
Duch pramení v Litomyšli,
snad všichni již na to přišli!

Upozornění na dopravní uzavírku 
a rekonstrukci komunikací
Zpěv ptáků, slunečné dny, probouzející se pří-
roda… a uzavírky silnic. To jsou již tradiční lito-
myšlské známky jara. I letos v dubnu a květnu
budou dělníci opravovat části dlouhodobě
přetěžovaných komunikací, zejména průtahu
města. Na začátku března začalo Ředitelství sil-
nic a dálnic s rekonstrukcí povrchu silnice I/35
v části od světelné křižovatky po kruhový ob-
jezd u Penny Marketu. Při obnově živičného
krytu vozovky se zároveň pracovalo na opravě
vodovodní řadu, práce na vodovodní síti trvaly
do konce března.
Tím ale nutné zásahy neskončily a na kompli-
kace v dopravě se řidiči musí připravit i v násle-
dujících měsících. V dubnu a květnu bude

Ředitelství silnic a dálnic pokračovat ve výměně
obrub a celkové rekonstrukci povrchu „pětatři-
cítky“. Práce by měly být ukončeny před zahá-
jením Smetanovy Litomyšle. 
Současně s opravou průtahu začne 4. dubna
i rekonstrukce silnice II/358 , která se na I/35
napojuje u viaduktu na ulici T. G. Masaryka. Zde
je naplánována úplná uzavírka 1,2 km dlouhého
úseku této silnice od křižovatky směrem na Viš-
ňáry. Objízdná trasa ve směru Litomyšl – Mora-
šice vede po průtahu a dále přes obce Osík,
Dolní Újezd, Jiříkov, Lažany a Morašice. Ve zpá-
tečním směru se řidiči musí vydat přes Morašice
a Tržek. 
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Jsme velmi rádi, že si tato – mírně recesistická
akce – získala vaši přízeň! Děkujeme vám všem,
kdo máte chuť společně krásně (b)láznit, užívat
si krásy Litomyšle, ochutnávat gurmánské lá-
zeňské prameny, bavit se při divadelních i hu-
debních produkcích nebo jen tak korzovat
v lázeňském kostýmu kolem překrásných vete-
ránů a zapomenout na každodenní starosti.

Letos jsme se rozhodli lázeňskou kolonádu pro-
táhnout až ke Smetanovu domu a přidat hned
několik pódií. Novinkou bude dětská scéna, kte-
rou najdete v parku u Smetanova domu a dět-
ském hřišti na Vodních valech. Těšit se zde
můžete nejen na řadu pohádek, ale i na tanco-
vání, lanové překážky i zábavné interaktivní
úkoly. Další novinkou bude alternativní scéna

Litomyšl přivítá
dětské sbory 
z celé republiky
Každým rokem probíhají mezi žáky ZUŠ
soutěžní klání. Letos své síly porovnávají
akordeonisté, hráči na elektronické kláve-
sové nástroje, dětské pěvecké sbory,
dramatické soubory a soutěží se také v ko-
morní hře. Už teď se můžeme pochlubit
výbornými výsledky. Do krajského kola ve
hře na akordeon zásluhou paní učitelky
Jarmily Hájkové postoupilo 6 soutěžících.
Nejlépe si vedl Tomáš Benedikt Sršeň,
který si ve své kategorii vybojoval postup
do ústředního kola, ostatní žáci byli oce-
něni druhým místem.
To největší „soutěžení“ nás však teprve
čeká. Ve dnech 3. – 5. května 2019 bude
naše škola už podruhé organizovat
ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve sboro-
vém zpěvu. Ústřední kolo je nejvyšším po-
stupovým kolem soutěže, do Litomyšle se
tedy sjedou ty nejlepší dětské pěvecké
sbory z celé ČR. Počítáme, že přivítáme asi
700 dětí. Malí zpěváčci ve dvou dnech ro-
zezpívají nejen Smetanův dům, ale také
základní školy U Školek a T. G. Masaryka,
kde budou ubytováni. Naše pěvecké sbory
Kvítek a Lilium si letos v krajském kole
soutěže vyzpívaly zlaté pásmo, nicméně
Pardubický kraj bohužel letos reprezento-
vat nebudou. Štafetu jsme předali sborům
Ohniváček z Přelouče a Fiori Cantanti
z Chrudimi. Všechny příznivce sborového
zpěvu zveme, přijďte si poslechnout, bude
to nevšední hudební zážitek.

Markéta Hegrová, ZUŠ Litomyšl

Proměna
Černé hory

Spuštění úsekového
měření na Zahájské 1353 Vrací se kampaň

Litomyšl přátelská rodině

„Je to město neobyčejně kulturní a lázeňské… ovšem vodu tam nikdo nepije.“ Těmito slovy
popisuje ve svém Krvavém románu Litomyšl Josef Váchal. Ve smyslu jeho odkazu
představujeme naše město jako první české lázně ducha. Zahájení 8. litomyšlské lázeňské
sezóny se blíží. Věříme, že již pilně připravujete kostýmy, ve kterých budete korzovat po
lázeňské kolonádě, která bude letos výrazně delší než v minulých letech. 

u Černého orla, která vyvrcholí společným jam
sessionem všech přítomných hudebníků – a že
se sejdou nějací muzikanti! Jsme zvědaví na de-
sign zónu, kterou připravujeme s MINT Marke-
tem v Růžové uličce a přilehlém dvoru. Snad se
vám speciální trh se svěží módou, šperky, de-
signem a delikatesami bude líbit. Také Zámecká
scéna chystá řadu překvapení! Tak především
rybniční panny v zámecké kašně budou neví-
danou atrakcí. Českou verzi bájných sirén pod-
poří masážní studio pod širým nebem,
nárybnický rumový bar, Vackovi pstruzi na
másle, oblíbená lehátková vyhlídka či program
na Dixielandovém pódiu. strana 10 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM jmenuje v souladu s ustanovením

článku X. odst. 5) zakládací listiny obecně
prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl
novými členy správní rady této společnosti:
JUDr. Martina Netolického, Ph.D.; PhDr. Miloše
Kadlece; Ing. Miloše Pavliše; Mgr. Daniela
Brýdla, LL.M.

RaM bere na vědomí „Protokol o otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek“ na dodava-
tele akce „Pořízení traktoru s příslušenstvím“.
Vítězným uchazečem je společnost Zeměděl-
ské družstvo se sídlem ve Sloupnici.

RaM bere na vědomí vyhodnocení nabídek
„Restaurátorské práce na kamenném portálu
jízdárny zámku v Litomyšli“. Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku firmy Rejman Petr. 

RaM bere na vědomí vyhodnocení nabídek
„Rekonstrukce ul. Partyzánská v Litomyšli“.
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Skanska a.s. 

RaM schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke
smlouvě č. 37/2001/O o nakládání s komunál-
ním odpadem včetně separace a nebezpeč-
ného odpadu mezi městem Litomyšl a LIKO
Svitavy. Dodatkem se stanovuje roční odměna
za provoz systému odpadového hospodářství
na 7 111 548,- Kč/rok vč. DPH a ceny mimořád-
ných svozů plastů na 6,10 Kč/kg bez DPH a pa-
píru na 2,0 Kč/kg bez DPH. 

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
5 tis. Kč panu Ivo Strnadovi na podporu účasti
na MS veteránů v atletice – Toruň v Polsku ve
dnech 24. – 30. 3. 2019. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního uží-
vání veřejného prostranství v prostoru ul. Du-
kelská před čp. 969 o velikosti 100 m2 v období
od 13. 3. do 31. 5. 2019 za účelem zařízení sta-
veniště při opravě bytového domu.
                                       Více na www.litomysl.cz

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty můžete
sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v tiráži na
poslední straně tohoto vydání.
Pokud chcete na své otázky znát přímo odpo-
vědi starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpovědny.
V minulých týdnech se jej občané ptali napří-
klad na:

Stezka na Suchou je zoraná až k cestě
Ihned jsme vstoupili do kontaktu s manžely Lu-
xovými, tedy zemědělci, kteří na dané lokalitě
hospodaří, aby byl minimálně jeden metr zele-
ného pruhu vždy kolem stezky na Suchou za-
chován. Šetřením na místě jsme zjistili, že tomu
opravdu často není, a proto jsme Luxovy požá-
dali o nápravu do budoucna.

Podpoří Litomyšl oficiálně a bude jasně
prosazovat sjezd z dálnice u Němčic?
Já osobně sjezd ve tvaru T od severu pro osobní
automobily ze směru od České Třebové a Ústí
nad Orlicí podpořím. Myslím, že i většina kolegů
z rady města tento názor sdílí, ale oficiálně jsme
o tomto nehlasovali. Také sdílím obavu o nárůst
dopravy přes Litomyšl (kolem zámku) z Třebové
a Ústí, takže přímý nájezd na dálnici se mi zdá
logický. Je zde ale několik podmínek našeho
souhlasu: 1) Nájezd nesmí vyvolat nové řízení
EIA, které by významně oddálilo možnost vý-
stavby D35 kolem Litomyšle. 2) Nájezd nesmí
omezit část města Kornice. 3) Nájezd nesmí
znamenat otevření možnosti „křižovatky“ –
tedy sjezdu směrem na Litomyšl, neboť v této
lokalitě počítá územní plán s největší rozvojo-
vou plochou pro další výstavbu domů a byto-
vých domů. 4) Na základě obavy starosty
Němčic o zvýšení dopravy přes tuto obec bude
potřeba řešit i intenzitu dopravy přes Němčice,
a to zejména kamionovou.

Oprava části Partyzánské ulice za 6 mili-
onů – nemyslíte, že existují místa, která si za-
slouží větší pozornost města?
Dle našich zjištění je ulice velmi využívána cyk-
listy a pěšími chodci ve směru na Benátky a Čis-
tou. Zároveň, a to je nejdůležitější argument,
proč byla tato ulice vybrána, jde o jedinou ulici
v Litomyšli, která nemá vůbec zpevněné okraje
(obruby).
V interní databázi MÚ je každý rok porovnáván
stav jednotlivých požadavků na opravy silnic
a proběhlo také místní šetření, kdy jsme objíž-
děli celé město a porovnávali faktický stav vo-
zovek. Opět Partyzánská v této části byla
vyhodnocena jako nejhorší – lidově řečeno jsme
si tam nepřipadali jako ve střední Evropě, ale
mnohem dál na východ. 

Na základě lednového dotazu ze Starostovy od-
povědny rád dodávám, že oblíbené hodiny na
autobusovém nádraží se během března vrátily
z opravy a nyní řešíme, co umístit do volné plo-
chy pod nimi. Daniel Brýdl, starosta

Uvedené příspěvky ze Starostovy odpovědny
byly redakčně upraveny a zkráceny. Všechny
příspěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -red-

Pravidelná setkání emeritních starostů patří
k litomyšlským specialitám. Na schůzkách spolu
současní i bývalí zástupci města řeší nejenom
dlouhodobý rozvoj města, ale i aktuální témata.
Tím je bezesporu snaha státu o nový zákon,
který má zrychlit stavební řízení. Součástí di-
skutovaného návrhu však je i odejmutí staveb-
ních úřadů ze struktury obecních úřadů, jako se
tomu v minulosti stalo například u Úřadu práce
ČR. Tento plán vyvolal řadu kritiky, k níž se při-
pojili v dopise ministryni pro místní rozvoj Kláře
Dostálové i litomyšlští starostové. „Výstavba
a rozvoj Litomyšle po roce 1990 jsou srovná-

vány s rozvojem Hradce Králové za první repu-
bliky… K tomu, aby mohl být dosažen takový vý-
sledek v oblasti výstavby a architektury
v Litomyšli, je nutný spojený model výkonu ve-
řejné správy v oblasti povolování staveb. V pří-
padě Litomyšle městský architekt předává
odborná stanoviska k jednotlivým projektům
význačnějších staveb jako podklad ke staveb-
nímu řízení a pracovníci stavebního úřadu tato
stanoviska respektují. Odstoupením od slouče-
ného modelu veřejné správy by vznikl stavební
úřad řízený odkudsi z krajského města, který by
ve svém úřadě sloučil agendy stavebního
úřadu, životního prostředí a další, a vznikl by tak
úřad s obrovskou pravomocí. Jediná jeho vazba
by byla na územní plán města, což je víceméně
symbolické a zároveň nepružné. Velmi se blí-
žíme vizím F. Kafky a G. Orwella… Špatným a ne-
povedeným příkladem výkonu státní správy
může sloužit převedení výplaty sociálních
dávek do pravomoci státu, nyní Úřadu práce.
Konečným důsledkem této změny je vznik
ghett, se kterými si města nevědí rady,“ stojí
v dopise. Stejně kritický názor mají na připravo-
vanou změnu v legislativě i starostové okolních
měst a také představitelé Svazu měst a obcí,
kteří se vyjádřili v podobném duchu. -mv-

Představitelé města odmítají záměr
státu se stavebními úřady

Smart city neboli Chytré město je oblíbeným
pojmem, se kterým se čas od času setkáváme
v médiích. Tento koncept v sobě zahrnuje mo-
derní informační a komunikační technologie,
které slouží k tomu, aby se občanům zvýšila
kvalita života. Jak toho docílit? Například snižo-
váním spotřeby energií a zátěže životního pro-
středí, zefektivněním správy věcí veřejných či
snížením administrativní zátěže pro občany.
A právě Litomyšl by se v budoucnu mohla stát
jedním z českých „chytrých“ měst. „Rada města
projedná vznik pracovní skupiny, jejímž cílem
bude vypracování strategického plánu. V něm
se určí prioritní témata, kterými se pak budeme
zabývat. Nabízí se například doprava, parko-
vání, odpadové a vodovodní hospodářství či

energetika. V rámci městského úřadu se také
bude projednávat možné zjednodušení a digi-
talizace administrativy, čímž by občané mohli
z pohodlí domova řešit s úředníky své prob-
lémy,“ vysvětluje tajemník Městského úřadu Li-
tomyšl Bohuslav Pulgret.
Smart city v Litomyšli by tak mohlo přinést
celou škálu věcí, které lidem zlepší život. Inteli-
gentní parkovací systém, chytré vodoměry
s neustálou kontrolou spotřeby, mobilní pla-
tební systémy na více místech Litomyšle, eko-
nomičtější provoz budov v majetku města
i moderní úřad 21. století. Koncept Smart city je
nicméně organizačně a technicky náročný.
O dalších plánech města v této oblasti budeme
čtenáře informovat. -red-

Budeme mít Chytrou Litomyšl?

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od
16.00 hodin v sále Lidového domu v Litomyšli.
Na programu jednání budou: majetkoprávní zá-
ležitosti, změny rozpočtu města na rok 2019,
poskytnutí dotací z dotačních programů a další
body. -az-

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
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Černá hora se zazalená a veřejnost
bude lákat na hry i sport

Cílem projektu „Posílení rekre-
ační funkce lesa na Černé hoře“
je lokalitu ještě více otevřít veřej-
nosti a přilákat sem místní k trá-
vení volného času. 
„Kvůli nevyhovujícímu stavu
stromů a obavám o bezpečnost
občanů se tam v minulosti dost
kácelo, nyní přichází další fáze
plánů města s Černou horou.
Avizovali jsme, že tam nechceme
měsíční krajinu, ale zdravý a bez-
pečný les, do kterého budou lidé
rádi a bez obav chodit. Takže tam
vysadíme mladé stromy a k tomu plánujeme
výstavbu dětského hřiště, laviček, malých od-
počívadel a zpevnění cest. Vznikne tam hezké
prostředí vhodné pro rekreační sport i relaxaci
v přírodě,“ popisuje plány místostarosta Rado-
mil Kašpar.
Práce na kultivaci Černé hory, která si však i na-
dále udrží charakter lesa, začnou na začátku
dubna. Skončit mají na přelomu října a listo-
padu letošního roku. Součástí úprav bude i vy-
budování nového infosystému a umístění
odpadkových košů. „Naší ideou je, aby vedle

sebe mohli svůj volný čas trávit běžci, rodiny
s dětmi i skupiny přátel a navzájem si nepřeká-
želi,“ vysvětluje místostarosta. Nedaleko lesa na
Černé hoře již funguje venkovní posilovna, pro
menší děti a jejich rodiče má být novým lákad-
lem přírodní hřiště. To bude vyrobené hlavně
z nepravidelně opracovaného akátového dřeva.
Pro děti se počítá s řadou herních prvků, napří-
klad prolézačkami a lanovými prvky, aby mohly
rozvíjet své pohybové schopnosti. 
Podobně jako hřiště budou i lavice, griloviště
a další prvky vyrobené z přírodních materiálů

Jaké jsou plány radnice 
se Smetanovým náměstním?
Smetanovo náměstí je živým centrem města.
Každý den sem zamíří stovky Litomyšlanů při
cestě do zaměstnání nebo po práci na nákup či
relaxaci. A pro zastupitelstvo je prioritou, aby
tomu tak bylo i v příštích letech. V tom má po-
moci například zpětná vazba od podnikatelů
a majitelů budov na Smetanově náměstí.
V uplynulém roce probíhal sběr dat, která nyní
budou členové odborné pracovní skupiny Naše
náměstí vyhodnocovat. Přes 40 soukromníků
se v dotaznících vyjádřilo k pozitivům a negati-
vům podnikání na Smetanově náměstí, možné
pomoci města při opravách budov či regulaci
reklamních ploch. „Je to velice cenná zpětná
vazba, z níž budeme vycházet. V programovém
prohlášení zastupitelstva jsme uvedli, že
chceme náměstí zachovat jako hlavní obchodní
centrum v Litomyšli. Do budoucna se budeme
určitě zabývat tržním řádem, parkováním, ob-
novou mobiliáře a budu rád, když mi do Staros-
tovy odpovědny napíšou občané i své tipy, jak
náměstí rozvíjet z pohledu občana a zákazníka,“
sděluje starosta Daniel Brýdl.
Městská policie bude v budoucnu více kontro-
lovat obchodníky, zda dodržují své povinnosti.
A to zejména, jestli svým vystaveným zbožím

nezasahují až příliš do podloubí. Po konzultaci
s právníky také dojde k úpravě tržního řádu. Je-
likož by město nemělo pouze přikazovat, ale jít
ostatním příkladem, plánuje se zrušení prodeje
před budovou městské policie.
Velkým problémem Smetanova náměstí je také
parkování. V současné době se připravuje
změna pravidel nařízení města, která řidičům
jednoznačněji zakáže přetáčení hodin. „Je to
častá praxe, lidé si tak dělají z náměstí celo-
denní parkovací zónu a blokují ostatním řidičům
místo. Proto se na kartách objeví informace, že
nastavená doba začátku parkování nesmí být
až do doby odjezdu měněna,“ říká k součas-
nému stavu velitel Městské policie Litomyšl
Tomáš Rádek. Zavedení tohoto omezení musí
schválit rada města, ale dá se předpokládat, že
by k němu mohlo dojít již na začátku roku 2020.
Vedení města řeší i možnou úpravu parkovacích
automatů, aby na nich bylo možné platit kartou.
Nezapomíná se ani na drobné vybavení, kterým
jsou například odpadkové koše. Všímaví Lito-
myšlané již možná postřehli, že se v minulých
týdnech na náměstí objevilo dvacet nových
kusů. 

-mv-

Na dílčí opravy
chodníků půjde letos
pět milionů korun
Jak vypadají po zimě ulice? To se z tepla kance-
láře zjišťuje těžko, proto se na konci února
uskutečnilo za účasti vedení města, odpověd-
ných úředníků a představitelů Městských slu-
žeb Litomyšl místní šetření. Při něm se
účastníci zblízka podívali na chodníky v různých
částech Litomyšle a integrovaných obcí, které
jim občané hlásí jako nutné pro opravu.
V rozpočtu města se na dílčí opravy chodníků
letos počítá s více než pěti miliony korun. Do
této částky však nespadají rozsáhlejší projekty,
jako je například letošní rekonstrukce Partyzán-
ské ulice či dokončení chodníku Na Lánech.
„Požadavky na opravu se zabýváme dle jejich
důležitosti a nutnosti oprav, letos dojde k opra-
vám na ulici T. G. Masaryka či Husově čtvrti
a pokračovat budeme samozřejmě i v dalších
letech. Zároveň počítáme s tím, že pokud bude
chtít majitel nebo společenství vlastníků
a družstvo opravit přístupový chodník ke
svému bytovému domu, budeme požadovat je-
jich spoluúčast minimálně 50 % na financování
oprav. De facto se jedná o plochy sloužící pouze
uživatelům domů, které nemají ani charakter
místních komunikací, i když jsou na pozemcích
města. Proto se domníváme, že je požadavek
oprávněný. I v minulých obdobích již podobně
financované opravy probíhaly,“ informuje o zá-
věrech místního šetření Pavel Jiráň, vedoucí Od-
boru místního a silničního hospodářství MěÚ
Litomyšl. -az-

Vážení občané, dovolujeme si vám připome-
nout, že z obecně závazné vyhlášky města Li-
tomyšl č. 06/11 o místním poplatku ze psů
vyplývá povinnost uhradit tento poplatek do
31. 3. 2019.
Poplatníkům byla zaslána složenka, na základě
které je možné provést platbu z bankovního
účtu, na přepážce České pošty, případně v ho-
tovosti nebo platební kartou na pokladnách
města na adrese Bří Šťastných 1000 nebo J. E.
Purkyně 918 (v pondělí a ve středu do 17 hodin,
v ostatních dnech do 14 hodin).
Pokud jste doposud poplatek neuhradili, učiňte
tak co nejdříve, pokud již máte poplatek uhra-
zený, považujte, prosím, toto upozornění za
bezpředmětné. Jitka Valentová, 

vedoucí finančního odboru MěÚ Litomyšl

Upozornění 
na splatnost
poplatku ze psů

Přírodní dětské hřiště, odpočívadla, lavičky, griloviště i zpevněné cesty. Na to vše se Litomyš-
lané mohou těšit na Černé hoře. Oblíbené místo bude v následujícím půlroce procházet pro-
měnou za 3,3 milionu korun, město však může získat dvoumilionovou dotaci z Programu
rozvoje venkova.

a povrchově upraveny s ohledem na jejich tr-
valé vystavení vlivům počasí. Tento projekt má
společně se sportovním areálem FotbalPark
Litomyšl rozšířit nabídku volnočasových služeb 
v lokalitě. -mv-

Tipy na vylepšení městského webu
Věděli jste, že informace k provozu krytého ba-
zénu hledá měsíčně na webu www.litomysl.cz
přes 1000 lidí? Proto se na titulní straně objevil
nový banner, který jim usnadní pátrání.
Máte nějaké tipy na vylepšení stávajícího měst-
ského webu? Můžete nám je poslat na adresy
uvedené v tiráži. V současné době mediální ko-
mise připravuje podklady pro vznik nového vol-

nočasového a turistického portálu, do bu-
doucna se počítá i s výrazným redesignem ofi-
ciálního webu města www.litomysl.cz.
Co se webu týče, chystá se návrat rozbalova-
cího menu do hlavních kategorií a drobné gra-
fické úpravy. O dalších plánech s městským
webem budeme čtenáře informovat. 

-mv-

Staré stromy 
ustoupily novým
Na začátku března arboristé pokáceli kvůli
špatnému stavu tři staré lípy na hřbitově. Letité
stromy ohrožovaly kolemjdoucí i náhrobky.
K úbytku zeleně na hřbitově však nedojde, pro-
tože za každou lípu, která musela k zemi, bude
v areálu hřbitova vysazena nová. V březnu tam
také odborníci prořezali koruny vzrostlých
stromů. -az-
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KSČM
Pozvání na tradiční prvomájové dopoledne
Místní organizace komunistické strany srdečně
zve občany města na oslavy Svátku práce, které
se budou konat od 9.00 hodin na Toulovcově
náměstí v Litomyšli. Jako host vystoupí poslan-
kyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ing. Květa Matušovská, předseda Okresního vý-
boru strany Josef Bohatec a další členové KSČM
včetně zastupitelů. Všichni budou připraveni od-
povídat na dotazy občanů. Součástí májového
dopoledne bude také doprovodný program a při-
pomínka významných letošních výročí.

V neděli 5. května od 14.00 hod. bude u soko-
lovny v Litomyšli probíhat pietní akt u památ-
níku obětem války. Poté bude následovat
položení květin k hrobu Rudoarmějců na lito-
myšlském hřbitově.

Za MěV KSČM Litomyšl Max Olšan

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

ČSSD
Není nám lhostejná budoucnost životního
prostředí Litomyšle a okolních obcí
Dne 25. února 2019 bylo na Městském úřadě
v Litomyšli setkání k výstavbě D35 a to kon-
krétně našeho úseku Litomyšl – Janov.
Jednání bylo proti předchozímu semináři zastu-
pitelů z ledna t. r. o mnoho odbornější. To proto,
že vedení radnice pozvalo na jednání předsta-
vitele okolních obcí i občanských iniciativ. Zatím
co koordinátor výstavby opakoval informace
dnes již dostupné a známé zájemcům i z laické
veřejnosti, zástupci obcí a občanských iniciativ
předkládali mnoho odborných námitek. 
Vedením města v roce 2018 odsouhlasilo tzv.
variantu „0“ a to je dle vedení radnice i koor-
dinátora výstavby jediné možné řešení.
Údajně, pokud by se přistoupilo na požadavky,
které vyplývají z námitek k předložené vari-
antě „0“ ze strany obcí a občanských iniciativ,
nastane po dokončení úseku u Vysokého

Mýta pro Litomyšl „těžká dopravní situace“.
Účastníci jednání byli vedením radnice i koordi-
nátorem upozorněni, že pokud by Litomyšl ne-
odsouhlasila rozhodnutí „jakési“ centrální
komise ministerstva dopravy, byla by stavba
obchvatu Litomyšle zpožděna. Jestli jsem to
správně pochopil, nerozhodli o navržené trase
obchvatu občané dotčeného regionu Litomyšle,
ale úředníci v Praze!
Mezi hlavní připomínky nemalé části občanů
i odborné veřejnosti jsou uchopitelné námitky
k předložené variantě, kde mj. v úseku u Vlkova
je dálnice projektována na 9m vysokém náspu.
Patřím mezi ty občany Litomyšle, kteří se do-
mnívají, že takto řešená stavba je útokem na
zdraví budoucích pokolení a to neřeším estetic-
kou záležitost. Vedení radnice i koordinátor
stavby nemá obavy, že emise výfukových plynů,
mj. s vysokým obsahem olova, budou obtěžo-
vat občany a to ani na „Prokopě“. Teoretické vý-

počty na emise i hluk jsou na jejich straně.
Pokud se po realizaci stavby zjistí, že vítr zanáší
do města velké znečištění a hluk, bude vedení
města dodatečně přijímat opatření v podobě
dalších investic.
Ptám se, co brání tomu, aby stávající trasa „0“
byla stavebně řešena místo 9 metrů vysokého
valu do zářezu v terénu. Domnívám se, že z hle-
diska EIA i dalších průzkumů nemusíme nic
měnit. 
Na závěr chci ubezpečit spoluobčany bydlící
přímo či v krátkém dosahu silničního průtahu
města, kteří jsou desítky let obtěžováni škodli-
vými emisemi a hlukem, že uvedené námitky
i předložený návrhy na změnu řešení výstavby
nezdrží obchvat ani o minutu. Dle odborné ve-
řejnosti i dostupných informací z medií jsou
problematičtější místa, která zdrží stavbu asi
více, než úsek Litomyšl-Janov. 

