
Osmé gastroslavnosti ve znamení
experimentu a ekologie

Opravy rozbitých silnic
budou pokračovat
Nutná rekonstrukce komunikací v dubnu vý-
razně ovlivnila život ve městě. Při opravách po-
ničeného povrchu silnic se ve městě tvořily
dlouhé kolony ve všech směrech. Auta stála
v dopravních špičkách na průtahu, světelné kři-
žovatce, Smetanově náměstí i v dalších částech
Litomyšle. A dopravní komplikace budou v dal-
ších měsících pokračovat.
Silnici II/358 vedoucí na Višňáry se podařilo na
začátku května zprovoznit. V příštích týdnech
však budou pokračovat práce na zdejší do-
pravní tepně – silnici I/35. Ty by měly skončit
před začátkem Smetanovy Litomyšle, kdy do
města začnou proudit davy návštěvníků. Ke
dvěma souběžným rekonstrukcím došlo kvůli

nutnosti dodržet harmonogram a plánovaný
rozpočet na opravy silnic. Pokud by město Par-
dubickému kraji a Ředitelství silnic a dálnic ČR
nepovolilo tyto akce realizovat, hrozilo by vý-
razné zdržení nutných oprav a navíc by se do-
stávaly do souběhu s dalšími, rozsahem
většími plánovanými akcemi.
Úředníci MěÚ Litomyšl se maximálně snažili
koordinovat s dodavateli stavební práce a uza-
vírky, bohužel téměř vždy dochází k úpravám
nutných opatření. Zde se jednalo například
o krátkodobé předem neplánované uzavírky
spojnice ulic T. G. Masaryka a silnice I/35 vedle
parkoviště. 

strana 3 >

8. ročník Gastronomických slavností Magdaleny
Dobromily Rettigové se uskuteční o víkendu 18.
– 19. května na Smetanově náměstí v Litomyšli. 
Vzdát hold kuchařce a národní buditelce M. D.
Rettigové, která v Litomyšli žila a je zde pocho-
vána, přijede i letos celá řada vynikajících ku-
chařů. Vedle vystoupení na pódiu juniorského
a seniorského týmu Asociace kuchařů a cukrářů
ČR předvede své kuchařské umění také herečka
Markéta Hrubešová. 
Připraven je program pro děti se školičkou va-
ření a soutěžemi. Akci bude moderovat Martin

Karlík z Českého rozhlasu. O hudební doprovod
se postará Cimbálová muzika Frgál a oblíbení
folkoví Marien. Sobotní program zakončí tanco-
vačka s Machos Burritos.

Ve znamení experimentu a ekologie
8. litomyšlské gastroslavnosti představí mimo
jiné trendy moderní gastronomie. Návštěvníci
uvidí například Lukáše Drlíka a Jana Rimplera,
kteří budou vařit s levandulí. Pro odvážné zá-
jemce jsou připraveny mimo jiné ukázky a ochut-
návky na různé způsoby připraveného hmyzu. 

KOS je
Sborem roku
Po ocenění Sbormistr junior, které obdržel
Milan Motl, sbormistr Smíšeného pěvec-
kého sboru KOS Pedagogické školy Lito-
myšl, před sedmi lety, získává pěvecké
těleso další uznání svých mimořádných
kvalit, a to národní ocenění Sbor roku.
Udělila jej Unie českých pěveckých sborů.
Vlastní předání se uskutečnilo druhý dub-
nový den při příležitosti vystoupení KOSu
s japonským mládežnickým orchestrem
Kyoto Ryoyo Windband HERZ v zaplněné
Dvořákově síni pražského Rudolfina. Mezi
nominovanými byla v letošním roce velká
konkurence, nakonec však propagace
české sborové kultury v zahraničí, za což
si sbor odnáší uvedené ocenění, převážila
nad přínosy ostatních konkurentů. Za-
tímco uznání Sbormistr junior bylo ocenění
spíše individuální, které vyzdvihlo přede-
vším kvality, neotřelost a kreativitu mla-
dého sbormistra, letošní ocenění Sbor
roku je pak uznáním píle a nadání celého
pěveckého tělesa. KOS si za uplynulé roky
vydobyl své místo nejenom mezi sbory če-
skými, ale i dobré jméno mezi sborovými
tělesy zahraničními. Mladí zpěváci potěšili
svým zpěvem řadu příznivců sborového
zpěvu v mnoha evropských zemích, ale
také dvakrát v USA, Kanadě a naposledy
pak si v loňském roce získali srdce japon-
ských posluchačů. To vše by však nebylo
možné bez podpory vedení školy, města
Litomyšle a Pardubického kraje.

Zuzana Fruniová

Zpravodaj města Litomyšle

3. května 2019
Ročník XXIX.5

Opatření města k zadržení
vody v krajině

Informace k volbám
do Evropského parlamentu 953 Operační sály mění

provozní dobu

Gastronomické speciality, degustační porce, soutěže o nejlepší svíčkovou, bábovku, Mástr šéf
Gril Litomyšl, tradiční klání družstev ve vaření kotlíkového guláše, kuchařské prezentace,
regionální potraviny i bohatý hudební program. Přijďte ochutnat! 

A pozor – již žádné plasty! Používat budeme
pouze ekologicky rozložitelné, kompostova-
telné nádobí a vratné kelímky. 

Sousedská husička i pokrmy bez masa
V neděli 19. května bude v hospodě s nejvyšším
stropem na světě (na horní části Smetanova
náměstí) podávána tradiční sousedská husička.
Nedělní nabídku jídel letos doplní vegetariánské
i masové tortilly, speciality připravované na
grilu a buchtičky se šodó a další pochutiny.
A nezapomeňte, již od 13. května si můžete zajít
na polední menu či večeři do místních restau-
rací, které se stejně jako M. D. Rettigová hlásí
k experimentování v kuchyni. 

Michaela Severová
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s navýšením počtu pracov-

níků v CSP Litomyšl na 68,75 bez nároku na
navýšení příspěvku na platy. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního uží-
vání veřejného prostranství v prostoru Sme-
tanova náměstí před čp. 100 o velikosti
250 m2 v období od 12. 5. do 12. 5. 2019 za
účelem konání společenské akce Mařákova
šachovnice. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního uží-
vání Klášterních zahrad v období od 13. 6. do
7. 7. 2019 za účelem konání akce Festivalové
zahrady. 

RaM zřizuje (v souladu s čl. 4 organizační

směrnicí statut, jednací a organizační řád ko-
misí rady města, odborných pracovních sku-
pin a projektových týmů rady města, ev. č.
OS/1316/R) odbornou pracovní skupiny pro
vytvoření konceptu smart city. RaM jmenuje
vedoucího pracovní skupiny a členy pracovní
skupiny: Mgr. Daniel Brýdl LL.M., vedoucí sku-
piny RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. Václav Ridl, Petr
Kadidlo, Mgr. Matyáš Hájek, Ing. Pavel Jiráň,
Ing. Pavel Sodomka, Ing. Bohuslav Pulgret 

RaM bere na vědomí návrh změny č. 3
územního plánu Litomyšl předkládaný ZaM ke
schválení 

Více na www.litomysl.cz

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty mů-
žete sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v ti-
ráži 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:

 Prodejna na zámku se vysušuje dva roky.
Bude otevřena?
Prostor, o kterém píšete, se skutečně dle mého
zjištění dva roky upravoval, opravoval a přede-
vším vysychal. Nyní je připraven k užívání
a máme několik zájemců o jeho využívání.
Takže pevně věřím, že během tohoto roku
bude opět tento prostor sloužit veřejnosti –
o tom jak konkrétně rozhodne rada města a já
osobně nemohu nic předjímat.

 Záplatované chodníky na ulici Sokolovská
– Litomyšl nekončí u bývalého ČSAD
Také já si myslím, že Litomyšl končí až u cedule
města. Zároveň ale (bohužel) vím, že máme
omezený rozpočet, a toto „záplatování" vyjde
mnohonásobně levněji než nový chodník po
celé jeho šíři. Mrzí mě, pokud není práce odve-
dena dobře, a zajedu se na „vlaštovčí hnízdo“
s kompetentním kolegou podívat. Věřte mi, že
bych jako starosta byl nejšťastnější, kdyby-
chom mohli opravit úplně všechny chodníky
a komunikace v celém městě, ale pokud jsme
si dali jako cíl postavit domov pro seniory, tak
nás čeká spíše období šetření a hledání levněj-
ších řešení, kde to půjde. Například nový chod-
ník na Sokolovské by stál přes jeden milion Kč
a takto ho platilo ŘSD.

 Obnovení dětského hřiště na Husově čtvrti?
Zatím obnovu hřiště na Husově čtvrti neplá-
nujeme – nebyl na to požadavek a dle našich
informací v minulosti nebyly v této čtvrti malé
děti. Kdysi tam hrací prvky byly, ale před pár
lety byly demontovány – neprošly revizí
a místní občané jejich náhradu nepožadovali. 
Pokud se nyní situace změnila a bude v Hu-
sově čtvrti více rodin s malými dětmi, určitě
vám doporučím obrátit se na paní Nádvorní-
kovou z městského úřadu se žádostí na ob-
novu hracích prvků pro malé děti v Husově
čtvrti. O umístění nových prvků zde historicky
rozhoduje sportovní komise a z rozpočtu
města jsou na opravy a nákupy herních prvků
každý rok určeny finanční prostředky ve výši
350 tisíc Kč, což je dle mého názoru dostatek. 
Pokud tedy sportovní komise uzná prioritu in-
vestice do hřiště v Husově čtvrti jako nejvyšší,
určitě mohou prvky být nakoupeny a instalo-
vány.

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. -mv-

Usnesení zastupitelstva
 ZaM bere na vědomí informaci o čerpání

úvěru na investice města dle smlouvy o úvěru
s Českou spořitelnou a.s. z roku 2017 a dále in-
formaci o související plánované úspoře vlast-
ních finančních prostředků města. Úvěr je
zapojen v rozpočtu města Litomyšl na rok 2019
částkou ve výši 43.717 tis. Kč. Čerpáním úvěru
na akce roku 2019 dojde k úspoře vlastních
zdrojů města v částce 26.375 tis. Kč. 

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších předpisů, Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Litomyšl č. 06/2019, o

místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství. 

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
Města Litomyšl č. 04/2019 o stanovení škol-
ských obvodů spádových základních škol zříze-
ných městem Litomyšl. 

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
Města Litomyšl č. 05/2019 o stanovení škol-
ských obvodů spádových mateřských škol zří-
zených městem Litomyšl.

ZaM bere na vědomí Zprávu o stavu požární
ochrany v Litomyšli v roce 2018.

Více na www.litomysl.cz

Ve čtvrtek 25. dubna se 20 zastupitelů sešlo
v sále Lidového domu na druhém letošním
jednání. Na programu měli několik důležitých
bodů, například schválení dotací pro místní
kulturní a církevní organizace, změny rozpočtu
města a změnu územního plánu.
Po procedurálních a majetkoprávních záleži-
tostech přišla na řadu oblast financí. Předseda
finančního výboru Vítězslav Hanzl (KSČM) nej-
prve přítomné informoval o průběhu poslední
schůze tohoto kontrolního orgánu. Zastupitelé
následně schválili závěrečný účet města za rok
2018 a účetní uzávěrku. Posledním bodem
v této části bylo o čerpání finančních pro-
středků ze 100milionového úvěru od České
spořitelny. Město jej před několika lety získalo
za výhodných podmínek a možnost využít
těchto peněz má jen do konce roku. Proto se
z tohoto úvěru do konce letošního roku má vy-
čerpat až 62 milionů na rozpracované inves-
tiční projekty. Peníze, které by město na tyto
akce použilo ze svých vlastních prostředků,
budou odloženy bokem na výstavbu domova
pro seniory. Čerpáním úvěru by v letošním roce
mělo město uspořit přes 25 milionů korun.
„Máme sjednaný úvěr s velice nízkou úroko-

vou sazbou, kterou by nám žádná banka
v současnosti nedala. Zmíněných 62 milionů je
maximem možného, asi se vše nestihne do-
končit, takže výsledná vyčerpaná částka bude
nejspíš nižší,“ dodal starosta Daniel Brýdl (Ge-
nerace 89). V následné diskuzi před hlasová-
ním vystoupil místostarosta Radomil Kašpar
(KDU-ČSL) s návrhem na změnu usnesení.
„Doporučil bych, abychom upravili závěr usne-
sení a vypustili zmínku, že se peníze musí po-
užít pouze na domov pro seniory. Nikdo

nevíme, co nám budoucnost přinese. Domov
pro seniory chceme všichni a budeme pro jeho
výstavbu dělat maximum, ale navrhované
usnesení je příliš svazující a omezí nám akce-
schopnost v případě, že bychom museli ty pe-
níze někdy v budoucnu použít na řešení
krizové situace,“ uvedl místostarosta Kašpar.
V reakci na tento návrh vystoupil Vítězslav
Hanzl s prosbou, aby odložené finance byly vá-
zány na konkrétní účel. „Nerad bych se dočkal
toho, že se peníze použijí na něco jiného a na
domov pro seniory nezbydou peníze,“ sdělil
přítomným předseda finančního výboru
a dodal, že by město od příštího roku mělo
omezit poskytované dotace a začít více šetřit.
Starosta v následné diskuzi dodal, že na za-
čátku června jede za ministryní financí Alenou
Schillerovou žádat o příspěvek státu na lito-
myšlský domov pro seniory. „O použití odlo-
žených peněz bude rozhodovat pouze
zastupitelstvo a všichni zde domov pro seniory
chceme. Můj návrh je méně svazující v případě,
že by město muselo v případě nenadálých
okolností rychle vynaložit větší sumu peněz,“
dodal k návrhu místostarosta. Zastupitelé ná-
sledně 17 hlasy schválili usnesení v podobě
protinávrhu.
V dalších bodech politici odsouhlasili poskyt-
nutí dotací v oblasti kultury a cestovního
ruchu, vydání obecně závazné vyhlášky  o mí-
stním poplatku za užívání veřejných prostran-
ství, změny územního plánu města a seznámili
se se stavem protipožární ochrany v Litomyšli.
Další zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek
20. června od 16.00 hodin ve Smetanově
domě.

-mv-

Z dubnového jednání zastupitelů
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Zadržování vody v krajině je nutností

„Připravujeme revitalizaci Panských rybníků
v budislavských lesích. Již v minulosti jsme
v této lokalitě realizovali podobné projekty
a ukázalo se, že to je dobré řešení pro přírodu,
zvířata, a tím pádem i pro člověka,“ prozrazuje
místostarosta Radomil Kašpar. Zahájení prací
by mělo proběhnout v zimě roku 2020, odbah-
nění a revitalizace rybníků bude stát necelé
čtyři miliony korun, město z vlastních zdrojů dá
půl milionu, zbytek financí zajistí dotace z EU
a od státu.
Ukázkovým příkladem podobného záměru jsou
Nový a Střední rybník na Budislavi, kde v letech
2009 a 2010 došlo k revitalizaci vodních ploch
a celého okolí. Projektanti museli řešit silné za-
bahnění dna, nevhodný přítok a negativní vlivy
zemědělství na lokalitu. V rámci této akce děl-
níci na Novém rybníku vybudovali malý ostrů-
vek, výleziště a zimoviště obojživelníků,
a upravili pobřežní pásmo tak, aby lépe vyho-
vovalo vodním živočichům. V okolí bylo vybu-
dováno i několik tůní. Úpravy stály téměř 6
milionů korun, přičemž město vložilo do prací
1,3 milionu z vlastních zdrojů, zbytek pokryly
dotace z EU a státu. 
Podobných projektů realizovali v okolí pracov-

níci městských lesů více. Na Budislavi v minu-
lých letech vznikly větší i menší tůně a rybníky.
Některé mají jména, v lesích tak najdeme napří-
klad Pomněnku či Blatouch, další zůstávají be-
zejmenné. Také u Višňár v minulých letech
vyrostl nový rybník a další dvě biotopové tůně
za 3,5 milionu korun. Drobné objekty sloužící
k zadržení vody vznikly i ve strakovských lesích.
„Velké projekty samozřejmě v boji se suchem
pomáhají, ale důležitá je především systema-
tická a dlouhodobá práce s lesním porostem
a půdou. Zdravý les má do sebe schopnost
nasát velké množství vody, kterou postupně

Nominujte osobnosti 
na Cenu purkmistra Laška
Rada města vyhlásila termín na předkládání ná-
vrhů na udělení Ceny purkmistra Laška.
Do 31. května 2019 můžete na Měst-
ském úřadě v Litomyšli podávat
písemné návrhy na ocenění osob-
nosti nebo osobností, které se vý-
znamnou měrou zasloužily o rozvoj
Litomyšle.
Nominovaní mohli společnosti pro-
spět všeobecně, v oblasti kulturní,
umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné
správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické.
Návrh může předložit kterýkoli občan České re-

publiky starší osmnácti let i občané partner-
ských měst Litomyšle.

Nominační formulář najdete na webu
www.litomysl.cz, vyzvednout si ho
můžete i na recepci v hlavní budově
radnice. Vyplněný formulář pak zasí-
lejte na adresu: Městský úřad Lito-
myšl, Odbor kanceláře vedení

městského úřadu, Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl nebo na e-mail: sekreta-

riat@litomysl.cz. Můžete ho také předat
osobně na podatelně městského úřadu.

-az-

Chcete dát vědět o plánované akci v místním
rozhlasu? Pokud ano, pište na mail rozhlas@li-
tomysl.cz. Vysílání čerpá informace z kalendáře
akcí, takže nezapomeňte své události nahlásit
do 21. dne v měsíci i do informačního centra na
mail ic@litomysl.cz. Pokud plánujete průvod
městem a rádi byste městský rozhlas využili
k přehrání hudebního doprovodu, dejte vědět
alespoň týden dopředu na výše uvedený kon-
takt. Pokud nemůžete nebo nechcete využívat
ke komunikaci e-mail, můžete využít služeb re-
dakce Lilie a pracovníků informačního centra,
kteří vaše požadavky přepošlou. -mv-

uvolňuje jak do podzemních vod, tak i vodních
toků,“ připomíná Petr Novák, vedoucí Měst-
ských lesů Litomyšl.
I přes veškeré snahy zadržovat vodu v lesích se
to ale vždy nedaří, například na Černé hoře byly
suchem oslabené stromy napadeny kůrovcem
a houbovými patogeny. Proto tam muselo dojít
k masivnímu kácení, aby nemuselo toto občany
hojně navštěvované území být uzavřeno pro
vstup. V současné době se na Černé hoře pra-
cuje na její revitalizaci, výstavbě odpočívadel
a přírodního dětského hřiště.
Rybníky a tůně nejsou jedinou možností jak bo-
jovat se suchem. „Jako město máme omezené
možnosti, ale zodpovědnosti se nezříkáme.
Městské lesy Litomyšl dlouhodobě na zachyco-
vání vody v krajině pracují. Nyní také prověřu-
jeme, zda bude možné budovat nová parkovací
místa tak, aby se do půdy lépe vsakovala voda.
V zahraničí to funguje. Dále nás zajímá, zda by
se z velkých městských objektů, například
sportovních hal, dala voda svádět do retenč-
ních nádrží a dále využívat. Pracujeme i na dal-
ších projektech, důležité však je, aby s vodou
dobře hospodařili i zemědělci a další subjekty,“
dodává na závěr starosta Daniel Brýdl. -mv-

Českou republiku v minulých letech sužovala sucha, která škodila přírodě, zvířatům i člověku. Ministerstvo zemědělství vyčíslilo loňské ztráty
spojené s nedostatkem vody na 12 miliard korun a dá se předpokládat, že i letošní a příští léta budou suchá a vyprahlá. Stát proto řeší zpřísnění
pravidel pro hospodaření se zemědělskou půdou, podporu výstavby kanalizací a také chystá opatření pro zachycení vody v krajině. Na vybu-
dování, odbahnění a rekonstrukce rybníků plánuje Ministerstvo zemědělství dávat půl miliardy ročně. A této nabídky hodlá využít i Litomyšl.

Opravy rozbitých silnic budou pokračovat
strana 1 >
Město se ale vyhnulo dalším potenciálním
komplikacím, neboť bylo plánováno vést přes
Litomyšl další objížďku ve stejném čase. „S
ohledem na dopravní situaci nebyl za město vy-
daný souhlas s další plánovanou objízdnou tra-
sou, která měla přes město souběžně vést
dopravu kvůli rekonstrukci železničního pře-
jezdu v Borové. Souhlas samosprávy města
v tomto směru nemusí být rozhodující, díky kva-
litnímu zdůvodnění však krajský úřad od stano-
vení této objízdné trasy ustoupil,“ vysvětluje
Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silnič-
ního hospodářství MěÚ Litomyšl.

I tak ale opravy krajských silnic pro letošní
rok neskončí.
„Po skončení Smetanovy Litomyšle budou za-
hájeny práce na rekonstrukci silnice II/358 Lito-
myšl-Česká Třebová. Letos se v Litomyšli začne
od světelné křižovatky ve směru k I. základní
škole, zámku a dále na Němčice a na výjezd

z České Třebové. Jedná se o další akci Pardubic-
kého kraje v rámci modernizací silnic II. třídy.
Pro město tyto akce znamenají například vybu-
dování nebo rozšíření chodníků, nové veřejné
osvětlení, zlepšení bezpečnosti a bezbariéro-
vosti na přechodech pro chodce, úpravu para-
metrů křižovatek, výměnu nebo položení
nových obrub a nového asfaltového krytu.
Práce budou prováděny za provozu a uzavírky
budou probíhat  v rámci pokládky nových živič-
ných vrstev. Další naše investice bude zahájena
v červnu, a to rekonstrukcí čtyřkilometrového
úseku silnice II/359 přes celou obec Osík, která
je v žalostném stavu,“ uvedl Michal Kortyš, ná-
městek hejtmana Pardubického kraje pro do-
pravu.
Po 13. květnu 2019 bude navíc přes území
města Litomyšle bohužel vedena další objízdná
trasa v rámci komplexní opravy kruhového ob-
jezdu na silnici I. třídy v Poličce. Po složitých
jednáních vedení i úředníků města s investorem
a krajským úřadem byla přijata kompromisní

varianta jednosměrné objízdné trasy pro vo-
zidla nad 12 tun, která mají omezený průjezd
v místě stavby na trase Polička – Litomyšl – Svi-
tavy. Objízdná trasa by měla trvat do konce
prázdnin. Dají se očekávat nárazové kolony vo-
zidel na silnici II/360 v ulici J. E. Purkyně před
kruhovým objezdem.
V příštím roce by mělo dojít k další fázi rekon-
strukce průtahu města. Dělníci budou pracovat
na úseku od světelné křižovatky – včetně – po
výjezd na Svitavy. Rekonstrukce má podle od-
hadů trvat až čtyři měsíce a lze očekávat zřejmě
ještě větší dopravní komplikace než v letošním
roce. O těchto plánech budeme informovat
v dalších vydáních Lilie. Vedení města v sou-
časné době zvažuje úpravu technického vyba-
vení sloužícího k obsluze světelné křižovatky.
Modernizace, která by umožnila snazší úpravu
intervalů, případně jejich dynamické řízení
podle zatížení jednotlivých větví, by však zna-
menala investici v řádu milionů korun.

