadě svých objevů, ale také
životních událostí.
Většina z nás ho bude mít spojeného s peri-
odickým zákonem. Ten publikoval právě 6. 3.
1869 ve 13.45 hodin. Jeho genialita nespočívala
jen v pouhém seřazení prvků podle opakujících
se vlastností, ale on dokázal odolat prázdným
místům tabulky i za cenu, že zůstane patřičně
perforovaná… V té době bylo známo pouhých
63 prvků, dobrá polovina teprve čekala na
svoje objevení. Navíc naprosto nic netušil
o elementární struktuře atomu, a přesto i tak
koncept tabulky předběhl tehdejší vědecké po-
znatky o dobrých 50 let. Říká se, že při jejím
nekonečně dlouhém sestavování byl tak
strašně moc unavený, že na ní usnul a zdál se
mu sen, ve kterém tabulka dávala smysl. Po
probuzení si ji údajně zapsal a její podobu dnes
známe.
Narodil se na Sibiři slepému otci a matce, která
se snažila řídit továrnu
na výrobu skla. Zde
Dmitrij získal svoji
lásku k chemii a také
touhu ji dále studovat.
I když továrna zkra-
chovala, matce se po-
dařilo odklonit část
peněz na jeho další
studia. Po petrohrad-
ském působení pokra-
čoval v Heidelbergu.

Dva roky po svém návratu do Ruska publikuje
svůj periodický zákon.
Jeho dalším úspěchem byl objev bezdýmého
prachu či nalezení ideálního poměru složení
vodky a technologie její výroby (ne všechny ob-
jevy slouží pro blaho národa). 
Mendělejev se bez povolení pravoslavné církve
podruhé oženil. Když se na podvod přišlo, car
mu udělil milost. Na stížnost knížete, proč jemu
nebyla udělena stejná výjimka, odpověděl:
„Mám mnoho šlechticů, ale Mendělejeva jen
jednoho.“
Za svůj přínos chemii byl nominován na Nobe-
lovu cenu. Několik měsíců před svou smrtí mu
však unikla o jediný hlas, hlas švédského celo-
životního rivala Svata Arrhenia.

Poznámka:
* Arrhenius získal Nobelu cenu v r. 1903 za zá-
sluhy o rozvoj chemie a teorii elektrolytické
disociace.
* Velké díky, pane Dmitriji Ivanoviči Menděle-
jeve, od všech chemiků i nechemiků!

M. Kunderová, P. Jaklová 

Sportovní 1. třída
na III. ZŠ
Od nového školního roku chystáme otevření
nové 1. třídy se sportovním zaměřením.  Jaká je
filozofie tohoto projektu? Na 1. místě jde o vše-
obecné zaměření, to znamená zdravý, přirozený
pohyb, radost z pohybu, všestranný rozvoj dí-
těte. Další zásadou je, že rozhodně nechceme
děti nějak přetěžovat, ale naopak nabídnout jim
šťastné dětství s kamarády a vrstevníky, záro-
veň je ale chceme vést ke zdravé soutěživosti
a vytváření smyslu pro povinnost, zodpověd-
nost.  Budou tedy mít kromě klasické tělesné
výchovy, kde bude vedle paní učitelky působit
i kvalifikovaný trenér, ještě další pohybové ak-
tivity (bazén, regenerační cvičení atd.). A samo-
zřejmě i ve školní družině se každý den mohou
přirozeně hýbat, chodit na vycházky atd. Důle-
žité jsou na škole přestávky. Zde se snažíme
dětem zamezit, aby je prokoukaly do mobilu, ale
aby si raději hodily na koš, zastřílely na branku
nebo třeba i zkusily dělat shyby. Další, na co
chceme klást důraz, je více pobytu na čerstvém
vzduchu. Chtěli bychom alespoň některé ho-
diny, pokud to počasí dovolit, učit venku. No
a konečně další zásadou je vést děti k celkově
zdravému životnímu stylu a k tomu patří
i správné stravovací návyky. Aby se u dětí stalo
normálním, že se jí pravidelně, že se každý den
jí ovoce a zelenina, že nejsou vhodná jídla pře-
slazená a přesolená. Všechny tyto zásady
chceme shrnout do života naší školy a této
sportovní třídy a v souvislosti s tím její program
realizovat společně s přáními a názory rodičů.
To znamená řešení svačin, ale i náplně a před-
mětového složení a dalších okolností výchovy
a vzdělávání dětí, to vše chceme vytvářet
s ohledem na názory a podněty rodičů.  Kdo
ještě není rozhodnut, může se se svými dotazy
kdykoliv obrátit na ředitele školy (737 850 315)
a všichni rodiče jsou také zváni na přednášku
prim. Fakultní nemocnice Praha Motol
MUDr. Petra Tláskala o zdravém stravování dětí,
která na naší škole proběhne ve čtvrtek 21.
března 2019 od 16.30 hod. Pavel Jirsa

Kariéra studentů Trading Centre
začíná již na střední
Nedostatek praxe je na trhu práce aktuálním
problémem, který se nejčastěji dotýká čer-
stvých absolventů. Jejich největší a často také
jedinou slabinou jsou nulové zkušenosti z reál-
ného pracovního prostředí. Pro potencionální
zaměstnavatele nejsou tolik atraktivní, protože
je nezbytné je zaučit a zapracovat.
Není tedy pochyb o tom, že dobrým nápadem
je vyjet během studia na stáž. Stáž představuje
skvělý způsob, jak získat pro zaměstnavatele
velmi často žádanou praxi. A ještě lepším ná-
padem je stáž v zahraničí.
V rámci evropského programu Erasmus + se
proto tyto stáže na naší škole staly tradicí. V mi-
nulých letech praktikovali studenti v anglických
a rakouských firmách zaměřených na admini-
strativu a cestovní ruch.  Letos jsme navázali

spolupráci s dalšími zahraničními partnery, ten-
tokrát z Itálie.
Prvním je společnost iH Hotels Ambasciatori,
která se zavázala přijmout na 14 dní do svého
čtyřhvězdičkového hotelu přímo v centru Mi-
lána deset našich studentů. Pracovali by stří-
davě na recepci a v kanceláři vedení hotelu.
Druhý partner, společnost Evolvo, zaměřující se
na pořádání seminářů a školení pro mladé lidi
z různých zemí, nám nabídl, že přijme jednoho
studenta na dlouhodobou stáž v délce čtvrt
roku. Stážista by měl na starosti organizaci
těchto seminářů a program pro jejich účastníky.
Žádost o grant jsme již odeslali a nyní nám ne-
zbývá nic jiného než čekat, zda  bude schvá-
lena, v což pevně věříme.

Ivana Zemanová

Příměstský tábor na ZŠ Zámecká
V době jarních prázdnin proběhl na ZŠ Zámecká
další turnus příměstských táborů určený žákům
prvního stupně. Tábor byl součástí projektu „Na
Zámecké každý ví, že kdo si hraje, nezlobí“,
který byl finančně podpořen z Evropského so-
ciálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu
základní školy. 
Cílem příměstského tábora bylo vytvořit takové
aktivity, které by naplnily celý týden jarních
prázdnin a zároveň děti bavily. Během pěti dní
navštívily Městský bazén v Litomyšli, zahrály si

bowling, zabruslily si. Kromě toho si vyzkoušely
pečení zdravých sušenek, šití malé hračky či uz-
lování náramků. A jak to na správných táborech
bývá, nechyběl ani celodenní výlet. Ten směřo-
val do dětmi tolik oblíbeného Tonga v Hradci
Králové. Krásné zimní počasí nám dopřálo také
sáňkovat a trávit spoustu času venku při zim-
ních radovánkách. Všichni jsme si zkrátka týden
jarních prázdnin jaksepatří užili.

Hana Kopecká a Anna Glesnerová,
vedoucí příměstského tábora

V lednu a únoru řešili strážníci pět přestupků
proti obecně závazné vyhlášce o pravidlech po-
hybů psů na veřejném prostranství.

V minulých týdnech strážníci usměrňovali
provoz při dopravních nehodách v ulici Na Lá-
nech a na silnici I/35 u světelné křižovatky do
příjezdu policistů z dopravního inspektorátu.

Strážníci od začátku roku řešili již pět krádeží
v obchodních domech Albert a Penny Market.
Přestupky vyřešili uložením pokut na místě.

Na základě oznámení řešila v únoru hlídka
Městské polici Litomyšl krádež dřevěného ná-
jezdu. Strážníci přestupek zadokumentovali
a předali ke správnímu řízení na Městský úřad
Litomyšl, Odbor správní.

Strážníci minulý měsíc usměrňovali dopravu
v místě, kde hasiči z HZS Svitavy odstraňovali
sníh ze střechy domu.

V únoru strážníci vyřešili přestupek proti ve-
řejnému pořádku – rušení nočního klidu,  pře-
stupci strážníci uložili pokutu na místě. 

Na strážníky se v únoru obrátil s žádostí
o pomoc občan, který nemohl nastartovat své
vozidlo. Strážníci vyjeli na místo a zde za po-
mocí startovacích kabelů vozidlo nastartovali. 
Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE



POZVÁNKY 

Pozvánka do kina: Na vrcholu Nanga
Parbat (8126m) – Pavel Burda
V červenci roku 2018 proběhla médii zpráva
o veleúspěšné české expedici na krajně obtížné
osmitisícové hoře Nanga Parbat v západní části
Himalájí na území Pákistánu. Výstup šestice ho-
rolezců na vrchol je bezesporu skvělý počin, už
vzhledem k tomu, že historie doposud znala
pouze pětici Čechů, co kdy stanuli na hlavním
vrcholu. Jedním z úspěšných horolezců letošní
expedice byl i litomyšlský rodák Pavel Burda.
Nanga Parbat představuje prubířský kámen
nejnáročnějšího stylu lezení v Himalájích. His-
torie jeho dobývání je neuvěřitelně pestrá
a krutá, dost možná jde o tu nejnebezpečnější
„osmitisícovku“. Pavel Burda společně s dalšími
českými horolezci stanul na vrcholu hory před
polednem 20. července po předlouhých 17 ho-
dinách od chvíle, kdy opustili stan postavený
ve výšce 7200m. Dalších 9 hodin jim trval ná-
vrat ke stanu a další tři dny sestup do základ-
ního tábora okořeněný padajícími lavinami,

vytrvalým sněžením a naprostým vyčerpáním...  
Na pátek 8. března od 17 h. Pavel osobně při-
veze do litomyšlského kina Sokol nově vzniklý
dokument o celé expedici. Spoustu unikátních
a dramatických záběrů doplní i krátkou prezen-
tací o celé akci. Jste srdečně zváni! -red-

Zpíváme pro dobrou věc
Pěvecký sbor působí na ZŠ Zámecká už několik
let. Je určen žákům 2. stupně, kteří si ho mohou
vybrat jako volitelný předmět. Sbor vystupuje
na různých školních akcích, zpívá v domově dů-
chodců, účinkuje však také na vystoupeních pro
veřejnost, např. na adventních nedělích, Dni
Země apod. V loňském roce sbor hostoval na
Jarním koncertě Smíšeného pěveckého sboru
Vlastimil. Šlo o koncert charitativní, jeho výtě-
žek měl alespoň trochu pomoci jedné litomyšl-
ské rodině, kterou postihla rodinná tragédie.
Letos sbor dostal nabídku, aby s dalšími lito-
myšlskými pěveckými sbory (Vlastimil, Lilium,
Kvítek, Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor
Litomyšl) spoluúčinkoval na celorepublikové

charitativní akci Zpíváme pro UNICEF, jehož vý-
těžek půjde na program „Dobrý start do života“.
Pomůže hlavně novorozencům a malým dětem
v nejchudších zemích světa v prvních měsících
a rocích života. Jsme velice rádi, že tím, co nás
baví, můžeme aspoň trochu pomoci jiným
k tomu, aby mohli jednou taky dělat to, co je
bude bavit. Doufáme, že prostřednictvím kon-
certu vybereme takovou částku, aby těch dětí
bylo co nejvíc. Proto společně se všemi sbory
srdečně zveme ty, kteří mají rádi hezkou hudbu
a zároveň rádi pomohou dobré věci, aby přišli
ve středu 20. března od 18 hodin do kostela Po-
výšení sv. Kříže v Litomyšli. Renata Čápová, 

učitelka hudební výchovy ZŠ Zámecká

Improshow pro
Ruku pro život 
31. března od 19 hodin se v rockovém klubu
Kotelna uskuteční celovečerní improvizační
představení skupiny Střídavá péče. Základem
každého improvizačního představení jsou té-
mata diváků, herci tedy nemají žádné role ani
scénáře a hrají to, o co si publikum řekne.
Střídavá péče vždy polovinu z výtěžku z kaž-
dého představení věnuje na dobročinné účely.
Tímto představením podpoří Denní stacionář
Ruky pro život o.p.s., který poskytuje sociální
služby lidem s mentálním a kombinovaným po-
stižením včetně lidí s poruchami autistického
spektra a seniorů.
Přijďte strávit příjemný večer, pobavit se, a zá-
roveň podpořit dobrou věc!
Vstupné dobrovolné.

Na setkání s vámi se těší Richard Skolek,
principál improvizační skupiny Střídavá péče

Expediční kamera 2019 vám
ukáže krásu přírody 
Mezinárodní filmový festival Expediční kamera
je svým rozsahem největší cestovatelskou
a outdoorovou akcí v ČR. Již od roku 2009 při-
náší k divákům ty nejlepší cestovatelské
a dobrodružné filmy sezóny z celého světa
i z domácí produkce. V Litomyšli se na pře-
hlídku filmů můžete těšit ve středu 20. března,
začínáme v 18.00 hod. v Klenutém sále na zá-
meckém návrší.
Letos se můžete těšit na 6 vybraných filmů.
Na expedici do nitra peruánské džungle ve
filmu Matsés, mrazivý příběh horolezce zraně-

ného těsně pod vrcholem vysněné hory Tu-
pendeo v pohoří Kašmír, novozélandské adre-
nalinové putování Waiau–Toa Odyssey na
horských kolech a packraftech, medailonek
handicapované lezkyně z Nové Anglie ve
snímku Stupmed, závod napříč Spojenými
státy v podání dvou houževnatých cyklistek
ve filmu Divided a Kroky na hraně neboli bě-
žeckou výpravu slovenských ultraběžců po
stopách nelítostné židovské historie.  Těšíme
se na vás. 

Martin Pelikán, Zámecké návrší p.o.

Michal Škoda v Galerii Miroslava Kubíka
Galerie Miroslava Kubíka začíná letošní sezónu
výstavou Michala Škody, který se během svých
uměleckých aktivit postupně věnuje sochař-
ství, malbě, instalacím a v poslední době
především kresbě, fotografii a autorským kni-
hám, jež sám považuje za nejdůležitější část
své tvorby. Výraznou součástí jeho práce jsou
příležitostně se vynořující místně specifické in-
tervence. Má za sebou nespočet výstav doma
i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena v řadě

tuzemských a zahraničních sbírek. Vedle své
autorské tvorby Michal Škoda působí od roku
1998 jako hlavní kurátor Galerie současného
umění a architektury – Domu umění města
České Budějovice, která se za dobu jeho půso-
bení stala prestižní institucí s výrazným mezi-
národním přesahem.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 6. dubna
2019 v 17 hodin a potrvá do 24. května 2019.