Lubomír Sršeň, MO ČSSD Litomyšl

Generace 89
Litomyšlští občané, čeští občané, evropští
občané!

Nezapomeňte, že v pátek 24. a v sobotu 25.
května 2019 proběhnou volby do Evropského
parlamentu. Letos jsou obzvlášť důležité, pro-
tože Evropská unie stojí před rozhodnutím,
jakým směrem se vyvíjet dál, a rozhodovat
o tom bude právě europarlament v období
2019–2023. Na stole leží od března 2017 pět
scénářů:
• Státy, které chtějí, dělají více: – EU pokračuje
podobně jako dnes, ale těm členským zemím
EU27, které projeví zájem, EU pomůže, aby
v konkrétních oblastech (např. bezpečnost, za-
hraniční politika, energetika) spolupracovaly in-
tenzivněji.
• Dělat méně, zato efektivněji: – 27 členských
zemí EU se zaměří na vybrané oblasti politiky,
jimiž se budou zabývat intenzivněji a v nichž
budou jednat rychleji, zatímco v jiných oblas-
tech budou méně aktivní.
• Dělat mnohem více společně: – 27 členských

zemí EU se rozhodne k mnohem intenzivnější
spolupráci ve všech oblastech politiky.
• Pokračování v dosavadní praxi: – 27 členských
zemí EU se zaměří na realizaci společných po-
litických cílů v rámci stávajících pravidel fungo-
vání.
• Pouze jednotný trh: – 27 členských zemí EU se
postupně přeorientuje pouze na jednotný eko-
nomický trh bez spolupráce v jiných oblastech
(např. bez bezpečnostní spolupráce, bez zahra-
niční politiky, bez životního prostředí, bez kul-
tury a vzdělávání), ostatní oblasti politiky
ponechá EU plně v kompetenci jednotlivých
zemí.

Evropský parlament má klíčovou roli, protože
schvaluje veškerou evropskou legislativu, která
následně přímo dopadá na právo v členských
státech. Česko v něm má 21 míst, která právě
my svou volbou v květnu obsadíme. 
Brzy začne předvolební kampaň a jednotlivé
strany vás budou oslovovat svými sliby, často
vás budou lákat na důchody, platy a další věci,

které s Evropskou unií příliš nesouvisí. Prosím,
nenechte se touto kouřovou clonou zmást
a ptejte se jich, který z pěti scénářů budouc-
nosti EU preferují a o který budou v rámci svého
europoslaneckého mandátu usilovat. O tom
totiž tyto volby budou a to je přesně hlavní úkol,
který bude před nové europoslance postaven. 
Mějme prosím také na zřeteli, že volby do Ev-
ropského parlamentu nejsou nějaké „cizí“ volby,
ale jsou to volby naše, do našeho společného
Evropského parlamentu. Nyní máme možnost
ovlivnit, jak dobře bude Evropská unie fungovat,
udělejme to prosím, ať pak zase čtyři roky ne-
brbláme... 

„Cítím-li se být Evropanem, neznamená to
přece, že přestávám být Čechem. Je tomu právě
naopak: jakožto Čech jsem i Evropanem. Poně-
kud poeticky říkávám, že Evropa je vlast našich
vlastí.“ Václav Havel

Za Generaci 89, Jeník Pikna

Upozornění na dopravní uzavírku
strana 1 >
Objízdné trasy pro autobusy jsou obousměrně
vedeny z autobusového nádraží. Po uvedenou
dobu nebudou obsluhovány všechny zastávky
linky ČSAD Ústí nad Orlicí 680 819, a to: Lito-
myšl, Botana; Litomyšl, základní školy; Litomyšl,
Husova čtvrť-plynárny; Morašice, Višňáry. Ces-
tující v Litomyšli budou muset jezdit z autobu-
sového nádraží, cestující z Višňárů budou

muset využit zastávku Morašice, Lažany, rozc.
Sedlišťka. Kvůli rekonstrukci se nebudou schva-
lovat výlukové jízdní řády, objízdná trasa pro
autobusy bude delší zhruba o tři kilometry.
Zástupci města již nechali upravit dobu, kdy
mají auta na světelné křižovatce v hlavním
směru zelenou, aby se v rámci možností zrychlil
provoz. I tak se ale motoristé při průjezdu měs-
tem musí obrnit trpělivostí. -mv-

Starostové a starostky z celého Litomyšlska se
ve čtvrtek 21. března sešli na semináři ke krizo-
vému řízení obcí. Odborníci z řad hasičů, poli-
cistů a armády s nimi hovořili o protipovodňové
a požární ochraně, krizových stavech, mimo-
řádných událostech, vybavení a financování
obecních jednotek požární ochrany a dalších
důležitých tématech. -az-

Setkání starostů
k bezpečnosti
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Reakce účastníků únorové schůzky
k výstavbě dálnice D35
V pondělí 25. února došlo k další schůzce k dálnici D35. Do zasedací místnosti městského úřadu dorazili zástupci Janova, Strakova, Němčic,
Kornic a občanských iniciativ Živé Kornice a Pro Litomyšl, kteří diskutovali s projektanty a členy litomyšlského zastupitelstva o současnosti
i minulosti projektování dálnice D35. Jednání navazovalo na lednový seminář pro zastupitele. Přítomní řešili například akustické studie s růz-
nými výsledky nebo úsek dálnice kolem Kornic, který projektanti předělávají. Redakce oslovila zástupce všech zúčastněných subjektů a poskytla
jim prostor pro vyjádření. Stanovisko ČSSD bylo pro svůj rozsah po dohodě zařazeno do „politické rubriky“ na předcházející straně. Příspěvky
jsou řazeny dle data doručení.

Současný starosta zdědil problémy způsobené
nečinností svých předchůdců. Bohužel ani on,
ačkoli uznává, že doprava je největší problém
Litomyšle, není ochoten do problematiky hlou-
běji proniknout a spoléhá se na ŘSD. U Kornic
se přitom trasa projektuje nově, je možné ji
měnit a zastupitelstvo o ní bude muset znovu
hlasovat. Ale Litomyšl zájmy Kornic dlouhodobě
nehájí, což dokládá i současné přikývnutí na
českotřebovské plány na přivaděč. Spolek Živé
Kornice se tímto dopředu omlouvá všem oby-
vatelům žijícím podél I/35, bude se muset bránit
všemi dostupnými prostředky, nic jiného mu ne-
zbývá. Petr Chaloupka, Živé Kornice

Březnové setkání k D35 oproti lednovému podle
mého názoru žádné nové argumenty nepři-
neslo. Vše již bylo mnohokrát řečeno. Původní
navržená trasa D35 var. 0 dle ZUR byla v minu-
losti několikrát detailně posuzována z nejrůz-
nějších pohledů a shledána jako optimální. Jen
málokterá část trasy dálnice byla tak podrobně
zkoumána s tak jednoznačným závěrem. Spe-
ciálně ke zhodnocení našeho úseku Litomyšl –
Janov byla dne 22. srpna 2017 svolána „Cen-
trální komise ministerstva dopravy“, která všemi
sedmnácti hlasy rozhodla o pokračování pří-
pravy výstavby pouze v této trase.
Přestaňme se zdržovat sněním o ideální trase,
která bude vyhovovat úplně všem. Místo toho
spojme síly k urychlené výstavbě té reálné, vy-
projektované. Včera bylo pozdě.

Josef Janeček a Michal Kortyš, ODS

Osadní výbor Kornice sleduje velmi pozorně
současný stav plánování výstavby D 35. Znepo-
kojilo nás souhlasné stanovisko vedení města
nechat přivést přivaděč na Českou Třebovou
právě do blízkosti Kornic, což je pro obec roz-
hodně nepřijatelné. Ačkoliv nás dlouhodobě
nikdo z vedení města Litomyšl neslyší nebo ne-
chce slyšet, trvali jsme vždy a budeme nadále
trvat na umístění D 35 do zářezu a co nejdále
od obce. A to i nyní, po veletoči českotřebov-
ských zastupitelů s přivaděčem. 
Naše stanovisko znalo již minulé vedení města
Litomyšl, ale byli jsme ignorováni. Od součas-
ného vedení, které je s tím minulým v koalici, se
necháme rádi překvapit. 

Za osadní výbor Kornice Karel Backa 

K jednání o D 35 jen uvedu pár skutečností.
1. Za projektanty jako generálního zhotovitele
PD na úsek Litomyšl – Strakov nikdo nebyl.
2. Byl jsem hodně zklamaný, že existuje nějaká
politická dohoda, že nové vedení města nebude
otevírat a mít snahu dál řešit jinou trasu, než
kterou navrhlo ŘSD, jinak nebudou platit ko-
aliční dohody. Tyto politické „tanečky" ale nor-
mální občany nezajímají a hlavně je zajímá, aby
nová dálnice co nejméně ovlivnila jejich další žití
a co nejméně všechny okolo omezovala jak hlu-
kem tak i vizuálně. Když už to zde mají lidé str-
pět ve veřejném zájmu a původně schválená
„severní varianta" trasy se přemístila sem na jih,
tak stát, který něco chce a požaduje, by měl
normálním požadavkům občanů vyjít vstříc

a jednat s nimi. Zde to je naopak. Stát (ŘSD) vy-
projektoval trasu, neudělal žádné variantní ře-
šení, nic s občany neprojednal a silou prosazuje
nějakou svoji variantu a myslím, že autoři ani
v terénu moc nebo vůbec nebyli. 
Nelíbí se mi, že se špatně provedená práce státu
a jeho organizací stále politicky kryje, jedinci
státní správy si berou občany jako rukojmí,
a stále kryjí a všemožně prosazují špatně odve-
denou práci státu.
3. Byl zde sice koordinátor projektu ing. Dus-
baba, ale postrádali jsme jeho přítomnost od
samého počátku. Jako ostatně na počátku jsme
nebyli bráni jako partneři, s kterými se bude
někdo zaobírat.
4. Vedení města by mělo hlavně celou záležitost
znova otevřít, mělo by se zadat/nechat zpraco-
vat variantní řešení a obě varianty posoudit.
Zatím se variantní řešení shazuje pod stůl a do-
dávají se k němu negativní informace, straší se
časovou prodlevou atd.
Zatím je stále čas to změnit ve prospěch dotče-
ných občanů a maximálně je ochránit před ne-
gativními vlivy D 35 nebo je minimalizovat.
Dále je potřeba se zmínit, že kraj „protlačuje"
další sjezdy na Č. Třebovou a už nebudou jen
mimoúrovňové křižovatky u Řídkého a Janova.
(Jen na okraj, toto vše lépe řešila původní schvá-
lená severní varianta)
A jen otázka nakonec: Variantní řešení má cca
o 20 % menší zemní práce (násypy, výkopy), ob-
jekty na stavbě zůstávají stejné a přesto je va-
rianta dle ŘSD dražší? Pavel Hýbl

Spuštění úsekového měření 
na Zahájské se blíží
Řidiči, nohu z plynu! Úsekové měření, po kterém
volali obyvatelé Zahájské ulice, bude v ostrém
provozu na přelomu dubna a května. Na za-
čátku dubna má dojít k instalaci potřebného za-
řízení a jeho kalibraci, následovat pak bude
zkušební provoz. Dopravní komise v lednu do-
poručila, aby v Zahájské ulici byla radary mě-
řena rychlost 50 kilometrů v hodině, ale bylo
zároveň zachováno i snížení rychlosti na 30 ki-
lometrů v hodině. V praxi to znamená, že ve
směru do centra bude od začátku města mě-
řena padesátka a na tento úsek naváže část
s omezením maximální rychlosti na 30 kilome-
trů v hodině, ta už ale nebude hlídána radary
úsekového měření.
Zahájská ulice se stává již čtvrtou lokalitou v Li-
tomyšli, kde řidiče kontroluje úsekové měření.
Již dva roky toto opatření platí na ulicích T. G.
Masaryka, J. E. Purkyně a Moravská. Vedení
města přistoupilo k instalaci úsekového měření
v této ulici kvůli obavám obyvatel, kteří se bojí
rychle projíždějících vozidel. 
Při zvyšování bezpečnosti v této lokalitě se však
radnice nechce spoléhat pouze na radary, proto
úředníci jednají s distributorem elektřiny ČEZ.
Město se snaží o to, aby plánované rekon-
strukce elektrického vedení ČEZ realizoval dříve.

V současnosti se s nimi počítá na rok 2023.
Jejich dřívější dokončení by městu umožnilo re-
konstrukci vozovky a chodníků.
Pátou lokalitou s elektronickým monitorováním
provozu se stane světelná křižovatka, kde se
pomocí kamerového systému bude hlídat do-
držování stání na červenou. „Řada z projíždějí-
cích aut totiž nedodržuje ani toto základní
pravidlo. I tam by mělo být vše připraveno k os-
trému startu na přelomu dubna a května. Vě-
říme, že rozšíření úsekového měření zklidní
dopravu v těchto částech města,“ říká místosta-
rosta Radomil Kašpar. -mv-

Stanovisko ŘSD
k možnému posu-
nutí trasy dálnice
Na základě únorového setkání s odpůrci stá-
vající trasy dálnice zaslalo vedení města dopis
na Ředitelství silnic a dálnic s prosbou, zda je
možné zahájit zjišťovací řízení, ve kterém by
byly popsány a vyhodnoceny vlivy posunu
trasy dálnice oproti současné variantě 0. 
V reakci na tuto žádost ředitel ŘSD Pardubice
Bohumil Vebr uvedl, že již v minulosti bylo na
požadavek města vypracováno srovnání stu-
die variant tras, které bylo předloženo Cen-
trální komisi Ministerstva dopravy ČR. Ta
rozhodla o pokračování v původní variantě 0.
„Zahájením zjišťovacího řízení bychom v pod-
statě rozporovali nařízení nadřízeného or-
gánu a čelili neúčelnému plýtvání finančních
prostředků,“ vysvětlil v dopisu ředitel stano-
visko ŘSD.
Dalším důvodem pro odmítnutí žádosti je ča-
sový aspekt, protože dle ŘSD by vytvoření no-
vých průzkumů a odborných posouzení
mohlo zabrat až jeden rok.
Vedení města chce v příštích týdnech s ŘSD
jednat ještě o vytvoření protihlukových stěn
kolem Kornic. -mv-
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ZAMYŠLENÍ

Dne 18. 4. 2019 se náš tatínek, dědeček
a pradědeček Josef Karlík dožívá 90 let. Do dal-
ších let mu přejeme hodně zdraví, máme tě
rádi. Dcera a syn s rodinou, vnoučata, prav-
noučata. Milena Linková

Touto cestou děkuji celému pracovnímu ko-
lektivu Domova pro seniory, Zámecká 500 v Li-
tomyšli, zvláště pak zdravotním sestřičkám

a pečovatelkám za velice lidský přístup a pří-
kladnou péči o moji maminku.    Václav Kalina

Děkujeme sestřičkám z Charity – pí Ren-
zové, Nezbedové, Částkové a MUDr. Pávkovi za
doprovázení v posledních dnech života našeho
tatínka Víta Švece.

S úctou za rodinu Eva Šmídová, dcera

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Úvaha
„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na
cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je
mocí Boží. Je psáno: ,Zahubím moudrost mou-
drých a rozumnost rozumných zavrhnu.´ Kde
jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku?
Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha
v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty,
kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zá-
zračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je
to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro
povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus
Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství
Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je sil-
nější než lidé.“ 1.Kor. 1:18-25
Na jaře si připomínáme ukřižování Ježíše Krista.
Mnozí židé povazovali dobrou zprávu o Ježíši

Kristu za blábol, protože byli vyučováni, že Me-
siáš bude vítězný král, nikoli trpící služebník.
Ježíš neobnovil Davidův trůn, jak od něho oče-
kávali. Navíc byl popraven jako obyčejný zloči-
nec, a jak by obyčejný zločinec mohl být
spasitelem! I Řekové považovali evangelium za
nesmysl, protože nevěřili v tělesné vzkříšení,
neviděli na Ježíšovi mocné rysy svých mytolo-
gických bohů a domnívali se, že opravdu vážený
člověk nemůže skončit na kříži. Smrt je poráž-
kou, nikoli vítězstvím. I dnes považují mnozí lidé
dobrou zprávu o Ježíši Kristu za hloupost. Naše
společnost se klaní moci, vlivu a bohatství; Ježíš
naopak přišel jako pokorný a chudý služebník
a nabízí své království nikoli těm, kdo se mohou
prokázat skutky, ale těm, kdo mají víru. Svět to
považuje za zaostalé, avšak Bůh se rozhodl, že
právě tímto způsobem svět zachrání.
Ježíš nezůstal mrtev. Jeho vzkříšení ukazuje jeho
moc i nad smrtí. A když Ježíši důvěřujeme a spo-
léháme na něho jako na svého Pána a Spasitele,

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Učitelkou všech věcí je
zkušenost.                                       Caesar

Své významné životní jubileum oslavili naši
spoluobčané:
80 let – Věra Havranová,
     Marta Helanová, Jan Pavliš (Vlkov),

Věra Pecháčková
85 let – Jiří Exler
90 let – Josef Bočan, Marie Štanclová
91 let – Anna Stodolová
93 let – Ludmila Přikrylová
94 let – Věra Kutová, František Šauer
96 let – Jaroslav Theimer
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Zdeněk Petr, Králíky 
– Beáta Dujavová, Košice
Martin Hyršl, Pardubice 
– Veronika Hrůzová, Ústí n. Orlicí
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU svatbu oslavili
Alena a Karel Ondruškovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Boženou Švecovou (58 let)
Marií Bekirovovou (79 let)
Františkem Břenkem (82 let)
Marií Faltysovou (77 let)
Stanislavem Doubkem (56 let)
Vítem Švecem (74 let)
Marií Vopátkovou (95 let)
Věrou Kalinovou (93 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.

V březnu jsme přivítali miminka:
Dominik Šoltýs, Elen Kunderová, 
Matylda Mikulecká, Tereza Faltysová,
Marie Havlíková, Bára Hrdonková,
Meda Lukešová, Oliver Petr

zachrání nás od věčné smrti a dá nám věčný
život. To zní tak prostě a jednoduše, že to mnozí
lidé nechtějí přijmout. Ti „hloupí“ lidé, kteří jed-
noduše přijali Kristovu nabídku, jsou ve skuteč-
nosti nejmoudřejší, protože pouze oni budou žít
věčný život s Bohem. Boží cesty totiž nejsou
jako cesty světa, avšak Bůh nabízí věčný život,
což svět nabídnout nemůže.
Způsob přijetí spasení – záchrany je tak oby-
čejný a prostý, že to pochopí každý, kdo chce.
Avšak dovednostmi se do Božího království
nikdo nedostane, zato prostou vírou ano. Bůh
to tak připravil proto, aby se nikdo nemohl vy-
chloubat, že si k věčnému životu dopomohl
vlastními schopnostmi. Spasení dostáváme
cele a bezvýhradně od Boha jako dar skrze Kris-
tovu smrt, která nám umožnila, abychom se
stali dokonalými v Božích očích. Nemůžeme
učinit nic, čím bychom se stali pro Boha přija-
telní – stačí však, abychom přijali to, co pro nás
již vykonal Ježíš. Čestmír Šťovíček,

kazatel Církve adventistů sedmého dne

Bohoslužby přes Velikonoce
Společně připravují křesťané z litomyšlských
církví
12. 4. Křížová cesta od Kostela nalezení sv.

Kříže (sraz v 16.00)
22. 4. Velikonoční pondělí v Kostele sv. Lásky

v Budislavi ve 14.30 ekumenická veliko-
noční bohoslužba

Bohoslužby Římskokatolické církve
Všechny bohoslužby se uskuteční v kapitulním
kostele.
14. 4. Květná neděle v 7.35; 9.00, 17.45 průvod

s ratolestmi, uvedení do Svatého týdne,
četba pašijí

18. 4. Zelený čtvrtek v 18.00 mše sv. na pa-
mátku Večeře Páně

19. 4. Velký pátek v 18.00 pobožnost z Památky
umučení Páně, pašije

20. 4. Velikonoční vigilie ve 20.30 žehnání ohně,
velikon. chvalozpěv, slavení eucharistie

21. 4. Hod Boží velikonoční v 7.35; 9.00, 17.45
bohoslužby ze slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně 

22. 4. Velikonoční pondělí v 7.35, 9.00, 17.45 bo-
hoslužba velikonočního oktávu

Bohoslužby Československé církve husitské
14. 4. Květná neděle v 9.00 Bohoslužba s při-

pomínkou Kristova vjezdu do Jeruzaléma
18. 4. Zelený čtvrtek v 17.00 Pesachová večeře

s připomínkou poslední večeře Páně
19. 4. Velký pátek v 17.00 Pobožnost se čtením

pašijí
20. 4. Bílá sobota ve 20.00 Velikonoční vigilie

s křestní obnovou
21. 4. Hod Boží Velikonoční v 9.00 Sváteční bo-

hoslužba s oslavou Kristova vzkříšení
22. 4. Velikonoční pondělí v 9.00 Velikonoční

bohoslužba

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické
14. 4. Květná neděle v 9.00 bohoslužby
18. 4. Zelený čtvrtek v 18.00 čtení pašijí
19. 4. Velký pátek v 9.00 bohoslužby s večeří

Páně
21. 4. Velikonoční neděle v 9.00 bohoslužby

s večeří Páně
22. 4. Velikonoční pondělí v 9.00 bohoslužby

Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele
14. 4. Květná neděle v 9.30 bohoslužby s Ve-

čeří Páně, uvedení nového staršovstva
18. 4. v Zelený čtvrtek v 17.00 Náznak židovské

paschy pro děti
19. 4. Velký pátek v 9.30 čtení pašijí, modlitby

a písně, v 18.00 bohoslužby s Večeří Páně
21. 4. Hod Boží Velikonoční v 9.30 Velikonoční

bohoslužby se křtem a Večeří Páně,
18.00 Emauzské meditace s lámáním
chleba

Bohoslužba Adventistů sedmého dne
(v Husově sboru)
20. 4. Bílá sobota, 10.00-13.00

Daniel Kvasnička

Ekumenická
křížová cesta
Církve v Litomyšli upřímně zvou na ekumenic-
kou křížovou cestu, která se bude konat v pátek
12. dubna. Začínáme v 17.00 hod. u piaristického
kostela, odkud půjdeme společně směrem na
Šibeniční vrch. Cestou se budeme společně
modlit, zpívat písně a číst pašijní texty z Evan-
gelia podle Marka. Pro děti bude také připra-
vena hra. Václav Hurt, evangelický farář
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175 let – 9. 4. 1844 se narodil Roman Nejedlý,
skladatel, hudební pedagog, ředitel kůru, var-
haník, sbormistr, organizátor hudebního dění
a nakladatel. Po návratu z vojenské služby zí-
skal místo na chlapecké obecné škole v Lito-
myšli, výrazně se podílel na rozvoji kulturního
života, v letech 1872–83 řídil pěvecký spolek
Vlastimil. Repertoár rozšířil o skladby místních
skladatelů, komickou operetu, lidové písně
a vnesl do vystoupení prvek humoru. Roman
Nejedlý spolupracoval s humoristy ze sdružení
Hnízdo kosů litomyšlských, v jejichž spolku
působil jako zpěvák, textař, režisér frašek,
skladatel a dirigent. 
165 let – 10. 4. 1854 se narodil Jan Voborník,
literární historik a kritik, dramatik, překladatel
a středoškolský profesor. Do Litomyšle přišel
v září 1895 na místo profesora Dr. Josefa No-
váka, převzal po něm třídu a byt v domě čp.
112 (dnešní spořitelna). Působil 14 let jako pro-
fesor gymnázia v Litomyšli, všestranně se po-
dílel na kulturním životě ve městě. Na domě
čp. 112, kde bydlel, je pamětní kovová deska
s reliéfní podobou (ak. sochař Josef Šejnosta),
která byla z iniciativy jeho někdejších žáků za-
sazena 7. 4. 1935.
115 let – 18. 4. 1904 zemřel Viktor Faltis, ad-
vokát, malíř – amatér. Narodil se do zámožné
měšťanské rodiny Václava Faltise, gardisty
z revolučního dění roku 1848, majitele skladu
tabáku a litomyšlského purkmistra. Základy
malířství získal u litomyšlského malíře Anto-
nína  Dvořáka.  Tvorba  Viktora  Faltise  má
nepřekonatelný regionální význam pro Orlic-
koústecko, neboť v oblasti mezi Potštejnem
a Liticemi zachycoval národopisné výjevy,
vesnické statky, lidové památky, ale přede-
vším místní romantickou krajinu.
105 let – 4. 4. 1914 se narodil Zdeněk Kopal,
astronom, matematik, vysokoškolský učitel,
jeho rodný dům stával před dnešním hotelem
Dalibor v Litomyšli. Studoval na Univerzitě
Karlově, obor matematika, fyzika a astrono-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

duben 2019

Končiny u Litomyšle 
V obci Končiny, vzdálené 5 km od Litomyšle, se
nachází poutní kaple Panny Marie Lurdské. Byla
vystavěna z milodarů a vysvěcena roku 1886
děkanem Antonínem Šantou, velkým českým
buditelem a vlasteneckým knězem z Litomyšle.
V letech 1904 – 1905 byla kaple přestavěna sta-
vitelem Josefem Kremlem a znovu vysvěcena.
Pramen, nad kterým stojí poutní kaple, považo-
vali lidé za léčivý, proto tu byla zbudována roku
1902 studánka, zasazená do ozdobného ka-
menného portálu s jezdeckým reliéfem sv. Vác-
lava (autor Jan Kroupa). Za kaplí se nachází
křížová cesta z roku 1890 se čtrnácti zastave-
ními. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

mie, dále v Cambridgi a na Harvardu. Po
válce přijal místo profesora astronomie na
univerzitě v anglickém Manchesteru, kde pů-
sobil až do konce svého života. Publikoval
více než čtyři stovky vědeckých prací a pade-
sát knih, podílel se na přípravách projektu
Apollo, jeho hlavní přínos v astronomii spo-
čívá ve studiu dvojitých hvězd. V květnu 1991
převzal v Litomyšli čestné občanství. Na zá-
kladě Kopalova přání byla část jeho vědecké
pozůstalosti uložena do litomyšlského okres-
ního archivu.
15 let – 3. 4. 2004 byl odhalen památník
Zdeňka Kopala – Dvojhvězda. Dílo je věno-
váno památce slavného rodáka a je společnou
prací výtvarníků Federica Diáze a Mariana
Karla. Dvojhvězda se stala světovým uniká-
tem nejen pro svůj obsah, ale i díky použitým
materiálům a technologiím. Znázorňuje dvě
nekulové kapkovité hvězdy, které obíhají
kolem společného těžiště. Dvojhvězda se
vznáší na karbonové tyči ve výšce 3,5 m a je
vyrobena z kevlarových vláken. Součástí ne-
obvyklého díla je text, umístěný na zemi a tvo-
řící obrys dnes již neexistujícího Kopalova
rodného domu.
25 let – 15. – 16. 4. 1994 se na pozvání prezi-
denta České republiky Václava Havla uskuteč-
nilo v Litomyšli setkání sedmi středo-
evropských prezidentů (Německa, Polska,
Rakouska, Slovinska, Maďarska, Slovenska
a ČR). Myšlenka pozvat sem tyto státníky
vznikla v září 1993 při soukromé návštěvě pre-
zidenta Václava Havla v Portmoneu a na lito-
myšlském zámku. Starosta Miroslav Brýdl
a občané města připravili důstojné prostředí
pro neformální jednání prezidentů, které bylo
významnou událostí nejen pro Litomyšl. Pre-
zidenti prošli za účasti stovek občanů měs-
tem, ve Smetanově domě pro ně byl připraven
koncert. Druhý den jednali a uspořádali tisko-
vou konferenci na litomyšlském zámku. U pří-
ležitosti jejich návštěvy se konala dvoudenní
konference historiků, politologů a literátů.

