
Sami rozhodněte, na co se použijí
peníze z rozpočtu!

V roce 2020 město Litomyšl spustilo  první roč-
ník participativního rozpočtu. Při něm vy sami
rozhodnete o tom, co se má postavit nebo
uspořádat. Participativní rozpočet má u občanů
zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost,
aby sami navrhovali a vybírali projekty, které
podle nich zvýší kvalitu života v Litomyšli a in-

tegrovaných obcích. Za tímto účelem Zastupi-
telstvo města Litomyšle uvolní z rozpočtu
částku potřebnou k realizaci čtyř projektů. Dvou
s celkovými náklady v maximální výši 50 tisíc Kč
na jeden projekt a dále dvou návrhů s celkovými
náklady v maximální výši až 300 tisíc Kč na
jeden projekt.

Múza naděje
Smetanovy 
Litomyšle
Národní festival Smetanova Litomyšl svůj
62. ročník zahájí 11. června a potrvá do
6. července. Během 25 festivalových dní
se uskuteční 44 koncertů a představení
hlavního programu. Chybět nebude ani
Smetanova výtvarná Litomyšl a oblíbené
Festivalové zahrady. Předprodej vstupe-
nek bude zahájen ve středu 4. března
v 10.00 hodin na internetových stránkách
festivalu, prostřednictvím prodejní sítě Tic-
ketportal a ve Festivalové předprodejní
kanceláři, která bude nově umístěna v bý-
valém infocentru ve vjezdu do zámeckého
areálu. Ve stejný čas už 26. února však do-
stanou možnost přednostního nákupu zá-
jemci o vstupenkové balíčky opravňující
k návštěvě vždy tří po sobě jdoucích hlav-
ních pořadů každého festivalového ví-
kendu.                                         strana 15 >
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Na domov pro seniory
má město 69 milionů

Karel Zeman
v domě U Rytířů 19123 Nakopněte

svoji školu

Už jen několik týdnů zbývá do uzávěrky příjmu návrhů do participativního rozpočtu s podti-
tulem „Město pro lidi, lidé pro město“.  Nominovat své projekty, které se budou ucházet o hlasy
Litomyšlanů ve veřejném hlasování, můžete do konce února. Pokud máte tip na to, co by 
v Litomyšli šlo vybudovat či uspořádat v kategoriích do 50 a 300 tisíc korun, neztrácejte čas!
Odevzdání projektu můžete zařídit rychle a snadno z pohodlí domova.

Své návrhy na projekty může podat každý
občan České republiky starší 15 let. Hlasování
o návrhu bude umožněno pouze osobám, které
mají trvalý pobyt v Litomyšli či integrované obci
města Litomyšle a které v den odeslání hlasu
dovrší věk 15 let.

Snadno a rychle
Co můžete do participativního rozpočtu nomi-
novat? Představivosti se meze nekladou. V růz-
ných městech České republiky takto občané
rozhodli například o vytvoření parků, alejí,  hřišť,
klidových a odpočinkových zón, z vyčleněných
peněz však můžete nechat uspořádat koncert,
výstavu nebo je dát na dobročinné účely. Záleží
jen na vás a na tom, zda projekt splní vypsaná
pravidla. Ta společně s formulářem pro ode-
vzdání návrhu najdete na www.litomysl.cz.
Pokud nechcete či nemůžete použít internet,
s vyplněním dotazníku vám rádi pomohou za-
městnanci v informacích na hlavní budově
městského úřadu na adrese Bří Šťastných či
v litomyšlském informačním centru na Smeta-
nově náměstí.
V pondělí 17. února se také můžete stavit do
velké zasedací místnosti městského úřadu, Bří
Šťastných 1000, kde bude pro zájemce od 16.00
hod. připraveno informační setkání. -mv-

V únoru by zastupitelé měli vybrat
investora na výstavbu bytů
Jednou z priorit současného zastupitelstva je
řešení nedostatku bydlení v Litomyšli. Kvůli
tomu město chystá projekty na výstavbu malo-
metrážních domů v Husově čtvrti, připravuje
zasíťování nových stavebních parcel na Lánech,
Prokopu a také hodlá soukromému investorovi
prodat pozemky na ulici Z. Kopala pro další by-
tovou výstavbu.
A ke zmíněné výstavbě bytů by podle součas-
ných odhadů mělo již v únoru dojít k zásadnímu
posunu. „Na začátku února máme radu města,
která zastupitelstvu doporučí jeden z projektů
k realizaci. Přihlásili se nám zájemci s různými
plány, za sebe říkám, že chceme alespoň 70
nových bytů o různé rozloze a rozvržení, aby

v nich mohly bydlet mladé rodiny, ale byly zají-
mavé i pro další zájemce,“ popsal stav příprav
ke konci ledna starosta Daniel Brýdl. 
Výstavba nových bytů pravděpodobně začne
v roce 2021, více informací přineseme v bře-
znové Lilii. „Jelikož je město majitelem po-
zemku, měli jsme možnost projekty
připomínkovat. Již teď je jisté, že investoři chys-
tají ve městě další projekty na soukromých po-
zemcích, proto jsme se se zájemci snažili
domluvit na tom, aby na základě poptávky na-
bízeli v nové zástavbě na Z. Kopala nejenom
garsonky, ale i vícepokojové byty pro rodiny
s dětmi,“ dodal místostarosta Radomil Kašpar. 

-mv-
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi na
témata, která vás zajímají? Své podněty můžete
sdělit redakci Lilie na adresy uvedené v tiráži na
poslední straně tohoto vydání. Pokud chcete na
své otázky znát odpovědi přímo od starosty Da-
niela Brýdla, můžete se na něj obrátit prostřed-
nictvím Starostovy odpovědny.

Komunální odpad – plánujete zavedení moti-
vačního systému pro svoz směsného komu-
nálního odpadu?
Děkuji za Váš dotaz. Po mém nástupu na radnici
jsem se velmi zajímal o možnost zavedení mo-
tivačního systému pro svoz odpadu a také o za-
vedení „hnědých" popelnic na bioodpad. Jeli
jsme se podívat mj. do Vysokého Mýta, komu-
nikoval jsem s několika starosty a také s lidmi,
kteří se o odpadové hospodářství v Litomyšli
starají. Výsledek je, že jsem musel uznat, že ani
jedno, ani druhé není v tuto chvíli posun správ-
ným směrem a že opravdu spravedlivý a fér sy-
stém budeme v odpadovém hospodářství
opravdu těžko hledat. Vysvětlím proč.
1) motivační systém pro svoz: motivační sy-
stémy existují, ale ne vždy správně fungují.
Funkčnost systému totiž závisí nejen na zvo-
lené strategii města či svozové firmy, ale také
na ukázněnosti občanů, tedy samotných uživa-
telů systému. Budeme-li například občany eko-
nomicky motivovat k tomu, aby produkovali
méně odpadu, dočkáme se velmi pravděpo-
dobně toho (jak ukazuje praxe z míst, kde se
o to pokoušejí), že vznikají černé skládky, že se
komunální odpad přesouvá do separovaného
sběru nebo že se podnikatelský tříděný sběr vy-
kazuje jako občanský. Jako příklad lze použít
město Moravská Třebová, kde motivační systém
naprosto selhal a ve výsledku přinesl občanům
zdražení a méně časté svozy. 
Ano, cena za svoz odpadu není malá. Protože
svoz odpadu je nákladná a náročná věc. Nikdo
si už ale nespočítá, kolik takový roční poplatek
vychází přepočten na jeden měsíc. Přepočteno
na jeden měsíc se jedná o zhruba 60 Kč na
měsíc a osobu. Přepočteno na jeden den vy-
chází za službu odvozu a odstranění odpadu
dvě koruny. To ve srovnání s ostatními platbami,
které denně uskutečňujeme, není příliš mnoho.
2) kontejnery na bioodpad: jak jsem se přesvěd-
čil ve Vysokém Mýtě, obecně platí, že kvalitně
bioodpad třídí lidé v domcích, naopak na sídliš-
tích toto selhává. V kontejnerech na sídlištích
jsme nalezli omáčku s knedlíky, kosti, maso –
tedy všechno, co na kompost nepatří. Naopak
u domků to bylo významně lepší. Jsem přesvěd-
čen, že kdokoli má zahradu, má vlastní biood-
pad kompostovat přímo v místě. Město toto
dlouhodobě podporuje dotačním titulem na
kompostéry (individuální a k mé velké radosti
i komunitní) a toto je cesta, která je k přírodě
nejšetrnější. Motivační systém jsme zkoumali,
ale nenalezli jsme opravdu fungující. Děkuji za
pochopení a za to, že třídíte. Nikoli kvůli peně-
zům, ale kvůli dobrému pocitu, že tím chráníte
životní prostředí.   
    S pozdravem 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 rady
RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit po-

skytnutí peněžitého daru ve výši 250 000 Kč
Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Lito-
myšlska a schválit uzavření darovací smlouvy.
Částka 250 000 Kč je pro Nadační fond pro roz-
voj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna 
ve schváleném rozpočtu města na rok 2020. 

RaM jmenuje s účinností ke dni 1. 1. 2020
pana Lubomíra Sršně členem dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti Evropské školicí
centrum o.p.s.

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
realizaci projektu „Discgolfové hřiště Litomyšl“
do programu „Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. V pří-
padě doporučení akce k financování RaM pově-
řuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí
dotace. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
akci „Litomyšl-Pazucha, kaple sv. Václava, oka-
pový chodník + hydroizolace“ do programu Pro-
gram podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2020. V případě do-
poručení k financování pověřuje RaM starostu
podpisem smlouvy s Pardubickým krajem. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ul. T. Nová-
kové před čp. 75 o velikosti 16 m2 v období od
5. 2. do 31. 3. 2020 za účelem umístění staveb-
ního lešení. 

RaM bere na vědomí předložený protokol 

o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku za-
dávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
akce „Sociální bydlení v Litomyšli". Jako nejvý-
hodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. RaM
pověřuje starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo s touto vybranou firmou. 

RaM souhlasí s tím, aby město Litomyšl po-
dalo za příspěvkovou organizaci Zámecké ná-
vrší žádost o udělení dotace a záštity 
z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejt-
mana v roce 2020. Žádost je na projekt Nakop-
něte svoji školu – festival vzdělávání Litomyšl.

RaM souhlasí s tím, aby město Litomyšl po-
dalo žádosti o udělení dotace a záštity z roz-
počtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana 
v roce 2020 na Zahájení 9. litomyšlské lázeňské
sezóny. 

RaM souhlasí, aby III. MŠ Litomyšl využila
kmeny stromů skácené Městskými lesy Lito-
myšl na vybudování pískoviště pro děti 

RaM souhlasí s přijetím věcného daru ve výši
27 566 Kč (velkomembranové mikrofony, repro-
duktory, stojany na reproduktory, dynamický
mikrofon, mixážní pult a mikrofonové kabely) od
Vojtěcha Tomana pro Základní školu Litomyšl.

RaM souhlasí s připojením města k akci
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky
před budovou městského úřadu dne 10. 3.
2020. 

více na litomysl.cz

Budeme po městě snadněji 
cestovat pěšky či na kole?

Proto za účasti zástupců veřejnosti, odborníků
a zástupců města vznikla odborná pracovní
skupina, která řeší současný stav dopravy v Li-
tomyšli a prověřuje možnosti, jak občanům při-
pravit lepší podmínky pro cestování – do práce
i na výlet ve volném čase. 
„Všichni víme, jak to vypadá na průtahu či ná-
městí při dopravní špičce. Ve spolupráci s Par-
dubickým krajem řešíme vybudování nových
parkovacích míst, a pokud se jednou dočkáme
dálnice, rázem budeme mít dva pruhy silnice
I/35, které budou díky snížené dopravní zátěži
moci sloužit jako parkoviště či cyklostezka
přímo v centru města. Současně ale musíme již
teď řešit i potřeby cyklistů a pěších, motivovat
lidi, aby zbytečně nejezdili autem, pokud ne-
musí. Není to jen otázka zdraví a ekologie, ale
také možností města. Parkoviště a ulice nejsou
nafukovací. Právě proto se věnujeme plánování
udržitelné městské mobility. Chceme lidem dát
možnost cestovat bezpečně a rychle i jinak než
autem. Nepůjde o žádná nařízení, „ekofašis-
mus“, jak se dnes s oblibou říká. Jde jen o to dát
lidem bezpečnou možnost, aby se mohli hýbat.
Pokud toho využijí, bude to pro jejich zdraví
jenom dobře,“ vysvětluje jeden z hlavních cílů
skupiny starosta Daniel Brýdl.

Místa Litomyšlanům dobře známá
V současné době se například řeší připojení na

cyklostezku Nedošín – Tržek ve směru od čer-
pací stanice a komplexu Saint-Gobain Adfors.
Vedení města již majitelům pozemků v této
části poslalo prosbu o směnu vhodných ploch,
na nichž by cyklostezka mohla stát. Stejně tak
se řeší propojení stezek Litomyšl – Proseč, cy-
klostezky od šibeničního vrchu k Desince, Kor-
nické ulice ke staré plovárně, propojení na
cyklostezku s Vlkovem, stejně tak jako cesty
z Kornic směrem k zemědělskému družstvu.
Současně se také řeší umístění většího množ-
ství stojanů na kola po městě, oprava pump-
tracku na Wembley, či se zvažuje rozšíření
lesních cest pro terénní cyklistiku.

Proč to řeší?
Prvním důvodem pro je zdraví. Pokud budou
mít občané bezpečné, komfortní a dostatečně
propojené cesty, nemusí všude jezdit autem. Na
návštěvy, menší nákupy, vyřizování, doprovod
dětí do škol a další denní aktivity mohou za
vhodného počasí na kole či pěšky. Tím se při do-
statečném počtu aktivních lidí sníží množství
emisí CO2 v ovzduší a účastníci zároveň udělají
něco pro své zdraví. Více chodců a cyklistů v uli-
cích znamená také menší dopravní zátěž pro
okolí, protože část motoristů nechá auto v ga-
ráži. Více informací nejenom o udržitelné měst-
ské mobilitě najdete na webu dobramesta.cz
nebo cyklomesta.cz. -mv-

Udržitelná městská mobilita se na první pohled může jevit jako další moderní nudný úřednický
pojem. Jeden z těch, který když zahlédnete ve větě, tak si po jejím přečtení nepamatujete, 
o co vlastně jde. A to je škoda. V praxi totiž plánování udržitelné městské mobility znamená
řešení problémů, které občanům brání naplno využívat kola a nohy při cestování po městě
místo popojíždění autem. Problémů, se kterými se denně potýkají stovky Litomyšlanů.
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Vystavené zboží v podsíních zůstane,
ale v omezené míře

Největší změny se týkají vystavovaného zboží,
kde obchodníci mají limit na to, jak mohou za-
sahovat do veřejného prostoru (viz infobox
u článku). „V průběhu ledna jsme v rámci po-
chůzek s provozovateli či majiteli obchodů na
Smetanově náměstí hovořili a upozorňovali je
na nadcházející změny. Řada z nich zareago-
vala a splnili požadavky vyplývající z tržního
řádu s několikatýdenním předstihem,“ uvedl ve-
litel Městské policie Litomyšl Libor Marek
a dodal, že od února začnou strážníci s pravi-
delnými kontrolami. 
Zpočátku budou případné nedostatky s ob-
chodníky řešit domluvou. Vedení města vedly
k přijatým opatřením stížnosti občanů, kteří
poukazovali na to, že se chodcům kvůli příliš
velkému množství vystavovaného zboží v ně-
kterých částech podloubí špatně pohybuje.
Stejně si na tento fakt stěžovali turisté.
Novinky se dotknou i oblíbených předzahrádek.
Podle nové vyhlášky o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství mohou majitelé

předzahrádek výrazně ušetřit. Pokud se roz-
hodnou předzahrádku u svého provozu vybu-
dovat bez plotu, podlahy a pevného zastřešení,
mohou ušetřit polovinu za poplatek městu.

Nové stoly na tržnici i veřejné setkání
Kvalita služeb na náměstí se však nedá řešit jen
vyhláškami a nařízeními, město proto nechalo

Město spoří na domov pro seniory.
Na speciálním účtu je 69 milionů

Za první rok funkčního období současného za-
stupitelstva se podařilo ušetřit na výstavbu do-
mova pro seniory 28 milionů korun a nastavit
pravidla, aby tato částka i nadále rostla. Hned
na únorovém jednání budou mít zastupitelé na
programu bod, jehož případným schválením
dojde k výraznému nárůstu peněz, které má
město v rezervě na výstavbu nového domova
pro seniory. V rámci první rozpočtové změny
roku 2020 se má částka zvýšit na celkem 69
milionů korun. K této cifře má dojít po započtení
skutečných daňových příjmů města, vratek
z nerealizovaných projektů a úspor. 
„Navíc na domov pro seniory plánujeme odklá-
dat příjmy z úsekového měření, takže by ta
částka, pokud nenastane mimořádná situace,
měla být na konci roku ještě vyšší. Jsem moc
rád, že v zastupitelstvu jsme ohledně úspor za-
jedno nehledě na to, z jaké je kdo politické
strany,“ uvedl k návrhu rozpočtové změny sta-
rosta Daniel Brýdl.
Největší část stávajících úspor, celkem 49 mili-
onů, tvoří peníze z 100milionového úvěru, který
město před několika lety získalo za výhodného
úroku 1,25 procent p. a. Tyto peníze se v sou-
časné době používají na financování investič-
ních projektů a tomu odpovídající částka
z městského rozpočtu je naopak převedena na
speciální účet, kde se peníze úročí. „Zní to slo-

žitě, ale vlastně peníze
z velmi výhodného úvěru,
který nám dnes již nikdo
za takových podmínek
nedá, používáme na pro-
jekty, které bychom stejně
museli platit. Tím ušetříme
peníze a ukládáme je na
speciální bankovní účet,
aby částka rostla. Po dlou-
hých jednáních s bankami
se nám podařilo zajistit
dobré podmínky, abychom

peníze pouze neodkládali, ale aby na sebe samy
vydělávaly. Zmíněný úvěr samozřejmě splácíme
a v rozpočtu se s tím počítá,“ dodal místosta-
rosta Radomil Kašpar. 
Náklady na výstavbu domova pro seniory se
odhadují na více než 230 milionů a město stále
shání další zdroje financování – dotace i na-
bídky od soukromých subjektů.
„Všichni zastupitelé jsme se zavázali, že pro vý-
stavbu nového domova pro seniory uděláme
maximum. Proto jsem opakovaně navrhoval
ještě další úsporná opatření, aby částka rostla.
Městu se sice podařilo naspořit skoro 70 mili-
onů, ale většina pochází ze zmíněného úvěru.
Měli bychom najít další prostředky ve vlastním
rozpočtu města, abychom každý rok odložili
vyšší finanční částku než dosud. Navrhoval
jsem mimo jiné vyčlenit část nedočerpaných fi-
nancí z každého vždy uplynulého roku – v roz-
sahu 10 až 50 procent dle shody zastupitelů-
právě na domov pro seniory. Za úvahu stojí také
oslovení obcí obvodu Litomyšle o pomoc. Jejich
potřební občané zajisté budou zařízení také vy-
užívat, podaří-li se stavbu zrealizovat. Jinak
nám hrozí, že při započtení nárůstu ceny práce
a inflace budeme na výstavbu šetřit desítky let,“
okomentoval návrh změny rozpočtu předseda
finančního výboru Vítězslav Hanzl.

-mv-

Nejvýznamnější novinky v tržním řádu
Zboží vystavené v podloubí musí splňovat následující podmínky:
1) zboží (včetně stojanů) musí být umístěno tak, aby nebylo vyšší než 1,7 metru a do podloubí nesmí
zasahovat více než 0,6 metru od zdi (výlohy).
nebo
2) zboží (včetně stojanů) musí být umístěno u vnitřní strany pilíře (sloupu) podloubí tak, aby nebylo
vyšší než 1,7 metru, nesmí přesahovat do průchodu mezi jednotlivými pilíři a do podloubí nesmí
zasahovat více než 0,4 metru od pilíře.
Obě dvě možnosti nelze kombinovat, obchodník si musí vybrat jednu z nich. Zároveň musí být
zachován ničím neomezený průchod podsíní v šíři alespoň dva metry.

Zdroj: nařízení města Litomyšl č. 15/2019

Zbožím přeplněné podsíně Smetanova náměstí mají být brzy minulostí. Od února platí nová
vyhláška, která obchodníkům určuje, kolik může jejich zboží zabrat veřejného prostoru.
Upravený tržní řád má soukromníkům umožnit prezentaci, ale také nastavit jasná pravidla,
na jejichž dodržování bude dohlížet městská policie.

Ohňostroj 
se rušit nebude

První letošní jednání
zastupitelstva

Ke konci minulého roku obdrželo vedení města
několik podnětů od občanů poukazujících na
stinné stránky novoročního ohňostroje, ze-
jména na rušení volně žijících zvířat i domácích
mazlíčků. Tématu se v lednu věnovali i radní,
kteří se nakonec shodli na tom, že městem za-
jištěný a odborně připravený ohňostroj pro ve-
řejnost zůstane. Podle stávající legislativy
město nemůže soukromé ohňostroje omezit či
zakázat, ale bude důsledněji kontrolovat do-
držování platné vyhlášky. Ta zakazuje odpalo-
vání zábavní pyrotechniky v historickém
centru. Zároveň se bude hledat možnost, jak
při tradičním ohňostroji použít méně hlučnou
pyrotechniku. Jiné alternativy jako lasershow či
videomapping na Smetanově náměstí nelze
technicky provést a jsou dražší.          -mv-

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva,
které se uskuteční ve středu 26. února od 16.00
hodin v Klenutém sále zámeckého pivovaru.
Na programu jednání budou následující body:
majetkoprávní záležitosti, změny v rozpočtu
města, vyhláška o nočním klidu, poskytnutí mi-
mořádné odměny zastupitelům a další. -az-

na základě předchozího slibu umístit čtyři ma-
sivní stoly před sídlem městské policie, které si
mohou pronajmout prodejci oblíbeného sezón-
ního zboží.
Starosta Daniel Brýdl také poslal všem majite-
lům a provozovatelům obchodů na Smetanově
náměstí dopis, v němž je seznámil s plány
města a vyzval je k poskytnutí zpětné vazby,
aby tato lokalita zůstala živým centrem města.
Na 10. února od 16.00 hodin je ve velké zasedací
místnosti městského úřadu naplánované se-
tkání, na kterém mohou zájemci s představiteli
města probrat novinky v tržním řádu. -az-
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Generace 89
Participativní rozpočet: vy víte, co je potřeba.
Překvapte nás vaším nápadem!
Kdo jiný by měl vědět, co ve městě či integro-
vané obci schází, než její obyvatelé? Litomyšl se
zařadila po bok měst, která chtějí dát možnost
svým občanům spoluvytvářet budoucí tvář
obce prostřednictvím participativního roz-
počtu, který je založen právě na této myšlence. 
V Litomyšli se jedná o novinku, jejíž hlavním
cílem je posílit spolupráci občanů s radnicí.
Ta vyčlení z městského rozpočtu finance, které
jsou určeny na realizaci vašich nápadů (po-
drobná pravidla viz lednová Lilie nebo web
města).
Participativní rozpočet je podle nás jeden z pro-
středků demokracie a praktický protiklad ná-
zorům, že jediným aktem občanství jsou
volby jednou za 4 roky. Realizujeme jej jako
jeden z našich volebních závazků právě proto,
že chceme vtáhnout občany do dění i mezi
volbami. Věříme, že díky participativnímu
rozpočtu může být vztah radnice – občan

plodnější tím, že vybízí obyvatele k přemýš-
lení o rozvoji obce. Radnice zase získává
množství podnětů, jak život ve městě vylepšit.
Dalším důvodem pro zavádění participativního
rozpočtu je prohloubení odpovědnosti
a vztahu obyvatel k místu, kde žijí. Totiž, aby se
jakýkoli projekt uskutečnil, musí s ním rezono-
vat dostatečně velká část obyvatel, kteří projekt
podpoří v hlasování. Vědomí toho, že jsme roz-
hodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to,
jak bude se společným majetkem nakládáno
v budoucnosti.
Realizace se v daný rok dočkají jen čtyři nejlepší
projekty, ale otevřením dialogu o potřebných in-
vesticích a nejlepším využití veřejných peněz
profitují všichni. Zkušenosti z jiných měst
ukazují, že dobré nápady, které se do výběru
nevešly, byly často nakonec realizovány z „běž-
ného“ obecního rozpočtu.   
Fakt, že participativní rozpočet jde do svého
premiérového ročníku v Litomyšli, neznamená,
že se jedná o nevyzkoušený výstřelek. Kreativní

potenciál obyvatel si uvědomili už před lety
v Americe a postupně jej využívá více a více ev-
ropských měst. U nás mají letité zkušenosti
v Brně, Semilech nebo Říčanech. Díky nápa-
dům občanů tak vznikly komunitní zahrádky,
cyklostezky, pěšiny, skateparky, grilovací
zóny, relaxační terasy, plocha pro street art
umělce nebo třeba psí loučka, novou tvář do-
stala okolí škol, byly bezbariérově upraveny
chodníky, vybavena byla seniorská centra
nebo učebny, zorganizovány rozmanité kul-
turní akce.
Těšíme se, že participativní rozpočet bude jed-
nou z možností efektivní spolupráce a kon-
struktivní debaty mezi občany a radnicí. Tak nás
překvapte vašimi nápady, jak zlepšit život v Li-
tomyšli!