Pavla Melková

Zpíváme pro Unicef
– Pěvecké sbory
pomáhají dětem
Dovolujeme si vás pozvat na koncert, který se
koná v kostele Povýšení sv. Kříže ve středu 20.
března od 18.00 hod. V tento den se bude konat
dalších 64 koncertů po celé ČR. Výtěžek z nich
bude zaslán na konto UNICEF pro podporu pro-
gramu „Dobrý start do života“.  
Sbor Vlastimil se stal v Litomyšli hlavním pořa-
datelem a přizval si k sobě ještě dětské sbory
Lilium, Kvítek, sbor ZŠ Zámecká a sbor Paní
a dívek s Mužským pěveckým sborem. 
Vstupné na koncert je 50 Kč – dobrovolně i více.
Těšíme se vás. Hana Černá, 
    foto: archiv pořadatelů

Smetanův dům
dětem 
Pro děti připravil Smetanův dům tři jarní nedělní
představení. Známý příběh „Kvak a Žbluňk jsou
kamarádi“ uvede soubor Bilbo compagnie –
účinkují Jiří Bilbo Reidinger a Sylvie Krobová. 
Komik Michal Nesvadba (Kouzelná školka) při-
jede s programem „Michal je kvítko“ a poslední
pohádková neděle bude patřit Divadélku Kůzle
a příběhu „O princezně, která chtěla všechno
hned“.
Více informací na www.smetanuvdum.cz, na
tel.: 461613239 a v Informačním centru Litomyšl
(tel.: 461 612161). Prokop Souček
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v Litomyšli v březnu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

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, již vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion – all music, dj Leemac, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 3. So 9.30-12.00 Zapleť se s uměním: Kachličkování – výtvarná dílna, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00-18.00 Tajemství pánevního dna metodou 3x3 podle Renaty Sahany – celodenní seminář • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.30 Mantrovníci – písničky pro duši, vstupné dobrovolné • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Ples Made in Litomyšl – hraje Lucky band z H. Králové, nový cirkus, fotokoutek a tombola,  189 – 299 Kč • Smetanův dům tel. 602 109 966
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Funky Ride – house music, djs Mylo Glenn & Caap, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

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. Mateřská škola tel. 607 605 720

19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy – 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 3. St 13.30 Jaro klepe na dveře – čtení s babičkou Marcelkou • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Kam kráčíš, Česká republiko? – J. Pehe / P. Fischer / M. Řezníček / T. Pojar, moderuje D. Kvasnička • Zámecká jízdárna tel. 461 612 385
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

7. 3. Čt 8.00-18.00 Chcete žít lehkost namísto tíhy této reality? – indvid. sezení tělesných procesů Access Consc. • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 Barevní ptáčci na větvičce – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00-24.00 Věneček – závěrečná lekce Kurzu tance a společenské výchovy, hraje Combo 2, vstupenky jsou již vyprodány • Smetanův dům tel. 461 613 239

8. 3. Pá 17.00 Na vrcholu Nanga Parbat (8126m) – cestopisná přednáška Pavla Burdy s promítáním, vstupné 89 Kč • Kino Sokol tel. 461 613 239
19.30 Ples SPgŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 WxP – koncert + křest CD, 100 Kč předprodej / 130 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! – dance music, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 3. So 18.00 Co věda ve 21. století ví o akupuntuře? – přednáška Prof. MUDr. Ing. Petra Fialy • Nový kostel Církve bratrské tel. 733 619 141
19.30 Paleťáci – improvizační představení, afterpárty s dj Komárem, vstupné 100 Kč předprodej / 130 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 W.A.F. + hosté – akustický koncert, 80 Kč • El lamíno café tel. 733 522 488
22.00 Golden Hits – retro a milenium music, dj Vojta Baranec, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 3. Po 17.00 Litomyšlská ohlédnutí – promítání fotografií Milana Dvořáka • městská knihovna tel. 461 612 068
12. 3. Út 10.00 a 17.00 Kytička za okno – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
13. 3. St 9.00-17.00 Metoda Access Bars – certifikovaný kurz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
14. 3. Čt 18.00 Slovinsko – přednáška Mgr. Aleny Naimanové • Husův sbor tel. 724 704 977
15. 3. Pá 19.00 Lucky Joke + hosté – akustický koncert, vstupné dobrovolné • El lamíno café tel. 733 522 488

19.30 Ples SPgŠ – maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Mandrage v klubu – koncert, předkapela Lety mimo, vstupenky jsou již vyprodány • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ladies Night – dance & RNB music, dj Xavier J, 50 Kč/ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 3. So 9.30-18.00 Osm klíčů aneb kdo jsem a co sluší mé duši podle Táni Havlíčkové – seminář • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Djs Yoppa Parrot + Mark Evill – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488
20.00 Maškarní párty – hraje dj Pavel Říha, bohatá tombola, vstupné masky 60 Kč/bez masky 100 Kč • hospoda "Na Žabárně" tel. 722 278 029 
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, dj Mylo Glenn, 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 3. Ne 18.00 Noční optika – jazzový koncert pražské skupiny, vstupné dobrovolné • evangelický kostel Na Lánech tel. 461 615 058
18. 3. Po 17.00 Na kole do Medžugorje, Londýna a k Hoře křížů – přednáška Petra Jiříčka • městská knihovna tel. 461 612 068

18.00-20.00 Artevečer s Jitkou – sebepoznávací sezení s arteterapií • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19. 3. Út 10.00 a 17.00 Jarní dekorace ze zrnek kávy – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
20. 3. St 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany – sál tel. 461 612 628

18.00 Zpíváme pro UNICEF – koncert v rámci celorepublikové charitativní akce, litomyšlské sbory • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 777 657 413
18.00 Expediční kamera – filmový cestovatelský festival, 70 Kč • Zámecký pivovar – klenutý sál tel. 601 087 200
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21. 3. Čt 8.30-17.00 Měření aury – Hana Rakušanová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
14.00 Souboj čtenářů – vyhodnocení soutěže a předání cen • městská knihovna tel. 461 612 068
16.30 Význam výživy v předškolním a školním věku dítěte – přednáška MUDr. P. Tláskala (FN Motol) • ZŠ T.G. Masyraka tel. 461 612 356
17.00 KJČ: Památky Vídně – o památkách Vídně a informace o chystaném zájezdu, i pro nečleny kroužku • Restaurace Slunce tel. 724 024 708

22. 3. Pá 16.00 Karneval "Na vodě" • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00-22.00 Totemová zvířata – vernisáž výstavy obrazů Tarry Dlabkové, hudební doprovod Dagmar Zvolánková • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Hank (Atmo Music) – koncert, afterpárty s dj BroFilem, 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Party Dance – commercial music, dj Freezer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 3. So 15.00 Tetyjana Mjalkovska: Figury – vernisáž výstavy • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
19.00 Djs Mark Key b2b Desoll – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488
20.00 Rockový trojkoncert – vystoupí Aivin´s Naked, The Complication a Silent Echo, 100/150 Kč • hostinec U Černého orla – sál tel. 602 485 871
21.00 Dance party – dj Magdida, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Push The Button – house music, djs Yoppa Parrot / Liukin / Landchi (Studio 54), 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 3. Ne 9.00-18.00 Homeopatická a kineziologická poradna • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
25. 3. Po 16.00 Vyhlášení mistra čtení – vyhodnocení soutěže o nejlepšího mužského čtenáře a předání cen • městská knihovna tel. 461 612 068



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá  1. 3.  Léto s gentlemanem – film ČR, komedie/romantický, 100 min, 130 Kč
So, Ne, Út  2., 3., 5. 3.  Bohemian Rhapsody – film VB/USA, životopisný/drama/hudební, 110 min, titulky, 120 Kč
St, Čt  6., 7. 3.  Narušitel – film ČR, drama, 95 min, 110 Kč 
Pá, So, Ne  8., 9., 10. 3.  Úhoři mají nabito – film ČR, komedie, 105 min, 120 Kč
Út 12. 3.  Collette: Příběh vášně – film VB/USA, drama/životopisný/historický, 115 min, titulky, 110 Kč
St, Čt 13., 14. 3.  Na střeše – film ČR, komedie/drama, 100 min, 100 Kč
Pá, Ne 15., 17. 3.  Captain Marvel – film VB/USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 130 min, 120 Kč
So 16. 3.  Captain Marvel ve 3D – film VB/USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 130 min, 140 Kč
Út 19. 3.  Zrodila se hvězda – film USA, drama/romantický/hudební, 140 min, titulky, 100 Kč
St 20. 3.  Všechno nejhorší 2 – film USA, horor/mysteriózní/thriller, 100 min, titulky, 120 Kč
Čt 21. 3.  Filmový klub: Zelená kniha – film USA, drama/komedie/road movie, film USA, 130 min, titulky, 100 Kč
Pá, So, Ne 22., 23., 24. 3.  Ženy v běhu – film ČR, komedie, 100 min, 130 Kč
Út 26. 3. od 15.00 Promítání pro seniory: Pepa – film ČR, komedie/drama, 90 min, 50 Kč
Út, St 26., 27. 3.  Skleněný pokoj – film ČR/SR, drama, 105 min, 120 Kč
Čt, Pá 28., 29. 3.  Pašerák – film USA, krimi/drama/thriller, 120 min, titulky, 130 Kč
So, Ne 30., 31.  3.  Lovení – film ČR, komedie/romantický, 100 min, 130 Kč
Út, St  2., 3. 4.  Zraněná srdce – film USA, drama/válečný/romantický, 110 min, titulky, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  2., 3. 3. Ovečky a vlci: Veliká bitva – film Rusko, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 80 min, 100 Kč
So  9. 3. Raubíř Ralf a internet ve 3D – film USA, animovaný/komedie, 115 min, 130 Kč
Ne 10. 3. Raubíř Ralf a internet – film USA, animovaný/komedie, 115 min, 100 Kč
So, Ne 16., 17. 3. Psí veličenstvo – film Belgie, animovaný, 95 min, 120 Kč
So 23. 3. Kouzelný park ve 3D – film USA/Španělsko, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min, 150 Kč
Ne 24. 3. Kouzelný park – film USA/Španělsko, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min, 130 Kč
Po 25. 3. od 9.30  Pohádky z hor – pásmo pohádek pro nejmenší, 75 min, 30 Kč
So, Ne 30., 31. 3. Putování se sobíkem – film Francie/Finsko/Norsko, dobrodružný/rodinný, 90 min, 120 Kč

25. 3. Po 17.00 Václav Kubec – přednáška Mgr. O. Pakosty • městská knihovna tel. 461 612 068
26. 3. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
27. 3. St 19.00 Miloš Knor / One Knor Show: Než začnu – vstupné 190 Kč předprodej / 230 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
28. 3. Čt 9.00-17.00 Výklad karet – Emílie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

9.30 Ekologicky šetrná kosmetika pro vaše tělo a domácnost • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.30-20.00 Večer s galerií – autorské představení K. Duškové zpracovává téma čtyř generací výtvarníků (Šmilauerové) • dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 Dámské dýchánky – s Lucií Rybkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

29. 3. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl volnočasová – prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz u Lidového domu tel. 461 614 765
18.00-21.00 Rozuměj mužské duši – seminář pro ženy s Alešem Vavřincem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Cocoman + Messenjah – koncert, afterpárty s dj Saurusem, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fantazia Party – club music, dj Styx, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 3. So 19.30 Dobytí severního pólu – uvádí Divadlo Jožina Janouška, vstupenky na tel. 606 750 407 • hostinec U Černého orla tel. 606 750 407
22.00 Československá párty – club music, dj Karel Beneš, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

31. 3. Ne 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: Rhapsodie v modrém pokoji – koncert, vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 613 239
2. 4. Út 10.00 a 17.00 Ošatka z filcu – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
3. 4. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
4. 4. Čt 17.00 Po stopách Josefa Váchala, Anny Mackové a Josefa Portmana – beseda s promítáním • Regionální muzeum tel. 461 615 287
5. 4. Pá 20.00 Hudba Praha Band – koncert, vstupné 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 4. So 9.00-12.00 Ukliďme Česko – zapojte se do úklidu Vašeho okolí • www.uklidmecesko.cz tel. 734 811 581

17.00 Michal Škoda – vernisáž výstavy • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 771 145
19.00 Moje hra – divadelní komedii uvádí Divadlo Kalich (J. Bartoška, J. Janěková ml., Z. Bydžovská, aj.), 450 a 490 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Dj Marton & Rosberg soundsystem B2B – drink & listen • El lamíno café tel. 733 522 488
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

7. 4. Ne 15.00 Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – divadelní představení pro děti, divadlo Bilbo Compagni, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

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

PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
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
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



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 7. 4. Šmilauerové – malíři čtyř generací – výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 28. 4. 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 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 3. 3. do 19. 5. Litomyšl a okolí na snímcích Jaroslavy Hánělové – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 4. 3. do 30. 3. Kantoři a spisovatelé • městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 3. do 8. 3. Prodej vyřazených knih a knižních darů • městská knihovna • ve výpůjční době
od 16. 3. do 17. 3. Slavíme svátek svatého Patrika – zelené pivo, černo-černý stout a irské speciality z kuchyně • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 22. 3. do 26. 6. Tetyjana Mjalkovska: Figury – výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia
od 22. 3. do 24. 3. Steakové hody • Hotel Zlatá Hvězda
od 23. 3. do 16. 6. Cestopisák Josefa Váchala – výstava o několikadenním pěším výletě J. Váchala, J. Portmana a A. Mackové • Portmoneum • So a Ne 9-12 a 13-17
od 23. 3. do 28. 10. Proč bychom se netěšili... a Račte vstoupit – interaktivní programy • rodný byt Bedřicha Smetany •  So a Ne 9-12 a 13-17
od 30. 3. do 31. 3. Rybí hody – mořské a české ryby na talíři • Restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 1. 4. do 1. 5. Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel – výstava • Smetanův dům
od 5. 4. do 12. 4. Jaro začíná – výstava tematicky zaměřená na jarní rostliny, první kvetoucí s provázáním na Velikonoce • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8-17
od 6. 4. do 22.4.     Múzy mezi květinami – květinová výstava • Státní zámek Litomyšl • So, Ne a svátky 10.00-15.00

 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
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 6. a 27. 3. od 17.00 – je třeba se nahlásit na
adeela.joga@gmail.com
• Pá 15. 3. od 7.30-12.00  Individuální hodiny Ashtanga yógy s
Adélou Bodo Novotnou

Jóga s Petrou Polákovou
• Pá od 15.00-16.00 Jóga 55
• Pá od 16.15-17.30 Jóga pro ženy
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, www.anaha-
tayoga.cz