Lenka Backová

V letošním roce byl opět vypsán dotační pro-
gram na obnovu podloubí. Zájemci mohou od
21. března do 21. června předkládat své žádosti.
Dotační program by měl pomoci vlastníkům ne-
movitostí v městské památkové rezervaci s re-
vitalizací vybraných objektů bez ohledu na to,
zda je objekt kulturní památkou nebo není. Do-
tační program vznikl jako pomoc vlastníkům
kulturních památek i nepamátkových objektů
na území městské památkové rezervace při je-
jich obnově. Peníze z dotace lze využít na ob-
novu hlavních průčelí objektů v městské
památkové rezervaci v Litomyšli.
V projektu budou podpořeny maximální výší
dotace 70 tisíci korunami s minimální 50% spo-
luúčastí žadatele restaurátorské práce v pod-
loubí objektů, včetně pilířů, a restaurátorské
práce v přízemí objektů bez podloubí. Na
ostatní práce v podloubí objektů včetně pilířů
a na ostatní práce na hlavním průčelí všech ob-
jektů v městské památkové rezervaci bude ma-
ximální výše dotace 50 tisíc korun s minimální
65% spoluúčastí žadatele. 
Další podmínky dotačního programu naleznete
na webu města ve vypsaných dotačních progra-
mech. Program vyhlásilo město Litomyšl poprvé
v roce 2015. V uplynulých dvou letech přispělo
město na obnovu podloubí 330 tisíci korunami.

-az-

Dotační program
na obnovu 
podloubíZvažují se úpravy hřiště u nábřeží

Od otevření proměněných Vodních valů uply-
nou letos v červnu již dva roky. Podle návštěv-
nosti hřiště se dá soudit, že si za tu dobu na
něj řada dětí i rodičů zvykla a lokalita se stala
oblíbeným místem pro vycházky a trávení vol-

ného času. V březnu se setkali představitelé
města a Nadace Proměny Karla Komárka, aby
se společně poradili, jak lokalitu ještě více za-
traktivnit. Závěry ze schůzky zní jasně. Archi-
tekti Martin Rusina a Martin Frei se budou
zabývat návrhem rodičů na úpravu svahu za
brodem. V místě by mohl vzniknout přírodní
prvek určený pro starší děti na lezení a překo-
návání překážek.
Do budoucna je možné, že v lokalitě vznikne
workoutové stanoviště pro venkovní posilo-
vání, které Litomyšlané znají například z Černé
hory. Dále se diskutovalo o možné instalaci
dřevěných sedáků kolem řeky, architekti rov-
něž prověří možnost doplnění krátké skluzavky
a drobné úpravy stávajících prvků.
„Ráda bych městu vyjádřila pochvalu za to,
s jakou péči se stará o nábřeží řeky Loučné
a o park u Smetanova domu. Bylo potěšující
vidět, v jak výborném stavu se nachází. Ocenit
bych chtěla především fakt, že dnes jsou ná-
břeží a park skutečně atraktivním místem pro
své obyvatele. Vyzdvihnout bych chtěla také
činnost správce parku pana Zdeňka Kocmana,
který o místa pečuje velmi zodpovědně,“
uvedla v dopisu vedení města Jitka Přerovská,
ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka. 

-mv-

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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V roce 2019 mohou občané opět žádat o dotaci
z programu na podporu nákupu domácích kom-
postérů.
Příjem žádostí o poskytnutí účelové dotace
proběhne od 1. 4. do 31. 7. 2019. Z rozpočtu
do tohoto programu bylo radou města vy-
členěno 30 tisíc korun, dotace na nákup
jednoho domácího kompostéru bude v ma-
ximální výši 800 korun. Finanční pomoci se
dočkají ti, kteří zakoupili kompostéry v ter-
mínu od 1. 10. 2018 do 31. 7. 2019 o minimál-
ním objemu 390 litrů, jenž je či bude

umístěný na oploceném pozemku nebo
funkčním celku v rámci zahrádkářských ko-
lonií ve vlastnictví, nájmu nebo prokazatel-
ném užívání žadatele.
Podat lze pouze jednu žádost na jeden poze-
mek nebo jeden funkční celek v rámci zahrád-
kářských kolonií, na které nebyla v období 10
předcházejících let poskytnuta dotace na nákup
domácího kompostéru. Oprávněnými žadateli
jsou fyzické osoby, které užívají oplocené po-
zemky na území Litomyšle a současně nemají
žádný dluh po splatnosti vůči městu nebo MÚ.

Přesné znění podmínek Dotačního programu na
podporu nákupu domácích kompostérů najdete
na webu města, případně v budově MěÚ na
adrese Bří Šťastných 1000, tel. 461 653 364. 
Základní pravidla jak kompostovat:
1. Silnější větve (o průměru větším než je 5 mm)

naštěpkujeme.
2. Do spodu kompostu patří hrubší a vzdušný

materiál, který umožní provzdušnění kom-
postu a odtok přebytečné vody.

3. Skladba materiálu ke kompostování by měla
být pestrá.

4. Kompost dobře promícháme-vlhké se su-
chým, zelené s hnědým = dusíkaté (mladá
krátká tráva s králičím a slepičím trusem)
s uhlíkatým (sláma, piliny, kůra, nadrcené
větve z prořezávek stromů)

5. K rychlému nastartování tlení přispějeme pří-
davkem zralého kompostu z minulých let

6. Pravidelně kontrolujeme optimální vlhkost
v kompostu

7. Kompost doporučujeme po 1-2 měsících pře-
házet (u uzavřených komposterů není nutné
provádět)

8. Kompost je zralý po 6 měsících -red-

Dotace na pořízení domácích kompostérů

Výzva vlastníkům k ochraně lesa
– rozšíření kůrovce
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního pro-
středí vyzývá všechny vlastníky lesa k prová-
dění pravidelných kontrol svého lesního
majetku z důvodu rozšíření podkorního hmyzu
(lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého
apod.) ve smrkových porostech po celé České
republice. 
V případě zjištění výskytu kůrovce je nutno
v součinnosti se svým odborným lesním hos-
podářem v co nejkratší době napadené stromy
vytěžit a asanovat. Zpracovat kůrovcové stromy
v tomto období je třeba nejlépe do konce
března, příp. během měsíce dubna, než začne
být brouk v teplém počasí aktivní a opustí tyto
stromy. Při napadení stromů kůrovci se používá
chemická asanace pomocí insekticidů nebo
mechanická asanace, kdy se dříví odkorní. Sa-
motné pokácení stromů nestačí. Neasanované
stromy ani potěžební zbytky nesmí zůstat ležet
v lese či na okraji lesa na skládce. Příznaky na-
padení kůrovcem jsou rezavění korun smrků,
opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na
kmeni, příp. drtinky na spodní části kmene
a následné odumírání celých stromů.
Zároveň je třeba v lese aktivně vyhledávat

stromy atraktivní pro kůrovce, zejm. vyvrácené
a zlomené vzniklé během zimy. Tyto stromy
a všechny jejich části, zatím neobsazené ků-
rovci, je nutné zpracovat také co nejdříve, nej-
později však do konce května (v lesních
porostech do 600 m nadmořské výšky), příp. do
konce června (v lesních porostech nad 600 m
nadmořské výšky). Toto dřevo je třeba odvézt
z lesa, příp. provést preventivní chemickou asa-
naci. Pokud se však tyto stromy použijí na místě
jako lapáky pro nalétnutí kůrovce (tj. během
dubna, května), je třeba je do konce měsíce
května, resp. června též chemicky nebo mecha-
nicky asanovat.
Kontakty na příslušné odborné lesní hospodáře
jsou k dispozici na MěÚ Litomyšl, Odbor ŽP.
V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty
a rozvojem kůrovcové kalamity na většině
území České republiky byl spuštěn nový infor-
mační portál nekrmbrouka.cz určený především
drobným vlastníkům lesů, který přináší jedno-
duché a srozumitelné informace, jak postupo-
vat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity.

Za Odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl
Lenka Havránková

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu 
Místo: město Litomyšl + integrované obce
Termín: 3. 4. – 4. 4. 2019
Druhy odebíraných odpadů:
Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla,
ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřa-
zené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, led-
ničky, mrazničky, televizory, rádia, zářivky,
pneumatiky.

harmonogram svozu
středa 3.4.:
15.00 – 15.15 Nedošín
15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
čtvrtek 4.4. :
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger, LIKO Svitavy

Cibuloviny u světelné křižovatky
V říjnu loňského roku bylo na v travnaté ploše
u světelné křižovatky vysázeno 4000 ks cibulí
tulipánů a narcisů. V dnešních dnech se objevují
v trávníku listy jednotlivých rostlin. Již brzy se
můžeme těšit na záplavu červeno-bílých květů. 
Květy cibulovin se dále budeme moci pokochat
například v Klášterních zahradách, u městského
bazénu, na ulici 9. května nebo v trávníku u No-
vého kostela. 

Kontrola budek
Stejně jako v loňském roce se v prvních měsí-
cích letošního roku pokračovalo v kontrolách
budek. Letos se podařilo zkontrolovat a vyčistit
25 budek v Nedošíně. Kontrolu budek zajistila
ZO ČSOP Litomyšl.

Pás u Nového kostela
V letošní sezóně proběhne obnova výsadby
v pásu u Nového kostela. Původně zde byl vy-
sázen pás dřevin Stephanandra incisa, které
bohužel drsné podmínky stanoviště nezvládly.
Keře budou nahrazeny odolnou růží (Rosa ru-
gosa). Jelikož se jedná o velmi odolný keř, do-
ufáme, že náročné podmínky ustojí.

Výsadby stromů 
Na jaře plánujeme pokračovat ve výsadbách
stromů ve městě. Přibyde okolo 20 stromů.
Nové stromy se objeví například na hřbitově,
u Domu dětí a mládeže, u úřadu a na ulici Za-
hájská. Také bude nahrazen morušovník nad
Billou, který na podzim následkem silného větru
praskl a musel být okamžitě pokácen.

Barbora Čadová, MěÚ Litomyšl

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Starostové východočeských
měst nad společnými tématy • České sdružení
UNESCO na Holiday World 2019 • Utkání hoke-
jových B týmů Litomyšle a Chocně • Nakopněte
svoji školu • Tisková konference města v březnu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

K městské zeleni

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
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Nemocnice Pardubického kraje
má pět nových sanitních vozů

Setkání 
s managementem 
nemocnice

Tři nové vozy Ford
Transit Custom slouží
pacientům už od září
loňského roku, další
dva byly pořízeny letos
v únoru Hodnota jed-
noho vozu Ford Transit
Custom je více než
1 350 000 Kč včetně
daně, nemocnicím
budou sanitky sloužit
dlouhá léta. „Vedle
toho, že se nám daří
postupně obměňovat
vozový park Zdravotnické záchranné služby PK,
chceme, aby i přepravní služba našich nemoc-
nic odpovídala 21. století. Bohužel jsem se při
cestách krajem setkával s vozidly, které již měla
svá nejlepší léta dávno za sebou, a proto jsme
rozhodli o krajském příspěvku na pořízení no-
vých vozů. Jsem také rád, že se nám daří vyřa-
zená vozidla nabízet do našeho partnerského
regionu na Ukrajině, jelikož tam mohou sanitky
sloužit mnoho dalších let, a nahradit tak i čtyři-
cet let staré stroje,“ uvedl hejtman Martin Ne-
tolický.
Klíčky od dvou posledních zbrusu nových sani-
tek předal nemocnici ve středu 13. března za
Pardubický kraj radní pro zdravotnictví Ladislav
Valtr. „Je pro mě důležité, aby byla zdravotní
péče dobře dostupná po celém území Pardubic-
kého kraje, což s novými sanitními vozy určitě
bude. To, že se také zvýší komfort a úroveň pře-
vozu, je jen další důvod pro poskytnutí finanč-
ních prostředků. Vozy jsou vybavené pojízdnou

sedačkou pro imobilní pacienty a dalším příslu-
šenstvím. Dalším krokem ve výbavě by do bu-
doucna určitě měly být i schodolezy, které by
našim zdravotníkům výrazně usnadnily trans-
port pacienta z vyšších pater budov,“ doplnil
radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. 
Nové sanitní vozy disponují nájezdovou ram-
pou, dvěma pojízdnými sedačkami i lehátkem.
V jedné sanitce je tak možné převézt čtyři sedící
a jednu ležící osobu zároveň. Zdravotní do-
pravní služba nemocnic ve Svitavách, Litomyšli
a Ústí nad Orlicí je řízena centrálně z dispečinku
v Litomyšli. „Ten jsme uvedli do provozu minulý
rok v dubnu. Vedla nás k tomu celá řada dů-
vodů. Na prvním místě byla samozřejmě ekono-
mika, chtěli jsme přepravu zefektivnit,
maximálně využít kapacitu jednotlivých vozů
a vytížit je tak, abychom snížili konečné náklady
za převoz. Kromě ekonomického hlediska exis-
tovaly i důvody ryze praktické, naši dispečeři
mají o pohybu sanitek okamžité informace
a mohou pružně reagovat na aktuální potřeby
pacientů,“ vysvětlil důležitou roli centrálně ří-
zené zdravotní dopravní služby Tomáš Gottvald,
předseda představenstva a generální ředitel
Nemocnice Pardubického kraje.

Kateřina Semrádová, NPK, foto: NPK

Jeden sanitní vůz Zdravotnické dopravní služby Nemocnice Pardubického kraje (NPK) pro
Orlickoústeckou, Litomyšlskou a Svitavskou nemocnici uskuteční měsíčně kolem 140 převozů.
Služba je určena pro všechny imobilní a hůře pohyblivé pacienty, kteří se potřebují dopravit
z a do nemocnice. Vozový park dopravní služby dnes čítá 28 vozů. Pět nových sanitek se v NPK
pořídilo jen za minulý půlrok a pacienti už je mohou využívat.

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 6. 4. MUDr. Paseková
Ne 7. 4. MUDr. Paseková
So 13. 4. MUDr. Sláma
Ne 14. 4. MUDr. Sláma
Pá 19. 4. MUDr. Mikulecká
So 20. 4. MUDr. Kašparová
Po 22. 4. MUDr. Dejdarová
So 27. 4. MUDr. Přichystalová
Ne 28. 4. MUDr. Jílek ml.
St 1. 5. MUDr. Přichystalová
So 4. 5. MUDr. Sláma 
Ne 5. 5. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 6. 4. MUDr. Cacková
Ne 7. 4. MUDr. Hájková
So 13. 4. MUDr. Jung
Ne 14. 4. MUDr. Laštůvková
Pá 19. 4. MUDr. Mareš
So 20. 4. MUDr. Papoušková
Ne 21. 4. MUDr. Pešková
Po 22. 4. MUDr. Pilařová
So 27. 4. MUDr. Sadílková
Ne 28. 4. MUDr. Šíchová
St 1. 5. MUDr. Švábová
So 4. 5. MUDr. Filová
Ne 5. 5. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 6. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 7. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 13. 4. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 14. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 19. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
So 20. 4. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 21. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 22. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 27. 4. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 28. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 1. 5. Sanatio, tel. 461 311 909
So 4. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 5. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
6. – 7. 4. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
13. – 14. 4. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
19. 4. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
20. – 21. 4. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
22. 4. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
27. – 28. 4. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
1. 5. MUDr. Nováková Lenka
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
4. – 5. 5. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

Starosta Daniel Brýdl a místostarosta Radomil
Kašpar se 8. března setkali s novým ředitelem
Litomyšlské, Orlickoústecké a Svitavské nemoc-
nice Jaroslavem Kajzrem. Schůzky se zúčastnili
i krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr
a člen představenstva Nemocnice Pardubic-
kého kraje František Lešundák. Společně mluvili
například o plánech rozvoje Litomyšlské ne-
mocnice.
Více o investicích do parkovacích míst, opra-
vách majetku a modernizaci monobloku za de-
sítky milionů korun najdete v minulé Lilii. -az-

Jarní svozové
akce biologického
odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 8. dubna do 18. dubna na základě
osobní a písemné objednávky občanů města
pouze odvoz nebo likvidaci biologického od-
padu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud
objednatel (může to být i zástupce skupiny ob-
čanů) potom osobně předá vytříděný biologický
odpad do přistaveného kontejneru v předem
stanovenou dobu pracovníkům Městských slu-
žeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvi-
dace zcela zdarma. Pokud objednatel nezajistí,
aby se na uvedeném místě přistavení kontej-
neru nenacházely jiné druhy komunálního od-
padu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz
zpoplatněn dle platného ceníku Městských slu-
žeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro
objednávky odvozu biologického odpadu jsou
Emil Vávra, Michal Kopecký, Jana Vybíralová,
Milan Hlous (všichni tel. 461 613 491). 

Lenka Hladíková, Městské služby Litomyšl

ROZPIS SLUŽEB
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Českomoravské pomezí se prezentovalo
na veletrzích cestovního ruchu v ČR a SR
Také letos se před zahájením turistické sezóny
uskutečnila řada veletrhů cestovního ruchu ur-
čených pro odborníky a širokou veřejnost. Hned
na pěti z nich se představilo i Českomoravské
pomezí, region vymezený městy Svitavy, Lito-
myšl, Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto.
V lednu prezentovali zástupci jednotlivých měst
to nejzajímavější ze své nabídky na veletrhu Re-
giontour v Brně. Díky spolupráci se sdružením
České dědictví UNESCO se Českomoravské po-
mezí představilo také na veletrhu Slovakiatour
v Bratislavě, kde se prezentace českých regionů
pravidelně těší velkému zájmu návštěvníků.
V únoru následovala účast na největším stře-
doevropském veletrhu cestovního ruchu Holi-
day World v Praze. Stovky potenciálních
návštěvníků se s atraktivní nabídkou regionu na
pomezí Čech a Moravy seznámily i na veletrhu
Infotour v Hradci Králové, který proběhl začát-
kem března. Historicky poprvé se pak poslední
březnový víkend zástupci Českomoravského
pomezí zúčastnili veletrhu For Bikes v Praze. Na
akci, která je určena především fanouškům ak-
tivního trávení volného času, byla prezentována
široká škála možností, které region nabízí v ob-
lasti cyklistiky, pěší turistiky a dalšího sportov-
ního vyžití. 
Kromě pestré nabídky informačních a propa-
gačních materiálů přilákala mnoho návštěvníků
na stánek Českomoravského pomezí také mož-

nost zasoutěžit si o zajímavé ceny v rámci
kvízu, který blíže představil jednotlivá města re-
gionu. Během veletrhů byly rovněž předány
ceny výhercům loňského ročníku soutěže „Kou-
zelné putování Českomoravským pomezím“.
Vylosovaní soutěžící si s sebou domů odvezli
například mobilní telefon, tablet, vouchery na
víkendové pobyty nebo vstupenky do památek
a na kulturní akce. O spoustu hodnotných cen
si v letošním roce můžete zahrát i vy. Stačí vy-
razit na výlet a navštívit vybrané turistické
atraktivity našeho regionu. Více informací
o soutěži a hrací kartu získáte v informačním
centru nebo na internetovém portálu Českomo-
ravského pomezí.

Jiří Zámečník, marketingový manažer

Nehybný muž vyděsil okolí. Na základě te-
lefonického oznámení v únoru přispěchali
strážníci k muži, který ležel vedle svého vozidla
a nekomunikoval s okolím. Hlídka zjistila, že byl
při vědomí a urychleně mu přivolala pomoc. Zá-
chranáři následně muže převezli do nemocnice.

Naléváním nezletilým se může prodražit.
V únoru strážníci řešili přestupek – podávání al-
koholu osobě mladší 18 let. Hlídka přestupek
zadokumentovala a předala ke správnímu řízení
na Městský úřad Litomyšl, Odbor školství a so-
ciálních věcí. Ve správním řízení je možné uložit
sankci do 10 000 Kč a lze také uložit zákaz čin-
nosti na jeden rok.

Popíjet se nemůže všude. V únoru a březnu
řešili strážníci čtyři přestupky proti obecně zá-
vazné vyhlášce, o konzumaci alkoholu na veřej-
ných prostranstvích. Ve třech případech
strážníci přestupcům uložili pokutu v příkazním
řízení na místě. Jeden případ byl předán ke
správnímu řízení na Městský úřad Litomyšl,
Odbor správní. Popíjet na veřejnosti se v Lito-
myšli nesmí (pokud není akce pořádána měs-
tem) na veřejných prostranstvích, v památkové
rezervaci, zastávkách veřejné dopravy
a v okruhu 100 metrů od škol, školek, zdravot-
nických zařízení a dětských hřišť.

Další krádeže v obchodním domě. V březnu
vyřešili strážníci jeden přestupek krádeže v ob-
chodním domě Kubík. Přestupek byl vyřešen
uložením pokuty na místě.

Odpad patří do koše. V březnu řešili stráž-
níci, na základě oznámení, porušení obecně zá-
vazné vyhlášky o čistotě a rovněž i zákona
o odpadech. Neznámý pachatel totiž odkládal
odpadky volně na ulici. Strážníci přestupek pře-
dali ke správnímu řízení na Městský úřad Lito-
myšl, Odbor životního prostředí.

I prodejci musí dodržovat pravidla. V bře-
znu strážníci zjistili a zadokumentovali dva pře-
stupky porušení tržního řádu. Obchodníci
vystavovali zboží v plastových přepravkách
a zabírali výrazný kus podloubí. Oba přestupky
byly předány ke správnímu řízení na Městský
úřad Litomyšl, Odbor správní. 

Nestyďte se ozvat! V březnu se třikrát na
městskou polici obrátila žena s žádostí o pomoc
při manipulaci s osobou se zhoršenou pohybli-
vostí. Strážníci pokaždé vyjeli na místo a rádi
pomohli. I toto je práce Městské policie Lito-
myšl.

Na psy si dávejte pozor. V březnu vyřešili
strážníci dva přestupky proti obecně závazné
vyhlášce o pravidlech pohybů psů na veřejném
prostranství. Domácí mazlíčci se potulovali
městem na volno a bez dozoru, čímž mohli
ohrozit kolemjdoucí. Oba přestupky strážníci
vyřešili uložením sankce na místě. 
Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJELitomyšl vyhlášena
bránou do regionu!
Město Litomyšl se prezentaci a propagaci svých
krás věnuje systematicky a dlouhodobě. Ani
spolupráce s vládní agenturou CzechTourism
pro nás není novinkou. Hlavním cílem Czech-
Tourismu je budování značky České republiky ve
světě i podpora lokálních destinačních mana-
gementů. Počínaje rokem 2019 upouští Czech-
Tourism od tzv. ročních témat, jako byl např.
Karel IV. či baroko. Hlavním komunikačním té-
matem pro další tři roky budou Města – brány
do regionů. 
Litomyšl má tu čest zařadit se vedle Kutné
Hory, Karlových Varů a Prahy do letošní tvorby
kampaní se sloganem „Like a Czech“. Litomyšl
je i do zahraničí prezentována jako lázně ducha
– tedy místo, kam si mohou návštěvníci přijet
odpočinout a načerpat novou energii. Obrovská
fotografie Litomyšle putovala jako vlajková
loď s agenturou CzechTourism i po domácích
a zahraničních veletrzích cestovního ruchu.

V těchto dnech se dokončuje příprava natáčení
půlminutového spotu a plánuje se také řada
návštěv novinářů a touroperátorů z celého
světa.  
Lázně ducha Litomyšl jsou v marketingových
plánech zahraničních zastoupeních agentury
CzechTourism v Německu, Polsku a Pobaltí, na
Slovensku, v Itálii, ve Španělsku i ve Skandinávii.
Ve spojení s památkou UNESCO také ve vzdá-
lených trzích – konkrétně v Japonsku, v Koreji
a Filipínách. 
Věříme, že tato kampaň přivede do našeho
města kvalitní návštěvníky, milovníky památek
UNESCO, kultury a všeho krásného. Snažíme si
vybírat – nejde nám o kvantitu, ale o kvalitu.
Velké díky patří Českomoravskému pomezí
i dalším institucím za pomoc s organizací press
a famtripů! Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Informace
k volbám do Evrop-
ského parlamentu
V neděli 14. dubna 2019 od 8.00 hod. do 16.00
hod. budou mít voliči – občané jiného členského
státu Evropské unie, kteří chtějí hlasovat ve vol-
bách do Evropského parlamentu, možnost
podat si žádost o zápis do seznamu voličů.
Služba bude zajištěna v budově Městského
úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 597– odbor
správní. Milena Holasová, 

vedoucí Odboru správního, MěÚ Litomyšl

strana 1 >
Rekordní je i počet gurmánských pramenů –
celkem na 31 místech můžete sbírat razítka
a soutěžit. Soutěž bude opět vícerychlostní –
gurmánské prameny můžete nasbírat buď
v rámci lázeňské soboty 27. dubna (a hned vy-
hrát) nebo si je vychutnávat až do konce tohoto
roku a být součástí slosování příští rok. V po-
drobnějším programu, který najdete v této Lilii
na straně 18, můžete vidět, že akci ozdobí i řada
zvučných jmen. Vážíme si však i zapojení míst-
ních spolků, sborů, kapel a dalších vystupujících
na kolonádě – bez vás by to jednoduše nebyly
ty pravé lázně ducha! Těšíme se na viděnou i na

Toulovcově náměstí, kde bude opět Hlavní lá-
zeňská scéna, oblíbený Fotoateliér HRG na ulici
a řada dalších atrakcí. Lázeňský prodloužený ví-
kend zakončíme nedělní Snídaní v trávě a od-
poledním koncertem ke 20. výročí zápisu
zámeckého areálu na Seznam UNESCO v po-
dání vokální skupiny SYxtet. Nezbývá, než se
společně přimluvit za krásné počasí a užít si Li-
tomyšl opravdu naplno! 
Více informací naleznete na www.laznedu-
cha.cz, případně na facebookové stránce, kde
pravidelně zveřejňujeme také novinky z příprav
této akce.   Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Duch pramení v Litomyšli... 
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Koncerty litomyšlských sborů
pro dobrou věc

V kostele Povýšení sv. Kříže ve středu 20.
března vystoupily litomyšlské sbory Vlastimil,
Dětský sbor ZŠ Zámecká, DPS Kvítek a Lilium,
Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor na
koncertu pro dobrou věc. Výtěžek z akce Zpí-

váme pro UNICEF podpoří malé děti z celého
světa. Celkem se vybralo 5000 Kč na vstupném
a dalších 15 150 Kč na darech. V České republice
se 20. března uskutečnilo přes 60 takových
koncertů. -mv-, foto: archiv pořadatelů

Na podzim vyjde kniha
o litomyšlské architektuře
Porevoluční litomyšlští sta-
rostové se v březnu setkali
s německým architektem
a publicistou Florianem
Aicherem. Téma jejich
schůzky asi nikoho nepře-
kvapí, byla jím soudobá ar-
chitektura a zásahy do
veřejného prostoru. 
Setkání nebylo náhodné,
protože Florian Aicher při-
pravuje knihu The Potential
of the Small City Litomyšl,
která vyjde v prestižní edici
Detail. V ní vychází díla po-
jednávající o nejlepší evropské architektuře.
Na celkem 152 stránkách v anglickém a němec-
kém jazyce hodlá autor představit porevoluční
stavební vývoj města i nejvýznamnější litomyšl-
ské stavby posledních let – od zpřístupnění
Klášterních zahrad, otevření autobusového ná-

draží, revitalizace zámec-
kého návrší, výstavbu kry-
tého bazénu až po
proměnu nábřeží Loučné.
„Osobně jsem nabyl dojmu,
že se pan Aicher chtěl
s námi sejít, aby hlouběji
pochopil celé naše porevo-
luční počínání v širším kon-
textu, včetně mezilidských
vztahů přímo na radnici
a vztahů radnice vůči veřej-
nosti. Zajímaly ho naše
tehdejší vize o budoucnosti
města a jejích naplňování,“

shrnuje průběh jednání Jan Janeček, litomyšlský
starosta v letech 2002 až 2006.
Součástí knihy budou stavební plány i bohatá
fotodokumentace. Kniha vyjde na podzim letoš-
ního roku v omezeném nákladu 2000 kusů.