-mv-

Rozhlasové
vysílání
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ODS
Volby do Evropského parlamentu

Vážení spoluobčané, ve dnech 24. – 25. května
se konají volby do Evropského parlamentu
(EP). Mnozí z vás těmto volbám nepřikládají
důležitost, a to zejména proto, že Evropa je
běžnému člověku mnohem více vzdálená
a anonymní než účast a zapojení v parlament-
ních či komunálních volbách. Pro někoho jsou
volby jen symbolem zmaru a boje s větrnými
mlýny a pro někoho naopak možností, jak při-
spět a spolurozhodovat, kam se bude Evropa
v následujících letech ubírat.
Někteří si jistě vzpomenou, jak v roce 1989
skandovali lidé v Litomyšli a drželi transpa-
renty: „Chceme svobodné volby!“. Dnes po 30
letech je máme a zjišťujeme, že máme prob-
lém, aby k nim vůbec někdo přišel. Účast ve
volbách do EP při vstupu do EU v roce 2004
byla 28,3 % a v posledních volbách v roce 2017
pouhých 18,2 %. Volby do EP jsou jedny z nej-

méně populárních voleb a je důležité si položit
otázku, proč tomu tak je?
Od počátku našeho členství jsme si zvykli z Ev-
ropy brát a málo jí vracet. Občané si spojují EU
pouze s dotacemi či regulacemi a restrikcemi.
Připomeňme zákazy žárovek, vysavačů, igeli-
tových tašek, … Členství v EU není a nemá být
pouze o restrikcích, byť to tak mnohdy bývá
našimi politiky úspěšně interpretováno – „My
nic, to ta zlá EU.“ Členství v EU je zejména
o partnerství, to znamená, že jeden druhému
naslouchá a vytváří jednotu, tam kde to smysl
dává (jednotná pravidla trhu, celní unie,
Schengenský prostor, roaming v zahraničí),
a naopak nebude diktovat, tam kde to smysl
nedává – respektování suverenity každého
státu, jeho kulturních a sociálních odlišností by
mělo být samozřejmostí. EU by zde měla být
pro státy a nikoliv naopak.
Ohlédněme se však také za tím, co se díky
členství v EU za uplynulá léta podařilo. Nemalé

prostředky plynuly na rozvoj našeho města
(zámecké návrší, bazén, …) a regionu (odkana-
lizování, kotlíkové dotace, …), díky různým ope-
račním programům získaly podporu naši
podnikatelé či občané (ve školství, sociální ob-
lasti, zdravotnictví, …). Dětem je umožněno
lepší vzdělání, možnost vycestovat a účastnit
se výměnných či studijních pobytů (Erasmus).
Našim zemědělcům je poskytována podpora
v rámci přímých plateb či Programu rozvoje
venkova. 
Díky volnému pohybu osob, zboží, kapitálu
mají naši občané šanci na uplatnění v EU, ale
stejně tak mohou i občané z EU fungovat
i u nás. Záleží tedy na každém z nás, jak
s touto příležitostí naloží a zda využije své
právo volby rozhodovat a svou litomyšlskou
kapkou přispět Evropě.
Pojďme volit zodpovědně – rozumem, srdcem,
Litomyšlí.

Ing. Lukáš Novák, ODS

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

KDU-ČSL
Vážení spoluobčané,
ve dnech 24. a 25. května budeme mít možnost
rozhodnout o personálním složení Evropského
parlamentu pro následující roky. Tyto volby ne-
jsou v ČR zrovna oblíbené a volební účast je při
nich dlouhodobě nízká. Díky finanční podpoře
z Evropské unie se přitom podařilo v minulých
letech dokončit řadu významných projektů –
například revitalizaci zámeckého návrší, vý-
stavbu oblíbeného krytého bazénu či úpravy
škol a školek. V součtu do Litomyšle putovaly

z evropských fondů stamiliony korun. Do České
republiky pak miliardy, přičemž v minulých le-
tech náš příjem z EU převyšoval odváděné
sumy do společného evropského rozpočtu. Díky
EU máme volný pohyb po členských státech
a členství v ní nám přineslo řadu dalších výhod.
Ne, nebojte se. Nejsem nekritickým „eurohuje-
rem“. Ne vše se EU v minulých letech podařilo
a nad některými kroky evropských elit si mů-
žeme vykroutit hlavy. Byrokracie, nelogická
(ne)řešení problémů i nedostatečná komuni-

kace. Unie není dokonalá a máme v ní co zlep-
šovat. Právě proto bychom se na nadcházející
volby neměli vykašlat, ale odpovědně k nim jít
a vybrat některého z kandidátů, který bude hájit
naše zájmy. Brbláním u piva a na Facebooku nic
nevyřešíme, volit nebolí a trvá to jen několik
minut. Doufám, že 24. a 25. května Litomyšlané
Evropě ukáží, že jim na naší společné budouc-
nosti záleží.

Radomil Kašpar

Generace 89
Co je pro jednoho starý krám, pro jiného
může být poklad… aneb Bleší trhy v Litomyšli
už podeváté

15. 6., 20. 7., 17. 8. a 7. 9. 2019  Uvidíme se? 
Že nevíte, co se bude dít? Projděte dům od
sklepa až po půdu a všechno, co už nepotřebu-
jete, pošlete o dům dál! Těšíme se, že se i letos
potkáme na Toulovcově náměstí, něco pro-
dáme, něco málo koupíme, ale hlavně se opět
na pár hodin zastavíme a budeme mít čas dát
si kávu a popovídat si.
Bleší trh probíhá od 8 do 11 hodin, prodejce
prodává své věci za cenu, kterou si sám určí. Na
místě je možné zapůjčit si prodejní stolek, pro jis-
totu ale doporučujeme prodejcům vzít si s sebou
nějakou deku na zem pro případ, že by díky vel-
kému zájmu prodejců nezbyly volné stolky.

Jen pro připomenutí, důležité! Z výtěžku prodeje
odvede každý prodávající částku, jež uzná za
vhodnou, minimálně však 20 % do Blešího
fondu!
Bleší trhy také každoročně doplňuje souběžné
Větrání šatníků – prodej darovaného oble-
čení, odkud putuje do Blešího fondu výtěžek
celý. Oděvy, které se nepodaří prodat, darujeme
po posledních trzích do charitního šatníku v Li-
dovém domě. (Máte-li oblečení, které již neno-
síte, nebo chcete pomoci dobré věci, můžete
čisté, nepoškozené oblečení donést na chodbu
před Rodinné centrum v Litomyšli. My je pak na
Bleším trhu za pomoci dobrovolníků prodáme.)
A co je vlastně ten zmiňovaný Bleší fond? Pe-
níze z fondu jsou každoročně použity tam, kde
cítíme, že jich je nejvíc potřeba. V minulých le-
tech jsme zakoupili Centru sociální pomoci v Li-

tomyšli mobilní truhlíky, z fondu byl také finan-
cován úspěšný projekt Prima odpoledne určený
znevýhodněným dětem. 
(Více informací najdete na www.generace89.cz
nebo volejte 737 111 507.)

Farmářské trhy 2019
Zároveň vás zveme na Farmářské trhy, které
budou probíhat každou sobotu od 4. května
do 9. listopadu včetně od 8 do 11,30 hodin, vý-
jimkou budou soboty 18.5., 22.6., 3.8. a 21.9.
2019, kdy se Farmářské trhy konat nebudou.
Pokud mate zájem o prodej svých výrobků,
vypěstků či přebytků, více informací naleznete
na www.generace89.cz nebo kontaktujte p.
J. Dvořáka tel.: 775 653 315 

Eva Novotná, Generace 89

Město zainvestuje nové stavební parcely
Nedostatek bydlení, zejména pro mladé rodiny,
je jedním z témat, kterým se zastupitelé zavázali
v programovém prohlášení zabývat. Město proto
stejně jako v minulých letech připravuje několik
projektů na podporu výstavby. Hlavní lokalitou,
kam by se Litomyšl měla v příštích letech rozrůs-
tat, jsou Lány. V části od silnice směrem k ži-
dovskému hřbitovu se v první fázi počítá
s vybudováním komunikace a zasíťováním dva-

ceti menších parcel, které mají být v horizontu
jednoho roku až dvou let připravené ke stavbě.
V současné době se jedná s majiteli o případném
vykoupení dalších pozemků v této oblasti, kde by
mohly vyrůst desítky dalších domů. 
Zároveň s tímto projektem se připravuje zain-
vestování dalších dvaceti parcel v Husově čtvrti,
i zde by mělo být vše pro zájemce připraveno
během jednoho roku až dvou let. Ve spolupráci

s developerem je do budoucna také možná vý-
stavba nových bytových domů naproti nemoc-
nici, kde by mohly vyrůst tři další objekty
s odhadovanou kapacitou 45 bytů. Parcely je
také možné vybudovat při další fázi zainvesto-
vání pozemků v lokalitě Na Prokopu.
Výstavbu bytových domů v několika lokalitách
na soukromých pozemcích plánují další sou-
kromí investoři. -mv-
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Oznámení voličům o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu

Upozornění na změnu
volebních místností
Ve dnech 24. až 25. května 2019 se uskuteční
volby do Evropského parlamentu. Litomyšlany
při nich čekají celkem tři významné změny ve
spádových oblastech a umístění volebních
místností. Občany jsme na změny upozornili již
na začátku letošního roku a budou platit i v pří-
padě dalších voleb.
Důvodem pro zavedení změn je především
snaha o to, aby voliči, zejména senioři, nemuseli
do místností daleko docházet. Nové prostory ve
Středisku volného času Litomyšl (bývalá ortop-
tika nad autobusovým nádražím) jsou pro náv-
štěvníky lepší z hlediska bezbariérovosti
a úpravy spádových oblastí také snížily počet
voličů v největším okrsku v internátu nemoc-
nice. V Litomyšli je celkem 8050 voličů, přičemž
první okrsek jich měl v minulém roce 1380, nově
to bude o zhruba 400 méně. Rovnoměrnější
rozdělení občanů napříč místnostmi ulehčí práci
volební komise i sníží fronty před plentou. 
Volební místnost ve středisku volného času na-
hradí prostory gymnázia, do III. ZŠ se přesune
místnost ze střední zemědělské a technické

školy. Minulý rok došlo k podobné změně, ob-
čané z okrsku číslo 10 již nevolí v hotelu Zlatá
hvězda, ale v městské knihovně. Organizátoři
děkují školám i hotelu za výbornou spolupráci
při zajišťování voleb v Litomyšli.

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

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

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

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji, že volby do Ev-
ropského parlamentu se uskuteční v pátek 24.
května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v so-
botu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16
města Litomyšl je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na
Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.
2) Střed. voln. času Litomyšl – Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu.

3) III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, Luční, T. G. Masaryka,
U Školek, 9. května.
4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní.
5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P.
Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční,
Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.
6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Primá-
torské hrázi, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Pr-
kenná, Rektora Stříteského, T. Novákové,
Tyršova, Zámecká.
7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14

Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.,
Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny,
Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra
Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moš-
těním.
8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lá-
nech, U Lomu.
9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M.
Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.
10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulov-
covo nám., Vodní valy.
11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí.
12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha.
13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá.
14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín.
15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice.
16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle.

Volič musí po příchodu do volební místnosti
prokázat svou totožnost a státní občanství.
Občan ČR tak učiní platným občanským průka-
zem, platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním průka-
zem. Občan jiného členského státu EU tak učiní
například průkazem o povolení k trvalému po-
bytu, cestovním pasem nebo občanským prů-
kazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství, nebude mu hlasování umožněno.  
Každému voliči budou dodány tři dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
V Litomyšli dne 11. 4. 2019

Daniel Brýdl, starosta 

Litomyšlské projekty financované z evropských dotací
Litomyšl byla v uplynulých letech úspěšná
v celé řadě žádostí o finanční podporu z unij-
ních dotačních programů. Níže se můžete podí-
vat na některé z nich. Dohromady Litomyšl
získala z dotací přes půl miliardy korun. Připo-
mínáme, že dotační programy mají při zveřej-
nění jasně definované, na co se peníze musí
použít. Finance na opravu historických památek
tak například nelze použít na výstavbu silnic či
investice do sociální oblasti a naopak.

Revitalizace zámeckého návrší
Realizace: 2011–2015
Celkové výdaje: 395 mil. Kč
Dotace: 384 mil. Kč
Město: 11 mil. Kč
Revitalizace zámeckého areálu s památkami
zapsanými na seznam světového dědictví
UNESCO, oprava cenných historických pamá-
tek, rozšíření nabídky kulturních služeb pro ob-
čany.

Novostavba krytého plaveckého bazénu
Realizace: 2009–2010
Celkové výdaje: 151.263 mil. Kč

Dotace: 55.929 mil. Kč
Město: 95.334 mil. Kč
Moderní budova s nabídkou volnočasového
a sportovního vyžití pro občany Litomyšle a dal-
ších měst. 

Modernizace ZUŠ B. Smetany v Litomyšli
Realizace: 2013–2014
Celkové výdaje: 10.443 mil. Kč
Dotace: 5.362 mil. Kč
Město: 5.081 mil. Kč
Díky rekonstrukci došlo k rozšíření nabídky po-
skytovaných služeb pro místní děti v oblasti
hudby a tance.

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl
Realizace: 2017–2018
Celkové výdaje: 2.704 mil. Kč
Dotace: 1.893 mil. Kč
Město: 0,811 mil. Kč
Elektronický výstražný systém na různých čás-
tech Litomyšle varuje v případě ohrožení ob-
čany a zároveň usnadní koordinaci složek
integrovaného záchranného systému.

Úspory energií na budovách MŠ Lidická a MŠ
17. listopadu
Realizace: 2012
Celkové výdaje: 20.850 mil. Kč
Dotace: 9.419 mil. Kč
Město: 11. 431 mil. Kč
Rekonstrukce opláštení budov, střech a výměna
oken.

Více na www.litomysl.cz
-red-
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ZAMYŠLENÍ

 Děkujeme srdečně tímto kolektivu Domova
pro seniory Na Skalce (Zámecká 225) za pří-
kladnou a obětavou péči o naši maminku
Zdenku Švecovou, která by se dožila dne 18. 5.
2019 84 let. Bohužel nám dne 27. 1. 2019 ze-
mřela. Ještě jednou srdečně děkujeme a vzpo-
mínáme. Bratři Milan a Ladislav Švecovi

 Chtěli bychom vyslovit velikou pochvalu
personálu JIP interny v Litomyšli. Velké podě-
kováním patří paní doktorce Svatošové i všem
sestřičkám a ošetřovatelkám na oddělení za
příkladnou péči a ochotu při ošetřování mého
manžela po celou dobu jeho léčení. Jejich pří-
stup, péče a vstřícnost byla opravdu skvělá
a příkladná. Moc děkuji, že jste mi manžela za-
chránili. Zdeněk Opat a Mirka Opatová

 Děkujeme touto cestou zaměstnancům
Městských služeb Litomyšl p. Liboru Paťavovi
a p. Josefu Pechancovi za perfektně odvede-
nou práci při štěpkování odpadních větví v naší
zahrádkářské kolonii Rozkvět v Litomyšli. V le-
tošním roce jsme měli daleko více odpadních
větví připravených ke štěpkování než v letech
minulých a přesto všechno tuto činnost zvládli
na výbornou. Jejich spolupráce s námi byla
bezproblémová, jejich pracovní nasazení bylo
obdivuhodné. Takových pracovníků si musíme
vážit, není jich moc. Ještě jednou moc děku-
jeme. za výbor ZO ČZS Rozkvět Litomyšl 

Jana Hochbergrová a Václav Truhlář
 Na začátku května oslaví životní jubileum

90 let manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
Zdeněk Hanus. Do dalších let přeje hodně
zdraví a síly celá rodina.

 Dne 9. května 2019 se do-
žívá 75 let pan doc. RNDr.
Petr Šindler CSc. Jménem ro-
diny, spolupracovníků, přátel
a známých jubilantovi blaho-
přejeme a děkujeme za pří-
zeň, lásku i pochopení, kterou
nám věnoval. Přejeme i na-
dále hodně zdraví, štěstí, tělesné i duševní svě-
žesti a hodně optimismu do dalších let.
Za všechny přeje manželka Květa a dcera Iva.

 „Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal za-
pomenout.“ Dne 21. 5. 2019 tomu bude 5 let, co
nás navždy opustil v nedožitých 53 letech pan
Zdeněk Javůrek. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Rodina Javůrkova
 V pátek 26. dubna uplynuly již 3 roky od

úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka pana Jaroslava Jiráčka.
S úctou a láskou stále vzpomínáme na hod-
ného, laskavého a obětavého člověka, který
nám všem moc chybí. manželka Anna, rodina
Honzíkova, Jiráčkova, Prokůpkova a Haškova

 11. května 2019 si připomeneme nedožité
pětasedmdesáté narozeniny pana Jindřicha
Šauera ze Suché. Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná celá
rodina.

 Vzpomínka na Mirka Hu-
rycha, velkého sportovce
a kamaráda, který nás opus-
til po marném boji s těžkou
nemocí ve věku 32 let před
22 lety dne 3. května 1997.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi.

Vzpomínají rodiče a sestra Eva s rodinou

Poděkování, blahopřání, vzpomínky

Hlas ticha
Přátelé, posledních pár víkendů se naše město
rozzářilo sluncem a hlasy návštěv, domácích
i zahraničních hostů. Začala sezóna. Přijeli auty,
na hlučných motorkách a naše město jimi zase
ožilo. Krása! Zaměstnali nás, dali nám vydělat,
povzbudili nás. V politice řinčí zbraně stále. Ne-
můžeme se domluvit jestli dálnice tudy anebo
jinudy, zatímco naším městem burácejí motory
náklaďáků. Nikdy jsme nebyli bohatší, ale hle-
dají se stále nějaké peníze. Chudí tomu nevěří
a drží každou korunu. Ohlušující svět!
Pro celý život, a nejen pro ty letní měsíce, se vy-
trvale učíme naslouchat hlasu ticha. To není
žádný duševní tělocvik, ale velice důležitá ne-
zbytnost! Nebojte se, je to zvládnutelné i pro ty,
kteří se už propadli do pocitu beznaděje. Propad
do zoufalství si zažil i jeden ze starých proroků
Elijáš, který proslul velkou mocí a významnou
rolí ve svědomí i nadějích židovského národa.
Elijáš si stěžuje na bezbožný národ a neustále
dokola opakuje, že je sám a někdo mu usiluje
o život. Už dokonce rezignoval na své úkoly.
Prostě nemohl. A Pán Bůh mu dal dobrou tera-

pii, o které tu píšu. Pozval jej, že to spolu probe-
rou. V 1. knize Královské (19:11-14) mu „Hospodin
řekl: ,Vyjdi a postav se na hoře před Hospodi-
nem.´ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hos-
podinem veliký a silný vítr rozervávající hory
a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl.
Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom ze-
mětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hos-
podin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý,
jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář
pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do je-
skyně. Tu mu hlas pravil: ,Co tu chceš, Elijáši?´“
Konec citace. A co myslíte, že Elijáš Hospodinu
odpověděl. Zase spustil svou ukřivděnou pís-
ničku, jak je sám. Pán Bůh mu ji ale nijak nevym-
louval. Ten tichý hlas jej nepřesvědčoval, že je
všechno jinak a aby si to tak nebral… Dal mu dva
úkoly. Jedním z nich bylo předání prorocké
služby nástupci. Konečně úleva! Tolik biblická
ilustrace. 
Všimli jste si tichého hlasu, který v tom randálu
dovedla rozpoznat dokonce i zjitřená Elijášova
mysl? Tichý hlas nemusíme vyrábět, hlas ticha
si nás najde a nejde mu odolat. Není to tajná
technika, tichý hlas nelze vyrobit, už zní a nikdy
nedozní. Naučit se slyšet ticho mezi politickým

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Člověka nečiní velký
majetek či sláva předků, poctivost 
a nadání jsou spíše cestou k velikosti.

Ovidius

Své významné životní jubileum
oslavili naši spoluobčané:
80 let – Alena Pánková, Milena Jeniš-

tová, Jaroslava Pelinková
85 let – Jan Rektořík, Lubomír Novák
    Josef Matys, Josef Kalánek
90 let – Josef Karlík
91 let – Olga Zavřelová
93 let – Věra Vašátková
    Marie Kroulíková
94 let – Jan Chadima
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Pavel Plšek, Litomyšl 
    – Barbora Hladíková, Litomyšl
Tomáš Sláma, Vendolí 
    – Andrea Zemanová, Pardubice
Tomáš Patočka, Litomyšl 
    – Miloslava Tmejová, Budislav
Filip Kovář, Litomyšl 
    – Kateřina Opršalová, Osík
Kamil Hurych, Poříčí u Lit. 
    – Adéla Bartošová, Poříčí u Lit.
Miloš Velinský, Holice 
    – Eliška Maková, Holice
Tomáš Dvořák, Třebovice 
    – Markéta Horáková, Dolní Újezd
Michal Mrkos, Němčice 
    – Petra Honlová, Němčice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU svatbu oslavili man-
želé Pavlína a František Jirečkovi z Lito-
myšle, manželé Jana a Václav
Kopeckých z Pohodlí a manželé Jaroslav
a Marcela Bouškovi z Javorniček u Vyso-
kého Mýta.
Do dalších společných let přejeme
hodně zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Boženou Šauerovou (92 let)
Josefem Bobkem (77 let)
Eliškou Ptáčkovou (75 let)
Mgr. Hanou Knedlovou (56 let)
Františkem Šauerem (94 let)
Marií Štanclovou (90 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.

povykováním o kampani či ve zmatku obchod-
ního dohadování, to je otázka ochoty poslech-
nout. Toho tichého hlasu rozumu a síly nejsme
nikdy zbaveni. Ladíme jej při čtení Bible, v roz-
hovoru nad jejími stránkami, možná i tichem
modlitby nad ránem či před usínáním. To ticho
vám, moji milí sousedi, přeju z Nového kostela
vedle burácející pětatřicítky. Daniel Kvasnička

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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170 let – 11. 5. 1849 se narodil František Zör-
nig, botanik, entomolog a učitel. Působil na
měšťanské dívčí škole, vedle toho vyučoval
kreslení na litomyšlském gymnáziu. Vynikl
také jako znamenitý hudebník ovládající snad
všechny hudební nástroje, byl ředitelem kůru
a sbormistrem pěveckého spolku Vlastimil. Vě-
noval se floristickému a entomologickému vý-
zkumu okolí Litomyšle a patřil k uznávaným
botanikům.
155 let – 26. 5. 1864 se narodil Jan Laub, ab-
solvent litomyšlského gymnázia, lékárník,
dlouholetý purkmistr města, poslanec zem-
ského sněmu, náměstek okresního starosty.
Byl předsedou ředitelství a výboru městské
spořitelny, členem ředitelství občanské zá-
ložny, předsedou kuratoria zemské odborné
a zemské hospodářské školy v Litomyšli. Po
jeho nástupu do funkce purkmistra byl posta-
ven např. Smetanův dům a Obecná a měšťan-
ská dívčí škola. 
135 let – 12. 5. 1884 zemřel Bedřich Sme-
tana, hudební skladatel, zakladatel české no-

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

květen 2019

Hotel Zlatá hvězda
V polovině 19. století patřil zájezdní hostinec U Modré hvězdy Janu Tobolářovi a jeho manželce Anně,
příbuzné tiskaře Antonína Augusty. V roce 1861 zde na sklonku svého života pobývala spisovatelka
Božena Němcová. Hotel tvořily dva spojené domy, které nechal roku 1898 nový majitel Václav
Němec zbourat a na jejich místě postavil vysokomýtský stavitel Josef Drahoš dvouposchoďový hotel
Zlatá hvězda s historizující fasádou a šestnácti ubytovacími pokoji. V roce 1914 koupila hotel Okresní
hospodářská záložna a zřídila zde prostory pro záložnu a Okresní rolnickou nemocenskou pojiš-
ťovnu. Záložna zde roku 1926 přistavěla letní restauraci a v roce 1931 došlo k další velké přestavbě
ve funkcionalistickém stylu, avšak interiér zůstal v původní historizující podobě z konce 19. století.
Domem bylo možno projít na Vodní valy. Od roku 1951 spadal hotel pod Okresní spořitelnu a záložnu
v Litomyšli. Hotelu zůstaly pouze čtyři pokoje k ubytování, pozůstatkem této doby je bankovní tre-
zor, z kterého je vytvořena unikátní koupelna v hotelovém apartmá. Po roce 1989 bylo přistavěno
3. patro hotelu a v letech 1998 – 2007 došlo k dalším rekonstrukcím sálu, kuchyně a hotelových
pokojů. Nádherný výhled na náměstí umožňuje zrekonstruované zasklené schodiště se střešní te-
rasou. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

vodobé národní hudby, autor četných oper,
symfonických básní a klavírních skladeb.
V hudbě se začal vzdělávat jako čtyřletý a již
šestiletý v Litomyšli koncertoval. V roce 1831
odešel se svými rodiči do Jindřichova Hradce.
Smetana se ve svém rodném městě zastavil
jen dvakrát. Poprvé v září 1867, kdy se nachá-
zel se sborem pražského Hlaholu na pěvecké
slavnosti v nedaleké Chocni. Přijal pozvání li-
tomyšlského děkana Antonína Šanty. Další
a poslední návštěva Bedřicha Smetany v Li-
tomyšli se konala v září 1880, kdy jej před-
seda Spolku akademiků v Litomyšli pozval na
odhalení pamětní desky připomínající sklada-
telovo narození.
135 let – 20. 5. 1884 se narodil Antonín Šauer,
poštovní úředník a entomolog. Po studiu lito-
myšlského gymnázia nastoupil do služeb
pošty, kde se vypracoval až na post vrchního
poštovního adjunkta, a později byl přidělen
jako vrchní poštovní revident do Litomyšle. Byl
jedním z nejznámějších entomologů Litomyšl-
ska, proslul též výrobou entomologických po-
můcek. Ještě za svého života věnoval
převážnou část své sbírky chlapecké měšťan-

Posunutí uzávěrky Lilie a zvýšení cen inzerce
Vážení čtenáři,
po jedenácti letech došlo k úpravě cen za in-
zerci v Lilii. Od roku 2008 se změnilo mnohé,
včetně cen papíru, tisku a poplatku za roznos.
Kvůli nárůstu těchto výdajů, které jsou pro le-
tošní rok o zhruba sto tisíc korun vyšší, než
tomu bylo v minulých letech, zdražujeme inzerci
ve zpravodaji. Za jeden centimetr čtvereční se
cena zvyšuje z 18 na 25 korun, zároveň ale za-
chováváme výhodné formáty se zlevněnou
cenou. Inzerce v Lilii bude i nadále dostupná pro
širokou vrstvu objednatel a doufáme, že nám
svou přízeň zachováte i v příštích letech. I po
zdražení je Lilie při nákladu 5000 kusů jedním
z nejlevnějších tištěných médií, kterým můžete

oslovit své klienty. Reklamní sdělení v Lilii jsou
její nedílnou součástí mnoho let a příjmy z nich
putují do rozpočtu města.
Se změnou ceníku došlo i k úpravě statutu. Nej-
významnější novinkou je navrácení termínu
uzávěrky Lilie na 21. den v měsíci s výjimkou
lednového a červencového vydání. Zpravodaj
chceme aktuální, ale s uzávěrkou 23. dne v mě-
síci nezbývalo dost času na korektury a předti-
skovou přípravu. Z těchto důvodů dochází ke
změně, redakce tak bude moci dříve pracovat
na sazbě a finalizaci zpravodaje, kde každý
měsíc vychází přes 60 externích příspěvků. Lilie
i tak zůstává zpravodajem s jedním nejpozděj-
ších termínů uzávěrky v okolí. Pokud máte pro

čtenáře zajímavé téma, ale nestíháte uzávěrku,
dejte nám vědět na některý z kontaktů v tiráži.