zastupitelé za Generaci 89 – Petra Benešová,
Olga Radimecká, Dan Brýdl, David Edlman,
Míra Hájek, Jan Vavřín

Kraj opravil tělocvičnu
na litomyšlském gymnáziu
Na slavnostním otevření rekonstruované tělo-
cvičny na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli se
v pátek sešli náměstek hejtmana Michal Kortyš,
radní pro školství Bohumil Bernášek a radní pro
evropské fondy Hana Štěpánová. Kromě této in-
vestice se zajímali o projekt realizace úspor
energie, který v současné době na škole pro-
bíhá.  
„Gymnázium v Litomyšli je příkladem toho, jak
se Pardubický kraj stará o své střední školy. Za
posledních několik let bylo do údržby historické
budovy a do vybavení laboratoří a učeben in-

vestováno přibližně 60 milionů Kč. Oprava tě-
locvičny včetně sociálního zařízení za 496 tisíc
korun, je zatím poslední dokončenou akcí. Nav-
štívili jsme hodinu tělesné výuky a bylo vidět, že
sport žáky gymnázia baví,“ sdělil Bohumil Ber-
nášek, radní pro oblast školství. 
Tělocvična je hotová, ale v blízkosti budovy lze
stále pozorovat čilý pracovní ruch. 
„V současné době je realizován projekt na
úsporu energií. Jedná se o zateplování a vý-
měnu oken za 45,9 milionů korun. Z této částky
je hrazeno 6,5 milionů korun z evropských

Nádoby na 
použitý olej

Studenti navrhli cíle
pro milovníky procházek

Pohled z ptačí perspektivy

U supermarketů Penny, Albert a Billa, na Ko-
menského náměstí a ulici 17. listopadu jsou
vedle kontejnerů na plechovky od prosince
umístěny i černé nádoby, ve kterých se můžete
zbavovat oleje z kuchyně. Tento odpad do spe-
ciální popelnice patří pouze po přefiltrování od
zbytků potravin a přelití do vymyté a následně
dobře uzavřené PET lahve.
Do nádoby patří pouze oleje na vaření, nikoliv
technické druhy olejů. Ty patří do sběrného
dvora na Mařákově ulici. -az-

V uplynulém roce jsme informovali o tom, že
představitelé města požádali studenty prvního
ročníku architektury ČVUT v Praze o několik ná-
vrhů na vytvoření cílů procházek. Míst, která by
občany motivovala k návštěvě okolí města a při
jejich cestě by jim posloužila jako zpestření vý-
letu. Ke konci minulého roku ze školy přišlo
téměř dvacet návrhů na drobné objekty v okolí
Litomyšle. Studenti popustili uzdu kreativity
a zdejší cesty, aleje i rybníky by podle nich
mohly doplnit umělecky ztvárněné lavičky,

místa k posezení, malé rozhledny, mola, odpo-
čívadla, altány, a dokonce i malý umělý ostrov.
„Studentům děkujeme za jejich aktivitu a pří-
stup, nyní musí vedení města rozhodnout, zda
některé dodané projekty necháme dopracovat,“
uvedl k tvorbě studentů Antonín Dokoupil, ve-
doucí Oddělní rozvoje MěÚ Litomyšl.
O případné realizaci bude rozhodovat nejenom
vhodnost umístění, ale také cena za realizaci
a následnou údržbu. Více informací přineseme
v dalších číslech Lilie. -az-

Víte, že se na webu města www.litomysl.cz
můžete pokochat krásami Litomyšle? V sekci
turista a volný čas najdete archiv záběrů nové
kamery, která snímá Litomyšl z budovy
městského úřadu a zachycuje radniční věž,
piaristický chrám, regionální muzeum a zámek.

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

peněz. Není to však jediný projekt podpořený
Evropskou unií. Modernizaci laboratoří za 15,57
milionů korun podpořila v rámci projektu IROP
částkou 12,8 milionů korun,“ informovala Hana
Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evrop-
ské fondy a inovace.
„Jsem rád, že se podařilo realizovat projekt,
který zpočátku nebyl tak jednoduchý. Samotné
realizaci předcházela složitá jednání, neboť  bu-
dova je památkově chráněná. Ředitelce školy
paní Hynkové se ale společně s krajem a měs-
tem podařilo řešení najít a dovést celý projekt
ke zdárnému konci a za to jí patří díky,“ dodal
náměstek hejtmana Michal Kortyš. -red-

Na stejném místě najdete
i živé vysílání Zámeckého
návrší z piaristického chrámu,
na kterém je vidět areál
litomyšlského zámku.
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Upozornění
pro přispěvatele 
a inzerenty
Vážení čtenáři a přispěvatelé, i v roce 2020 platí
uzávěrka vždy 21. dne předchozího měsíce s vý-
jimkou červencového a lednového čísla, kdy
bude uzávěrka posunuta na 18. den předcháze-
jícího měsíce. Ke svým příspěvkům, prosíme,
přiložte celé jméno, adresu a tel. číslo kvůli evi-
denci příspěvků. Maximální rozsah textu činí
2600 znaků včetně mezer. Děkujeme za pocho-
pení. -red-  

Svatební veletrh
přilákal přes dva
tisíce návštěvníků
Prostory Zámeckého návrší a Evropského ško-
licího centra se třetí lednový víkend již tradičně
zaplnily tisícovkami návštěvníků, kteří zamířili
na pátý Svatební veletrh Litomyšl s podtitulem
Svatba a Párty. Kongresové prostory se ve
dnech 18. a 19. ledna proměnily v obří obřadní
síň, kde si budoucí nevěsty a ženichové mohli
vybrat vše, co potřebují na svůj velký den.
Organizátoři pro ně připravili několik desítek
stánků, kde se mohli seznámit s nabídkami slu-
žeb svatebních salónů, návrhářů šatů a obleků,
restaurací, květinářů, cukrářů,  pekařů, foto-
grafů a dalších profesí.

Pojďte s námi pracovat na rozvoji města!

MANAŽER/KA STRATEGICKÉHO
PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE
Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa manažer/ka
strategického plánování a rozvoje.

Hledáme člověka, který bude:
• řídit tvorbu Strategického plánu rozvoje města 2020-2028
• zajišťovat vzájemnou komunikaci mezi účastníky projektu
• vyhledávat vhodné dotační tituly a připravovat do nich žádosti
• schopný samostatné i týmové práce

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• pracovní poměr na dobu dvou let
• dobré finanční ohodnocení
• možnost pracovat na projektu, který ovlivní směřování města v dalších letech

Vhodné pro VŠ i SŠ.

Termín pro podání přihlášek je 15. 2. 2020.
Celé znění nabídky práce, včetně kompletních požadavků a způsobu přihlášení se,
najdete na www.litomysl.cz
Bližší informace o pracovní pozici podá Mgr. Miroslava Kubešová, 
vedoucí odboru kanceláře vedení města MěÚ Litomyšl,
tel. 461 653 305, 775 653 305, e-mail: miroslava.kubesova@litomysl.cz

Město Litomyšl

„Letos rostl nejenom zájem návštěvníků, kte-
rých denně dorazilo zhruba 1200, ale také vy-
stavovatelů. Těch jsme měli téměř 60. Oproti
minulému ročníku jsme vymysleli bohatší do-
provodný program, takže to celé nebylo pouze
o svatbách, ale i o pořádání oslav a kongresů.
Velký úspěch sklidila mladá švýcarská návr-
hářka se svou módní kolekcí, návštěvníkům se
ale líbilo i vystoupení baletek, mažoretek nebo
krasojízda na kolech. Pro mužskou část jsme
měli připravenou i výstavu motorek Harley –
Davidson,“ popsala za organizátory novinky pá-
tého ročníku Jitka Bobková z Bobo Café.
Většinu návštěvníků tvořily mladé páry, které
uvažují o svatbě. „Máme už nějakou vizi, ale
chtěli jsme se podívat na to, co je teď in. Dobré
je, že se tu člověk dozví i ceny a může se pří-
padně hned domluvit. Zajímaly nás hlavně pro-
story pro obřad a hostinu,“ prozradili důvod
návštěvy Alena s Tomášem z České Třebové.
Sotva skončil pátý ročník, už se pomalu začalo
pracovat na šestém. „Pokud vše vyjde, bude
opět třetí lednový víkend. Chtěla bych moc po-
děkovat všem našim partnerům, návštěvníkům
a vystavovatelům, protože bez nich by náš níz-
konákladový veletrh nemohl vzniknout,“ dodala
Jitka Bobková. Oblíbenou akci pořádá Zámecké
návrší, Evropské školicí centrum a Bobo Café. 
                                             -mv-, foto: Jiří Marek

i VY můžete přispět 
na zlepšení zdravotní péče

více informací na

nadace.litomysl.cz

Snadno 
a jednoduše
přes ověřený 

portál
DARUJME.CZ

Každá koruna pomáhá!
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Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře
i ve zlatě. Také Lot, který šel s Abramem, měl
brav, skot a stany. Země jim však nemohla sta-
čit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak
rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto
došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři
Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli
Kananejci a Perizejci.)
Abram tehdy Lotovi řekl: „Prosím, ať mezi mnou
a tebou a mezi mými a tvými pastýři není roze-
pře – jsme přece bratři. Neleží snad před tebou
celá země? Odděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li
vlevo, já půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu
vlevo.“ 
Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina
je až k Coaru bohatě zavlažována jako Hospo-
dinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to
předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Go-
moru). Lot si tedy vybral celou jordánskou ro-
vinu a vydal se na východ. Tak se jeden od
druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské
zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny
a postavil své stany až k Sodomě. Sodomští lidé
však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.                                                                                                                           

Gn 13. 2, 5-13

Praotec Abram a jeho synovec Lot se se svými
rodinami vrací z Egypta do kanaánské země. Do
Egypta odešli kvůli hladu. Abram a Sára zde
prožili, že Hospodin je chrání i před faraonem.
A díky Boží přízni se z Egypta vrací jako bohatí
lidé. Měli stříbro a zlato a především mnoho do-
bytka.
Bohatství ale nepřináší jen pohodlí a příjemné
věci. To platilo v biblických dobách a platí to
i dnes. Abram a Lot měli teď tolik dobytka, že
bylo obtížné pro ně nalézt pastvu. A tak se jejich
pastýři spolu dostali do sporu. Bylo zřejmé, že
zde není pro všechny dost místa. Navíc zde žili
ještě také původní obyvatele. 
Bylo to třeba nějak vyřešit. To bylo především
na Abramovi, který byl patriarchou rodu. Abra-
ham si tedy zavolá Lota a navrhnemu mu vel-
korysé řešení. Mohl by asi rozhodnout sám bez
jednání, ale to nechce. Ví, že by to poznamenalo
jejich budoucí vztahy. Abram sází na velkory-
sost. A tak dává Lotovi na vybranou: „Odděl se
ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu
vpravo; půjdeš-li vpravo, já půjdu vlevo.“ 
Lot si vybere nížinu zavlažovanou Jordánem.
Zdála se mu jako Hospodinova zahrada, jako

země egyptská. Zde budou mít jeho stáda jistě
dost pastvy po celý rok. 
A co Abram? Ten zůstane na kanaánské vyso-
čině. Zde to bude mít těžší, neboť bude odkázán
na déšť, který přicházel nepravidelně. Bude zde
vlastně odkázán na Boží milost a požehnání.
Ale to Abram rád přijme. Vždyť je ten, který uvě-
řil Hospodinu.
Lot, který si postavil stany až u Sodomy, na tom
nakonec příliš nevydělal. Nejdříve ho v místní
válce unesli a Abram ho musel vysvobodit.
A protože lidé v Sodomě byli velmi zlí, Hospodin
celé město zničil. A Lot vyváznul jen díky Abra-
mově přímluvě a Boží milosti.  
Abramova velkorysost, která vychází z jeho víry,
nám může být inspirací. Buďme také velkorysí.
Třeba, když si dělíme se sourozenci majetek
v rodině. Nebo třeba při rozvodu, když je třeba
se podělit nejen o majetek, ale také se domluvit,
jak dále pečovat o děti. A nebo, když si společ-
níci musí rozdělit firmu. Buďme velkorysí. Vel-
korysost a vstřícnost se vyplatí. Určitě u Boha.
Abramův příběh to potvrzuje.

Václav Hurt,  evangelický farář
    

Abramova velkorysost 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: „Nikdy se ti nepodaří žít
tak, aby se to líbilo každému. Proto žij tak,
aby se to líbilo tobě...“

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Oldřiška Klejchová

Marta Skřivanová
Josef Candrák
Jaroslav  Kovář

85 let  – Stanislav Bursa
90 let  – Jitka Kopecká

Martie Hantlová (Nedošín)
Bohdan Metyš (Suchá)

91 let   – Zdeňka Könyüová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Pavel Andrle, Litomyšl – Sheng-Han Chen,
Čínská republika (Tchaj-wan)
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Janou Mertovou (78 let)
Janem Matouškem (77 let)
Radko Bartošem (78 let)
Josefem Boštíkem (85 let) – Pohodlí
Krystynou Syrovou (66 let)
Boženou Němcovou (82 let)
Marií Janečkovou (91 let)
Vzpomínáme.  

Dana Kmošková, předseda KPOZ

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

V lednu jsme přivítali následující mi-
minka:
Jan Krsek, Hedvika Binková, Ema Střeští-
ková, Jan Žák, Dominik Klapal, Natálie
Oračková, Jan Burda, Dorotea Pohorská

„Jmenuji se Milan Sgall, narodil jsem se 5. 5.
1934 v Litomyšli. 3. 12. 1942 jsem odjel z Lito-
myšle a 5. 12. 1942 jsem transportem Cf dorazil
do Terezína. Dne jsme 6. 9. 1943 s tatínkem
a babičkou odjeli do Oswetimi. Tam jsme 8. 3.
1944 při likvidaci Terezínského rodinného tá-
bora všichni zahynuli v plynové komoře. Bylo mi
necelých deset let, a pokud bych zůstal v Lito-
myšli, chodil bych v té době do páté třídy teh-
dejší měštanské školy. Nacisté ale s námi měli
jiné plány. Považovali nás za podřadné podlidi
a chtěli nás vyhladit. Nejen mé dětství, ten nej-
krásnější čas života, přerušila jedna z nejhorších
tragédií lidstva, šoa...“
...doby relativní svobody po roce 1945 se mnoho
židovských obyvatel Litomyšle nedožilo. Ti, kte-
rým bylo dáno toto privilegium, museli sledovat
poválečnou devastaci hřbitova, sledovali bou-
rání synagogy i rozkrádání kamenů ze hřbitova
panem kameníkem. Svědomí zemřelých kame-
níků nechme na jiné spravedlnosti, ale svědomí
nás živých by mělo mít možnost zůstat čisté...
...v roce 2019 se objevilo toto svědomí. Svědomí
se jmenuje Vojtěch Toms. Pan Toms za poslední
rok svého působení vykonal neskutečné množ-

ství dobrovolnické práce, zdarma! Ze hřbitova,
který byl ve velmi špatném stavu, ve svém vol-
ném čase vytvořil důstojné místo posledního
odpočinku předků těch, jejichž popel je rozeset
v okolí krematorií v Oswetimi. Judaismus zná
613 Micvot. Jde o přikázání. K těm nejdůležitěj-
ším a nejváženějším patří ta, za které nelze oče-
kávat poděkování a odměnu. Jsou to ta, která
směřují k nemocným a zemřelým. Tyto skutky
milosrdenství konala a koná Chewra kadiša.
V překladu je Chewra skupina a K,D,Š tedy Ka-
DiŠa svatých resp. vyvolených. Vyvolenost ne-
spočívá v nadřazenosti, ale naopak v úkolu
a pokoře. V Litomyšli je Chewrou Vojtěch Toms. 
V Litomyšli jsem za poslední rok měl tu čest po-
znat mnoho skvělých lidí. Pana starostu Daniela
Brýdla, paní Burdovou, vedení restaurátorské
školy a celou řadu bezejmenných aktivních spo-
luobčanů. Na všechny může být město Litomyšl
právem pyšné. 
Velice děkuji všem, kteří pomohli a pomohou ja-
koukoli formou při údržbě a zachování památky
nejen na Milana Sgalla.
Lid Israele na dobré skutky nikdy nezapomíná.

Martin Růžička

Litomyšlský Chewra

Hledáte místo pro své podnikání?

PRONÁJEM OBČERSTVENÍ
V ZÁMECKÉM AREÁLU
Město Litomyšl nabízí k pronájmu nebytové prostory
v zámecké kočárovně určené k poskytování občerstvení.
Celé znění nabídky, včetně kompletních podkladů, 
najdete na www.litomysl.cz v sekci podnikatel

Více informací poskytne:
Ing. Pavel Chadima, vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl
461 653 370, 775 653 307, pavel.chadima@litomysl.cz

Město Litomyšl
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200 let – 4. 2. 1820 se narodila Božena Něm-
cová, spisovatelka, zakladatelka novodobé
prózy. Dvakrát pobývala v Litomyšli. Poprvé
v letech 1839 – 1840,  žila v domě čp. 27. V Li-
tomyšli se jí narodil roku 1839 syn Karel.
V roce 1861 pozval B. Němcovou nakladatel
Antonín Augusta, bydlela v hotelu u Modré
Hvězdy (dnešní hotel Zlatá Hvězda), Litomyšl
opustila vážně nemocná v listopadu 1861, dva
měsíce před svou smrtí. 
140 let – 9. 2. 1880 zemřel Jan Žebro, překla-
datel. Studoval v Litomyšli a byl žákem Aloise
Jiráska, dále studoval ve Vídni a v Lipsku, kde
byl jednatelem československého spolku Vác-
lav. Ještě za studií překládal z ruštiny a do ruš-

tiny. Přeložil např. román M. Lermontova Hrdina
naší doby a do ruštiny Jiráskovu povídku Felice
Tankredo a Šmilovského Krupaře Kleofáše.
125 let – 13. 2. 1895 se narodil Josef Voleský,
malíř – krajinář a portrétista. Učil se litogra-
fem a tiskařem u Josefa Dmycha v Litomyšli,
vzdělával se u malíře – prof. Karla Šťastného.
Již jako student portrétoval litomyšlské měš-
ťany, aby si zajistil potřebný obnos ke studiu
na AVU. Tam byl přijat po předložení obrazu
Portrét matky. Byl úspěšným studentem, v le-
tech 1919-1920 získal školní ceny. Po ukončení
studia se vrátil do Litomyšle. V roce 1932 one-
mocněl tuberkulózou, zemřel ve věku pou-
hých sedmatřiceti let

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

únor 2020

HISTORICKÉ POHLEDY

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Děkujeme pracovníkům Evropského školi-

cího centra za uspořádání akce, kde lidé šili vo-
ňavé pytlíčky. Tyto pytlíčky a další drobnosti
pracovníci předali našim klientům v Domově
pod školou. Udělali jim tak před Vánoci velkou
radost. Děkujeme též  všem, kteří si našli čas
k ušití pytlíčků. Je hezké vidět, že na seniory
v Litomyšli není zapomínáno.

Za CSP Alena Fiedlerová, ředitelka
 Chtěla bych poděkovat praktickým lékařům,

paní MUDr. Elišce Leichterové a MUDr. Karlu
Pávkovi, za roky trvající obětavou péči o na-
šeho tatínka pana MUDr. Václava Dlouhého.
Dále bych  chtěla vyjádřit velké díky celému
týmu zdravotních sestřiček Farní charity Lito-
myšl, které dlouhé roky jezdily  do naší domác-
nosti a pomáhaly, jak odbornou péčí i dobrým
slovem, tatínkovi zvládat jeho nemoc. Také
bych chtěla poděkovat pečovatelkám z Farní
charity a personálu v čele s pí Mgr. Matoušo-
vou z Respitní  péče  Jindra za vysoce kvalitní
péči, které se tatínkovi dostalo, když tuto
službu využíval. Ještě jednou všem velké díky
a přeji jen spokojené klienty!

MUDr. Olga Hégrová s rodinou.
 15. ledna 2020 uplynulo dlouhých 25 let od

chvíle, kdy dotlouklo srdce našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka, pana Bohuslava
Peterky z Nedošína. Odešel nečekaně a bez
slůvka rozloučení ve věku 60 let. Děkujeme
všem, kteří ho znali a měli rádi, za tichou vzpo-
mínku. Manželka, dcera a synové s rodinami.

 Dne 18. 12. 2019 nás opustila naše sestra,
teta, kamarádka, paní učitelka, paní ředitelka
Eva Rychtaříková. Eva přišla do Litomyšle
v roce 1964 na základě umístěnky a nastoupila

jako učitelka na ZŠ. I když měla možnost a na-
bídku, aby se vrátila a učila v Praze, nabídku
odmítla, protože jí Litomyšl a lidi v Litomyšli
přirostli k srdci. Nikdy nezapomeneme na děti,
které Eva učila a které chodily k nám domů,
postupně se z nich stali i naši kamarádi, nebo
dokonce skoro sourozenci. Eva měla jednu ne-
všední vlastnost – inteligentním, nenásilným
způsobem lidi spojovala. Chtěli bychom podě-
kovat všem doktorům, sestřičkám, ke kterým
Eva chodila a kteří nám cca od poloviny září
byli nápomocni. V neposlední řadě děkujeme
všem doktorům, sestřičkám, celému kolektivu
LDN v Litomyšli, kteří Evě umožnili lidský
a důstojný odchod. Jak se Eva chovala k lidem
za života, tak jí to vrátili při jejím odchodu. 
Za všechny i sourozenci Dáša, Zdeňka, Jenda

 Chtěl bych touto cestou vzpomenout na
svou maminku Jindřišku Stratílkovou, kdo jste
ji znal, vzpomeňte se mou. Jára Stratílek

 Děkujeme žákům I. základní školy Zámecká
za nápad a zorganizování školní sbírky pro
naše pacienty. Získané peníze použijeme na
nákup polohovacích pomůcek. 

Prim MUDr. Ducháček, 
LDN Litomyšlské nemocnice

 Vážení, touto cestou bych z celého srdce
ráda poděkovala odboru místního a silničního
hospodářství, konkrétně p. Rostislavu Šimo-
novi za jeho vstřícné jednání a stoprocentní
odvedenou práci. Též musím zmínit i náčelníka
Městské policie Litomyšl pana Libora Marka za
jeho profesionální a rychlý přístup. Musím
všem moc poděkovat, jsou to lidé na svých
místech, lidé, kteří pomáhají s lidským pocho-
pením a vlídným přístupem. Flídrová
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Na tomto místě jsme již několik let zvyklí číst
zajímavosti o historii města. Díky usilovné práci
naší přispěvatelky Lenky Backové si čtenáři
mohou v pravidelných historických rubrikách
zavzpomínat na zmizelou tvář města či si při-
pomenout Litomyšl v podobě, jakou si pamatují
z dětství. Při tvorbě oblíbeného seriálu nám po-
malu docházejí témata i historické pohlednice.
Pokud máte tip na místo či lokalitu, kterou by
v rubrice stálo za to přiblížit veřejnosti, můžete
nám napsat či zavolat na adresy uvedené v ti-
ráži na poslední straně Lilie.
Pokud jste doma našli staré pohledy a fotogra-
fie Litomyšle a okolí a chcete se o ně podělit
s ostatními čtenáři, dejte nám vědět. -red-

120 let – 17. 2. 1900 se narodil Karel Holec, li-
tomyšlský městský úředník, sekretář Městské
galerie v Litomyšli, organizační pracovník
operního festivalu Smetanova Litomyšl, malíř
– krajinář. Navštěvoval soukromou kraji-
nářskou školu Aloise Kalvody v Běhařově
v Pošumaví. Maloval krajinné motivy z Lito-
myšlska, Vysočiny a Šumavy. Obrazy Karla
Holce nalezneme v litomyšlské či poličské ga-
lerii, ale zejména v litomyšlských domácnos-
tech. Spolu s Pravošem Martínkem se podílel
na ilustrování knihy Dr. Laška Zapadlí osví-
cenci.
100 let – 25. 2. 1920 zemřel Roman Nejedlý,
skladatel, hudební pedagog, ředitel kůru, var-
haník, sbormistr, organizátor hudebního dění
a nakladatel. Po návratu z vojenské služby zí-
skal místo na chlapecké obecné škole v Lito-
myšli, výrazně se podílel na rozvoji kulturního
života, v letech 1872–1883 řídil pěvecký spolek
Vlastimil. Repertoár rozšířil o skladby míst-
ních skladatelů, komickou operetu, lidové
písně a vnesl do vystoupení prvek humoru.
Roman Nejedlý spolupracoval s humoristy ze
sdružení Hnízdo kosů litomyšlských, v jejichž
spolku působil jako zpěvák, textař, režisér fra-
šek, skladatel a dirigent. 
90 let – 2. 2. 1930 se narodil Jaroslav Metyš,
bývalý redaktor Lilie, v redakci působil tři roky
v letech 1997 až 1999. Pracoval jako dlouho-
letý trenér žákovských a dorosteneckých
mužstev Jiskry Litomyšl, kde vychoval celé
dvě generace mladých fotbalistů. Ve městě
byl dobře znám též v oblasti kultury, celý život
zasvětil hudbě, založil velmi úspěšný taneční
orchestr Combo a dlouhé roky byl jeho kapel-
níkem. 
50 let – 18. 2. 1970 zemřel Alois Dudycha, ke-
ramik. Studoval v Modre na Slovensku, kde se
učil tamní lidovou keramiku (jeho učitelkou
byla vynikající keramička Julie Horová). Po vy-
hlášení Slovenského štátu se musel vrátit do
Čech, s sebou si přivedl kamaráda Antonína
Maruškina, později svého prvního zaměst-
nance. Založil firmu pod názvem VUK, Výcho-
dočeská umělecká keramika, po válce se
firma přejmenovala na DUKE, Dudychova ke-
ramika. Alois Dudycha spolupracoval s Umě-
leckoprůmyslovou školou v Praze a její
studenti jezdívali do Litomyšle na praxi.
V roce 1948 byla firma znárodněna. 