-mv-

Do Centra sociální pomoci města 
Litomyšl hledáme
kolegy či kolegyně na pozici: 

Sociálně zdravotní
pracovník 
Požadavky: zdravotní asistent / zdravotní 
sestra, vzdělání v oblasti sociální práce – výhodou
SŠ či VŠ, lze nahradit praxí, možno i zaučit. 
Pracovní náplň: administrativa v oblasti 
zdravotní péče, zodpovědnost za individuální
plánování v sociální oblasti – zaučíme. 
Požadujeme schopnost samostatného rozhodo-
vání, chuť učit se nové věci, profesionální přístup
k plnění úkolů, vstřícný přístup k pacientům/klien-
tům – vysoká míra empatie, schopnost 
pracovat v týmu, dobrá uživatelská práce na PC. 

Pracovník přímé 
obslužné péče
nepřetržitý směnný provoz, nejčastěji 7–19 h
a 19–7h, zkrácený ¾ či ½ úvazek, min. vyučení,
kvalifikační kurz v oboru výhodou, trestní 
bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, 
tolerance, empatie, očkování proti Hep B lze 
absolvovat před nástupem. 

Na dohody o provedení práce hledáme

brigádníky 
do kuchyně, prádelny a úklidu.
Může jít o pravidelnou roční spolupráci
i nárazové týdenní cykly – vždy dle dohody. 

Nabízíme dobré platové podmínky,
sociální výhody. Bližší informace
tel. 602 520 707, reditel@csplitomysl.cz.

Informační centrum na
letošní turistickou sezónu
připravilo ve spolupráci
s řadou zdejších podnika-
telů a organizací další vy-
dání oblíbené knížky plné
bonusů a slev s názvem
„Užijte si Litomyšl“. Jejím
cílem je turisty do Lito-
myšle nejen přilákat, ale také je ve městě udr-
žet více než jeden den a i místním občanům
nabídnout tip na trávení volného času. Proto
v rámci bonusové knížky nabízí přes 40 sub-
jektů více než 50 různých slev, bonusů nebo
výhodných nabídek. 
Majitelé této bonusové knížky mohou slevy či
výhody čerpat až do konce roku 2020. Lze
tedy předpokládat, že pokud si v letošním roce
někdo bonusovou knížku v Litomyšli pořídí
a nestihne vyčerpat všechny slevy, vrátí se
i příští rok, aby o některé výhody nepřišel. 

Malý sešitek o velikosti
vizitky 7 x 14 cm obsa-
huje slevy přehledně se-
řazené do kategorií:
ubytování, stravování,
kavárny, vinárny, bary,
sport a wellness, spe-
cializované prodejny
a služby, památky,

muzea a galerie. Zájemci o bonusovou knížku
naleznou slevy na vstupy do památek jako je li-
tomyšlský zámek, městskou obrazárnu, Port-
moneum, zámecké sklepení se sochami
O. Zoubka a další. Z ostatních kategorií se
mohou návštěvníci města těšit na slevy v re-
stauracích, hotelech a penzionech, zvýhodněný
vstup do bazénu, na masáže, výhody v kavár-
nách, vinárnách a různých místních obchodech
a obchůdcích se specializovaným zbožím. 
Na rozdíl od jiných podobných slevových akcí
nebude brožurka rozdávána zdarma, ale je ur-

čena k prodeji. Lze si ji koupit za 50 Kč v ně-
kterém z prodejních míst, a to v IC na náměstí
a IC u zámku, recepci hotelu Zlatá Hvězda, re-
cepci hotelu Aplaus a chrámu Nalezení sv.
Kříže. Poté může po celé dvě sezóny čerpat
slevy. V prodeji bude od 1. dubna. 
Cílem celého projektu „Užijte si Litomyšl“ je
hlavně podpořit cestovní ruch ve městě, místní
podnikatele a další subjekty, aby se zvedla je-
jich návštěvnost a také aby byli spokojeni náv-
štěvníci, kteří kromě návštěvy krásných
litomyšlských památek získají výhody u míst-
ních ubytovatelů, restauratérů a prodejců. 

Za Informační centrum Litomyšl
Blanka Brýdlová

Užijte si Litomyšl se slevami a výhodami

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Členové komise pro životní prostředí vznesli
otázku ke třídění odpadu ve školních a sportov-
ních zařízeních v Litomyšli. Výsledkem šetření
bylo, že zájem o třídění na školách je různý. 

Příkladná sy-
s t é m o v á
změna čeká
žáky 3. ZŠ Li-
tomyšl. V lis-
topadu 2018
město Lito-
myšl zazna-
m e n a l o
žádost ředi-
tele 3. ZŠ
Pavla Jirsy,
který poptával
nádoby na tří-
dění odpadu
pro třídy, které
budou pevné
a omývatelné

oproti kartónovým krabicím, které nesplňovaly
hygienické ani estetické hledisko. Je vidět, že
jasně formulovaná přání jsou dříve či později
vyslyšena. Zájem o nádoby byl zprostředkovaně
městem Litomyšl předán autorizované obalové
společnosti EKO-KOM a.s. Manažer společnosti
pro Pardubický kraj doporučil přihlásit školu do
programu Tonda Obal, který bude učit děti třídit
odpad zábavnou formou. Ke zdravému život-
nímu stylu neodmyslitelně patří i třídění od-
padu, které děti bude provázet po celý budoucí
život.
Škola získala dobré ohodnocení za zřízení třídí-
cího koutku při vstupu do školy. Ve škole je
možné vytřídit dosloužilé elektrospotřebiče, to-
nery a cartridge, baterie, přepálené oleje z do-
mácností, papír, plast. Ocenil příkladné aktivity
na škole v podobě osvěty-přednášek ve spolu-
práci s Fakultní nemocnicí Praha Motol, které se
týkají zdravého životního stylu. Věnuje se spor-
tovnímu vyžití dětí o přestávkách. Děti mají
možnost namísto mobilním telefonům věnovat
se basketu, ping pongu, proběhnout se v atriu
školy, posilovat na hrazdě .. Přání se naplnilo 11.
března 2019. Třídním kolektivům bylo v aule
slavnostně přiděleno celkem 15 pevných nádob
na plasty a papír a 7 sad barevných tašek. In-
struktáž a třídění hrou s Tondou Obalem pro-
běhne dne 15. dubna 2019.
Věřím, že dětem program pomůže prakticky od-
pady třídit jak ve škole, tak i doma. Zjistí, jak je
třídění odpadu důležité, a snad to vysvětlí
i mnohým dospělým. 

Jana Foltová, MěÚ Litomyšl

Podnikaví rodiče bodovali
v programu „Rozvíjím svůj svět“
Unikátní půlroční rozvojový program má své
úspěšné absolventy i v Litomyšli. Dvacet soci-
álních podnikavců, kteří své sny o lepším světě
proměňují ve skutečnost, podpořilo projekt
pražské organizace Spiralis. Ekozahrada Ja-
blíčko, Pohádky pro společné čtení, Galerie de
Lara, Hipoterapie OSH Baneta, Rodinné cen-
trum Krůček, Centrum Spontanea, Krabice od
bot, Dobrobydlo, kurz Tonoucí se stébla chytá,
komunitní bydlení jsou některé z projektů, na
kterých pracovali účastnici společně s experty
na sociální ekonomiku, marketing, public rela-
tions, komunikaci a kariérový rozvoj.
Absolventi šestiměsíčního kurzu měli možnost
důkladně poznat svoje své silné stránky vhodné
k podnikání, vytvořili si svůj první akční a pod-
nikatelský plán rozvoje, navrhli webové stránky,
připravili e-shop a rovněž si natrénovali vystu-
pování na veřejnosti. Na závěr zcela profesi-
onálně představili svůj komunitní projekt před
odbornou porotou. 
„Když se lidé stanou rodiči, vzroste u nich touha
aktivně řešit společenské problémy. Chtějí lepší
svět pro své děti. Naše pro-
gramy jim pomáhají projevit
a uplatnit svůj potenciál
naplno. Jsme rádi, že v Lito-
myšli a okolí je tolik lidí,
kteří chtějí rozvíjet svůj
svět,“ vysvětluje Miriam
Vránová, lektorka pro-
gramu Spiralis. 
Litomyšl je jedním z šesti
míst v Česku, kde vzdělá-
vací nezisková organizace
Spiralis program pořádala.
Nový Jičín, Milovice, Pracha-

tice, Radešínská Svratka a Ústí nad Labem jsou
další destinace, kde mají podnikaví rodiče šanci
získat podporu při rozjezdu svého projektu. 
„Díky kurzu jsem si vytvořila portfolio doved-
ností, využívám vědomě svoje kompetence. Zá-
roveň zakládám komunitní spolek na podporu
dětí, které se vzdělávají doma. Aktuálně sepisu-
jeme stanovy a komunikuju s obcí o dlouho-
dobé spolupráci“, hodnotí přínos kurzu Jana,
jedna z účastnic. 
Důležitou roli hrají v programu také místní ex-
perti a mentoři. Pomáhají účastníkům nastavit
reálná očekávání a propojují je s místní komu-
nitou. 
„Uvítal jsem, když mě Spiralis oslovil, abych byl
mentorem v tomto programu. Fandím projek-
tům, které mají přesah do společnosti. A u nás
na Zámeckém návrší je nyní coworkingový pro-
stor pro rozvoj těchto projektů,“ říká David Za-
ndler, ředitel Zámeckého návrší Litomyšl. 
Účast v programu je pro účastníky bezplatná
díky podpoře Evropského sociálního fondu. 

Ilona Fábry

3. ZŠ třídí
odpad
komfortněji

Dětští dokumentaristé z Litomyšle
natočí vzpomínky pamětníků
Druhá světová válka, politické procesy 50. let
a kolektivizace, ale také doba nedávná a rok
1989. To jsou témata, kterým se bude až do
konce června věnovat devět žákovských týmů
ze tří litomyšlských a jedné českotřebovské zá-
kladní školy. Zapojily se totiž do projektu Pří-
běhy našich sousedů, které realizuje nezisková
organizace Post Bellum díky finanční podpoře
z Evropského sociálního fondu, Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání a měst Lito-
myšl a Česká Třebová.
Najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vy-
právění, to dále zpracovat do rozhlasové či
video reportáže, komiksu nebo třeba divadelní
scénky a nakonec příběh srozumitelně předsta-
vit veřejnosti. To jsou úkoly, které před sebou
žáci 8. až 9. tříd mají. Pomáhat jim při tom
budou jejich učitelé dějepisu nebo občanské vý-
chovy a regionální koordinátorka Michaela Ka-
plavková. „Jsem příjemně překvapena velkým
zájmem o tento projekt ze strany žáků. Z našich
výzkumů vyplývá, že děti získávají díky projektu
nejen znalosti o moderních dějinách a práci
s technikou, ale učí se spolupracovat v týmu
a dochází i ke zlepšení jejich vztahu k učitelům

i starší generaci. V dětech projekt probouzí také
zájem o rodinnou historii a osud jejich rodiny ve
20. století,“ míní Kaplavková.
Některé děti v rámci projektu navštíví Český
rozhlas, kde si s pomocí odborníka zpracují
vlastní rozhlasovou reportáž, jiné sestříhají
a vytvoří video reportáž pod dohledem profesi-
onála nebo nakreslí komiks. Účast v projektu
potvrdili např. Václav Jozefy, MUDr. František
Zeman či Vojtěch Stříteský. Nejen jejich zají-
mavé životní příběhy pak děti představí široké
veřejnosti na závěrečném slavnostním večeru
26. června v litomyšlském kině Sokol. Zpraco-
vané vzpomínky pamětníků se stanou součástí
archivu Paměti národa a budou tak uchovány
pro další generace.
K červnu 2018 se do vzdělávacího projektu Pří-
běhy našich sousedů zapojilo na 3 182 žáků
a studentů z téměř pěti set škol po celé České
republice, kteří zdokumentovali celkem 761 pa-
mětnických příběhů. Cílem projektu není zapojit
jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale naopak
zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nej-
širšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých
žáků a studentů. Hana Živná, Post Bellum

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
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Noc s Harry
Potterem
Právě tak se jmenovala akce školní družiny Zá-
kladní školy Zámecká, která se uskutečnila
během pátečního podvečera a noci z 22. na 23.
března. Jak už název napovídá, šlo o přespá-
vačku s aktivitami spojenými s oblíbenou knihou
o mladém kouzelníkovi, který se svými kamarády
studoval na Škole kouzel v Bradavicích. 
Podobnou školou kouzel se alespoň na jeden
večer stala pro děti školní družiny také ta naše
škola. No považte! Vestibul budovy se proměnil
ve vlakové nástupiště 9 a ¾, jednotlivá oddělení
školní družiny zase v „koleje“ pojmenované tak,
jak tomu bylo v příbězích Harryho Pottera (Ha-
vraspár, Zmijozel, Nebelvír, Mrzimor a Hagri-
dova kolej), děti prošly „tajuplnou stezkou“
osvětlenou jen svícemi, během níž musely plnit
řadu úkolů. Nechybělo samozřejmě předčítání
příběhů o Harry Potterovi, konkrétně pak těch
z knihy Kámen mudrců. Děti však také skládaly
puzzle či v rámci jednotlivých „kolejí“ vyráběly
„Zlatonky“ – malé, třpytivě zlaté míčky o veli-
kosti vlašského ořechu se stříbrnými křídly.
Když k tomu všemu připojíme přespání ve školní
budově, která po setmění působí kouzelně
a strašidelně zároveň, věříme, že si snad každé
dítě školní družiny mohlo alespoň na chvíli při-
padat jako Harry Potter. Petra Stachová, 

vedoucí vychovatelka školní družiny

Pohádkové čtení
v mateřské škole
V 3. MŠ Lidická jsme zvolily netradiční metodu
v rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí. Do od-
dělení Koťat přijala naše pozvání paní Věra
Abrahamová z Osíka (babička V. Koldové z MŠ).
Vlídným a laskavým vyprávěním seznámila děti
se svými zážitky a knihami z dětství. Z jedné po-
hádkové knihy jim přečetla veršovaný napínavý
příběh „Začarovaný les“. Děti také zaujaly foto-
grafie z jejího dětství a současné rodiny.
Společně jsme ještě téhož dopoledne navštívili
Městskou knihovnu v Litomyšli, kde na nás
čekal bohatý a zajímavý program, který pro nás
připravila knihovnice slečna Klusoňová.
Jsme rády, že se nám podařilo zorganizovat tak
příjemné dopoledne, které bylo zároveň pro
všechny velmi poučné.

Jana Jiroušková, učitelka MŠ

Význam správné výživy dětí na III. ZŠ
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 přednášel primář Fakultní
nemocnice Praha – Motol MUDr. Petr Tláskal,
CSc., pro rodiče školních i předškolních dětí
o zásadách správné výživy. Podnětnou předná-
šku si vyslechlo asi 60 rodičů. Její závěry, které
bychom chtěli prosazovat i na naší škole, lze
shrnout do následujících bodů: 
- Neexistují zdravé a nezdravé potraviny. Prob-

lém je v jejich množství.
- Zásady stravování se u dítěte dotvářejí do tří

let jeho věku. V té době je třeba naučit dítě jíst
pravidelně, ne za ním chodit, ptát se, jestli má
hlad, dávat mu jíst kdykoliv.

- Pozor u dětí na tzv. neofobii. Dítě se musí na-
učit jíst všechno, bývá problém, že neznámé
jídlo odmítá. Musí se naučit jíst všechny složky
stravy, když něco odmítne, zkoušet znova
v jiné formě.

- Omezit sůl. Dle aktuálních výzkumů již tříleté
děti přijímají více soli, než kolik jí potřebuje do-
spělý. Nadbytek soli vede k vysokému krev-
nímu tlaku, ten předznamenává širokou škálu

nemocí, jejichž pravděpodobnost se v bu-
doucnu výrazně zvyšuje. V souvislosti s tím
pozor na uzeniny.

- Děti přijímají i nadbytek cukrů a tuků. To vede
k obezitě, dle výzkumů dítě, které má nadváhu
v pubertě, má několikanásobně vyšší pravdě-
podobnost úmrtnosti na mozkové příhody,
nádorová onemocnění a další těžké choroby.

- Denně by mělo dítě (i dospělý člověk) konzu-
movat 400 g zeleniny a 200 g ovoce.

- Důležité je snídat. Když jde dítě do školy, mělo
by být najedené a mělo by mít vypito 250 ml te-
kutin. Pokud ne, je ve škole nesoustředěné,
unavené, to se projevuje na studijních výsled-
cích.

- Zásadně důležitou součástí stravy jsou ryby,
měly by se konzumovat dvakrát týdně, moř-
ské obsahují více vitaminu D než sladkovodní.

- Známými rizikovými faktory je kouření, alkohol
a nedostatek pohybu.

- Budoucí maminky by si měly v těhotenství
dávat pozor na zvýšenou konzumaci jater,

může vyvolat nadměrnou hladinu vitaminu A,
která je nežádoucí.

- Objevuje se mezi lidmi řada mýtů a nepravd.
Jednou z nich je škodlivost mléka. Není proká-
záno, že by mléko zahleňovalo nebo v případě
dospělých není doloženo, že by bylo škodlivé
mléko v kávě.

- Chceme-li nakupovat zdravě, musíme se na-
učit číst štítky na potravinách, kde musí být
uvedeno jejich složení.

Za poslední léta se vcelku výrazně zvýšil prů-
měrný věk, kterého se lidé u nás dožívají, ale
nezvyšuje se průměrný věk člověka ve zdraví
(např. na rozdíl od Švédska). Zdraví člověka je
dáno ze 20-40 % geneticky, z 60-80 % ostat-
ními faktory, z nich strava tvoří asi polovinu.
Proto je tak důležité, abychom se všichni spo-
lečně snažili právě o to, aby naše děti jedly
zdravě. Pavel Jirsa, ředitel III. ZŠ

Českou republiku bude
reprezentovat plakát ze ZŠ U Školek!
Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát
se koná každým druhým rokem, letos již po-
páté. Na plakátech mohou pracovat dvou až
pětičlenné týmy žáků a studentů základních,
středních a vysokých škol ve třech věkových ka-
tegoriích.  Porota hodnotí srozumitelnost,
vhodnost výběru dat, správné užití tabulek
a grafů, kreativitu, celkové vyznění prezentace
a analytické završení konkrétního projektu.
V českém kole mezinárodní soutěže o nejlepší
statistický plakát zvítězil tým Základní školy
U Školek tvořený Matyášem Cafourkem, Dani-
elem Klementem, Janou Kopeckou a Annou
Samkovou. Společně detailně a přehledně zpra-
covali téma Svatby v České republice mezi léty
1920 až 2017.
Samotné tvorbě jejich plakátu předcházela kva-
litní a velmi náročná příprava, která zahrnovala
nejen sběr dat, ale především jejich analýzu
a později i následnou interpretaci. O textovou
část se postaral Máťa, Janička s Aničkou zpra-

covaly většinu grafů a tabulek a s nápaditou
grafikou přišel Dáda. Tým dobře spolupracoval
a na výsledku to bylo znát. Jejich plakát postou-
pil do celosvětového finále, které se koná v ma-
lajském Kuala Lumpuru, kde v srpnu bude
vyhlášen světový vítěz. Držme jim palce!

Jan Coufal

V Litomyšli je hodně rodin s malými dětmi, které
hledají přívětivé prostředí při trávení volného
času. Proto se po dvou letech vrací kampaň Li-
tomyšl přátelská rodině. Jejím cílem je ocenit
veřejná místa, poskytující potřebné vybavení
a služby pro návštěvníky s malými dětmi. Mezi
ně patří například bezbariérový přístup, prostor
pro kočárek, přebalovací pult, dětská jídelní sto-
lička, realizované aktivity a další.
Veřejná místa – jako jsou kavárny, restaurace,
organizace nabízející služby pro rodiny s dětmi
a podobná místa, která se chtějí do kampaně
zapojit, musí do 15. května vyplnit přihlášku.
Kde ji naleznou? Vytipovaným místům přímo
poradí žáci ZŠ Zámecká, kde se projekt před
časem zrodil. Přihláška se vyplňuje elektronicky
na webu www.litomysl.cz, případně vám poradí
Petra Benešová na e-mailu pbenesova@lit.cz.
Přihlášená místa bude hodnotit komise složená
ze zástupců Rodinného centra Litomyšl, Infor-
mačního centra Litomyšl, žáků ZŠ Zámecká

a Komise pro rodinu, mlá-
dež a komunitní plánování.
Vyhlášení spojené s předáváním certifikátů se
bude konat 22. června 2019 při Starodávném
jarmarku na Smetanově náměstí.
„Letošní ročník je první, kdy přihlášení do kam-
paně probíhá elektronicky. Rádi bychom orga-
nizacím tímto způsobem zjednodušili proces
získání certifikátu Místo přátelské rodině. Po-
prvé se budou také přihlašovat i organizace,
kterým certifikát již vypršel. Opětovným vyplně-
ním dotazníku potvrdí platnost poskytovaných
služeb či realizovaných aktivit přizpůsobených
rodinám s dětmi,“ vysvětluje Petra Benešová,
vedoucí Rodinného centra Litomyšl.
V minulých letech ocenění získalo 17 organizací,
dejte i vy o sobě vědět, že u vás jsou rodiny
s dětmi vítanými hosty, a přihlaste se do kam-
paně Litomyšl přátelská rodině.

Marika Rožková a Eva Flídrová, 
žákyně ZŠ Zámecká

Hledají se místa přátelská 
pro rodiny s dětmi
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Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl! 
Pojďte se na výstavě Litomyšl, Litomyšl, Lito-
myšl! ponořit do světa malebné a romantické
Litomyšle 1. poloviny 20. století prostřednictvím
kreseb a grafik autorů, kteří se zde sice nena-
rodili, avšak atmosféra města je zaujala natolik,
že mu věnovali část své tvorby. V jejich dílech
se tak uchovala podoba Litomyšle jen mini-
málně dotčené moderní civilizací. Vernisáž se
uskuteční v pátek 12. dubna od 17 hodin v domě
U Rytířů, výstavu bude možné zhlédnout až do
2. června.
Výstava představí celé cykly děl, které vznikly
jako ilustrace pro knihy s místopisnou temati-
kou. Karel Liebscher, jeden z nejuznávanějších
a nejplodnějších ilustrátorů přelomu 19. a 20.
století, zachytil podobu Litomyšle i jejího okolí
(Dolní Újezd, Janov, Borová…) ve svých tušových
kresbách. Ty vznikaly jako ilustrace pro monu-
mentální vlastivědné knihy s názvem „Čechy“
vydané nakladatelem Janem Ottou. Díl věno-
vaný východním Čechám byl publikován v roce
1905 a jako obrazový doprovod zde byly použity
právě Liebscherovy kresby místní krajiny.
Svůj výtvarný zájem obrátil k Litomyšli také
malíř a ilustrátor Karel Vik, jemuž se česká kra-
jina stala celoživotní inspirací. Celé cykly grafik
věnoval Praze či Českému ráji. Během protek-
torátního roku 1941 hledal útěchu i inspiraci
právě v Litomyšli. Cyklus půvabných lavírova-
ných kreseb se stal podkladem pro knihu „Lito-
myšl v kresbách Karla Vika“ vydanou v roce

1959. Na aktuální výstavě bude k vidění téměř
50 originálních děl vzniklých během přípravy
této publikace. 
Námět Litomyšle viděné z dětské perspektivy
posloužil Josefu Matičkovi, který vytvořil ilu-
strace pro knihu Lucie Sovové s názvem „Dět-
ský rok v Litomyšli“. Na její vydání bohužel
autoři nesehnali dostatek financí. Matičkův ob-
razový doprovod vás ale i dnes uvede do Lito-
myšle plné bezstarostných her.
Dominanty Litomyšle, její tajemná zákoutí
i drobné poetické motivy inspirovaly též další
výrazné umělce: Karla Šťastného, Františka Ko-
blihu, Tavíka Františka Šimona či Jana Čárta. Je-
jich díla tak představují neodmyslitelnou
součást výstavy, která vás svým pojetím pře-
nese zpátky do doby počátku 20. století.
Umožní vám zaposlouchat se do hudby z filmů
pro pamětníky, pročíst si dobový tisk, ale i ak-
tivně tvořit přímo v expozici. 
K výstavě je připraven bohatý doprovodný pro-
gram pro veřejnost. Návštěvníci galerie se
mohou těšit na jedinečný autorský koncert
známé české violoncellistky a zpěvačky Doroty
Barové, který proběhne v podvečer 25. dubna
v rámci Večerů s galerií. Kreativní příznivci ga-
lerie si přijdou na své během výtvarné dílny
v sobotu 18. května, kdy si budou moci po vzoru
vystavovaných děl Karla Liebschera, Karla Vika
nebo Josefa Matičky vytvořit originální loutky
a objekty z rozmanitých materiálů. Galerie se

promění ve výtvarný ateliér i poslední čtvrtek
v měsíci květnu, a to 30. května od 17.30. Náv-
štěvníci budou mít jedinečnou možnost zúčast-
nit se večerního kurzu kresby pod vedením
talentované ilustrátorky Zdeňky Kudrnové a vy-
tvořit si originální obrázek Litomyšle. Školním
a dětským skupinám bude po dobu trvání vý-
stavy nabídnut doprovodný program s názvem
Genius loci – kudy chodíme…?. Bližší informace
k doprovodným programům v Městské galerii
Litomyšl najdete na webových stránkách
www.galerie.litomysl.cz.