Ceník slev:
Cena za opakovanou inzerci 10 %
• Sloupek 1 (70 x 58 mm) 800 Kč + 21 % DPH
(pro neplátce 968 Kč)
• 1/4 A4 (121 x 80 mm) 2 400 Kč + 21 % DPH
(pro neplátce 2 904 Kč) 
• 1/2 A4 (184 x 131 mm nebo 121 x 175 mm)
4 700 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 5 929 Kč) 
• celá strana A4, 184 x 269 mm (sleva 25 %)
8 000 Kč + 21 % DPH (pro neplátce 9 680 Kč)

-mv-

ské škole v Litomyšli a litomyšlskému měst-
skému muzeu, neodbornou manipulací a ne-
dostatečným ošetřováním a udržováním byly
sbírky v obou institucích zničeny.
120 let – 12. 5. 1899 zemřel Jarolím Štantej-
ský, malíř. Maloval obrazy svatých v kaplích
a kostelích, např. obrazy sv. Václava a Jana Ne-
pomuckého na oltáři ve špitálském kostele, za-
vraždění sv. Václava v kornickém kostele. Byl
malířem četných betlémů, maloval portréty li-
tomyšlských občanů. Byl malířem opon a je-
vištních dekorací, jako např. bývalého divadla
na Karlově nebo U Černého orla. 
105 let – 29. 5. 1914 se narodil Miroslav
Šťastný, vysokoškolský profesor, studoval na
litomyšlském gymnáziu. Jeho život byl vyplněn
láskou k rodnému městu a stavební vědě. Byl
odborníkem na železobetonové stavby, vyučo-
val na Vysokém učení technickém a Vojenské
technické akademii v Brně. Byl spolužákem
a přítelem Zdeňka Kopala. M. Šťastný byl za
své výzkumy i praktické využití vyznamenán
státními cenami, byl předsedou Klubu lito-
myšlských rodáků v Brně.
50 let – 10. 5. 1969 zemřel Josef Váchal, malíř,
grafik, řezbář, spisovatel, ilustrátor, sazeč
i knihvazač. V roce 1913 se Váchal seznamuje
s Josefem Portmanem, učitelem, knihovníkem
a amatérským tiskařem z Litomyšle, jenž sbírá
Váchalovy grafické tisky a touží po tom, aby
mu Váchal vyzdobil stěny i nábytek jeho domu.
Práci zahájil v litomyšlském domku až v srpnu
1920 a s přestávkami pracoval do roku 1924,
na přelomu roku 1924–25 však dochází k roz-
tržkám mezi umělcem a sběratelem a svoji
práci v Litomyšli ukončuje. Josef Váchal má
v Litomyšli svou ulici, kde jsou na stěnách
domu čp. 127 provedena sgrafita z roku 1998
s výjevy podle dřevorytů Váchalova Krvavého
románu.
20 let – 20. 5. 1999 zemřel Stanislav Pod-
hrázský, malíř, kreslíř, sochař a restaurátor.
S Litomyšlí ho pojí restaurátorská práce na li-
tomyšlském zámku. Působil zde od roku 1973,
kdy společně s Olbramem Zoubkem, Zdeňkem
Palcrem a Václavem Boštíkem restaurovali re-
nesanční fasádu litomyšlského zámku. Pod-
hrázský v Litomyšli působil až do roku 1987;
jako malíř figuralista byl hlavním uměleckým
tvůrcem týmu, vytvořil 95 procent novodobých
motivů zrcadel psaníček (původních psaníček
se na celé fasádě zámku dochovalo pouze 40
procent). Soustředil se také na záchranu figu-
rálních mytologických scén, zcela unikátní byla
obnova lunetové římsy na západním a jižním
průčelí. 

Lenka Backová
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Věděli jste, že v okolí Litomyšle, Vysokého Mýta
a Poličky je 25 pozorovacích vrtů, díky kterým
odborníci hlídají kvalitu podzemní vody? Náš re-
gion je z hlediska vodohospodářství velice dů-
ležitý pro celou Českou republiku, protože nám
pod nohama každou vteřinu protečou stovky
litrů čisté a kvalitní vody, která proudí Vysoko-
mýtskou synklinálou.
Tyto vrty pochází ze 70. a 80. let minulého sto-
letí a kvůli jejich havarijnímu stavu se jedná
o časovanou bombu, která může negativně
ovlivnit jakost i množství podzemní vody. Po-
zorovací objekty totiž od revoluce chátrají a je-
jich správu po zaniklém státním podniku nikdo
nepřevzal. Vrty, které měly sloužit k ochraně
životního prostředí, se tak pro něj paradoxně
stávají velkým nebezpečím.
Představitelé Pardubického kraje, Litomyšle,

Vysokého Mýta a Poličky proto jednají o opra-
vách a případné ekologické likvidaci některých
z nich. K likvidaci nejhorších hrozeb došlo v roce
2017 díky státní dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí, zbývající vrty však dále chátrají,
jejich stav se zhoršuje a z uvedeného programu
v současné době není možné získat potřebné
finance na další nutné zásahy. Pardubický kraj
se postavil k celé věci čelem a vyčlenil finance
na prověření stavu těchto monitorovacích vrtů.
V následující fázi by se měla uskutečnit schůzka
na Ministerstvu životního prostředí, za přítom-
nosti zástupců Ministerstva zemědělství, aby
bylo rozhodnuto, co s monitorovacím systé-
mem dělat dále – především kdo se přihlásí
k vlastnictví jednotlivých vrtů. V této době si
snad již všichni uvědomují, že voda je tím nej-
cennějším, co máme a musíme maximálně

Stav vrtů je nutné řešit

Máte zahrádku a rádi pečujete o zeleň? Pokud
ano, tak pro vás máme zajímavý tip. Město
v minulých letech občanům přispělo 800koru-
novou dotací na nákup celkem 322 domácích
kompostérů. Praxe však ukazuje, že ne každý
uživatel umí správně a efektivně pracovat
s biologickým odpadem. Úředníci z odboru mí-
stního a silničního hospodářství proto připravují
pro zájemce přednášku o kompostování, a tím
i předcházení vzniku odpadu. Sdělit podstatné
přijede Laura Mitroliosová z Institutu Cirkulární
Ekonomiky. Připomene vám, jak správně naložit
nejen s bioodpady, jak dlouho trvá, než vznikne
kvalitní kompost, poskytne praktické rady
a zodpoví vaše dotazy z praxe. Přednáška bude
v pondělí 20. května na zámeckém návrší,
v knihovně Evropského školicího centra. 
Vstupte na první zámecké návrší a odtud se ne-
chte vést směrovkami. Začíná se v 17.00 hodin,
vstupné bude v režii města Litomyšl. Přijměte
od nás srdečné pozvání. Doporučujeme, na-
hlaste svoji účast na tel: 461 653 364, na před-
nášce je omezená kapacita míst. -red-

Přednáška 
ke správnému
kompostování

Dotace na pořízení
komunitních 
kompostérů

Děti patří mezi nejohroženější účastníky do-
pravního provozu. Na silnicích na ně čeká řada
nebezpečí, a proto se v posledních letech po
celé republice budují dopravní hřiště, kde se
hravou formou mohou i malé děti naučit zá-
kladním pravidlům bezpečnosti v dopravě.
Jedno takové hřiště vznikne za podpory Pardu-
bického kraje i v Litomyšli v areálu na „Wem-
bley“. Na ploše 30 x 32 metrů budou vyznačeny
hlavní a vedlejší silnice, přechody, křižovatky,
kruhový objezd a chybět nebudou samozřejmě
ani dopravní značky. Děti si tam budou moci
pěšmo i na kolech vyzkoušet, jak se mají na sil-

nicích chovat. Hřiště bude volně přístupné všem
školám a školkám z celého Litomyšlska. Na do-
pravní výchově se budou podílet i strážníci
městské policie, kteří kromě jiných povinností
každé ráno hlídají dopravu před školami a pro
žáky připravují ve spolupráci s pedagogy a or-
ganizací BESIP i přednášky o dopravní bezpeč-
nosti.
Mikroregion Litomyšlsko na projekt získal z Par-
dubického kraje částku 280 tisíc korun, 120 tisíc
dodá spolek obcí ze svého rozpočtu. Dětem by
mělo hřiště sloužit od začátku příštího školního
roku. -mv-

Na Wembley vznikne dopravní hřiště

Krytý cyklopoint u Billy slouží všem
Přinášíme dobrou zprávu pro zdejší i přespolní
milovníky cyklistiky. Díky dohodě města s řetěz-
cem supermarketů Billa mohou majitelé kol bez
omezení parkovat své stroje v krytém stání
před prodejnou na autobusovém nádraží. Kry-
tých cyklopointů je v Litomyšli nedostatek a ve-
dení města děkuje společnosti Billa za vstřícné
jednání. V současné době se kvůli nedostatku
krytých míst prověřuje možnost zastřešení části
dvorku u nového turistického zázemí v budově
staré radnice na Smetanově náměstí. -mv-

Radnici ve středu 24. dubna navštívil americký
pastor John Sauer (uprostřed), který působí jako
duchovní v Litomysli ve státě Minnesota. Do
této oblasti se ve druhé polovině 19. století vy-
daly stovky lidí z východních Čech. Potomci imi-
grantů jsou si českých kořenů vědomi a dodnes
tam například pečou buchty. V minulosti také
slavili narozeniny Bedřicha Smetany. V ame-
rické Litomysli dnes žije asi 150 rodin. John
Sauer pobyl v Litomyšli dva dny a kromě pamá-
tek se mu u nás líbilo například Smetanovo ná-
městí a zdejší úzké uličky. -mv-

Návštěva z americké Litomysle

Dopravní odborníci z celé České republiky za-
míří ve středu 15. a čtvrtek 16. května do Lito-
myšle. V prostorách Zámeckého návrší se
v těchto dnech uskuteční 14. ročník konference
Dopravní infrastruktura s tematickým zaměře-
ním na bezpečnou dopravní infrastrukturu a její

plánování. V Litomyšli se tato prestižní konfe-
rence koná již potřetí. Letos je pro delegáty při-
praveno 50 přednášek a opět se očekává účast
několika set delegátů, loni jich na konferenci za-
vítalo přes 450. -az-

Konference k rozvoji dopravy

chránit její kvalitu. K tomu by právě celý moni-
torovací systém měl významnou měrou přispí-
vat, především proto, že máme historická data
a můžeme porovnávat vývoj v čase. -mv-

Čištění horkou parou, 
více druhů sypkoviny.

Marie Šimková – Litomyšl
Tel. 461 613 200, 607 083 006

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ A ŠITÍ
PÉŘOVÝCH DEK

Město Litomyšl vyhlašuje pro rok 2019 dotační
program na podporu nákupu komunitních kom-
postérů pro bytové domy. Výzva je určená pro
zájemce bydlící na sídlištích, kde se má poříze-
ním kompostérů snížit množství komunálního
odpadu v popelnicích. Do 31. 8. 2019 mohou
předsedové společenství vlastníků podávat žá-
dosti o dotaci na pořízení kompostéru v maxi-
mální výši 800 Kč na každou spolupracující
bytovou jednotku v domě, která bude svědo-
mitě třídit bioodpad.
Město přispěje na kompostéry o minimálním
součtovém objemu 1000 litů za účelem provo-
zování kompostování, a to po dobu minimálně
tří let od data pořízení. Za každé společenství
vlastníků či dům lze podat pouze jednu žádost,
kterou najdete na webu města, případně lze vy-
zvednout na Odboru místního a silničního hos-
podářství MěÚ Litomyšl.
Součástí žádosti musí být souhlas vlastníka po-
zemku, na kterém má být kompostér umístěn. 

-red-
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ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 4. 5. MUDr. Sláma 
Ne 5. 5. MUDr. Sláma
St 8. 5. MUDr. Přichystalová
So 11. 5. MUDr. Tišlerová
Ne 12. 5. MUDr. Jindrová
So 18. 5. MUDr. Kašparová
Ne 19. 5. MUDr. Mikulecká
So 25. 5. MUDr. Tišlerová
Ne 26. 5. MUDr. Jílek ml.
So 1. 6. MUDr. Přichystalová
Ne 2. 6. MUDr. Jílek ml.

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 5. MUDr. Filová
Ne 5. 5. MUDr. Filová
St 8. 5. MUDr. Beňová
So 11. 5. MUDr. Cacková
Ne 12. 5. MUDr. Hájková
So 18. 5. MUDr. Kopecká
Ne 19. 5. MUDr. Laštůvková
So 25. 5. MUDr. Mareš
Ne 26. 5. MUDr. Papoušková
So 1. 6. MUDr. Jung
Ne 2. 6. MUDr. Pilařová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 5. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 8. 5. U Nemocnice, tel. 461 615 617
So 11. 5. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 12. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 5. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 19. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 5. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 26. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 1. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 2. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 5. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
8. 5. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
11. – 12. 5.MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
18. – 19. 5. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
25. – 26.5. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
1. – 2. 6. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
8. – 9. 6. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987

Litomyšlské operační sály mění provozní dobu
V Litomyšlské nemocnici se chystají úpravy provozu chirurgického oddělení mimo běžnou pra-
covní dobu. Vycházejí ze schváleného plánu rozvoje krajských nemocnic. Jejich cílem je zajistit
dostupnou a kvalitní zdravotní péči na území celého Pardubického kraje.

Plánované úpravy se týkají zajištění provozu
v době pohotovostí. „V řádné pracovní době ne-
budou změny žádné. V době pohotovostních
služeb bude v Litomyšli normálně fungovat chi-
rurgická ambulance a bude zajištěná péče
o hospitalizované klienty nemocnice,“ říká Vla-
dimír Ninger, ředitel pro zdravotnické služby
a člen představenstva Nemocnice Pardubic-
kého kraje, a dodává, že brány nemocnice zů-
stanou s koncem běžné pracovní doby i nadále
otevřené.
Změnami projde především provoz na operač-
ních sálech. „Akutní operativa mimo běžnou
pracovní dobu se přesune do Svitav, čímž lépe
využijeme personální kapacity. V pracovní době
se však bude v Litomyšli operovat i nadále.
Navíc plánujeme, že bychom minimálně dvakrát
v týdnu natáhli plánovaný operační program až
do 18. hodiny odpolední,“ vysvětluje Marek Ser-
bák, primář chirurgického oddělení Litomyšlské
nemocnice. 

Litomyšlská nemocnice tvoří nedílnou součást
zdravotnického systému Pardubického kraje
a spolu se Svitavskou nemocnici patří k posky-
tovatelům čtyřiadvacetihodinové akutní lůž-
kové péče ve svitavském okrese. Nemocnici
čekají v blízké budoucnosti další stavební
úpravy kolem monobloku a rozvoj areálu jako

Dvacet let občanské poradny
Občanská poradna při Oblastní charitě Polička
poskytuje již od roku 1999 rady a informace ob-
čanům z Poličky, Litomyšle a okolí. Od 1. dubna
2019 došlo k dalšímu rozšíření služby. V Poličce
je prodloužena provozní doba pro veřejnost
a nově otevíráme konzultační středisko v Bys-
trém. Vše podrobněji na www.policka.charita.cz
V Litomyšli je služba pro veřejnost vždy v úterý
od 13,00 do 16,00 na adrese Moravská 1222.
Klubovní prostory Nového kostela poskytují kul-
tivované a diskrétní prostředí pro rozhovor
s lidmi. 
Do Občanské poradny může přijít každý, kdo si
neví rady v různých životních situacích – v práci,
ve vztazích s blízkými, v problematice majetku
a financí, v dluzích, v problémech ohledně byd-
lení, nároku na různé sociální dávky a příspěvky
a podobně. Služba je poskytována vždy zdarma.

Jak může takový rozhovor poradce a zájemce
o pomoc vypadat? Popíšu jeden z běžných mo-
delů:
Do dveří poradny opatrně nakukuje mladá paní.
Zvu ji dál do místnosti, které říkáme „konzul-
tovna“. Paní se však neustále ohlíží – venku má
kočárek s malým synkem, neví, jestli s ním
může vjet dovnitř. Samozřejmě může, přidržím
dveře, překonáme nízký práh u dveří a jsme
uvnitř. Paní je viditelně klidnější, když parkuje
kočárek v místnosti. Nabízím mladé ma-mince
čaj. Ráda přijímá, v ranním spěchu nestihla pos-
nídat.
„Paní Nováková, co Vás přivedlo do poradny?“
ptá se pracovnice poradny.
„Výživné! Tady mám všechny papíry – od soudu,
od policie, dávky, můžu Vám ukázat sms od bý-
valého… Beru pouze rodičák a on nic neplatí.
Nevím, co mám dělat…“ odpovídá paní Nová-
ková.
„Je dobře, že jste s sebou vzala všechny doku-
menty, za chvíli se na ně společně podí-váme.
Nejdřív mně ale zkuste říct, co se stalo. Slyším,
že v tom bude nějaký vztah, narození dítěte,
rozchod nebo rozvod, soud… Prosím, popište,
jak se to celé seběhlo?“
A paní Nováková vypráví příběh, který v po-
radně slýcháme opakovaně, jen s malými ob-
měnami: Velká láska, brzké společné bydlení,
nečekané těhotenství, náročná péče o miminko,
muž dlouho v práci nebo s kamarády, hádky –
nejčastěji o peníze. Paní Nováková přišla ještě
několikrát. Příběh se rozvíjel, dramatizoval. Od-
nesla si návrhy řešení a potřebné rady a doku-
menty. A taky vzpřímenou hlavu, zná svá práva.
Rozhodnutí zůstává vždy na klientovi naší po-
radny. Tereza Štaudová, poradkyně OP 

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

Pracovník přímé
obslužné péče 
nepřetržitý směnný provoz, nejčastěji 7–19 h 
a 19–7 h, nabízíme plný, 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. 
Nástupní plat při plném úvazku 21.640,- Kč,
dále příplatky za víkendové a noční služby,
po zaučení osobní příplatek. 

Na dohody o provedení práce hledáme 

brigádníky do kuchyně. 
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. 

celku. Pro svou polohu v srdci kraje je Litomyšl-
ská nemocnice důležitým článkem v procesu
poskytování zdravotní péče a Nemocnice Par-
dubického kraje na tom ani do budoucna ne-
hodlá nic měnit. Kateřina Semrádová, NPK

foto: Nemocnice Pardubického kraje

Farmářské trhy 
Farmářské trhy budou probíhat každou sobotu
od 4. května do 9. listopadu včetně od 8 do
11.30 hodin na Toulovcově náměstí v Litomyšli,
výjimkou budou soboty 18. 5., 22. 6., 3. 8. a 21.
9. 2019, kdy se Farmářské trhy konat nebudou.

Jaroslav Dvořák
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Na ZŠ U Školek se učí podnikavosti
Být aktivní, podnikavý, umět správně jednat
s lidmi a obhájit svůj názor či nápad, najít svoje
silné stránky a ty nadále rozvíjet. To jsou vlast-
nosti, bez kterých se v současnosti neobej-
deme. 
A právě tyto vlastnosti jsme se rozhodli u na-
šich žáků aktivně rozvíjet. Prostřednictvím
projektu „Učíme se podnikavosti“ děti pracují
na svých „malých“ projektech či podnikatel-
ských záměrech. Prostřednictvím pracovních
listů a aktivit vymýšlí, plánují, hledají odpovědi
tak, aby se jejich projekt stal skutečným a byl
úspěšný. Učí se vzájemné komunikaci a jak je
pro ně osobně i celý tým důležitá pozitivní mo-
tivace a příjemná atmosféra. 
Své zkušenosti s aktivitami a samotným pro-
jektem předáváme dalším kolegům nejen
z naší školy, ale i ze škol v okolí. Na společném
setkání Centra kolegiální podpory, které

v rámci projektu u nás na škole vzniklo, si vzá-
jemně s ostatními kolegy vyměňujeme a sdí-
líme nápady a další aktivity. Pokud vás jako
školu projekt zaujal a chcete se o něm dozvě-
dět více, přijďte se k nám podnikavosti naučit. 