Lenka Backová

zdravotní sestra
pro Charitní ošetřovatelskou službu. Náplní práce bude ošetřovatelská
péče o pacienty v domácím prostředí v Litomyšli a okolních obcích.

Životopisy s uvedením motivace pro práci v naší organizaci zasílejte do 25. února 2020
na e-mail charita@lit.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání. 
Více informací podá vrchní sestra Marcela Renzová na tel.: 739 901 085.

Kvalifikační požadavky • registrovaná všeobecná sestra
• min. 2 roky praxe u lůžka 
• řidičský průkaz sk.B – aktivní řidič
• trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Předpokládaný nástup ihned – dohodou.

Farní charita Litomyšl vypisuje výběrové řízení na pozici

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Pozvánka na africké
trhy • Typologie vnímání informací 
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Zázemí na hřbitově
Dobrý den, v litomyšlské Lilii  č. 12/2019 se na
straně 3 dočítáme, že objekt zázemí na litomyšl-
ském hřbitově je dokončen, kolik to stálo a čemu
slouží. Nevím, kolik lidí se tam bylo podívat,
možná z pohledu architekta je to úžasná stavba,
ale občané, se kterými jsem měl tu možnost ho-
vořit, jsou názoru zcela opačného. Nehledě na

množství betonu, dobu, jak dlouho celá stavba
trvala, a cenu, za kterou by menší stavební firma
postavila slušný domek, musím konstatovat, že
budova je téměř nefunkční. Již příchod na toalety
(u) je problematický, lidé hledají, kudy se vlastně
dostanou dovnitř, a když vchod konečně našá-
trají (jinak se to nedá napsat), tak jsou celí rezatí

Parkování v Litomyšli na náměstí
Dobrý den,
chci se s Vámi podělit o můj (a nejen můj) názor
na placené parkování v Litomyšli. Nejde mi do
hlavy, jaký metr použilo zastupitelstvo, když
rozhodlo o tom, že přespolní obyvatelé budou
platit parkovné v Litomyšli 700,- Kč, zatímco my
Litomyšláci platíme 300,- Kč. Chápu rezidenty,
bydlí na náměstí, ale ostatní mají snad stejnou
pozici (obchodník – zákazník). Nebo je snad nor-
mální, že prodavač z Litomyšle musí na náměstí
autem, kdežto prodavač z vesnice, když chce
dojet autem, tak si musí připlatit? Je snad cílem,
aby litomyšlské náměstí bylo zabrané zákazníky
a prodavači z Litomyšle? A kolik těch parkujících

aut bude mít smysluplné nakupující zákazníky?
Není to nijak závratná suma za rok, ale jde mi
o ten pocit, pocit znevýhodnění. Jak těm přes-
polním asi je? Mnoho jich v Litomyšli pracuje,
musí do města dojet, tedy zaplatit za dopravu,
nakupují zde, sypou peníze do městské kasy
a obchodníkům, tak proč musí za parkování pla-
tit víc? Sám mám auto, ale parkovací lístek bude
lepší dát rodičům (dokud zastupitelstvo nevy-
myslí, že se to nesmí), protože stejně po městě
chodím pěšky. Moji rodiče jsou důchodci z ves-
nice, kde není obchod (a takových je spoustu),
a do toho města prostě musí (nákup, lékař, lé-
kárna, nemocnice, rehabilitace), každý ušetřený

Vysvětlení nového ceníku
Dobrý den,
myšlenka slevy pro občany s trvalým pobytem
vychází z několika pohledů. 
První pohled je omezený počet parkovacích
míst v historickém centru, který nelze nafu-
kovat. V Praze a jiných městech byly zave-
deny modré zóny, kde mohou parkovat pouze
rezidenti, my jsme touto cestou jít nechtěli,
ale zároveň nevidíme důvod, proč by si lidi
např. z Blanska, Svitav, Poličky nebo Pardubic
měli mít možnost kupovat parkovací kartu za
300,- Kč. Tedy na rozdíl od modrých zón my
necháme v centru města parkovat každého
a každý si musí říci, zda do Litomyšle jezdí
často a vyplatí se mu dát 700,- Kč za rok
(tedy 13,50 Kč za týden!), nebo nevyplatí
a má možnost si kdykoli koupit parkovací
lístek v automatu nebo uhradit parkovné
v aplikaci MPLA, případně parkovat na nepla-

cených parkovištích a do centra města dojít.
Druhý pohled je výhoda pro občany města.
Pouze občané města s trvalým pobytem zde
např. platí svoz odpadu a také z rozpočtového
určení daní dostává město na občany s trvalým
pobytem výnos z daní. Chtěli jsme tedy dát na-
opak i nějakou výhodu těm, kteří mají v Lito-
myšli zapsán trvalý pobyt a plní své povinnosti
s tímto spojené. Není to tedy o tom, že by přes-
polní museli platit více, ale naopak je to poskyt-
nutá výhoda těm domácím.
Je také nutno zdůraznit, že uvedené částky 300
a 700 Kč neopravňují nikoho parkovat v centru
města celý den, jak je mylně v článku interpre-
továno. Jde o parkování na omezenou dobu 2
hodin, a tedy ani prodavač z Litomyšle, ani zá-
kazník z Litomyšle nemůže využívat tento typ
úhrady k celodennímu parkování. Toto budou
vyčleněné strážnice městské policie důsledně

Podsíně a plovárna
Dobrý den,
protože, ač bydlím v Praze, je Litomyšl moje sr-
deční záležitost, zajímám se o dění v tomto
městě, odkud pochází můj dědeček a kam jsem
prakticky od narození jezdila, a pokud je to
možné, jezdím dosud. Byla jsem velmi ráda,
když jsem na internetu objevila Váš zpravodaj
Lilie, dozvídám se tam velmi zajímavé věci.
Jednu věc Vám ale musím vytknout. Co já za
svých 70 let pamatuju, co vím od své maminky,
babičky a tet, tak se vždycky v Litomyšli chodilo
po podsíní a ne v podloubí a chodilo se koupat
na plovárnu a ne na koupaliště. Prosím, zacho-
vejte tuto tradici i ve Vašem zpravodaji.
Pokud byste měli zájem, mohu Vám poskytnout
i kopie některých starých fotografií, případně
povyprávět, co si pamatuju z dětství a mládí.

Renata Kocourková

DOPISY ČTENÁŘŮ

krok je pro ně úleva, ale proč mají mít pocit zne-
výhodnění? A najdou vůbec nějaké místo, když
tam parkují Litomyšlané? Na druhou stranu,
jsem odpůrce aut na náměstí. Zajeďte se podí-
vat do Košic a pochopíte. Celé náměstí je pěší
zóna a na něm je spousta lidí, kteří se tam schá-
zejí, posedí, povídají si, prostě to tam žije i bez
aut. A druhá věc – jdu takhle v předvánočním
čase přes náměstí a dívím se, proč je celé od
“bláta”? Auta před přechodem brzdí smykem,
protože to klouže, a aby to nebylo málo, můj ko-
lega z práce si na náměstí po pádu zlomil klíční
kost a je po operaci. Po náměstí chodí tisíce lidí,
opravdu bylo nutné tam to “bláto” posypat?

S pozdravem Tomáš Tauer

kontrolovat. Chceme udržet náměstí živé, tedy
aby každý, kdo přijede do centra, našel volné
parkovací místo, nakoupil, poseděl v restaura-
cích či kavárnách a pak uvolnil místo dalšímu
návštěvníkovi.
K poslednímu bodu – tedy proč byla na podzim
aplikována drť mezi dlažební kostky v historic-
kém centru. Jako správný hospodář se chceme
o město a náš majetek starat. S tím souvisí
i údržba historické dlažby, kdy jednou za čas
musí být zapravena drť mezi dlažební kostky,
protože v průběhu roku ji déšť odplavuje
a kostky by časem začaly vypadávat. Podzim se
volí právě proto, že je vlhký vzduch a nepráší se.
Pokud bychom to dělali v létě, stěžovalo by si
mnohem více lidí, protože by se za každým
autem prášilo jako za kočárem. Tedy ano, bylo
to nutné – jednou za několik let musí být drť do-
sypána, aby se předešlo mnohem vyšším nákla-
dům a uzavírkám komunikací a náměstí, kdy by
začaly kostky vypadávat.

S úctou Daniel Brýdl, starosta

NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY V LITOMYŠLI
v budově č.p. 1218, J. E. Purkyně

V případě zájmu kontaktujte zástupce majitele na: 
e-mail: kovar@pkipservis.cz,  telefon: 723 722 006

• budova v blízkosti centra, autobusového 
nádraží, nemocnice, úřadů

• parkování na vlastním pozemku
• budova o 3 nadzemních podlažích 

s výtahem
• celkem k pronájmu cca 600 m2

• možnost pronájmu celého podlaží 
či jen části podlaží

• vhodné pro kanceláře, ordinace, 
komerci atd.

od dnes snad moderního, ale i od pohledu odpu-
divého, bez jakýchkoliv povrchových  úprav, že-
lezného vchodu, kterým například vozíčkář
projede jen stěží, nehledě na to, že si tyto dveře
musí nějak otevřít, vjet s jistou bravurou dovnitř,
ale co horší – musí také vyjet ven. Zkuste si to
někdy nanečisto. Dokonce se vám může stát, že
tu mříž, která je pohyblivá, někdo jen tak na
zkoušku zatáhne a jste uvězněni, neboť dveře se
otevírají ven, ovšem jen za předpokladu, že za
nimi není překážka. Tož tak vypadá zázemí na hř-
bitově, na které jsme tak dlouho čekali, přesto
jsme, my starší  občané za ně vděčni.

Pravec Vlastimil, Litomyšl
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ROZPIS SLUŽEB

DOPISY ČTENÁŘŮ

Maminka říká, že se dostala 
z pekla do nebe
Moje maminka, které je 89 let, se dostala po
přeložení z interny do léčebny dlouhodobě ne-
mocných v Litomyšli, kde strávila dva měsíce.
Dle mého názoru je tamní služba nedostačující.
První zarážející věcí jsou neskutečně těžké ko-
vové stolky, se kterými má problém manipulo-
vat i zdravý jedinec, natož imobilní člověk
v jakémkoliv věku. Maminka, utlumena léky, si
bohužel hned ze začátku hospitalizace shodila
ručník s mobilem a poprosila sestřičku, jestli by
jí to mohla sebrat. Sestřička, kterou nebudu
jmenovat, jí řekla, že tam není od toho, aby zve-
dala lidem věci ze země. Nakonec požádala
o pomoc zřízence, který ji to bez problému
zvedl. Není to jediná věc, která se mamince
stala.
V rámci léčebného plánu byla mamince přede-
psána rehabilitace. Po měsíci hospitalizace
jsem šla za paní doktorkou a poprosila ji, aby mi
řekla, co si pod pojmem rehabilitace předsta-
vuje?  Můj předpoklad byl, že by k nechodící ma-
mince mohl docházet nějaký fyzioterapeut,
chodit s ní nebo ji vozit na rehabilitaci atd. 

Na to mi paní doktorka odpověděla, že nemají
personál.  Zareagovala jsem slovy, ať se na mě
nezlobí, ale že mě to při vší úctě k ní nezajímá,
od toho je ředitel, který by měl personál zajistit.
Vzhledem k tomu, že pan ředitel vede tři ne-
mocnice, se nedivím, že nemá čas, aby se něčím
takovým zaobíral. 
Požádala jsem o možnost přemístění do Ham-
zovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži.
Paní doktorka slíbila, že to zajistí. Pak mi volala,
že žádost zamítli, proto jsem se rozhodla tam
zavolat sama. Během týdne mi přišla odpověď,
že maminka může nastoupit. Zatím tam probíhá
dvouměsíční léčení. Maminka říká, že se dostala
z pekla do nebe.
Přestože vím, že sama nic neudělám, cítím od-
povědnost na to veřejnost upozornit. Přitom
zde nemocných lidí stále přibývá. Dle mého ná-
zoru 15 lůžek je nedostačujících. Proč třeba ne-
opraví infekční oddělení, které dnes chátrá? 
Opět jsme u podstaty věci, je to věc manage-
mentu a ředitele, který by se měl starat o svoji
nemocnici.   

Reakce ředitele
Litomyšlské nemocnice
Vážená paní Konečná,
velmi mě mrzí, že byla Vaše maminka s průbě-
hem hospitalizace v naší nemocnici nespoko-
jená, mrzí mě však i to, že celou záležitost
řešíme přes média, přestože nemocnice sama
nabízí pacientovi a jeho rodině řadu možností,
jak problém řešit přímo na místě. Každá taková
situace je pro nás důležitou zpětnou vazbou, jíž
se pečlivě zabýváme. První cestou, kterou je
možné využít, je komunikace s vedením oddě-
lení. V dalším kroku lze podat písemnou či ústní

stížnost prostřednictvím manažerky kvality Li-
tomyšlské nemocnice. Obě tyto možnosti na-
dále trvají.
Léčebna dlouhodobě nemocných se do areálu
nemocnice přesunula z naprosto nevyhovují-
cích prostor vily Klára, a to na konci roku 2018.
Zrekonstruovaná budova interny, kde se dnes
LDN nachází, nabízí 39 lůžek v nově vybave-
ných dvou až třílůžkových pokojích. Ke kaž-
dému lůžku náleží stolek, který je konstruován
tak, aby udržel jídelní desku a byl stabilní a bez-
pečný pro pacienta, který se o něj mimoděk
opře. Velkou výhodou je i napojení na veškeré
služby, a především blízkost rehabilitace, jejíž
pracovníci na LDN pravidelně docházejí.
Je zcela nepochybné, že péče o dlouhodobě ne-
mocné pacienty je velice náročná pro všechny
pečující, a to jak fyzicky, tak i psychicky. Perso-
nál Litomyšlské nemocnice však přistupuje
k péči o své pacienty zodpovědně a profesi-
onálně.
S úctou MUDr. Jaroslav Kajzr, Ph.D., FRCP,
oblastní ředitel pro zdravotní služby Orlicko-
ústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice 

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 8. 2. MUDr. Sláma
Ne 9. 2. MUDr. Přichystalová
So 15. 2. MUDr. Tišlerová
Ne 16. 2. MUDr. Jindrová
So 22. 2. MUDr. Novotná
Ne 23. 2. MUDr. Dejdarová
So 29. 2. MUDr. Mikulecká
Ne 1. 3. MUDr. Jindrová
So 7. 3. MUDr. Přichystalová
Ne 8. 3. MUDr. Mikulecká

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258
So 8. 2. MUDr. Šíchová
Ne 9. 2. MUDr. Švábová
So 15. 2. MUDr. Beňová
Ne 16. 2. MUDr. Cacková
So 22. 2. MUDr. Filová
Ne 23. 2. MUDr. Hájková
So 29. 2. MUDr. Filová
Ne 1. 3. MUDr. Mareš
So 7. 3. MUDr. Kopecká
Ne 8. 3. MUDr. Papoušková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 8. 2. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 9. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 2. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 16. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 22. 2. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 23. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 2. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 1. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 7. 3. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 8. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
8. – 9. 2. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
15. – 16. 2. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
22. – 23. 2. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
29. 2. – 1. 3. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
7. – 8. 3. MUDr. Cacek  Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157

sociální pracovník
pro Podporu pěstounské rodiny. Náplní práce bude doprovázení 
pěstounských rodin, edukace a poradenství.

Životopisy s uvedením motivace pro práci v naší organizaci zasílejte do 10. února 2020 
na e-mail charita@lit.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání. 
Více informací podá vedoucí služby Bc. Daniela Urbášková na tel.: 739 344 699.

Kvalifikační požadavky • VOŠ nebo VŠ se státní zkouškou ze sociální práce
• řidičský průkaz sk.B – aktivní řidič
• trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• výborné komunikační dovednosti

Předpokládaný nástup únor – březen 2020 nebo dohodou.

Farní charita Litomyšl vypisuje výběrové řízení na pozici

Jakkoliv nezpochybňuji fyzicky i psychicky na-
máhavou práci nemocničního personálu. Chtěla
bych na tuto situaci upozornit. Mnoha lidí se to
netýká, pokud se oni sami nebo jejich blízcí ne-
dostanou do podobné situace. Bohužel je nás
víc, kdo měl tu možnost mít v litomyšlské LDN
hospitalizované rodiče nebo příbuzné, ale vět-
šina má obavy o tom mluvit. 
Závěrem bych chtěla řici, že tato zpráva je da-
leko obsáhlejší, bohužel by se nevešla na jednu
stránku Lilie. Přála bych si, aby LDN byla pro pa-
cienty v pobytu co nejpříjemnější a neměli pocit,
že jsou „některému personálu“ na obtíž. 

Dagmar Konečná
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Výsledek Tříkrálové sbírky
Dokoledováno. Dosčítáno. Zbývá to nejdůleži-
tější, totiž vyseknout Vám všem, milí koledníci,
vedoucí skupinek i dárci, hlubokou poklonu.
Naši koordinátoři sice
všechno připraví, je s tím
nějaké to papírování, ale
nebýt Vašeho nadšení
a ochoty pomáhat, ne-
zmohli bychom nic. To jen
díky Vám výsledek letošní
sbírky znovu překonal ten
loňský a překonal i ty nej-
bujnější fantazie o mo-
žném růstu. Vždyť jste
letos v Litomyšli a okol-
ních obcích nashromáždili

celkem 623 033 Kč, tedy o bezmála sto tisíc víc
než v roce minulém! Takový skok v celé historii
litomyšlské Tříkrálové sbírky nepamatujeme.

Tiše žasneme nad silou
dobré vůle, která je ve spo-
lečnosti, a ačkoliv mediální
obraz české země tak ne-
vypadá, zdá se, že v Lito-
myšli a okolí žijí především
lidé ochotní, laskaví a ne-
sobečtí. Milí koledníci, ve-
doucí skupinek a dárci,
děkujeme Vám. 

Věra Dvořáková,
ředitelka Farní charita

Litomyšl

Anketa „Co byste chtěli v Litomyšli
nebo vašem bydlišti změnit?“
V rámci projektu „Konec, nebo začátek“, jehož
smyslem bylo přiblížit žákům základních škol
změny v naší společnosti, městě i zemi za po-
sledních 30 let, knihovna uspořádala mj. i struč-
nou anketu. Tématem první anketní otázky byly
současné negativní jevy jak ve společnosti, tak
v přírodě, druhá anketní otázka se týkala přímo
našeho města a zněla: „Co nám chybí v Lito-
myšli?“
S prosbou o zapojení se do ankety jsme oslovili
žáky, kteří se účastnili i dalších akcí projektu
(přednášek v knihovně a zájezdu do krajského
města) nebo předcházejícího projektu Čelem
vzad.  Byli to páťáci ze ZŠ U Školek v Litomyšli,
šesťáci ze ZŠ U Školek a ZŠ Lubná-Sebranice
a žáci Speciální základní školy v Litomyšli. Na
anketní otázky odpovídali také litomyšlští seni-
oři-členové Klubu regionální historie, Kroužku
Jihočechů a čtenáři litomyšlské knihovny a náv-
štěvníci našich akcí. I když počet dotazovaných
nebyl velký (necelých 100 osob), řada z nich se
shodla na tom, co patří k největším problémům
současnosti. Zajímá vás, které to jsou? Čtěte
dál.
Je zajímavé a přínosné, že se jak mladá, tak
starší generace shodly na tom, že jim nejvíc
vadí množství plastů, které produkujeme, a od-
padky, které ničí naši přírodu a prostředí kolem
nás. Mladí upozornili na černé skládky v přírodě,
starší by chtěli i čistší město a v centru více ze-
leně a vodní prvky. Také nejsou spokojeni s pří-
rodou v lesoparku, který má sloužit obyvatelům

města k relaxaci a odpočinku. Podle obou sku-
pin přírody a zeleně spíš ubývá.
Další připomínky obou věkových skupin, tj. žáků
i seniorů, se týkaly dopravní situace, a to nejen
v našem městě. Vadí jim množství aut, parko-
vání na náměstí, rychlá jízda přes vesnice, ale
i nedostatek parkovacích míst ve městě a to, že
trasa dálnice je upravována podle požadavků
obyvatel města a nehledí se na požadavky
a přání obyvatel okolních vesnic. Obě skupiny
dotazovaných pak postrádají cyklostezky a cy-
klotrasy ve městě i okolí. 
Z negativních jevů naší společnosti, které se
v odpovědích vyskytovaly nejčastěji, jmenovaly
děti alkoholismus, drogy, kouření a týrání zvířat,
všímaly si i přetvářky, neochoty a nespokoje-
nosti lidí. Obdobně starší generaci vadí chamti-
vost, nepoctivost a podvody.
Dotázaní mají jasno i v tom, co jim v bydlišti
chybí.  Na tom, že by chtěli mít ve městě další
velké obchody (Tesco, KFC, McDonald's), se
shodli všichni žáci, ti ze ZŠ Lubná -Sebranice by
ale uvítali i fotbalové hřiště, kino a koupaliště.
Senioři zase postrádají malý obchod na Záhradi
a v dolní části města. Starší generaci samo-
zřejmě zajímá i situace v Litomyšlské nemocnici
a LDN, mladí by ve městě uvítali hřiště pro starší
děti, např. s posilovacími prvky a také lanové
centrum.
S některými požadavky dotázaných si město
poradí těžko (aby tady bylo levněji, aby bylo více
vlakových spojů nebo aby se dalo koupat v ryb-

nících), některé připomínky by ale mělo vzít
v potaz při plánování dalšího rozvoje města (cy-
klostezky, zeleň). Na závěr tedy ocituji dvě při-
pomínky mladší a starší generace:
• aby tu bylo více zeleně a méně betonu
• v Litomyšli máme vše, jen by to chtělo méně
aut a hluku
I když výsledky naší ankety zřejmě v budouc-
nosti nepovedou přímo k odstranění či zlepšení
kritizovaných jevů, jednoho z cílů projektu bylo
dosaženo. Anketa vedla žáky k zamyšlení nad
světem, ve kterém žijí, a uvědomění si kladných
i záporných stránek naší civilizace a české spo-
lečnosti. Jana Kroulíková

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

Uzavření dětského
oddělení knihovny
od 2. do 7. března
Z důvodů malování bude týden uzavřeno dět-
ské oddělení městské knihovny. Knihy, časopisy
a CD můžete vracet na oddělení pro dospělé
čtenáře nebo v čítárně. Od pondělí 9. března se
na Vás budeme opět těšit i v oddělení pro děti.