Zuzana Tomanová, Šárka Večeřová

Diskuse se senátorem
Pavlem Fischerem
Vlastně se na návštěvě Litomyšle domlouváme
od doby prezidentské kampaně, ve které se
spontánně zapojilo místní ekumenické spole-
čenství, přátelé a podporovatelé pana Pavla
Fischera. Pavel Fischer, původně ředitel Politic-
kého odboru Kanceláře prezidenta ČR, poté vel-
vyslanec České republiky ve Franci a před
prezidentskou kandidaturou ředitel ústavu pro
výzkum veřejného mínění STEM. Dnes je sená-
torem a předsedou Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České
republiky. 
Nepodařilo se získat pana Fischera pro celo-
denní program ve školách a večerní diskusi, ně-
kolikrát jsme měnili termín. Důvod je jasný,
zrovna v této době je na roztrhání z důvodu
svého postavení v zahraničních věcech. Ale na-
konec přijede a bude k dispozici v moderova-
ném rozhovoru v Novém kostele v úterý 9. 4.
v 18.00 hodin. Diskusi budou moderovat dva
studenti Střední pedagogické školy v Litomyšli
Štěpán Hartl a Filip Špinka.

Daniel Kvasnička

Výstava Balet s rodokmenem
Státní zámek Litomyšl ve spolupráci s Národním
divadlem představí od 6. 4. do 29. 9. 2019 vý-
stavu Balet s rodokmenem. Výstava propojuje
zámek v Litomyšli s nejstarším baletním titulem
La Fille mal gardée.
Balet La Fille mal gardée (v překl. Marná opatr-
nost) je nejstarším dochovaným baletním titu-
lem. Premiéra se konala ve francouzském
Bordeaux roku 1789.
Tento nejhranější evropský balet má nečekanou
spojitost i se zámeckým divadlem v Litomyšli
z roku 1797. Hraběcí lóži litomyšlského historic-
kého divadla zdobí čtyři olejomalby výjimeč-
ného tanečního páru Salvatore Viganó a Marie

Mediny. Salvatore Viganó se účastnil v roli Ala-
ina již premiéry v Bordeaux a na ni navázalo ne-
uvěřitelně úspěšné turné po celé Evropě, jehož
dotek pronikl až na zámek do Litomyšle.
Výstava Balet s rodokmenem vznikla k výročí
premiéry baletu La Fille mal gardée a současně
jeho uvedení na repertoár Národního divadla
v roce 2018. Na základě jeho úzké vazby na
zámek v Litomyšli mohou návštěvníci během
sezóny 2019 zhlédnout výstavu zdarma v zá-
meckých arkádách v přízemí, které je rovněž
bezbariérově přístupné. 
Více také na www.zamek-litomysl.cz.

Zdeňka Kalová

Přednáška Senior
bez nehod
MO seniorů České republiky zve naše spoluob-
čany „staršího věku" na akci Senior bez nehod,
který se koná v pondělí 8. dubna od 11.00 hod.
v kině Sokol v Litomyšli.
Cílem přednášky formou divadelních scének
spojených s odborným výkladem a audiovizu-
ální prezentací, kde tváří projektu jsou Jaroslava
Obermaierová a Jiří Štědroň, je zvýšit bezpeč-
nost seniorů v dopravě a snížit nehodovost se-
niorů. Dana Kmošková

Na koncertě vystoupí Jana
Šrejma Kačírková a David Nykl
Srdečně vás zveme na další koncert v rámci Li-
tomyšlských hudebních večerů s názvem Láska
a bolest v písni, který se bude konat v úterý 9.
dubna 2019 v 19.30 hodin ve Smetanově domě
v Litomyšli. Operní pěvci Jana Šrejma Kačírková
(soprán) a David Nykl (bas) spolu s klavíristou
Zdeňkem Klaudou sestavili program plný emocí
z písní českých a ruských autorů. Zazní písně
všech odstínů a barev od L. Janáčka, B. Mar-
tinů, L. Sluky, M. P. Musorgského a S. Rachma-
ninova. 
Jana Šrejma Kačírková je absolventkou Praž-
ské konzervatoře. Od roku 2010 byla sólistkou
souboru Národního divadla moravskoslezského
a od roku 2016 je stálou členkou souboru Ná-
rodního divadla Brno. Vystoupila na řadě vý-

znamných mezinárodních festivalů – na letním
festivalu v italském Ercolanu, v Teatro Polite-
ama Greco v Lecce, na Pafos Afrodite Festival
na Kypru, MHF Pražské jaro, MOF Smetanova
Litomyšl, MHF Petera Dvorského a na MHF
Český Krumlov, na kterém účinkovala společně
s José Curou. Je dvojnásobnou držitelkou Ceny
Thálie z let 2012 a 2013. Získala tři ocenění Jiho-
českých Thálií.
David Nykl vystudoval Pražskou konzervatoř
a od roku 2013 se zdokonaluje soukromě u Evy
Randové. Od roku 2008 je sólistou Národního
divadla Brno a je i pravidelným hostem v Ná-
rodním divadle v Praze a v divadle J. K. Tyla
v Plzni. Pravidelně vystupuje také se souborem
Musica Florea. Vystoupil i v rámci prestižních

mezinárodních festivalů, jako je Janáček Brno,
Pražské jaro, Smetanova Litomyšl a Wexford
Opera Festival.
Zdeněk Klauda v roce 2005 dokončil svá studia
na pražské Akademii múzických umění. Od té
doby je ve stálém angažmá v Národním divadle
v Praze. Jako skladatel publikuje mimo jiné
u amerického nakladatelství „Alliance publica-
tions, Inc.“ Je pravidelně zván do prestižních ev-
ropských operních domů Bayerische
Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opera
National de Paris. V roce 2014 založil komorní
orchestr L´Armonia Terrena, který se speciali-
zuje na uvádění nově objevených skladeb čes-
kého klasicismu.                    Jiřina Macháčková
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v Litomyšli v dubnu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

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 21.00 Dance party – dj Magdida, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Funky Ride – house music, dj Mylo Glenn & guests, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
6. 4. So 9.00 Ukliďme Česko – zapojte se do úklidu Vašeho okolí, dobrovolníci sbírají odpad, pytle k vyzvednutí v IC • Litomyšl tel. 602 202 580

10.00 Malá pivní slavnost – pivní gastronomie, degustace, soutěž domácích vařičů piva, přednášky, aj. • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
10.00 – 18.00 Hlas dokořán – celodenní seminář s Monikou Obermajerovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.00 Michal Škoda: Tam někde daleko něčeho úplně – 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, vstup zdarma • 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
22.00 Beat Explosion – dance & club music, dj Leemac, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 4. Ne 9.30 Slavnostní bohoslužba s odhalením Lego města • Nový kostel tel. 739 128 997
10.00 – 16.30 Tanec vlků a vlčic – přijďte si zatančit harmonizující a posilující tanec s Michaelou Petersen • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
15.00 Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – uvádí divadlo Bilbo Compagni, pro děti od 3 let, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
15.00 Šmilauerové – malíři čtyř generací – závěrečná komentovaná prohlídka v přítomnosti T. Šmilauera st. • dům U Rytířů tel. 461 614 765

8. 4. Po 11.00 Senior bez nehod – přednáška formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací • Kino Sokol
17.00 Přehrávka třídy bicích nástrojů při ZUŠ B. Smetany • Music Club Kotelna tel. 461 612 628
17.00 Památky Pardubického kraje – přednáška Jana Řeháčka • městská knihovna tel. 461 612 068

9. 4. Út 9.00 – 16.00 Jarní výstava ve stacionáři – prodejní výstava výrobků, které vyrobili uživatelé denního stacionáře • DS Ruka pro život tel. 461 312 412
9.00 – 16.00 Restart těla – MTVSS pro imunitu a BMM pro genetickou zátěž, celodenní kurz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 a 17.00 Velikonoční přáníčka – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
14.00 Jarní jarmark na Modré – velikonoční zvyky, ukázky řemesel, vystoupení žáků • Základní škola T.G. Masaryka tel. 461 612 356
18.00 Beseda se senátorem Pavlem Fischerem – moderují studenti SPgŠ v Litomyšli F. Špinka a Š. Hartl • Nový kostel tel. 604 947 739
19.30 566. LHV: Láska a bolest v písni – koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

10. 4. St 13.30 Bajky - nebajky – čtení s babičkou Aničkou • městská knihovna tel. 461 612 068
16.30 Interní večírek – v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

11. 4. Čt 17.00 Relaxační turmalínová terapie – Andrea Hartlová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Transovní bubnování a tanec s Michalem Hamanem – celodenní kurz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

12. 4. Pá 17.00 Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl! – vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Poletíme? – koncert, 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Oldies párty – oblíbené oldies hity, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 4. So 10.00 – 16.00 Velikonoční dílna – výtvarné dílny pro veřejnost, od 14.30 hudební pásmo, v 15.00 vynášení Morany • regionální muzeum tel. 461 615 287
10.00 Dialog vědy a víry: Lékaři bez hranic – přednáška PharmDr. P. Rozsívalové o její službě v zahraničí • Husův sbor tel. 724 704 977
10.00 – 18.00 Energie ženy – seminář s Janou Radovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Bass4you vol. 6 – drum´n´bass párty, djs M@rk, Maimris, Karpa vs. Symplex, Cresh, Vaczech, 130 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Pirátská noc – dance music, djs Pegas & Selene, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 4. Ne 9.00 – 18.00 Homeopatická a kineziologická poradna • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
11.00 Život bez zánětu aneb stravou proti zánětu – přednáška MUDr. Davida Freje, vstupné 120 Kč • Zámecký pivovar tel. 461 612 667
19.00 Maryša – abonentní divadelní představení uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram, zbylé vstupné 300/350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 4. Po 15.00 Po stopách architektury 1. republiky – procházka po Litomyšli s Mgr. Petrem Kočím • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Duše se ptá: proč? Ďábel se ptá: jak? – přednáška Pjéra La Šé´ze, 300 Kč • Zámecký pivovar tel. 605 147 812

16. 4. Út 10.00 a 17.00 Vysávání řeřichy – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
17. 4. St 8.30 – 16.00 Velikonoce v knihovně – nakupte si jarní vazby a dekorace do bytu, ozdobte si perníčky nebo vajíčka • městská knihovna tel. 461 612 068

16.00 Velikonoční expedice – dobrodružná stezka plná rébusů pro školní děti • sraz v Domě Naděje tel. 775 868 275
16.30 – 21.00 Velikonoční dobRAWty – kurz RAW cukroví • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.30 a 20.00 Partička – nová televizní Partička míří opět do Litomyšle, vstupenky jsou již vyprodány • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

18. 4. Čt 8.30 Pečení mazance – rezervace místa nutná na tel. 732 141 575 nebo v RC • rodinné centrum tel. 607 605 720
8.00 – 13.00 Zelený čtvrtek – lidové tradice, velikonoční dílny, aj., cena 100 Kč • Středisko volného času Litomyšl tel. 461 615 270
9.00 – 17.00 Astrologické osobní konzultace – Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 KJČ: Památky Vídně – přednáška o památkách Vídně a informace o chystaném zájezdu, i pro nečleny • Restaurace Slunce tel. 724 024 708
18.00 – 20.00 Artevečer s Jitkou – sebepoznávací sezení s arteterapií • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Lucie Bílá a Petr Malásek – recitál zpěvačky L. Bílé za klavírního doprovodu P. Maláska, již vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Rotoped – taneční zábava, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 4. Pá 20.00 AC/DC Czech Revival – koncert, afterpárty, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fusion párty – dance music, dj Stayer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 4. So 9.30 – 18.30 Metoda Access Bars – certifikovaný kurz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Diskotéka 70. – 90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, djs Raffa Fl, Mylo Glenn, Deffo, Caap, 160 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 4. Ne 9.30 – 18.00 Access Consciousness Facelift – kurz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
23. 4. Út 10.00 Dětské modelování • rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 Charlotta – beseda s Lenkou Slívovu nad její knihou „Charlotta“ o manželce 1. čs. prezidenta • městská knihovna tel. 461 612 068
24. 4. St 17.00 Absolventský koncert – v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628

18.00 Mužský kruh – s Janem Rudzinskym • Centrum Spontanea tel. 605 147 812



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St  2., 3. 4.  Zraněná srdce – film USA, drama/válečný/romantický, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt  4. 4.  Léto s gentlemanem – film ČR, komedie/romantický, 100 min, 110 Kč
Pá  5. 4.  Alita: Bojový anděl – film USA/Kanada/Argentina, akční/dobrodružný/romantický/sci – fi/thriller, 125 min, 120 Kč
So, Ne  6., 7. 4.  Arctic: Ledové peklo – film Island, drama, 100 min, titulky, 110 Kč
Út  9. 4.  My – film USA, horor/thriller, 125 min, titulky, 120 Kč
St, Čt 10., 11. 4.  Teroristka – film ČR, komedie/drama, 100 min, 130 Kč
Pá, So, Ne 12., 13., 14. 4.  Hellboy – film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, v neděli titulky, 130 Kč
Út 16. 4.  Týden s Oscarem: BlackkKlansman – film USA, životopisný/krimi/drama, 135 min, 110 Kč
St 17. 4.  Týden s Oscarem: Favoritka – film Irsko/VB/USA, 120 min, titulky, 110 Kč
Čt 18. 4.  Týden s Oscarem: Black Panther – film USA, akční/dobrodružný/sci – fi, 135 min, titulky, 100 Kč
Pá 19. 4.  Týden s Oscarem: Zrodila se hvězda – film USA, drama/romantický/hudební, 140 min, titulky, 100 Kč
So 20. 4.  Týden s Oscarem: Bohemian Rhapsody – film VB/USA, životopisný/drama/hudební, 135 min, titulky, 110 Kč
Ne 21. 4.  Týden s Oscarem: Zelená kniha – film USA, drama/komedie/road movie, 130 min, titulky, 100 Kč
Út 23. 4. od 15.00  Promítání pro seniory: Hastrman – film ČR, romantický/thriller, 100 min, 50 Kč
Út, St 23., 24. 4.  Trabantem tam a zase zpátky – film ČR, dokumentární/road movie, 100 min, 100 Kč
Čt 25. 4.  Filmový klub: Šťastný Lazzaro – film Švýcarsko/Francie/Německo, drama, 130 min, titulky, 100 Kč
Pá, Ne 26., 28. 4.  Shazam! – film USA, akční/fantasy, 135 min, 130 Kč
So 27. 4. Shazam! ve 3D – film USA, akční/fantasy, 135 min, 150 Kč
Út 30. 4.  Ženy v běhu – film ČR, komedie, 100 min, 120 Kč
St, Čt  1., 2. 5.  Ženy v běhu – film ČR, komedie, 100 min, 120 Kč
Pá, Ne  3., 5. 5.  Avengers: Endgame – film USA, akční/sci – fi, 120 min, 130 Kč
So  4. 5.  Avengers: Endgame ve 3D – film USA, akční/sci – fi, 120 min, 150 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  6. 4.  Jak vycvičit draka 3 ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/fantasy/komedie/rodinný, 105 min, 130 Kč
Ne  7. 4.  Jak vycvičit draka 3 – film USA, animovaný/dobrodružný/fantasy/komedie/rodinný, 105 min, 110 Kč
So, Ne 13., 14. 4.  Velké dobrodružství čtyřlístku – dobrodružný/rodinný, 80 min, 120 Kč
So 20. 4. Spider – man: Paralelní světy 3D – film USA, animovaný, 120 min, 130 Kč
Ne 21. 4.  Spider – man: Paralelní světy – film USA, animovaný, 120 min, 110 Kč
So, Ne 27., 28. 4.  Mrňouskové: Daleko od domova – film Francie, animovaný/dobrodružný/rodinný, 95 min, 120 Kč
Po 29. 4. od 9.30  Pohádková zahrádka – pásmo pohádek pro nejmenší, 65 min, 30 Kč
So, Ne  4., 5. 5.  Hledá se Yetti – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 95 min, 120 Kč

24. 4. St 19.00 Jarní koncert s Evou a Vaškem - koncert Dechového orchestru Smetanova domu s hosty, 190 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

25. 4. Čt 17.00 Večer s galerií: Dorota Barová - koncert violoncellistky hostující v kapele A. Langerové, členka Tara Fuki či Kuzmic Orchestra • dům U Rytířů
17.00 Výměna Access Bars pro praktiky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.30 Dasha & Pajky Pajk – zahajovací koncert 8. litomyšlské lázeňské sezóny, vstupné 990 / 1150 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 614 900

26. 4. Pá 8.35 Vítání ptačího zpěvu - procházka za jarní faunou a flórou, MHD do Nedošína zdarma • u vstupu do Nedošínského háje tel. 461 653 364
16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl školská II – prohlídka s průvodcem, zdarma • sraz na terasách regionálního muzea tel. 461 614 765
17.00 Abstrakce M – vernisáž výstavy obrazů Adriany Marci • Galerie Pakosta (street gallery) tel. 732 825 540
18.00 Kakaová ceremonie – s Hynkem Aramisem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Blaník – uvádí Divadlo Járy Cimrmana, vstupenky jsou již vyprodány • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Sto zvířat – koncert, afterpárty, 200 Kč předprodej / 270 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back 2 the Future – all music, dj Mig, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

27. 4. So 9.00 – 18.00 Homeopatická a kineziologická poradna • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 – 22.00 Slavnostní zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny – podrobně na www.lazneducha.cz tel. 775 653 311
10.30 Otevření Městské obrazárny • Městská obrazárna ve II. patře zámku tel. 461 614 765
15.00 Čarodějnice nanečisto – tvoření čarodějnic pro děti, mezi 17.00 – 18.00 zapálení vatry, buřtík dětem zdarma • Sportovní areál za sokolovnou
22.00 Československá párty – all music, dj Mig, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Lázeňská afterpárty – djs Magdida + Davdidak, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

28. 4. Ne 10.00 – 15.00 Snídaně v trávě – stylový lázeňský brunch, občerstvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou • zámecký park tel. 775 653 311
15.00 SYxtet zpívá k výročí zápisu na seznam Unesco – swing, jazz i populární hudba • II. zámecké nádvoří tel. 775 653 311

29. 4. Po 16.00 Josef Čapek – přednáška Hasana Zahiroviče • městská knihovna tel. 461 612 068
30. 4. Út 14.00 Pálení čarodějnic • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

9.00 Opékání buřtíků s čarodějnicí • rodinné centrum tel. 607 605 720
22.00 Čarodějnická noc – club music, djs Michael C & Styx, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 5. St 11.00 – 14.30 Sváteční brunch • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

3. 5. Pá 20.00 Monkey Business – koncert, afterpárty, 300 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
4. 5. So 15.00 Degustační odpoledne toskánského vína – víno a sýrové, uzené a grilované speciality • Sport. areál za sokolovnou tel. 777 947 718

19.00 Punk v Kotli 6 – vystoupí: Kozičky, Čertůf Punk, Barikády z Popelnic, Postea, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 5. Po 17.00 Litomyšlská ohlédnutí 2 – promítání fotografií Milana Dvořáka • městská knihovna tel. 461 612 068

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 7. 4. Šmilauerové – malíři čtyř generací – výstava • dům U Rytířů • Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17
do 21. 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 22. 4. Velikonoce v Zámeckém sklepení – ozdoby, zdobení skleněných kraslic, degustace vín a ovocných moštů • Zámecké sklepení • So a Ne 10 – 16
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
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
do  6. 5. Jaroslava Divišová: První tanec s jarem - výstava • El lamíno café • Po - Pá 11 - 15, So - Ne 13 - 18
do 26. 6. Tetyana Mialkovska: Figury – výstava originálních netradičně pojatých dřevěných ikon • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia
do  7. 7. Cestopisák Josefa Váchala – výstava o pěším výletě J. Váchala, J. Portmana a A. Mackové na Vysočinu • Portmoneum • So, Ne 9 – 12 a 13 – 17
do 28. 10. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit • Rodný byt Bedřicha Smetany • So – Ne 9 – 12 a 13 – 17
od 1. 4. do 1. 5. Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel – výstava • Smetanův dům • v době konání pořadů ve Smetanově domě nebo na tel. 461 613 239
od 1. 4. do 30. 4. 70 let nakladatelství Albatros – knižní výstavka • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 4. do 6. 4. Postavme v Litomyšli Lego město! – akce pro děti od 6 do 13 let, registrace na email: hajek739@gmail.com • Nový kostel Církve bratrské • 16 – 19
od 5. 4. do 12. 4. Jaro začíná – výstava spojená s prodejem rostlin, aranžovaná expozice, ukázkové arboretum • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8 – 17
od 6. 4. do 22. 4. Múzy mezi květinami – květinová výstava v renesančních sálech v přízemí zámku • Státní zámek Litomyšl - arkády v přízemí • So – Ne 10 – 16
od 6. 4. do 29. 9. Balet s rodokmenem – výstava k výročí premiéry baletu La Fille mal gardée, zdarma • Státní zámek Litomyšl • So a Ne 10 – 16
od 7. 4. do 24. 5. Michal Škoda: Tam někde daleko něčeho úplně – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12 – 17 a So 10 – 17
od 9. 4. do 12. 4. List Jakubův – diskusní podvečery nad biblickou knihou  •  koná se na adrese T. G. Masaryka, č.p. 1009 • denně 17.00
od 13. 4. do 14. 4. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17 
od 13. 4. do 2. 6. Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl! – výstava • dům U Rytířů • Út – Ne 10 – 12 a 13 – 17
od 18. 4. do 22. 4. Velikonoční menu • Hotel Aplaus
od 18. 4. do 22. 4. Velikonoční menu • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 18. 4. do 22. 4. Velikonoční hody - pokrmy z mladých jehňátek, kůzlat a jarních kuřátek • Restaurace Karlov
od 27. 4. do 31. 5. Abstrakce M – výstava obrazů Adriany Marci • Galerie Pakosta (street gallery)
od 28. 4. do 29. 9. Městská obrazárna – výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek MG Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út – Ne 10 – 12 a 13 – 16 
od 3. 5. do 4. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu - soutěž nejlepších pěveckých sborů ČR • Smetanův dům • 10 – 17

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Info o otevírací době na webu.
www.bazen – litomysl.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 od 17.00 – je třeba se nahlásit na adeela.joga@gmail.com
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.anahatayoga.cz

Šamanský buben
• od 9. 4. vždy v úterý v 18.00 meditace s Andreou Jiskrovou
Spontánní tanec
• St 3. 4. a 17. 4. od 19.00 volný pohyb na hudbu

 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

KAM ZA SPORTEM

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

6. 4.                 So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. 1. FC Žamberk – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Polička/Bystré – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
7. 4.                 Ne             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Pardubičky – mistrovské utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Měst.stadion Černá hora
19. 4.           Pá              10.00             Běh s velikonočním zajíčkem - pro děti a jejich příbuzné i známé • od ZŠ U Školek
20. 4.             So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Lanškroun – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Prosetín/Holetín – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
21. 4.               Ne             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Polička/Svitavy – mistrovské utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Měst. stadion Černá hora
27. 4.              So              9.00                   Fotbal: Mistrovský turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek • Městský stadion Černá hora
                                             9.30 - 11. 30      Lesní běh Černou horou - pro všechny zájemce, tratě dlouhé 1.2 km, 3 km a 6 km • městský lesík za autocampingem



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po – Pá 8.30 – 18.00    So – Ne 9.00 – 14.00
Informační centrum na zámku otevřeno:       So – Ne 9.00 – 16.00

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

Nově v nabídce: Bonusová knížka Užijte si Litomyšl s výhodami a slevami pro Vás

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        11. 4. 18.00             Baronka Arnoštka z Langetu – beseda s PhDr. J. Zezulčíkem o poslední člence rodu Hohenemsů,  vstupné 20 Kč • Komunitní sál MFD
                                             14. 4. 14.00            Jarní trhy – těšit se můžete na stánkový prodej a děti na dílničku v IC • před budovou Informačního centra
                                             27. 4. 19.00             Upokojenkyně – černá komedie z domova seniorů, vystoupí vírští ochotníci, vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč • Sokolovna
                                             28. 4. 19.00            Přehlídka vodních mlýnků – kromě mlýnků, opékání buřtů a dalších atrakcí jsou připraveny soutěže pro děti • potok pod Sokolovnou
DOLNÍ ÚJEZD                14. 4. 9 – 17            Velikonoční výstava • Muzeum Dolní Újezd
                                   26. 4. – 27. 4.   Tradiční stavění máje – občerstvení zajištěno
OLDŘIŠ                                16. 4. 17.00             Beseda a  přednáška  s odborníkem – na téma rizika online světa pro děti a online závislosti • školní družina v ZŠ Oldřiš 
                                   25. 4. 17.00            I motýli pláčou – beseda s autogramiádou  nad knihou Marky Volf, svitavská rodačka žijící v Itálii • hasičská zbrojnice Oldřiš
POLIČKA                             6. – 13.  4.            Festival Polička Jazz – oblíbený jazzový festival, www.jazz.policka.org • velký sál Tylova domu, Divadelní klub Polička
                                   14. 4. 13.00            Velikonoční inspirace – přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce • Tylův dům
                                             20. – 21. 4.          Jarní slavnosti na Svojanově – připomínka velikonočních zvyků, šerm a zábava na jednom z nejstarších gotických hradů u nás
POMEZÍ                              27. 4.                       Pouťová zábava • KD Pomezí 
SEBRANICE                       3. 4. 15 – 19             Kurz zpracování lnu – vede Lenka a Jiří Kmoškovi, pořádá SAN • Sebranice Světnice č.p.8
                                   4. 4. 9.00               Přednáška o paměti a jejím trénování – přednášet bude L. Macků, vstup zdarma • zasedací místnost Obecního úřadu Sebranice
                                             21. 4. 20.00            Velikonoční zábava – pořádá Tělovýchovná jednota Sebranice • na sále kulturního domu
SVOJANOV                         14. 4.  14.00          Nesmíme zapomenout – vzpomínkové setkání k 45. výročí smrti M. Živné, studentky • na hřbitově ve Svojanově 
                                             30. 4.                      Tradiční pálení čarodějnic u rybníka Šindelky
                                                                       

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             11. 4. 17.00              Ptáci – vernisáž výstavy přiblíží vedle historie a řemesel návštěvníkům muzea přírodu našeho regionu • městské muzeum a galerie
                                   12. – 13. 4.           Svitavský dýchánek – loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje • Fabrika
                                             26. 4.                      Český videosalon 2019 – 65. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby, vstup volný • Kino Vesmír
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    25. – 29. 4.        24. ročník festivalu Dnů slovenské kultury v Moravské Třebové • různá místa
POLIČKA                      6. – 13.  4.           Festival Polička Jazz – oblíbený jazzový festival, www.jazz.policka.org • velký sál Tylova domu, Divadelní klub Polička
                                   14. 4. 13.00            Velikonoční inspirace– přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce • Tylův dům
                                             20. – 21. 4.         Jarní slavnosti na Svojanově – připomínka velikonoč.zvyků, šerm a zábava, to vše na jednom z nejstarších gotických hradů u nás
VYSOKÉ MÝTO                  13. 4.                       Jarní kujebácký jarmark – řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tématikou, kulturní program• náměstí Přemysla Otakara II
                                   24. 4.                      Koncert Gabriely Beňačkové a Lubomíra Brabce v rámci festivalu Pardubického jara • chrám sv. Vavřince
                                             27. 4. 6 – 17            Kujebácký šmajd – jarní dálkový pochod pro zdraví • Gymnázium Vysoké Mýto