Jan Coufal a Andrea Hanušová

Žáci pomáhali
se zelení

Letní příměstské tábory 
v Benátkách u Litomyšle
Již podruhé pořádáme letní příměstské tábory
pro děti z Litomyšle a okolí. V roce 2017 jsme
pořádali dva úspěšné turnusy na téma Austrá-
lie.
V letošním roce 2019 jsme se pro velký počet
zájemců rozhodli připravit pět pětidenních tur-
nusů s rozmanitým programem. Naší základnou
se stane areál Hospoda Benátky, která nám po-
skytne klidné a čisté prostředí pro plánované
činnosti. Toto místo jsme zvolili proto, že nám
nabízí lehkou dostupnost do přírody a k řece
Loučné. K dispozici bude nejenom dětské hřiště,
přístřešek proti dešti či silnému slunci, ale také
celý sál a bazén. Děkujeme paní ředitelce MŠ
Benátky Štěpánce Košňarové za nabídku využití
dětské školní zahrady. 
A na co se u nás děti mohou těšit? Tak na pří-
klad v prvním turnusu 8.7.-12.7. „Letem světem”
se podíváme na spoustu krásných a zajímavých
míst různých kontinentů. V Asii si zaletíme do
Japonska, kde se nejenom střetneme se zápas-
níky sumo a ochutnáme tradiční japonské jídlo,
ale také si vyzkoušíme japonskou kaligrafii.
V Austrálii se třeba podíváme na Klokaní ostrov
a z tropického horka zaletíme rovnou do Grón-

ska za partou eskymáků. Tento turnus je již plně
obsazen, a proto nyní nově nabízíme téma
letem světem i ve spojení s hravou angličtinou
v termínu 5.8.-9.8.
V turnusu 15.7.-19.7. si vytvoříme vlastní „Stroj
času” a za jeho pomocí zažijeme mnoho dobro-
družství ať v pravěku, či ve vzdálené budouc-
nosti.
V posledním turnusu 19.8.-23.8. podnikneme
„Cestu do světa fantazie”, kde si budeme vyprá-
vět příběhy, plout na vlnách imaginace, kreslit
a malovat, tvořit různé objekty, loutky a třeba
je taky animovat.
A konečně také něco o turnusech „Umím to
i anglicky aneb dneska to roztočíme”, které pro-
běhnou hned dvakrát, poprvé 29.7.- 2.8. a po-
druhé 5.8.-9.8 ve spojení s „Letem světem“. Pro
děti je připraveno mnoho zábavy a parádních
her. Během pěti dnů si děti vytočí různá témata
a s nimi si budeme hrát, zpívat, tančit, ale také
kreativně tvořit a děti si při nich přirozeně obo-
hatí svoje jazykové dovednosti. 
Na děti se již těší náš zkušený tým Míla Glose-
rová, Veronika Krátká, Kamil Kopecký a Anya
Kopecká Anya Kopecká

Příměstské tábory
s rytířem 
a Devatero řemesel
Přemýšlíte, kam s dětmi během prázdnin? Zají-
mavou možností bude i letos nabídka příměst-
ských táborů, které ve spolupráci s Areálem za
sokolovnou uspořádá Dobré divadlo.
Prvním je Tábor s rytířem Toulovcem. Děti s ry-
tířem zažijí spoustu dobrodružství, projdou po
střechách, sklepeních i tajemnými uličkami Lito-
myšle, hravou formou ale poznají i mnoho
z uměleckých klenotů města. Vyzkouší si také,
jak se tiskly knihy v dobách Jednoty bratrské na
replice dobového knihtisku. Rytíř je také seznámí
i se svými přáteli, význačnými osobnostmi spo-
jenými s Litomyšlí, a na závěr v zámeckém skle-
pení možná společně porazí i zlého čaroděje,
který zde schovává zkamenělé lidi. 
Na táboře Devatero řemesel si děti každý den
vyzkouší nějakou řemeslnou dovednost. Vyrobí
si japonský penál, mozaiku, nakouknou do
umění barevných písků, stráví také den v arche-
oparku, kde si vyzkouší řemesla z dob lovců
mamutů i prvních zemědělců. Dobrodružství
tvořivosti tímto výčtem ale zdaleka nekončí,
takže nudit se rozhodně nikdo nebude. 
V Areálu za sokolovnou navíc budou děti moci
vyžít všech atrakcí, které se zde nabízejí, takže
to budou prostě prázdniny, jak mají být: dobro-
družné, zábavné, se spoustou nových zážitků
a kamarádství.
Na táborech ještě stále máme volná místa, ta
se ale každým dnem plní, takže s přihláškami
neváhejte.
Provozní doba táborů bude 7:00 – 17:00 hod.,
scházet se budeme v Areálu za sokolovnou.
Termíny Tábor s rytířem: 15.7. – 19.7., 22.7. – 26.7.,
12.8. – 16.8., 19.8. – 23.8.
Termíny Tábor Devatero řemesel : 8.7. – 12.7,
29.7. – 2.8., 5.8. – 9.8.
Podrobnosti a přihlášky na www.rytirlitomysl.cz,
tel. 604 315 833, e-mail: capova@dobredi-
vadlo.cz
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost Jana Čápová

Žáci ze Speciální základní školy Litomyšl ve
spolupráci s městem Litomyšl na ulici T. G. Ma-
saryka podél chodníku, nedaleko vstupu do
školy, během dubna vysázeli pás brslenů. Keře
vyplní prostor, který by se jinak velmi špatně
udržoval. Žáci měli možnost vyzkoušet si, co
vše je potřeba zajistit při výsadbě rostlin, a ná-
sledně si vyzkouší, co obnáší péče o rostliny.
Tímto bychom chtěli žákům a jejich učitelům
poděkovat za zájem vylepšit a udržovat kousek
městské zeleně. Barbora Čadová
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Zlaté pásmo a první místo
pro hudebníky z pedagogické školy
Smíšený pěvecký sbor Pedagogické školy Lito-
myšl KOS se po čase zúčastnil Hudebního fes-
tivalu středních pedagogických škol. Ten
letošní se konal v malebné moravské Kromě-
říži. Jednalo se již o 41. ročník festivalu. V cel-
kem sedmi kategoriích, a to pěvecké sbory,
sólo zpěv klasický a populární, vokální a instru-
mentální soubory, hra na klavír a další ná-
stroje, předvedli svá umění jak talentovaní
sólisté, tak i soubory. Ohodnotit jejich výkony
bylo úlohou odborné poroty, která byla vždy
tříčlenná. Litomyšlští soutěžili ve dvou katego-
riích a v obou si vyzpívali vítězná ocenění. To
první získal komorní sbor KOKOS, který si od-
nesl vavříny v kategorii komorně vokální a vo-
kálně instrumentální sbory, Zlaté pásmo pak
po právu náleží v konkurenci osmi sborů z celé
České republiky smíšenému sboru KOS. Ten
svojí kvalitou překračuje rámec představ

o běžném školním pěveckém seskupení a vy-
kazuje kvality srovnatelné s profesionálními
tělesy, což ostatně zaznělo i z úst porotců. Za-
nedlouho (červen t.r.) čeká členy KOSu další
vystoupení v rámci Smetanovy Litomyšle, hu-
debního svátku, kde již v uplynulých letech
sbor několikrát vystupoval. Plánováno je pro-
vedení opery Paris a Helena CH. W. Glucka ko-
morním sborem KOKOS v Nových Hradech. Ten
se zde již v minulosti představil s operou Pyg-
malion J. Ph. Rameau, takže tato letní scéna
Smetanovy Litomyšle nebude mladým hudeb-
níkům neznámá. Sbor KOS pak vystoupí
v rámci mše svaté, kterou bude celebrovat
v piaristickém chrámu Mons. Tomáš Halík. Pří-
tomní si budou moci poslechnout Missu brevis
Jiřího Pavlici, zazní také další duchovní skladby. 

Zuzana Fruniová

Pozvánka na třetí ZUŠ OPEN
V pátek 31. května 2019 se naše ZUŠ opět za-
pojí do projektu ZUŠ OPEN. Jedná se o celo-
státní happening ZUŠ, který chce tímto posílit
respekt ZUŠ a upozornit na unikátní systém
základního uměleckého školství v ČR.
Program naší ZUŠ je v tento den poměrně ši-
roký a pestrý (podrobně také na www.zuso-
pen.cz). Co tedy plánujeme? Protože chceme
dodržet pravidlo projektu, budeme naši práci
prezentovat mimo obvyklé prostory ZUŠ a od-
poledne vyrazíme s dětmi tvořit do centra Li-
tomyšle. Nejrůznější komorní seskupení našich
žáků budou zpříjemňovat chvíle u kávy a pe-

čiva (Bobo Café, Ice Caffé Adria, Pekařství
a cukrárna Sázava). Na terasách u muzea pod
širým nebem výtvarný obor nainstaluje vý-
stavu prací (za nepřízně počasí u Knihkupectví
Paseka). Literárně-dramatický obor v případě
hezkého počasí zahraje pouliční divadlo
a spolu s bicím oddělením, žesťaři a lidovým
souborem Heblata vyrazí v průvodu náměstím. 
Ve Smetanově domě od 17.00 hodin můžete
zhlédnout představení „Taneční chvění“, které
vzniklo v režii tanečního oboru naší školy.
Projekt ZUŠ Open letos rozšiřují přidružené
akce. Jednou z nich je hudební produkce na

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

na školní rok 2019–2020

Lze se přihlásit do těchto oborů:

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

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

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

Děti od pěti let lze dále přihlásit do těchto oborů:

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ: 
Základem výuky tohoto oboru je tvořivá hra, jejímž pro-
střednictvím si žáci rozvíjejí pohybové, mluvní, herecké,
slovesné, hudební i výtvarné schopnosti. Učí se vnímat
druhé, vzájemně spolupracovat, tvořit s ostatními ve sku-
pině a přijímat nové zkušenosti a vědomosti. Výuka pro-
bíhá 1-2x týdně ve smíšených skupinách.

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

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

Do dramatického a výtvarného oboru přijímáme děti od
pěti let, v tanečním oboru zajistíme výuku dětem od tří let.

Zápis do všech oborů bude probíhat 
od 20. do 31. května 2019.
• v pondělí až pátek od 13.00 do 16. 30 hodin

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

nebo na www.zuslitomysl.cz

ZÁPIS
DO ZUŠ

Zpívej a cestuj s KOSem po světě!
Úspěšný mládežnický sbor KOS Pedagogické
školy Litomyšl 
zve do svých řad nové členy – chlapce (15+), te-
nory a basy. Kvalitní a progresivní sbor má roz-
hodně co nabídnout: zajímavé projekty
s orchestry a kapelami (rockové oratorium, jaz-
zová mše, opera), natáčení CD, zahraniční turné

(Evropa, Amerika, Asie) a díky tomu všemu
spoustu nevšedních hudebních i nehudebních
zážitků. Pěvecká zkušenost není podmínkou.
Nováčci se brzy vyzpívají a velmi rychle se mezi
KOSáky začlení. Bližší info o sboru: www.sbor-
kos.cz. Kontakt: sborkos@seznam.cz.

Milan Motl

Studenti zahradnické školy
objevují svět
V březnu měli naši studenti několik možností,
jak se přímo nebo zprostředkovaně vydat za
hranice všedních dní. S Pavlem Burdou díky be-
sedě v litomyšlském kinu podnikli cestu do Pá-
kistánu a Himalájí. Během prvního víkendu
v březnu se mohli naši žáci zúčastnit tradičního
zájezdu na teraristickou burzu do německého
Hammu, kde se tradičně setkávají s chovateli
z celé Evropy a vyměňují si s nimi názory a zku-
šenosti. V polovině března se vybrané stu-
dentky podílely na přípravě výstavy Víno
a květiny ve francouzském městě Ambois. 
Studenti zpracovávající závěrečnou práci věnu-
jící se problematice geneticky modifikovaných
rostlin byli pozváni do olomouckého pracoviště
Ústavu experimentální botaniky AV ČR, které se
této problematice dlouhodobě věnuje. Pracov-
níci ústavu i studenti byli velmi potěšeni z mož-
nosti navázání spolupráce. Podle dr. Aleše

Pečínky je pro výzkum rostlin nezbytné mít ve
vědeckém kolektivu šikovné zahradníky.
Studenti oboru Provoz mechanizace a služby
a učebního oboru Opravář lesnických strojů se
zúčastnili odborné exkurze do výroby zeměděl-
ské techniky Pöttinger Vodňany a dne otevře-
ných dveří ve firmě Garnea, která se zabývá
prodejem zemědělské techniky. 
Aby bylo cestování našich studentů za pozná-
ním kompletní, uspořádala naše škola ve spo-
lupráci s Velvyslanectvím Japonska v ČR
přednášku na téma Japonské zahrady a jejich fi-
lozofie. Na konci března se také konala pravi-
delná exkurze do Drážďan, kde mohli naši
studenti společně s pedagogy obdivovat vedle
architektonických památek i krásu orchidejí, ti-
landsií a ostatních sbírkových rostlin. 

Aleš Radil

pražské Kampě v den slavnostního zahájení
MHF Pražské jaro. Mimořádnou příležitost za-
hrát si při této příležitosti dostal jako zástupce
Pardubického kraje náš školní bigband pod ve-
dením Libora Kazdy. Vystupovat na Kampě
bude tedy v neděli 12. 5. 2019 od 19.00 hodin.
Pokud by se vám nechtělo do Prahy na výlet,
Bigband ZUŠ Litomyšl můžete před prázdni-
nami slyšet ještě dvakrát na domácí půdě.
V pátek 14. 6. 2019 v podvečerních hodinách
Na Špitálku, kde bude hostovat také Bigband
ZUŠ Česká Třebová (pod vedením Milana Špi-
čáka), a v sobotu 22. 6. 2019 od 14.30 hod.
v Klášterních zahradách.
Přijďte se podívat. Těšíme se na vás.

Markéta Hegrová



12

Ukliďme Česko
2019: rekordní
díky Vám!

Možná jste si před několika týdny ve městě
a kolem něj všimli pytlů s odpadem a mnoha
uklizených lokalit ve městě a kolem něj. Byly to
výsledky práce stovek dobrovolníků, kteří se
první týden v dubnu přihlásili do pátého ročníku
„Ukliďme Česko v Litomyšli a okolí“. 
Podle součtu hlášení dobrovolnických skupin se
letos zapojilo 981 účastníků, z nichž bylo zhruba
700 dětí a mládeže do 18 let. Uklizeno bylo
zhruba 50 různých lokalit, tras ulicemi města
nebo také 60 kilometrů silnic a cyklostezek. Cel-
kem bylo nahlášeno 386 pytlů s nasbíranými
odpadky a dalšího velkorozměrného odpadu.
Podle Správy a údržby silnic, které jsme vděční
za pytle a jejich svoz, uklízeči sebrali více než
čtyři tuny odpadu a 75 pneumatik.  
Ne všechna tato čísla jsou statistiky, ze kterých
bychom měli mít radost. Pozitivní ale je, že ne-
jedna ze skupin, které uklízejí každoročně stejná
místa, hlásí méně a méně nalezeného odpadu.
Díky informacím v Lilii, na webu generace89.cz
nebo rodinným a přátelským vztahům a fungu-
jícím komunitám v okolních obcích se do akce
letos podařilo zapojit rekordní množství lidí.
Dobrým příkladem spolupráce jsou vyčištěné
výpadovky na Českou Třebovou, Suchou, Stra-
kov či Morašice, kde úseky od města vyklízeli
občané Litomyšle a na ně pak navázaly skupiny
z Pazuchy, Strakova nebo právě Morašic, Ma-
kova či Vidlaté Seče. Zaznamenali jsme i nový
trend, mnoho rodinných skupinek uklízelo
uvnitř města, třeba i na těžko dostupných mís-
tech podél I/35 nebo řeky Loučné.
Početně největší skupiny tvořily základní školy
– U Školek, Zámecká, Speciální ZŠ, Školamyšl
a litomyšlští skauti. Poděkování patří všem ve-
doucím, učitelům i rodičům, kteří vědí, že vzdě-
lávání nemusí probíhat jen v lavicích. Díky nim
snad bude v Litomyšli a okolí vyrůstat generace
mladých lidí, pro které stažení okénka již ne-
bude řešením přebytečných věcí v autě.
Jak se shoduje mnoho účastníků akce, pohled
do příkopů podél silnic je smutným svědectvím
o stavu naší společnosti. Realita je navíc ta-
ková, že již dnes nejsou mnohá místa v takovém
stavu, v jakém je dobrovolníci opouštěli. Nic-
méně množství lidí, kteří k tomuto problému
nejsou lhostejní, naplňuje optimismem. Vám
všem, kteří jste se do úklidu Litomyšlska pustili
letos s námi, patří velký dík.

Jan Vavřín

Daphne – Institut aplikované ekologie, z.s. se
chystá druhým rokem pokračovat v realizaci
projektu Obnova stanovišť modráska bahen-
ního, modráska černoskvrnného a rosnatky
okrouhlolisté v Pardubickém kraji. Projekt je za-
měřen na obnovu stanovišť tří zvláště chráně-
ných druhů ve východní části Pardubického
kraje, ale zároveň zavedením správného způ-
sobu péče o vybrané přírodně hodnotné vlhké
louky a suché výhřevné stráně podpoří i další
zvláště chráněné či ohrožené druhy rostlin a ži-
vočichů, které se na těchto lokalitách vyskytují,
ať už se jedná o orchideje, brouky či další druhy
motýlů. Na Litomyšlsku bylo pro projekt vy-
bráno v úzké spolupráci s odborem životního
prostředí Městského úřadu Litomyšl, který dále
pomohl především kontaktováním vlastníků
předmětných ploch a zprostředkování hospo-
daření na nich, celkem 18 lokalit, což je nejvyšší
počet v rámci všech obcí s rozšířenou působ-
ností, jichž se projekt dotýká.  Unikátní je též to,
že 12 z 18 lokalit obhospodařují vlastníci či ná-
jemci pozemků, a to buď sečí či extenzivní pa-
stvou. Lokality byly zpravidla dlouhou dobu
neobhospodařované a opuštěné, takže na nich
bylo potřeba nejdříve omezit výskyt náletových

dřevin. Po loňském jarním výřezu jsme již v létě
provedli první seče a vypásání. Pomocí rýčů byl
na některých místech také stržen drn, abychom
podpořili druhy vázané na řídký nezapojený po-
rost. Letos budeme kosit a pást již podruhé.
Projekt je celkově šestiletý (2018-2023), takže
čtyři sezony máme ještě před sebou. Projekt
nám umožňuje citlivě pečovat celkem o více než
30 ha rozdělených mezi 44 lokalit. Pouze na Li-
tomyšlsku bylo tímto způsobem podpořeno
více než 5 druhů zvláště chráněných druhů
rostlin, z nichž výskyt některých je v rámci kraje
skutečně unikátní (vstavač osmahlý) a více než
10 zvláště chráněných druhů živočichů. Díky
rozvolnění keřových náletů zásah podpořil
především plazy, četné druhy hmyzu, které vy-
žadují alespoň částečně pro slunce otevřená
stanoviště a i četné druhy ptáků, pro něž hmyz
představuje potravu. Na všech lokalitách byl
zjištěn výskyt nejméně jednoho zvláště chráně-
ného druhu.
Celkový rozpočet projektu činí víc než 21 mil. Kč.
Do výše 85 % je projekt financován z Operač-
ního programu životního prostředí. V prvním
roce jsme také získali příspěvek od Nadace
Ivana Dejmala. Na realizaci dohlíží Agentura

Péče o přírodně cenné lokality

Cyklobusy Českomoravským
pomezím nově už od 1. června!
I letos bude územím turistické oblasti Česko-
moravské pomezí projíždět několik cyklobusů,
které vás přiblíží k mnoha atraktivitám tohoto
regionu i na řadu oblíbených míst v okolí. Velkou
novinkou je sjednocení a výrazné prodloužení
období, kdy budou všechny cyklobusové linky
v provozu. 
Nově vyjedou turistické autobusy už v sobotu 1.

června a svůj provoz ukončí až v neděli 29. září.
Cyklisté i pěší turisté tak budou moci využít slu-
žeb všech cyklobusů nejen o letních prázdni-
nách, ale také po celý červen a září. 
Podrobné informace přineseme v červnovém
vydání Lilie. Jízdní řády jsou k dispozici již nyní
na www.ceskomoravskepomezi.cz/cyklobusy.

Jiří Zámečník

Noc s Andersenem
Rok se sešel s rokem a akce Noc s Andersenem,
která nalákala nejlepší čtenáře do knihoven
k nočnímu dobrodružství s knihou, mohla začít.
Noc s Andersenem proběhla 29. 3. a jako každý
rok odměnila svou pestrostí a magičností
všechny zúčastněné. Všichni víme, že dnešní
svět nabízí dětem mnoho lákadel od počítačo-
vých her až po svůdnou moc televizní obra-
zovky, nad dětskou četbou mnozí odborníci

lámou hůl a učitelé vzpomínají na staré dobré
časy, kdy žáci četli pod lavicí… Přesto každý rok
se vydávají neohrožené knihovnice do nelíto-
stného boje s médii, aby podpořily zájem dětí
o četbu a ukázaly jim, že čtení může být i zá-
bava. Noc s Andersenem je den, kdy si připomí-
náme Mezinárodní den dětské knihy
a oslavujeme dílo spisovatele H. Ch. Andersena.
V průběhu noci mohli čtenáři společně chato-

vat a zvolit knihu nočních spáčů, letos zvítězila
kniha Prašina. Na naše čtenáře jsme použili ty
nejlákavější pochoutky, které nasytily jejich čte-
nářskou duši i tělo. Děti zažily mnohá překva-
pení, nejprve přišel tajemný host, ve kterém
odhalily známou ilustrátorku dětských knih B.
Botkovou- Brůnovou, poté začala noční bojová
hra po městě Litomyšli na motivy pohádek An-
dersena, čtenáři si vyzkoušeli ilustrovat a zdra-
matizovat pohádky daného velikána a na
dobrou noc jsme jim přečetli jeden zapomenutý
příběh autora. S baterkou se tajně četlo ve spa-
cáku až do svítání, kdo by taky mohl spát, když
jste obklopeni takovou spoustou knih. Věříme,
že děti budou na noc v knihovně ještě dlouho
vzpomínat, aby se cítily s námi příjemně a nic
jim nechybělo, děkujeme i těmto sponzorům:
Borovské pekárně, Řeznictví ve Sloupnici, Tro-
datu, Květinářství Kubešovi, Zelenině Švecovi,
potravinám Kasal a Mr. Grico – rychlé občer-
stvení a lahůdky.

Romana Dubjáková, MěK Litomyšl

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

ochrany přírody krajiny ČR. Všem zainteresova-
ným bychom rádi poděkovali. Velký dík pak patří
především všem vlastníkům pozemků, na nichž
se nalézají projektové lokality. Bez jejich sou-
hlasu s naší péčí by cenná stanoviště nadále
zarůstala a degradovala a ohrožení živočichové
i rostliny v regionu vymírali. Jan Myšák
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I v květnovém vydání si můžete přečíst infor-
mace o některých případech, které řešili
v uplynulých týdnech strážníci Městské policie
Litomyšl.

Hlasitá párty se prodražila. V březnu
strážníci vyřešili přestupek rušení nočního
klidu. Křik a hlasitá hudba z bytu obtěžovaly
okolní obyvatele. Přestupci byli na místě zjiš-
těni a byla jim uložena pokuta na místě.

Kouřit na zastávkách se nesmí. V březnu
vyřešili strážníci jeden přestupek kouření na
autobusové zastávce, přestupci byla uložena
pokuta v příkazním řízení na místě. Dotyčný
mohl za své jednání dostat pokutu až 10 tisíc
korun, nakonec odešel s pokutou ve výši 300
korun.

Rvačka skončí na komisi. V březnu řešili
strážníci na základě oznámení bitku dvou spo-
luobčanů. Strážníci přestupek proti občan-
skému soužití zadokumentovali a předali ke
správnímu řízení na Městský úřad Litomyšl,
Odbor správní. 

Další objasněné krádeže. V dubnu vyřešili
strážníci jeden přestupek krádeže v obchod-
ním domě Albert. Za krádež sladkostí dostal
pachatel pokutu 2000 korun.

Jel rychle, se zákazem a navíc pod vlivem.
Strážníci v dubnu chytili řidiče, který nejenže
nedodržel maximální povolenou rychlost, ale
navíc měl zadržený řidičský průkaz. Aby toho
nebylo málo, při kontrole strážníci zjistili, že
usedl za volant pod vlivem návykových látek.
Celý případ byl předán policistům z obvodního
oddělení.

Se psem ven jen na vodítku. V dubnu vy-
řešili strážníci tři přestupky proti obecně zá-
vazné vyhlášce, o pravidlech pohybů psů na
veřejném prostranství, přestupky strážníci vy-
řešili s přestupci na místě.

Zloději skončil na policejní stanici.
V dubnu vyjeli strážníci k nahlášené krádeži.
Při řešení události vyšlo najevo, že se nejedná
o přestupek, ale podezření ze spáchání tre-
stného činu. Muž totiž není strážníkům ne-
známý a má na „kontě“ již několik prohřešků
včetně trestného činu. Proto strážníci celou
věc předali policistům z obvodního oddělení.