Iva Pekníková

Rodinné centrum
pro děti i dospěláky
Prožijte příjemné dopoledne, podělte se o své
životní zkušenosti, zabavte děti hrou, prožijte
nový zážitek, vy i vaše děti se potkejte se svými
přáteli či poznejte nové přátele, děti příjemně
unavte. Vyberte si z našeho programu a nav-
štivte nás na Toulovcově náměstí 1163 v Lito-
myšli.
Dopoledne patří rodinám s dětmi, nabízíme díl-
ničky, zpívání, tvoření a hrátky  s dětmi se za-
měřením na jemnou a hrubou motoriku. Děti si
osvojují základní komunikační dovednosti. Jsme
tu pro vás od 8.30 do 13.00 hod. a v úterý od 17
do 19 hod. Odpoledne patří dospělákům, kdy
v centru probíhají semináře, rehabilitační cvi-
čení s prvky jógy, Kluby zdraví. Je zde prostor
také pro předem domluvené konzultace, např.
s porodní asistentkou, s psycholožkou a certifi-
kovanou instruktorkou z týmu paní Evy Kiedro-
ňové. Dále můžete využít Sociálně právní
poradnu a Poradnu pro rodiny, které pečují
o nemocného člena rodiny. O dalších jednorá-
zových akcích se dozvíte z Lilie, na webu a fa-
cebooku Rodinného centra. Těšíme se na
viděnou. Za Rodinné centrum Litomyšl

Ivana Candráková
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Územní rozhodnutí pro dva
úseky D35 vydáno • Florbal Litomyšl vs. TJ Cen-
tropen Dačice 5:6 • Festival Smetanova Lito-
myšl zveřejnil program r. 2020 • Ohňostroje
ano, nebo ne? • Debata na téma Šikana a me-
zilidské vztahy • Startuje participativní rozpo-
čet, první návrhy už padly • Adfors Basket
Seccon Litomyšl vs. SK UP Olomouc 19.1.2020 •
Proti reklamnímu smogu a pro kulturu prodeje
• Hokej HC Litomyšl vs. HC Chotěboř 4:2 •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“
podporuje spolupráci škol s Městskou knihovnou Litomyšl 
Cílem projektu, který byl zahájen v lednu 2018
a ukončen bude v prosinci 2021, je zefektivnění
komunikace a spolupráce aktérů ve vzdělávání
na území ORP Litomyšl. Projekt přímo podpo-
ruje 17 základních a 22 mateřských škol v oblas-
tech rozvoje čtenářské gramotnosti,
matematické gramotnosti, polytechnického
vzdělávání, inkluzivního přístupu, lidských
zdrojů a také neformálního vzdělávání. Jeho
hlavní podstatou je realizace konkrétních pro-
jektů spolupráce, které probíhají mezi školami
a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání. 
Jedním z hlavních pilířů projektu je rozvoj čte-
nářské gramotností a pregramotnosti dětí
a žáků zapojených škol. Tato podpora probíhá již
od září 2018 prostřednictvím tří podaktivit spo-
lupráce škol s Městskou knihovnou Litomyšl.

V rámci první podaktivity „Putování knih napříč
regionem“ pořizuje Městská knihovna Litomyšl
školám na základě jejich požadavku soubory
knih. Soubor knih je půjčen do dané třídy vždy
na několik měsíců a následně je soubor knih
propůjčen další třídě, popř. dalšímu oddělení.
Do této podaktivity je aktuálně zapojeno 11 škol,
které mají vypůjčeno 1 004 ks knih a periodik ve
35 souborech. Pedagogové také vybírají nejlep-
šího čtenáře ve třídě a ten je odměněn knižní
cenou. 
Městská knihovna Litomyšl dále pro základní
a mateřské školy pořádá besedy se spisovateli
oblíbených knih. Doposud proběhlo 7 besed,
a to pod taktovkou známých spisovatelů, jako
jsou Petra Braunová, Markéta Vítková, Jana
Jůzlová, Lenka Eckertová, Šolmes Srazil, Hasan

Zahirovič či Zuzana Pospíšilová. 
Poslední podaktivita „Balíček na míru“ zajištuje
pedagogům škol na základě jejich předchozích
požadavků přípravu konkrétních knižních titulů.
Pedagog nejdříve definuje konkrétní témata
v souvislosti s jeho přípravou na vyučování
a pracovnice knihovny následně požadované ti-
tuly připraví k vyzvednutí. Celkem bylo do škol
doposud připraveno 50 balíčků na míru. 
Spolupráce škol s Městskou knihovnou Litomyšl
má za cíl zvýšit zájem dětí o četbu knih a vý-
znamně tak posílit rozvoj čtenářské gramotnost
v regionu ORP Litomyšl. Informace o realizaci
projektu jsou průběžně aktualizovány na webo-
vých stránkách města Litomyšl. 
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Litomyšl, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizo-
vaný a financovaný s podporou ESF, Operač-
ního programu výzkum, vývoj a vzdělávání,
státního rozpočtu a rozpočtu města.

Naděžda Klvaňová, manažerka projektu 

Rozvinutí slavnostního praporu SDH Litomyšl – město
Dne 7. prosince 2019 v 17.30 hodin se v Lito-
myšli v restauraci „Slunce“ uskutečnila pro
místní Sbor dobrovolných hasičů významná
událost. Za podpory těchto osobností – sená-
tor a krajský radní Kortyš Michal, krajská radní
Mgr. Štěpánová Hana, okresní starosta SDH
Svitavy Soural a starosta města Litomyšle
Mgr. Brýdl Daniel, dále zástupci okolních sboru
s jejich prapory, se uskutečnilo rozvinutí no-

vého Slavnostního praporu Sboru dobrovol-
ných hasičů Litomyšl – město. Sbor byl založen
v roce 1872 jako jeden z nejstarších sborů
v současném okrese Svitavy. Zvláštností je to,
že Sbor si na základě rozhodnutí Výroční valné
hromady z roku 2014 pořídil z vlastních pro-
středků a částečně z dotací v pořadí již čtvrtý
prapor. První prapor pořídil z vlastních pro-
středků první velitel sboru Matěj Podhájský,

zároveň předal sboru zakoupenou stříkačku.
Druhý prapor si sbor zaplatil v roce 1877. Pro-
tože v roce 1948 už byl prapor v žalostném
stavu,  nechali si hasiči vyrobit v pořadí již třetí
prapor a předcházející uložili slavnostně v mí-
stním muzeu. V 80. letech z nařízení ÚV SPO byl
i tento prapor uložen také v muzeu a tím se stal
prakticky nedostupný.  Toto byl podnět k zadání
výroby u firmy Velebný z Ústí nad Orlicí. Při této
schůzi došlo k rozvinutí Slavnostního praporu,
symbolu jednoty a tradic hasičského hnutí.
Událost se uskutečnila na vysoké úrovni. Oče-
káváme, že v roce 2022 u příležitosti 150 let od
založení sboru při slavnosti provedeme požeh-
nání praporu. Tímto bych poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě, výrobě a rozvinutí Slav-
nostního praporu.

Josef Wilder, starosta SDH Litomyšl – město 

Sháníte dobrou práci?
Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

REFERENT/KA ODDĚLENÍ
SOCIÁLNÍ PÉČE
na dobu určitou (zástup po dobu rodičovské dovolené).

Hledáme člověka, který má:
• odbornou způsobilost § 110, odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
• vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu

v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci,
sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

• nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zamě-
řeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální peda-
gogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu,

• nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v § 110, odst. 4, písm. b) zákona o sociálních službách za
podmínky absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) § 110, odst. 4 zákona
o sociálních službách v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání
nejméně 5 let

• dobrou uživatelskou znalost práce na PC
• řidičský průkaz B

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• širokou škálu benefitů – 5 týdnů dovolené, stravenky,

příspěvek na penzijní připojištění,…
• dobré finanční ohodnocení

Termín pro podání přihlášek je 20. 2. 2020.
Celé znění nabídky práce, včetně kompletních požadavků a způsobu přihlášení se,
najdete na www.litomysl.cz
Bližší informace o pracovní pozici podá PhDr. Milada Nádvorníková, 
vedoucí odboru školství a sociální péče MěÚ Litomyšl, 
tel. 461 653 350, e-mail: milada.nadvornikova@litomysl.cz

Město Litomyšl
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POZVÁNKY 

Režisér Karel Zeman
v domě U Rytířů
Filmový režisér, scenárista, výtvarník, animátor,
loutkář a reklamní grafik Karel Zeman (1910 Os-
troměř u Nové Paky – 1989 Gottwaldov/Zlín)
proslul jako tvůrce filmů pro děti i dospělé,
v nichž kombinoval herce, loutky, animaci a fil-
mové triky. Jeho celovečerní snímky Cesta do
pravěku (1955), Vynález zkázy (1958), jenž oble-
těl téměř celý svět a získal Velkou cenu na svě-
tové výstavě EXPO ´58 v Bruselu, Baron Prášil
(1961), Bláznova kronika (1964), Ukradená vzdu-
choloď (1966) a Na kometě (1970) obdivují cele-
brity světové kinematografie, jako například
člen komediální skupiny „Monty Python“ Terry
Gilliam nebo nekonvenční všeumělec Tim Bur-
ton, jehož Batmana zná snad každý. Zmínit mu-
síme také některé Zemanovy krátké filmy –
Vánoční sen (1945), který v roce 1946 zvítězil na
festivalu v Cannes, řadou cen ověnčenou Inspi-
raci (1948), na jejímž natáčení se podílel sklář-
ský výtvarník Jaroslav Brychta, rodák z Pohodlí
u Litomyšle, či sedmidílný dobrodružný seriál

Pohádky tisíce a jedné noci (1974). Ve 40. a 50.
letech minulého století si tuzemští diváci oblíbili
též sérii agitek o panu Prokoukovi. 
Výstavu, lapidárně nazvanou „Karel Zeman“,
připravila litomyšlská městská galerie ve spo-
lupráci s Muzeem Karla Zemana, Filmovým
uzlem Zlín a sbírkou filmových plakátů Terryho
ponožky. Tvorba jednoho z našich nejvýznam-
nějších režisérů, absolventa obchodní školy,
jenž první filmařské zkušenosti získal v re-
klamě ve Francii a ve firmách Tatra a Baťa, aby
od roku 1943 trvale žil a tvořil ve Zlíně (Gott-
waldově), je na ní představena především pro-
střednictvím unikátní kolekce originálů
československých a zahraničních filmových
plakátů. Prezentována jsou díla domácích
autorů – Zdeňka Zieglera, Josefa Flejšara
a Karla Knechtla, slavnou polskou plakátovou
školu zastupují Franciszek Starowieyski a Jan
Młodożeniec, k vidění jsou také práce z Francie
a ze Sovětského svazu.
Slavnostní zahájení výstavy se v domě U Rytířů
uskuteční v pátek 7. února od 17 hodin, pří-
stupná bude do 29. března. Proběhne též řada
doprovodných akcí pro děti i dospělé: works-
hopy (15. a 27. února, 2. a 14. března), komento-
vaná prohlídka pro pedagogy (18. února)
a projekce filmu Baron Prášil s komentářem fil-
mové historičky Petry Beranové v Kině Sokol
(26. března). Bližší informace na www.galerie.li-
tomysl.cz nebo v galerijním programovém le-
táku, který je k dispozici v domě U Rytířů,
v informačním centru a na dalších místech spja-
tých s kulturou a turismem.

Stanislav Vosyka

Babiččina Barunka 200 let 
od narození Boženy Němcové
1. únor – 19. duben 2020
Od prvního února probíhá v pro-
storách Regionálního muzea
v Litomyšli výstava Babiččina
Barunka, připomínající výročí
200 let od narození slavné české
spisovatelky Boženy Němcové.
Vzhledem k tomu, že Němcová
v Litomyšli během svého života
dvakrát pobývala, nelze jubi-
leum pominout, přestože její pří-
tomnost v Litomyšli je spojena
spíše s koncem jejího života. V roce 1861 ji zde
nepříliš galantně hostil tiskař Antonín Au-
gusta, když spolu připravovali druhé vydání
románu Babička. Výstava shrnuje zásadní
události života Boženy Němcové, věnuje se
také oběma litomyšlským etapám i pobytu na
Horách u České Třebové. Regionální muzeum
má to štěstí, že uchovává osobní předměty
Boženy Němcové, které návštěvníci výstavy
jistě ocení.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 31. ledna od
17 hodin. V rámci zahájení vystoupí Mgr. Mar-
kéta Palowská s monologem Osobní zpověď
Boženy. Výstava je připravena ve spolupráci
s Ostravským muzeem a své sbírky na ni po-
skytlo i Městské muzeum v České Třebové,
Městská galerie Litomyšl a Muzeum Boženy
Němcové v České Skalici.

Doprovodný program
Srdečně Vaše Božena Němcová
1. únor – 21. červen 2020
K výstavě Babiččina Barunka je
připraven nezvykle pestrý dopro-
vodný program ve spolupráci
s Městskou galerií Litomyšl
a Městskou knihovnou Litomyšl,
protože Božena Němcová je
spjata s knihami i výtvarným
uměním. Program je výzvou pro
jednotlivce, rodinné týmy nebo

školní kolektivy, aby se o spisovatelčině životě
dozvěděli něco víc zábavnou formou. Délka do-
provodného programu přesahuje proto délku
trvání výstavy, chtěli jsme dát veřejnosti co nej-
větší prostor, aby měla možnost vybrat si z na-
šich programů to, co by ji opravdu bavilo.
V každé instituci je možnost vyzvednout si hrací
kartu a sesbírat tři různá razítka za splněný pro-
gram. Vyplněnou ji pak stačí odevzdat v jakéko-
liv z pořadatelských organizací a čekat, zda
právě vás 26. června 2020 nevylosujeme a ne-
odměníme. 

Za jeden z těchto programů získáte razítko v RML:
Vědomostní kvíz Co vše byste měli o Boženě
Němcové vědět!
1. 2. 2020 – 19. 4. 2020, kdykoliv v otevírací
době, RML, výstava Babiččina Barunka

Pracovní list kvízu k vyzvednutí na pokladně,
kde vám také zkontrolují odpovědi a dají razítko.
List si ponecháte, protože jak jinak byste se
k nově získaným znalostem mohli vrátit? Teď už
vás nikdo otázkou na slavnou spisovatelku ne-
zaskočí.
Pro školní kolektivy možnost objednat dopředu
komentovanou prohlídku na klimesova@rml.cz.
Rukodělná dílna s Boženou Němcovou
sobota 29. 2. 2019, 13.00–16.00, ateliér RML
Sobotní odpoledne rozdělíme na dvě části:
v 13.00, 14.00 a 15.00 hodin projdeme výstavu
s Boženou Němcovou a dozvíme se o ní víc, než
je psáno na výstavě. Zbylý čas věnujeme vyrá-
bění nezbytných potřeb pro slavné spisovatele
– husího brku, podivného inkoustu a pro dívky
náramku ve stylu Boženy Němcové. Vstupné
dle ceníku plus cena za materiál na výrobky.
Samoobslužná rukodělná dílna – Náramek
Boženy Němcové
1. 2. 2020 – 19. 4. 2020, kdykoliv v otevírací
době, RML, výstava Babiččina Barunka
Samoobslužná dílna určená malým parádnicím.
Cena 20 Kč.

Doprovodný program Městské galerie a Měst-
ské knihovny Litomyšl sledujte na jejich strán-
kách. Program je také součástí herní karty,
která je po celou dobu k dispozici ve všech po-
řadatelských institucích na vyžádání zdarma.

Hana Klimešová

Brána recyklace
5. únor – 22. duben 2020
Výstava Brána recyklace vznikla v roce 2009
jako přehlídka uměleckých děl z odpadového
materiálu. Postupem času se však její obsah
změnil a nyní jsou zde i recyklované výrobky, se
kterými se běžně setkáváme. Na výstavě tak
můžete vidět předměty každodenní potřeby,
o kterých většina z nás mnohdy ani netuší, že
již prodělávají několikátý recyklační cyklus. Mů-
žete si prohlédnout, co vše se dá vyrobit ze skla,
papíru, plastů nebo nápojových kartonů.
Cílem výstavy je poukázat na význam třídění
a recyklace odpadů. Recyklované výrobky nejsou
žádnou výjimkou, jsou všude kolem nás. Ovšem
aby prošly materiály procesem recyklace, je
třeba je řádně vytřídit. Na výstavě se můžete
také na přehledných informačních panelech do-
zvědět více o správném nakládání s odpady.
Výstava Brána recyklace je pořádána nezisko-
vou společností EKO-KOM a. s. ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Litomyšli. Můžete ji
v prostorách muzea navštívit od 5. 2. 2020 do
22. 4. 2020. Poslední den výstavy pak bude od
10 hodiny pro všechny návštěvníky připraven
před budovou muzea doprovodný program
s různými soutěžemi ke Dni Země 2020.

Veronika Sochůrek



v Litomyšli v únoru 2020
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 2. So 9.30-17.30 Konečně změnit svůj život - konstelační prožitkový seminář s RNDr. Ivanou Jakubíkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10.00-16.00 Africké trhy • Zámecká jízdárna tel. 777 100 897
21.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be the One - all music, dj Styx, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 2. Ne 15.00 Zpívání manter s Mantrovníky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
4. 2. Út 10.00 Chrastítko do průvodu - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
5. 2. St 19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
6. 2. Čt 19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

19.00 Je to náš příběh! - přednáška prof. Pavla Hoška o vlastenectví a křesťanských hodnotách • Nový kostel tel. 461 612 263
7. 2. Pá 17.00 Karel Zeman - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765

19.30 Ples SZaTŠ Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Atmo music + Sofian Medjmedj - koncert, afterpárty s dj Filem, 220 Kč předem / 270 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Best of 2000-2010 - dj Mig, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 2. So 10.00-16.00 Malý dům a velká zahrada - celodenní seminář s architektem Petrem Hájkem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Hasičský ples - hraje skupina MIX, občerstvení zajištěno, bohatá tombola, vstupné 90 Kč • Kulturní dům Pohodlí tel. 777 859 081
21.00 Analogue párty - dj Komár, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Funky Ride - house music, dj Glenn & guests, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 2. Ne 17.00 Úplňková meditace s křišťálovými mísami • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10. 2. Po 15.00 Milan Rastislav Štefánik "Muž slnka" - přednáška Mgr. Kataríny Žilinské • městská knihovna tel. 461 612 068
11. 2. Út 10.00 a 17.00 Valentýnské tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

15.00 Párty hry - deskové hry pro malé i velké • městská knihovna tel. 461 612 068
18.30 - 20.30 Aktivní meditace "Osho" + tanec • Centrum Spontanea tel. 776 101 972

12. 2. St 19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
14. 2. Pá 20.00 Cocoman + Dr. Kary + Dorsey + Dj Selector Boldrik - koncert, vstupné 140 Kč předem / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna

22.00 Valentýnská párty - RNB music, dj Mig, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
15. 2. So 10.00 Zabijačka v tradičním stylu - harmonikáři, čerstvé tradiční zabijačkové pochoutky vlastní výroby • restaurace Veselka tel. 776 887 719

13.00-15.00 Galerie dětem: Workshop animace pro nejmenší - výtvarná dílna • dům U Rytířů tel. 461 614 765
15.00 a 19.00 Prague Cello Quartet: Broadway Tour - koncert, vstupné 320 - 500 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 161
16.00-22.00 Dlouhý tanec s kakaovou ceremonií • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Párty na Max - all music, dj Stayer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 2. Po 17.00 Trek kolem Annapuren - cestopisná přednáška pana Václava Sedláčka • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Pět jazyků lásky - přednáška v rámci Klubu zdraví, přednáší J. Libotovský (lektor KZ) • rodinné centrum tel. 607 605 720

18. 2. Út 10.00 a 17.00 Veselé čepičky z papíru - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 8. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

19. 2. St 9.00-17.00 Výklady karet - Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Degustace šumivých vín - nutná rezervace předem • Prosekárna Nový svět tel. 724 190 104
19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

20. 2. Čt 16.30 Archivní čtvrtek: Benediktinská klášterní knihovna v Broumově • Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli tel. 461 614 810
17.00-20.00 Měj (se) rád aneb Odhalte svou pravou podstatu - přednáška Karla Spilka • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 9. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

21. 2. Pá 19.30 Ples SPgŠ - maturitní ples třídy 4C • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Alkehol - koncert, afterpárty s dj Filem, 290 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Disco mejdan - dj Vojta Baranec, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 2. So 10.00 a 14.00 Netradiční komentovaná prohlídka města - procházka s kvalifikovaným průvodcem • začátek prohlídky je v infocentru na náměstí
20.00 Společenský ples A-klubu Pohodlí - hraje Vepřo knedlo s Dádou • Kulturní dům Pohodlí tel. 734 840 276
20.00 Jelen - koncert, vstupné 440 Kč předprodej / 490 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland - house music, dj Glenn & guests, 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 2. Ne 14.00-17.30 Krátké inspirativní přednášky - o vzdělávání budou hovořit: M. Jaroš, O. Kania, V. Dobeš, J. Hábl, P. Daniš, vstup 190 Kč • Zámecká jízdárna
24. 2. Po 18.00-20.00 Rozhovory DVTV na téma vzdělávání - moderuje Daniela Drtinová, 190 Kč • Zámecká jízdárna tel. 777 100 897
25. 2. Út 09.30 Masopustní průvod • sraz na zahradě I. mateřské školy (Zámecká) tel. 607 605 720

18.00 Tanec léčení vztahu s maminkou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00-22.30 Kurz tance a společenské výchovy - 10. lekce, 2. prodloužená, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

26. 2. St 09.00 Masopustní koblihy - nutná rezervace předem telefonem nebo v RC • rodinné centrum tel. 732 141 575
16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
17.30 Muzikoterapie s tibetskými mísami - s Lucií Šternástkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

27. 2. Čt 17.00 Kdo, když ne my? - panelová diskuze o lidských právech doma i ve světě, vstup volný • Zámecký pivovar tel. 461 612 385
17.30-20.00 Večer s galerií: Workshop animace - vytvořte si vlastní animovaný film, 20/40 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

28. 2. Pá 19.30 Ples SPgŠ - maturitní ples třídy S4B • Smetanův dům tel. 461 615 705
20.00 Doctor Victor, Chaos KZR a Upside Down - koncert, afterpárty, vstupné 150 Kč v předprodeji / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna
22.00 Friday Dancing - dance & club music, dj Pegas, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 2. So 10.00-17.00 Energie ženy - celodenní seminář s Janou Radovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13.00-16.00 Rukodělná dílna s Boženou Němcovou - v ateliéru RML • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  1., 2. 2.  Případ mrtvého nebožtíka - film ČR, krimi/komedie, 100 min, 100 Kč
Út, St  4., 5. 2.  Králíček Jojo - film USA, komedie/drama/válečný, 110 min, titulky, 130 Kč
Čt, Pá  6., 7. 2.  Šťastný nový rok - film SR/ČR, romantický/komedie, 100 min, 120 Kč
So, Ne  8., 9. 2.  Birds Of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) - film USA, akční/dobrodružný/krimi, 110 min, 140 Kč
Út, St 11., 12. 2.  Malé ženy - film USA, drama/romantický, 135 min, titulky, 120 Kč
Čt, Pá 13., 14. 2.  Gentlemani - film USA, akční/krimi, 115 min, titulky, 130 Kč
So, Ne 15., 16. 2.  Chlap na střídačku - film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
Út, St 18., 19. 2.  Příliš osobní známost - film ČR/SR, komedie/romantický, 110 min, 120 Kč
Čt 20. 2.  Filmový klub: Judy - film Velká Británie, životopisný/drama, 120 min, titulky, 120 Kč
Pá 21. 2.  Fantasy Island - film USA, dobrodružný/komedie/fantasy/horor/mysteriózní, 120 min, titulky, 120 Kč
So, Ne 22., 23. 2.  Modelář - film ČR, drama/komedie/psychologický, 110 min, 130 Kč
Út 25. 2.  Promítání pro seniory: Špindl 2 - film ČR, komedie, 110 min, 60 Kč
Út, St 25., 26. 2.  Vlastníci - film ČR, komedie/drama, 100 min, 120 Kč
Čt, Pá 27., 28. 2.  Sviňa - film SR, drama/thriller, 105 min, 120 Kč
So, Ne 29. 2., 1. 3.  1917 - film USA/Velká Británie, drama/válečný, 120 min, titulky, 130 Kč
Út, St  3., 4. 3.  Daria - film ČR, thriller/mysteriózní, 95 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  1., 2. 2.  Velké přání - film Mexiko, animovaný/rodinný, 90 min, 110 Kč 
So, Ne  8., 9. 2.  Tlapková patrola: Vždy ve střehu - film Kanada, animovaný, 80 min, 120 Kč
Út 11. 2.  Ledové království II - film USA, animovaný/muzikál/fantasy/komedie, 100 min, 80 Kč
Čt 13. 2.  Jumanji: Další level - film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, 80 Kč
So, Ne 15., 16. 2.  Super mazlíčci - film Čína/Německo, animovaný/rodinný/komedie, 90 min, 110 Kč
So, Ne 22., 23. 2.  Ježek Sonic - film USA/Japonsko, animovaný/akční/dobrodružný, 90 min, 120 Kč
Po 24. 2. od 9.30  Jak postavit sněhuláka - pásmo pohádek pro nejmenší (Jak se chtěl zajíček klouzat, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže), 30 Kč
So, Ne 29. 2., 1. 3.  Zakleté pírko - film ČR, pohádka, 100 min, 110 Kč

29. 2. 21.00 Analogue párty - dj Komár, vstupné 50 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

1. 3. Ne 10.00-17.00 Energie ženy - celodenní seminář s Janou Radovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou: Cestujeme za zvířátky - zábava pro naše nejmenší diváky, 180 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 3. Po 9.30, 11.30 a 14.00 Lunapark filmových vynálezů - celodenní výtvarné dílny pro dětské a školní skupiny, vstupné 50 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
3. 3. Út 9.00-17.00 Osobní konzultace - Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00-21.30 Kurz tance a společenské výchovy - 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
4. 3. St 19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 3. Čt 19.00-24.00 Věneček - závěrečná lekce Kurzu tance a společenské výchovy, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 3. Pá 19.30 Ples SSOŠ Trading Centre - maturitní ples • Smetanův dům tel. 734 322 314