 Středisko volného času, tel.: 461 615 270
každé úterý Litomyšlská stiga-hokej liga 2019 – otevřený lo-
kální turnaj pro všechny zájemce, zdarma, přezůvky s sebou
více na www.shcbenatky.estranky.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

SPORT, CVIČENÍ

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
9. 3.                 So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Dolní Újezd – KP I. třída ženy • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                           10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FC Hlinsko – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                           17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BŠM Brno – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
10. 3.               Ne             10.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BC Kolín – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
13. 3.               St              16.30 a 18.15     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SKB Česká Třebová – VP minižáků U13 • Sportovní hala Jiskra
15. 3.               Pá              12.30                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Danube Stars (Rakousko) – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala  
                                             17.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Inter Bratislava – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
16. 3.               So              10.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Mitteldeutsche BA (Německo) – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala 
                                           10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Orel Letohrad – KP I. třída muži • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
                                           15.15                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Zastal Zielona Góra (PL) – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
23. 3.              So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Slovan Moravská Třebová – KP I. třída ženy • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                           10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                           11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Hradec Králové B – KP I. třída muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                           14.00                 Litomyšlský pohár ve stolním hokeji Stiga 2019 – 3. kolo, otevřený lokální turnaj pro všechny zájemce • SVČ Litomyšl
                                           14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SKP Slovan Moravská Třebová – utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                           18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Hradec Králové – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
24. 3.              Ne             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ

KAM ZA SPORTEM

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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

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

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

Nově v nabídce: od 6. března prodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2019

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.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

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       10 .3. 16.00             Technická pohádka aneb Jak si postavit auto – divadllo, pro děti od 8 let, vstupné dobrovolné • sokolovna Borová
                                   16. 3. 20.00            Maškarní merenda – k poslechu a tanci bude hrát kapela Rytmik • sokolovna Borová 
                                             17. 3. 14.00              Cestou necestou okolo českých hranic – o cestě kolem českých hranic, kterou podnikli čtyři borovští dobrodruzi na Simsonech
BYSTRÉ                        2. 3. 12.00               Masopust – prodej zabijačkových pochoutek, myslivecká kuchyně, průvod masek, a jiné • sokolovna
                                   15. 3.                       Všichni dobří rodáci – v rámci oslav 670 let od první písemné zmínky o Bystrém promítání filmu „Všichni dobří rodáci“, vstupné zdarma
                                             23. 3. 19.00            Bez obřadu – francouzská komedie, divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim, vstupné v předprodeji na IC 60 Kč, na místě 70 Kč • sokolovna
DOLNÍ ÚJEZD                2. 3. 14.30               Masopust – průvod masek od koruny, občerstvení zajištěno • sokolovna
                                   23. 3. 18.00            Josefovské posezení s estrádou – výborná teplá kuchyně, od 20.00 vystoupení souboru Jožina Janouška, vstupné 80 Kč • sokolovna
OLDŘIŠ                                1. 3. 16.30                Dětská diskotéka • zasedací místnost OÚ 
                                               13. 3. 18.00             Beseda s Markétou Kutilovou – na téma válečný konflikt v Sýrii a migrační trasy do Evropy • v nové hasičské zbrojnici
POLIČKA                             2. 3. 13-17                Poličský masopust – masopustní veselice pod taktovkou Divadelního spolku Tyl a muzejníků, bohatý program • areál muzea
                                   13. 3. 18.00             Expediční kamera 2019 – filmový festival outdoorových filmů • Divadelní klub Polička 
                                             21. 3. 19.00             Barvy – koncert Marty Jandové • Tylův dům 
POMEZÍ                              2. 3. 13.00               Dětský karneval • kulturní dům
SEBRANICE                       2. 3. 12.00               Masopustní hody – občerstvení, maškarní rej,  zahraje venkovská kapela pod vedením Jana Pohorského • u kapličky na Pohoře
                                   9. 3. 9.00                 Ping-pongový turnaj – 8.30–9.00 prezence hráčů, přihlášky na tel. čísle: 728 710 151, počet účastníků je omezen, startovné 150 Kč
                                             16. 3. 9.00              Ping-pongový turnaj – 8.30–9.00 prezence hráčů, rozdělení hráčů do kategorií: 1. kategorie: 1.–5. třída ZŠ, 2. kategorie: 6.–9. třída ZŠ. 
                                             24. 3. 14.00            Pouť po kaplích ve Vysokém Lese – od Killerovy kaple
SVOJANOV                         22. 3. 17.00             Noc s Andersenem • na přírodním hřišti a poté v knihovně ve Starém Svojanově 
                                   23. 3. 14.00            Dětský karneval • na radnici ve Svojanově 
                                   24. 3. 14.00            Vzpomínka u kapličky sv. Jana Nepomuckého – u příležitosti výročí jeho svatořečení 
TELECÍ                                9. 3. 13.30               Dětský karneval • Kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             4. 3. 19.00               Happy Tour – Prague Cello Quartet – originální zhudebnění jazzových a popových skladeb, vstupné 290 – 380 Kč• Fabrika
                                   25. 3. 19.00            Trabantem napříč kontinenty – Dan Přibáň – cestovatelský rokenrol, stovky videí a historek, vstupné 190 Kč • Fabrika
                                             28. 3. 19.00            Jožka Černý a Cimbálová Muzika Gracia – vstupné: 250 Kč v předprodeji (300 Kč na místě) • Fabrika
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    8. 3. 19.00               Chanson Trio Coucou – trio, které je vlastně kvartetem vystoupí s francouzskými šansony a hudbou 1. pol. 20. stol.• dvorana muzea
                                   9. 3. 18.00               Večer nejkrásnějších operních árii – účinkují L. Mičková, M. Pillárová, M. Horáčková, vstupné dobrovolné • obřadní síň radnice
                                   12. 3. 18.00             Kamelot & Roman Horký, Tony Joch & Přátelé – vstupné 150 Kč  • dvorana muzea
                                   18. 3. 19.00             Kdo se bojí postele – komedie z pera Patricia Villabolose, hrají: Kristýna Podzimková a Karel Zima, vstupné 250 Kč • kinosál muzea
                                             23. 3. 14-18             Otevření zámecké sezóny – bohatý program • nádvoří moravskotřebovského zámku 
POLIČKA                      2. 3. 13-17                Poličský masopust – masopustní veselice pod taktovkou Divadelního spolku Tyl a muzejníků, bohatý program • areál muzea
                                   13. 3. 18.00             Expediční kamera 2019 – filmový festival outdoorových filmů • Divadelní klub Polička
                                             21. 3. 19.00             Barvy – koncert Marty Jandové • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO                  15. 3. 20.00            Krucipusk – Krucipusk po roce opět v M-klubu, vstupenky v prodeji na IC v Mejtě, Litomyšli, Poličce a online, www.mklub.cz 
                                   22. 3. 20.00           UDG – 20 let tour + Jakub Děkan & Band – tak už jsme tady 20 let, www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          8. – 9. 3.               Veletrh Infotour a cykloturistika –  inspirace na dovolenou a výlety v expozicích vystavovatelů, doprovodný program • Aldis   
CHEB                           15.,16., 19.,20.3. Škola základ života – J. Žák – premiéra, hudební retro komedie o študácích, kantorech, rodičích a ideálech, Západočeské divadlo Cheb
JINDŘICHŮV HRADEC     3. 3.                         Masopustní průvod městem – masky, hudba, občerstvení • centrum města
KUTNÁ HORA                    20. 3.                      Rovnodennost v Sedlecké katedrále – tradiční společné pozorování putování paprsku zapadajícího slunce spojené s hudbou
POLIČKA                      13. 3.                        Expediční kamera 2019 – filmový festival outdoorových filmů • Divadelní klub Polička 
TELČ                                     2. 3.                          Masopust v Telči – průvod masek v čele s horáckým folklorním souborem Podjavořičan, můžete se těšit i na pravé vepřové hody
TŘEBOŇ                              16. – 17. 3.            Třeboň poetická – přehlídka divadla poezie a uměleckého přednesu • v divadle J. K. Tyla

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz
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POZVÁNKY 

Slovinský večer v Husově sboru
Letošní pořadatelskou zemí Světového dne
modliteb je Slovinsko. Naši turisté jezdící k Ja-
dranu znají z jihoslovanských zemí asi nejvíce
Chorvatsko, ale i dvoumilionová Republika Slo-
vinsko má řadu pozoruhodností a v kulturní ob-
lasti také mnohé spojnice s naším českým
prostředím.. 
Ve čtvrtek 14. března v 18.00 hod. mezi nás do
Husova sboru v Litomyšli zavítá Mgr. Alena Na-
imanová, aby nám tuto v mnohém blízkou,
a přece ne úplně známou zemi přiblížila
prostřednictvím slova i obrazu. Vedle nádherné
přírody s proslulými krasovými oblastmi má
Slovinsko i bohatou duchovní a kulturní historii.
Na území dnešního Slovinska se narodil překla-
datel Bible do latiny (známé Vulgáty) sv. Jero-
ným. Slované se sem dostali v období stěhování

národů. V pozdním středověku byla slovinština
každodenním jazykem lidu. V 16. století přinesl
Primož Trubar do Slovinska lutherskou refor-
maci a položil základy slovinské literatury. Již
v roce 1584 byl pořízen slovinský překlad Bible
Jurijem Dalmatinem. I když pak byla pod vládou
Habsburků reformace potlačena a 60 % Slo-
vinců se dnes hlásí k římskokatolické církvi, 31.
říjen Den reformace je zde národním svátkem.
Protože posláním Světového dne modliteb je
„Poznávat – modlit se – konat (pomáhat)“,
bude dobrovolné vstupné z této přednášky vě-
nováno na projekt vzdělávání sociálně vylouče-
ných žen a dětí v Murske Sobotě. K účasti na
Slovinském večeru vás srdečně zve a na setkání
s vámi se těší        za Náboženskou obec CČSH
                                             Štěpán Klásek, farář

Kupujete či prodáváte byt? Dejte si pozor
na správně uvedené spoluvlastnické podíly.
Pokud Vás toto téma zajímá, celý článek 
a další odborné články najdete na
www.consultvk.cz

Výběr z naší nabídky:
LITOMYŠL – prodej měšťanského domu v centru
města s přístupem z náměstí i z ulice Vodní Valy.
V přízemí a II. NP prodejní plochy s fungujícím ná-
jemním vztahem, II. NP dále 2 byty, v podkroví byt
cca 100 m2. Bližší informace osobně.  ENB G
Č. 1439                                                 Cena: informace v RK
SVITAVY – prodej nově vystavěného komerčního
objektu v těsné blízkosti náměstí Míru. Přízemí
a II.NP prodejní plochy, možnost úpravy na bydlení.
Příjezd a parkování na pozemcích ve vlastnictví
Města u objektu. Zajímavé místo mezi náměstím
a parkem PENB G.
Č. 1429 Cena: Informace v RK
LITOMYŠL – pronájem nadstandardního mezonet.
bytu 5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru města.
Součástí pronájmu je dále apartmán ( 1 pokoj se soc.
zázemím). Topení ústřední na plyn, lokální krbová
kamna v obýv. pokoji. Prostorná terasa, chráněné
garáž. stání pro 2 osob. auta. Volné – předpoklad od
1.4.2019. ENB G.  
Č. 1443                      Cena:  20 000  Kč / měs. + energie
LITOMYŠL – krátkodobý pronájem bytu 3+1 na Za-
háji ve zvýšeném přízemí. Pronájem je možný pouze
od 1.3. do 30. 09. 2019! Byt je kompletně vybavený.
ENB G
Č. 1441                          Cena: 8 300 Kč / měsíc + energie
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), soci-
ální zařízení. Vhodné pro kanceláře, ordinaci, ateliér
apod. Volné ihned. ENB G
Č. 1432                        Cena: 6 000 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 komerčních prostor cca
20 m2 v přízemí v ulici Mariánská (naproti Muzeu
v centru města). Jde o 1 místnost se soc. zařízením –
vhodné pro kancelář, kontaktní místo, kosmetiku,
masáže. Volné ihned. Peněžitá jistota 2 nájmy. ENB G
Č. 1438                     Cena: 4000 Kč / měsíc + energie

Prodávejte bezpečně a bez starostí 
s kolektivem 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

kadeřnictví a nehtový salon

PŘIJMU KADEŘNICI
s vlastním
živnostenským listem

Nabízíme veškeré
kadeřnické služby
a modeláž nehtů

T: 603 453 794

Jaroslava Hánělová (*1944
v Litomyšli) se věnuje foto-
grafování více než půl sto-
letí. V letech 1958–1961 se
vyučila v Děčíně fotograf-
kou a pod vedením do-
centa Jána Šmoka pak
absolvovala v letech 1964–
1966 další studium foto-
grafie na Východočeské
lidové konzervatoři
v Hradci Králové. V roce
1963 vstoupila do Foto-
klubu 1840 Litomyšl a od
následujícího roku se
zúčastnila více než tří desítek výstav, většinou
domácích, ale vystavovala také ve Frankfurtu
nad Mohanem, v belgickém městě Binche či
v holandském Rodenu. V roce 2009 se její

snímky romských dětí do-
staly na jednu z výstav,
která byla uspořádána
v Bruselu v rámci předsed-
nictví České republiky
v Radě Evropské unie.
Práci paní Hánělové se do-
stalo řady ocenění.
Tato profilová výstava
představuje průřez auto-
rčinou životní tvorbou.
Vedle proměn jejího rod-
ného města zachycuje
i plynutí času, které zcela
změnilo způsoby lidského

života. Její součástí jsou i překrásné lyrické
snímky krajiny, portréty a zátiší.
Od 3. března do 19. května.

Martin Boštík,  foto: archiv RML

Litomyšl a okolí na snímcích
Jaroslavy Hánělové

Smetanův dům zahájí prodej
abonentek jarní divadelní sezony
Prodej abonentních vstupenek jarní divadelní
sezony bude zahájen v Informačním centru Li-
tomyšl od 18. března 2019 pro stávající abo-
nenty, od pondělí 1. dubna do soboty 6. dubna
2019 budou v Informačním centru Litomyšl
v prodeji nevyzvednuté, uvolněné a nové diva-
delní abonentky.

Volný prodej vstupenek na jednotlivá předsta-
vení abonentního cyklu bude probíhat od 8.
dubna 2019 v Informačním centru Litomyšl (tel.:
461 612 161) nebo v pokladně Smetanova domu
hodinu před představením v den konání.