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          27. 4.                     Festival dětského tance – celostátní přehlídka Street Dance a soutěž Break Dance FLOORMASTER 2019 • Klub Denoche
CHEB                           27. 4.                     Boryš umí po skalinách / Z.Bartoš, I.Dukić – matinée – tanečně pohybově činoherní show • Západočeské divadlo v Chebu
JINDŘICHŮV HRADEC     20. 4.                      Velikonoční veselice – oslava příchodu jara a Velikonoc, průvod, velikonoční tradice, aj. • centrum města a minorit. klášter, Štítného ul.
KUTNÁ HORA                    13. – 14. 4.            Kutná Hora Spartan sprint a super – ideální pro sportovce všech výkonnost. úrovní, trasa historickým centrem a okolní přírodou
POLIČKA                      20. – 21. 4.          Jarní slavnosti na Svojanově – oslava jara, připomínka velikonočních zvyků, šerm a zábava
TELČ                                     13. 4.                       Vítání svátků jara – s folklorním souborem Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč a další program• náměstí Zachariáše z Hradce
TŘEBOŇ                              18. 4.                       Koncert sboru Boni Pueri • Divadlo J. K. Tyla

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

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

Dialog vědy a víry s „lékárnicí 
bez hranic“ Petrou Rozsívalovou
Srdečně vás zveme do Husova sboru v Litomyšli
na další setkání dialogu vědy a víry v sobotu 13.
dubna od 10.00 hod., jehož hostem bude
PharmDr. Petra Rozsívalová, která v rámci „Lé-
kařů bez hranic“ pracovala na nejrůznějších
projektech v Africe i Asii. Ačkoli má veřejnost
„Lékaře bez hranic“ spojené především s prací
lékařů, jsou v této misi velice důležití i lékárníci
a Petra Rozsívalová je v tomto smyslu takovou
„lékárnicí bez hranic“. 
Vystudovala hradeckou farmaceutickou fakultu,
a protože ji bavily jazyky (vedle angličtiny por-
tugalština), měla možnost odjet do Angoly, kde
rok učila chemii a angličtinu na jedné místní
střední škole. Právě tam došlo přímo v terénu
k osudovému setkání s „Lékaři bez hranic“.
V roce 2007 po podání přihlášky prošla výběro-
vým řízením ve Vídni a dostala se tak do jejich
databáze. V tričku „Lékařů bez hranic“ pak po-
prvé vyjela do Mosambiku, kde jeden rok pomá-
hala v projektu HIV/AIDS. Další mise byly již
kratší (2-3 měsíce), ale také velice zajímavé:
v džungli v Kongu, kde pracovala jako nemoc-
niční lékárník, v Nairobi, kde byla technickou
podporou místnímu farmaceutovi v zásobova-

cím managementu, a na severu Srí Lanky
v polní nemocnici.
Po misi na Srí Lance dostala i jedinečnou mož-
nost pracovat jako nemocniční lékárník a kli-
nický farmaceut v prestižních nemocnicích ve
Velké Británii, kde mají velký respekt k dobro-
volnické práci i ke zkušenostem z rozvojové
medicíny, která v terénu pilotuje některé pro-
gresivní terapie.
Zatím poslední mise Petry Rozsívalové v Aghá-
nistánu se stala její srdeční záležitostí. V Kábulu
je sice dostupná špičková zdravotní péče pro
bohaté, ale „Lékaři bez hranic“ zde pomohli po-
stavit na nohy nemocnici pro neprivilegované
etnikum Hazara. Petra Rozsívalová zde pomá-
hala při rozjezdu porodnice a novorozenecké JIP
v Kábulu. 
Sama se pak stala maminkou, ale toto její sou-
časné mateřské poslání v ní jen upevnilo touhu
vyjet opět pomáhat tam, kde to bude v jejích si-
lách a kde to bude potřeba.
Na setkání s vámi při svědectví o této službě
a při následném rozhovoru se těší

za NO CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek

Jarní výstava
ve stacionáři
Denní stacionář Ruky pro život o.p.s. zve na
Jarní prodejní výstavu, která se uskuteční
v úterý 9. dubna 2019 v čase od 9 do 16 hodin.
Na výstavě budou opět k vidění výrobky s jarní
tématikou vyrobené v rámci terapeutických ak-
tivit denního stacionáře, který je určený lidem
s mentálním a kombinovaným postižením,
lidem s poruchou autistického spektra a seni-
orům. Přijďte si prohlédnout jarní dekorace, po-
případě zakoupit malou drobnost. 
Za uživatele a pracovníky Ruky pro život o.p.s.
se na Vás těší Ria Slušná

Zelený čtvrtek 
Zveme děti i dospělé, kteří si rádi vyrobí něco
jarního, na velikonoční dílnu, která se uskuteční
18. dubna od 8 do 13 hod. ve Středisku volného
času Litomyšl, ulice Dukelská. Přijďte prožít pří-
jemné dopoledne a dozvědět se o lidových zvy-
cích patřících k Zelenému čtvrtku. Připravíme
dílničky malování kraslic voskem, drátované de-
korace na formách, dřevěné dekorace, travňáky
a uděláme si jarní pohoštění pro dobrou náladu.
Cena za celé dopoledne je 100 Kč (v ceně jsou
výrobky, které si účastníci odnesou a drobné
občerstvení). S sebou si vezměte vyfouknutá
vajíčka, která mohou být i nabarvená, pohodlné
oblečení, svačinu a přezůvky. Prosím zájemce,
aby se hlásili na e-mailové adrese
plihalova@ddm.litomysl.cz. Hana Plíhalová

Velikonoční
dobRAWty
Chcete zahájit jaro zdravěji? Nebo se vám někdy
stýská po dobrotách z Ró kavárny?  Tak právě
pro vás je tu kurz přípravy RAW dobrot, který
realizuje ve svých prostorách Rodinné centrum
Litomyšl ve spolupráci s centrem Spontanea.
Ve středu 17. dubna od 16. 30 do 21.00 hodin se
pod vedením Jitky Jílkové naučíte 7 druhů cu-
kroví a odnesete si ve vlastní krabičce domů.
Kurz bude otevřen při přihlášení minimálně 5
účastníků. Místa je třeba rezervovat předem na
telefonním čísle 774 030 588. Cena kurzu je
700 Kč. 

Za Rodinné centrum Litomyšl Jana Urbanová

Velikonoční
expedice
Ve středu 17. dubna v 16 hodin organizuje Na-
děje dobrodružnou stezku pro školní děti, a to
nejen pro děti z našeho klubu, ale i pro jejich ka-
marády, kteří by chtěli strávit zajímavě odpo-
ledne. Celá stezka bude mít charakter spojený
s pátráním a objevováním velikonočních tajem-
ství a symbolů. Budeme objevovat v Litomyšli
stanoviště, která nás trochu přenesou časem.
Nebudou chybět rébusy a tajenky … a právě
v nich objevíme nejedno překvapení. Celou ces-
tou nás bude provázet zajímavý host, pan farář
Štěpán Klásek, a na konci možná objevíme po-
klad. Kdo by se s námi chtěl vydat na veliko-
noční expedici, bude určitě vítán. 

Jitka Nádvorníková

První tanec
s jarem
Obrazy plné barev a květinových motivů od
konce března vystavuje v prostorách zámecké
kavárny El Lamíno (Kočárovna) pardubická ma-
lířka Jaroslava Divišová. Autorka, jejíž křestní
jméno již plně souzní s nastávajícím ročním ob-
dobím, nazvala tuto prodejní výstavu, připrave-
nou společně s Galerií de Lara, dle jednoho zde
vystaveného obrazu – První tanec s jarem. Při-
dáte se k prvnímu tanci i vy?

Tomáš Jelínek

Výstava Múzy mezi květinami
na zámku v Litomyšli
Státní zámek Litomyšl otevře novou návštěv-
nickou sezónu voňavou květinovou výstavou
Múzy mezi květinami od 6. 4. do 22. 4. 2019.
V roce 2019 zámek slaví 20. výročí zapsání zá-
meckého areálu v Litomyšli do Seznamu světo-
vého kulturního dědictví UNESCO. 
Od 6. 4. do 22. 4. 2019 renesanční sály v přízemí
zámku v Litomyšli vyzdobí tradiční jarní květi-
nová výstava s názvem Múzy mezi květinami.
Květinová aranžmá a floristické objekty byly in-
spirovány v roce 2019 antickými múzami a an-
tickým uměním. V něm hledali vzory také
umělci podílející se na výzdobě litomyšlského
zámku od renesance přes klasicismus až po
současnost. Výstava je součástí oslav 20 let od
zápisu zámku v Litomyšli na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.
Součástí výstavy bude také představení výtvar-
ných návrhů ze soutěže na výzdobu nové lune-
tové římsy, plánované na severní straně zámku
v rámci projektů obnovy památky. 
Výstava je přístupná od 6. 4. do 22. 4. 2019,
vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.
Každý otvírací den nabízíme krátké komento-
vané prohlídky výstavy se začátky vždy v 11.30

a 13.30 hod. Na Velikonoční pondělí 22. 4. 2019
mimořádně otevřeno. Poslední prohlídka vždy
30 minut před zavírací hodinou. Vstupné 80 Kč,
snížené 50 Kč.
Sály v přízemí jsou bezbariérově přístupné! Tě-
šíme se na Vás. Zdeňka Kalová

Vítání ptačího
zpěvu
Pojďte s námi nebo přijeďte tento den zdarma
MHD. Přivítáme společně jaro v Nedošínském
háji. Procházka za jarní faunou i flórou se bude
konat v pátek dne 26. 4. Sejdeme se v lipové
aleji při vstupu do Nedošínského háje v 8.35
hod., nedaleko zastávky Nedošín – na obrátce.
Cestu MHD dostanete jako dárek od města Li-
tomyšl ke Dni Země. Nejen lesním prostředím
vás provede pan Lubor Urbánek. Jana Foltová
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Na zámku se opět
otevírá Městská
obrazárna
V sobotu 27. dubna budete mít v 10.30 jedineč-
nou možnost zúčastnit se na zámku otevření
Městské obrazárny, tedy stálé expozice Měst-
ské galerie Litomyšl, od jejíhož zřízení uplyne
v příštím roce již 95 let. Přijďte si vychutnat
sklenku dobrého vína a zhlédnout – v dopro-
vodu Stanislava Vosyky a s pomocí skládanky
Top 15 děl obrazárny – úchvatnou kolekci ob-
razů a plastik od regionálních tvůrců (za
všechny uveďme alespoň Antonína Dvořáka, Jo-
sefa Voleského nebo Josefa Matičku) i proslu-
lých umělců: Bohdana Kopeckého, Václava
Boštíka, Olbrama Zoubka, Františka Tichého,
Jana Zrzavého, Julia Mařáka a žáků jeho kraji-
nářské školy, Maxe Švabinského, Jana Štursy,
Václava Špály, Emila Filly, Josefa Čapka, Anto-
nína Procházky, Josefa Váchala a dalších. Až do
29. září bude k vidění například Tichého špič-
kové dílo Paříž s Eiffelovou věží (1935), vytvo-
řené na objednávku litomyšlské galerie
a prezentované i na výstavách českosloven-
ského umění ve Francii a Velké Británii, či Ma-
řákův obraz Průhled bukovým lesem
(1858–1859), zakoupený v roce 1938 za tehdy
horentní částku 48 500 korun. 
Roku 1943 zval purkmistr Litomyšle MUDr. Fran-
tišek Lašek, jeden ze zakladatelů galerie, k náv-
štěvě jedné místní výtvarné výstavy slovy:
„Prohlížejíce za velebného klidu umělecká díla,
vnořujeme se do sebe, povznášíme se, aby-
chom občerstveni a posíleni vrátili se ku práci
všedního dne.“ Ani dnes tomu není jinak.

Stanislav Vosyka

Velikonoční duben v zámeckém sklepení
Velikonoce nás letos čekají v druhé polovině
dubna. Zámecké sklepení v Litomyšli je však ve-
likonočně oděné a naladěné už od 30. března.
O víkendech a na Velikonoce (také v pátek
a v pondělí) do 22. dubna od 10.00 do 16.00
hod. můžete v podzemních sálech slavit svátek
jara třeba malováním skleněných kraslic či de-
gustacemi. 
Workshop zdobení skleněných kraslic je jistě
zábavou nejen pro děti. Dát koledníkům vla-
stnoručně malované skleněné vajíčko se může
pro někoho stát zajímavou velikonoční tradicí.
Navíc skleněné kraslice z produkce firmy
Ozdoba CZ je možné v zámeckém sklepení za-

koupit. V nabídce jsou také skleněná zvířátka,
jako jsou kuřátka, zajíčci či kačenky. K tomu se
těšte na štěstíčka v podobě drobností, které zí-
skáte zakoupením losu. Kdo si rád hraje a luští
záhady, čeká ho herní plánek, s nímž se projde
po sklepení a zapojí se do aprílové degustace
vín a ovocných moštů. Může si rovněž ověřit
svoji znalost soch od Olbrama Zoubka. Na Veli-
konoce od 19. do 22. dubna akci zpestří i živá
zvířátka.
Velikonoce v zámeckém sklepení jsou zábavou
pro malé i velké. Neváhejte a přijďte. Šušká se,
že je i něco k zakousnutí. 

Jana Bisová

Oscarové filmy roku 2018 v kině Sokol
Litomyšlské Kino Sokol chystá na třetí dubnový
týden již tradiční ohlédnutí za udílením cen
Americké filmové akademie. Od 16. do 21. dubna
tak diváci mohou strávit „Týden s Oscarem“
a připomenout si nejúspěšnější snímky loň-
ského roku.
V úterý 16. dubna začneme filmem „BlackKlans-
Man,“ který získal Oscara za nejlepší scénář. Ve
středu 17. dubna se návštěvníci mohou těšit na
film „Favoritka“, jenž byl oceněn soškou za nej-

lepší ženský herecký výkon v hlavní roli pro Oli-
vii Colmanovou.
Na čtvrtek 18. dubna je naplánována projekce
filmu „Black Panther“ (3 Oscary). Ten získal Os-
cary za nejlepší soundtrack, výpravu, dekorace
a kostýmy.
V pátek 19. dubna uvedeme titul „Zrodila se
hvězda“, který obdržel Oscara za nejlepší origi-
nální píseň. V sobotu 20. dubna znovu uvedeme
velmi úspěšný film Bohemian Rhapsody. Sní-

mek vybojoval 4 sošky: za nejlepší herecký
výkon v hlavní roli pro Ramiho Maleka, nejlepší
zvuk, střih a zvukové efekty.
V neděli 21. dubna zakončíme oscarový týden
promítáním filmu Zelená kniha, který získal
sošku pro nejlepší film loňského roku.
Více informací a vstupenky online na www.kino-
litomysl.cz Prokop Souček, Smetanův dům

Velikonoce na zámku v Litomyšli
Na velikonoční svátky je zámek v Litomyšli ote-
vřen od Velkého pátku 19. 4. do Velikonočního
pondělí 22. 4. 2019, vždy od 10–16 hodin. Po-
slední prohlídka začíná v 15.00 hod. Reprezen-
tační sály na prohlídkové trase A doplní
velikonočně laděná květinová výzdoba. 
Mimořádně na Velký pátek 19. 4. 2019 a Veliko-
noční pondělí 22. 4. 2019 otevřou se návštěvní-
kům tradiční prohlídkové trasy reprezentačními
a soukromými pokoji a historické divadlo. O Ve-
likonocích 2019 je zámek otevřen od pátku 19.
4. do pondělí 22. 4. 2019 vč., vždy od 10 do 16
hodin. Poslední prohlídka začíná v 15.00 hod.
Reprezentační sály v západním zámeckém
křídle (základní prohlídková trasa A) obohatí
také květinová a velikonoční výzdoba.

Současně také mají možnost velikonoční náv-
štěvníci se zakoupenou vstupenkou na prohlíd-
kové trasy navštívit květinovou výstavu
s názvem Múzy mezi květinami, výstavu k osla-
vám 20 let od zápisu zámku v Litomyšli na Se-
znam světového kulturního dědictví UNESCO,
která končí 22. 4. 2019.
V dubnu pak mohou individuální návštěvníci
projít prohlídkovými trasami o sobotách a ne-
dělích ve stejných otvíracích hodinách, tedy od
10 do 16 hodin. Poslední prohlídka začíná vždy
v 15.00 hod.
Sály v přízemí s instalovanou výstavou jsou
bezbariérově přístupné, prohlídkové trasy nikoli.
Těšíme se na vás.

Zdeňka Kalová

Galerie de Lara
v lázeňských
barvách
Jaro už nedočkavě tříská do bran, dámy mění
šatník a účesy, a to v Litomyšli znamená jediné
– lázeňské prameny konečně opět vyvřou do li-
tomyšlských ulic.
Galerie de Lara zazáří prvorepublikovými bar-
vami a vyžene do podsíní před galerii několik lá-
zním spřízněných umělců, aby svými štětci,
tuhami a pastely vzdali hold naší lázeňské me-
tropoli. Přijďte na léčebnou kúru uměním a na-
sajte krom lázeňských pramenů i ždibec
umělecké plenérní pohody.
K příležitosti Lázní ducha vznikla na objednávku
galerie kresba od Zdeňky Kudrnové, kterou si
můžete zakoupit v podobě grafických listů i po-
hledů. Tomáš Jelínek
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Jarní koncert Dechového orchestru
Smetanova domu a hosté – Eva & Vašek
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli
připravil opět svůj jarní koncert, který provede
ve velkém sále Smetanova domu ve středu 24.
dubna 2019 v 19.00 hodin. Pod taktovkou diri-
genta Jiřího Tomáška orchestr zahraje celou
škálu skladeb a písní různých žánrů a stylů.
Zazní skladby z pokladnice autorů dechového

repertoáru (J. Praveček, J. Fučík, E. Kudelásek,
J. Vejvoda, L. Kubeš, V. Maňas a další). Velký
prostor v programu zaujmou ale také skladby
autorů soudobé koncertní hudby, latinsko-ame-
rické hudby, muzikálových a popových hitů (E.
Morricone, A. Hammond, A. L. Weber, M. David
a další).
Program koncertu bude tentokrát ozdoben spo-
luúčinkováním velmi známé a populární zpě-
vácké dvojice EVA a VAŠEK (Eva Adams
a Václav Ševčík). Tito profesionální umělci
budou mít s naším orchestrem svoji premiéru,
která, jak věříme, bude ozdobou koncertu
a předznamená možnou další vzájemnou spo-
lupráci. Věříme, že výborná hudební úroveň hry
dechového orchestru obohacená o spolupráci
se skvělými profesionálními zpěváky bude dů-
vodem k hojné divácké účasti na tomto kon-
certě. Orchestr i sólisté se těší na váš potlesk.

Jiří Tomášek, dirigent Dechového orchestru
Smetanova domu v Litomyšli

LITOMYŠL – pronájem prodejny na Havlíčkově ulici,
cca 100 m2 + zázemí. ÚT plyn. Možnost dodělávek
dle potřeb nájemce. Vstup z ulice i zadní přístup pro
zásobování. K dispozici léto/podzim 2019. ENB B/124  
Č. 1449               Cena:  15 000 Kč/měs. + energie
ZDERAZ – prodej na sebe navazujících lesních po-
zemků 32 380 m2 a 7 223 m2 (ostatní plocha). Samo-
statně položený lesní pozemek 3 104 m2 v lokalitě
Pivnice. Celkem: 42 707 m2.
Č. 1453 Cena: 1 300 000 Kč
ČESKÁ TŘEBOVÁ – prodej už.práv k DB 1+1 (36 m2)
ve III.NP. Dům po revitalizaci v r. 2007, v bytě novější
kuchyň.linka a plovoucí podlahy. Výhodná poloha
v blízkosti centra, okna k JZ. ENB C/123.
Č. 1451 Cena: 1 090 000 Kč
POLIČKA – prodej bytu 2+1 (54,54 m2) ve III.NP., bez
výtahu, v os. vlast. v okrajové části sídliště. Výstavba
v r. 1991, částečná rekonstrukce v 2010–2012 (nová
plast.okna, sociál.záz). ENB G.
Č. 1444 Cena: 1 590 000 Kč
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 nájem-
ním vztahem, II.NP dále 2 byty, v podkroví byt cca
100 m2. Bližší informace osobně v kanceláři RK.
ENB G.  Č. 1439 Cena: informace v RK
SVITAVY – prodej nově vystavěného komerčního
objektu v těsné blízkosti náměstí. Přízemí a II.NP pro-
dejní plochy (343 m2) s možností bydlení. Příjezd
a parkování na pozemcích ve vlastnictví Města u ob-
jektu. Zajímavé místo mezi náměstím a parkem
ENB G.  Č. 1429 Cena: Informace v RK
TRSTĚNICE (okr. SY) – prodej pozemku 1 230 m2 ke
stavbě RD. Veškeré sítě v těsné blízkosti hranice po-
zemku, vlastní studna. Vyvýšené místo, využitelný
staveb. materiál z původní stavby. 
Č. 1416 Cena: 330 000 Kč
SVITAVY - prodej RD 3+kk/4+kk v nově vznikající zá-
stavbě rezidenční čtvrti nedaleko centra města.
Hrubá stavba prvních domů již dokončena. Po-
hodlné bydlení. ENB C/162.
Č.1233        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 apartman ( 1 pokoj se soc.
zázemím). ÚT plyn, krbová kamna v pokoji. Pro-
storná terasa, chráněné garáž. stání pro 2 os.auta.
ENB G.  Č. 1443  Cena:  20 000 Kč/měs. + energie
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 28 m2 na
ul. T. Novákové (nedaleko I. ZŠ). ENB G
Č. 1432                           Cena: 6 000 Kč/měsíc + energie
LITOMYŠL – pronájem komerčních prostor cca
20 m2 v přízemí v ulici Mariánská (naproti Muzeu
v centru města). 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

Chovatelská 
přehlídka trofejí
v Boršově
Městské úřady Litomyšl, Svitavy, Polička a Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s Okresním mys-
liveckým spolkem ve Svitavách pořádají
Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře
v honitbách okresu Svitavy za rok 2018/2019.
Výstava trofejí se koná ve dnech 26. – 27. dubna
2019 v kulturním domě v Boršově u Moravské
Třebové od 9.00 do 18.00 hodin. V sobotu 27.
dubna od 9.00 do 12.00 hodin proběhne v pro-
storách u sportovního zařízení TJ Boršov „Jarní
svod loveckých psů“. Po oba dny je zajištěno
zvěřinové občerstvení. Lenka Havránková

Velikonoční dílna v muzeu
Sobotní dílna pro rodiny s dětmi, seniory a širo-
kou veřejnost s programem zaměřeným na po-
znání velikonočních svátků a jejich zvyků.
Přijďte 13. dubna nejen řemeslně a výtvarně
tvořit, ale také se rozloučit se zimou a vynést
Moranu z města.
10.00–16.00 – tvoření figurek Morany, jarních
a zvykoslovných drobnosti pro radost, malování
na skleněné prysky a další.
14.30 – hudební pásmo představující lidové
zvyky v podání folklorního souboru Heblata
ve spolupráci s tanečním oddělením při ZUŠ
B. Smetany v Litomyšli. V případě hezkého po-
časí před vstupem do muzea, jinak v předná-
škovém sále.
15.00 – vynášení Morany s folklorním souborem
Heblata a tanečníky (obchůzka od muzea
k Loučné a zpět).
Ti z vás, kteří nechtějí tvořit, se mohou přijít jen
jarně naladit nebo se připojit k průvodu a spolu
s námi vynést „Smrtonošku“ a poslat ji po vodě
pryč.

Co potřebujete? Dobrou náladu a chuť tvořit.
Všechny potřebné pomůcky budou připraveny
v dílně muzea.
Tvoření bude přizpůsobeno věku návštěvníků.
Vstupné na dílnu je pro děti 20 Kč a pro dospělé
40 Kč. Ceny za tvoření dle materiálů.
Těšíme se na vás. Změna programu vyhrazena!

Renata Kmošková

Otevírací doba
v muzeu
o Velikonocích
Velký pátek, sobota, Velikonoční neděle,
Velikonoční pondělí (19. – 22. duben 2019)
Hlavní budova 9–17 hod.
Rodný byt Bedřicha Smetany 9–12 a 13–17 hod.
Portmoneum 9–12 a 13–17 hod. René Klimeš
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STŘEDA 24. DUBNA
19.00 / Smetanův dům
JARNÍ KONCERT S EVOU A VAŠKEM - koncert
Dechového orchestru Smetanova domu s hosty

ČTVRTEK 25. DUBNA 2019
17.00 – 20.00 / Městská galerie v domě U Rytířů
VEČER S GALERIÍ
– VIOLONCELLISTKA D. BAROVÁ 

18.30 / Zámecká jízdárna
DASHA & PAJKY PAJK 

PÁTEK 26. DUBNA 2019
16.00 / Terasy Regionálního muzea v Litomyšli
LITOMYŠL ŠKOLSKÁ II
architektonická procházka s historiky umění 

17.00 / Galerie Pakosta v Mariánské ulici
ADRIANA MARCI – ABSTRAKCE M
vernisáž výstavy, na saxofon zahraje I. Hrudka  

19.00 / Smetanův dům
DIVADLO JÁRY CIMRMANA: BLANÍK

20.00 / Music Club Kotelna
STO ZVÍŘAT
jedna z největších stálic na tuzemské ska scéně

21.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA CHRÁMU

SOBOTA 27. DUBNA 2019
od 10.00 / KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl – Četnická pátrací stanice
Pardubice – vlasové studio Desiree - Otužilci
z Cakle – Jan Kalina kreslí rychloportréty – kapela
Vozejček – skupina Cry room – Václav Boštík
a kamarádi - Kuličková dráha - Spolek českých
kolařů cestovatelů Vysoké Mýto – harmonikář
Pepíček Čečil – Zpěvaví bratři – Sbor paní a dívek
– Sbor Vlastimil – Milevské maškary - krajta Er-
nestýna – kozlíci Ron a Jack – osel Lojza - taneční
skupina Amapola Tribe – Spolek panstva na tvrzi
Žíželeves - Lázeňské duchovní smyčcové kvar-
teto – paddleboardy a suchozemský windsurfing
na máchadle – lázeňské občerstvení - soutěž Lá-
zeňské prameny – projekt Najdi – přečti – předej
- lázeňské lavičky a další… 

10.00 – 16.00 / Toulovcovo náměstí 
FOTOATELIÉR HRG NA ULICI 
nechte si udělat obrázek a soutěžte o nejkrás-
nější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský pár

10.00 – 18.00 / nejen Růžová ulička
LÁZEŇSKÁ DESIGN ZÓNA 
Lázně ducha Litomyšl se spojily se slavným
MINT Marketem! Díky tomu vznikne design
zóna, kterou nesmíte minout!  