20.00 Už jsme doma - koncert, afterpárty, vstupné 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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

PLESY V OKOLÍ LITOMYŠLE
1. 2. So Skautský ples - hraje Combo 2 • Sokolovna Dolní Újezd
1. 2. So Sokolský ples • KD Osík
1. 2.  So Hasičský ples • Sokolovna Sloupnice
7. 2.  Pá Farní a skautský benefiční ples - hraje Combo 2 • KD Čistá 
7. 2.  Pá Hasičský ples • KD Sebranice
8. 2.  So Hasičský ples - hraje Mix • KD Pohodlí u Litomyšle
8. 2.  So Divadelní ples • KD Němčice
15. 2.  So Hasičský ples - hraje Petr Klusoň a Kdo má čas • Sokolovna Dolní Újezd
15. 2. So Benefiční rybářský ples - hraje Arzekt a Adele, předprodej vstupenek v IC Litomyšl • KD Čistá 
15. 2. So Divadelní bál • Sokolovna Sloupnice
21. 2. Pá Babský bál • KD Na Rychtě Janov
21. 2.  Pá Maškarní ples • KD Němčice
22. 2. So Fotbalový ples • KD Čistá 
22. 2. So Společenský ples A-klubu Pohodlí - hraje Vepřo knedlo s Dádou • KD Pohodlí u Litomyšle
29. 2. So Obecní ples - hraje Vepřo knedlo zelo • KD Na Rychtě Morašice  
14. 3. So Obecní babský bál • KD Čistá 

KARNEVALY PRO DĚTI 
2. 2. Ne Dětský karneval - od 14.30 • Sokolovna Dolní Újezd
23. 2. Ne Dětský karneval - od 14.00 • KD Sebranice
7. 3. So Dětský karneval • KD Němčice

KAM ZA PLESEM NEBO NA KARNEVAL V OKOLÍ LITOMYŠLE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 31. 3. Česká herečka a výtvarnice Jana Krausová, kamenosochaři J. a M. Stoklasovi: Obrazy, keramika - výstava  • Galerie Sofia
31. 3. Zimní dětská herna - volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 2. 2. Výstava papírových betlémů - otevřeno dle domluvy na tel. 724 704 977 • Husův sbor
do 1. 3. Fenomén Igráček - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 1. 2. do 19. 4. Babiččina Barunka / 200 let od narození Boženy Němcové - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 1. 2. do 19. 4. Co vše byste měli o Boženě Němcové vědět - vědomostní kvíz • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 1. 2. do 19. 4 Náramek Boženy Němcové - samoobslužná dílna určená malým parádnicím, cena 20 Kč • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 5. 2.. do 22. 4. Brána recyklace - interaktivní výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 8. 2. do 29. 3. Karel Zeman - výstava věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých režisérů Karlu Zemanovi • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12, 13-17
od 10. 2. do 13. 2. Duhové jarní prázdniny - celodenní program pro děti od 1. třídy • Středisko volného času Litomyšl • 8-16
od 14. 2. do 16. 2. Valentýnské degustační menu - živá hudba, menu podáváme celý víkend • Hotel Aplaus • 11.00-22.00, restaurace Bohém
od 14. 2. do 16. 2. Valentýnské menu • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 23. 2. do 25. 2. Nakopněte svoji školu - festival vzdělávání v Litomyšli, www.nakopnetesvojiskolu.cz • Zámecké návrší

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

1. 2.                  So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl - VK Lanškroun - ženy, KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Sokol Česká Třebová - KP 1. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vysoká nad Labem - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
2. 2.                 Ne             9.00                   Volejbal: Krajský přebor trojky chlapci • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             16.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. Hornets Brno ZŠ Horní - divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
5. 2.                St              18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová - čtvrtfinále play off Krajské ligy mužů • Krytý zimní stadion
8. 2.            So             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Hradecké lvice B - VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
15. 2.               So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy A - KP I. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                 Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. Vlčice Žďár nad Sázavou - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
16. 2.             Ne             9.30 a 11.15       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Náchod - VP žákyň U14 • Sportovní hala Jiskra

                               13.30 a 15.00   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Loko Trutnov - VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
18. 2.          Út             17.00                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. VHK Robe Vsetín - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion
22. 2.              So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Sokol Pardubice I - KP I. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             16.00 a 18.00   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Vysoké Mýto - NRS juniorů 19 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
23. 2.              Ne             16.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBC Mohelnice - divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
25. 2.              Út             18.30                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Tygři Brno - extraliga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
29. 2.              So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Sokol Dolní Újezd - KP I. třída, ženy • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                            17.15                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy - Liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
1. 3.                  Ne             9.00                   Volejbal: Krajský přebor trojky dívky • Městská sportovní hala při III. ZŠ

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
www.bazen-litomysl.cz

Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)
•Po, St 20.00 Krav Maga

Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
www.sportcentrum-litomysl.cz

Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Otevírací doba sauny:
• Po 16.00-21.30 bez omezení
• Út 15.30-21.00 ženy
• St 15.00-17.30 muži, 17.30-22.00 bez omezení
• Čt 16.30-22.30 bez omezení
• Pá 15.00-17.30 muži, 17.30-22.30 bez omezení
• So 15.30-21.30 bez omezení
• Ne 15.30-21.00 bez omezení
www.areal-sokolovna.cz

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá ve Fitcentru FILA a ve sportovní hale Jiskra u

zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance 
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

ZUŠ - budova "TUNEL", , tel.: 461 612 195
• Po od 19.00-20.30  Orientální tanec a Adrianou Morávkovou
(více info na tel. 728 684 634)

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

Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
• od 17. 2. každé Po 18.00-19.15  Prožitkové bubnování s Pavlem
Jasanským (celkem 15 lekcí, více info na tel. 775 615 362,
www.zemezneni.webnode.cz)
• od 18. 2. každé Út  9.00-12.00  Muzikohrátky s prťátky pro
děti od 6 měsíců do 2 let s Alžbětou Jasanskou Melkusovou
(celkem 10 lekcí, více info na tel. 606 728 504, www.zemez-
neni.webnode.cz)
• St 5. 2. a 19. 2. od 19.00  Spontánní tanec - volný pohyb na
hudbu bez návodů a choreografií

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h 
• Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz/spinning.html

Sokolovna, tel.: 732 962 686
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 dívky

Krytý zimní stadion, tel.: 774 432 169
Veřejné bruslení:
• So a Ne 13.30-15.30
• od 10. 2. do 14. 2. (jarní prázdniny) denně 13.30-15.30
www.hclitomysl.cz

SPORT, CVIČENÍ

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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

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

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, Ticket Live a
Colosseum. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet. Internet, tisk a kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.

Nově v nabídce: parkovací a dálniční známky na rok 2020, aktuální přehled předprodeje vstupenek na www.ticlitomysl.cz/vstupenky

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       1. 2. 20.00               Hasičský ples – hraje hudební skupina Quatro • sokolovna
                                   22. 2. 18.00            Pohádka mládí – Divadlo Květ Života zahraje autorskou veselohru o pěti obrazech z let 1957, 1967, 1993 a 2018 • sokolovna
                                             23. 2. 14.00            Beseda o cestě borovské expedice do Řecka na Simsonech • sokolovna
BYSTRÉ                        7. 2. 20.00               Společenský ples – hraje skupina Nonus, těšit se můžete na předtančení žáků 9. tříd a ZUŠ Bystré • sokolovna
                                   8. 2. 13.30               Dětský maškarní karneval • sokolovna
                                             13. 2. 17.00              Beseda nad knihou Bystré, město dobrých rodáků – vstupné 20 Kč • v Komunitním sále MFD
                                   22. 2. od 12.00       Masopustní veselí – od 10. února mají zájemci možnost vypůjčit si v IC karnevalové masky • před prodejnou masny, sokolovna
                                             29. 2. 19.00            Jednou hole, jednou na nože – divadlo bysterského ochotnického souboru, vstupné IC 60 Kč, na místě 70 Kč • sokolovna
DOLNÍ ÚJEZD                1. 2. 20.00               Skautský ples – hraje Combo 2, vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno, vstup ve společenském oblečení • sokolovna
                                   2. 2. 14.30               Dětský karneval • sokolovna
                                             15. 2. 20.00            Hasičský ples – hraje Radek Klusoň - Kdo má čas, občerstvení zajištěno, vstupné 70 Kč • sokolovna
                                   22. 2. 14.22            Dolnoújezdský Masopust – Téma: Hospodářství aneb Když jsem já sloužil.., hraje kapela Samoband • různá místa
OLDŘIŠ                                8. 2. 20.00              Hasičský ples v Oldřiši – hraje kapela Arzekt , více na www.oldris.cz • Orlovna
                                   9. 2. 14.00               Dětský maškarní karneval • Orlovna
POLIČKA                             22. 2. 20.00           Jazzové setkání: Robert Balzar Trio – koncert k 20 letům setkání • Divadelní klub Polička 
                                   25. 2. 19.00            Expedice Borneo s Kateřinou a Milošem Motani • Divadelní klub Polička
                                             do 26. 4.               Retrogaming: počátky počítačů u nás – výstava • Centrum Bohuslava Martinů Polička
SEBRANICE                       2. 2. 16.00               Pohádka Mach a Šebestová – hraje divadelní spolek Vostřebal, vstupné dobrovolné • na sále KD
                                   7. 2. 20.00               Hasičský ples • na sále KD
                                             16. 2. 15.00             Sněhová vločka – divadelní pohádka, vstupné dobrovolné • na sále KD
                                   22. 2. od 12.00       Masopustní hody – občerstvení, od 13.30 maškarní rej • u kapličky na Pohoře
                                             23. 2. 14.00            Dětský karneval • na sále KD
SVOJANOV                         7. 2.                          15. Obecní ples • na radnici ve Svojanově 

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             18. 2. 18.45          Listování: Jak se stát diktátorem (Mikal Hem) – účinkují A. Novotný a P. Bořecký, vstupné 80 Kč • Alternativní klub Tyjátr
                                   24. 2. 18.00          Sportovec roku – v rámci programu vystoupí zpěvačka a šansoniérka Eliška Lüftnerová • Fabrika
                                             29. 2. 13.00           Oblastní kolo Porty – soutěž pro muzikanty nejen z českomoravského pomezí, vstupné 50 Kč • Alternativní klub Tyjátr
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    4. 2. 19.00           Jaime Salom: Intimní příběhy z Ráje – divadelní představení Divadelního studia Bouře • kinosál muzea
                                   14. 2. 19.00          Valentýnský večer – dozvíte se více o sushi a lásce na Dálném východě • dvorana muzea
                                             27. 2. 19.00          Proč ne band – koncert • dvorana muzea
POLIČKA                      do 26. 4.               Retrogaming / počátky počítačů u nás - výstava • Centrum Bohuslava Martinů
                                   22. 2. 20.00         Jazzové setkání: Robert Balzar Trio – koncert k 20 letům setkání • Divadelní klub Polička
                                             25. 2. 19.00          Expedice Borneo s Kateřinou a Milošem Motani • Divadelní klub Polička
VYSOKÉ MÝTO                  7. 2. 20.00          Please The Trees – charizmatičtí PTT po letech v M-klubu • M-klub
                                   20. 2. 19.30           David Koller: Acoustic Tour – koncert • Šemberovo divadlo
                                             22. 2. 20.00          Špejbl´s Helpers / AC DC revival – koncert • M-klub

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          23. 2.                      Masopust na statku – masopustní veselí se zabijačkovými pochoutkami i maškarami • Šrámkův statek Piletice
CHEB                           1.-2. 2.                    Výstava železničních modelů – hlavním exponátem je kolejiště v měřítku TT s délkou přes 35 m • Kulturní centrum Cheb
JINDŘICHŮV HRADEC     23. 2.                      Masopustní průvod městem + dětský karneval • centrum města a KD Střelnice
KUTNÁ HORA                    26. 2.                      Varhanní koncert v kapli Vlašského dvora – za nově restaurované varhany se posadí varhaník a klavírista Pavel Smíšovský
POLIČKA                      do 26. 4.               Retrogaming / počátky počítačů u nás - výstava • muzeum
TELČ                                     21. 2.                       Masopust v Telči – průvod masek studentů GOB a SOŠ Telč a dětí základních a mateřských škol, můžete se těšit i na vepřové hody
TŘEBOŇ                              15. 2.                       Kolem Světa za Hanzelkou – symbolická cesta od hotelu Svět na hřbitov sv. Jiljí, k místu posledního odpočinku Jiřího Hanzelky 

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

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

Sazby hypoték dosedly na dno. Lidé si půjčují čím
dál vyšší částky – více na www.consultvk.cz

LITOMYŠL – prodej bezbariérového bytu 2+kk s bal-
konem ve zděné novostavbě u nemocnice. Plocha
58 m2, 4. NP, okna plastová, komora na podlaží. Byt
se prodává včetně kompletního vybavení. 
Č. 1517                                                 Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej bytu 2+1 s balkonem ve II.NP ve
zděné bytovce u městského úřadu. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci s atraktivní kuchyňskou linkou se
zabudovanými spotřebiči, má vl. topení, plast. okna.
Plocha 51 m2, 2 sklepy.  
Č. 1516                                                      Cena: 2 700 000 Kč
LITOMYŠL – prodej zděné řadové garáže (dolní část
patrové garáže) na ulici T.G.M. (u městského úřadu).
Vrata na el. ovládání, podlaha keramická dlažba,
vnitřní rozměr 2,76 x 5,80 m. 
Č. 1516-1                                                      Cena: 350 000 Kč
OLOMOUC – prodej bytu pro  studenty , startovací
nebo seniorské bydlení. 2+kk po celkové rekon-
strukci v I. NP., v osobním vlastnictví, v domě po re-
vitalizaci (zateplení, zasklení lodžie, nová okna,
výtah). Příjemná okrajová část velkoměsta se zajiš-
těnou obč. vybaveností a pohodlným dojezdem do
centra. ENB C/112. 
Č. 1512.                                                    Cena: 2 350 000 Kč
LITOMYŠL – prodej RD 4+kk s jedinečným výhle-
dem na zámek. ÚT plyn, okna dřevěná, střešní okna
VELUX, zimní zahrady, 2 koupelny, z OP terasa,
okrasná zahrada (332 m2). Dřevostavba se zateple-
ním, 2 sklepy, tech. místnost, garáž. ENB D/218
Č. 1506                                                   Cena: 4 950 000 Kč
LANŠKROUN – ul. Kežmarská: Prodej užívacích práv
k družst. bytu 3+1 (91 m2) ve III.NP se 2 balkóny v byt.
domě z r. 2003. Krásné a příjemné bydlení. Výhodná
poloha v blízkosti centra, obč. vybavenosti a přírody.
K nastěhování ihned. ENB C/86
Č. 1471-02                                             Cena:  2 950 000 Kč 
NĚMČICE (OKR. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským
potokem, po celk.rekonstrukci (rok 2016). Relax
v přírodě do 5 min. od Litomyšle. Není připojení na
elektro a vodu. 
Č. 1509                                               Cena: informace v RK  
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 75m2 pro
obchod, ateliér, sídlo firmy. Podlahová plocha cel-
kem 140m2. Vstup ze Smetanova náměstí nebo
z ulice Mariánská. Uzavřený dvorek, dva sklady, so-
ciální zařízení pro ženy, muže, personál, šatna.
Vlastní odečty elektro, plynu a vody. Volné ihned.
ENB G
Č. 1502.                                              Cena: informace v RK
LITOMYŠL – pronájem nebyt. prostor 15 m2 pro ob-
chod či kancelář na Smetanově náměstí naproti
poště. Podlaha – keramická dlažba, prosklené plochy
jako výloha. Volné od 1.1.2020. ENB G.
Č. 1497.                                                                Cena dohodou

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás přijďte k nám, znáte nás.

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

Je to náš příběh!
Napsat knihu Evangelium podle Jaroslava Fo-
glara nebo popsat duchovní odkaz Ernesta
Thompsona Setona či rýpnout do toho, co je to
vlastenectví a jak náboženské je všechno to
naše odkazování k českým národním hodno-
tám, to přesně odpovídá práci religionisty na
Univerzitě Karlově. Do Litomyšle zavítá
prof. Pavel Hošek a bude přednášet v Novém
kostele právě o vlastenectví a křesťanských

hodnotách české kultury. Je to náš příběh! Tak
se jmenuje i kniha vydaná před dvěma lety.
Pavel Hošek je mimo profesuru na evangelické
teologické fakultě také viceprezidentem České
křesťanské akademie, která veřejnou přednášku
pořádá v Novém kostele Církve bratrské v Lito-
myšli, Moravská 1222 ve čtvrtek 6. 2. 2020
v 19.00 hod. Daniel Kvasnička

Štefánik a Annapurny
Srdečně vás zveme na únorové přednášky
v městské knihovně. 
První se uskuteční v pondělí 10. 2. v 15.00 hod.
Má název „Milan Rastislav Štefánik – MUŽ
SLNKA“, přednášet bude Mgr. Katarína Žilinská,
členka Ebicyklu, SZA (Slovenský zvaz astrono-
mov), SAS při SAV. Představí osobnost M. R. Šte-
fánika nejen jako politika, vojáka a diplomata,
ale také jako vynikajícího vědce a astronoma.
Přednášku pořádáme ve spolupráci s Klubem
amatérských astronomů Zdeňka Kopala. 

V pondělí 17. 2. v 17.00 hod. se můžete těšit na
cestopisnou přednášku pana Václava Sedláčka
o Nepálu, kterou nazval „Trek kolem Annapu-
ren“. Pan Sedláček se podělí o své zážitky
z cesty okolo Annapuren, navíc s výstupem do
základního tábora po hlavní vrchol Annapurny.
Ušel 272 km s celkovým převýšením 16 000 m.
Nejvýše položené místo treku bylo sedlo Torung
la – 5416 m. Navíc poznal hlavní město Nepálu
Káthmandú a město Pokhara.

Iva Pekníková

Srdečně Vaše Božena Němcová
V roce 2020 si připomínáme 200 let od naro-
zení Boženy Němcové. Jméno slavné autorky je
spojeno i s Litomyšlí, kde pobývala a spolupra-
covala s Augustovým nakladatelstvím, proto se
naše knihovna s nadšením zapojila také do pro-
jektu Srdečně zdraví Božena Němcová. Spo-
lečně s městskou galerií a regionálním muzeem
jsme vytvořili doprovodné programy, které vás
seznámí s dětstvím, osudem a životním dílem
spisovatelky. Nabízíme zábavu pro všechny
a získávat razítka za splněné úkoly můžete
sami, s přáteli nebo rodinou od února do
června.
V knihovně jsme pro vás připravili hru Napříč
časem s Barunkou, při které projdete všechna
oddělení, prozkoumáte a odhalíte tajemství
o díle a životě Boženy Němcové. Soutěž bude
probíhat v půjčovní době knihovny, kromě so-
boty a středy, kdy nejsou všechna oddělení ote-
vřená. 
Nezapomněli jsme ani na školy. Projektový den
Barunka versus Sofie žáky a učitele zavede do

dětství spisovatelky. Co se asi stane, potká-li se
Barunka Panklová s dívkou dnešní doby – Sofií?
A obě dívky si budou povídat, co zažívají ve
škole, jaké jídlo mají nejraději, jaké hry je baví
nebo jak tráví volný čas. Děti se tak mohou za-
myslet, jaké výhody či ztráty přináší dnešní svět
a v jaké době by chtěly žít. 
Pro rodiny s dětmi a školní skupiny je určen Po-
hádkový den s Barunkou, kdy nám svět pohá-
dek Boženy Němcové předvedou děti
z dramatického oboru ZUŠ pod vedením Jany
Paulové. Přečíst pohádku přijde i „babička Ba-
runky“ Magdaléna Novotná, která má pro děti
vždy vlídné slovo a je laskavost sama. 
Veřejnost bude mít možnost setkat se na bese-
dách s pokračovatelkami Boženy Němcové,
které nám svými literárními dílky obohacují
knihovny. V rámci U3V proběhne přednáškový
cyklus Koho paní Božena potkala?
Těšíme se na vás a přejeme mnoho zábavy
v novém roce pod taktovkou Boženy Němcové.

Romana Dubjáková, Monika Horáková

Klub zdraví zve na „Pět jazyků lásky“
Jsou lidé, kterým nedělá problémy učit se cizí
jazyky. Jsou schopni se naučit v krátké době cizí
řeč, pokud jsou správně motivováni. Není nic
horšího, než se učit cizí řeč bez možnosti si ově-
řit své znalosti v praxi. Výuka cizích jazyků je
dnes přirozenou součástí vzdělávání dětí i do-
spělých nejen v České republice. Tvrdívá se, že
s angličtinou si všude vystačíme. Existují ale
země, kde bychom s angličtinou neuspěli.
A mohou nastat situace, kde nám žádný svě-
tový jazyk nepodá pomocnou ruku. Co dělat
v takovém případě? 
Přijďte v pondělí 17. února 2020 v 18.00 hodin
na speciální jazykový kurz, který v Rodinném
centru Litomyšl na Toulovcově náměstí pořádá
Klub zdraví. Na téma „Pět jazyků lásky“ bude
přednášet lektor KZ Jan Libotovský. Budete
možná překvapeni, kde všude se těmito pěti ja-
zyky můžete bez problémů a vysedávání nad
učebnicemi domluvit. K přednášce vám nabíd-
neme lahodný čaj a po přednášce diskuzi

a ochutnávku dalších zdravých jídel, jejichž re-
cepty pro vás budou připraveny. 
„Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj
výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí.“
Blaise Pascal, francouzský filozof, matematik,
fyzik, spisovatel (1623–1662). 
Těšíme se na všechny účastníky našeho jazyko-
vého kurzu, určitě své nabyté znalosti využijete
ve svém životě. 
Za tým Klubu zdraví Litomyšl Čestmír Šťovíček

Filip
Sokol

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

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

Kroužek Jihočechů
Kroužek Jihočechů se sejde ve čtvrtek 27. února
v 17.00 hod. na své druhé letošní schůzce. Ten-
tokrát se budeme věnovat historii sousedního
města Vysokého Mýta, se kterou nás seznámí
pracovník tamního regionálního muzea Mgr.
Vojtěch Barcal. Na přednášku zveme i nečleny
kroužku. Jana Kroulíková
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Archivní čtvrtky
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Lito-
myšli srdečně zve širokou veřejnost do své stu-
dovny na cyklus polytematických přednášek
s titulem „Archivní čtvrtky“. Archiváři a historici
představí své projekty založené na důkladných
archivních výzkumech a shrnou výsledky svého
bádání. Ve čtvrtek 23. ledna od 16.30 hodin po-
referoval vedoucí litomyšlského okresního ar-
chivu Michal Severa o nekatolících na
Litomyšlsku v rané době toleranční. Hovořil
o nesnadném vyhlášení tolerančního patentu
Josefa II. na litomyšlských panstvích a o prů-
běhu prvých tolerančních přihlášek. Celá ne-
klidná doba byla zasazena do obecných

souvislostí a komparována se situací na okol-
ních panstvích. 
Posluchače lze pozvat ještě na jeden únorový
a březnový archivní čtvrtek. Eva Vodochodská
a Zdeněk Zahradník z Katedry pomocných věd
historických a archivnictví Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové zahájí 20. února
v 16.30 hodin svoji přednášku s názvem „Bene-
diktinská klášterní knihovna v Broumově“,
v které shrnou několikaletý výzkum v rámci pro-
jektu „NAKI II – Brána moudrosti otevřená. Ba-
rokní kulturní dědictví klášterů Broumov
a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.“
Přednášející se zaměří na broumovskou část

O tajemství umírání, o tom, proč se bojíme
smrti, jaké zázraky se dějí v duších umírajících
Vznikající domácí hospic Bílá Holubice v Dolním
Újezdě vás zve na přednášky zakladatelky Do-
mácího hospice Duha v Hořicích Jany Siebrové,
které se uskuteční v pondělí 24. 2. v 17.00 hod.
v Domě s pečovatelskou službou v Dolním
Újezdě a v úterý 25. 2. v 17.00 hod. ve sboru Cír-
kve bratrské v Litomyšli – Novém kostele.
„Nejen vesmír má své zákony, i v lidském nitru
jsou zákony, které nám ukazují touhu po životě,
který smrtí nekončí. Tato touha je vlastní kaž-
dému lidskému srdci. Potřebujeme lásku dostá-
vat, ale máme potřebu ji také dávat, a to do
svého posledního výdechu. Člověk je určen ke
štěstí, a to je zcela vlastní všem lidem. Tyto sku-

tečnosti si nemocní na konci života zvlášť silně
uvědomují. Samota a opuštěnost je nejvýznam-
nějším znakem naší doby, ale také provokací,
abychom v situaci izolace, zvlášť při umírání,
něco dobrého vykonali. … Více než kdy jindy
bych chtěla povzbudit nás všechny zdravé lidi,
abychom se nebáli vstoupit do tajemství umí-
rání svých blízkých. Potřebují naši lásku, ale
i praktickou pomoc. Potřebují dojít k naději,
jinak by jejich dosavadní život poztrácel smysl.“
Z knihy Jany Siebrové Proč máme strach ze
smrti.
Jste srdečně zváni! 