Prokop Souček

Tomáš Töpfer, Barbora Hrzánová, 
Radek Holub, Martin Trnavský 
i Jiří Suchý a Jitka Molavcová 
V rámci jarního abonentního cyklu uvidíte hru
bratří Mrštíků „Maryša“ v podání souboru Di-
vadla A. Dvořáka v Příbrami. V hlavních rolích
Tomáš Töpfer, Helena Karochová a Anna Fi-
xová. 
Představení s názvem „Rapper“ přiveze brněn-
ský Divadelní spolek Frída. V hlavní roli Martin
Trnavský, dále účinkují Anet Antošová, Domi-
nika Červinková a Julie Šurková. 
Šedesáté výročí divadla Semafor oslavíme
s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou. V muzi-
kálu „Čochtanův divotvorný hrnec“ dále hrají

a zpívají Michal Malátný, Lucie Černíková, Vlas-
timil Harapes a další. 
Posledním titulem ze čtveřice abonentních
představení bude „Kočka v oregánu“ Divadla
Kalich, ve které excelují Barbora Hrzánová,
Radek Holub, Klára Cibulková a Zdeněk Velen. 
Mimo abonmá v jarní sezóně uvádíme před-
stavení Divadla Kalich „Moje hra“ s Jiřím Bar-
toškou a komedii „Můžem i s mužem“ čtveřice
hereček Kateřiny Kairy Hrachovcové, Vandy
Hybnerové, Jitky Sedláčkové a Dáši Zázvůr-
kové. Prokop Souček



16

POZVÁNKY 

Rockový 
trojkoncert
V pátek 23. 3. od 20.00 se bude na sále v hos-
tinci U Černého orla konat rockový trojkoncert.
Těšit se můžete na litomyšlskou premiéru kapel
rock – bluezových Aivin’s Naked Tria z Brna
a rockově–alternativních The Complication
z Ústí nad Orlicí. Třetí kapelou budou místní
Silent Echo, pořádající tuto akci. Přijďte si po-
slechnout dobrou muziku a užít si s námi pravý
rockový večer v příjemném prostředí.

Nikodém Janypka – Silent Echo

Zapleť se s uměním… i v letošním
roce v Městské galerii Litomyšl
Chcete svůj volný čas prožít aktivně, v inspira-
tivním prostředí obklopeni výtvarným uměním
a zároveň si odnést společné zážitky se svými
dětmi, vnoučaty nebo kamarády? Zamiřte do
galerie. I v letošním roce proběhne cyklus so-
botních výtvarných dílen, ve kterých si budete
moci vyzkoušet (ne)tradiční výtvarné techniky
a postupy, inspirovat se vystavenými výtvar-
nými díly a odnést si domů vlastní originál. Vý-
tvarné dílny jsou určené pro všechny věkové
generace, jednotlivé techniky jsou vybrány tak,
aby je zvládli nejmenší účastníci a při tom byly
zajímavé i pro dospělé. Výtvarné pomůcky a ve-
škerý potřebný materiál pro vaše tvoření je
v ceně dílny.
První letošní výtvarná dílna proběhne zane-
dlouho, v sobotu 2. března. Inspirací k tvorbě se
stanou motivy obrazů vystavujících malířů z ro-
diny Šmilauerovy. Účastníci dílny si budou moci
v hlíně vytvořit originální kompozici z otisků
nejrůznějších přírodnin, poté ji odlít a vytvořit
tak nízký sádrový reliéf. Další výtvarná dílna
proběhne 18. května a ponese se v duchu vy-
stavovaných kreseb litomyšlských zákoutí Karla
Vika. K dispozici bude dřevo, textil, karton…
a pro ty odvážnější i opracovávání pórobetonu
do autorských objektů inspirovaných litomyšl-
ským architektonickým názvoslovím. V rámci

letní výstavy s názvem Mánie Josefa Portmana
se 22. června uskuteční grafická výtvarná dílna,
během níž budou vznikat originální zápisníky.
Malí i velcí účastníci dílny si budou moci vyzkou-
šet techniky protisku, slepotisku nebo linorytu
a vyzkoušet si základní vazbu knih. V sobotu
7. září v galerii pomyslně zahájíme začátek škol-
ního roku experimentální výtvarnou dílnou.
Účastníkům se paletou k míchání barev stane
vodní hladina a díky snímání jemných barev-
ných motivů vzniknou unikátní „snové“ obrazy.
V sobotu 19. října se výtvarná dílna promění ve
fotokomoru, účastníci budou přes nejrůznější
šablony osvěcovat fotografický papír a s mír-
ným mravenčením v břiše čekat na výsledek fo-
tografického experimentu nazývaného
luminografie. Závěrečná výtvarná dílna – v so-
botu 14. prosince – se tradičně ponese v duchu
tvorby vánočních dekorací. Letos se zaměříme
na (ne)tradiční vánoční ozdoby z autorských pa-
pírů.
Sobotní výtvarné dílny probíhají v domě U Ry-
tířů v čase od 9:30 do 12.00 hod. Cena dílny činí
30 Kč za osobu. Není–li uvedeno jinak, na dílny
se nemusíte předem objednávat, při velkém
počtu zájemců však budou mít přednost ti, kteří
si dílnu předem zarezervují.

Šárka Večeřová

Zahájení nové
turistické sezóny
Již tradičně naše muzeum otevře svoje expozice
veřejností dříve, než začíná obvyklá návštěv-
nická sezóna. Při plánování svých výletů mů-
žete už koncem března navštívit nejen muzeum
(otevřeno celoročně), ale také Rodný byt Bedři-
cha Smetany a Portmoneum – Museum Josefa
Váchala. Otevřeno bude vždy v sobotu a neděli
v 9–12 a 13–17 hodin. Víkendová otevírací doba
bude platit i po celý duben, od května bude ote-
vřeno od úterý do neděle. Prohlídky mimo ote-
vírací dobu je možné objednat pro skupiny
minimálně deseti osob.
Rodný byt Bedřicha Smetany 
Prohlídku stálé expozice Rodného bytu Bedři-
cha Smetany vám opět zpříjemní oblíbené inte-
raktivní programy Proč bychom se netěšili…
a Račte vstoupit (zařazeno v programu Lito-
myšlení). „Zamuzícírovat“ si můžete i na dobo-
vém koncertním křídle přímo ve stále expozici.
Hravou formou se tak blíže seznámíte s životem
a dílem Bedřicha Smetany.
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Srdečně vás zveme také k návštěvě stálé expo-
zice Váchalova muzea, jež je doplněna o další
významné muže, kteří s domem bytostně sou-
visí, Josefa Portmana a Ladislava Horáčka. Při-
jďte se dozvědět více i o domě samotném. Na
zahradě je k vidění instalace camery obscury
Aleše Hvízdala a Marka Volfa.
Od 23. března. Renata Kmošková

Pozvánka
na seminář
Přijměte pozvání na celodenní seminář  „Proč
se mi v životě dějí věci, které jsou mi nepří-
jemné? Mnohdy i opakovaně.“ Budete překva-
peni jednoduchostí a podstatou tohoto dění. Jde
jen o to umět ve svém životě tyto události
správně přečíst, pochopit a vědět, jak se znovu
dostat do stavu zklidnění. Seminář se bude
konat 17.3. od 9.00 do 17.00 hodin v Centrum
Spontanea. Přihlášky na telefonu 777196553.
Podrobné informace na www.helen–therapy.cz

Vlasta Radová 

Večer s arteterapií
Dobrý den, jmenuji se Jitka a srdečně zvu Vás
na relaxačně tvořivý večer s arteterapií. Spo-
lečně budeme tvořit a sdílet zkušenosti. Pomocí
tvoření můžete objevit i něco nového o sobě.
Neváhejte a přijďte v pondělí 18.3. 2019 od 18
hodin do centra Spontanea. Počet míst je ome-
zený. Přihlásit se můžete na tel: 777 274 863

Jitka Macenauerová

Seminář Octo Codes
Zveme vás na seminář unikátní metody Octo
Codes,  tedy  osmi  stylových  kódů,  kterou
objevila nekonvenční módní návrhářka Táňa
Havlíčková. Seminář povede Ing. Marcela Švad-
lenková, fashion terapeutka a stylová koučka.
Tato metoda je léčivá, protože pomáhá nalézt
sama sebe, zjistit, kdo doopravdy jsme pod ná-
nosy programů, co se má a co se musí, rolí, které
hrajeme, aniž bychom si to mnohdy uvědomo-
vali. Pokud najdeme svůj styl a pochopíme, že
každý člověk určitého stylu myslí, prožívá
a chová se jinak a že má své nezastupitelné
místo na světě právě takový, jaký je, staneme
se mnohem tolerantnějšími a chápavějšími,
a budeme tak mnohem lépe vycházet se svými

partnery, kolegy v práci, rodiči i svými dětmi. To,
jací jsme uvnitř, také úzce souvisí s tím, co no-
síme na sobě. Nevíme–li, kdo jsme, projeví se to
chaosem na našem oblečení a doplňcích. Po-
znání svého stylu tak pomáhá šetřit peníze při
nakupování, čas při oblékání, dodává energii
a sebevědomí. Protože s jednotlivými styly jsou
spojeny i jedinečné talenty, pomáhá přednáše-
jící svým klientům, klientkám i jejich dětem také
jako certifikovaná koučka a kariérová poradkyně
tyto talenty a vlohy objevit. 
Seminář se bude konat 16. března od 9.30 hodin
do 17 hodin v prostorách centra Spontanea,
Smetanovo náměstí 77. Další informace na
www.marcelasvadlenkova.cz Mila Bohunická
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Novinky v Litomyšlském architektonickém
manuálu a 4. ročník Procházek (s) městem
Projekt Městské galerie Litomyšlský architekto-
nický manuál (LAM; www.lam.litomysl.cz) před-
stavil na přelomu ledna a února svoji II. fázi,
která přináší hned několik novinek. Webovou
databázi litomyšlských staveb a uměleckých
děl 20. a 21. století, která slouží jako mobilní
průvodce městem a jež doposud zaznamenala
16 tisíc návštěv, totiž obohatily nejen dva nové
procházkové okruhy a speciální sekce výletů za
zajímavými realizacemi v blízkých obcích (nyní
tedy LAM nabízí celkem 7 stezek a 16 výletů), ale
také audionahrávky v podání manželů Švehel-
kových (ČJ verze), paní Dagmar Bradac a pana
Ivana N. Pachla (AJ verze). Dále vznikl tištěný
mapový průvodce, dostupný zdarma v městské
galerii v domě U Rytířů a v infocentru na Sme-
tanově náměstí, zvětšil se počet medailonů ar-
chitektů a umělců a do stávajících stezek
přibylo několik jednotlivých staveb.
Pokud projekt získá finanční podporu Minister-
stva kultury ČR i v letošním roce, proběhne zna-
čení objektů v ulicích a speciální archivní
rešerše zaměřená na obrazovou a projektovou
dokumentaci a bude vytvořena offline verze da-
tabáze pro OS Android.
V roce 2019 bude pokračovat oblíbený cyklus
tematických architektonických Procházek (s)
městem, který městská galerie pořádá již čtvr-
tým rokem. V návaznosti na nové poznatky z II.
fáze projektu LAM je letošní ročník věnován
těmto tématům:
Litomyšl volnočasová (29. března, sraz v 16.00
před budovou Lidového domu, Bělidla 392), 

Litomyšl školská II (26. dubna, sraz v 16.00 na
terasách pod Regionálním muzeem),
Litomyšl zdravotnická (31. května, sraz v 16.00
u vstupu do areálu nemocnice, J. E. Purkyně
652),
Litomyšl – bydlení IV (21. června, sraz v 16.00
před budovou sokolovny, Moravská 628)
Litomyšl pietní III (20. září, sraz v 16.00 před
plastikou lva v dolní části zámeckého parku),
Litomyšl rozlomená (4. října, sraz v 16.00 před
prodejnou BILLA, Mařákova 1198).
Podrobný program Procházek je v podobě sklá-
danky k dispozici v městské galerii v domě
U Rytířů. Také letos budou koncipovány tak, aby
vyhovovaly i návštěvníkům vyššího věku a aby
účastníky zavedly i na běžně nedostupná místa;
trvají zhruba dvě hodiny a jsou zdarma. Srdečně
vás na ně zveme a těšíme se na vás!

Anna Waisserová, foto: Nikola Tláskalová

Cestopisák Josefa Váchala
Novou sezónu zahájí Portmoneum – Museum
Josefa Váchala výstavou věnovanou komikso-
vému zpracování výletu Josefa Váchala s Jose-
fem Portmanem a Annou Mackovou Vysočinou.
Cesta z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět se
uskutečnila v srpnu roku 1921, tedy v době in-
tenzivního přátelství jmenovaných. Váchalovy
obrázky a vtipné komentáře popisují nejen jed-
notlivé etapy putování, ale vyzařují družnou
a neopakovatelnou atmosféru výpravy. Díky re-
produkcím si mohou návštěvníci Portmonea
prohlédnout celý skicák, jehož originál je samo-
zřejmě také vystaven. Atmosféru doby dokreslí
další dokumenty vztahující se k výletu, ať už to

jsou pohlednice z různých míst, korespondence
Váchala s Portmanem nebo fotografie.
Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejt-
mana Pardubického kraje Roman Línek, který
dodává: „Výstavou si připomínáme letošní pa-
desátileté výročí od úmrtí Anny Mackové a Jo-
sefa Váchala. Josef Portman je předešel o rok
dříve. Jsem rád, že se daří díky vstřícnosti Pa-
mátníku národního písemnictví, kde je Vácha-
lova a Portmanova pozůstalost uložena, dělat
tak zajímavé projekty.“
Muzeum vydává také katalog výstavy, ve kte-
rém je uveřejněn celý reprint Váchalova Cesto-
pisáku aneb Vandrovní knížky o putování dvou
poutníků a jedné poutnice, doplněný odbornými
komentáři, faktografickými údaji a obrazovou
přílohou.
Výstava i katalog vznikly ve spolupráci s Pa-
mátníkem národního písemnictví a za finanční
podpory Pardubického kraje.
Od 23. březen do 16. červen.

Hana Klimešová, foto: archiv RML

ZAJIŠŤUJEME:
narozeninové oslavy, výročí,
křtiny, schůze, firemní večírky,
smuteční hostiny

OBČERSTVENÍ
– máme stálý jídelní lístek nebo
je možné se domluvit na menu
dle Vašeho přání. 

OTVÍRACÍ DOBA:
pondělí – čtvrtek 11.00 – 22.00
pátek – sobota 11.00 – 23.00

PARKOVÁNÍ: 
před hostincem
cca 8 míst, v ulici u Litexu nebo
na Černé hoře u bazénu

Adresa: Tyršova 242, Litomyšl
(naproti novému kostelu)
Kontakt: 728 419 673
nebo 607 294 778

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

777 211 699
465 719 905

agentura.litomysl@uniqa.cz

20. ASTROVÍKEND
LITOMYŠL – ZÁMEK – PIVOVAR

13. A 14. DUBNA 2019
Dny tajemna a zdraví

So 9 – 18 h, Ne 10 -17h
Astrologové, věštci. Alternativní medicína, 

výklad karet a z ruky, feng-shui. 
MUDr. David Frej. Alenka Pastelka 

Meditace šamanů. Hudební program.
Přednášky. Dílny.