Tomáš Rádek,
velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Křížem krážem
prázdninami
2019
Již od roku 2004 pořádá Město Litomyšl (odbor
školství a sociální péče) oblíbenou prázdnino-
vou zájmovou činnost pod názvem Křížem krá-
žem prázdninami (KKP) na Toulovcově náměstí
v Litomyšli. Děti z prvního stupně základních
škol se mohou zúčastnit pestrého programu.
Ten je pro ně připraven v Rodinném centru na
Toulovcově náměstí. Cena programu činí pouze
60 Kč/den za jedno dítě, sourozenci platí 50
Kč/den. Přihláška s úhradou se předává na po-
kladně Městského úřadu v Litomyšli nejpozději
den před nástupem do programu. Provoz v Ro-
dinném centru Litomyšl bude zajištěn od 8. 7.
do 30. 8. 2019 vždy od 7.0 do 15.30 hodin.
Pro přijetí dítěte je rozhodující kapacita centra.
Pro děti jsou zajištěny obědy ve školní jídelně
Scolarest, cena hlavního jídla je 35 Kč + cena
polévky 8 Kč. Přihlášku najdete na webu města
Renata Šulcová, odbor školství a sociální péče

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Dálnice D35: zpoždění zabíjí
Podle projekce dopravních expertů bude brzy
Litomyšlí projíždět 26 000 aut denně. Až se
postaví dálnice, provoz klesne na 6 500. To
bude znamenat o 75 % méně škodlivin: hlavně
polétavého prachu (PM2.5 a PM10), přízem-
ního ozónu a oxidů dusíku.
Nemusíme být odborníky na atmosférický ae-
rosol, abychom uhodli, že tohle zlepší zdraví
spoustě lidí v Litomyšli. Některým doslova za-
chrání život. 
Probral jsem věc s panem doktorem Hovorkou,
který na Univerzitě Karlově vede Laboratoř pro
studium kvality ovzduší. Podle něj třeba pokles
koncentrace PM2.5 o 10 mikrogramů na m3

sníží riziko předčasného úmrtí (infarkt, mrtvice,
rakovina atd.) o 6 %. A to nebereme v úvahu
pokles NOX a ozónu.
Doktor Hovorka mě také odkázal na data Ev-
ropské agentury pro životní prostředí a Svě-
tové zdravotnické organizace, ze kterých jde
tyto efekty spočítat pro Litomyšl.
Jak ovlivní naše zdraví, když se stavba dálnice
(třeba kvůli soudním průtahům) zpozdí o 5 let?
Vychází mi, že kvůli tomu člověk žijící poblíž
stávající silnice I35 přijde v průměru o měsíc
života. To si musíme vynásobit počtem lidí,
kteří žijí v pásmu maximálního znečištění, což
je tisíc. A dostaneme 83 ztracených let, víc než
naděje na dožití pro novorozence (80).
Jde to vyjádřit i jinak. Riziko předčasného úmrtí
se bez dálnice nesníží, takže kvůli tomu téměř
jistě (p > 90 %) za těch 5 let umře někdo, kdo
by jinak mohl žít dál – třeba i desítky let. Nej-
ohroženější jsou děti a senioři.
Ale nepřesune se zdravotní zátěž na lidi v okolí
nové dálnice? Ne, protože zdaleka nejvíc škod-
livin způsobuje městský styl jízdy brzda-plyn.
Domy budou navíc od dálnice tak daleko, že
zatížení emisemi bude zanedbatelné. Jiné je to

ovšem s estetikou, hlukem a záborem půdy.
Varianta dálnice „0“ není optimální pro město,
vesnice ani zemědělce. Lepší by byla „jed-
nička“, za kterou jsem se stavěl jako zakládající
člen spolku Pro Litomyšl. Dnes je však jisté, že
jednička nikdy neprojde. Buď postavíme nulu
včas, nebo stejnou nulu o zhruba 5 let déle po
odvoláních a soudech.
(Jediné, s čím se ještě dá něco dělat, je napo-
jení dopravy z Ústecka přímo na D35, aby
všechna ta auta nemusela znečišťovat celou
Litomyšl.)
Bydlíme sice na kopci blízko budoucí dálnice,
ale dolů do města každý den někdo z rodiny
chodí – a dýchá tam. I kdyby ne, řada mých ka-
marádů bydlí na náměstí či hned vedle I35.
Kdybych dálnici blokoval, škodil bych jim.
Prosím také všechny ostatní, kteří podporovali
„jedničku“, aby se neodvolávali, aby se nesou-
dili. Ničeho krom zdržení tím nelze dosáhnout.
Lidi žijící u hlavní silnice za přístup některých
úředníků nemohou. Tomáš Havránek

Máte rádi umění?
Máte dobré organizační 
a řídící schopnosti?
Pak možná právě
Vás hledáme!

ředitele / ředitelku
Městské galerie
Litomyšl

Město Litomyšl vyhlašuje
výběrové řízení na

Více informací
na www.litomysl.cz - 
Přidejte se k nám

Filip
Sokol

tel. 605 192 737
e-mail: 
sokol.filip@post.cz

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl



POZVÁNKY 

Vystoupení zpěváka Patrika Kee
Přijměte prosím pozvání na hu-
dební vystoupení sólového zpě-
váka Patrika Kee, které se
uskuteční 17. května v 18 hodin
v prostoru chrámu Nalezení
svatého Kříže v Litomyšli. Hla-
sový mág, zpěvák a skladatel,
který svou hudbou míří do srdce
každého, kdo je ochoten na
chvíli se ztišit a OTEVŘÍT. Patri-
kův hlas bude hýčkat vaši duši.
Za libozvučných tónů můžete na chvíli vydech-
nout a nerušeně spočinout v klidu jen a jen sami
se sebou. Ať už při poslechu nebo aktivním spo-
lutvoření s Patrikem Kee.
Patrik Kee je umělec, který skrze dar hlasu har-
monizuje a vnáší radost do prostoru. S nádher-
ným 3,5oktávovým hlasem umí všelicos –
oktávování, scatování, alikvótní tóny, africké
motivy aj. Některými je nazýván „český Bobby
McFerrin“, se kterým si spontánně zanotoval
v Brně. Vystupuje v představeních Léčivého di-

vadla Gabriely Filippi. Během
svých vystoupení rád citlivým
způsobem zapojuje publikum,
které dokáže během pár minut
strhnout velmi nenásilnou for-
mou do úžasného světa jeho
srdce, tónů, hudebních vln,
ozvěn a nečekaných zvukových
proměn.
18. května Patrik povede v Lito-
myšli seminář intuitivního zpěvu

a smyčkování na loopstationu, který je pro
určen všem, kteří rádi zpíváte, máte ze zpěvu
radost a toužíte opět nalézt odvahu zpívat.
Patrik Vás s lehkostí provede, inspiruje a na-
bídne sdílení zkušeností, které během dvaceti
let studia hudby nasál a stále nasává.
Další informace najdete na www.patrikkee.cz
Předprodej  vstupenek  Infomační  centrum
Litomyšl, tel. 461612161 nebo na emailu
milam28@seznam.cz. 

Mila Bohunická

Litomyšlský symfonický orchestr
v letošním roce 
Litomyšlský symfonický orchestr připravil v le-
tošním roce pro posluchače velký májový kon-
cert na 14. května ve Smetanově domě
v Litomyšli. Koncert je tentokrát dramaturgicky
sestaven tak, aby byl dostatečně pestrý. Připo-
meneme 20. výročí od smrti skladatele Joaquína
Rodriga skladbou Concierto de Aranjues, kterou
zahraje doc. Mgr. Vladislav Blaha, ArtD., profe-
sor JAMU a Konzervatoře v Brně. Aranjuezský
koncert pro klasickou kytaru a orchestr složil J.
Rodrigo během roku 1939. Jeho prostřední část,
Adagio, je díky souhře kytary a angl. rohu jed-
ním z nejznámějších a nejkrásnějších motivů
klasické hudby 20. století. Na úvod koncertu za-
hraje LSO virtuózní předehru k Mozartově opeře
Figarova svatba. Po přestávce zazní slavná Slo-
vácká suita Vítězslava Nováka z roku 1903.
Vznikla jako obraz okouzlení V. Nováka maleb-
ným a rázovitým krajem moravského Slovácka.
I přes víc jak stoleté rozdíly a změny morav-

ského venkova lze najít společné tóny se sou-
časným životem tohoto kraje.
Celý tento program budeme opakovat v pondělí
27. května v sále Fabriky ve Svitavách a potom
ještě v září ve Vysokém Mýtě v rámci partner-
ských dnů města a jeho partnerů z Německa,
Polska a Slovenska. A aby toho nebylo málo, tak
navíc v sobotu 25. května vystoupí komorní
skupina LSO (smyčcové obsazení) v parku Jana
Palacha ve Svitavách na Dnu rododendronů
s populárním programem a jistě bude mít ko-
morní skupina LSO i další příležitosti na podzim
roku 2019.
V adventním čase roku 2019 potom bude tra-
dičně následovat řada adventních koncertů
s Českou mší vánoční J. J. Ryby a dalšími sklad-
bami, při nichž bude LSO tradičně spolupraco-
vat se sólisty a spojenými litomyšlskými sbory.

Václav Knettig

Pojďte s námi
opět férově
posnídat
Základní škola Litomyšl, Zámecká, vás ve spo-
lupráci s Rodinným centrem v Litomyšli zve na
Férovou snídani, která se uskuteční v sobotu 11.
května od 9 hodin v Klášterních zahradách.
Férová snídaně je piknikem na podporu fairtra-
dových, ale i lokálních pěstitelů. V loňském roce
na 172 místech (byla mezi nimi i Litomyšl) pik-
nikovalo více než 8 tisíc lidí. V zahradách, par-
cích či na náměstích si pochutnávali na
fairtradové kávě, čaji či doma napečených
buchtách – například z fairtradového cukru
a kakaa. Nechyběla ani vajíčka, sýry, mléko či
zelenina od regionálních farmářů. Lidé tak dali
najevo, že nejsou lhostejní k tomu, kdo a za ja-
kých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Přidáte
se letos i vy? Jak vidíte, je to jednoduché! A fa-
irtradovou kávu vám k vámi přineseným fairtra-
dovým či lokálním pochoutkám rádi připravíme
my. Těšíme se na vás 11. května od 9 hodin
v Klášterních zahradách (v případě nepřízni-
vého počasí v budově Základní školy Zámecká).

Stanislav Švejcar

Nejstarší venkovské domy 
ve východních Čechách
9. květen 2019 v 16 hodin, přednáškový sál
muzea
Přednášku s promítáním a prezentaci nové
knihy Nejstarší venkovské domy ve východních
Čechách v jednom bude mít v Regionálním
muzeu v Litomyšli profesor Jiří Škabrada. Pro-
zradí také, jak hledat nejstarší domy.
Novou rozsáhlou publikaci kolektivu více než
dvaceti autorů, v jejichž čele stanul Jiří Škabrada
a Zuzana Syrová-Anážová, tvoří katalog še-
stnácti domů a pěti stodol, seřazený podle stáří
jednotlivých objektů. Nejstarší stavby doplňují
další domy s archaickou prostorovou skladbou,
jejichž stáří je mnohdy neznámé. Nechybí kapi-
tola pojednávající o jednotlivých specifických
typologických a konstrukčních znacích těchto
staveb. Součástí statí o jednotlivých domech
jsou rešerše písemných pramenů, konfrontace

s dendrochronologickými daty a obrazová do-
kumentace s fotografiemi a barevně vyhodno-
cenými půdorysy, zachycujícími vývoj domů.
Z nejbližšího okolí jsou zastoupené objekty

Barbaři naživo

sobota 11. května, 10.00 -16.00 
Chcete vědět, jak žili Germáni na našem území
v prvních stoletích našeho letopočtu? Pak si ne-
nechte ujít celodenní akci pro veřejnost v so-
botu 11. května v litomyšlském muzeu. Potkáte
se tu s mnoha „barbary“ a budete moci obdivo-
vat jejich oděvy, zbraně, běžné denní práce jako
je např. tkaní textilu či pozorovat přípravy na
žárový pohřeb. Sami si vyzkoušíte mnohé čin-
nosti nebo nakoupíte na germánském tržišti.
V rámci programu:
11.00 a 15.00 hod. komentovaná prohlídka vý-
stavy „Barbaři v pohybu“, která představuje
život Germánů v době římské na pomezí Čech
a Moravy a jejich kontakty s římským světem 
ve 14:00 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
„Den či život v době římské“
Pořádá Regionální muzeum v Litomyšli ve spo-
lupráci s Bacrie z.s. v rámci výstavy “Barbaři
v pohybu“ a dne Otevřená muzea a galerie Par-
dubického kraje
Vstup zdarma! Jana Němcová

např. z Trstěnice, Čisté, Benátek, Cerekvice nad
Loučnou, Újezdce, Sedlišť nebo Vidlaté Seči.
Všude tam najdete perly lidového stavitelství.
Využijte jedinečné příležitosti, že se náš kraj tě-
mito stavbami nejen pyšní, ale také je nyní při-
bližuje široké veřejnosti.
Vstupné na přednášku je 40 Kč, snížené 20 Kč.

Hana Klimešová
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v Litomyšli v květnu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

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

2. 5. Čt 17.00 Výměna praktiků Access Bars • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
3. 5. Pá 20.00 Monkey Business – koncert, afterpárty, 300 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Prvomájová párty – dance & club music, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
4. 5. So 10.00 – 17.00 Vědomé žité v páru a v lásce – s Vendulou Kociánovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

15.00 Degustační odpoledne toskánského vína – sýrové, uzené a grilované speciality • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Punk v Kotli 6 – vystoupí Kozičky, Čertůf Punk, Barikády z Popelnic, Kapela z Půdy, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Funky Ride – house music, djs Gleny a Caap, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 5. Po 17.00 Litomyšlská ohlédnutí 2 – promítání fotografií Milana Dvořáka • Městská knihovna tel. 461 612 068
7. 5. Út 10.00 a 17.00 Tvoření ke Dni matek • rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 – 16.30 Majálesový průvod studentů v maskách – sraz v atriu pedagog. školy • přes Smetanovo nám. a Šmilovského ul. do Klášterních zahrad
18.00 Meditace s šamanským bubnem – s Andreou Jiskrovou, info na tel. 731 232 365 • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Miss Majáles 2019 – 70 Kč • Zámecká jízdárna tel. 724 667 910

8. 5. St 17.00 Varhanní koncert z děl starých mistrů – koncert Ondřeje Muchy, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

9. 5. Čt 16.00 Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách – přednáška J. Škadraby, 20/40 Kč • regionální muzeum tel. 461 615 287
19.00 Rocková majálesová noc – Echonaut (V. Mýto), Po přechodě (Lanškroun) a Sendwitch (Poděbrady), vstupné 50 Kč • Kotelna tel. 724 667 910
19.00 Noc literatury – zahájení • Městská knihovna tel. 461 612 068

10. 5. Pá 20.00 Mucha & Xavier Baumaxa – koncert, 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 We Love 90s – dj Tomáš Kadlec, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 5. So Oficiální otevření Adventure – golfového parku – 18ti jamkové hřiště • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
8.00 – 90.00 Focení aury a diagnostika čaker – s poradenstvím s panem E. Paulíčkem (ESP Aura centrum) • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
9.00 – 11.00 Férová snídaně – piknik na podporu fairtrade i lokálních pěstitelů, za nevlídného počasí v ZŠ Zámecká • Klášterní zahrady tel. 461 612 385
10.00 – 16.00 Barbaři naživo – celodenní akce k výstavě Barbaři v pohybu, koment. prohlídky, dílny, germánské tržiště • regionální muzeum tel. 461 615 287
20.00 Ples Sokol Tokyjo – hraje E – band live music • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
21.00 Oldies párty 60. – 90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Western párty – djs Pegas a Selene, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

12. 5. Ne 10.00 – 18.00 Metoda Access Bars – certifikovaný kurz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13. 5. Po 9.00 – 17.00 Numerologie – osobní konzultace s Annou Hanákovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Missák Majáles 2019 – vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 724 667 910
14. 5. Út 10.00 a 17.00 Stromy na jaře – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 567. LHV: Velký májový koncert Litomyšlského symfonického orchestru – 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
15. 5. St 19.00 Rapper – představení jarního abonentního cyklu uvádí Divadelní spolek Frída, zbylé vstupné 300/350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

19.00 Chytrý kvíz – 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
16. 5. Čt 10.00 Ptáčci – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 KJČ: Literární toulky po Litomyšlsku – přednáška, i pro nečleny kroužku • Restaurace Slunce tel. 724 024 708
17. 5. Pá 18.00 Patrik Kee – koncert, vstupné 250 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812

18.30 Hudba královen – varhany J. Dvořákové, flétna Ž. Vokálkové a mezzosoprán B. Poláškové, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Khoiba + Čáry života – koncert, afterpárty s dj Saurusem, 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Tattoos Night – all music, dj Jan Packan, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 5. So 9.30 – 12.00 Zapleť se s uměním: Loutky – výtvarná dílna • dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00 – 21.00 Gastrofestival – celým dnem provází Martin Karlík a Cimbálová muzika Frgál, od 15.00 Marien, od 19.00 Machos Burritos • Smetanovo náměstí
10.00 – 15.00 Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů – registrace od 8.00, přihlášky do 11. 5. • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719
10.00 – 16.00 Intuitivní zpěvy a smyčky – seminář na loopstationu s Patrikem Kee • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00 – 15.00 Najdi (na)sebe – pac a pusu! – poslední "díl" bazárku pro radost v prostorách Orla... • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
18.00 Módní přehlídka: Propojení – autorská módní přehlídka značky Laura Jonas spojená s výstavou obrazů • Smetanův dům tel. 605 760 161
21.00 Diskotéka 70. – 90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Mácháč Warm Up – djs Chris Sadler, Enrico, Styx, Yoppa Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 5. Ne 11.00 – 15.00 Sousedská husička – přátelské posezení s obědem, hraje Třehusk, zpívá Sbor paní a dívek • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
15.00 Michal je kvítko! – představení Michala Nesvadby z Kouzelné školky, vstupné 170/230 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 5. Po 18.00 Postel hospoda kostel – talk show Zbigniewa Czendlika, 300 Kč • Zámecká jízdárna tel. 605 147 812
21. 5. Út 10.00 Salát z těstovin – kuchtění • rodinné centrum tel. 607 605 720
22. 5. St 13.30 Písničky a příběhy Zdeňka Svěráka – čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

19.00 Chytrý kvíz – 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 568. LHV: Cyklus 9 improvizací Petra Jiříčka – koncert, 150 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 613 239

23. 5. Čt 9.00 – 17.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská tel. 461 612 667
18.00 Transovní bubnování a tanec s Michalem Hamanem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Čochtanův divotvorný hrnec – divadelní představení uvádí Divadlo Semafor, zbylé vstupné 300 a 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

24. 5. Pá 17.00 Noc kostelů – možnost návštěvy litomyšlských kostelů, doprovodný program • zahájení v kostele Sv. Anny na hřbitově, www.nockostelu.cz
19.00 Můžem i s mužem – divadlo (K. Hrachovcová, V. Hybnerová, J. Sedláčková, D. Zázvurková), 320 – 380 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.30 Amélia pod májovým nebem – koncert litomyšlské kapely Amélia, vizuální a světelná show, zdarma • Klášterní zahrady tel. 461 613 239
21.00 Dance párty – dj Magdi – da, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion – all music, dj Stayer, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
22.00 Světlušky – večerní poezie na lampionech H. Voříškové s hudebním doprovodem P. Šefrnové • Husův sbor tel. 724 704 977

25. 5. So 10.00 – 17.00 Práce s fyzickým a emociálním tělem a automatická kresba – s Vlastou Radovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
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
Út, St  7., 8. 5.  Ostrým nožem – film Slovensko, drama, 90 min, 120 Kč
Čt  9. 5.  Řbitov zvířátek – film USA, horor, 105 min, titulky, 120 Kč
Pá, So, Ne 10., 11., 12. 5.  After: Polibek – film USA, drama/romantický, 110 min, titulky, 120 Kč
Út, St 14., 15. 5.  Láska na druhý pohled – film Francie, komedie, 120 min, titulky, 120 Kč
Čt 16. 5.  Skleněný pokoj – film ČR/SR, drama, 105 min, 100 Kč
Pá 17. 5. od 17.00 Neboj se a jez! – projekce filmu z festivalu Země na talíři a beseda s Vojtěchem Koteckým na téma plýtvání potravinami, podpora lokální produkce, atd.
Pá 17. 5.  Captain Marvel – film VB/USA, akční/dobrodružný/sci – fi, 130 min, 100 Kč
So, Ne 18, 19. 5.  John Wick 3 – film USA, akční/krimi/thriller, 135 min, titulky, 130 Kč 
Út, St 21., 22. 5.  Trhlina – film Slovensko, thriller/mysteriózní, 115 min, titulky, 120 Kč
Čt 23. 5.  Filmový klub: Manželské etudy – Nová generace – film ČR, dokumentární, 95 min, 90 Kč
Pá, Ne 24., 26. 5.  Aladin – film USA, dobrodružný/fantasy/muzikál, 110 min, 120 Kč
So 25. 5.  Aladin ve 3D – film USA, dobrodružný/fantasy/muzikál, 110 min, 140 Kč
Út 28. 5. od 15.00 Promítání pro seniory: Věčně tvá nevěrná – film ČR, komedie/drama/romantický, 95 min, 50 Kč
Út, St 28., 29. 5.  The Beach Bum – film USA/Francie/Velká Británie/Švýcarsko, komedie, 95 min, titulky, 120 Kč
Čt 30. 5.  La Liorona: Prokletá žena – film USA, horor, 95 min, titulky, 120 Kč
Pá 31. 5.  Godzilla II Král Monster – film USA, akční/dobrodružný/thriller/sci – fi, 135 min, titulky, 130 Kč
So  1. 6.  Godzilla II Král Monster ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/thriller/sci – fi, 135 min, titulky, 150 Kč
Ne  2. 6.  Godzilla II Král Monster – film USA, akční/dobrodružný/thriller/sci – fi, 135 min, titulky, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  4., 5. 5.  Hledá se Yetti – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 95 min, 120 Kč
So 11. 5.  Pokémon: Detektiv Pikachu ve 3D – film USA/Japonsko, dobrodružný/animovaný, 105 min, 150 Kč
Ne 12. 5.  Pokémon: Detektiv Pikachu – film USA/Japonsko, dobrodružný/animovaný, 105 min, 130 Kč
So 18. 5.  Lego příběh 2 ve 3D – film USA/Austrálie/Kanada, animovaný/akční/komedie/muzikál, 110 min, 120 Kč
Ne 19. 5.  Lego příběh 2 – film USA/Austrálie/Kanada, animovaný/akční/komedie/muzikál, 110 min, 100 Kč
So, Ne 25., 26. 5.  V oblacích – film Německo, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min, 120 Kč
So, Ne  1., 2. 6.  Uglydolis – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min, 120 Kč

25. 5. So 18.30 Opera pod májovým nebem – 10. ročník, koncert na podporu vycházejících hvězd, vstupné dobrovolné • Klášterní zahrady tel. 461 613 239
20.00 Rufus 15 let – koncert, afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK music, dj Karel Beneš, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 5. Ne 9.00 – 18.00 Homeopatická a kineziologická pradna • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
28. 5. Út 10.00 a 17.00 Motýlci v pohybu – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
29. 5. St 18.00 Zdena Jordánová: Muž a žena – umění žít – přednáška, vstupné 290 Kč • Zámecká jízdárna tel. 605 147 812

19.00 Chytrý kvíz – 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Cesta k míru v Izraeli – beseda s Mikulášem Vymětalem Th. D. • Gymnázium A. Jiráska tel. 461 612 263

30. 5. Čt 17.30 – 20.00 Večer s galerií: Ilustrace se Zdenkou Kudrnovou – výtvarnice Z. Olivová představí svá díla, 20/40 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
31. 5. Pá 10.00 a 14.00 Dětský den s Chocco Caffé • Rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl zdravotnická – prohlídka města s průvodcem, zdarma • sraz u vstupu do nemocnice tel. 461 614 765
20.00 Echt! + unotrio – koncert, afterpárty s dj Saurusem, vstupné 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future – dj Vojta Baranec • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 6. So Dětský sportovní den • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
16.00 – 23.00 Litomyšlská muzejní noc – galerie a muzea v Litomyšli Vás zvou k nočnímu dobrodružství • zahájení v regionálním muzeu tel. 461 615 287
22.00 Oldies párty 60. – 90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

2. 6. Ne 10.00 – 16.00 Tanec orla a labutě – s Michaelou Petersen • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
3. 6. Po 19.00 Kočka v oregánu – divadelní abonentní představení uvádí Divadlo Kalich, zbylé vstupné 300 a 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
4. 6. Út 19.30 569. LHV: Bennewitzovo kvarteto – Mendelssohnovy inspirace – koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

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

4. 5.                 So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Česká Třebová – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FO TJ Lanškroun – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
6. 5.                 Po              15.00                 Májomyšl Race – registrace od 14.30 • hřiště Střední školy zahradnické a technické
11. 5.                So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Jiskra Ústí nad Orlicí – utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
12. 5.               Ne             8.00 – 17.00      Mařákova šachovnice – 50 simultánních partií, David Navara jako host proti přihlášeným soupeřům • Kavárna Julius Mařák
18. 5.               So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Jiskra Heřmanův Městec – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Litomyšlský pohár ve stolním hokeji Stiga 2019 – 5. kolo, otevřený lokální turnaj pro všechny zájemce • SVČ Litomyšl
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. TJ Jablonné nad Orlicí – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
25. 5.              So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FK Letohrad – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
1. 6.                  So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Moravany – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Sokol Libchavy – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
2. 6.                 Ne             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. FC Hlinsko – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
6. 6.                Čt              10.00                 III. sportovní hry seniorů v Litomyšli – prezence od 9.30,  zúčastnit se mohou všichni starší 60 let • Sportovní areál za sokolovnou

KAM ZA SPORTEM



do 6. 5. Jaroslava Divišová: První tanec s jarem – výstava • El lamíno café • Po – Pá 11 – 15, So – Ne 13 – 18
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• Út – Pá 9 – 12 a 13 – 17, So – Ne 9 – 17
do 23. 5. Rajské lázně – výstava obrazů Lucie Suché • Zámecký pivovar • 9 – 17
do 24. 5. Michal Škoda: Tam někde daleko něčeho úplně – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12 – 17 a So 10 – 17
do 31. 5. Abstrakce M – výstava obrazů Adriany Marci • Galerie Pakosta (street gallery)
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 • Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17
do 28. 10. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út – Ne 9 – 12 a 13 – 17
do 29. 9. Balet s rodokmenem – výstava k výročí premiéry baletu La Fille mal gardée, zdarma • Státní zámek Litomyšl • Út – Ne 10 – 16
do 29. 9. Městská obrazárna – výstava těch nejkvalitnějších děl ze sbírek Městské galerie Litomyšl • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út – Ne 10 – 12 a 13 – 16
od 2. 5. do 31. 5. Hřejivá náruč matek – knižní výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 3. 5. do 4. 5. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu • Smetanův dům • 10 – 17
od 4. 5 do 5. 5 Škola výkladu karet Mystická Lenormand – vede Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví • So 13 – 18 a Ne 9 – 17
od 4. 5. do 9. 11. Sobotní farmářské trhy – info na tel. 775 653 315 • Toulovcovo náměstí • soboty 8 – 11
od 6. 5. do 13. 5. Majáles litomyšlských studentů 2019 • Různá místa v Litomyšli
od 10. 5. do 19. 5. Dny M.D. Rettigové a chřestu • Hotel Aplaus
od 13. 5 do 19. 5 Gastrotýden aneb experimentujeme jako Rettigová! – zajděte si na polední menu či večeři do restaurací v Litomyšli a okolí
od 17. 5. do 24. 5. Májová výstava – výstava květin, převážně rhododendronů a azalek • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • denně 8 – 17
od 18. 5. do 19. 5. Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové • Různá místa v Litomyšli
od 28. 5. do 30. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře • Městská knihovna • dopoledne
od 2. 6 do 8. 9 Zdeněk Miler dětem – hravá výstava • regionální muzeum  • Út – Pá  9 – 12 a 13 – 17, So – Ne  9 – 17 
od 2. 6 do 29. 9 Letní dětská herna – oblíbené hrací koutky a tvoření pro kluky i holky, domeček nejen pro Krtka • regionální muzeum • Út – Pá  9 – 12 a 13 – 17, So – Ne  9 – 17

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

 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
Adventure golf, nohejbal, volejbal, plážový volejbal...
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.anaha-
tayoga.cz
Šamanský buben
• Út 7. 5. od 18.00 meditace s Andreou Jiskrovou
Další info na tel. 731 232 365

Spontánní tanec
• St 1. 5. od 19:00 Spontánní tanec – 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

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

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

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

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

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

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



GASTROTÝDEN
PONDĚLÍ 13. 
– NEDĚLE 19. KVĚTNA
Experimentujeme jako Rettigová! 
Zajděte si na polední menu či večeři 
do restaurací v Litomyšli a okolí! 