Ladislava Částková, Marcela Boštíková
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Zveme na pane-
lovou diskuzi
Každý rok na přelomu února a března připravují
učitelé a žáci ZŠ Zámecká panelovou diskuzi na
některé z aktuálních témat. Ne jinak tomu bude
letos. Ve čtvrtek 27. února vás od 17 hodin
zveme do Klenutého sálu Zámeckého návrší
v Litomyšli na diskuzi „Kdo, když ne my?“, jejímž
nosným tématem bude dodržování lidských
práv u nás i ve světě, a to v minulosti i v sou-
časnosti. Hosty panelu budou dokumentaristka
Olga Sommerová, ředitel české pobočky
Amnesty International Mark Martin, šéfredaktor
reportážního kanálu Voxpot Vojtěch Boháč a ře-
ditel vzdělávacího programu Jeden svět na ško-
lách společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.
Nezastupitelnou roli budou mít při diskuzi také
žáci naší školy, kteří si připravili prezentaci, je-
jímž prostřednictvím vyhodnotí anketu, kterou
na konci loňského roku zrealizovali. Žákyně 9.
ročníku Eva Piknová a Marika Rožková se pak
spolu s Danielem Kvasničkou ujmou modero-
vání. Přijměte tedy pozvání a přijďte 27. února
v 17 hodin do Klenutého sálu. Těšíme se na vás!

Stanislav Švejcar,
učitel výchovy k občanství ZŠ Zámecká

Přijďte o jarních 
prázdninách do muzea,
nebudete se nudit!
12. únor 2020 v muzeu
Ve spolupráci se SVČ Litomyšl jsme si pro vás,
děti, připravili dílnu Tvořivý Igráček. Nejdříve si
společně prohlédneme výstavu Fenomén Igrá-
ček, kde si povíme něco z historie této oblíbené
hračky. Také zde načerpáme inspiraci pro tvo-
ření v muzejním ateliéru. Zde na vás již teď če-
kají bílé postavičky Igráčků a koníků, barevné
fixy, třpytky, peříčka apod., kterými si ozdobíte
svoje panáčky. Součástí dílny je také hraní
v herně u výstavy.
Na dílnu se, prosím, přihlaste na stránkách
Střediska volného času Litomyšl v rámci akce
Duhové jarní prázdniny na http://svc.litomysl.cz/
new/2020_jarni_prazdniny.php. Děkuje a tě-
šíme se na Vás. Renata Kmošková

Karel Spilko Měj (se) rád
Srdečně zveme na přednášku Karla Spilka Měj
(se) rád – Odhalte svou pravou podstatu, která
se bude konat 20. února od 17 do 20 hodin
v Centru Spontanea v Litomyšli. 
Jaké je to přijmout sebe a konečně se mít rád?
Je možné se pohybovat po proudu a více si uží-
vat to, co život přináší? Jak se osvobodit s pasti
nespokojených myšlenek, zažít klid mysli, i když
vnější prostředí tomu neodpovídá?
To vše bude přirozené, když si uvědomíme, kdo
doopravdy jsme. Jedině tak budeme ve spojení

s Láskou a zažijeme vnitřní klid, pocit svobody
a štěstí.
Ing. Karel Spilko působí jako lektor, spisovatel,
osobní a marketingový poradce. Zabývá se tvo-
řením vlastní reality, s jejíž pomocí lze údajně
docílit většího úspěchu například v práci, ale
i v rodinném životě. Dále se orientuje na různé
metody osobního rozvoje. Další informace na
www.matrix-neo.cz nebo na e-mailu
milam28@seznam.cz. Mila Bohunická

Příměstský anglický víkend „Upgrade”  
Když celý víkend mluvíte anglicky, něco to ve
vás zanechá... Právě taková příležitost se
chystá 29. února – 1. března přímo v Litomyšli!
Studentský Klub UP a Nový kostel vás zvou na
druhý ročník příměstského víkendu nadupa-
ného anglickými aktivitami a workshopy. Na
konverzace se připravují rodilí mluvčí, na volný
čas virtuální realita a na diskuze Kovy, Jindřich
Šídlo a další. Kvůli víkendu se upraví i provoz
Nového kostela a celá nedělní bohoslužba

proběhne v anglickém jazyce s překladem.
Protože jde o příměstskou akci, přespávají stu-
denti ve svých domovech, nebo na intru – v pří-
padě potřeby ale můžeme se zajištěním
ubytování pomoci. Díky práci dobrovolníků ví-
kend stojí jen 550,- (při registraci do 15. 2. pouze
450,-). Kapacity víkendu jsou omezené, tak re-
gistraci příliš neodkládejte. Kompletní program
víkendu a přihlašovací formulář najdete
na: klub-up.cz. Matyáš Hájek

projektu, která se věnuje knihovně, knihám
a prostorám pro ukládání knih v tamějším be-
nediktinském klášteře. Návštěvníci rovněž
zhlédnou krátký dokumentární film, který
v rámci projektu vznikl. 
Poslední březnový čtvrtek 26. března od 16.30
hodin se mohou návštěvníci těšit na předsta-
vení právě vydávané knihy a stejnojmennou
přednášku Filipa Bindera z Ústavu českých dějin
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s názvem
„Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahra-
niční cesty české a rakouské šlechty mezi osví-
censtvím a romantismem a jejich důsledky.“
Skutečnost, že výpravy utvářely nejen osob-
nosti jednotlivců vydávajících se do neznámého
prostředí, ale mohly mít i dalekosáhlé důsledky
dotýkající se celé společnosti, rozvoje vědec-
kého bádání a šíření vynálezů, ukazuje autor na
příkladu cest a aktivit Jana Rudolfa Czernina
z Chudenic, Aloise I. Josefa z Liechtensteina, Le-
opolda Berchtolda z Uherčic, Hugo Františka ze
Salm-Reifferscheidtu a arcivévody Jana Rakou-
ského. Michal Severa

Chovatelská přehlídka trofejí v Boršově
Městské úřady  Litomyšl, Svitavy, Polička a Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s Okresním mys-
liveckým spolkem ve Svitavách pořádají
Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře
v honitbách okresu Svitavy za rok 2019/2020.
Výstava trofejí se koná ve dnech 6. – 7. března

2020 v kulturním domě v Boršově u Moravské
Třebové od 8.30 do 18.00 hodin. V sobotu 7.
března od 8.30 do 12:00 hodin bude před kul-
turním domem zároveň probíhat „Jarní svod lo-
veckých psů“. Po oba dny je zajištěno zvěřinové
občerstvení.  Lenka Havranová
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Múza naděje 
Smetanovy Litomyšle
strana 1 >
Tématem letošního ročníku je naděje, která
volně propojí hudební i výtvarnou část festi-
valu. Inspirací je výročí konce II. světové války,
který přinesl naději na lepší budoucnost. Na-
děje vždy dokáže překonat zlé a vrátit do ži-
vota radost. „Nechceme tématem zdůrazňovat
konkrétní pořady, skladatele či díla a spojovat
je krkolomnými vysvětlivkami. Naší snahou je
představit celkovou koncepci festivalu v jeho
humanistickém poselství, touze po usmíření
a spolupráci mezi náboženstvími, lidmi a ná-
rody. Nadějí je stále se zvyšující účast mladých
interpretů a návštěvníků na festivalu, nadějí je
i jen čistá radost z tvorby a vnímání umění,“
vysvětluje dramaturg festivalu a umělecký ře-
ditel Vojtěch Stříteský.  
Festival přinese velký návrat, po více než dva-
ceti letech zavítají do Litomyšle dva reprezen-
tativní soubory ze Slovenska. Opera
Slovenského národního divadla Bratislava,
která se představí zcela novou inscenací Mo-
zartovy Figarovy svatby a galakoncertem
v čele se svými nejlepšími sólisty Ľ. Vargico-
vou, T. Juhásem, D. Jenisem, E. Hornyákovou,
D. Hamarovou a P. Mikulášem. Celý festival za-
hájí Slovenská filharmonie pod taktovkou šé-
fdirigenta Jamese Judda skladbami Smetany,
Verdiho, Wagnera, Rajtera a jubilanta Ludwiga
van Beethovena, jehož 250. výročí narození
bude jednou z hlavních dramaturgických linií
festivalu. V ní bude uvedena 8. a 9. symfonie
(Slovenská filharmonie, Filharmonie Brno), 5.
klavírní koncert (Lukáš Vondráček a Česká Sin-
fonietta), Mše C dur (Czech Virtuosi a Smíšený
pěvecký sbor Rastislav Blansko) a poctu Bee-
thovenovi složí mladí stipendisté programu
MenART v pořadu Panu Ludvíkovi s láskou. 
Operní řada přinese především Libuši, která
bude z důvodu prostorové náročnosti mimo-
řádně uvedena na zimním stadionu. Inscenace
brněnského národního divadla vznikla při pří-
ležitosti stého výročí Československa a na ob-
rovské ploše kluziště se na pozadí původního
příběhu Smetanovy opery promítnou dějinné
mezníky našeho národa. Dalšími operními ti-
tuly budou kromě zmíněné Figarovy svatby
Verdiho Aida, nová, velice úspěšná inscenace
Dvořákovy Rusalky režiséra Radovana Lipuse,
velká francouzská opera Giacoma Meyerbeera
Robert ďábel, ale též koncertní provedení
Gershwinovy opery Porgy a Bess. Na návštěv-
níky čeká již devátá stagiona na zámku Nové
Hrady s výjimečným projektem Třikrát Ariadna
(Monteverdiho fragment a jednoaktová opera
Martinů + Bendův melodram v režii Magdaleny
Švecové), ve Smetanově domě bude uvedeno
nové nastudování opery Lenky Nota Jsem
kněžna bláznů na libreto Olgy Sommerové
k 200. výročí narození Boženy Němcové. Z árií
a duet Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka,
Hectora Berlioze a Giacoma Pucciniho bude
sestaven galakoncert slavného tenoristy Pavla
Černocha. 
Dva koncerty vyslechnou návštěvníci v podání
České filharmonie a jejího šéfdirigenta Se-
mjona Byčkova. Partnerský orchestr Smeta-
novy Litomyšle uvede 5. symfonii Gustava
Mahlera a Mou vlast Bedřicha Smetany. Stejně
tak dvakrát koncertně vystoupí rezidenční
umělec Adam Plachetka, který v úvodním kon-

certu festival zahájí a ve Velkém finále premi-
érou projektu Possible Dream také zakončí. 
V březnu 2020 uplyne 300 let od úmrtí vý-
znamného italského stavitele Giovanni Bat-
tisty Alliprandiho, který vystavěl piaristický
chrám Nalezení sv. Kříže. K jeho poctě pod ná-
zvem Voce D’Alliprandi zazní koncerty mimo-
řádně uznávaného souboru barokní hudby
Collegium 1704 Václava Lukse nejen v Lito-
myšli, ale i v Alliprandiho poutním kostele
v Chlumku u Luže. Architektonické prvky pi-
aristického chrámu – empory, kůr, oratoře
a lávky – budou využity při koncertech Když
chrám rozezní žestě (Moravia Brass Band, di-
rigent Chuhei Iwasaki) a také Českého filhar-
monického sboru Brno, který zde oslaví 30.
výročí své existence. Piaristický chrám však
bude dějištěm i dalšího unikátního koncertu,
v pořadu Cesty ke zbožnosti se díky americ-
kému basistovi Joelu Frederiksenovi a syr-
skému pěvci Rebalu Alkhodarimu setká
křesťanská a muslimská hudební a duchovní
tradice. Další koncerty komorní řady se usku-
teční v zámecké jízdárně. Joel Frederiksen
spolu s Ensemble Phoenix Mnichov uvede
ještě pořad Requiem for a Pink Moon, v jíz-
dárně vystoupí též Belfiato Quintet a proběhne
zde další Jazzová jízda v jízdárně, tentokrát
s jubilantem Josefem Vejvodou, jeho Jazztetem
a americkým swingovým zpěvákem Chuckem
Wansleyem. V Kapitulním chrámu Povýšení sv.
Kříže vystoupí Wihanovo kvarteto, koncert
Post Bellum *75 připomene výročí konce II.
světové války skladbami J. S. Bacha, D. Šosta-
koviče, J. Haydna, ale také Terezínským re-
quiem Sylvie Bodorové. 
V baletní a taneční řadě je na programu vý-
pravný balet Tři mušketýři Jana Kučery a nová
inscenace Špalíčku Bohuslava Martinů. V tra-
dičním Koncertu na přání poprvé v České re-
publice vystoupí Andalusian Flamenco Ballet
ze španělské Malagy, jeho pořad Carmen ve
víru flamenca může připomenout čtvrt století
od návštěvy španělského královského páru
v Litomyšli a též propojí místo UNESCO s fla-
mencem, které bylo na týž seznam zapsáno
jako nehmotné dědictví lidstva.
Velký prostor nabídne tento ročník malým
a mladým umělcům i návštěvníkům. Kromě již
zmíněného pořadu Panu Ludvíkovi s láskou
a Špalíčku je pro mladé publikum připravovaná
premiéra komponovaného pořadu Zpíváme si
s Bedříškem (Dětská opera Praha), žáci základ-
ních uměleckých škol doplní hráče České fil-
harmonie a společně provedou Dvořákovu
Novosvětskou symfonii. 
Přesahovými pořady budou Svatojánské vigilie
Jiřího Pavlici, uvedené přesně o Svatojánské
noci 23. června, a v Klášterních zahradách vy-
stoupí irská kapela Kíla se strhujícími rytmy
a pravou worldmusic, postavenou na keltských
kořenech.
Podrobný program 62. Smetanovy Litomyšle
naleznete na webu festivalu. Už v lednu ale Li-
tomyšlané našli ve svých schránkách progra-
movou skládačku, která je dále k dispozici
v informačním centru a v kanceláři Smetanovy
Litomyšle. Na konci února ji doplní podrobnější
verze festivalového katalogu, který bude
možno bezplatně získat tamtéž.

Jana Bisová

Cestovní agentura CAM s.r.o.
Ústí nad Orlicí
M.R.M Štefánika 234
telefon: 606 748 616
www.agenturacam.cz

zveme vás na
4denní
relaxační výlet 
do termálních lázní 
v Maďarsku 
16. 4. – 19. 4. 2020
hotel Répce Gold 4* s polopenzí
Odjezd autobusem ve čtvrtek 16.4,
možnost nástupu v Litomyšli, ÚO, ČT

cena Kč 6 290,- /osoba v ceně
je 3x ubytování s polopenzí, 
neomezený vstup do termálních lázní
a zážitkové části, zapůjčení županu, 
pobytová taxa, doprava autobusem

kosmetický salón
Valentýnka

na adrese Smetanovo nám. 77
(v průchodu vedle drogerie DM)
Nové a efektivnější kosmetické

ošetření pleti přístroji 
(Diamantová mikrodermabrase 
s vakuem – čištění pleti s pomocí

diamantových nástavců, 
Radiance – zpevnění pleti, lifting,

mladší zářivější vzhled).
Dle objednání na tel. 739 699 609.

Baierová Valentyna. 
Možnost objednání 
na sobotu a neděli.
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Chytrý kvíz v Litomyšli
– večerní zábava i napínavá soutěž
Večerní posezení s přáteli spojené s vědo-
mostní soutěží získává čím dál více fanoušků.
Není proto divu, že tento fenomén si našel své
publikum také v Litomyšli. V Kotelně se kvízáci
scházejí každou středu od 19.00 hod.
Tužka, papír, žádný mobil a týmové odpovědi.
Hráči poskládaní do skupin 2–8 lidí během ve-
čera odpovídají na 56 zábavných i zapeklitých
otázek. V každém z pěti kol na ně čekají dvě
různá témata po pěti otázkách.
Kvíz začíná otázkami na aktuální události uply-
nulého týdne nebo tématem na přání, které
vybírají hráči přes facebook. Na začátku 2. kola
je obrázková poznávačka a 3. kolo otevírají
audio ukázky. Závěrečné 5. kolo pak přináší
dvě témata hned se šesti otázkami – hraje se
v něm tedy o 12 bodů, což může ještě značně
zamíchat pořadím.
Otázky mohou být různé – od filmů a seriálů

přes cestovatelská témata, hádanky, rébusy až
po sport nebo módu. Objevují se také různé
zajímavosti typu, čím se v minulosti zabývala
vrkočnice, proč má tukan tak velký zobák nebo
ve kterém městě najdeme továrnu na hračky
Santy Clause. 
Na konci 2., 3. a 4. kola kvíz vždy zpestří tipo-
vačka. Týmy odhadují odpověď na otázky, jako
kolik se v Česku za předešlý rok vypilo vína,
a bod získá pouze družstvo s nejbližším tipem. 
První tři týmy večera nakonec získají věcnou
nebo chutnou cenu a odměnu obdrží také tým,
který napíše nejpřesnější tip na závěrečnou
bonusovou otázku. Vedle toho se soutěží také
v dlouhodobých ligách o deskové hry a jiné za-
jímavé věci.
Na kvíz v se hráči mohou hlásit přes facebook
formou komentáře u obrázku v příslušné udá-
losti.  -red-

Kovy a Jindřich Šídlo přijedou diskutovat
o současné mladé „Generaci Z”
Kovy, Jindřich Šídlo, Janek Rubeš a Konstantin
Sulimenko přislíbili účast na diskusním večeru
o současné mladé generaci. Chcete ji lépe po-
znat? Přijďte v neděli 1. března v 17.30 hodin do
Nového kostela! Debata je určená pro současné
teenagery, jejich rodiče i všechny ostatní. 
Kdo jsou mladí z „Generace Z”? Narodili se po
roce 1995. S telefonem v ruce. Zapnuli ho a zí-
skali přístup ke stovkám přátel – ke stovkám
konkurentů, se kterými se musí srovnávat ve
vzhledu, ve schopnostech, … ve všem. Otevřel
se jim svět nových závislostí i příležitostí. Ob-
rnili se, aby ustáli studenou sprchu zpráv
v čase nestability a krizí. Dokáží obsluhovat

pět aplikací současně, určují trendy a předávají
je starším generacím. Bojují s prokrastinací,
spánkovým deficitem, depresemi. Jsou tole-
rantnější, opatrnější,  jazykově vybavenější.
Nebo je tohle všechno jen nesmyslné škatul-
kování?
Debatní večer je završením studentského
příměstského anglického víkendu „Upgrade”.
Pořadatelem je studentský Klub UP, doroste-
necký klub Samorost a Nový kostel Církve
bratrské Litomyšl. Cena: dobrovolný příspěvek
ve výši nejméně 80,- na pokrytí nákladů. 
Více na klub-up.cz

Matyáš Hájek

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

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
„RŮŽOVÝ PALOUČEK“
MORAŠICE 180, 569 51 MORAŠICE

hledá pracovníky na pozici:

- ELEKTRIKÁŘ
- OPRAVÁŘ A OBSLUHA  

ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
- OŠETŘOVATEL SKOTU
- KUCHAŘKA nebo

POMOCNÁ KUCHAŘKA
Požadujeme:
• řidičské oprávnění T

(pro pozici opravář a obsluha ….)
• pro pozici elektrikář kvalifikaci

dle platných práv. předpisů
• zdravotní způsobilost
• vyučení a zkušenosti v oboru 

jsou výhodou 

Nabízíme:
• slušné mzdové ohodnocení
• dlouhodobě perspektivní práci
• moderní vozový park, moderní

provozy
• možnost závodního stravování

Kontakt pro bližší informace
či v případě zájmu:
tel. 736 646 363,
redit-zd.morasice@lit.cz

• technický dozor a kontrola
při výstavbě pasivních domů

• poradenství před a během stavby
• poradenství při projektování stavby

včetně energetických výpočtů
• školení pracovníků na stavbě

z hlediska principů pasivního
domu

TECHNICKÝ DOZOR
NA PASIVNÍCH

A NÍZKOENERGETICKÝCH STAVBÁCH

ING. MIROSLAV ČERMÁK
Tel. 736 722 299

www.udrzitelne-projekty.cz

Krajská sekce Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska rozhodovala v minu-
lém týdnu v tajném hlasování o vítězi kraj-
ského kola Památka roku 2019. V kategorii
velkých památek neměla konkurenci rekon-
strukce radnice města Pardubice.
V kategorii menších památek byly za Pardu-
bický kraj nominovány tři obnovy objektů:
„Památník padlých v 1. světové válce na návsi
v Chotěnicích – Heřmanův Městec“, „Měšťan-
ský dům čp. 61 – Letohrad“ a „Kaplička k Zad-
nímu Arnoštovu – Jevíčko“.
Až po dodatečných obrazových prezentacích
a stanovisku zástupců Národního památko-
vého ústavu těsně zvítězila Kaplička k Zad-
nímu Arnoštovu – Jevíčko.
„Všechny tři památky byly krásně opraveny,
což je pro náš kraj důležité. Ve vítězné kapličce
zasvěcené sv. Rodině byly při opravě objeveny
cenné barokní malby z roku 1768 od nezná-
mého autora. Na její obnovu v minulých dvou
letech přispěl Pardubický kraj částkou 115 tisíc
korun. I letos bude krajská samospráva znovu
spolufinancovat obnovy památkových i nepa-

mátkových objektů na území kraje v dotačním
programu Podpora kultury a památkové
péče,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubic-
kého kraje Roman Línek.
Vítězné památky postupují z krajského do ce-
lostátního kola.
Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy – budovy nebo souboru staveb, které
mají významné památkové, architektonické
nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli spe-
cifického charakteru prostředí (objekty nemusí
být "kulturními památkami" dle zákona). Hod-
noceny mohou být např. zámek, hrad, klášter,
jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo,
obytná stavba, charakteristická část zástavby,
brownfield, veřejný prostor, park...
Soutěž Památka roku 2019 má dvě kategorie:
1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč
bez DPH)
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč
bez DPH)
Cenu vítězům předává předseda Sdružení
a zástupci partnerů na Konferenci Sdružení ve
čtvrtek 26. března 2020 v Jihlavě. -red-

Krajskými Památkami roku jsou obnova
pardubické radnice a kaplička v Jevíčku
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Ze čtvrtletního přehledu investiční činnosti Par-
dubického kraje vyplývá, že patří k největším in-
vestorům v tomto regionu. Jen v loňském roce
bylo ukončeno 50 akcí, další jsou v realizaci či
ve fázi výběru zhotovitele a téměř dvě stovky
dalších kraj připravuje na následující léta. Jejich
přehledem se tento týden zabývala rada Pardu-
bického kraje.
„V loňském roce jsme dokončili stavby skoro za
miliardu korun. Týkaly se rekonstrukcí silnic, no-
vých objektů pro sociální služby či pro kulturní
instituce, úspor energie hlavně ve školách
a školských zařízeních, nových výjezdových zá-
kladem pro zdravotnickou záchrannou službu
i objektů v nemocnicích akutní péče a v dalších
zdravotnických zařízeních,“ shrnul situaci v roce
2019 1. náměstek hejtmana pro majetek, inves-
tice a kulturu Roman Línek. „Největšími akcemi
roku byly dva kulturní projekty – výstavba mu-
zejního depozitáře v Ohrazenicích a rekon-
strukce tří historických domů na Příhrádku
v Pardubicích pro Krajskou knihovnu, která je po

stavební stránce dokončena,“ dodal Línek.
V současné době je v realizaci 34 staveb v hod-
notě přes 2 miliardy korun. Mezi nimi jsou tři
velké modernizace silnic a také obnova interi-
érů na Zámku Pardubice a mnoho dalších,
o něco menších projektů. U dalších 11 staveb
za půl miliardy korun nyní probíhá výběrové ří-
zení na dodavatele. Patří mezi ně i obnova Win-
ternitzových automatických mlýnů pro krajskou
galerii.
„Ve výhledu připravujeme potřebné stavby na
období dalších pěti, šesti let. Nejpočetnější jsou
samozřejmě stále modernizace silnic následo-
vané školami. Velké investice ale čekají kraj také
ve zdravotnictví v čele s urgentními příjmy v ne-
mocnicích v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích a Ne-
mocnicí následné péče v Moravské Třebové.
Naštěstí náš kraj velmi dobře konzervativně
hospodaří, a tak jeho ekonomiku neohrozí, když
si na finanční krytí těchto plánů vezme úvěr,“
uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
lický. -red-

Kraj je jedním z největších investorů

Pardubický kraj
veze z Olympiády
dětí a mládeže 
15 cenných kovů
Po čtyři dny soutěžili mladí sportovci na Olym-
piádě dětí a mládeže v Karlovarském kraji. Zá-
polení skončilo ve čtvrtek večer slavnostním
ceremoniálem v KV Areně. Výprava Pardubic-
kého kraje veze domů celkem 15 medailí. Našim
nejúspěšnějším sportovcem, který na závěreč-
ném defilé účastníků nesl krajskou vlajku, byl
třikrát bronzový karatista Jan Müller.
„Děkuji našim sportovcům i jejich realizačním
týmům za výbornou reprezentaci Pardubického
kraje a gratuluji medailistům k jejich úspěchům.
Jsem přesvědčený, že všichni dali do závodů
maximum, i když jejich snaha zrovna neskončila
vítězstvím. Důležité je, aby je olympiáda moti-
vovala do dalšího tréninku, protože v tomto
věku mají pořád dostatek času se zlepšovat a
zazářit v příštích letech,” řekl na závěr olympi-
ády René Živný, krajský radní pro sport.
Bilance výpravy Pardubického kraje se zastavila
na 15 medailích, z toho byla jedna zlatá, čtyři
stříbrné a deset bronzových. Největším sběra-
telem cenných kovů byl karatista Jan Müller,
který si domů veze tři bronzy. Na stupně vítězů
se dostal ve třech ze čtyř disciplín, v nichž star-
toval. Po dvou medailích mají také další kara-
tisté Galen Daren Paterson a Barbora
Kratochvílová a biatlonista Daniel Barvínek.
V soutěži krajů, kam se započítávají všechny vý-
sledky všech sportovců, skončil Pardubický kraj
na 11. místě. Vítězem se stal Liberecký kraj před
Královéhradeckým a Jihomoravským. Smolná a
povzbudivá zároveň je pro Pardubický kraj vý-
sledková listina jednotlivých sportů. Kromě ka-
ratistů a biatlonistek byly v součtu třetí nejlepší
také krasobruslařky Pardubického kraje, ale ani
v jednom závodě nedosáhly na medaile. Svědčí
to ale o velké vyrovnanosti sportovců v daném
odvětví.
Pardubický kraj vyslal na devátou zimní Olym-
piádu dětí a mládeže do Karlovarského kraje 94
sportovců, celkem jich na západě Čech závodilo
1340. Další desítky lidí tvořily realizační týmy.
Příští dětskou olympiádu, tentokrát letní, bude
v roce 2021 hostit Olomoucký kraj.
Medailisté výpravy Pardubického kraje: Vojtěch
Vašák (zlatá, karate), Zuzana Kubíčková
(stříbrná, biatlon), Filip Křečan (stříbrná, rychlo-
bruslení), Adéla Třasáková (stříbrná, šachy),
Tomáš Zrník (stříbrná, lyžařský orientační běh),
Daniel Barvínek (2x bronzová, biatlon), Karel
Brožka (bronzová, šachy), Barbora Kratochví-
lová (2x bronzová, karate), Agáta Moskvová
(bronzová, lyžařský orientační běh), Jan Müller
(3x bronzová, karate), Daren Galen Paterson (2x
bronzová, karate) a Tadeáš Pražan (bronzová,
karate). -red-

O B E C   O S Í K
Osík 240, 569 67 OSÍK, IČ 00277 100

Nabídka prodeje – stavební pozemky
pro RD v lokalitě „U Cihelny“ v k.ú. Osík

Předmětem prodeje je 15 stavebních pozemků s průměrnou výměrou cca 1000 m2

(od 891 m2 do 1618 m2) v okrajové části obce Osík, vzdálené cca 4km od centra
Litomyšle. Pozemky budou kompletně zasíťovány, tj. komunikace, chodníky,
vodovod + přípojky, splašková kanalizace + přípojky, dešťová kanalizace + přípojky,
rozvody NN, veřejné osvětlení, přípojky plynu NTL, připojení k internetu.