10.00 – 18.00 / Zámecká scéna 
na prvním zámeckém nádvoří
RYBNIČNÍ PANNY V ZÁMECKÉ KAŠNĚ 
V Itálii mořské panny, v Čechách panny ryb-
niční! Nechte se do rekonstruovaného brodidla

vlákat českou verzí bájných sirén! 
• Masážní studio pod širým nebem
• Nárybnický rumový bar
• Vackovi pstruzi na másle
• Fler Kreativ koupelová drogerie 
• Bedřichova 11 a další litomyšlské pivní speciály

před bývalým pivovarem rodiny Smetanových

10.00 – 18.00 / Zámecká scéna 
na prvním zámeckém nádvoří
DIXIELANDOVÉ PÓDIUM 
Kantorský dixieland Choceň (10-12),
Small Band Polička (12.30-15),
Dixie Factory Vysoké Mýto (16-18)   

10.00 – 18.00 / Zámecká scéna
na prvním zámeckém nádvoří 
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA 
užijte si stylový výhled na renesanční památku
UNESCO s dalekohledem a sklenkou vína

10.00 – 18.00 / park u Smetanova domu
a dětské hřiště na Vodních valech
SMETANOVA DĚTSKÁ SCÉNA 
• pohádky: Malé divadélko Praha - pohádka

O kohoutkovi (10 a 13.30), Krabičková po-
hádka (11 a 16), Divadlo Bořivoj – O Červené
Karkulce (11.30 a 17), Plechové pohádky (13),
Kašpárek a krokodýl (15) 

• Mitrix z Proseče roztančí i vaše dětičky
(10.30-11)

• pohybově pohádkové aktivity pro malé děti
(10, 13, 18) 

• kolotoč řezbáře Matěje
• nízké lanové překážky
• naučná stezka „Příroda v okolí Litomyšle“ 
• zábavné interaktivní úkoly pro malé i velké na

téma Historické putování kolem r. 1905 (13-18)
• koncert Kůzle HuSou (14.30-15, 15.30-16)

10.00 – 17.00 / Regionální muzeum v Litomyšli
LÁZEŇSKÁ POHODA V MUZEU 
sluneční lázně na plážových lehátkách na te-
rasách pod muzeem 

10.30 / chrám Nalezení sv. Kříže
DO VŠECH KOUTŮ NÁVRŠÍ 
prohlídka revitalizovaných budov na zámec-
kém návrší a míst, kam běžný turista nemůže 

10.30 / Městská obrazárna na zámku
MĚSTSKÁ OBRAZÁRNA OTEVÍRÁ SEZONU
V OBMĚNĚNÉ PODOBĚ 
zahajovací komentovaná prohlídka se S. Vosy-
kou, při které nebude chybět sklenka vína

11.30 – 16.00 / Městská obrazárna na zámku 
MALOVÁNÍ MEZI OBRAZY
Postavte se ke stojanu s paletou barev a nechte
se inspirovat díly našich předních umělců!

12.30 / zámecký pivovar
RAJSKÉ LÁZNĚ LUCIE SUCHÉ
vernisáž výstavy 

13.00 / Regionální muzeum v Litomyšli 
OTUŽILCI Z CAKLE V SUDU U MUZEA

13.00 – 13.20 / Zámecká scéna 
na prvním zámeckém nádvoří
LONG VEHICLE CIRCUS: GANKSTERKA 
tanečně akrobatické divadlo na chůdách

13.40 / lázeňská kolonáda
PRŮJEZD AUTO-MOTO VETERÁNŮ 

14.00 / Zámecká scéna 
na prvním zámeckém nádvoří
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
8. LITOMYŠLSKÉ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
zahraje Stanley's Dixie Street Band, 
moderuje Václav Žmolík

14.15 / ze zámeckého návrší 
na Toulovcovo náměstí
PRŮVOD KOLONÁDOU

15.00 / Hlavní lázeňská scéna
na Toulovcově náměstí
BEE BAND JIHLAVA
během odpoledne vyhlášení divácké soutěže
elegance auto-moto-veteránů a celoroční
soutěže Lázeňské prameny

15.00 / Portmoneum – Musem Josefa Váchala
LA MIMOZA 
duo Veronika Jílková a Jan Štuller vás roztančí
v rytmu šansonu, jazzu a blues 

15.00 – 15.20 / Zámecká scéna
na prvním zámeckém nádvoří
PŘEDTANČENÍ PŘED TANČÍRNOU 
ochutnávací lekce taneční školy Swing Busters

16.00 – 24.00 / Scéna U Černého orla
LENKA DUSILOVÁ, VERTIGO, TYGROO,
MINUS123MINUT, LUCKY JOKE 
vrcholem večera bude společný jam session
všech hudebníků 

17.00 / Hlavní lázeňská scéna 
na Toulovcově náměstí
BRASS AVANUE 
dechový showband s covery světových hitů 

18.00 / Hlavní lázeňská scéna 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE O NEJ-
KRÁSNĚJŠÍ LÁZEŇSKÝ KLOBOUK, KOSTÝM
A LÁZEŇSKÝ PÁR (uzávěrka soutěže v 16.00)

19.00 / Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově
náměstí
MŇÁGA A ŽĎORP 
legenda české hudební scény

20.00 – 1.00 / zámecká jízdárna a pivovar
LÁZEŇSKÁ SWINGOVÁ TANČÍRNA 
závěrečný mejdan s živým orchestrem a lek-
cemi swingu od taneční školy Swing Busters 

21.00 / Hlavní lázeňská scéna
na Toulovcově náměstí
CIRCUS PROBLEM 
chytlavé melodie balkánského disca

22.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA CHRÁMU 

22.00 / Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY

NEDĚLE 28. DUBNA 2019
10.00-15.00 / zámecký park
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
přijďte na stylový lázeňský brunch - občer-
stvení zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou

15.00 / druhé zámecké nádvoří
SYXTET ZPÍVÁ K 20. VÝROČÍ ZÁPISU 
ZÁMECKÉHO AREÁLU NA SEZNAM UNESCO

Program Zahájení 8. litomyšlské
lázeňské sezóny
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Dětské rybářské
závody
Dětské rybářské závody, pořádané ČRS MO Li-
tomyšl, se uskuteční 18. 5. 2019 na rybníku
Mendrika II. Prezentace proběhne od 7.00 do
7.30 hodin. Lov dle rybářského řádu na daném
revíru. Lov na plavanou, položenou a jednu
udici. Bodování: ušlechtilá ryba – cm/bod,
ostatní ryby – co kus/bod. Rybářský lístek není
podmínkou. Občerstvení zajištěno. -red-

Projekt Najdi – přečti – předej
opět součástí Lázní ducha 
Co si s sebou vozíte, když cestu-
jete do lázní? Kromě jiného sa-
mozřejmě dobrou knížku. Proto
ani v našich lázních není o knížky
nouze. Pokračujeme totiž v pro-
jektu s názvem Najdi – přečti –
předej. Smyslem tohoto projektu,
který má kořeny v severských zemích, bylo a je
podpořit četbu. Mnozí z nás máme jistě doma
celou řadu knih, které již podruhé číst nehod-
láme. Někdo jiný by si však právě tyto naše
knihy možná rád přečetl. Proto tímto vyzýváme
všechny milovníky četby, přineste, prosím, tyto
knihy na lázeňskou kolonádu, kde bude probí-
hat v sobotu 27. dubna akce Zahájení 8. lito-
myšlské lázeňské sezóny. Knížky můžete již

s předstihem nosit do Informač-
ního  centra  na  Smetanově
náměstí či do zámeckého info-
centra, případně je můžete zane-
chat na podatelně městského
úřadu nebo v městské knihovně.
Všechny knihy opatří organizá-

toři samolepkou s pokyny, a návštěvníci Lázní
ducha si, kromě zajímavých zážitků, mohou
domů odnést také vaši knihu. Po přečtení do-
poručujeme zanechat knihu na nějakém vhod-
ném místě, případně předat další osobě.
Vhodným místem může být čekárna u lékaře,
autobus, vlak, úřad, knihovna, kino či galerie
apod. 

Michaela Severová

Zahájení litomyšlské
lázeňské sezóny 
v Portmoneu
K 8. ročníku Zahájení litomyšlské lázeňské se-
zóny se letos připojíme 27. dubna koncertem
dua LA MIMOZA. V 15 hodin se na vás na dvo-
rečku Portmonea bude těšit Veronika Jílková
a Jan Štuller. Partnerské duo vás uhrane svým
jedinečným podáním písní jak z oblasti šansonu
a jazzu, tak například i blues. Kapela hraje také
svou vlastní tvorbu s českými originálními texty.
Koncert kapely LA MIMOZA je vždy ojedinělým,
nespoutaným hudebním zážitkem, který vás
roztančí, dojme i rozesměje a na který jen tak
nezapomenete.
V běžné otevírací době nabízíme samozřejmě
také prohlídku stálé expozice muzea a výstavy
Cestopisák Josefa Váchala.
Tradičně se zapojíme také do soutěže lázeň-
ských pramenů. Ten náš – Pramen Josefa Port-
mana – vyvěrá stejně jako vloni v podobě likéru
z vína a medu pod názvem Lázeňský elixír.
    Hana Klimešová

Mařákova
šachovnice
s D. Navarou
Dne 12. 5. 2019 v neděli od 8.30 do cca 17.30
hod. bude probíhat unikátní akce, kde se propojí
nádherné prostředí historického centra města
Litomyšl – podloubí u kavárny Julius Mařák
a Smetanovo náměstí – a šachy pro děti, mlá-
dež, rodiče, pro dospělé i pro kolemjdoucí tu-
risty, kteří Litomyšl ve velice hojné míře
navštěvují. 
Pozvání na tento den přijal velmistr šachu, ab-
solutní česká jednička, pan David Navara. Ode-
hraje 50 partií s přihlášenými soupeři, 25
dopoledne s dětmi a mládeží a 25 odpoledne
s dospělými. David Navara je geniální šachista,
který se dle mého dá svou významností přirov-
návat ke stejně zvučným jménům, jako je Jágr,
Nedvěd nebo Berdych. Šachová hra učí rozvíjet
myšlení a hlavně plánovaní několik kroků do-
předu, které je zejména u mladší generace klí-
čové do budoucích životních rozhodnutí. Šachy
jsou také hrou, která nás naučí zůstat v klidu,
i když jsme úplně v háji.
Přednostně se mohou účastnit zájemci z Lito-
myšle, pro které je akce primárně pořádána.
Občerstvení bude zajištěno, pro rodiny s dětmi
bude připraven i skákací hrad a maxi puzzle.
Přihlášení nutné na adrese www.marakovasa-
chovnice.cz Jan Smejkal a Jana Vetešníková

POZVÁNKY 

Řádková inzerce
Prodám: rohová pravolevá sedačka s dřevěným
rohem, úložným prostorem, rozkládáním +
křeslo (2900 Kč) . Výškově stavitelný dřevěný
kazetový konfer. stolek, 160x65 cm (1450 Kč).
Dětský psací stůl s pojezdem šuplete, 130x70
cm (980 Kč). 777 472 104

Muzejní zahájení
8. litomyšlské lázeňské sezony 
Již tradičně vás zveme o lázeňské sobotě 27.
dubna k posezení na našich slunečních tera-
sách, kde můžete obnovit svoje duševní síly
nebo načerpat inspiraci. Po celý den pro vás
budou připravena plážová lehátka. K vaší po-
hodě jistě přispěje i recesistické koupání Otu-
žilců z Cakle v dobových plavkách v dřevěné
kádi před budovou muzea.
Svoji duši můžete osvěžit také návštěvou Rod-
ného bytu B. Smetany, kde budou připraveny
interaktivní programy Proč bychom se netěšili,
Račte vstoupit a Muzicírování s Bedříškem,
které vás provedou životem slavného sklada-
tele. Určitě si nenechte ujít také prohlídku Port-
monea – Musea Josefa Váchala s novou
výstavou Cestopisák Josefa Váchala.

Otevírací doba o lázeňském víkendu:
Hlavní budova muzea 9–17 hod., Rodný byt 
B. Smetany a Portmoneum 9–12, 13–17 hod.

V rámci soutěže Lázeňské prameny se můžete
v hlavní budově občerstvit u Muzejního pra-
mene. V kavárně Bůůů café na vás budou čekat
sladké palačinky a vafle, které vyléčí pocuchané
nervy a vykouzlí úsměv na tváři. V Portmoneu
– Museu Josefa Váchala čeká Pramen Josefa
Portmana a lahodný alkoholický Elixír Lázní
ducha. Další informace k soutěži i Zahájení
osmé litomyšlské lázeňské sezony najdete na
www.lazneducha.cz. Renata Kmošková
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POZVÁNKY 

Nejstarší venkovské domy
ve východních Čechách
V březnu letošního roku byla veřejnosti před-
stavena nová rozsáhlá publikace kolektivu více
než dvaceti autorů, v jejichž čele stanuli Jiří Ška-
brada a Zuzana Syrová-Anážová. Jádro publi-
kace Nejstarší venkovské domy ve východních
Čechách tvoří katalog šestnácti domů a pěti
stodol seřazený podle stáří jednotlivých ob-
jektů. Nejstarší stavby doplňují další domy s ar-
chaickou prostorovou skladbou, jejichž stáří je
mnohdy neznámé. Nechybí kapitola pojednáva-
jící o jednotlivých specifických typologických
a konstrukčních znacích těchto staveb. Součástí
statí o jednotlivých domech jsou rešerše písem-
ných pramenů, konfrontace s dendrochronolo-
gickými daty a obrazová dokumentace
s fotografiemi a barevně vyhodnocenými půdo-
rysy zachycujícími vývoj domů.
Během besedy proběhne promítání a předsta-
vení jednotlivých staveb, ale také budete mít
možnost zeptat se přítomných autorů na coko-
liv, co vás zaujalo. Z nejbližšího okolí jsou za-
stoupené objekty např. z Trstěnice, Čisté,

Benátek, Cerekvice nad Loučnou, Újezdce, Se-
dlišť nebo Vidlaté Seči. Všude tam najdete perly
lidového stavitelství. Využijte jedinečné příleži-
tosti, že se náš kraj těmito stavbami nejen pyšní,
ale také je nyní přibližuje široké veřejnosti.
Vstupné na přednášku je 40 Kč, snížené 20 Kč.
9. květen 2019 v 16 hodin, přednáškový sál
muzea. Hana Klimešová

Opera pod májovým nebem a koncert
skupiny Amelia v Klášterních zahradách 
Již 10. operní galavečer s názvem Opera pod
májovým nebem se uskuteční v sobotu 25.
května od 18.30 hodin. Protože se jedná o roč-
ník jubilejní, odehraje se celý slavnostní koncert
v Klášterních zahradách. 
Na podium, jak se již stalo tradicí, vystoupí čtyři
mladí talentovaní pěvci, kteří jsou již litomyšl-
skému publiku dobře známi z minulých ročníků.
Idea Opery pod májovým nebem je však stále
stejná: „Chceme pěveckým začátečníkům zpro-
středkovat neocenitelnou zkušenost zazpívat si
s profesionálním orchestrem před odborným
a znalým publikem,“ připomíná hlavní organizá-
tor, ředitel Smetanova domu Leoš Krejčí, který
bude akci provázet slovem. 
Na programu operního galavečera zazní to nej-
lepší z tvorby W. A. Mozarta, G. Pucciniho, G.
Rossiniho, A. Dvořáka a dalších. Účinkovat
budou: Barbora Řeřichová – soprán, Václava
Krejčí Housková – mezzosoprán, Ondřej Koplík
– tenor a Jan Šťáva – bas. Orchestr Moravského
divadla Olomouc řídí dirigent Marek Šedivý. 
Vstupné pro návštěvníky koncertu je dobro-

volné. V případě nepříznivého počasí bude kon-
cert přesunut do Smetanova domu. Zvláštní po-
děkování patří mecenášům a partnerům, bez
jejichž finanční pomoci by podobný projekt ne-
mohl být realizován.
Amélia „NAŽIVO“ v Klášterních zahradách 
V předvečer operního galakoncertu si přijdou na
své také příznivci jiných žánrů. V pátek 24.
května totiž proběhne v Klášterních zahradách
koncert litomyšlské kapely Amélia, kterou do-
provodí vizuální světelná a zvuková show, obo-
hacená projekcemi a světelnými dekoracemi. 
„Základem názvu Amélia jsou písmena M a A,
což byla zkratka předchozí kapely Mother´s An-
gels, ve které její členové působili. Písmena L
zase odkazují na Litomyšl – město, v němž ži-
jeme a jež nabízí svěží umělecké prostředí,“ při-
pomíná člen skupiny Petr Lenoch. 
Mother's Angels se v roce 2016 stáhli do ústraní
a soustředili se pouze na tvorbu a nové skladby,
což vykrystalizovalo ve zrod nové kapely. A vy
teď můžete být součástí nového začátku! 

Prokop Souček 

Výstava Michala Škody
- Tam někde daleko něčeho úplně
Galerie Miroslava Kubíka si Vás dovoluje pozvat
na výstavu Michala Škody – Tam někde daleko
něčeho úplně (6. 4. - 24. 5. 2019).
V prostoru okolo nás obvykle vnímáme hmoty
a nikoliv prázdno mezi nimi. Soustřeďujeme se
na objekty a nikoliv na vztahy, které vzájemně
vytvářejí. Zaznamenáváme průběh cest, jejich
tvar, počátek, cíl a nikoliv jejich směřování.
Možná ale, že to podstatné se někdy skrývá
mezi objekty – ve zdánlivě prázdném mezipros-
toru, v charakteru samotných vztahů, v nevidi-
telných směrech cest.
Instalace Michala Škody vytvářejí v galerii
vlastní společný prostor, vymezovaný milníky
jednotlivých objektů. Kresby a sochy jsou jádry

uspořádání prostoru, ohnisky koncentrace
vztahů, místy křížení a odvíjení směrů. 
Prostorové objekty a plošné kresby v sobě –
jako černé meteority – zhušťují nekonečno,
vrací do sebe samotných počátky, konce,
směry. Prázdno mlžných kreseb je plné prosa-
kujících vztahů, které kulminují ve zčernalých
stopách křížení. Fragmenty cest v liniových
kresbách nezaznamenávají jejich začátek ani
cíl, tvar ani průběh – jen naznačují směřování.
Nacházíme se uvnitř vztahů. Jsme jejich sou-
částí. Mysl se stává prostorem, prostor myslí.
Kurátor a koncepce výstavy: Pavla Melková, Mi-
chal Škoda.

Pavla Melková Dětský tábor
na Budislavi
Dopřejte svým dětem prázdninový zážitek na
dětském táboře. Jako každoročně, tak i letos
jsme pro zájemce připravili letní tábor na naší
táborové základně v Budislavi, zatímco minulé
léto jsme byli ve vikingské osadě, letos se vy-
dáme úplně jinam. Tajuplnou skříní projdeme
30. června do dobrodružného a kouzelného
světa Narnie. Zde společně prožijeme napína-
vých 14 dnů.
Zveme všechny hrdiny, kteří se chtějí zúčastnit
dobrodružství v tajuplném světě Narnie na
našem dětském táboře, ať se přihlásí na níže
uvedeném kontaktu.
Kontaktní osoba Radek Pulkrábek ml. tel. 604
716 469 nebo e-mail: radek.pulkr@gmail.com .
Na prázdniny s Vámi se těší pracovníci z Pionýr-
ské skupiny Marie Sedláčkové Litomyšl.

Radek Pulkrábek ml.

Letní tábory SVČ
Středisko volného času nabízí prožití prázdnin
na příměstských táborech a pobytových akcích.
Volná místa máme v termínech: 1. – 4. 7. spor-
tovní týden pro děti ve věku od 11 let, 22. – 26.
7. turistický týden, 29. 7. – 2. 8. multimediální
tábor od 9 let, 19. – 23. 8. tábor na in-line brus-
lích. Začátek programu je vždy v 8 hod. v SVČ,
konec v 16 hod. Pro rodiny s dětmi nabízíme
v termínu 3. – 10. 8. vodáckou akci Vltava aneb
putování za pětilistou růží. Více informací nale-
znete na ww.litomysl.cz/ddm. Pobytové tábory
Svratouch a Řadov a příměstské tábory kera-
mický a tvořivý jsou již obsazené. Těšíme se na
vás. Josef Štefl

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: • Setkání s Pjérem
La Šé'zem • Co je to Zámecké návrší • Fotosou-
těž na zámku • Duben s RůžOFFkami • Jarní
úklid komunikací • Nové knihy v MěK Litomyšl •
Pomník ve Vysokém lese • Světelné záření • Ve-
likonoční výstava v Častolovicích • ADFORS CZ
je Top employerem • Příměstské tábory v Be-
nátkách u Litomyšle • Šamanské bubnování •
Charlotta

Nabízím možnost
ubytování

Penzion Makarská
Chorvatsko.

Výhodná cena.
Tel. 739 510 032

facebook.com/litomysl.lilie
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PR ČLÁNEK

Dvacetileté výročí Lékárny U Slunce v Litomyšli
Čas utíká jako voda v řece a než jsme se nadáli,
uběhlo 20 let od založení Lékárny U Slunce.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem
našim pacientům a klientům, neméně však i ko-
legům za věrnost a dosavadní spolupráci.
Mnohé se za ta léta změnilo. Farmacie jako ta-
ková postoupila ve svém vývoji o míle daleko
a medicínské obory svou rychlostí vývoje nikte-
rak nezaostávají za technickými obory. My, lé-
kárníci a laboranti za tárou, jsme zestárli
a zmoudřeli, měli jsme spoustu svých starostí
(svatby, příchod dětí, nemoci či úmrtí blízkých),
což nám v praxi pomohlo lépe vnímat potíže na-
šich pacientů. Život se zkrátka začal projevovat
v celé své šíři a my začali chápat pomoc konkrét-
nímu člověku jako svou povinnost ve smyslu
poslání. Došlo tak „životaběhem“ k aplikaci na-
studovaného vědění do praxe s ohledem na
okolnosti toho kterého konkrétního člověka (pa-
cienta). To, že je to pro nás ta správná a jediná
cesta, se nám vrací v podobě přízně Vás, našich
pacientů a klientů. Je to pro nás hnacím motorem
a zároveň závazkem do dalších let. 
Mottem naší lékárny bylo, je a bude: Lékárna
U Slunce – Slunce Vašeho zdraví. Aby se nám
podařilo obhájit toto smělé tvrzení, chystáme
v tomto našem výročním roce pro naše klienty
mnoho novinek. 
Kromě klasických obchodních akcí a slevových
balíčků, které budeme pravidelně zveřejňovat
na našich webových stránkách (www.lekar-
nacz.cz) či ve výloze lékárny, je naším novým
záměrem ještě více individuální přístup k paci-
entovi/klientovi.
Dne 22. 5. 2019 od 16 hodin organizujeme spo-
lečně s Centrem estetické medicíny ve Svita-
vách (www.cemcz.cz) přednášku o léčebných
metodách, postupech a přístrojovém vybavení
v oblasti estetické medicíny, kterou povede ve-
doucí lékař tohoto centra. Pro předpokládaný
velký zájem probíhá registrace účastníků před-
nášky buď přímo u nás v lékárně, anebo e-mai-
lem info@lekarnacz.cz. Přednáška se bude
konat na pracovišti CEM ve Svitavách a je sa-
mozřejmě zdarma. 
Dále pro Vás máme společně s kosmetickou
firmou Avéne připraveno bezplatné dermokos-
metické vyšetření pleti a vlasů za pomoci mi-

kroskopické kamery a poradenství v oblasti ap-
likace výrobků této firmy (zhodnocení stavu,
návrh nápravného opatření), které bude probí-
hat vždy po celý den za přítomnosti dermopo-
radkyně v termínech 16. dubna, 14.května,
18.června, 16.července, 17. září, 15. října, 12. lis-
topadu a 10. prosince. Registrace Vaší eventu-
ální účasti probíhá přímo v lékárně nebo
e-mailem info@lekarnacz.cz
Dalším příkladem našeho individuálního pří-
stupu k pacientovi je v ČR ojedinělá konzultační
místnost v prostorách naší lékárny. Klient tak
má možnost se svým lékárníkem (můžete si
zvolit svého konkrétního lékárníka) pohovořit
o svém zdraví zcela v soukromí v oddělené
místnosti, popovídat si o lécích, které užívá,
o jejich kontraindikacích a nežádoucích účin-
cích. Rádi poradíme s úpravou životosprávy, na-
vrhneme individuální dietní či pohybové
opatření. Pohovoříme i o jiných možnostech
léčby, jako je např. přírodní medicína či home-
opatie. Poradíme též s cestovní medicínou, oč-
kováním, atd. V konzultační místnosti Vám

budou k dispozici technologicky nejnovější mo-
derní měřící a diagnostické přístroje, na základě
kterých získáte přehled o svém celkovém zdra-
votním stavu: krevní tlak, puls, BMI, % tuků
v těle, glykémie (hladina cukru v krvi), hodnota
celkového cholesterolu a kyseliny močové, spi-
rometrie (počítačové vyšetření dýchacích cest)).
Poté Vám bude navržen další léčebný postup,
případně předán kontakt na odborného lékaře.
Smyslem konzultační místnosti je najít si
v dnešní uspěchané době čas a probrat do de-
tailu téma nanejvýš důležité, kterým zdraví be-
zesporu je. Zdraví ctíme jako ten nejdražší
a nejvzácnější majetek každého z nás. Proto je
prevence a včasné odhalení onemocnění ne-
smírně důležité a pomůže nemocnosti buď
předejít, anebo co nejlepšími prostředky v co
nejkratším čase nemoc diagnostikovat a léčit.
Budeme rádi, když se přijdete na vlastní oči pře-
svědčit, na vlastní kůži vyzkoušet. Těšíme se na
Vás. 

Za kolektiv Lékárny U Slunce 
Mgr. Norbert Nývlt

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
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Kulturní výměna, studentské pobyty, předávání
zkušeností z různých oblastí lidské činnosti
i rozšíření obzorů. To vše může městu a obča-
nům poskytnout mezinárodní spolupráce. Lito-
myšl má v současné době celkem tři partnerská
města – nizozemský Roden, italské San Polo
d´Enza a slovenskou Levoču. A do budoucna by
se tento seznam mohl rozšířit o další. Již řadu
let je neoficiálním partnerským městem japon-
ské Matsumoto a v současné době vedení
města uvažuje o oslovení potenciálních part-
nerů v německy hovořících zemích a Polsku.
Plánuje se také užší spolupráce s již stávajícími
partnery. Zatímco s Rodenem a Levočou se
v uplynulých letech podařilo uspořádat několik
důležitých společných podniků, například spo-
lečnou oslavu sta let od vzniku Československa,
spolupráce s italskými partnery ze San Polo
d´Enza vázla a společné aktivity v poslední de-
kádě nebyly žádné. To se však má do budoucna
změnit, italská strana v březnu vyzvala Litomyšl
k restartování vzájemných vztahů. „Rádi by-
chom obnovili kontakty s městem Litomyšl.
Naší snahou je znovuobnovit a udržovat vztahy
nejenom mezi vedením měst, ale hlavně mezi
občany,“ napsal na radnici sanpolský starosta
Franco Palú. „Jsme rádi, že i představitelé San
Pola si uvědomují důležitost vzájemné spolu-
práce a těšíme se na společné projekty. Naší
prioritou bude spolupráce našich škol a kultur-
ních organizací,“ řekl k návrhu starosta Daniel
Brýdl. -az-

Nová kapitola
zahraniční 
spolupráce měst

Simona Stašová pro Speciální
základní školu Litomyšl
Herečka Simona Stašová přijede opět do Lito-
myšle, aby svojí osobností podpořila Speciální
základní školu v Litomyšli, kte-
rou si vzala před lety pod svůj
patronát. Letos se jí navíc po-
dařilo postavit svůj pracovní
program tak, že se zdrží v Lito-
myšli dva dny, aby mohla
„svoji“ školu opět navštívit
a popovídat si se žáky i jejich
pedagogy. „Moc ráda se do
školy, která má tak dobrou po-
věst a kde se různě hendikepo-
vaným dětem daří úspěšně
zvládat školní povinnosti, opět
podívám. Těší mě, že i já mohu
být něco platná svojí prací a že
výtěžek z divadelního přesta-
vení pomůže zkvalitnit výuku
a život našich dětí. Prozatím

všechny zdravím a těším se na viděnou,“
vzkázala jedna z nejúspěšnějších hereček své

generace do Litomyšle. Ve
Smetanově domě odehraje Si-
mona Stašová 13. 11. v 19 hod.
své představení Drobečky
z perníku. Za ztvárnění hlavní
role získala cenu Thalie. Vstu-
penky jsou již v prodeji v Infor-
mačním centru na Smetanově
náměstí, v pokladně Smeta-
nova domu nebo si je lze za-
koupit i on-line. Upozornění!
Oproti původně plánovaného
termínu uvedení Drobečků
z perníku 12.11. došlo k posunu
na 13.11. 