CK Autoturist – soutěž o čtyři
pobytové poukazy 

www.facebook.com/astrovikend
info@astrovikend.cz
mobil 739 018 692

www.Astrovikend.cz 
na Partyzánské ulici vedle bývalého

KOVOPOLU dnes KOMFI
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti

vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,
nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,

kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

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

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

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

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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Putování ve stopách Josefa Váchala,
Anny Mackové a Josefa Portmana
Cestopisák aneb Vandrovní
knížka dvou poutníků a jedné
poutnice od Josefa Váchala
láká po pročtení k následování.
Kudy šli? Jak dlouho jim to tr-
valo? Dalo by se to ujít i dnes?
Stejné otázky jsme si kladli
i my, a tak jsme kusé informace
o místech zmíněných Vácha-
lem poskládali dohromady,
našli cestu, kterou jsme místy
museli upravit, protože jít po
hlavních silnicích dnes už není
možné. Na stejných místech,
kde spali oni, jsme si domluvili
ubytování, a vyrazili. Ve třech
jako oni. Jak to dopadlo, se do-
zvíte na promítání, které pro vás chystáme
4. dubna od 17 hodin v hlavní budově Regionál-
ního muzea v Litomyšli.
Pro váchalology, zdatné cestovatele a další
dobrodružství chtivé zájemce jsme připravili
Putování ve stopách Josefa Váchala, Anny Mac-
kové a Josefa Portmana, které začíná a končí
v Portmoneu. Cestou vás zavede mimo jiné do
Jimramova, Nového Města na Moravě, Žďáru

nad Sázavou, Hlinska a Vyso-
kého Mýta. Za čtyři dny ujdete
bezmála 140 kilometrů, ale ne-
bojte, dvakrát se svezete i vla-
kem. Na cestu vás vybavíme
znalostmi o trase a poutním
pasem, do kterého budete ces-
tou sbírat razítka a psát si zá-
žitky. Doporučíme ubytování
a upozorníme na možná úskalí.
Vše si ale musíte naplánovat
a domluvit sami. Určitě je po-
třeba se předem připravit a vy-
zvednout si instrukce o den
dříve, abyste mohli ráno vyra-
zit včas.
Odměnou vám budou nezapo-

menutelné zážitky a setkání, dvojí vstup do Vá-
chalova muzea a čestné místo v evidenci
poutníků, kam budou vepsána vaše jména. Ti
úspěšní navíc obdrží potvrzovací glejt a slevu
33 % na nákup knihy Cestopisák Josefa Váchala.
Těšíme se na všechny dobrodruhy! Ale pozor,
letos kvůli rekonstrukci Portmonea bude Puto-
vání možné jen do 16. června a pak až v další
sezóně. Hana Klimešová, foto: archiv RML

Příměstské tábory v areálu
za sokolovnou i letos
Dobré divadlo z.s. připravilo i pro letošní rok na-
bídku příměstských táborů, které se budou
konat ve Sportovním areálu za sokolovnou. Při-
praveny jsou opět tábory na dvě témata: Tábor
s rytířem Toulovcem a tábor Devatero řemesel.
Tábor s rytířem Toulovcem
Termíny: 15.7. – 19.7., 22.7. – 26.7., 12.8. – 16.8.,
19.8. – 23.8. 
Děti pod vedením rytíře Toulovce zažijí spoustu
her a dobrodružství, při kterých odhalí různá ta-
jemství a zajímavosti Litomyšle, potkají se s vý-
znamnými osobnostmi, které Litomyšlí prošly,
vyzkouší si umění knihtisku z dob českých bratří
a třeba osvědčí i své rytířské ctnosti při boji
proti zlému čaroději.
Tábor Devatero řemesel
Termíny: 8.7. – 12.7., 29.7. – 2.8., 5.8. – 9.8.

Děti si každý den formou tvůrčí dílny vyzkouší
jedno řemeslo – truhlářské a řezbářské, moza-
iky, drátování, na celodenním výletě si vyzkou-
šejí, jak to vypadalo s řemesly v pravěku – jak
se vyráběly kamenné nástroje a co se s nimi
dalo všechno dělat. A to zdaleka není vše!
Jak již bylo řečeno, zázemí bude připraveno
v areálu za sokolovnou, kde budou děti moci ke
svému vyžití využít vše, co se zde nabízí –
hřiště, bazén, tělocvičnu,… Provozní doba tá-
borů je od 7.00 do 17.00 hod. Obědy i letos
dětem zajistí restaurace Hotelu Aplaus.
Bližší informace a přihlášky na www.rytirlito-
mysl.cz
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost

Jana Čápová

Letní tábory SVČ
Středisko volného času nabízí program na
hlavní prázdniny.
Pobytové tábory:
29. 6. – 13. 7.  Řadov
7. – 20. 7. Svratouch
Pro rodiny s dětmi:
3. – 10. 8. Vltava na lodích
Příměstské tábory:
1. – 4. 7. sportovní
22. – 26. 7. keramický
22. – 26. 7. turistický
29. 7. – 2. 8. multimediální
12. – 16. 8. tvořivý
19. – 23. 8. na in–line bruslích
Více informací a přihlášky na
www.litomysl.cz/ddm. Josef Štefl    

Jazz
v evangelickém
kostele
Sbor Českobratrské církve evangelické vás v ne-
děli 17. března v 18.00 hod. upřímně zve na jaz-
zový koncert do evangelického kostela na
Lánech. Pražská skupina Noční optika (Jakub
Dvořáček – klávesy, Mirek Nosek – kytara, uku-
lele, Štěpán Zbytovský – příčná flétna, baskla-
rinet, Honza Keller – baskytara, violoncello,
Honza Dvořák – bicí) hraje především autorské
skladby na pomezí jazzu a vážné hudby.  Přijďte
a nebudete litovat. Vstupné je dobrovolné. Tě-
šíme se na vaši účast. Václav Hurt

Akupunktura
a církev?
To dvojí nejde k sobě, ale jen na první pohled.
Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, který učí na 1. lékař-
ské fakultě UK vydal už druhým vydáním
v nakl. Mladá fronta knihu, která bude také ti-
tulem jeho přednášky v Novém kostele v Lito-
myšli v sobotu 9. 3. 2019 od 18.00 hod. „Co
věda ve 21. století ví o akupunktuře?“ Srozumi-
telná vysvětlení pro obyčejné lidi o praktice,
kterou si někdo spojuje jen s Čínou.  
A ta církev? Pan doktor Petr Fiala je také ředi-
telem Léčebného a rehabilitačního zařízení ve
Chvalech, Horních Počernicích. To je zařízení
na pozemku dnešní Církve bratrské. Ta ještě
pod jménem Svobodná reformovaná měla ve
Chvalech sirotčinec. Dnes se věnuje starým
a nemohoucím. Ale nejen jim. Všem, i mladým,
kteří jsou postiženi po mozkových příhodách,
po různých nehodách s následky na motorice
i vnímání. Je to vlastně obyčejné podnikání.
Obecně prospěšná společnost, kterou pan
doktor vede, se zabývá lidskou bídou a stářím
tak, aby podnikání nevolalo do nebe, ale vra-
celo svůj zisk do následné péče, jak se říká re-
habilitaci. Vaří se mi krev, když vidím, jak se ve
dnešní stárnoucí populaci stává péče o stáří
výnosným podnikáním pro jedince. Protože
jsem byl nějaký čas předsedou správní rady
této malé nemocnice, rád přivítám v našem
Novém kostele bratra ředitele a jeho paní. Jim
také po tři roky přispějeme na chod nemocnice
v našem grantovém řízení, které litomyšlský
sbor Církve bratrské pravidelně vypisuje. Před-
náška je nabízena v řadě těch, které patří do
akcí České křesťanské akademie v Litomyšli. 

Daniel Kvasnička



19

Nové učebny na gymnáziu
V pátek 15. února otevřeli na Gymnáziu Aloise
Jiráska nové učebny přírodovědných předmětů.
Litomyšlské gymnázium zřizuje Pardubický kraj,
a tak byl na slavnostním otevření přítomen
i hejtman Martin Netolický, který se přijel na
nové učebny, vybudované za přibližně 14 mili-
onů korun, podívat. 
„Do rozvoje technického a přírodovědného
vzdělávání investujeme nejen v rámci průmys-
lových škol, ale právě také gymnázií. Počátkem
roku jsme například otevřeli učebny matema-
tiky na pardubickém Gymnáziu Mozartova. V Li-
tomyšli se jedná o laboratoře a učebny
přírodovědných předmětů, které se podařilo
umístit v půdních prostorách budovy. Dříve ne-
utěšený prostor tak dostal novou náplň. Věřím,
že učebny pomohou nejen k dalšímu rozvoji
výuky těchto předmětů, ale také studentům
v jejich přípravě na řadu soutěží, ve kterých jsou
úspěšní i na celostátní úrovni,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. Dále také dodal, že jsou
v plánu další investice do místního gymnázia.

Měly by se týkat úsporných opatření včetně vý-
měny oken a zateplení. Kvůli památkovému sta-
tusu nemohla být budova dlouho zařazena pro
čerpání evropských fondů. To se však nyní změ-
nilo, a proto bude možné s touto investicí začít
pravděpodobně v příštím roce. Studenti by se
měli dočkat nových oken a v některých částech
má také dojít k zateplení střešní krytiny.     -az-

Kraj chystá investice v Litomyšlské nemocnici
strana 1 >
Tento projekt jde ruku v ruce s plánem na spo-
lečný lůžkový fond interních oborů, chirurgie
a očního. V letošním roce chce kraj na mono-
blok uvolnit deset milionů korun. Úpravy bu-
dovy z roku 2004 by měly mít zásadní dopad
na péči o pacienty. „Rekonstrukce umožní
sdružení oborů intenzivní péče a lepší využití
technologického vybavení, což se následně

odrazí i v personální oblasti. V neposlední řadě
pak dojde k bezbariérovému propojení jednot-
livých pracovišť,“ popsal plány Nemocnice Par-
dubického kraje její generální ředitel Tomáš
Gottvald.
Tématem nemocničního areálu je také budova
kožního oddělení, která je nejstarším objektem
v areálu. „V minulosti existoval záměr města
vybudovat v této lokalitě domov seniorů,

Společnost DENTIMED s.r.o. 
hledá kolegy z Litomyšlska 
na pozici
skladníka 
a řidiče dodávkového 
vozu do 3,5t.

Své životopisy zasílejte na:
hala@dentimed.cz 
nebo volejte 606 693 021. 

• Práce na plný úvazek
• Mladý kolektiv
• Příjemné pracovní prostředí
• Práce od pondělí do pátku 

– volné víkendy
• Odměna 16 – 22 tis. čistého 

dle měsíčního obratu

Na Střední škole zahradnické a technické v Li-
tomyšli byla 31. ledna otevřena nová budova
pro odbornou výuku včetně moderního skle-
níku, který umožní díky svým technologiím chov
vzácných živočichů a rostlin. Kraj do budovy in-
vestoval 47,5 milionu korun s podporou z pro-
středků Evropské unie. „V rámci Integrovaného
regionálního operačního programu se jedná
o další velkou investici do našich středních škol,
která má za cíl pomoci v rozvoji technického
a přírodovědného školství. V minulosti se nám
podařilo dokončit zateplení šesti objektů
v areálu školy, což spoří především provozní ná-
klady školy, které je možné následně využít
jiným způsobem. Touto investicí se nám poda-
řilo využít opuštěný objekt, který nebyl nikdy
dostavěný. Budova je navíc z architektonického
hlediska velmi cenná, a proto zvažujeme i s při-

hlédnutím k tomu, jak je využíváno zbytkové
teplo a dešťová voda, že ji přihlásíme do sou-
těže Stavba roku,“ uvedl hejtman Martin Neto-
lický, který se v rámci debaty s ředitelem školy
Ivo Jiránkem zajímal o její současné fungování.
Dále dodal, že před několika lety nebyla situace
na ještě samostatných školách jednoduchá
a řešilo se jejich další fungování. Po jejich slou-
čení do jednoho subjektu se situace stabilizo-
vala, čemuž pomáhají nejen investice
spolufinancované z evropských fondů, ale také
z rozpočtu kraje. Do budoucna by si rekon-
strukci zasloužila i hlavní budova školy, tady se
však jedná o kulturní památku, a proto to před-
stavuje jistá omezení.
V rámci investice došlo k rekonstrukci budovy
na okraji areálu školy včetně přístavby skleníku.
„Objekt byl původně zamýšlen jako závodní jí-

delna. Jedná se
o dvoupodlažní sa-
mostatnou, čás-
tečně podsklepenou
budovu, která bude
sloužit pro odbornou
výuku žáků. Jedná se
o unikátní objekt,
hlavně díky realizaci
automatického za-
vlažovacího systému
a vzduchotechniky,
aby byl objekt
vhodný pro chov
vzácných živočichů
a rostlin,“ uvedl kraj-
ský radní Bohumil
Bernášek. -az-

„Zeteška“ má novou budovu

avšak vzhledem k případným nutným investi-
cím od záměru upouští a připravuje projekt
v jiné lokalitě. Nyní se v budově nachází skla-
dovací prostory a my chceme otevřít debatu
o jejím případném využití například pro hospi-
covou péči, která je v našem kraj umístěna
pouze v Chrudimi. V ostatních částech kraje se
jedná o terénní péči. Jsme však v tuto chvíli na
začátku úvah,“ sdělil hejtman Netolický.    -az-

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



20

čtvrtek 11. dubna 2019 
- pozor změna !!!!
Odjezd v 7.00 z náměstí v Litomyšli
návrat kolem 15. hodiny
Cena: 160,-
Závazné přihlášky do 8. 4. 2019
nebo do naplnění kapacity autobusů
– tel. 775 913 400

S Jiskrou na tradiční
nákupy do Polska 

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

ÚDRŽBÁŘ
BYTOVÉHO
FONDU
Požadujeme:
• vyučen v oboru instalatér

- topenář
• řidičský průkaz minimálně „B“
• samostatnost
• komunikační schopnosti
• časová flexibilita
• vysoké pracovní nasazení
• zodpovědnost za svěřené úkoly
• smysl pro týmovou práci
• komunikace se zákazníkem
• pečlivost, odpovědnost

a loajalita

Termín nástupu:
• dohodou

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození
• místo trvalého pobytu
• kontaktní telefon
• strukturovaný životopis
• stručný popis dosavadní praxe
• datum, podpis uchazeče

Způsob podání přihlášky:
• pouze písemné nabídky zasí-

lejte nejpozději do 30. 4. 2019
na adresu: 

Městské služby Litomyšl s.r.o. 
Mařákova 376
Litomyšl 570 01
lze doručit osobně

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

Diamanty českého byznysu 
Na slavnostním večeru v pražském Hudebním di-
vadle Karlín byly 14. února poprvé uděleny Di-
amanty českého byznysu – nové ceny, které se
mají stát tradičním a prestižním ohodnocením
výkonnosti českých firem.
Ceny Diamanty českého byznysu jsou udělo-
vány na základě žebříčku sestavovaného vždy
ke konci roku analytickými experty společnosti
Bisnode na základě objektivních ekonomických
ukazatelů za poslední tři roky (letos tedy za ob-
dobí 2015–2017) pro všech čtrnáct krajů České
republiky, přičemž za každý kraj jsou oceňovány
vždy tři nejlépe hodnocené společnosti.
Vedle těchto regionálních cen byly letos udě-
leny také tři zvláštní ceny – Velký a Malý di-
amant pro dvě nejlépe hodnocené společnosti
v rámci celé republiky a cena pro Nejperspek-
tivnější společnost.

Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem
v České republice, které splňují obrat 100
mil. Kč až 5 mld. Kč a mají veřejně dostupné
účetní závěrky za poslední tři roky. Kvalitativ-
ním kritériem je schopnost firem dostát svým
závazkům, což znamená, že hodnocená spo-
lečnost nesmí být v likvidaci či insolvenčním ří-
zení a současně nesmí být evidována jako
nespolehlivý plátce/osoba s pohledávkami
státu či dalších subjektů.
V Pardubickém kraji se mezi úspěšné dostaly
i firmy z Litomyšle.

Diamanty českého byznysu 2018 
– dílčí výsledky — Pardubický kraj
1.   Contipro a.s.
2.  STYLE PLUS s.r.o.
3.  VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o. -red-

Jezme místní produkty
Jezme to, co si na Litomyšlsku a okolí vypěstu-
jeme a vyrobíme. Občané západních zemí pod-
porují své zemědělce a zpracovatelský průmysl
nákupem své produkce. Bohužel záměrnou ag-
rární politikou, která nestojí o rodinné farmy, se
opět vracíme do hlubokého socialismu. Mohli
bychom popisovat celé stránky důkazů, proč
tomu tak je. Je k zamyšlení, že novináři ani pra-
vicoví politici na tento stav nereagují. Co se
musí stát v naší krajině, aby došlo ke změně,
než bude pozdě. Krajina je naše důležité bohat-
ství. 

Rodinné farmy podpoříte nákupem ze dvora.
Víte, co jíte a od koho. Drahošovi, Dolní Újezd,
nabízí na jarní období kvalitní odrůdy jablek za
akční ceny 10–12 Kč/kg, cibuli 16 Kč/kg, bram-
bory 14 Kč/kg.
Červen – samosběr jahod
červenec – samosběr a prodej česneku
srpen – samosběr cibule a broskví
Prodejní doba:
pondělí až pátek 8–17 hod, sobota 8–12 hod,
nebo jindy po předchozí telefonické domluvě.
tel. 605 143 158, 604 357 992, 607 607 632.

Ladislav Drahoš

PR ČLÁNEK

German Design Award 2019 pro 
sekačku, která vznikala v Litomyšli
Prestižní mezinárodní soutěž German Design
Award 2019 vyhlásila v první polovině února
nejúspěšnější projekty. V kategorii Garen &
Outdoor living zvítězila česká aku vřetenová
sekačka Swardman Electra, kterou navrhl lito-
myšlský konstruktér a designér Marek Votrou-
bek.
V těžké konkurenci 5400 projektů nenašla se-
kačka konkurenci díky minimalistickému a ele-
gantnímu vzhledu. „Tohoto úspěchu si cením
hodně, a to i kvůli tomu, že nejsem vystudovaný
designér. Když jsem pracoval na vývoji Electry,
tak mi šlo v první řadě o funkčnost a spolehli-
vost. To se mimo jiné ukazuje i v tom, že je tato
sekačka nejtišší na světě a hluk z provozu je na
úrovni psaní na klávesnici. Když jsem měl hotový
celý mechanický systém, tak jsem začal pracovat
na tom, jak sekačka bude vlastně vypadat. Chtěl
jsem minimalistický design, kterého jsem docílil

pouze pomocí kružnic a čar. Tím vznikl unikátní
strohý design, který v Německu ocenila odborná
porota,“ prozradil Marek Votroubek.
Na sekačkách Swordman pracuje již pět let
a v portfoliu společnosti kromě Electry najdeme
benzinovou sekačku Edwina. V současnosti se
připravuje zcela nový stroj na profesionální péči
o velké plochy, například fotbalové trávníky.
„Bude to první hybridní sekačka, a jelikož jsem
velký patriot, tak bych jednu chtěl věnovat
městu například na údržbu Klášterních zahrad,“
dodává konstruktér.
Sekačky Swardman se vyrábí v Plzni, ročně jich
je zkonstruováno 1200 kusů a prodávají se ve
20 státech světa. V letošním roce firma plánuje
expanzi do zámoří. Sekačka, která vznikala
v malé české Litomyšli, tak bude upravovat
trávníky i v USA a Austrálii. 

-mv-, foto: Swardman
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Snaha poznávat nové, kontaktovat se s lidmi
v jiných zemích s odlišnými podmínkami, se-
známit se s jejich životem, radostmi i prob-
lémy, konfrontovat sportovní nebo uměleckou
úroveň vedly k hledání zahraničních partnerů
a k následnému založení Litomyšlského Ev-
ropa Clubu. Prvními kroky byla návštěva nizo-
zemské delegace z Rodenu 16. 6. 1990 a cesta
Litomyšlanů do Nizozemí v říjnu téhož roku. 
V roce 1991 již jako první kolektiv přijeli do Li-
tomyšle nizozemští šachisté a 29. 5. byla na
radnici podepsána partnerská smlouva mezi
oběma městy a naši šachisté oplatili tuto náv-
štěvu v září 1991.  LEC a Ost–West kontakt ote-
vřely další partnerská setkání  v následujících
letech řadě kolektivů – nejen zástupci měst,
ale podnikatelé, studenti,  chovatelé, pracov-
níci DD, muzea, skauti, fotbalisté, atleti, te-
nisté, patchworkářky, hudební tělesa –
Vlastimil, KOS, Muž. sbor, dech. orchestr, big
band ZUŠ a další. V Nizozemí vystavovali i naši
výtvarníci – Zoubek, Dudycha, Olivová, Moráv-
ková, Jandová, Látalovi a další. Z Rodenu při-
cházela i materiální pomoc – sanitka, požární
auto, vozíky pro invalidy, schodový výtah, lé-
kařské přístroje. Stejně tak naše organizace
přiblížily svým partnerům naše specifika – his-
torické památky, krásnou přírodu, typickou
kuchyni, Holanďané pravidelně vypravují
autobus na festival Smetanovu Litomyšl.
12.–16. 5. 1993 byla podepsána dohoda o part-
nerství s italským městem San Polo d´Enza.
Tato iniciativa se tolik nerozvinula, ale došlo
také k výměně exponátů galerie, návštěvě
dívčího pěveckého sboru, komorní skupiny Li-
tomyšl. symfonického orchestru. Jazyková ba-
riéra a neexistence partnera našeho klubu
narušily další pokračování, o něž se chceme
v budoucnosti opět pokusit.
Paradoxně nejmladším partnerským městem
je nejbližší slovenská Levoča. I zde již znají
naše hudební tělesa, umělce a řemeslníky,
především ve dnech majstra Pavla. My v Lito-
myšli rádi vítáme folklorní soubor Levočan na
jarmarcích, fotografie P. Župnika, oblíbená je
salaš U Franka na gastronomických slavnos-
tech, sbor Chorus minor. ZŠ Zámecká si našla
partnera v tamní škole.
Za těch bezmála třicet let se vyměnili lidé,
ekonomické i politické poměry u nás i našich
partnerů, ale duch vzájemného porozumění
zůstává. Petr Jonáš

Litomyšlský 
Evropa Club

Jednání na radnici
Starosta a členové městské rady v únoru jed-
nali s hejtmanem Martinem Netolickým hned
o několika bodech, které se týkaly především
zdravotnictví, oblasti dopravy se zaměřením
na D35 či služeb pro seniory. Jedním z nich
byla výstavba nového parkoviště v areálu Li-
tomyšlské nemocnice. „Problém parkování
není záležitostí jen Litomyšlské nemocnice,
ale potýkáme se s ním ve všech našich
areálech. V Pardubicích plánujeme vybudo-
vání parkovacího domu a stejnou otázku bu-
deme brzy muset řešit také v Ústí nad Orlicí.
V Litomyšlské nemocnici je vhodný pozemek
po bývalé čističce, kde v tuto chvíli připravu-
jeme projekt na vybudování nového parko-
viště. Prozatím počítáme s celkovou částkou
12,5 milionu korun. Máme vybraného zpraco-

vatele projektové dokumentace a teprve poté
se uvidí, zda je tento předpoklad správný, či
nikoliv. Následně budeme jednat s městem
o jeho konkrétní finanční spoluúčasti, kterou
nám před časem zástupci města nabídli,“
sdělil hejtman Netolický, který se v rámci de-
baty zajímal také o spolupráci s vedením ne-
mocnice, kterou si město nyní pochvaluje.
Na přelomu roku dokončil Pardubický kraj
dlouho očekávaný přesun LDN z vily Klára do
areálu Litomyšlské nemocnice. Město proje-
vilo o budovu zájem, a proto hejtman jednal
se starostou Danielem Brýdlem o jejím dalším
osudu. V tuto chvíli je vila prázdná a zakon-
zervovaná a momentálně z kraje nechtějí
s tímto majetkem nijak nakládat. Nechávají si
však vilu jako záložní variantu pro případný

Setkání starostů v Litomyšli
V nejvyšším patře přístavby piaristické koleje
došlo 27. února k zajímavému setkání. Staros-
tové a starostky některých okolních měst tam
diskutují a předávají si nabyté zkušenosti. Li-
tomyšlský starosta Daniel Brýdl je pozval na
osobní schůzku, z níž by se do budoucna mohl

stát zvyk. „Chtěl jsem se s hosty osobně po-
znat a byl bych moc rád, kdybychom se potká-
vali častěji. Pokaždé v jiném městě, kde by
starosta či starostka ostatním řekli, v čem je
město dobré, co tam umí dělat a třeba poradili
ostatním, pokud o to budou mít zájem,“ pro-

zradil důvod setkání.
Jeho příspěvek do
diskuze se týkal lito-
myšlské speciality –
architektury a zá-
sahů do veřejného
prostoru. Díky nim
vznikla například
právě  přístavba
piaristické koleje
s knihovnou a ob-
řadní síní, která se
v roce 2017 stala
Stavbou roku Par-
dubického kraje. 

-red-

Další schůzka k dálnici D35
V pondělí 25. února došlo k další schůzce
k dálnici D35. Do zasedací místnosti dorazili
zástupci Janova, Strakova, Němčic, Kornic
a občanských iniciativ, kteří diskutovali s pro-
jektanty a členy litomyšlského zastupitelstva
o současnosti i minulosti projektování dálnice
D35. Jednání navazovalo na lednový seminář
pro zastupitele. Přítomní řešili například akus-
tické studie s různými výsledky nebo úsek dál-
nice kolem Kornic, který projektanti předělávají
(více si o těchto věcech můžete přečíst napří-
klad v minulé Lilii).

Zástupci Strakova, Kornic a Spolku pro Lito-
myšl znovu zopakovali, že současná trasa dál-
nice kolem města je špatná, negativně ovlivní
krajinu a bude obyvatele obtěžovat hlukem.
Ředitelství silnic a dálnic ČR podle nich ne-
odvedlo dobrou práci a dostatečně svůj záměr
neprojednalo s obcemi. Svá práva chtějí ně-
kteří z nich bránit soudní cestou.
Vedení města upozornilo, že na základě ko-
aliční smlouvy a již přijatých usnesení zastu-
pitelstva, podporuje výstavbu dálnice D35
v současně projednávané variantě, s úpravami

co nejlepšími pro
Litomyšl a její ob-
čany. Zastupitelé se
obávají zvýšeného
počtu aut, která by
městem projížděla
v případě, že dojde
ke zpoždění vý-
stavby dálnice.
Vzhledem k datu
schůzky, která byla
až po uzávěrce bře-
znové Lilie, přine-
seme ohlasy účast-
níků v příští Lilii.

-mv-

přesun kapacit z nemocnice v Moravské Tře-
bové do doby, než bude postavena zcela nová
moderní budova. Hejtman k tomuto dále
uvedl, že po přesunu pacientů do nové ne-
mocnice, se mohou otevřít další debaty
o osudu vily.
Posledním bodem byla doprava spolu s při-
pravovanou dálnicí D35. Litomyšl je v tuto
chvíli silně zatížena tranzitní dopravou, která
projíždí přímo středem města. „Jakákoliv,
i když jen dílčí změna, může znamenat další
zdržení ve výstavbě, což rozhodně nikdo
z nás nechce. Zároveň jsem na posledním
kontrolním dni zadal zpracovat vyhledávací
studii na napojení komunikace druhé třídy
z České Třebové na D35 tak, aby automobily
nemusely pro nájezd na dálnici projíždět cen-
trem Litomyšle, protože nejbližší nájezdy na
ní jsou projektované na Řídkém a v Janově,“
sdělil hejtman. -az-
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VHOS, a.s., Nádražní 6, 
571 01 Moravská Třebová

přijme
na středisko vodovodů v Poličce

a 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:
Petr Kobelka, mobil 602 356 496, 
vedoucí provozu vodovodů
Otakar Pospíšil, mobil 602 356 476, 
vedoucí střediska vodovodů Polička
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, tel.: 461 357 142, 
mobil: 725 020 852
e-mail: d.krhlova@vhos.cz;
v.kadlecova@vhos.cz

nabízí komplexní úklidy pro domácnosti, 
průmyslové objekty, správu budov.

Čištění koberců a čalounění, mytí oken, 
čištění podlah, parní čištění, čištění chodníků a dlažeb.

Více na www.profi-servis.cz
nebo tel. 602 331 119

PROFI-SERVIS.cz

Přijďte si pro odbornou radu
do Rodinného centra Litomyšl
Zažíváte novou životní zkušenost? Dostali jste
se do neobvyklé situace? Nevíte si rady? Točíte
se v kruhu? Využijte konzultaci  s odborníkem
v Rodinném centru Litomyšl na Toulovcově ná-
městí 1163. 
Nabízíme Psychoterapeutické konzultace,
které vám poskytnou podporu v obtížných ži-
votních situacích. 
Poradenství v oblasti výchovy dětí je zamě-
řeno na potřeby rodičů, pěstounů a dalších
osob, které se potýkají s výchovnými potížemi
u svých dětí. Může se jednat o problematické
vztahy s vrstevníky, školní neúspěch či péči
o handicapované dítě. 
Poradna psychomotorického vývoje dítěte je
určena pro děti do jednoho roku. Pravidelný do-
hled odborníka  vám pomůže diagnostikovat
příčiny neobvyklého chování, naučí vás správné
manipulaci a stimulačních postupů podporují-
cích psychomotorický vývoj dítěte.

Konzultace s porodní asistentkou jsou určeny
pro ženy v průběhu těhotenství, porodu a šesti-
nedělí, včetně péče o zdravého novorozence
a kojence do věku šesti týdnů.
Sociálně právní poradna pomáhá předejít ne-
příjemným situacím vašeho života. Najít řešení
vám pomůže právník a osobní konzultant v ob-
lastech veřejného a správního práva, občan-
ského a rodinného práva, veřejných zakázek
a dotačních podpor.
Poradna péče o nemocného člena rodiny vám
doporučí, jak se co nejlépe připravit na návrat
hospitalizovaného a jak se následně postarat
o blízkou osobu v domácí péči.
Podrobné informace a kontakty naleznete na
webu Rodinného centra www.rc.litomysl.cz
nebo mě můžete kontaktovat na telefonním
čísle 607 605 720.