Předpokládaný termín zahájení výstavby rodinných domů je rok 2021.

Pozemky bude prodávat obec Osík formou dražby. Obec stanovuje jako minimální
cenu v místě a čase obvyklou částku 1150 Kč/m2 včetně DPH a obsahující všechny
náklady na vybudování infrastruktury.

Podrobné informace najdete na stránkách obce Osík (www.osik.cz).

Lhůta pro podání přihlášek končí dnem 4. března 2020 v 17.00.

HŘBITOV

ZŠ

www.facebook.com/
litomysl.lilie
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Pronajmu garáž v Litomyšli
za ulicí Dukelská
automatická vrata na DO
Tel. 602 844 946

V Praze na stejném pódiu jako Drupi
Ač se momentálně naše „Modrá škola“ profiluje
jako sportovní, věnujeme se intenzivně také
kulturním aktivitám.  Zájmové skupiny školní
družiny  zde pracují již několik let.  Věnují se
kromě jiného divadlu, sborovému zpěvu a tan-
cování. Pravidelně pořádají vystoupení pro ro-
diče, děti z mateřských škol a spolužáky.
Letos bylo velmi milé přijmout na samém konci
roku pozvání do Prahy na
akci „Charita dětem“.
Spolu s populárními zpě-
váky a herci (Ital Drupi,
Upír-Krejčí, Anife Vysko-
čilová a další) a dětmi
z dětských domovů jsme
byli součástí velkého pro-
gramu na výstavišti
v Letňanech. Děti si užily
„Prken, co znamenají
svět“, jejich dvě vystou-
pení měla velký ohlas,

Modrá škola
vykázala nadprů-
měrné výsledky
V lednu jsme obdrželi výsledky mezinárodního
šetření TIMSS 2019 úrovně žáků základních škol
v matematice a přírodních vědách, do kterého
bylo zařazeno 210 základních škol z celé ČR.
Naši žáci vykázali ve všech kritériích nadprů-
měrné výsledky a celkově obsadili mezi školami
zpracovávajícími testy klasickou formou písem-
ného testu  16. místo v ČR. Pokud bychom po-
rovnali úspěšnost jednotlivých žáků, do
výzkumu jich bylo z naší školy zařazeno 30,
z toho v matematice jich skončilo s nadprůměr-
nými výsledky 21, v přírodních vědách 19. Rád
bych tímto poděkoval pedagogům za kvalitní
práci a žákům za to, že svým zodpovědným pří-
stupem opět zvýšili kredit nejen naší školy, ale
celého města, pokud jde o úroveň vzdělávání.

Pavel Jirsa, ředitel školy

Co oceňují holandské firmy
na stážistech ze Zetešky?
Koncem září 2019  se skupina techniků a logistů
ze 4. ročníků naší školy opět vydala na pracovní
stáž do Holandska, kde si po dobu tří týdnů
mohli vyzkoušet práci v autoservisech či skla-
dech. Tato akce, financovaná z evropského pro-
gramu ERASMUS+, se podle očekávání setkala
s úspěchem, a to především
díky zručnosti, pracovitosti
a šikovnosti našich studentů.
Vojtěch Šesták, Patrik Berger,
Radek Červený a Ondřej Vág-
ner zaujali majitele firem,
v nichž pracovali, především
samostatnou svědomitou
prací. Sami si dovedli poradit
se zadanými úkoly, práci si do-
kázali zorganizovat a nejednou
svým „selským“ rozumem ze-
fektivnit. Podobné zkušenosti
nabyli i vedoucí logistického
centra firmy Müller Fresh Food,
kde získávali zkušenosti Jaro-
mír Coufal a Patrik Kopecký.

Všichni zaměstnavatelé našich studentů se
shodli v tom, že kluci se opravdu práce nebojí.
Například majitel firmy Mechanisatie Lochem
byl příjemně překvapen invenčním přístupem
stážisty, který si při opravě žací lišty nafotil po-
stup jejího rozebírání, aby byl posléze při opě-

tovném skládání zcela
samostatný.
Naši studenti si proto zaslouží
poděkování za příkladnou re-
prezentaci naší školy i naší
země, kdy ukázali, co vše
v nich je a že je s nimi ve světě
třeba počítat.
Otázka nabízející se závěrem
zní: Co naopak oceňují stá-
žisté ze Zetešky na holand-
ských firmách?  Odpověď je
snadná, ale nejlepší způsob,
jak na ni přijít, je zúčastnit se
nadcházející stáže v letošním
roce  a zjistit to na vlastní kůži!

Soňa Pokorná

Expedice Srí Lanka, Strašilky – přednášky
i pro veřejnost na Zahradnické a technické škole
Nový rok 2020 jsme na SŠZaT zahájili tradiční
akcí Technohrátky, která se každoročně koná
v naší škole. Navštívilo nás 130 žáků ze 7 vy-
braných základních škol Pardubického kraje.
Žáci se interaktivní formou seznámili se stu-
dijními obory, které nabízíme. Zajímavou no-

vinkou je možnost studia se zaměřením arbo-
ristika. Máme ale také novinky v našich cho-
vech exotických zvířat. Přírůstkem jsou mladý
pár ženetek, nové druhy exotických veverek
a roztomilí sysli. Na jaře studenty čeká účast
na mnoha odborných soutěžích, např. v oboru
zahradní architektura Lipová ratolest, floristé
budou soutěžit v Lysé nad Labem na Polab-
ském motýlu nebo na Děčínské kotvě. Bude
i nadále probíhat mezinárodní spolupráce se
zahraničními školami, připravujeme výměnný
pobyt 50 studentů ve francouzském městě
Amboise. Zajímavým doplněním odborné
výuky jsou expedice do exotických zemí.
V prosinci se konala výprava na ostrov Mada-
gaskar, na přelomu ledna a února se uskuteč-
nila expedice do Jihoafrické republiky. Na
červen chystáme zajímavý zájezd za flórou
a faunou   Chorvatska. 

Prázdninové
dobrodružství
s Marvelem
V době jarních prázdnin od úterý 11. 2. do pátku
14. 2. od 8 do 13 hodin organizuje Naděje pro-
gram pro odvážné kluky a holky nebo fanoušky
některého z filmů od Marvela.  Celý prázdninový
program bude postaven na myšlence superhr-
dinů, kteří chrání Zemi. Budeme odhalovat a zí-
skávat schopnosti kladných akčních hrdinů,
jako je například přátelství, férovost, sou-
držnost, vytrvalost, spolupráce. Pomohou nám
v souboji s nepřítelem, v pátrací akci hledání
Thorova kladiva i ve workshopu s pavučinou.
Jeden den v týdnu bude věnován karnevalu po-
stav z různých filmů. Přijměte pozvání a přijďte
se na chvíli stát hrdinou a v netradičních hrách
vyzkoušet svoje schopnosti a síly. Hrdina, který
si osvojí zmíněné vlastnosti, nezůstane bez od-
měny. Aktivity v nízkoprahovém klubu jsou ze
zákona zdarma. Více informací naleznete na fa-
cebooku: Naděje, pobočka Litomyšl, nebo na
www.nadeje.cz/litomysl.

Jitka Nádvorníková     

Chtěli bychom vás rovněž pozvat na cyklus in-
teraktivních přednášek žáků oboru chovatel ci-
zokrajných zvířat. Přednášky jsou určeny pro
veřejnost a studenty školy. V budově naší školy
se vždy v 15 hodin můžete blíže seznámit se za-
jímavými tématy: 4. února – Strašilky /řád
Phasmatodea/, 6. února –  Expedice Srí Lanka
2019, 18. února – Jižní Amerika, 20. února – Ex-
pedice Madagaskar, 25. února – Jedovatí hadi
a 27. února – Expedice Omán. Těšíme na vaši
návštěvu.  Hana Honzíková

naše Modré hvězdy roztančily celé výstaviště.
Školní družinka strávila v Praze tři dny a dvě
noci (ubytování v Tyršové domě), během nichž
si také děti užily atmosféru předvánoční Prahy.
Celý pobyt byl odměnou za celoroční práci v zá-
jmových skupinách. A my jim přejeme spoustu
krásných chvil při dalším nacvičování. 

Za vychovatelky ŠD Renata Nohavcová
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Nakopněte svoji školu
jako piaristé Litomyšl
Takový ten obyčejný den v Litomyšli
3. září 1640 bylo v Litomyšli, ostatně stejně jako
v Praze nebo kdekoli jinde, pondělí. Byl to ta-
kový ten obyčejný den. Ráno vstanete, jdete do
roboty a cestou přemýšlíte o tom, co včera vy-
kládal pan farář v kostele. Možná jste po boho-
službě zahlédli v zahradách i zámeckou paní
Frebonii Herulu Eusebii z Pernštejna. Bude to
právě ona, která svým dnešním rozhodnutím
zásadně změní budoucnost celého města. To,
co připravovala několik měsíců, o čem snila a co
ji stálo tolik úsilí, se stane skutečností. Hned po
snídani odchází do své pracovny, bere do ruky
oblíbené pero, namočí ho do inkoustu a pode-
pisuje zřizovací listinu nové školy. První takové
na území Čech. Z posledních protestantů se
stanou věrní katolíci a vzdělání bude dosaži-
telné i pro ty, kteří by o něm mohli dříve jen snít.
Do Litomyšle přichází řád piaristů a dějiny
města vzdělávání se začínají psát podle jejich
not.

Nakopněte svoji školu
Tak trochu právě na počest piaristů jsme se na
Zámecké návrší před čtyřmi lety rozhodli uspo-
řádat první ročník festivalu vzdělávání Nakop-
něte svoji školu – konferenci pro učitele
a ředitele základních škol, ale i pro širokou ve-
řejnost. Když má město kultury a vzdělávání tak
krásný festival hudební, mělo by mít přeci i něco
jako festival vzdělávání, říkali jsme si. A kdo ví,
možná právě piaristé vytvořili v Litomyšli to
pravé hudební podhoubí, které později po-
mohlo, aby v Litomyšl vyrostl tak velkolepý fes-
tival jakým Smetanova Litomyšl je. Jednou ze
specialit piaristů byla totiž hudba. Znalost hry
na hudební nástroj byla při výběru nových uči-
telů zásadní předností. Piaristé hodně muzicí-
rovali, zpívali s dětmi ve sborech a také hráli
divadlo. Každopádně byl jejich příchod pro Lito-
myšl pořádným nakopnutím.

Proč by si měli piaristy pozvat do DVTV?
Piaristé museli ve své době působit jako zjevení.
Jejich vzdělávací systém a metody, které čerpali
i z Komenského, bychom dnes jednoznačně
označili jako inovativní. A možná byste ani dnes
nepoznali, že už jsou některé jejich vyučovací
postupy 400 let staré. Pro Litomyšl byl příchod
piaristů něco jako připojení k internetu optic-
kým kabelem. Například jen knihovna, která se
v mimořádně dobrém stavu zachovala do dneš-
ních dnů a čítá téměř 9 000 tisíc svazků, mu-
sela být neskutečnou studnicí poznání. Když
začnete zjišťovat, co všechno knihy obsahovaly
a kdo na škole učil, tak si uvědomíte, že se ne-
jednalo jen o obyčejnou základní školu, ale že
v Litomyšli vlastně vznikla malá univerzita. Pi-
aristé nebyli jen řeholníci, kteří svůj život zasvě-
tili vzdělávání chudých chlapců, ale často mezi
nimi byli špičkoví vědci své doby. V Litomyšli učil
třeba i Jan Evangelista Purkyně. A je docela
úsměvné, proč řád hned potom opustil. Silně na
něj totiž zapůsobila osvícenská literatura ně-
mecky píšících autorů, například Immanuela
Kanta. Pod jejich vlivem se rozhodl opustit řád,
aby se mohl plně věnovat vědě. A víte, kde se
k těmto revolučním knihám dostal? V knihovně
piaristů v Litomyšli. Nutno dodat, že na učitel-
skou profesi nikdy nezanevřel a vedle vědy také
učil. Bylo by asi zajímavé zjistit, co z toho jej
tenkrát živilo lépe. Popularita piaristické školy
v Litomyšli rychle rostla a na počátku 18. století
měla až 1200 žáků. Jen pro srovnání, dětí do 14
let věku dnes žije v Litomyšli cca 1 500. 
Na festival do Litomyšle letos přijede své roz-
hovory o vzdělávání opět natáčet internetová
televize DVTV. Kdo bude mezi hosty, zatím ne-
víme, ale pokud bychom žili v 18. století, určitě
by někoho od piaristů pozvali. Když si ale kou-
píte vstupenku na pondělí 24. února od 18.00
do zámecké jízdárny, můžete se nechat překva-
pit s námi. David Zandler

Na festival vzdělávání přijede Martin
Jaroš i DVTV – vstupenky si kupte včas
Pro veřejnost jsme letos připravili několik mož-
ností, jak se na festival vzdělávání podívat a do-
přát si trochu toho nakopnutí plného inspirace.
V neděli 23. února začínáme v zámecké jízdárně
ve 14.00 krátkými inspirativními přednáškami.
Na téma vzdělávání vystoupí celkem šest řeč-
níků. Z Kataru přiletí marketingový guru Martin
Jaroš. Určitě znáte jeho televizní reklamy, napří-
klad tu s Chuckem Norrisem, a možná čtete
i jeho glosy na facebooku. Při jeho přednášce
se zaručeně pobavíte stejně jako u jeho televiz-
ních reklam. Dalším přednášejícím bude Ondřej
Kania. Člověk, který prostřednictvím své firmy
poslal studovat na školy v zahraničí už stovky
českých studentů. Vlastní síť základních
a středních škol a v roce 2019 jej časopis Forbes
zařadil do prestižního evropského výběru 30
under 30. Jan Hábl bude mluvit o projektu Ko-
menský 2020. Platí i 350 let od smrti Komen-
ského jeho slova, že lidskost není úplně
ztracena? Minimální plat nastupujícího učitele
bude od března letošního roku 50 000 Kč. Ano,
tohle je bohužel fakenews. Ale jak ji rozpoznat
a co je to vlastně ta mediální výchova? O tom
bude ve svých dvaceti minutách přednášet Syl-
vie Lauder. Svět, ve kterém žijeme, se mění ne-
skutečnou rychlostí. Vladimír Dobeš se zamyslí
nad tím, co to znamená pro školy a jestli mají

vůbec šanci udržet se současným tempem
krok. Učíte se rádi venku? Petr Daniš si pro vás
připravil 5 důvodů, proč je to venku lepší. Nám
to zní i jako originální návod, jak ve školách uše-
třit za topení.
V pondělí 24. února od 18:00 se veřejnost může
těšit na natáčení rozhovorů internetové televize
DVTV. Letos přijede své otázky na téma vzdě-
lávání pokládat Daniela Drtinová. Jména hostů
ještě neznáme, ale budeme je postupně zveřej-
ňovat na webu konference a facebookové
stránce @nakopnete.svoji.skolu.
Pro všechny, kteří chtějí vidět a slyšet ještě víc,
jsme letos připravili speciální festivalovou vstu-
penku. Dostanete se s ní na nedělní přednášky
i na pondělní natáčení DVTV, ale navíc také na
pondělní dopolední blok odborných přednášek.
Vstupenka vás současně opravňuje ke vstupu
na pondělní společenský večer s rautem a ve-
černí program v jízdárně.
Vstupenky na všechny pořady můžete zakoupit
v předprodeji v informačním centru na náměstí
nebo on-line na webu festivalu www.nakopne-
tesvojiskolu.cz. Na webu najdete i podrobný
program konference s profily všech řečníků
včetně fotografií. Nenechte si to ujít a přijďte se
nakopnout.

David Zandler

Nakopněte se
Nakopněte svoji školu
Nebude dlouho trvat a Zá-
mecké návrší otevře brány
účastníkům festival vzdělá-
vání Nakopněte svoji školu.
23. 2. učitelé a ředitelé škol
z celé republiky si přijedou
pro inspiraci.  Jeden z kurzů
se bude velmi týkat apli-
kované improvizace. Kon-
krétně s názvem Komu-
nikační statusy pro učitele. Kdysi Keith John-
sone, jeden z nestorů divadelní improvizace,
se studenty herectví objevil něco, co pojme-
noval – komunikační statusy. Jedná se o něco
jiného než o status sociální. V komunikačním
statusu jde o pozornost, o to jak si ji vzít a jak
ji naopak nabídnout, jak vést komunikaci. Pro
řemeslo pedagoga jde o velmi užitečnou do-
vednost. Umět něco takového není dobré jen
pro učitele, ale pro každého, kdo komunikuje. 

Když se řekne improvizace
Improvizace spoustu lidí vyděsí. Pro někoho
to znamená, že věci nejdou podle plánu. Pro
dalšího to je krizová situace. Jsou ale i lidi, co
improvizaci ve svém životě milují, a když se
zamyslí, tak poví, že život je improvizace.

Nakopněte sebe
Víte, co je nejdůležitější pro učitele, aby mohl
dobře učit? Někdo řekne, že peníze. Za dobré
peníze se ale dá učit dobře i špatně. Jiný dodá:
„Plány a didaktika.“ Ano, to může pomoct. Ale
není to nejdůležitější. Další prohlásí: „Vztah
k dětem.“ To už jsme blízko k základu učitel-
ské profese. Ano, základ je vlastní osobnost.
Když učitel neumí pracovat sám se sebou, se
svými emocemi, když neví, co jsou jeho silné
stránky, jak tvoří vztahy, jak pracuje s pozor-
ností. Pak se mu těžko učí. Odpověď na nic
z toho není možné zjistit podle nějakého vzo-
rečku. Na to je potřeba přijít.
Ještě jinak řečeno. Práce na vlastní osobnosti
je to, co ke své práci potřebuje kdokoliv, kdo
pracuje s lidmi. Manager, terapeut nebo uči-
telka v mateřské škole. Ale i ti, kdo chtějí lépe
porozumět sobě a něco změnit.
A proto, jen co skončí festival, Paleťáci začnou
po třetí běh kurzů improvizace na Zámeckém
návrší, který není jen pro učitelé, ale pro kaž-
dého, kdo se chce rozvíjet.   

O co jde
Osobnostní rozvoj je to, o co na kurzech jde.
Nevychovávat herce, ale 36 hodin improvi-
začních technik vede účastníky k sebepo-
znání. Aby si všimli, jak u nich některé věci
fungují a případně je změnily. Nejde o velké
„wow“ změny, ale o udržitelné. O takové,
které vedou k větší spokojenosti. 
Lidé, kteří takovými kurzy prošli, mluví o vět-
ším uvolnění, neberou se tolik vážně a jsou
více otevření a komunikativní. 

Jak to vypadá? 
Lidé se občas bojí, že budou muset něco
předvádět. Tak to není. Kurz probíhá v bez-
pečném prostředí tak, aby účastníci mohli
rozvíjet to, co potřebují. Jde se na to skrze
techniky improvizace. Člověk zapojí svoji
hlavu, emoce i tělo a taky humor. 