PÁTEK 17. KVĚTNA
17.00 / Galerie de Lara
Velké ženy z quiltu
vernisáž výstavy quiltů z dílny Renaty Edl-
manové, které doprovází knihu Velké ženy
z malé země, k vidění také v sobotu 18. 5.

17.00 / Kino Sokol
Neboj se a jez!
projekce filmu z festivalu Země na talíři, 
následuje beseda s Vojtěchem Koteckým

GASTROFESTIVAL
SOBOTA 18. KVĚTNA
Celým dnem na hlavním pódiu provází
Martin Karlík, od 10 do 14 hodin hraje
Cimbálová muzika Frgál

10.00 – 18.00 / Smetanovo náměstí
degustační menu místních restaurací, halu-
šky a pirohy, husí játra, speciality z grilu,
bramborové placky, palačinky, kapří hra-
nolky, výrobky z hub, maďarské uzeniny, ho-
landské i ovčí sýry, domácí limonády,
míchané drinky, pivo...  

10.00 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Slavnostní zahájení
vystoupení LosHrncos, a společný odchod
průvodu k hrobu M. D. Rettigové na hřbitov
– vařečky a hrnce s sebou! 

10.00 – 14.00 / stánek Svíčková OPEN,
Smetanovo náměstí
Svíčková OPEN
degustace od 13.00 na základě zakoupe-
ného kupónu (v prodeji od 12.00 ve stánku,
příjem od 10 do 11 na základě předchozí při-
hlášky)

10.00 – 15.00 / Toulovcovo náměstí
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
O kotlík starosty Litomyšle, půjčovna talířů 

10.20 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Markéta Hrubešová
vaří kotletu z přeštíka s chřestem

10.30 / Městský hřbitov
Hold u pomníku M. D. Rettigové

11.00 / Smetanovo náměstí – dětský stan
Markéta Hrubešová s panem
Bramborou a jeho kamarády
škola vaření pro děti spojená s autogramiá-
dou nové knihy Markéty Hrubešové  

11.00 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Vaříme s levandulí
Lukáš Drlík a Jan Rimpler experimentují
s levandulí 

11.00 - 18.00 / 
Hlavní pódium na Smetanově nám.
Kuchařské klání týmů odborných
škol na téma: zvěřina
Lukáš Ende představuje soutěž škol 

11.30 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Brouk na talíři
Jan Škraňka připraví cvrčka podle M. D. Ret-
tigové, saranče v karamelu a žabí stehýnka  

12.00 – 13.30 / koutek Vulcanus grill
na Smetanově náměstí
Mástr šéf Gril Litomyšl
soutěž týmů  

12.00 – 18.00 / Smetanovo nám. 
– dětský stan
Školička vaření
odpolední kuchařský program pro děti 

13.00 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Václav Forman a David Stromšík
Kuchařské umění předvedou zástupci
Juniorského a seniorského týmu AKC ČR
pobočka Severní Morava a Slezsko

14.00 – 15.00 /
Hlavní pódium na Smetanově náměstí
Vyhlášení soutěží
Jak utekla zvěřina Magdaleně z talíře,
Rettigová znovu ve škole, Svíčková OPEN,
O kotlík starosty Litomyšle, Mástr šéf 
Gril Litomyšl

15.00 – 18.00 / Hlavní pódium 
na Smetanově náměstí
Marien
vystoupení folkové kapely bude prokládáno
kuchařským uměním

15.30 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Křest knihy S díky paní Dobromile
Táňa Řeháková a česká country zpěvačka
Šárka Rezková vaří bez mouky a cukru

16.00 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Velké ženy z malé země
představení knihy autorkou Renatou Mrázo-
vou, vydání knihy doprovází realizace tema-
tických quiltů z dílny Renaty Edlmanové –
vystavené v Galeriii de Lara 

17.00 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Marie Paprstkářová
a David Šandor
Kuchařské umění předvedou zástupci
Juniorského a seniorského týmu AKC ČR
pobočka Severní Morava a Slezsko 

17.30 / Hlavní pódium na Smetanově nám.
Vyhlášení vítězů
kuchařského klání týmů
odborných škol 

19.00 – 21.00 / 
Hlavní pódium na Smetanově náměstí
Machos Burritos
večerní tancovačka na Smetanově nám.

SOUSEDSKÁ NEDĚLE
NEDĚLE 19. KVĚTNA
11.00 – 15.00 / Smetanovo náměstí 
Sousedská husička 
Pečené husí stehno s variací zelí a knedlíků
servírované pod širým nebem letos doplní
vegetariánské i masové tortilly, speciality
připravované na grilu a buchtičky se šodó.
Hraje poberounská hudební skupina Třehusk,
zpívá Sbor paní a dívek.
Poukaz na husičku je třeba zakoupit do
16. května v litomyšlském infocentru.

Rettigová znovu ve škole
Pondělí 13. 5. – pátek 17. května
Školní jídelny vaří menu tradiční české ku-
chyně. Sbírejte body a soutěžte o výlet pro
celou rodinu

Svíčková OPEN
Sobota 18. 5., 10 – 11 hodin, stánek 
Svíčková OPEN na Smetanově náměstí
Pokud si myslíte, že je vaše svíčková nej-
lepší na světě, zkuste štěstí! Registrujte se
do 10. 5. 2019 na www.gastroslavnosti.cz. 

Mástr šéf Gril Litomyšl
Sobota 18. 5., 12 – 13.30 hodin / koutek
Vulcanus grill na Smetanově náměstí
Utvořte maximálně tříčlenný tým a nejpoz-
ději do 15. května se přihlaste na www.ga-
stroslavnosti.cz. 

O kotlík starosty Litomyšle
Sobota 18. 5., 10–15 hod. / Toulovcovo nám.
Máte partu přátel se smyslem pro humor
a umíte uvařit kotlíkový guláš, po kterém se
budou všichni olizovat? Vyhrává nejnápadi-
tější družstvo s nejlepším gulášem!

Soutěž o nejlepší bábovku
Neděle 19. 5., 11 – 12 hod. / Smetanovo nám.
Hospodyňky, přineste upečenou soutěžní
bábovku i s receptem do stánku Sboru paní
a dívek na Smetanově náměstí. Vyhlášena
bude ta nejhezčí, nejchutnější a nejlepší
bábovka!  

Gastroslavnosti 
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
Litomyšl 18.–19. května 2019

Více informací a propozice soutěží na

fI

SOUTĚŽE
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POZVÁNKY 

Lidé by nám měli více věřit
Je to tak každý rok. Bleskově zmizí vstu-
penky na koncerty populárních umělců
a známé tituly, mnohem pomaleji se
pak doprodávají ostatní pořady. To už
se totiž roznese, že je vyprodáno. „Ano,
pro mnohé je vyprodáno, když se jim
nepodaří sehnat lístky na ty nejzná-
mější pořady,“ říká ředitel Národního festivalu
Smetanova Litomyšl Jan Pikna. 
V tu dobu však je ještě k dispozici spousta kva-
litních pořadů. „Lidé by nám po těch letech měli
více věřit a nebát se vyzkoušet i to, co předem
neznají. Je ověřeno, že host, jehož pozveme na
pořad, který by si sám nevybral, odchází nad-
šený. Vojtěch Stříteský je vynikající dramaturg
a v programu nejsou hluchá místa. Sestavuje
pořady tak, aby byly atraktivní pro široké spek-
trum diváků a co nejvíce využívaly přednosti
prostoru, v němž se konají. Nádvoří nádherného
litomyšlského zámku s neopakovatelnou festi-
valovou atmosférou musí uhranout každého, ať
se hraje, co se hraje,“ míní Pikna. Jako příklad lze
uvést letošní Triptych Giacoma Pucciniho. Jeho
opery Manon Lescaut, Tosca nebo Turandot by
patřily k těm nejdříve vyprodaným, pod názvem
Triptych si málokdo něco představí. Přitom se
jedná o společné provedení tří jednoaktových
oper, mezi nimi buffa opery Gianni Schicchi se
slavnou árií O mio babbino caro, bez níž se ne-
obejde snad žádný sopránový galakoncert. 
Opomíjená by neměla zůstat ani hudebně pů-
sobivá dramatická legenda Faustovo prokletí

Hectora Berlioze. „Musím říci, že zá-
mecké nádvoří je pro monumentální
skladby jako Faustovo prokletí jako
stvořené,“ uvádí umělecký ředitel Sme-
tanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský
a dodává: „Na Smetanově Litomyšli ale
diváci uslyší provedení, které půjde jistě

vysoko nad průměr. Podařilo se sestavit vý-
borné obsazení.“ Filharmonie Brno, Český fil-
harmonický sbor Brno, Kantiléna Brno, trojice
hlavních sólistů – Markétka, Faust, Mefisto –
přiletí z Francie a doplní je Martin Gurbaľ jako
Brander. Navíc Faustovo prokletí nastuduje a na
Smetanově Litomyšli se poprvé představí šéf-
dirigent Dennis Russell Davies. 
Zazní také jedno z nejzásadnějších děl celé hu-
dební historie, Lady Macbeth Mcenského újezdu
Dmitrije D. Šostakoviče. „Na Smetanově Lito-
myšli dosud nikdy nebyla opera provedena. Měli
jsme sice zájem o uvedení už v roce 2000, kdy
se inscenace hrála v Národním divadle v Praze,
ale byla technicky nepřenosná,“ vysvětluje Voj-
těch Stříteský. Opera je „tragédií – satirou“ zka-
žené společnosti vyvěrající z nezřízené moci
sexuality. 
„Věřte nám, a pokud jste nezískali vstupenky
na vybraný pořad, vyberte jiný, jakýkoli. Určitě
nebudete zklamaní. Chodím na všechny pořady
a za sebe můžu říct, že na Smetanovu Litomyšl
se dá jít naslepo!“ tvrdí Jan Pikna.  

Jana Bisová, tisková mluvčí SL

Dva varhanní koncerty v Husově sboru
Prostějovský varhaník Ondřej Mucha nebude
u nás v Litomyšli hrát poprvé, ale při jeho var-
hanním koncertě, který se uskuteční na Den ví-
tězství 8. května v 17.00 hodin v Husově sboru
na Toulovcově náměstí, se můžete těšit na ve-
lice zajímavý nový program složený ze skladeb
starých belgických, španělských, jihoněmec-
kých, italských i českých mistrů.
Druhý květnový varhanní koncert s názvem
„Hudba královen“ je spojen s vynikající varha-
nicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou, která
s sebou přiveze i další skvělé hudebnice: mez-
zosopranistku Barboru Poláškovou de Nunes
Cambraia a flétnistku Žofii Vokálkovou. Po-
sledně jmenovaná je inspirátorkou mezinárod-

ního projektu Dux femina facti (Žena je původ-
cem činu), který se věnuje interpretaci skladeb
složených ženami. Z tohoto projektu vedle krá-
loven ducha, jako např. sv. Hildegardy z Bingen
nebo Clary Schumannové, zazní i dílo skutečné
královny Anny Boleynové. Vedle ženských skla-
deb v ženském podání se však můžete těšit i na
díla W.A.Mozarta. Koncert „Hudba královen“ se
v Husově sboru bude konat v pátek 17. května
od 18.30 hod.
Oba koncerty se konají s podporou města Lito-
myšle, a tak je vstupné na ně dobrovolné.
Srdečně vás na ně zve za Náboženskou obec
CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek

Pozvánka na talk show 
Zbigniewa Czendlika 
20. května vystoupí v zámecké jízdárně Zbig-
niew Czendlik se svojí talk show Postel hospoda
kostel.
Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, je řím-
skokatolický kněz polské národnosti, působící
od roku 1992 v České republice, a děkan lan-
škrounský. Je mediálně známý zejména díky
přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti
kultury, šoubyznysu a sportu. Působí rovněž
jako moderátor, např. v Českém rozhlasu má re-
laci Jak to vidí (od 2015) a v České televizi pořad
Uchem jehly (od 2011). Rád sportuje, dříve hrá-
val fotbal, nyní se věnuje golfu, občas si zahraje
tenis nebo lyžuje. Aktivně se podílí na charita-
tivních a sociálních projektech různého typu, za
účelem podpory seniorů či dětí s hendikepem.
Je patronem psího útulku.
Obsahem talk show Postel hospoda kostel je

vyprávění příběhů z jeho života osobního i ji-
ného… podané humorem jemu vlastním. V prů-
běhu 90 minut se tak dotýká mimo jiné
problematiky současného světa, s čímž se rád
s diváky otevřeně podělí.
V říjnu 2016 vyšla kniha Zbigniewa Czendlika
a Markéty Zahradníkové se stejnojmenným ná-
zvem Postel hospoda kostel, za niž obdrželi
cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera
2017. V dubnu 2018 byla kniha vydána také
v polském překladu. Koncem roku 2018 se na
trhu objevila kniha s přepisy rozhovorů s něko-
lika českými osobnostmi z pořadu Uchem jehly,
jehož je Zibi moderátorem. Nese název Uchem
jehly: Zbigniew Czendlik a jeho hosté. Součástí
pořadu je autogramiáda těchto knih. Předprodej
vstupenek Informační centrum Litomyšl tel. 461
612 161. Mila Bohunická

Pozvánka 
na seminář
Pozvánka na seminář Práce s fyzickým, emoci-
onálním tělem a automatická kresba. Prostřed-
nictvím automatické kresby lze velmi dobře
komunikovat se sebou, s vědomím i podvědo-
mím, na fyzické, duševní i duchovní úrovni. Je
velmi rychlým a účinným pomocníkem při uvol-
ňování stresu a napětí. Dobře poslouží i ve chví-
lích, potřebujeme-li získat širší náhled na situaci
a umět se správně rozhodnout. Naučíme se, jak
lze řešit problémové situace dnešní doby. Místo
konání – Centrum Spontanea, Smetanovo ná-
městí 77, Litomyšl. Dne 25. května v době od
9.00 – 16.00 hodin. Kontakt – Helena Vlasta Ra-
dová, Tel.: 777 196 553, www.hellen-therapy.cz.

Radová Vlasta

Darování nemovitosti dětem.  Kdy je možné
vrácení daru?  Více na www.consultvk.cz

Výběr z naší nabídky:
LITOMYŠL – prodej RD 3+1 na ul. Mařákova s příst-
řeškem, zahradou a klenbovým sklepem. Napojení
na sítě, nové sociální zařízení, ÚT plyn i tuhá paliva.
V ceně zpracovaná a povolená dokumentace na pře-
stavbu s využitím půdního prostoru. Pozemky cel-
kem 618 m2. ENB G
Č. 1461 Cena: Nejvýhodnější nabídce
Litomyšl – pronájem nově budované prodejny na
Havlíčkově ulici, cca 100 m2 + zázemí. ÚT plyn, soci-
ální zařízení, kuchyňka. Možnost dodělávek dle po-
třeb nájemce. Vstup z ulice, zadní přístup pro
zásobování. K dispozici léto/podzim 2019. ENB B/124  
Č. 1449                         Cena:  15 000 Kč/měs.+energie
Dolní Újezd – prodej útulného domu 3+1 k moderni-
zaci dle svých představ. Veškeré sítě u domu, možný
rozvoj v podkroví. Velmi vhodné pro bydlení nebo
rekreační účel. Zahrada: 259 m2, pozemky celkem:
390 m2. ENB G.   Č. 1460                Cena: 1 100 000 Kč
Litomyšl – prodej pozemku (632 m2) pro stavbu ro-
dinného domu na Záhradi (ul. J. Matičky). Veškeré
sítě na pozemku. V ceně radonový, hydrogeologický
a inženýrskogeologický průzkum. Nejvýhodnější na-
bídce.  Č. 1457                                        Cena: 1 100 000 Kč
Litomyšl – pronájem nadstandardního mezonet.bytu
5+kk (cca 150 m2) ve II. a III. NP v centru města. Mimo
bytový prostor se nachází apartmán (pokoj se soc.
zázemím). ÚT plyn, lokální krbová kamna v obýv.
pokoji. Prostorná terasa, chráněné garáž. stání pro
2 osob. auta. ENB G 
Č. 1443                 Cena:  20 000 Kč/měs.+energie
LITOMYŠL – pronájem moderního podkrovního
bytu 1+1 (30 m2) na Smetanově náměstí ve
4.NP. K. linka včetně trouby, varné desky, myčky, led-
nice s mrazákem. Vhodné pro 1 osobu nebo pár.
Volné ihned. ENB G.
Č. 1459 Cena: 10 000 Kč/měsíc + energie
LITOMYŠL – prodej měšťanského domu v centru
města s přístupem z náměstí i z ulice Vodní Valy.
V přízemí a II. NP prodejní plochy s fungujícím ná-
jemním vztahem, II. NP dále 2 byty, v podkroví byt
cca 100 m2. Bližší informace osobně v kanceláři RK.
ENB G.  Č. 1439                                   Cena: informace v RK
OPATOV U SVITAV (chatová oblast Zádolka) – pro-
dej rovinatého pozemku 666 m2 k rekreačnímu
účelu. El.u pozemku, vodovod není (možnost reno-
vace stávající studny na pozemku). Zajímavé místo
v blízkosti rybníku Hvězda a turistických tras, želez-
niční i bus zastávka v místě.
Č. 1462                                                           Cena: 230 000 Kč

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
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Taky vás zneklidňuje rozdělení společ-
nosti a projevy agresivity a nenávisti?
Pak i pro vás pořádá místní sdružení České
křesťanské akademie přednášku  a besedu na
téma: „Cesta k míru v Izraeli“. 
Hostem bude Mikuláš Vymětal, Th.D., (* 1971),
který působí jako evangelický farář v Berouně
a celocírkevní farář pro humanitární aktivity,
menšiny a lidi sociálně vyloučené. Mj. stál
u zrodu iniciativy Nenávist není řešení, jezdí po-
skytovat duchovní podporu obětem násilí z ne-
návisti. Pořádá mezináboženská setkání. 

Opakovaně žil a studoval na Blízkém východě,
problematice soužití židů, muslimů a křesťanů
se věnoval i v posledním nedávném studijním
pobytu v Izraeli při mezinárodním mezinábo-
ženském semináři zaměřeném na smíření mezi
znepřátelenými skupinami. 
Nepochybně inspirativní setkání se uskuteční
29. května od 19 hodin v aule Gymnázia A. Jirá-
ska v Litomyšli. 

Za ČKA zve Věra Pleskotová

Městská galerie se opět bude podílet
na slavnosti Putování za studánkami

Tak jako loni, i v letošním roce obohatí Městská
galerie Litomyšl hudební festival Putování za
studánkami ve Vlčkově výtvarnou výstavou.
V sobotu 1. června tam bude od 13 do 17 hodin
prezentovat šest obrazů ze svých sbírek s te-
matikou Litomyšle a blízkého okolí od někdej-
ších populárních regionálních malířů Karla
Šťastného, Josefa Voleského, Rudolfa Vejrycha,
Václava Martínka a Jana Šplíchala. K výstavě
navíc připravila zajímavý doprovodný program
pro děti i dospělé.
První ročník této hudební slavnosti, konané na
paměť skladatele Bohuslava Martinů, se usku-

tečnil v roce 1983, a to hlavně díky úsilí lito-
myšlského muzikologa a historika umění
PhDr. Jana Kapusty, jenž pak v dalších letech
náležel k jejím pilným organizátorům. V této
souvislosti připomeňme málo známou skuteč-
nost, že ji roku 1988 doplnil výstavkou krajinář-
ských prací svého přítele Bohdana Kopeckého,
„korunovanou“ besedou s umělcem, kterého
právě zhruba v této době „omilostnili“ lito-
myšlští komunisté. O celé slavnosti (šlo o její
VI. ročník) natočil Petr Vorlíček filmový doku-
ment nazvaný Studánky pod deštníkem,
k němuž napsal dr. Kapusta komentář, přičemž
pasáž o Kopeckém využil k pozoruhodnému
ekologickému apelu: „Tento čerstvý šedesátník
svými obrazy kdysi objevil a oslavil vnitřní
krásu zpustošené, jakoby měsíční krajiny hor-
nického Mostecka. Ta, jakkoliv se to zdá po-
divné, do Vlčkova k ideji studánek nepochybně
také patří. Důrazně totiž připomíná, že bychom
si měli konečně ujasnit, jakou krajinu si pře-
jeme kolem sebe mít. Zdali tu nezničenou, čis-
tou se studánkami, anebo onu mrtvou a bez
života. A že pro to konečně už musíme něco
rozhodného také vykonat!“ Dodejme, že tato
slova jsou bezpochyby platná i dnes. 
    Stanislav Vosyka, foto: MGL

Vlčkovská pocta
studánkám bude
1. června
Poctě Bohuslavu Martinů „Putování za studán-
kami“ je letos 35 let. Narozeniny oslaví v neda-
lekém Vlčkově na spojce mezi Němčicemi
a Sloupnicí přesně na Den dětí. Vezměte tedy
v sobotu 1. června své potomky na výlet a do-
přejte jim účast na hudební hostině pod jarním
nebem. A nebo přijďte sami a věřte, že oni to
bez vás jedno odpoledne vydrží. Co se bude se-
rvírovat? Jako předkrm od 13 hodin obchůzka
pramenů v lukách kolem vesničky za pěveckého
doprovodu litomyšlského Sboru paní a dívek.
Hlavní jídlo, podávané od 14:30 hodin, se bude
skládat ze dvou kantát Bohuslava Martinů –
Mikeš z hor a Otvírání studánek. Připraví ho Br-
něnský akademický sbor se sólisty z Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně pod vede-
ním šéfkuchaře Dominika Pernici. Pak přijde de-
zert a s ním hudební překvapení především pro
střední a pozdní střední věkovou kategorii. Kdo
si potřebuje pro dobrý pocit dopřát ještě třeš-
ničku na dortu, zdrží se na večerní táborák.
A protože člověk je živ nejen hudbou, nabídne
městská galerie v rámci „Putování za studán-
kami“ loni úspěšně premiérovanou výtvarnou
samoobsluhu. A Vlčkováci? Koláče vlastní vý-
roby, klobásky z udírny, prasátko z ohně, víno
ze sklepů jižní Moravy, pivo ze sudu a destiláty
z lahví. Příroda chystá slunce, lehký větřík, kve-
toucí stromy i louky, vůni lesa a švitoření ptáků.
To byste si fakt neměli nechat ujít. Na shleda-
nou 1. června ve Vlčkově. Dagmar Burdová

III. sportovní hry
seniorů v Litomyšli
Senioři ČR, z.s. – Městská organizace Litomyšl
pořádá ve čtvrtek 6. června 2019
III. sportovní hry seniorů v Litomyšli
Sportovní areál za sokolovnou – začátek v 10.00
hodin /prezence od 9.30 hod./
Občerstvení v příjemném prostředí areálu – di-
plomy a věcné ceny pro ty nejlepší – možnost
výhry v tombole pro všechny účastníky.
Sportovní disciplíny jsou vybrané tak, aby se
zúčastnit mohli všichni – podmínkou je být
starší 60 let a mít rád pohyb a legraci.
Vítáni jsou i nesportující diváci.