Pavel J. Sršeň, 
Společně dětem, z.s.,

foto: archiv Simony Stašové

Smetanova Litomyšl vyhlašuje
válku neobsazeným místům
Znáte to, koncert několik měsíců beznadějně
vyprodaný a pak v hledišti volná místa, někdy
i několik vedle sebe. „Nedorazili sponzoři,“
ušklíbnou si ti zkušenější a většinou mají
pravdu. 
Ano, reklamní partneři, kteří na festival přispí-
vají důležitou finanční částkou, mají možnost
přednostního nákupu vstupenek pro své hosty
a někdy se stane, že obdarovaní nedorazí.
Leckdy se ale z nejrůznějších důvodů nedostaví
ani běžní držitelé vstupenek a jsou také pořady,
na které se všechny vstupenky nevyprodaly,
i když by se určitě našli zájemci, jen kdyby to
nebylo tak drahé. 
Prázdná místa v hledišti jsou nepříjemná pro
účinkující, pro pořadatele a nakonec i pro
ostatní diváky. Pro letošní ročník a jistě i pro ty
další se organizátoři rozhodli s prázdnými se-

dadly skoncovat. Nabídnou je zájemcům za
symbolickou cenu a ty již jednou prodané do-
konce zadarmo. Jak to bude fungovat? Těm,
kteří se zaregistrují do „Klubu přátel volných
míst“ na stránkách www.smetnovalitomysl.cz
v kapitole „Před návštěvou“, budou zasílány na-
bídky na vstupenky se sníženou cenou. Ceny
v nabídkách dokonce mohou dále klesat s blíží-
cím se termínem konání pořadu. Vyprodané po-
řady nabízeny nebudou, ale členové klubu se na
ně po předchozí domluvě s pořadateli mohou
dostavit a čekat v zákulisí. Těsně před zaháje-
ním koncertu či představení pak budou obsazo-
vat prázdná místa v hledišti v pořadí, ve kterém
přišli. Na koho se nedostane, půjde domů. Ti
šťastnější však zhlédnou pořad úplně zadarmo! 

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

Prodám
FORD FOCUS kombi
r. v. 2012, 177 tis. km, modrý, zachovalý stav. 
Klima man., parkovací senzory, střešní nosič,

tažné zařízení, sada zimních kol.
Cena 140.000 Kč.  Více info 775 653 306.

Zážitky z koncertního turné po Japonsku
Milí Litomyšlané, v minulém čísle Lilie jsem
vám přiblížila své zážitky z mého japonského
turné v lednu 2019. Jako odměnu za všech pět
koncertů v Tokiu jsem si nadělila cestu do Mat-
sumota, partnerského města Litomyšle. Před
dvěma lety jsem přivezla tamějším občanům
naši muziku, kromě jiného hudbu rodáka Be-
dřicha Smetany a našeho milovaného Petra
Ebena. Pravděpodobně právě tato událost
a fakt, že pocházím z Litomyšle, kterou obyva-
telé Matsumota tolik milují, otevřely jejich
srdce a již tehdy se započalo naše přátelství.
Do Matsumota jsem tentokrát jela jen na
otočku a rozjela se za panem a paní Kuboto-
vými, Kazuko Nakata, panem Yokouchi a dal-
šími členy Sdružení Smetanovy Litomyšle.
Program, který pro mě připravili, lze těžko po-
psat. Hrála jsem na tradiční nástroj „Koto”,
navštívila slavné termální lázně, zažila čajový
obřad, dokonce mě naučili čaj připravovat. Pan
Kubota mě musí mít opravdu hodně rád. Ne-
chal si ode mne připravit čaj a s radostí a po-
těšením, se slovy „děkuji vám, umíte”, ho vypil. 
Slavnostní večeře na přivítanou za přítomnosti
členů Sdružení Smetanovy Litomyšle byla jed-

ním slovem neuvěřitelná! Přivítací řeč pana
Kuboty v roztomilé češtině samozřejmě ne-
mohla chybět.
Druhý den započal královskou snídaní. Poté
mě snacha pana Kuboty zasvětila do tradič-
ního japonského aranžování květin. Následoval
společný oběd s překladem jídelníčku pana
Kuboty do češtiny, procházka Matsumotem,
nákup dárků a návštěva šintoistické svatyně
Yohashira Shrine, kde si po zazvonění na zvon
můžete přát tajné přání.
Závěr dne byl završen českou plzní při večeři

v německé restauraci. Zde mi slavná paní ilu-
strátorka Hiroe Kobayashi předala dary. Já
a pan Kubota jsme pilně konverzovali, jak jinak
než v češtině! Mám velmi šikovného a chyt-
rého studenta.
Poslední návštěva Litomyšlanů, KOSu s jejich
úžasným dirigentem Milanem Motlem, v čele
s Radomilem Kašparem byla často zmiňována.
Zdejší byli nadšeni uměním mladých českých
zpěváků, humorem, elánem a radostí, která
z nich vyzařuje. Gratuluji Vám!
Při mém odjezdu jsme opět všichni plakali.
Naše přátelské vztahy se prohloubily. Dvě od-
lišné kultury, dva rozdílné vzdálené světy,
přesto hranice mezi nimi jakoby neexistovaly.
Pokud je přítomná láska, přátelství, zájem
a pokora, lidé si rozumějí i bez znalosti jazyka.
Radost z našeho setkání byla všudypřítomná.
Máme se moc rádi!
Děkuji městu Litomyšl za finanční podporu,
která umožnila moji cestu do Matsumota
a také pomohla při realizaci japonské premiéry
„Labyrintu světa a ráje srdce“, dílo Petra Ebena
na texty Jana Ámose Komenského.

Lucie Guerra Žáková
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I letos jsme vybírali nejlepšího
čtenáře za uplynulý rok
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
i letos vyhlásil soutěž o nejlepšího čtenáře. Ten-
tokrát se pozornost zaměřila na muže, kterých
bývá v knihovnách rozhodně méně než žen-
čtenářek. Mistr četby tak měl být vybrán na zá-
kladě počtu výpůjček v uplynulém roce, dalším
kritériem při výběru mohla být skutečnost, zda
se účastní akci knihovny nebo se do nich např.
jako dobrovolník sám zapojuje. My jsme se roz-
hodli, že vybereme mezi pravidelnými návštěv-

níky a čtenáři naší knihovny 10 mužů a ty po-
zveme na slavnostní vyhlášení Mistra četby. Až
na dva z nich to byli i naši dlouholetí čtenáři,
takže si poděkování za „věrnost knihovně a vy-
trvalost v četbě“ určitě zasloužili. Mnozí z nich
si knihy vypůjčují i několikrát za měsíc a náš nej-
lepší čtenář, pan Luboš Král, si stihl za rok 2018
vypůjčit a přečíst téměř neuvěřitelný počet
1005 knih a časopisů.
Akce se uskutečnila v pondělí 25. března za
účasti pana starosty Daniela Brýdla, který pře-
dal dárky věnované městem. I když se nás na-
konec sešlo méně, než jsme očekávali, věřím, že
to pro všechny zúčastněné bylo příjemné se-
tkání, při kterém jsme si povídali – samozřejmě
o svých oblíbených knížkách a spisovatelích.

Pořadí v soutěži o Mistra četby:
1.   Luboš Král 6. Vladimír Sapák
2.  Oldřich Rejman 7. Milan Svoboda
3.  Jan Kříž 8. Jaroslav Fajfr
4.  Jiří Dlhý 9. Bohuslav Říha
5.  Zdeněk Hanus 10. František Staněk

Jana Kroulíková

Novinky z informačního centra
Do letošní turistické sezóny vstupujeme
s novým webem www.ticlitomysl.cz, který náv-
štěvníkům umožní rychle a snadno najít to, co
právě potřebují. Jednou z novinek je například
sekce Předprodej vstupenek, v níž se můžete
podívat na aktuální nabídku programů, na které
právě prodáváme vstupenky. Doufáme, že se
nové stránky budou návštěvníkům líbit, a bu-
deme rádi za zpětnou vazbu.
V březnu jsme nespustili pouze nový web, ale
také jsme se pilně připravovali na nadcházející
turistickou sezónu. Na naše pravidelné školení
průvodců se přihlásilo hned pět nováčků a dou-
fáme, že pomohou našim zkušeným kolegům
při provádění turistů po krásách Litomyšle. Na
základě zpětné vazby od klientů a průvodců
jsme se rozhodli prodloužit jednotlivé prohlídky
o zhruba 30 minut, aby si mohli účastníci v klidu
a bez stresu projít naše krásné město a něco
zajímavého se u toho dozvědět.

V sobotu 23. března jsme po zimní pauze také
otevřeli turistické centrum u zámku, pokud bu-
dete potřebovat naše služby, najdete nás tedy
i na tomto místě, do konce dubna o víkendech,
od května již každý den až do konce turistické
sezóny. Blanka Brýdlová,

Informační centrum Litomyšl

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

STROJNÍK 
Požadujeme: 
Strojní průkaz na kolové nakladače, 
praxe výhodou

ŘIDIČ
Požadujeme: 
Řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz 

STAVEBNÍ DĚLNÍK 

Termín nástupu ihned nebo dohodou

Nabízíme:
• Finanční ohodnocení odpovídající

pracovní pozici
• Cestovní náhrady, stravenky
• Příplatky za práci přesčas
• Roční odměny
• Možnost rozšíření kvalifikace
• Individuální přístup ke každému

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

Kontakt: 
LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl,
lbtech@lbtech.cz, 734722862,
www.lbtech.cz

LBtech a. s. Litomyšl                                    
Výstavba inženýrský sítí
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Rádi běháte nebo konečně chcete začít? Máte
rádi procházky pěknou přírodou? Máme pro
vás tip na zajímavou akci pro celou rodinu.
V sobotu 11. května 2019 od 14 hodin pro vás
v Nové Vsi u Litomyšle Dobrovolnické centrum
při Farní charitě v Litomyšli společně s dalšími
partnery připraví vyznačené běžecké trasy
různých délek a obtížností. Přijeďte objevit

malebnou krajinu údolí Jalového potoka a po-
mozte navíc dobré věci. Strávíte odpoledne se
stejně naladěnými lidmi, na které budete rádi
vzpomínat; připraven je i další bohatý dopro-
vodný program. Startovné je symbolické (do-
spělí 50 Kč, děti 20 Kč). Stejně jako vloni bude
připravena bohatá tombola. Celá akce je pořá-
dána ve prospěch osmiletého Tomáška Lně-

Květnový běh pro dobrou věc
ničky ze Sedlišť, který trpí vzácným onemoc-
něním - svalovou dystrofií. V současné době je
pro něj těžké už jen stát delší dobu, ujít více
než 100 metrů, postupně ztrácí svalovou sílu.
Velkou překážkou jsou pro něho schody, po-
třebuje pomoci s oblečením a hygienou. Tomá-
šek chodí do 2. třídy, rád kreslí, plave,
rehabilituje na koni. Z výtěžku by rodiče rádi
pořídili synovi motomed určený pro rehabili-
taci. Minulý rok startem prošlo více než dvě stě
běžců a dalších účastníků, přidejte se letos
i vy. Těšíme se na Vás !

Petra Glänznerová, Farní charita Litomyšl

RESTAURACE
POD KLÁŠTEREM

Vás zve na 

JARNÍ MENU
Pórkový krém~

Salát z červené řepy
se sýrem feta~

Gnocchi se žampiony
a špenátem~

Pomalu pečené jehněčí 
kolínko, šťouchané 

špenátové brambory~
Smažený vepřový řízek
s jarním bramborovým

salátem~
Pstruh na másle pečený, 

vařené brambory

Platné od 19. 4. do 28. 4. 2019
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Litomyšlský pohár

Litomyšlský pohár ve stolním táhlovém hokeji
Stiga zahájil další ročník již 26. ledna za účasti
7 hráčů, z nichž „na bedně“ skončila trojice 1.
Robert Jež, 2. Tomáš Jedlička a 3. Michal Boštík.
Poté byly předány poháry za Litomyšlský
pohár a medaile za Litomyšlskou Stiga-ligu
2018. Druhý turnaj se uskutečnil 23. února
a opět si 7 účastníků nejprve ve dvoukolové
základní části poměřilo síly v boji o semifinále.
V něm Robert Jež porazil Zdeňka Lopaura 3:1
na zápasy a Tomáš Halama Tomáše Jedličku
dokonce 3:0 (skóre 21:7)! Finále i přes maxi-
mální Halamovu snahu vyhrál Jež 3:1 (23. vítěz-

ství v seriálu a 4. místo v historické tabulce).
Souboj o 3. příčku poznal vítěze až v rozhodu-
jícím 5. zápase, který vyhrál Zdeněk Lopaur 2:1.
Průběžné pořadí: 1. Robert Jež 80 b., 2. Tomáš
Halama 61, 3. Tomáš Jedlička (THC Stiga-Game
Příbram) 61, 4. Zdeněk Lopaur 52, 5. Jiří Junek
(THC Stiga-Game Příbram) 38, 6. Jindřich Petr
35, 7. Michal Boštík 30, 8. Josef Sedláček 19 –
kromě Jedličky a Junka ostatní reprezentují
klub Stiga HC Benátky. Bodů bude do konce
roku k dispozici nepočítaně, a tak máte šanci
i vy – Středisko volného času v Litomyšli bude
3. kolo LP 2019 hostit již v sobotu 23. března.

Jindřich Petr, foto: Josef Sedláček

Úspěch mladého tenisty
Dne 25. 2. 2019 svitavská Fabrika patřila spor-
tovcům. Po roce zde opět proběhl galavečer,
v rámci vyhlášení ankety Sportovec roku 2018
Svitavy. V kategorii družstvo roku byli také
oceněni tenisté staršího žactva Svitavy, za
které pravidelně nastupuje mladý litomyšlský
talent Daniel Brůna. Hráči jsou vítězi Wilson
Tour, což je 8 nejlepších týmů z východních
Čech, a obsadili 10. místo na mistrovství ČR.
Danovi do dalších let přejeme ještě mnoho
osobních o sportovních úspěchů.

Stanislav Brůna, TC Litomyšl

Sports Team Litomyšl
Krajský přebor – dlouhé tratě Pardubice.
Pro většinu plavců to byla první zkušenost
s tratí 800 VZ. Pochvalu za předvedené výkony
zaslouží Jakub Smetana (4), Ema Mrkvičková (7)
a Bára Kuncová (7). Pro Anežku Broulíkovou,
Daniela Džbánka a Lukáše Drahoše to byla
dobrá zkušenost. Druhá část závodní skupiny
se vydala na Slovensko, kde se konal 18. ročník
Jarní ceny Žiliny. V silné konkurenci (600 závod-
níků ze 7 států) byla samotná nominace úspě-
chem. Jakub Macek dokázal na trati 400VZ
z pozice náhradníka vybojovat stříbrnou me-
daili. Matyáš Jandík veze do Litomyšle 2x bron-
zovou medaili na 100P, 200P. Karel Jandík

Společné stezky
pro chodce 
a cyklisty
Město Litomyšl zřídilo na podzim roku 2018 na
základě doporučení dopravní komise města na
vybraných úsecích společné stezky pro cyklisty
a chodce. Podněty na jejich zřízení se objevo-
valy od občanů města opakovaně. Jedná se
o úseky, které bylo dříve možné považovat
spíše za chodníky, ale cyklisté je většinou stejně
obecně používali:
• od ulice Trstěnická ke světelné křižovatce
• podchod pod I/35 před objektem Sokolovny

Litomyšl
• části ulice Benátská a U Náhonu
• v okolí nedávno zrekonstruovaného podchodu

pod silnicí I/35 mezi nákupními centry Albert
a Billa

• nadchod nad silnicí I/35 u Smetanova domu
Dopravní komise k doporučení přistoupila s tím,
že bude očekávat vzájemnou ohleduplnost
obou skupin účastníků provozu – chodců a cyk-
listů. Pro společné stezky totiž jiná ustanovení
v zákoně nejsou uvedeny. Především cyklisté by
si na těchto úsecích měli uvědomit, že je nutné
omezit rychlost jízdy a není vhodné si žádným
způsobem vynucovat volný průjezd. Účelem no-
vého označení bylo především to aby bylo jed-
noznačné, že uvedené komunikace mohou užít
bez rizika vystavení se postihu ze strany měst-
ské nebo státní policie.
Dopravní komise předem deklarovala to, že ji na
uvedených úsecích vidí jako přednostní pohyb
chodců. Bude tedy velmi záviset na tom, jaké
zkušenosti budou s výše zmíněnou vzájemnou
ohleduplností obou skupin. Pokud by mělo do-
cházet především k prokazatelnému ohrožování
chodců, je dopravní komise a město Litomyšl
připraveno přistoupit k navrácení do původního
stavu.
Prosíme tedy tímto především cyklisty, aby výše
uvedenou podmínky respektovali. Chodce
potom hlavně tímto sdělením chceme upozornit
na možnost výskytu cyklistů na úsecích a aby
tomuto faktu přizpůsobili jejich užívání (např.
vyšší dohled nad dětmi, chůze po pravé straně,
větší ostražitost). Věříme, že jsme společně
schopni splnit očekávání, které vedlo k zavedení
opatření – zlepšit podmínky pro cyklistickou do-
pravu ve městě při zachování bezpečnosti
chodců. Pavel Jiráň, vedoucí odboru
           místního a silničního hosp. MěÚ Litomyšl

47. ročník lesního
běhu Černou horou
Kdy: sobota 27. dubna 2019 dopoledne.
Kam: městský lesík za autocampingem.
Tratě: 1,2 km, 3 km, 6 km.
Starty: od 9.30 do 11.30 hod.
Startovné: 30,-Kč.
Pořadatel: atletika TJ Jiskra Litomyšl.
Pojďte se proběhnout po tradičních tratích!

Jan Kubíček



říci, že turnaj vyhrál
tým, který nejvíce
chtěl a šel si tvrdě za
vítězstvím.
Velké individuální oce-
nění získal Tomáš
Folta, který byl zvolen
nejužitečnějším hrá-
čem finálového tur-
naje.
Po organizační stránce
klaplo vše na jedničku
a musím tímto poděko-
vat všem, kdo se na
přípravě tohoto turnaje
podíleli. Velké díky patří
také všem divákům,
kteří chodili v hojném

počtu a vytvářeli skvělou kulisu.
Na turnaji hráli a body zaznamenali:
Bohdan Slawisch – 70, Tomáš Folta – 45, Adam
Švanda – 29, Michal Bílek – 27, Jonáš Brýdl – 21,
Adam Kubíček – 18, Ondřej Vomáčka – 18,
Tomáš Sedláček – 16, Šimon Vašek – 10, 
František Tupec – 8, Adam Bielko – 4, Matěj
Hanuš – 4, Vojtěch Tupec – 2, Kryštof Grujbár –
1, Daniel Král, Jakub Martiník

Martin Šorf, předseda klubu
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Atletické okénko
Náznaky teplejšího počasí lákají atlety k trénin-
kům i závodům na stadionech a v přírodě. 2. 3.
jsme si pronajali halu Šapito ve Svitavách
a především ti nejmladší měli možnost závodit
v hale s nezvyklými klopenými oblouky a na
menším okruhu. Skladba disciplín odpovídala
halovým podmínkám, běhalo se a skákalo do
dálky, ale bez treter. Výkony nebyly samozřejmě
na úrovni podzimních nebo jarních závodů a ne-
byly důležité. Radost ze závodění v nezvyklém
prostředí, přítomnost a fandění rodičů přispělo
k dobrému pocitu závodících i rozhodčích. 10. 3.
pro změnu závodil M. Vilček již venku na Velké
ceně Pardubic v hodu břemenem vážícím 14 kg.
V kategorii juniorů obsadil 4. místo, zvítězil Král
z Kolína. Ve stejném termínu proběhlo v Jablonci
mistrovství republiky veteránů. Zde opět I. Str-
nad prokázal své postavení mezi veterány a vy-
hrál ve své věkové kategorii běh na 60 m
překážek a skok o tyči, ve výšce skončil třetí.
Duben je měsícem především běhů mimo
dráhu, chodeckých soutěží, dlouhých běhů (ho-
dinovka, půlmaraton, dlouhé překážky). Na
dráze také začínají tradiční školní soutěže (šta-
fetový pohár, pohár Čs. rozhlasu). 30. 4. se
uskuteční na stadionu v Litomyšli okresní kolo
štafetového poháru, všichni se těšíme na lesní
běh Černou horou. Petr Jonáš

ADFORS Basket Litomyšl vládl střední Evropě
Obrovského úspěchu dosáhli mladší žáci mí-
stního basketbalového klubu, když dokázali
zvítězit ve finálovém turnaji Středoevropské
basketbalové ligy žáků. Náš klub získal právo
pořádat finálový turnaj, a tak sportovní haly
v Litomyšli a České Třebové hostily od 15. do
17. března celkem deset týmů, po dvou z České
republiky, Německa, Rakouska, Polska a Slo-
venska. A že byl o mezinárodní basketbal
zájem, o tom svědčí velká návštěvnost zápasů,
která se především na domácích duelech po-
čítala na stovky. Finálový duel pak sledovalo
kolem 400 diváků.
ADFORS Basket – Danube Future Stars 
(Rakousko) 64:56
ADFORS Basket – BK Inter Bratislava 
(Slovensko) 51:34
Na úvod finálové skupiny A jsme se utkali s ra-
kouským týmem, který jsme i přes počáteční
nervozitu dokázali přehrát. Ve večerním duelu
jsme pak po velmi energickém výkonu jasně do-
minovali v utkání s bratislavským Interem. 
ADFORS Basket – Mitteldeutsche Basketball
Academy (Německo) 59:43
ADFORS Basket – Zastal Zielona Góra 
(Polsko) 47:42
První sobotní duel byl opět pod naší kontrolou,
když jsme neměli větší starosti s německým
protivníkem. Poslední zápas ve skupině s pol-
skou Zielonou Górou byl utkáním o postup do
finále. Byl to opravdu veliký boj, ze kterého jsme
nakonec vyšli jako šťastnější tým my.
ADFORS Basket – BK Opava (ČR) 52:45
Favorit finálového duelu byl jasný. Opava v do-
savadním průběhu soutěže vyhrála všech 19
zápasů a v několika posledních vzájemných
měřeních sil nás vždy porazila. Ale to vše bylo

zapomenuto. Bylo tu finále, tedy jeden zápas,
který rozhoduje o vítězi. My jsme byli povzbu-
zeni výhrami a výkony ve skupině, takže jsme
do zápasu šli rozhodně s cílem vyhrát. Po vět-
šinu utkání jsme byli lepším týmem a vypraco-
vali si poločasové vedení 31:17. To sice Opava
v poslední části stáhla na rozdíl jediného koše,
ale naši kluci závěr ubojovali a zásluhou vý-
borné obrany dokázali vedení udržet. Tým uká-
zal velkou vnitřní sílu a odhodlání. Dalo by se

Závěr sezony nevyšel
podle představ
Hokejová sezona je u konce a s ní přichází hod-
nocení uplynulých měsíců, které byly plné potu
a dřiny. Fanouškům přinesla zápasy nádherné i
smutné. Mnoho vstřelených branek a krásných
akcí, ale také smutek z prohraných bitev, z nichž
nejvíce bolely ty v rozhodující fázi soutěže.
„Byla to nejhorší sezona za poslední čtyři se-
zony. Okresní liga se zdvihla. Za některé týmy
nastoupili hráči, kteří donedávna hráli krajské
soutěže. Navíc mnozí omladili. Skončili jsme
čtvrtí, ale mohli jsme být i o stupínek lepší,“
zhodnotil sezonu B týmu Litomyšle Jaroslav
Flach. O špici tabulky bojovali hráči, z nichž
mnozí překročili hranici pětačtyřiceti let. Navz-
dory svým povinnostem se jim však podařilo se-
hrát velmi dobré výsledky ve stále kvalitnější
soutěži. Během sezony také nastoupili za
„béčko“ junioři. „Mladí hráči nám bezesporu po-
mohli a zároveň jsme mohli sledovat jejich zlep-
šení. Určitě je dobře, když si mohli vyzkoušet
zahrát v dospělé kategorii,“ dodal Jaroslav Flach.
Vstup do sezony se po kvalitní přípravě podařil
A týmu Litomyšle, který  byl doplněn o zkušené
hráče. Obranu vyztužili Alešové Holík a Pazdera.
Do útoku nastoupil Cink a Křesťan. „Pozitivem
v sezoně byla hra našich výborných juniorů,
kteří nastupovali k většině utkání a mnohdy se
prosazovali bodově. I na příští sezonu s nimi po-
čítáme, ale musíme zvážit jejich fyzické vytížení,
pakliže budou hrát druhou nejvyšší celorepubli-
kovou juniorskou soutěž,“ sdělil manažer klubu
Martin Vandas.
Nejhezčí a výsledkově nejlepší hokej se hrál
v Litomyšli na podzim. Základní část a následně

i nadstavbu zakončil tým na čtvrtém místě.
„Vstup do sezony se nám podařil na základě
dobré přípravy. Podzim nás zastihl v dobré
formě a výsledkově se nám dařilo. Hráli jsme
pohledný hokej. S blížícím se play off se nám
zranili klíčoví hráči. Rozsypal se velmi kvalitní
první útok. Nepodařilo se nám dva střelce na-
hradit a chyběly nám vstřelené branky. To že na
nás vyšla Česká Třebová v dobré formě, pak
byla prostě poslední rána,“ řekl trenér A týmu
Jan Svatoš.
Po vyřazení budoucím mistrem soutěže si za-
hrála Litomyšl o Pohár Vladimíra Martince.
V něm však vypadla na úvod s Hlinskem.
„Kromě celků, které nehrály play off, ztrácejí
týmy motivaci soutěž dohrávat. Považuji to za
zbytečnou část sezony. Souboj s Hlinskem byl
vyrovnaný a ukázala se kvalita soupeřova týmu
a my jsme nepodali optimální výkon. Omladili
jsme tým, ale v play off chyběli zkušenosti. To
je daň za budoucí úspěchy,“ okomentoval závěr
sezony Jan Svatoš.
„Sezonu nelze považovat z hlediska výsledků za
vydařenou. Konečné sedmé místo je pro nás
neúspěchem, ale snažíme se z něj poučit a pří-
činu analyzovat. O dalším směřování klubu se
rozhodne 11. dubna, kdy nás čeká valná hro-
mada a volby výboru. Proto nechci předbíhat
s plány na další sezonu. Cílem litomyšlského
hokeje je již tradičně výchova mládeže, které se
nám daří. Chceme více zařazovat vlastní odcho-
vance a juniory do A týmu a vyztužit jej zkuše-
nými borci,“ řekl na závěr Martin Vandas.

Petr Šilar