Petra Benešová, 
Rodinné centrum Litomyšl

www.facebook.com/litomysl.lilie
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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

ZMRZLINA U SLUNCE
do naší provozovny

PŘIJMEME
OBSLUHU

NA SEZÓNU 2019
Nabízíme práci na

CELÝ nebo ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Dále přijmeme 

BRIGÁDNÍKY
(vhodné pro studenty, maminky na MD,

aktivní babičky)
Předpokládaný nástup duben 2019

Více info: tel. 731 521 503
email: vanoli@seznam.cz

Vstupenkové balíčky a předprodej vstupenek
na Smetanovu Litomyšl 
Předprodej vstupenek na 61. ročník Smetanovy
Litomyšle bude zahájen ve středu 6. března
v 10.00 hodin. Již od 27. února si však můžete
zakoupit cenově výhodné vstupenkové balíčky,
opravňující k návštěvě vždy tří po sobě jdoucích
hlavních pořadů každého festivalového ví-
kendu. Smetanova Litomyšl opět nabízí čtyři
kombinace pořadů. Balíčky budou v prodeji do
5. března. 

tova prokletí Hectora Berlioze (23. června).
V pořadí třetí balíček obsahuje zásadní dílo
operní literatury 20. století Lady Macbeth
Mcenského Újezdu z pera Dmitrije D. Šostako-
viče (28. června), tři tematické kontrastní jed-
noaktové opery Triptych Giacoma Pucciniho
(29. června) a koncert romských zpěváčků Hej
Romale! (30. června). Vstupenkový balíček
číslo čtyři dává možnost navštívit operu Bedři-
cha Smetany Dalibor (5. července), volné po-

kračování mimořádně úspěšného pořadu Sólo
pro 100 smyčců II. (6. července) a při Velkém
finále – Musica Festiva se zaposlouchat do
skladeb k mimořádným událostem (7. čer-
vence). 
Vstupenkové balíčky i jednotlivé vstupenky
bude možné získat online na www.ticketpor-
tal.cz a www.smetanovalitomysl.cz, na všech
prodejních místech Ticketportalu a telefonicky
na čísle 461 616 070. Jana Bisová

První balíček obsahuje vstupenky na dny 14.,
15. a 16. června a jeho zakoupením zhlédnete
oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila,
galakoncert slavné sopranistky Olgy Perety-
atko a vyslechnete díla Smetany, Čajkovského,
Musorgského a Borodina v podání Čajkov-
ského orchestru Moskva. S druhým vstupen-
kovým balíčkem se můžete těšit na novou
inscenaci opery Leoše Janáčka Příhody lišky
Bystroušky (21. června), osvěžíte se operním
Nápojem lásky Gaetana Donizettiho (22.
června) a čeká vás i koncertní provedení Faus-
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Od útěku spojeneckých letců ze zajateckého
tábora Stalag Luft III uplyne 75 let
V březnu letošního roku uplyne sedmdesát pět
let od útěku spojeneckých leteckých důstojníků
tunelem „Harry“ ze zajateckého tábora Stalag
Luft III v Saganu u Zhořelce. Jedním z účastníků
tohoto útěku byl československý letec plukov-
ník in memoriam Bedřich Dvořák (1912–1973).
Bedřich Dvořák, rodák z nedalekého Chotěnova,
sloužil v československém letectvu již před dru-
hou světovou válkou. Po okupaci Českosloven-
ska nacistickým Německem odešel nejprve do
Polska a odtud do Francie, kde se jako velitel
stíhacího roje 5. Escadrilly Groupe de Chase III/7
zúčastnil leteckých bojů s Luftwaffe. Při jednom
ze vzdušných soubojů byl nad  Saarbrückenem
zasažen a raněn a jako jeden z prvních Čecho-
slováků obdržel francouzský válečný kříž (Croix
de Guerre). Po kapitulaci Francie v červnu 1940
se dostal do Velké Británie, kde létal u 312. Če-
skoslovenské stíhací perutě Royal Air Force. 3.
června 1942 byl při letecké operaci nad Cher-
bourgem sestřelen a zajat. Po vyléčení zranění
byl internován v zajateckém táboře Stlag Luft
III v Saganu u Zhořelce. Zde téměř rok razilo na
600 zajatých spojeneckých leteckých důstoj-
níků podzemní tunel zvaný „Harry“, který jim
měl přinést svobodu. V noci z 24. na 25. března
1944 uprchlo tímto tunelem 76 spojeneckých
letců (původně jich mělo být 200, útěk však byl
prozrazen). Odveta nacistických bezpečnost-
ních složek byla brutální. Na přímý rozkaz
Adolfa Hitlera bylo při útěku nebo bezpro-
středně po zadržení zavražděno a zpopelněno
padesát spojeneckých letců, mezi nimi i Čecho-
slovák F/O Arnošt Valenta. Ze tří uprchlých čes-

koslovenských leteckých důstojníků běsnění
nacistů se štěstím přežili jak F/Lt Bedřich Dvo-
řák, tak F/O Ivo Tonder, kteří byli po dopadení
uvězněni v pevnosti Colditz, kde se 16. dubna
1945 dočkali osvobození útvary 1. americké ar-
mády. Dlužno dodat, že útěk spojeneckých
letců tunelem „Harry“ byl několikrát literárně
i filmově zpracován; vedle několika publikací
P. Brickhilla (přímého účastníka útěku), knihy
Z. Bidla a J. Pelnáře Útěk ze Saganu z roku 1968

je možné upozornit alespoň na americký velko-
film The Great Escape (Velký útěk) z roku 1963.
Po druhé světové válce zastával major Bedřich
Dvořák vysoké funkce na štábu českosloven-
ského letectva, posledně pak funkci velitele Le-
tecké základny v Pardubicích. Po únorovém
převratu v roce 1948 byl perzekuován. Rehabi-
litace se během života nedočkal; rehabilitován
byl až v roce 1991 povýšením do hodnosti plu-
kovníka in memoriam.  Oldřich Pakosta

Co se čte a co se nečte aneb Březnová
úvaha o lidech a knihách 
Čas pádící tryskem poznamenává i naši četbu.
Ty tam jsou doby, kdy si čtenáři po roce 1989
hojně půjčovali učebnice a příručky ve snaze
zdokonalit své jazykové znalosti a schopnosti.
Stejně tak jsou minulostí roky, kdy byla odborná
literatura studenty pedagogické školy tak vy-
hledávána, že jsme některé knihy nakupovali
i ve dvou exemplářích. Maturantům stěží dosta-
čoval náš fond „doporučené“ literatury, tedy ti-
tulů, které měli mít přečtené k maturitě.
A zájem získávat nové informace a vzdělávat se
četbou měl snad každý druhý z nás. Já vím, teď
řeknete, že dneska se potřebné informace vy-
hledávají na internetu, ale může článek o roz-
sahu 3-4 stran nahradit publikaci, jejíž autor
zkoumal danou problematiku několik let? Ne-
jsou zatím ještě informace, které vesměs na in-
ternetu najdeme, jen slabým odvarem toho, co

je ještě v tištěné podobě? Nejsem odpůrcem in-
ternetu s jeho možnostmi, jen se mi zdá, že
nám často stačí jen povrchní a rychle sesbíraná
fakta, obsahující i mnoho věcných chyb. Ty se
samozřejmě mohou vyskytnout i v tištěných
dokumentech, ale každý seriózní autor i nakla-
datel dbá o jazykovou i věcnou správnost. Jeho
jméno či název firmy je jakousi zárukou kvality.
Zatím.
Tak až si budete příště vybírat knížky u nás
v knihovně nebo v knihkupectví, zalovte i mezi
naučnou literaturou. Než se „ubavíme“ k smrti,
můžeme si leccos zajímavého a poučného pře-
číst. Něco, co rozšíří naše mnohdy omezené ob-
zory. Já sama se těším, že na to budu mít
zanedlouho podstatně víc času.                                          

Jana Kroulíková
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Řádková inzerce
Prodám levně sedací soupravu "POPRAD,"
(možno shlédnout ve vyhledávači google), ze-
lený sametový plyš, ve velmi dobrém stavu, po-
hodlná – sedačka + 2 křesla. Kontakt
607744568 • Prodám el.indukční 4plotýnkovou
desku, vrchní rozměr 58 x 51 cj ve výborném
stavu. /důvod– kardio.stimulátor/. Pořizovací
cen 7tis Kč – sleva tel. 728 260 682 • Daruji za-
chovalý anglický koberec 4 x 3,5 m. Nutný
odvoz. tel. 728 260 682 • Prodám retro houpací
kůň plyšový za 650 Kč, thonet houpací křeslo
za 650 Kč, samovar za 200 Kč, lustr krásná
umělecká práce replika secese za 350 Kč. T–
739307646 • Koupím noční stolek s mramoro-
vou deskou za rozumnou cenu. T–739307646

8x8 akcí České inspirace představeny
na veletrhu Holiday World 2019 
Veletrhy cestovního ruchu mají v oblasti pre-
zentace destinací stále nezastupitelnou roli.
Materiály z měst České inspirace nechybí ani
letos na těch nejvýznamnějších českých i za-
hraničních akcích. 
Pražský veletrh Holiday World je nejvýznam-
nější akcí svého druhu nejen v České republice,
ale i v regionu střední Evropy. Právě zde členská
města České inspirace představila své novinky
pro letošní sezónu. 
Česká inspirace je sdružení osmi historických
měst, která lákají návštěvníky nejen na ne-
smírné architektonické a umělecké dědictví, ale
také na bohatý kulturní život. Proto potenciál-
ním návštěvníkům nabízíme i pro rok 2019 ma-
teriál s názvem 8 x 8 TOP akcí České inspirace.
Každé město vybralo osm svých nejvýznam-
nějších akcí a vznikla tak lákavá nabídka a cel-

kem 64 důvodů k návštěvě inspiračních měst.
Materiál je v česko-anglicko-německé mutaci
a kromě přehlídky akcí, řady fotografií a kon-
taktů na informační centra obsahuje také ta-
bulku vzdáleností. Tato praktická pomůcka
cestovatelům prozradí nejen počet kilometrů
z města do města, ale také přibližný počet
hodin, za který se dá daná vzdálenost ujet.        
Od 1. do 3. března naleznete společnou expo-
zici České inspirace a Českého dědictví
UNESCO také na veletrhu Dovolená v Ostravě,
o týden později nás čeká veletrh Infotour
v Hradci Králové a v polovině března veletrh
v Jablonci nad Nisou. 
Součástí prezentačních aktivit jsou samozřejmě
i oblíbené Rychlokvízy a další drobné soutěže
na místě. Michaela Severová,

manažerka svazku obcí Česká inspirace   
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Aqua fitness v litomyšlském bazénu
Hledáte pohybovou aktivitu a nemusíte pro-
středí tělocvičen nebo posiloven? Vyzkoušejte
cvičení ve vodě AQUA FITNESS. Voda je výborné
prostředí, které zintenzivňuje náročnost po-
hybu, neboť klade odpor, ale zároveň masíruje,
nadnáší a díky tomu nejsou při cvičení tolik za-
těžovány klouby. Pohyb ve vodě je šetrnější a
snadnější i pro zájemce s nadváhou. Máme
možnost využívat mělčí (1,2 m) i hlubokou vodu
(1,8 m), cvičíme s hudbou, pohyb zpestřujeme
různými pomůckami (např. činkami, kolečky,
destičkami), lze používat nadnášecí pomůcky
(bederní pásy, vodní nudle). Cvičíme 2 x týdně,
v úterý cvičení probíhá od 18:45 h do 19:45 h a
snažíme se o vyšší náročnost, ve čtvrtek se

schází skupinka seniorů a zájemců o šetrnější
cvičení (cvičení je spíše rehabilitační a lehce
kondiční) – cvičíme od 12 h do 13 h. Další velkou
výhodou je možnost cvičení přizpůsobit svým
možnostem a požadavkům. Cvičení může být
velmi intenzivní a náročné (např. bez nadlehčo-
vacích pomůcek na hluboké vodě), vhodné i pro
muže. Zároveň lze při cvičení individuálně re-
spektovat a zajistit i menší náročnost, případně
i obavy z hluboké vody. Cvičení ve vodě je
úžasné a může být i zábavné. Přijďte mezi
nás a posoudíte sami. Více informací na
www.bazen–litomysl.cz nebo na telefonu 606
051 995.
    Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Dva dny florbalu již po šestnácté
Neodmyslitelný florbalový turnaj Dona Bosca
v Lubné zahájil tradičně během jarních prázdnin
8.–9. února 16. ročník. Dvoudenní florbalové klání,
konané pod záštitou prvního náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka, čítalo přes 96
zápasů, při nichž bylo zapojeno přes 300 hráčů
dětí i dospělých. 
Při pátečním ranním zahájení pronesl řeč posilu-
jící sportovního ducha starosta obce Lubná Josef
Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr a za
Salesiánské středisko mládeže Sebranice hráče
přivítal Petr Zelinka. 
První utkání na hřišti patřila kategorii mladších
žáků, ve které se letos utkalo 12 týmů. Na první
příčce se po vyrovnaném souboji ukončeném až
nájezdy umístil tým FBC Skuteč. Po těchto zápa-
sech následovala soutěž starších žáků, kde nej-
cennější kov získal tým Poslední Okapáři
z Litomyšle. Ve večerních hodinách patřilo hřiště
sestavám mužů nad 35 let, jež organizátoři na-

zývají kategorii veteránů. Zkušení florbaloví nad-
šenci v pěti týmech ukázali své kvality a po vy-
pjatých zápasech zvítězila sestava Hydra Svitavy.
Druhý hrací den pokračoval ve stejném sportov-
ním nadšení. Od sobotního rána na lubenské pa-
lubce hrálo 16 sestav mužů, a i když se všichni
snažili ze sebe vydat to nejlepší, vyhrát mohl
pouze jeden. Svoje kvality nejlépe zužitkoval tým
Aquafield Litomyšl, a stal se tak vítězem turnaje.
I druhý litomyšlský tým Fbc Oujeee se dokázal
prosadit a získal tak bronzový kov.
Turnaj Dona Bosca neboli tradiční dvoudenní flor-
balový maraton si za svou dlouholetou historii zí-
skala mnoho podporovatelů a účastníků, kteří se
sem rádi do rodinné atmosféry vrací i ze vzdále-
nějších míst. Organizátoři rok co rok přináší no-
vinky k zpestření sportovního zážitku a my se
můžeme těšit, co připraví na další ročník.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese
www.florbaldb.cz Tereza Košňarová