Dana Kmošková, 
předseda MO Seniorů ČR Litomyšl

Přednáška Zdeňky
Jordánové na téma:
Muž a žena –
Umění žít
Rádi bychom vás pozvali na přednášku paní
Zdeňky Jordánové na téma: Muž a žena – Umění
žít, která se uskuteční v zámecké jízdárně
29. května od 18 hodin. Ing. Zdeňka Jordánová
je česká spisovatelka knih o osobnostním růstu,
pořádá kurzy a semináře a poskytuje individu-
ální poradenství. Předprodej vstupenek Infor-
mační centrum Litomyšl nebo na e-mailu
milam28@seznam.cz. Mila Bohunická

Noc kostelů 24. května v Litomyšli
Také letos, poslední pátek v květnu, 24. 5. se
bude ve všech litomyšlských kostelech konat již
tradiční Noc kostelů, kterou se i my připojíme
k této mezinárodní akci. Jejím heslem je slovo
proroka Izajáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu
noc, kdy se zasvěcuje svátek.“ A tak se stane již
při společném ekumenickém otevření Noci kos-
telů, které se tentokrát uskuteční v 17.00 hodin
ve hřbitovním kostele sv. Anny a které bude
spojeno i s požehnáním obnovených varhan, na
něž zahraje Petr Jiříček. Vedle komentovaných
prohlídek kostelů se můžete těšit i na koncerty,
výstavy, divadelní vystoupení či dílny a samo-
zřejmě také na to, co je pro chrámy a modli-
tebny typické – na modlitební ztišení. Podrobné
programy v jednotlivých kostelech najdete na
plakátech. Vedle toho jsme vybrali několik hlav-
ních pořadů na různých místech tak, aby se ne-
křížily a bylo je možné postupně navštívit. 
V Novém kostele Církve bratrské v Moravské
ulici se můžete s dětmi těšit v 18.00 hod. na
zdobení perníkových kostelů a na prezentaci
dětských klubů, v kostele Povýšení sv. Kříže se
uskuteční v 19.00 hod. koncert Veroniky a Anety

Kladivových a v kostele sv. Anny ve 20.00 hod.
vystoupení Lucie a Terezy Huškových, v evan-
gelickém kostele v Tomíčkově ulici od 21.00 hod.
uslyšíte hudební nokturno v podání klavíristky
Aleny Běťákové a flétnistky Markéty Andělové,
v Husově sboru na Toulovcově náměstí vás ve
22.00 hod. čekají „Světlušky“ – večerní chvíle
poezie na lampionech Hany Voříškové zavěše-
ných na společném dvorku se Školamyšlí (v pří-
padě nepříznivého počasí v kostele) za
hudebního doprovodu Pavly Šefrnové, a v kos-
tele Nalezení sv. Kříže vás zase očekává hu-
debně světelná show, která bude probíhat vždy
za pět minut celá od 20.55 hod. až do půlnoci,
v návaznosti na „Světlušky“ v Husově sboru
proto doporučujeme účast na této hudebně
světelné show ve 22.55 hod.
A samozřejmě i letos bude ve všech kostelech
připravena soutěž pro děti s plněním úkolů,
z nichž každý jednotlivě bude spojen s malou
odměnou, a pro toho, kdo vyřeší všechny, pak
bude připraven nějaký větší dárek.
Srdečně vás zvou a na setkání s vámi se těší

všichni pořadatelé Noci kostelů
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Zdeněk Miler
dětem!

Kdo by neznal Krtečka, zvídavou postavičku,
která žije na paloučku v lese se svými kama-
rády Myškou, Zajícem, Ježkem a Žabkou, vý-
tvarníka, scénáristy, ilustrátora a režiséra
kreslených pohádek Zdeňka Milera?
Děti se mohou těšit na další Milerovy posta-
vičky, např. Štěňátko, Kubulu a Kubu Kubikulu,
Cvrčka… A je pro ně připravena spousta hra-
vých úkolů, např. krtečkové piškvorky, skládání
rakety, puzzle a plno dalších. Také se dozvíte
ledasco o životě pana Milera a o vzniku legen-
dárního Krtka.
I když je výstava primárně určena dětem, nudit
se nebudou ani dospělí, kteří se na chvilku pře-
nesou do svých dětských let. Výstava je zapůj-
čena z Centra pro rodiny a sociální péči
Ostrava. Renata Kmošková

Amélia pod májovým nebem
24. 5. proběhne v Klášterních zahradách výji-
mečný koncert kapely Amélia. Vše o koncertu
a kapele se dozvíte z rozhovoru s frontmanem
kapely Jakubem Drymlem.

Kapela Amélia vznikla z původních Mo-
ther’s Angels. Jak přerod probíhal, koho to
napadlo?
Když jsem přišel s myšlenkou, že cítím potřebu
zásadních změn, zjistil jsem, že něco podob-
ného cítil každý uvnitř kapely. A tak jsme to
prostě udělali. Celá ta změna v nás probudila
proud nové tvůrčí energie. A dnes jsem za
tento krok vděčný.

Co značí název Amélia?
Název Amélia vychází z ukrytých písmen „M“
a „A“, což byla zkratka naší předchozí kapely
Mother‘s Angels, ve které jsme hráli. Písmena
„L“ a „I“ zase skrývají Litomyšl, město, v němž
žijeme a jež nabízí svěží umělecké prostředí.

A co logo, ve kterém je použit drahokam?
Má nějaký hlubší význam, příběh?
Drahokam je přírodní nerost, kámen, který
v sobě uvnitř skrývá něco krásného. Vytvořila
ho naše kamarádka po tom, co slyšela naše
písničky.

Jakou hudbu tvoříte a co vás inspiruje?
Styl bychom označili jako ArtPop. To znamená,
že naše písničky se snažíme propojovat s dal-
šími uměleckými žánry, výtvarnem, tancem,

grafikou, módou. Tyto a další věci nás inspirují
k tvorbě. 

Co bude ke slyšení na koncertě v Klášter-
ních zahradách?
Na koncertě v Litomyšli kromě našich nových
skladeb premiérově uslyšíte píseň, kterou nám
věnoval Franta Černý z kapely Čechomor.
Chystáme se také na odvážný krok na tenké
hraně: bude to coververze jedné slavné české
písně z minulého století…

Bude v něčem koncert v Litomyšli výji-
mečný?
Naše pozvání přijala Lucie Drábková, tanečnice
z klipu Múza. Pokud vše dobře dopadne, sou-
částí vystoupení bude i módní přehlídka salonu
Nonn. V neposlední řadě nadstandardní zvu-
kové a světelné vybavení včetně LED projekcí
s grafikou, která bude propojovat písně mezi
sebou. No, a hlavně budeme k vidění my po
dvou a půl letech příprav na novou éru. Celý
koncert můžeme realizovat díky partnerům
Opery pod májovým nebem, na kterou můžete
zavítat druhý den po našem koncertě. Tímto
všem partnerům děkujeme. 

Zatím jste vydali tři singly, chystáte další
nebo se fanoušci dočkají celého alba?
Tak určitě. (smích) To ale necháme teď ještě
jako překvapení. Až na koncertě v naší Lito-
myšli odkryjeme, kam bude Amélia směřovat.

Alice Šplíchalová

POZVÁNKY 

Nově Šnyt na Sídlišti nabízí 
pro děti i dospělé točenou 

Opočenskou zmrzlinu a ledovou
tříšť tří druhů, kterou si děti 

dokonce mohou sami natočit, 
podle barviček které mají rádi.  

Na čepu máme vždy 7 druhů piv,
obědové menu i výběr české 

kuchyně po celý den. 
Děláme pro Vás rodinné oslavy, 
firemní akce, svatby či smuteční

hostiny. Rádi Vám připravíme 
catering až k Vám na zahradu

k jakékoliv příležitosti. 
Novinkou na Šnytu je také

profesionální příprava Sushi.  

Kapacita restaurace
• 104 míst v restauraci
• 40 míst v salónku
• 80 míst na terase
• 30 míst na dětském hřišti

Světová premiéra kompozic
Petra Jiříčka
Po nedávném křtu cestopisu Petra Jiříčka
mladý umělec opět přichází s novým dílem.
A ne s jedním, ale hned s dvěma. Na koncertě
22. května 2019 zazní cyklus 9 improvizací na
české duchovní písně v podání varhanice Lucie
Guerra Žákové. Jde o ucelený soubor devíti
skladeb, v nichž jsou různými kompozičními
technikami zpracovávány motivy duchovních
písní českého kancionálu. Tato kompozice je
určena pro velké varhany s bohatým rejstříko-
vým obsazením a je věnována významné
české varhanici Lucii Guerra Žákové. Další svě-
tovou premiérou pak bude pětivětý Koncert
pro hoboj a varhany Little Walsingham. Na
hoboj se představí Pavel Korbička.
Lucie Guerra Žáková, rodačka z Litomyšle, je
česká cembalistka a varhanice žijící ve Španěl-
sku. V zahraničí dlouhodobě propaguje českou
hudbu. V tomto roce podnikla turné po Japon-
sku, o kterém nás informovala v dubnové
a březnové Lilii. Obor varhany vystudovala na
konzervatoři v Pardubicích, na HAMU v Praze,
dále na vysokých školách v Paříži a Toulouse.
Obor cembalo začala studovat ve Francii na
CESMD v Toulouse a posléze na HAMU v Praze.
Kromě sólových koncertů také vystupuje v duu
s manželem Carlosem Arturo Guerra Parra na
varhanních koncertech pro čtyři ruce a čtyři
nohy nebo na dvoje varhany. Pravidelně je
zvána na prestižní festivaly v České republice
i v zahraničí (Španělsko, Francie, Japonsko, Me-
xiko a další). 
Pavel Korbička studoval hru na hoboj na Kon-

zervatoři Pardubice a následně absolvoval
JAMU v Brně. V roce 2017 byl stipendistou na
Hochschule für Musik v Norimberku u Clary
Dent-Bogányi a členem Orchestrální akademie
Filharmonie Brno. Nyní je členem orchestru Ja-
náčkovy opery Národního divadla Brno
a Czech Virtuosi. Dále spolupracuje s Českým
národním symfonickým orchestrem, Filharmo-
nií Brno a dalšími orchestry.
Petr Jiříček absolvoval hru na varhany na kon-
zervatoři v Pardubicích a obor Sbormistrovství
chrámové hudby a hru na varhany na Univer-
zitě v Hradci Králové. Působí jako varhaník v li-
tomyšlském proboštství. Archív jeho kompozic
tvoří skladby pro zpěv, sbor, sólové hudební
nástroje i větší ansámbly. V roce 2003 – 2010
vedl komorní pěvecký sbor L’oktet a v roce 2011
se svými přáteli založil smíšený pěvecký sbor
Vox humana, primárně určený na realizaci no-
vých kompozic. Z nich je možné jmenovat mu-
zikály Živé pašije a Píseň písní, či scénickou
kantátu Hodinky, Mši As dur a jiné. Vedle
tvorby hudební se zabývá také literaturou,
kromě textů a libret zaznamenává zážitky
z cyklistického putování po evropských pout-
ních místech. („Na kole z Litomyšle do Říma,
Osla a Taizé“, „Na kole z Litomyšle do Medžu-
gorie, Londýna a k Hoře křížů“).
Srdečně vás zveme na tento nevšední koncert,
který se bude konat ve středu 22. května 2019
v 19.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Li-
tomyšli v rámci Litomyšlských hudebních ve-
čerů.  Jiřina Macháčková
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Zaměstnavatel:
GAMA GROUP a.s., 
Mánesova 11/3b, 
370 67 České Budějovice, 
závod Litomyšl, T. G. Masaryka 588.

Přijmeme pracovníka na pozici:

seřizovač a údržbář
tvářecích a svářecích
strojů, 
na hlavní pracovní poměr.

Požadujeme: vyučení v oboru,
5 let praxe v oboru.
Nabízíme: nástupní plat
130,-Kč/hod. + prémie, 
pololetní odměny, příspěvek
na obědy, vánoční dovolená navíc.
Pracovní doba 7,5 hod.
Termín nástupu: ihned
Kontakt: Ing. Ivana Morávková,
tel. 461 613 321.

Životopisy zasílejte na e-mail: 
stybnarova.lit@gama.cz.

Čtení 
důchodcům
Už několik let chodíme my, žáci ze Základní
školy Litomyšl, Zámecká, dělat radost seniorům
do domova důchodců vedle naší školy. Zájem
o zapojení do tohoto projektu je ze strany žáků
osmých a devátých ročníků velký. Vždy po
týdnu se tedy střídáme a bereme s sebou vše,
co by mohlo starším lidem udělat radost. Kromě
předčítání nejrůznějších knížek jim zpříjemňu-
jeme chvíle strávené s námi i povídáním či zpí-
váním lidových písní, které doprovázíme na
různé hudební nástroje. Senioři si rádi zazpívají,
a i když neznají slova, tak si aspoň pobrukují či
se houpají do rytmu. Největší odměnou za za-
pojení do tohoto projektu nám není to, že se
můžeme na jednu hodinu „ulít“ z výuky, ale to,
že vidíme radost v jejich očích a šťastný úsměv
na tváři. Zuzana Nováková, 

Adéla Chadimová, Iva Klímová, žákyně IX. A

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Kam kráčíš Česká republiko?
• ADFORS Basket U14 vyhrál Středoevropskou
ligu • Expediční kamera 2019 • Regionální fot-
balové derby Litomyšl vs. Svitavy • Zámek se
otevírá 30. března • Hokejoví junioři bojovali
s Brnem o postup do extraligy • Rhapsodie
v modrém pokoji Ondřeje Havelky • Dopravní
uzavírky a omezení v dubnu 2019 • Stovky dob-
rovolníků v akci Ukliďme Česko • Florbaloví ju-
nioři jdou za vítězstvím v lize • Lego město
v Novém kostele CB • Chodníky pohltí miliony
korun • Vynesli Moranu a přinesli Létečko • Jak
nenechat historické centrum udusit auty? •
Dasha & Pajky Pajk v Lázních ducha • Osmá se-
zóna v Lázních ducha začala • 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Litomyšlská muzejní noc
aneb Muzea a galerie zahalená
tajemstvím noci
Rok se s rokem sešel a muzejní noc je opět tady.
Jejím cílem je představit kulturní dědictví zají-
mavým způsobem. A co jsme pro vás letos při-

pravili? Bude to řada výstav s doprovodnými
programy, koncerty, noční prohlídky a další
akce, které tak návštěvníkům nabídnou mimo-
řádné a nečekané zážitky. Slavnostní zahájení
Litomyšlské muzejní noci proběhne před Regi-
onálním muzeem v Litomyšli v 16 hodin. Od této
chvíle až do 23 hodin (a dle programu) budou
moci lidé volně vstupovat do expozic institucí,
které se k projektu připojily. Muzejní noc zašti-
ťuje město Litomyšl, Regionální muzeum v Li-
tomyšli, Zámecké návrší, Dům dětí a mládeže,
Městská galerie Litomyšl a další organizace ve
městě. Podrobný program brzy naleznete na
plakátě a stránkách www.rml.cz a zúčastně-
ných organizací.
Těšíme se na vás. Změna programu vyhrazena!

Renata Kmošková

Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská
Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na diva-
delní představení „Jak se Husákovi zdálo, že je
Věra Čáslavská“, které se koná ve Smetanově
domě dne 12. října 2019 od 19.00 hod. Předpro-
dej vstupenek v Infocentru Litomyšl od 1. 6. 2019.
Anotace k divadelnímu představení: Gustáv
Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly jednoho

období. Anoda a Katoda. Není lepší zadání pro
grotesky. Není lepší východisko pro klauny. Ori-
ginální zpracování naší nedávné minulosti. Gus-
tav Husák jako komik. Nejpomalejší komik na
světě. Tak dlouho ve funkci, až je směšný i sám
sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus
gymnastka. To tady ještě nebylo. Anebo bylo?

Hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček
Režie: Luboš Balák
O přestávce bude ve foyeru podáváno občer-
stvení (pivo a párky) z rukou G. Husáka a V. Čá-
slavské zdarma!

Rudolf Kosina

Totemová zvířata 
Srdečně vás zveme na dlouhodobou výstavu
obrazů malířky a inspirátorky Tarry Dlabkové,
která v nejnovější sérii znázornila nevšedními
technikami skupinu různorodých existujících
i bájných zvířat. Obrazy vznikaly především
malbou akrylovými i metalickými barvami, ale
Tarra experimentovala také s peřím, drahými
kameny a ulitami, které lepila přímo do obrazů
a naplétala do ozdobného závěsu pod obraz, až
vzniklo cosi jako lapač snů...
Prostor není volně přístupný, a proto:
pokud máte zájem o komentovanou prohlídku,
kontaktujte přímo Tarru Dlabkovou (tel. 731 922
012), ráda se s vámi sejde a povypráví vám pří-
běhy o vzniku obrazů i o znázorněných zvířa-
tech; v případě, že si chcete obrazy pouze
prohlédnout, volejte Míle Bohunické (tel. 605
147 812).
Více info o autorce a nejen jejích obrazech na-
leznete na webových stránkách: www.tarrad-
labkova.cz Tarra Dlabková

POZVÁNKY 
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Český pohár úspěšný
Věřili byste tomu, že se každý měsíc
najde na šest desítek nadšenců z celé
republiky, kteří se sejdou na jednom
místě a celý den hrají stolní Stiga
hokej? Je to tak! Předposlední březnový
den tohoto roku tím místem byl kul-
turní dům v Němčicích u Litomyšle, kde
domácí klub Stiga HC Benátky pořádal
spolu s Českou asociací Stiga game
turnaj 9. kola Českého poháru 2018/19.
Přijelo skutečně rovných 60 hráčů,
z toho 1 ze Slovenska, 2 z Chebu, 4 no-
váčci si vyzkoušeli atmosféru turnaje
ve stolním hokeji vůbec poprvé, něžné pohlaví
mělo 2 zástupkyně, juniorů mladších 18 let bylo
10, veteránů nad 40 let pak 23, dres domácího
týmu si obléklo 12 hráčů. A ti všichni bez rozdílu
věku a výkonnosti se utkali dopoledne ve 4 zá-
kladních skupinách, dle jejichž výsledku pak po
obědě hráči bojovali ve 3 výkonnostních skupi-
nách s obdobně zdatnými soupeři o konečné
umístění, případně o účast ve vyřazovací části,
která se protáhla až do 6 hodin večer. Každý
hráč tak absolvoval minimálně 29 zápasů –
jeden zápas trvá 5 minut, začátek i konec určuje
znělka a platí zde přesně daná pravidla, počet
gólů i šancí je srovnatelný s opravdovým 60mi-
nutovým hokejovým zápasem – představte si
tedy, že prožíváte během jednoho dne 29 takto
koncentrovaných utkání pokaždé s jiným sou-
peřem – to je kouzlo turnajů Českého poháru ve
Stiga hokeji. Naším hlavním cílem jako pořada-
telského klubu byl především hladký průběh
turnaje po technické a organizační stránce tak,
aby každý účastník odjížděl domů spokojený
díky příjemnému zážitku bez ohledu na umís-
tění ve výsledkové listině – a to se povedlo. Vý-
sledkově jsme nepomýšleli na příčky nejvyšší,

neboť k tomu, abyste se mohli měřit s nejlep-
šími českými hráči potřebujete kromě talentu,
rychlé reakce a hbitých prstů především pravi-
delný trénink nejlépe několik hodin denně –
z tohoto pohledu lze Stiga hokej považovat za
plnohodnotnou sportovní disciplínu – obětovat
takové množství volného času si většina z nás
nemůže dovolit a ani nechce. Hrajeme hlavně
pro zábavu, i když se každý chce postupně zlep-
šovat a překonávat výsledky z předchozích tur-
najů. Nejlepším hráčem našeho klubu byl Michal
Boštík na 17. příčce, když mu o jeden gól uniklo
play-off, kterého se obvykle na turnajích Čes-
kého poháru účastní – tuto sezónu už byl čtyři-
krát v první desítce. Celkovým vítězem se pak
stal po napínavé finálové sérii Zdeněk Matou-
šek ml. z klubu HCS Žabka Praha. Podrobné vý-
sledky turnaje a pravidla Stiga hokeje naleznete
na stránkách stolnihokej.cz, fotky a video z tur-
naje jsou pak k dispozici na facebooku České
asociace Stiga game. Pokud byste si chtěli
stolní hokej vyzkoušet nebo poměřit síly s členy
našeho spolku, jste vítáni – hrajeme každé
úterý od 17.30 h ve Středisku volného času Li-
tomyšl.  Text a foto Josef Sedláček

Karate-do Litomyšl: Někdy
k medaili chybí jen kapička štěstí

pořadatele překvapila velká účast.
V soutěži kata (pevně dané sestavy)
se našim podařilo přejít přes první
dvě kola, ale pak už podlehli zkuše-
nějším. Jen Dominik Halamka vybo-
joval 7. místo. V kumite (sportovní
zápas) Kristián po nervózním prv-
ním kole podal dobrý výkon, bohu-
žel tentokráte to na medaili
nestačilo, Tomáš Dostál se pral po
delší pauze, ale i tak se mu to po-
vedlo a získal 3. místo. Anička s Ivou
si nejprve vyzkoušely pozici trenéra

a provedly zápasy naše malé bojovníky a potom
nastoupily ke svým zápasům. A jako kdyby
dětem chtěly předvést, jak by kumite mělo vy-
padat. Iva Holomková v kategorii kumite ženy
bez rozdílu hmotnosti získala 3. místo a Anna
Kašparová svým menším kamarádům doo-
pravdy ukázala, jak se pere mistryně republiky.
Z pěti zápasů jen jediný neukončila výhrou na
body před časovým limitem a doslova kralovala
ve své kategorii. Tak získala dvě první místa
v kategoriích kumite ženy +68 kg a bez rozdílu
hmotnosti.
Díky všem za reprezentaci oddílu a dobré vý-
kony. A to, že to tentokráte necinkalo tolik, jak
jsme zvyklí, nevadí. Chce to jen trpělivost a vůli
a někdy i tu kapku štěstí. Je to sport a sportovní
karate je jen malou součástí tohoto krásného
bojového umění.

Jan Rameš, Jiří Smékal

Jeden z nejlépe obsazených tur-
najů v karate na starém konti-
nentu Grand Prix Slovakia se
koná v hlavním městě Slovenska
Bratislavě. K prestiži tohoto me-
zinárodního turnaje přispívá i to,
že slovenští karatisté patří mezi
špičku Evropy. Z oddílu Karate-do
Litomyšl se na této prestižní sou-
těži prezentovala úřadující
mistryně České republiky Anna
Kašparová. Ta mezi velkou konku-
rencí vybojovala 5. místo a od
bronzové medaile ji dělil jen malý kousíček, ona
pověstná kapička štěstí. Anička v rozhodujícím
posledním zápase bojovala s domácí závodnicí,
podařilo se jí získat první bod, ale Slovenka
krátce před koncem srovnala skóre. Anička však
stále držela výhodu prvního bodu. Pět vteřin
před koncem zápasu však nešťastně uklouzla
a dopadla mimo zápasiště, čímž výhodu prv-
ního bodu ztratila. Zápas skončil nerozhodně
a došlo na hlasování rozhodčích, kteří se
v těsné většině přiklonili na stranu domácí zá-
vodnice. Škoda!
Další soutěží v zimním kalendáři byl již tradičně
Trutnov. Tam se z litomyšlského oddílu s pod-
porou našich úspěšných závodnic Anny Kašpa-
rové a Ivy Holomkové vypravili především méně
zkušení „malí bojovníci“. I když, ono trio Kristián
Kučera, Dominik Halamka a Tomáš Dostál už
má za sebou také pár zápasů. Nás i samotné

Z tenisového klubu
Naši tenisoví hráči a hráčky, kategorie žactvo
a dorost, se zúčastnili kondičního soustřední na
Lipce u Dolní Moravy, které se konalo 18. – 21.
4. 2019. Pracovali jsme na zlepšení kondice před
nadcházejícími mistrovskými zápasy. Kromě
náročné přípravy jsme poznávali okolní přírodu,
užili si legraci a upevnili vztahy v týmu. 
Již koncem dubna jsme rozehráli týmové sou-
těže, na které jsme pilně trénovali celou zimu.
Tento rok reprezentuje náš klub rekordní počet
družstev v kategoriích babytenis, mladší
a starší žactvo, dorost, dospělí a dva týmy se-
niorů. Přejeme všem tenistům hodně dobrých
zápasů v nadcházejících dnech!
V průběhu dubna začaly nábory dětí z mateř-
ských a základních škol. V těchto náborech
chceme pokračovat a další nové hráče rádi při-
vítáme.
V termínu 12.–16. 8. 2019 se uskuteční příměst-
ský  tenisový  kemp.  Informace  a přihlášky –
Nikola Ondráčková, tel. 721 590 442. 

Za tenisový klub jednatel M. Slavík, 
www.tclitomysl.cz

Fotbalisté opustili
nejvyšší pozici,
v popředí však
zůstávají
Coby vedoucí mužstvo tabulky vstupovali lito-
myšlští fotbalisté do jarních bojů v krajském pře-
boru. Během první poloviny odvetné části však
svoji výsadní pozici ztratili. Nadále se sice pohy-
bují na lichotivých pozicích, ale po několika slab-
ších vystoupeních, které odehráli především
v Holicích a Chrudimi, se před ně dostaly silné
celky Lanškrouna, Letohradu a Moravské Tře-
bové. Domácí utkání proti Lanškrounu, a přede-
vším vydařený druhý poločas, během něhož
dostali lídra soutěže pod tlak a měli několik vý-
borných příležitostí zápas rozhodnout ve svůj
prospěch, však naznačilo, že dobrý fotbal roz-
hodně nezapomněli hrát. K radosti z vítězství
však v tomto případě chyběla „maličkost”, a to
vstřelená branka, ke které nepomohla ani vý-
hoda pokutového kopu. Tím pádem odcházel
z trávníku nakonec spokojenější soupeř, jenž po
bezbrankových devadesáti minutách zvládl lépe
penaltový rozstřel o druhý bod. „Fanoušek, který
si v sobotním dopoledni přispal a dorazil na sta-
dion až na druhou půlku, musel být spokojen.
Náš výkon byl malou vzpomínkou na schopnosti
týmu, ke kterým se snad zase budeme přibližo-
vat,” věří trenér Ivo Svoboda, že jeho svěřenci
s blížícím se závěrem sezony znovu najdou svoji
herní pohodu. V plném proudu jsou rovněž
všechny soutěže mládežnických kategorií a za
pozornost rozhodně stojí výrazné výsledkové
zlepšení dorostenců, kteří za prvních pět jarních
kol krajského přeboru nasbírali úctyhodných čtr-
náct bodů. Radek Halva
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Velikonoční akce malých fotbalistů
Na Velikonoční neděli dne 21. 4.2019 jeli mladší
a starší elévové doprovodit na ligový zápas
hráče Sigmy Olomouc a FK Teplice. Po zahájení
zápasu kluci z hlediště drželi palce domácím
a vzorně fandili. Viděli výkony hráčů na dobré
ligové úrovni, pěkné akce obou týmů a s pov-
děkem kvitovali dvě branky domácích, kteří vy-
hráli 2:0. Toto bylo, včetně atmosféry na
stadiónu, pro nás všechny přínosné. Děkujeme
panu Václavu Jílkovi za umožnění zájezdu.

Za trenérský tým Josef Lebruška

EuroNascar 2019: Doubek na úvod třetí!
Letošní sedmidílný evropský seriál Nascar Whe-
len odstartoval 13. – 14. dubna ve Španělsku na
okruhu – Circuit Richardo Tormo. I letos bude
hájit české barvy jediný zástupce – Martin Do-
ubek (s podporou Orion Racing Litomyšl), který
se zde opět představil ve dvou kategoriích.
Rodák z Litomyšle se připravoval na svou – už
pátou – sezonu velice intenzivně, no a prioritou
pro něho bude jako loni hlavní třída Elite 1. Dob-
rou zprávou je i pro naše příznivce to, že čtvrtý
díl šampionátu zavítá 29. – 30. června také do
České republiky na Autodrom v Mostě.
Ve Španělsku Martina přivítalo slunečné počasí
– sobotní kvalifikace a odpolední první dvě fi-
nálové jízdy. Nejprve ale zajel ráno 7. čas ve
skupině Elite 2 a v samotném závodě po vyda-
řeném průběhu bral třetí místo! V Elite 1 byl
v kvaldě Martin až dvacátý a bylo jasné, že po
startu to bude mít hodně složité. Nakonec cílem

prosvištěl jako čtrnáctý. Druhý den se podařilo
auto lépe nastavit a hned to bylo znát na vý-
sledku – v Elite 1 po bojovném výkonu dojel de-
sátý, pátou příčku přidal v Elite 2. „No popravdě
musím říci, že jsem tady očekával lepší vý-

sledky, hlavně v prestižní skupině Elite 1. V ne-
děli už to sice bylo lepší, protože se nám poda-
řilo Ford Mustang lépe nastavit a na trati to bylo
znát. Jezdilo se velmi tvrdě, takhle ostře jsem si
již dlouho nezazávodil, ale jsme teprve na za-
čátku sezony – stále je co zlepšovat a věřím, že
kýžené výsledky se dostaví,“ prohlásil po do-
jezdu Doubek.
Průběžné výsledky po Španělsku: Elite 1 – 1. Vi-
larino Ander (ESP, Ford Mustang, 80b.)…, 7. Do-
ubek Martin (CZE, Ford Mustang, Hendriks Team
MS, 50b.) mezi juniory třetí, v Elite 2 je na čele
Maggio Giorgio (CHE, Ford Mustang, 70b.), Mar-
tin je 3. s počtem 66b. Příští klání se uskuteční
11. – 12. května v Itálii – Autodromo Di Franci-
acorta. Za Orion Racing Petr Kovář

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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Český motokros odstartoval 
na světové dráze v Lokti!

Letošní sedmidílný motokrosový seriál zavítal
už 31. března do západočeského Lokte, neda-
leko Karlových Varů, kde opět v červenci budou
závodit světoví borci v seriálu MS. Proto sem
přijela také zajímavá sešlost z okolních zemí
a diváci viděli skvělý mezinárodní motokros. Už
dopolední kvalifikační jízdy byly velice napí-
navé, a to dávalo výbornou pozvánku na odpo-
lední boje. 
V hlavní skupině MX1 tvrdil tentokrát muziku
český zástupce Filip Neugebauer (Osička MX

Team, KTM, 45 bodů), který dokonce druhou
rozjížďku vyhrál, druhý dojel dravý Maďar
Bence Szvoboda (Buksa/Ados KTM Team)
a třetí flek zaujal rychlý Lukas Neurauter z Ra-
kouska. Matador Orion týmu KTM Litomyšl Petr
Bartoš bojoval jako vždy a ukázal zde, že i v 39
letech dokáže prohánět mladé závodníky – od-
měnou mu bylo celkově 8. místo (25b.), když
zejména v druhém motu bojoval jako lev! Mladý
rakouský tovární pilot značky KTM René Hofer
ovládl jednoznačně slabší třídu MX2 (50b.),
ovšem nejlepším českým reprezentantem se
tady stal zaslouženě Jonáš Nedvěd, jedoucí
v dresu Orionu, a v nabité zahraniční skupině
to dalo celkově 4. příčku (34b.), když Jonáš se
mohl opřít už tradičně o precizní starty. V žen-
ské kategorii nám udělala velkou radost Bar-
bora Laňková (viz foto, 44b.), která po
zajímavém průběhu brala vždy druhou pozici!
Ve Veteránech chyběl Orionu kvůli zranění Slo-
vák Ivan Černý, snažil se ho tak zastoupit Aleš
Suchánek (11b.), ale v druhé rundě upadl
a musel na šití ruky do nemocnice. 
Seriál pokračuje 5. května na oblíbené dráze
v jihočeském Pacově. Petr Kovář

Dubnové závody Suchá 
Zahájení sezony na Suché proběhlo v sobotu 13.
4. 2019, kdy pořadatel nachystal pro jezdce a je-
jich koně celkem 4 parkurové soutěže od Hobby
po „L**“.
Úvodní soutěží byl Hobby parkur do 80 cm na
limitovaný čas, který měl hodnotu 69 sekund.
Nejvíce se limitu přiblížila Petra Eliášová s Lyrou
18 (Hiporehabilitace Baneta), jejichž odchylka
byla 0,32 sekundy.
Druhý parkur byl na stupni „Z“, jel se na limito-
vaný čas a zúčastnilo se ho 34 dvojic. 0,08 se-
kundy byla odchylka od limitu vítězné jezdkyně
Karolíny Štefáčkové v sedle Granta 4. Repre-
zentovali JK Na Ranči. Druhý byl Patrik Sukdo-
lák, třetí Alice Kánská.
Nejobsazenějším parkurem byl parkur stupně
„ZL“ s návazným rozeskakováním. Do rozeska-
kování postoupilo 21 dvojic, nejrychleji a bez
chyb v cíli byla Pavla Benešová s Asteres (JK Vy-
soké Mýto). O sekundu pomalejší byla Štěpánka
Zavoralová, ve výsledkové listině na třetím
místě dokončil Jiří Skřivan.
Čtvrtou a finální soutěží byl parkur s handica-
pem „L*/L**“ s návazným rozeskakováním.
Sedm dvojic se probojovalo do návazného ro-
zeskakování, kde o vítězi rozhodl čas. Nejlépe

parkur zajel Jiří Skřivan v sedle Human Leaque
(Stáj Manon) a zaslouženě tak zvítězil. Druhá,
také s bezchybným výsledkem dokončila Jana
Holubová a Paloma-Š (Stáj Subli). Třetí místo, už
s chybou v návazném rozeskakování, obsadila
Eliška Jandová a Ilusive Queen ze Stáje Dvořák
Barchov.
Zatěžkávací zkouškou prošel nový povrch na
kolbišti v Suché. Druhým parkurovým mítinkem
budou květnové závody, které mají svůj termín
11. 5. 2019. Budeme se těšit na vaši účast!

Michaela Javůrková

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 11. 5. 2019  od 8.00 do 15.00
Cena:  40,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 44,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 919 442, 777 006 433

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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Hodnocení
sezony v přátelské
atmosféře
Vedení klubu, hokejisté, trenéři, fanoušci a další
podporovatelé litomyšlského hokeje se sešli na
závěr sezony v klubu Kotelna. „Jsem moc rád,
že jsme se mohli sejít v přátelské atmosféře
a že se zúčastnilo tolik lidí, kteří mají hokej v Li-
tomyšli rádi. Ať už se jedná o hráče, trenéry, fa-
noušky, vedení klubu nebo o členy realizačních
týmů,“ sdělil manažer klubu Martin Vandas. 
Během večera byli oceněni ti, kteří se stojí za
úspěchy klubu na ledě i mimo něj. 

Petr Šilar

Květnový běh 
pro dobrou věc
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 pomozte navíc dobré
věci. Strávíte odpoledne se stejně naladěnými
lidmi, na které budete rádi vzpomínat; připraven
je i další bohatý doprovodný program. Star-
tovné je symbolické (dospělí 50 Kč, děti 20 Kč).
Stejně jako vloni bude připravena bohatá tom-
bola. Celá akce je pořádána ve prospěch osmi-
letého Tomáška Lněničky ze Sedlišť, který trpí
vzácným onemocněním – 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, potřebuje pomoci s oblečením
a hygienou. Tomášek chodí do 2.třídy, rád kreslí,
plave, rehabilituje na koni. Z výtěžku by rodiče
rádi pořídili synovi motomed určený pro reha-
bilitaci. 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

Florbalový memoriál v Litomyšli zavzpomínal na mladého
sportovce, výtěžek půjde na provoz Hospice v Chrudimi
Okolo stovky lidí se sešlo v sobotu 30. března
2019 v litomyšlské městské sportovní hale. Přišli
zavzpomínat na milovaného kamaráda, skvě-
lého člověka a mladého sportovce a také pod-
pořit dobrou věc. Druhý ročník Memoriálu Jirky
Stříteského tak přinesl vedle příjemně stráve-
ného odpoledne i necelých 10 tisíc korun pro
chrudimský Hospic.
Florbalové klání se neslo v přátelském sportov-
ním duchu. Ve smíšených týmech se proti sobě
postavili hráči a hráčky všech generací. Nikdo
se nezranil, všichni vyhráli. „Moc děkujeme
všem, kteří se memoriálu zúčastnili, vážíme si
toho,” svěřila se Lenka Stříteská. Oproti prvnímu
ročníku byl ten letošní obohacen o sbírku pro
Hospic v Chrudimi. „Chtěli jsme tím vyjádřit po-
děkování všem zaměstnancům chrudimského
Hospice za to, jak hezky se tam o Jiříka starali,”
dodala Lenka Stříteská, maminka mladého
sportovce Jirky, který zemřel v květnu roku 2017
ve svých 24 letech po dlouhém a statečném
boji s rakovinou.
„Na lidi jako byl Jiřík, nemůžete zapomenout, ani

když pracujete v hospici, kde se se smrtí denně
setkáváte,” vzpomínala na Jirku lékařka chrudim-
ského Hospice doktorka Marie Blažková.
„Jeho příběh se stal součástí ,příběhu´ Hospice.
Dokázal nemyslet na sebe a zažili jsme to i u nás
v konkrétních situacích,“ uvedla Blažková. Zmí-
nila přitom moment, kdy se Jirka vrátil z bolesti-
vého zákroku v nemocnici. „Místo aby si posteskl,
ihned ,otočil´: co já, bylo to těžké hlavně pro toho
pana doktora. Když skončil, byl úplně zpocený…

Po zjištění, že rozdal, co měl, a že podpo-
roval Dobrého anděla – v době, kdy věděl,
že se nevyléčí a že má před sebou několik
posledních měsíců, jsme byli všichni do-
jati. Na to se nedá zapomenout,“ popsala
Blažková.
Účast na Memoriálu, jeho vize a realizace,
i setkání s přáteli Jirky byly pro ni silným
zážitkem. „Jirkův životní příběh (prostřed-
nictvím jeho přátel) se stává příkladem k
následování … nemyslet na to, co čekáme
od života my, ale co čeká život od nás,“
svěřila se doktorka Blažková.

Výtěžek z memoriálu použije Hospic na stavbu
Paliativního stacionáře v centru Chrudimi, který
bude sloužit rovněž nevyléčitelně nemocným
jako pobytové zařízení s ambulantními zdravot-
ními službami. „Když už nemocný nemůže být
pro závažnost nemoci doma, ale ještě nepotře-
buje lůžkový hospic, nabídneme tuto novou
službu... snad už v příštím roce,“ uzavřela Blaž-
ková. Za kamarády a rodinu napsal
     Martin Šeda, foto: Petr Pakosta
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Atletické okénko
Atletických výsledků s příchodem jara postupně
přibývá, i když se převážně jedná o testování
zimní přípravy. Začnu nejvýznamnějším závo-
dem, a to bylo mistrovství světa veteránů, ten-
tokrát v polské Toruni. Ivo Strnad i letos
v kategorii nad 65 let vybojoval 3 medaile: nej-
lepší byl stříbrný v běhu na 60 metrů překážek,
za soupeřem z USA; bronzový byl v pětiboji, zde
vyhrál 3 disciplíny, ale v závěrečném kilometru
obsadil až 12. místo; bronz získal i v tyči, tyto
disciplíny vyhráli atleti z Německa. V Pardubi-
cích se běžel půlmaraton jako mistrovství ČR
i za účasti keňských běžců, mezi 80 běžci si
úspěšně vedl i triatlonista P. Pešek, když skončil
na 32. místě. Nejvýznamnějším závodem u nás
bylo atletické pondělí, letos první, které bude
probíhat každých 14 dní a je otevřeno pro
všechny věkové kategorie. Disciplíny se stejně
jako loni budou střídat. Těchto závodů se
zúčastnilo přes 40 chlapců i děvčat a dosaženo
bylo zajímavých výkonů. Mezi chlapci z pří-
pravky byl na 50 m nejrychlejší R. Čáp (7,6),
J.Kabrhel v hodu míčkem (42,20) a na 500 m
(1:48,6), z děvčat B. Metyšová vyhrála všechny
3 disciplíny – 50 m (7,8), 500 m (1:43,8), míček
(39,50), mezi ml. žáky byl nejrychlejší J. Němec
(6,8) a B. Gultová (7,7), kouli vyhrál V. Voříšek
(9,15) a B. Gultová (8,21). Kompletní výsledky
jsou zveřejněny na internetových stránkách at-
letika.cz. Z kategorie dospělých stojí za pozor-
nost výkony vrhače Voplakala ze Sparty Praha
(koule 14,15; disk 43,50) i litomyšlského juni-
ora M. Vilčka – hodil diskem 40,20.
V dubnu se také rozhodovalo o hostování do
soutěžních družstev. V kategoriích mladšího ža-
ctva družstev přibývá, v posledních letech
vznikly nové stadiony v České Třebové, Lan-
škrouně, ve Svitavách mají novou halu, umělé
atletické dráhy mají u škol v Poličce, M. Třebové.
Konkurence se zvyšuje, protože nově vznikající
oddíly začínají s přípravkami, mladším žactvem.
Ve starším žactvu přibývá disciplín a zvyšují se
náklady na překážky, tyče, vrhačské náčiní,
chybí zde i specializovaní trenéři, kádr funkci-
onářů a rozhodčích. Oddíly se začínají speciali-
zovat. Oddíly Svitav, Chocně, V. Mýta se věnují
převážně ženským složkám, pouze velké oddíly
si mohou dovolit obsadit všechny kategorie.
Pokud neuplatní své odchovance ve svém druž-
stvu, domlouvají se na hostování, aby jejich
chlapci (děvčata) měli možnost ve svém sportu
pokračovat. Samozřejmě že počet hostujících je
limitován a ne všichni tuto možnost mají. Naše
družstvo mužů v 2. lize bude mít 3 hostující
z Nového Města na Moravě, kde rovněž druž-
stvo mužů nemají, naopak naše děvčata (doros-
tenky) budou mít možnost startovat za AC
Pardubice. Podobná jednání vedou fotbalové
kluby, v hokeji přebíhají hráči i během sezony,
v šachu hráči hrají i za 2-3 kluby najednou.

Petr Jonáš

Mládežnický hokej slaví úspěchy

Podpora mladých hokejistů není v Litomyšli zá-
ležitostí jedné sezony. Proto se i letos dařilo
sklízet plody úspěchu z dlouhodobé činnosti ve-
dení klubu. Důkazem dobré práce jsou zejména
skvělé výsledky juniorského týmu, který má
ambice hájit své dobré výsledky za hranicemi
města i kraje. Spokojenost panuje i v nižších
mládežnických kategoriích.
Juniorka má za sebou bezesporu povedený roč-
ník. Hráči předvedli v základní části soutěže su-
verénní výkon a probojovali se do nadstavbové
části s celky z Královehradeckého kraje. Ani zde
kromě drobných zaváhání nenechali diváky na
pochybách, že se jim v sezoně daří. Nakonec se
jim podařilo postoupit na úkor rivala z Pardubic
do kvalifikace o extraligu juniorů. V té poměřili
mladíci síly s Brnem, Pískem a Ústím nad Labem.
Po namáhavé sezoně se vítězství nedočkali, ale
i tak zanechali dobrý dojem. Pokud připočteme
úspěchy mladíků v seniorském týmu, tak nelze
sezonu označit jinak, než jako velmi úspěšnou.

„Vybojovali jsme si právo hrát v druhé nejvyšší
hokejové juniorské soutěži. Jaké bude mít para-
metry však není v tuto chvíli jasné,“ sdělil za ho-
kejový klub David Večeřa. O tom, jaká se nakonec
bude hrát v Litomyšli soutěž, bude jasno před
začátkem letní přípravy.
„Nejde o body a umístění, ale o radost ze hry.
Děti mají zájem chodit na tréninky a je na nich
vidět spokojenost a to je hlavní,“ vyjádřil spoko-
jenost se sezonou šéftrenér mládeže Stanislav
Mečiar. Profesionál na lavičce Litomyšle se vě-
nuje nejen dětem, ale i trenérům jednotlivých
kategorií. Kromě mnoha zábavných prvků v tré-
ninku připravil pro hráče i suchou střelnici, která
mohla fungovat na stadioně za přispění Tech-
nických služeb. „V hokejové školičce máme dost
dětí, a proto v ní budeme pokračovat. Spoko-
jený jsem s dětmi v přípravce a velice mne po-
těšilo, jak se například elévové popasovali
s přechodem na velký hokej,“ řekl Stanislav Me-
čiar. V žákovské kategorii se více dařilo mladším
dětem, kterých byl dostatek. Ani jejich starší ka-
marádi se však nenechali zahanbit a dobrá
práce při trénincích se odrazila i na výkonnosti.
Mezi akcemi, které klub pro malé hokejisty klub
připravil stojí za zmínku turnaj pro přípravku,
kterého se zúčastnilo 80 dětí. Zápolení osmi
družstev sledovalo i početné publikum. „Chtěl
bych poděkovat trenérům za jejich obětavou
práci, rodičům za podporu, všem, kteří se starali
o led, a také sponzorům. Vedení klubu a tech-
nickým službám děkuji podporu a konkrétně
například za mantinely na turnaje, které jsme
využili i při trénincích,“ dodal Stanislav Mečiar.

Text a foto Petr Šilar

Poctivá příprava se znovu vyplatila. Odměnou
jsou tři medaile z halového světového šampi-
onátu. Litomyšlský atletický veterán Ivo Strnad
se z polské Toruně vrátil naprosto spokojen.
S bronzem z pětiboje a stříbry z krátkých pře-
kážek a skoku o tyči se zařadil k nejúspěšnějším
závodníkům ve věkové kategorii nad 65 let.
„Přál jsem si odjet s medailí, povedlo se mi zí-
skat tři, co více si přát,“ komentoval svoje počí-
nání atlet. Neměl to snadné, konkurence přijela
do Polska silná a početná, vždyť jen vícebojařů
byly v jeho kategorii na dvě desítky. Právě ze
zápolení v této disciplíně všestrannosti mu ev-
ropská či světová medaile doposud ve sbírce
chyběla, což ovšem nyní neplatí.
„Z prvních čtyř disciplín se mi povedly tři, pouze
v dálce jsem se nemohl pořádně trefit do roz-
běhu a měl značné nedošlapy. Závěrečný kilo-
metrů, to je pro mě vždycky těžký boj, musel
jsem se vydat ze všech sil. Věděl jsem, že sou-
peři jsou velmi rychlí, na Němce Basedu ani na
polského závodníka jsem nestačil, ale bronz
jsem nakonec uhájil,“ oddechl si Strnad.
Svého druhu „víceboj“ měl také při svých dal-
ších dvou startech, protože překážky a tyčka se
konaly ve stejný den, ale časově to naštěstí na-
konec všechno vyšlo. „Na překážkách byl jasně

nejrychlejší Američan Wilson, ten zaběhl hlu-
boko pod deset sekund, já jsem těsně předstihl
svého tradičního rivala Poláka Szymuru.
S časem 10,01 jsem byl spokojen, i když osobák
mám pod deset,“ uvedl Ivo Strnad.
V tyčkařském sektoru byl favorit Němec Ritte
zdravotně indisponován, ale za 335 cm bral
i tak zlato. I litomyšlský závodník tenhle výkon
umí, ale v soutěži zapsal jediný platný pokus
320, výše se nedostal. „Tady jsem udělal taktic-
kou chybu s postupnými výškami, měl jsem jít
jinak,“ litoval Strnad, který se o druhý „flek“ po-
dělil s dalším českým zástupcem a dlouholetým

Třikrát na stupních vítězů. Ivo Strnad
byl na mistrovství světa ve formě 

reprezentačním souputníkem Antonínem Ha-
dingerem z Jablonce nad Nisou.
Čeští veteráni získali v Toruni celkem třiatřicet
medailí (šest zlatých, patnáct stříbrných a dva-
náct bronzových) a v pořadí národů byli osm-
náctí. Nejlepší Němci nasbírali 262 cenných
kovů. Text a foto Radek Halva