Soutěž krásy
a tance
Deset krásných a talentovaných mladých žen se
9. února v brněnském Bobycentru utkalo již poč-
tvrté o titul Miss taneční. V klání, kde se podle
organizátorů snoubí krása s tancem, vybojovala
titul 1. vicemiss litomyšlská rodačka Anna-Marie
Mařáková. 
„Soutěž byla skvělá a potkala jsem tam úžasné
lidi. Některé finalistky byly i o deset let starší než
já, takže si tohoto úspěchu opravdu vážím. Jako
nejmladší účastnice této soutěže jsem se snažila
zaujmout diváky i porotu hlavně ve volné disci-
plíně, kde jsem ztvárnila baletní variaci Giselle.
Plusové body jsem nasbírala i v přehlídce spod-
ního prádla. To je disciplína, se kterou nemám
moc zkušeností, ale asi jsem v ní překvapila,“
hodnotí soutěž patnáctiletá Anna–Marie. Ta
v současné době studuje na taneční konzervatoři
v Brně a mimo jiné působí v Labutím jezeře v Ja-
náčkově divadle v roli labutě. Do tohoto předsta-
vení bylo choreografem a vedením Národního
divadla vybráno pouze několik studentů z kon-
zervatoře. –mv–, foto: archiv A. M. Mařákové

Dne 25. 1. 2019 se sešli členové Spolku letec-
kých modelářů Litomyšl v restauraci u Slunce
v počtu dvaceti sedmi členů na své výroční
členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý mode-
lářský rok. Hlavní zprávu o činnosti přednesl
předseda spolku Jaroslav Dufek. Zhodnotil jed-
notlivé akce, které jsme pořádali na letišti ve Vl-
kově. Minutou ticha jsme uctili památku našich
zesnulých kolegů, kteří v roce 2018 odešli do
modelářského nebe, pana ing. Šmejce a pana
Rupka. O stavu  hospodaření spolku v roce 2018
nás seznámil Květoslav Štorek. Vladislav Kadlec
přednesl zprávu revizní komise, jejíž závěr byl
pozitivní. Hospodaření spolku a jeho činnost
byly vedeny v pořádku a v souladu s našimi sta-
novami a příslušnou legislativou. Dále účastníci
schůze odsouhlasili doplnění provozního řádu

letiště, týkající se omezení provozu modelů na
letišti v ranních hodinách a při kulturních akcích
ve městě Litomyšl. Dále jsme si odsouhlasili
akce, které budeme pořádat v roce 2019. Se-
zónu zahájíme „Otevřením nebe“ 13. 4. Tradiční
soutěže historických modelů se budou konat
4. 5. a 21. 9. Soutěž aircombatů zavítá do Vlkova
25.5.  Z bezpečnostních důvodů ale tato akce
nebude přístupna veřejnosti. Koncem prázdnin
24. 8. uspořádáme již tradiční modelářský le-
tecký den s názvem „Dnes létáme pro Vás“.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
našim příznivcům, kteří naše akce v roce 2018
navštívili a všem, kteří pravidelně sledují naše
webové stránky (www.modlearilitomysl.cz).
O našich akcích budeme čtenáře Lilie pravi-
delně informovat. Za SLML P. Janoušek

Modeláři hodnotili uplynulý rok

Mladé basketbalisty U13 čekají
dva vrcholy sezony
Východočeského přeboru. Čtyři zápasy před
koncem mají chlapci díky bilanci 20 výher a 4
porážek náskok na třetí tým již 5 bodů a nemo-
hou toto umístění ztratit. Do závěrečného tur-
naje Final4 tak půjdeme z výhodnější pozice.
Poslední březnový víkend, kdy se finálový tur-
naj krajské soutěže hraje, nebude však pro náš
tým jediným vrcholem sezony. Tím je zcela ur-
čitě pořádání národního festivalu minižáků
U13, který v Litomyšli proběhne od 10. do 12.
května a který bude premiérou podobné akce

na území našeho města. Fanoušci se tak
mohou těšit na mnoho zajímavých duelů před-
ních týmů z celé republiky. Našemu celku
v těchto zápasech již nepomůže náš nejlepší
střelec Ondra Vomáčka, který odchází na zby-
tek sezony na hostování do Pardubic, kde
s tamním týmem bude bojovat o medaile na
mistrovství republiky. Věříme, že i bez něj se
kluci porvou o co nejlepší umístění a předve-
dou divákům pěkný basketbal.

Martin Šorf, předseda klubu

Atletické okénko
Halová sezona je v plném proudu, ale nevyho-
vuje všem disciplínám ani všem atletům. V Par-
dubickém kraji není atletická hala, stejně jako
ve většině krajů, takže krajské přebory se konají
buď v Praze, nebo v Jablonci, na Moravě v Os-
travě. V honbě za kvalitnějšími závody a limity
pro halové mistrovství Evropy čeští atleti jezdí
do Německa, Polska, do Vídně. Letošní krajské
přebory se uskutečnily v Praze a vzhledem
k tomu, že zde závodili mimo soutěž i Pražáci
a další, závody byly náročnější a zdlouhavé.
Z našeho oddílu se krajských přeborů zúčastnili
především atleti mladších kategorií. Mezi mlad-
šími žáky byl nejúspěšnější J. Brýdl, který vyhrál
300 m (45,16), J. Němec byl druhý v dálce (461)
a čtvrtý na 60 m (8,57). Mezi mladšími žákyněmi
se nejvíce dařilo Kabrhelové na 60 m (9,14), Ko-
lářové na 800 m (2:52,52) a Neugebauerové na
150 m (22,69). Ze starších žákyň za pozornost
stojí 3. místo Leksové v kouli (9,45) a výška
Sršňové (145 cm). Z dorostenců dosáhli zají-
mavé výkony P. Chadima na 400 m (54,07) a Ji-
rout na 60 m (7,71)  a dálku (546). Další
medailová umístění zaznamenali také M. Vilček
v kouli juniorů 2. místo (13,88) a I. Strnad byl
třetí v tyči (340 cm). Oddílové závody v hale
uspořádáme ve Svitavách, kde se nám loni lí-
bilo, a to v sobotu 2. března. Všechny kategorie
budou soutěžit v bězích a skoku dalekém.
Mistrovství republiky v hale se nikdo z našeho
oddílu nezúčastnil. Pro zajímavost naši odcho-
vanci v dresu Dukly Praha získali medaile
v běhu na 3 km. J. Friš vyhrál a J. Kovář obsadil
3. místo. Honza Friš běhá hlavně 1500 m a po-
jede na halové mistrovství Evropy do Glasgow,
Jáchymovou hlavní disciplínou je 3 km překážek,
která se v hale neběhá. Petr Jonáš
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Mohaupt vybojoval v motoskijöringu
pro Orion již třetí titul!
Dobřanští pořadatelé jsou už mnoho let známí
skvělou organizací uspořádaných závodů i tím,
že si dokáží poradit  i za nepříznivých okol-
ností. Když na začátku týdne oznámili, že po-
jedou v sobotu závěrečný závod MČR
v motoskijöringu „Orion – Shiva KTM Cup
2019“, moc lidí jim nevěřilo.

Do startovní listiny MČR bylo zapsáno celkem
18 dvojic. Největšími favority byli Lukáš Mo-
haupt s Václavem Hotovým, jedoucí v dresu
Orion Racing Litomyšl, kteří měli po 2 vítěz-
stvích poměrně velký náskok – 13 bodů před
Romanem Mňukem se Zdeňkem Langerem
(Mňuk Racing Vysoké Mýto).
V prvních 2 kvalifikačních jízdách jezdili oba fa-
vorité poměrně opatrně a zdálo se, že hlavně
Romanu Mňukovi zledovatělá trať příliš ne-
svědčí. 3 bonusové body do tabulky šampi-
onátu tak zaslouženě získali Marek
s Vondruškou (Cermen Racing), 2 body Mňuk
s Langerem a bod 1 Kylar s Majvaldem – další
dvojice Orionu, která předloni vyhrála Orlický
pohár. Takticky jedoucí Mohaupt s Hotovým sice
tentokrát žádné body nezískali, ale do finálové
jízdy postupovali z kvalifikace z dobré 4. pozice.

Finálový závod 10 posádek začali nejlépe
Fogl s Mlynářem, kteří projeli cílem 1. kola na
čele před Luxem s Fiedlerem. Ale 4 kola před
cílem měli drobný pád, po kterém hned po-
kračovali v jízdě. Tím je ovšem předstihli
Mňuk s Langerem, kteří stále nevzdali boj
o mistrovský titul. Největší favorité Mohaupt
s Hotovým začali dobře. Jezdili na 4. pozici,
ale pak se propadli po kolizi až na 8. místo.
A v tu dobu byli chvíli vlastně mistry Mňuk
s Langerem. Ale zkušení jezdci Orionu se ne-
vzdali a postoupili na 6. místo, které jim za-
ručovalo titul. Stupně vítězů si ještě na
dobřanské trati zajistili klášterečtí bratři Šro-
lerové, kteří tím získali letošní nejlepší umís-
tění.

Pořadí dobřanského závodu:
1. Roman Mňuk – Zdeněk Langer, Mňuk Raci-
ong Team z.s., Yamaha 450 4T, 9:58,95
2. Jindřich Lux – Vojtěch Fiedler, KTM 250 2T,
10:02,60
3. Patrik Šroler – Miroslav Šroler, Sidemotokros
Klášterec n.Orlicí, Beta 300 2T, 10:15,07
4. Vítězslav Marek – Jaromír Vondruška, Cer-
men s.r.o., KTM 450 4T, 10:21,02
5. Tomáš Fogl – Karel Mlynář, Sidemotokros
Klášterec n. Orlicí, Yamaha 250 2T, 10:22,58
6. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový, Orion Ra-
cing Team, Honda 450 4T, 10:24,19

Svůj 3. mistrovský titul tak získali zaslouženě
Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým s 55
body. Ale o pouhý jeden jediný bod byli za nimi
Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem, kteří tím
málem dokázali nemožné. Po výborném vý-
konu v Dobřanech si 3. pozici v seriálu udrželi
Marek s Vondruškou (43 bodů).

Za Orion Racing Petr Kovář

Litomyšlští
fotbalisté vstupují
do mistrovského
jara
O druhém březnovém víkendu otevírají fotba-
listé Jiskry jarní část bojů v krajském přeboru.
Po mimořádně úspěšném podzimu, po němž se
nacházejí na špici tabulky, bude jejich cílem na
vydařenou první polovinu sezony navázat, do-
kázat, že jejich výkony nebyly náhodné, a po-
prat se v silné konkurenci o co nejlepší umístění.
V hráčském kádru nedošlo přes zimu k žádným
podstatným změnám, trenéři Ivo Svoboda a Ja-
roslav Ryba tak mohli nerušeně pracovat na
zkvalitňování herního projevu mužstva. Novou
tváří v kolektivu je Libor Pešek, který naposledy
působil v České Třebové a po delší době opět
oblékne litomyšlský dres. O tom, jak vysoké
budou ambice Jiskry, napoví samotný úvod jara,
kdy po premiéře proti kvalitnímu soupeři z Hlin-
ska odehraje náročná regionální derby v Morav-
ské Třebové a se Svitavami. Na zápas
s Hlinskem, který se na umělé trávě stadionu
Černá hora hraje v sobotu 9. března od 10:15,
jsou srdečně zváni všichni fotbaloví příznivci.

Radek Halva

Závěr sezony slibuje utkání
o pohár i vstup mezi elitu
Hokejová sezona se blíží k závěru. Ten však ne-
musí mít hořký konec. Návštěvníci zimního sta-
dionu mají stále možnost sledovat zápasy na
vysoké úrovni se soupeři, kteří nepatří do sku-
piny outsiderů. 
Juniorům Litomyšle se daří skvěle. Stále bojují
o možnost si zahrát o postup do extraligy. Pro
diváky je to nejlepší pozvánka na zajímavé zá-
pasy, které budou znát rozuzlení v polovině
března.  Největším soupeřem je prozatím tým
z Pardubic, který nejvážnějším soupeřem skvě-
lých hráčů, kteří aktivně podporují i A tým Lito-
myšle. 
První tým má za sebou neúspěch v play off
o titul v krajské soutěži. Čtvrtfinálovou sérii pro-
hrál domácí tým s Českou Třebovou poměrem
1:3. „Série byla kvalitní a Kohouti jsou aspiranti
na vítězství v celé soutěži. Blahopřejeme k po-
stupu a děkuji fanouškům za podporu na do-
mácím stadionu i u sousedů. Nyní je potřeba se
přichystat na zbytek sezony a získat pohár Vla-
dimíra Martince,“ řekl po skončené sérii asistent

trenéra Bohumil Jakubec. První tým Litomyšle
tak čeká souboj s HC Hlinsko o finále poháru
a nezbývá jen, než držet palce a přijít fandit na
zimní stadion. 
Bohužel sezona skončila pro B tým Litomyšle,
když byl nad jejich síly celek Moravská Třebová
B. Tomu podlehli hráči v celkovém účtování 0:2. 

Text a foto Petr Šilar

Valentýnský běh
s nebývalou účastí 
V neděli 17. února proběhl pod taktovkou Rů-
žOFFek v běhu již 4. ročník Valentýnského běhu.
Počasí sportu více než přálo a téměř jarní
slunce vytáhlo na start téměř 90 závodníků
z celého Pardubického kraje. Závodilo se na dis-
tanci 10 km, trasa vedla z Litomyšle na Suchou
a zpět. „V únoru je počasí nevyzpytatelné, trať
plánujeme vždy až na poslední chvíli. V prvním
ročníku bylo krásné počasí, ale všude spoustu
bláta, ve druhém zase těsně před závodem na-
padl půl metr sněhu. Proto jsme letos volily trať
po silnici a doufaly, že se nic z minula nebude
opakovat,“ říká autorka trati a jedna z RůžOFFek
Andrea Stejskalová. Účastníci trasu vesměs
chválili, každý si přišel na své. Rovinky i kopce
prověřily fyzičku závodníků po zimní přípravě.
Zázemí závodu bylo již tradičně v restauraci Ve-
selka, kde byla pro účastníky připravena po-
lévka a mohli ochutnat pivo z místního
pivovaru. „Po vyhlašování výsledků následovala
bohatá tombola se sportovními věcmi, a dalšími
užitečnými drobnostmi, které jsme dostaly jako
podporu od sponzorů. Moc si spolupráce s nimi
vážíme a velmi nám to usnadňuje pořádání na-
šich akcí,“ uvádí Jana Ospaldová, další z RůžOF-
Fek.
Na co se z dílny RůžOFFek v běhu můžeme těšit
v nejbližší době? „Na Velký pátek se budou
moct děti s rodiči již tradičně proběhnout s ve-
likonočním zajíčkem. Pro běžce, a nejen je, na
jaře chystáme seminář, který se bude týkat
techniky běhu, zdravého životního stylu, rege-
nerace, sportovní výbavy, formování těla, hub-
nutí, výživy… a dalších věcí, které povede lektor
a trenér Dan Prokopec. Informace o těchto ak-
cích budou včas na našem facebooku,“ zve Ola
Radimecká, třetí RůžOFFka v běhu. -red-