Tomáš Jireček



Řádková inzerce
Předdůchodce koupí dům nebo stodolu i v hor-
ším stavu. Přinejhorším jenom louku, zahradu,
sad. Po úpravách vhodné pro zvířátka a včely.
Vše potřebné zařídím a zaplatím v hotovosti.
Tel. 608020500, e-mail: mild@email.cz • Kou-
pím v Litomyšli stavební pozemek (příp. za-
hradu) vhodnou k zástavbě RD. Na pozemku
může být i starší objekt. Podmínkou dostupnost
inž. sítí: el, voda, plyn. Nabídněte, dobrý tip od-
měním. Cenu respektuji. Tel. : 722 220 706 •
Prodám hudební skříň Humoreska – rádio, gra-
mofon z r.1970, cep z r. 1930, bílé kvalitní nepo-
užité damaškové povlečení + bavl. prostěradla,
kruhadlo na zelí. Tel. kontakt 607744568 • Na-
bídněte do sbírky staré brože, spony, vějíře, pu-
dřenky. Z dob našich babiček a prababiček.
T-739307646 • Koupím starož. noční stoleček
s mramorovou deskou za rozumnou cenu. T-
739307646

Městský bazén Litomyšl 
a Plavecká škola Ráček

hledá zájemce o pracovní pozici

INSTRUKTOR PLAVÁNÍ a PLAVČÍK
certifikáty výhodou, lze však i rekvalifikovat

Zájemci, hlaste se písemně s životopisem na e-mailu
plaveckaskola@mslit.cz

Senioři v Litomyšli nezahálejí
Zajímá vás, kam zaměřil svoji aktivitu Turistický
klub Litomyšlské univerzity 3. věku v uplynulém
roce? Pokud je vaše odpověď kladná, tak nevá-
hejte číst dál.
Rok 2019 představoval sedmý rok existence
klubu a rozhodně patřil mezi roky aktivní. Ne-
jenže se výrazně rozrostl, ale hlavně se také po-
sunul v rozvoji. Náplň činnosti více zahrnuje
cestování do vzdálenějších míst, jak už objedna-
ným autobusem nebo auty členů, tak i veřejnou
dopravou. To zlepšuje schopnost organizace
i orientace členů, neboť na plánování cesty musí
vyvinout vlastní aktivitu. Společně pak pozná-
váme přírodní i kulturní památky daného místa.
Navštěvujeme zajímavé výstavy, dokonce i po-
řádáme exkurze do různých výrob. Výhodou
klubu bezesporu je, že turistiku provozujeme

pravidelně, což znamená každý týden a za kaž-
dého počasí, a to nás udržuje v dobré fyzické
kondici. Základ klubu tvoří skupina, která čítá
přes 35 členů a z větší části je zastoupena seni-
ory 70+.
Při plánování vycházek i exkurzí se zapojují, jak
už bylo zmíněno, i samotní členové, každý si vy-
bírá konkrétní oblast, jež mu je něčím blízká
a zajímá ho. O to pak záběr vypadá samozřejmě
pestřeji.
Za zmínku z předminulého roku, co se víceden-
ních výletů týká, stojí nejkrásnější místa Rakou-
ska, kam jsme se vydali v září roku 2018. Pan Jan
Červenka nás vzal na poučnou prohlídku Salz-
burgu, Kitzbühelu, Hallstattu a na Kaprun
s umělými jezery i ke Krimmelským vodopádům.
Užili jsme si tam nádherné výhledy na rakouská

pohoří, sjezdovky
i výše zmíněná je-
zera.
V září roku 2019 pan
Červenka vybral ob-
last Třeboňska se
skvosty v okolí, jako
jsou Slavonice s po-
stupně opravovanou
zříceninou hradu
Lanšperk. Z věže
s přesně 175 schody
jsme  z kruhové
vyhlídky spatřili
úchvatnou českou

krajinu. Na stejném výletě jsme se mimo jiné
svezli úzkokolejkou z Nové Bystřice do Jindři-
chova Hradce a zhlédli hrobku rodu Schwarzen-
bergů.
Velice zajímavá se nám zdála také prohlídka Le-
tiště Václava Havla v Praze, kde jsme mimo při-
stávací dráhy s letadly mohli vidět i ukázku
moderní záchranářské techniky a byl nám po-
psán postup záchranářů v případě poruchy le-
tadla. Ve stejný den odpoledne jsme si poté
v Praze s výkladem prohlédli několik význam-
ných synagog.
Z jednodenních výletů nás pak okouzlila Pálava
s Mikulovem. Kromě toho jsme vlakem podnikli
vyjížďku opět do Prahy do znovu otevřeného Ná-
rodního muzea. Jindy jsme zase navštívili Retro
výstavu v Tančícím domě, díky níž jsme se nos-
talgicky vrátili do 70. a 80. let minulého století. 
Vlakem jsme se podívali taktéž na jarní i pod-
zimní období výstavy Flory Olomouc. Neoby-
čejný se nám jevil Svojanov se svojí jedinečnou
výstavou korunovačních klenotů. Prošlapali
jsme blízké i vzdálenější okolí Litomyšle, např.
přes Židovský hřbitov do Němčic, dále jsme pro-
šli oblast Kozlova, Svinné, Suché, dokonce i Bu-
dislavsko, Novohradsko s Polankou, Zderaz,
Peliny v Chocni i Brandýs nad Orlicí.
Při rozličných exkurzích jsme dostali vzácnou
příležitost zhlédnout výrobu autobusů v podniku
IVECO ve Vysokém Mýtě, pokrokovou výrobu
skleněného vlákna ve firmě Saint-Gobain Adfors
v Litomyšli, výrobu mýdel v Chocni, pletárnu po-
nožek v Tisové, úpravnu čedičových výztuh pro
stavby v Osíku a několik dalších výrob i podniků.
Zde chceme nyní poděkovat všem, kdo naše ex-
kurze zajišťovali, a také těm, kteří nás jimi pro-
váděli.
V zimním čase, kdy nelze jezdit na oblíbené vý-
lety, trávíme čas hraním bowlingu, plaváním
a cvičením základů jógy. Jako letní aktivitu pro
zpestření zkoušíme hrát golf v Osíku.
Na závěr chceme poděkovat za celý náš klub
paní Zdeně Holubové za skvělé zpracovávání
kroniky o činnosti klubu s fotografiemi a texty
za každý rok.
Naše aktivity každoročně hodnotí s dalšími asi
100 kluby Rada seniorů v soutěži SEN SEN a mů-
žeme hrdě oznámit, že za rok 2019 opět ocenila
naše snažení diplomem. I proto se zase s chutí
pouštíme do plánování nejrozmanitějších aktivit
již osmého roku fungování klubu a přejeme tu-
ristice zdar!
Přejeme si dál prožívat čas se svými přáteli, no-
vými zážitky, poznatky a spoustou legrace.

Za kolektiv 
Alena Červinková a Vlasta Nováčková

Vzpomínka na 250. výročí pošty Litomyšl
Historie pošty v Litomyšli se začala psát v roce
1754, kdy bylo majiteli zájezdního hostince „U
Bílého lva  a místnímu měšťanovi Janu Wala-
chovi uděleno povolení ke zřízení c. k. poštov-
ního úřadu Leutomischl s přepřahací stanicí
a navíc i s dědičným právem na
tento úřad.
Poštovní úřad umístil do budovy
zájezdního hostince, což bylo
dvoupodlažní stavení s mansardo-
vou střechou pokrytou šindelem. Hlavní vchod
z dnešní Jiráskovy ulice měl po stranách mo-
hutné kamenné pilíře. Na levé straně budovy
byl velký průjezd na dvůr ke konírnám a kůlnám.
Poštovních zásilek bylo tehdy malé množství,
a tak poštovní dostavníky sloužily převážně
k přepravě osob do vzdálenějších míst. Typické
pro toto období byly poštovní dvounápravové
kryté bryčky natřené v rakouských státních bar-
vách (žlutá a černá), tažené párem koní. Na boč-
ních dvířkách byl namalován císařský orel
s poštovní trubkou ve žlutém oválu.
Přeprava osob poštovními dostavníky skončila
s mohutným rozvojem výstavby železničních

tratí na celém území monarchie ve 2. polovině
19. století. Do Litomyšle přijel první vlak v říjnu
roku 1882, kdy byla zprovozněna regionální že-
leznice z Chocně do Litomyšle přes Vysoké
Mýto.

Pošta Litomyšl sídlí dodnes ve
stejné budově původní zájezdního
hostince již více než 265 let.
V roce 2004 oslavila pošta Lito-
myšl 250. výročí své existence.

K tomuto výročí byla Českou poštou vydána
a litomyšlskou poštou používána speciální pří-
ležitostná R-nálepka v limitované sérii 2 000
číslovaných kusů.
Další podrobnosti k historii pošty v Litomyšli, ke
speciálním příležitostným R-nálepkám, ale
i k dalším výročím pošt v celé naší vlasti se do-
čtete v nové rozsáhlé publikaci „Histori 130 poš-
tovních úřadů ČR”, která je určena nejen
filatelistům, regionálním historikům a badate-
lům, ale i všem milovníkům lokální historie a ši-
roké veřejnosti. Publikaci vydalo nakladatelství
Naše vojsko. Historii je třeba uchovávat pro
další generace. Michal Šolc
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Trading Centre v Litomyšli uzavřela
smlouvy s barcelonskými partnery
Zahraniční stáže jsou skvělým způsobem, jak
získat praxi v cizojazyčném prostředí. V rámci
evropského programu Erasmus + se proto za-
hraniční stáže na naší škole staly tradicí. Právě
v těchto dnech připravujeme projekt na příští
rok.
V tuto chvíli už známe naše partnery, tentokrát
jsou z Barcelony:
Organizace Bamos je mezinárodní kancelář,
která se nachází v Poblenou, moderní čtvrti
Barcelony, pouhých 5 minut od pláže. V samém
srdci Katalánska poskytuje kvalitní stáže
v rámci různých výměnných programů a pro-
jektů. Tým společnosti se skládá z kvalifikova-
ných pracovníků, kteří se vždy snaží najít
nejlepší příležitost, jak zorganizovat nezapome-
nutelnou pracovní, studijní a životní zkušenost
pro zahraniční studenty a učitele, kteří do Bar-
celony přijíždí. Mezinárodní tým společnosti se
skládá z lidí mluvících různými jazyky – italsky,
španělsky, katalánsky, anglicky, německy a ma-

ďarsky. Společnost Bamos přijme 2 žáky na 3
měsíce. Stážisté si budou moci vyzkoušet orga-
nizaci a zajišťování náležitostí pro žáky a učitele
z různých zemí.
Hostel Mambo Tango se nachází mezi horou
Montjuic a Ramblas, pár minut chůze od oblasti
Ciutat Vella, náměstí Plaza España, MACBA
(Muzeum současného umění v Barceloně)
a mnoha dalších turistických míst v Barceloně.
Přijme 4 žáky.
Yellow Nest Hostel je jedním z nejrychleji se roz-
víjejících v Barceloně, přijme 3 žáky.
Loft Hostel Barcelona je hostel, který se zamě-
řuje  na  kombinaci  historie  a designu.  Celá
budova byla předělána s moderním, minimalis-
tickým designem a s podzemním nádechem.
Přijme 3 žáky.
Nyní nám už nezbývá nic jiného, než čekat, zda
nám Dům zahraniční spolupráce náš projekt
schválí.
Držte nám palce! Ivana Zemanová

Play off je tady! Hraje se o všechno 
Poslední zápas v základní skupině přisoudil ho-
kejistům Litomyšle soupeře pro play off.  Je jím
Moravská Třebová.  První utkání se odehraje
v neděli 2. února a následně se série přesune
na domácí led.  Další celky mají před sebou ještě
zápasy v základní části soutěže. 
„Doma se nám zápasy dařily. Bylo to podle na-
šich představ a podle strategie.  Venku to bylo
jako bychom měli nových 15 lidí. Chvilku to vy-
padalo třeba, že se bude dařit, ale hloupé chyby
naši soupeři využívali a nám už se nepodařilo
vrátit do zápasu. Čekal jsem více. Věděli jsme
do čeho jdeme před sezonou. Musíme to ale
všechno hodit za hlavu a připravit se na play
off. Je potřeba motivovat hráče, aby dali do zá-
pasů maximum,“ zhodnotil základní část sou-
těže Bohumil Jakubec, asistent trenéra
A mužstva.  Proti soupeři z Moravské Třebové
nastoupili hráči Litomyšle třikrát. Vyhrát se jim
podařilo pouze doma.  To se však může v play
off změnit. „ Soupeř je to těžký. První lajnu mají
ohromně silnou. Jsou výborní na puku a fyzicky
jsou na tom dobře. Doma jsme je porazili, ale
venku to bude těžký. Pokud nebudeme dodržo-
vat taktické pokyny a budeme hrát na více než
máme, tak nás soupeř začne trestat. Je potřeba
hrát disciplinovaně a podle taktiky. Musíme táh-
nout za jeden provaz. Jsme schopni Moravskou
potrápit a není důvod nevyhrát,“ dodal asistent
trenéra. 
V lednu nastoupili do zápasů i junioři, kteří hrají
první sezonu extraligu. „Do nového roku jsme
vstoupili výhrou nad Brnem, kde kluci předvedli
bojovný výkon. Méně podařený následoval
s Porubou, kde se nám nepodařilo udržet ve-

dení 3:1 a nakonec jsme prohráli 4:5. Na začátku
sezony jsme si s realizačním týmem řekli, že
chceme minimálně jednou porazit každého
soupeře z naší skupiny a už nám zbývá jen Vse-
tín.  Jinak pro nás stále platí, že extraligu
chceme v Litomyšli na příští rok udržet a umísti
se na co nejlepším místě v tabulce,“ sdělil asis-
tent trenéra Matěj Bažant.  

Hokejový stadion má před sebou vrchol sezony.
Diváckou podporu si zaslouží nejen A tým a ju-
nioři. Všichni jste proto srdeční zvání do ochozů,
ať už na zápasy dospělých, mládeže nebo dětí.
Důležité je, podpořit hráče HC Litomyšl. Infor-
mace o utkáních naleznete na www.hclito-
mysl.cz. Petr Šilar
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Mladý motokrosař Javůrek:
Hurá do nové káry a vyšší třídy
V roce 2018 o něm bylo na motokárových okru-
zích poprvé výrazně slyšet. V roce 2019 pokra-
čoval v dobrých výkonech, a to i po přestupu do
renomovaného týmu MS Kart Prachatice. Lito-
myšlský motokárový závodník Tomáš Javůrek se
proháněl na tratích českého i slovenského
mistrovství ve třídě Mini 60 a dokázal se rovno-
cenně měřit s konkurencí.
Na Slovensku skončil v klasifikaci v TOP 10,
v Česku těsně za ní, ale to pouze proto, že mu
chyběly body z posledního podniku, kde poprvé
zkoušel silnější třídu Rotax Max Junior. To je pro
něho výzva pro letošek.

Na vodě jako doma
Asi svůj nejlepší závod odjel Tomáš v rámci
slovenského šampionátu v Kécskemétu
v Maďarsku. „Startoval okolo desátého místa,
ale po prvním kole přijel první. Ve třetím mu
zhasla kára, celé pole proletělo kolem, byla
tam mezera prakticky přes cílovou rovinku.
Tomáš však všechny dojel, začal je předjíždět
a závod dokončil jako druhý, když mu chy-
bělo možná ještě jedno kolo, aby vyhrál,“ po-
pisuje otec mladého závodníka Pavel Javůrek,
co jeho syn na dráze předvedl.

Tomášovi se dařilo hlavně v „mokrých“ závo-
dech. Na vodě mu to šlo tak dobře, že si spo-
lečně s jedním týmovým kolegou dokonce
vysloužili přezdívku „Vodní démoni“. 
V roce 2019 absolvoval dvanáctiletý talent se
svým týmem třináct závodních víkendů a ob-
dobná porce ho čeká rovněž letos. „Musím při-
znat, že obdivuji, co všechno kluci vydrží, a to
i ti nejmenší, protože je to skutečně velmi ná-
ročné,“ dodal Pavel Javůrek.

Všechno bude jiné
Jak už bylo řečeno, pro letošní rok postoupil
Tomáš Javůrek do silnější třídy Rotax Max Junior.
Ta se ale v českém mistrovství nejezdí, tím
pádem ho čekají závody na Slovensku a také
v rámci evropské zóny. Poprvé v ostrých jízdách
si novou techniku otestoval na podzim v rakou-
ském Brucku. Jaká to byla zkušenost?
„Musím si teprve zvykat, jak se s károu jezdí.
V prvních jízdách jsem si ji jen osahal, zkoušel,
jak jede, jak zatáčí, ale postupně jsem se začal
držet ostatních závodníků. Byl jsem nejmladší
v kategorii, kde jelo osmnáct jezdců,“ vysvětlil
Tomáš Javůrek. Při premiéře bral sedmé a osmé
místo ve finálových rozjížďkách, v superfinále
dojel třináctý a celkově byl devátý.
„Teď v zimě se soustředím hlavně na posilování,
abych zvládl silnější káru a mohl v Evropě vůbec
závodit. Kromě toho jezdím jednou týdně v lito-
myšlské aréně, od ledna to je častěji,“ řekl
Tomáš Javůrek. Poctivá zimní dřina je potřeba,
jelikož v evropských kláních, jichž se zúčastní
(první pojede v březnu v Itálii), se na startu kva-
lifikace objeví třeba stovka pilotů a do závodu
se jich pouští sotva polovina.

Perfektní spolupráce
V týmu MS Kart našli Javůrkovi vynikající zázemí
jak po stránce techniky, tak díky výborné partě.
„Takhle má fungovat tým. Jeden pomůže dru-
hému, komunikace mezi jezdci, trenéry i me-
chaniky je bezvadná, a to jsou v týmu jezdci,
kteří startovali na světovém finále. Zkušení po-
radí mladším, před závodem dostane každý
z jezdců rady, co a jak má dělat na trati. Všem
patří poděkování,“ chválil Pavel Javůrek.
Motokárový sport není laciný špás, to je holý
fakt. „Samozřejmě je to finančně nákladné, tím
spíše v Evropě. Jsme proto vděčni za každou
sponzorskou pomoc,“ netají se. Výbava jezdce
(kombinéza, helma, boty, rukavice atd.), k tomu
nemalé startovné na závodech, to všechno je
spolehlivým „žroutem“ peněz.
A sport stojí i spoustu času. „Závodní víkend, to
není sobota a neděle. Odjíždíme ve středu od-
poledne, vracíme se v neděli před půlnocí,“ při-
pomínají otec a syn Javůrkovi. A přidejme další
okolnost, což je škola, konkrétně litomyšlská
první základka. „Je na prvním místě, motokáry
ho živit nebudou,“ zdůraznil Pavel Javůrek.
„Musím se hodně snažit, abych vždy dohnal
všechno, co zameškám. Ve škole mi vycházejí
vstříc, zatím stíhám,“ přidal se Tomáš.

Radek Halva

Hokejový klub v Litomyšli se pravidelně účastní
náborové akce „Pojď hrát hokej“, která je sou-
částí Týdne hokeje pořádaného Českým svazem
ledního hokeje. Nejinak tomu bylo i 22. ledna,
kdy si první hokejový zážitek prožilo 14 dětí
v doprovodu rodičů. 
Nově příchozí zájemci o lední hokej se nejprve
seznámili s celou akcí a obdrželi také informace
o fungování hokejového klubu v Litomyšli.  Jed-
nalo se o časy a termíny školičky bruslení pro
nejmenší, finanční náročnost hokeje nebo
o možnostech zapůjčení výstroje. Po nezbyt-
ných formalitách získal každý účastník několik
dárků, včetně hokejového dresu. Následovala
prohlídka kabin nejmenších hokejistů a už nic
nechybělo k vyjetí na ledovou plochu. 
Pro většinu přítomných se jednalo o první
krůčky na bruslích. Ti zkušenější uvítali bruslení
s hokejkou a pukem. Po celou dobu byli pří-
tomni trenéři a hráči přípravky, kteří předvedli
ukázkový trénink. 
„Akce se z našeho pohledu povedla, přišlo 14 dětí.
Děkujeme všem účastníkům, že se přišli podívat
a přivedli své ratolesti, a doufáme, že si dnešní

hokejové setkání užili. Budeme rádi, pokud tyto
děti začnou navštěvovat školičku bruslení, kterou
pořádáme dvakrát týdně.  Poděkování patří i ho-
kejovému svazu za podporu našeho klubu,“ řekl
za HC Litomyšl Ladislav Klement. 
Týden hokeje je série sportovních akcí zaměře-
ných na děti  ve věku 4 – 8 let, které mají příle-
žitost seznámit se s ledním hokejem. Akce se
účastní 171 hokejových klubů v České republice. 
    Petr Šilar

Děti si vyzkoušely první 
hokejové krůčky

Popis práce:
• obsluha strojovny spojené s provozem pla-

veckého bazénu a plovárny, včetně drobných
oprav na technickém zařízení

• vedení odpovídající provozní dokumentace
• ostatní práce spojené s provozem plaveckého

areálu

Požadujeme:
• min. SOU vzdělání technického směru
• manuální zručnost
• zdravotní způsobilost
• samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost za

svěřené úkoly
• komunikační a organizační schopnosti
• základní znalost práce na PC (ovládací pro-

gram na chod strojovny)

Nabízíme:
• stabilní zázemí v přátelském pracovním týmu
• trvalý pracovní poměr

STROJNÍK PRO PROVOZ PLAVECKÉHO
BAZÉNU A PLOVÁRNY V LITOMYŠLI

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

Termín nástupu:
• dohodou

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno a příjmení uchazeče
• datum a místo narození
• místo trvalého pobytu
• kontaktní telefon, email
• stručný životopis, popis 

dosavadní praxe
• datum, podpis uchazeče

Způsob podání přihlášky:
• pouze písemné nabídky zasílejte

nejpozději do 16. 3. 2020 
na adresu:  

Městské služby Litomyšl s.r.o.
Mařákova 376
Litomyšl 570 01

lze doručit osobně                               
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Jarní plavecký kurz
pro nejmenší s Vasrmánkem 
Chcete, aby se vaše dítě naučilo bezpečně po-
hybovat ve vodě? Chcete si spolu užít společné
chvíle ve vodě? Staňte se průvodcem vašeho
dítěte ve vodním světě a přijďte plavat s dět-
skou plaveckou školou Vasrmánek!
Dopřejte svým dětem i sobě společný čas, který
strávíte zábavnou formou aktivitami ve vodě –
od zvykání si na vodu a získání citu pro vodu
u nejmenších dětí až po výuky plaveckých způ-
sobů dětí batolecího a předškolního věku. Cílem
plavání je otužování, nácvik a postupné zdoko-
nalování nejdříve základních plaveckých doved-

ností, později plaveckých pohybů a nakonec pla-
veckých způsobů. Výuka probíhá hravou, citlivou
a nenásilnou formou napodobování rodičů a in-
struktorů, a to za doprovodu básniček a písniček.
Do kurzů je možné se hlásit od 6 měsíců do 6 let.
Děti jsou do skupin rozděleny podle věku a po-
kročilosti. Nový kurz začíná již 22. února. Pla-
veme každou sobotu dopoledne v Městském
bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739
627 214, 777 113 173,  vasrmanek@post.cz,
www.vasrmanek.cz. Těšíme se na Vás.

Iva Sedláčková

Koupání 2019
Tradiční předvánoční cachtání na Starce bylo
fajn, ale počasí nám moc nepřálo, bylo teplo.
Pro jednou se ale nic nestalo. Děkujeme všem,
co přišli a co nám pomohli akci uskutečnit.
Scházíme se teď každou neděli na Višňárech
v 11 hodin. Zimní vodě zdar!

Zdeněk Huták a Jiří Jakubec                      

Dakar 2020: Tři mušketýři 
na slavném závodu!
42. ročník nejnáročnějšího závodu světa – Ral-
lye Dakar je za námi a na startu nechyběli tři zá-
stupci litomyšlského týmu ORION – MRG
v sestavě motorkáři – Martin Michek (31), Milan
Engel (28) a na čtyřkolce Tomáš Kubiena (43).
Pro Michka to byl první Dakar, jako nováček se
musel celým startovním polem postupně pro-
kousávat dopředu, získávat zkušenosti, prát se
z navigací. Asi v polovině rallye se fantastickou
jízdou usadil na výborné 14. pozici – navíc vedl
v tu dobu i nováčkovskou kategorii! Jenomže
přišla 10. maratónská etapa – Martinovi došel
na trati benzín, následovala velká časová ztráta
a propad v průběžném hodnocení. Škoda, to za-
mrzí, nakonec byl po poslední 12. etapě v cíli
Dakaru klasifikován jako třiadvacátý (nejlepší

český motocyklista), což na první rok je skvělý
počin – mezi nováčky byl Michek třetí. Jeho stá-

jový kolega zkušený Engel (loni byl 15.) bojoval
jako lev, jednou měl těsně před dojezdem ošk-
livý pád (vykloubené rameno), podruhé zase
prorazil zadní pneumatiku a do cíle dojel po
ráfku! Přesto skončil Engel celkově tři příčky za
Michkem jako 26., což je také dobrý výsledek.
Smolařem letošního Dakaru byl rozhodně čtyř-
kolkář Kubiena, nejdříve ho ve třetím dnu zradil
motor (prasklá ojnice), pak když sehnal druhý,
tak i ten odešel. Letošní Dakar se jel poprvé (po
Africe, Jižní Americe) na území Saudské Arábie,
smlouva je organizátorem podepsána na pět let
a již nyní prosakují zprávy, že příští ročník bude
pro jezdce ještě mnohem atraktivnější!
Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv Orion
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Od úmrtí talentovaného střelce
Jaroslava Motáka uplynulo 20 let
Dne 4. 12. 2019 byl v deníku Blesk uveřejněn
zajímavý článek s názvem Prokletí střelci. Je
zde uvedeno celkem sedm střeleckých osob-
ností z ČR. Mezi jinými, a jediný bez fotografie,
je zde uveden náš syn Jaroslav Moták, ke kte-
rému je zde uvedeno následující: „Jeden z nej-
větších talentů české střelby dostal na zemi
přidělený jen velmi krátký čas. Česko reprezen-
toval už coby mladíček na Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa. Zákeřné nemoci statečně
vzdoroval dlouhé dva roky, nakonec ale svůj
nejtěžší boj v životě prohrál 2. února 2000.“
Vážení a milí čtenáři Lilie, dovolte mi trochu
připomenout výše uvedeného mladíka. Jaro-
slav Moták se narodil 21. 1. 1979 v Litomyšli. Již
v mladém věku kolem 8 let začal docházet do
střeleckého kroužku v Litomyšli, kde střílel ze
zlamovací vzduchovky Slavie 631, později stří-
lel z plynové pušky TAU 200. Svou velikou pra-
covitostí a pílí začal dosahovat dobrých
výsledků. Kolem 13 roku vyměnil vzduchovku
za malorážní pušku, kde nejdříve začal střílet
vleže a po krátkém čase přidal ještě polohy
vkleče a vstoje. Abych nemusel vypisovat
všechny úspěchy Járy tak jenom stručně ty
nejdůležitější.
První titul Mistra ČR získal v září roce 1993 na
střelnici v Plzni ve věku 14 let v kategorii do-

rostu, když nastřílel vleže 585 bodů, získal
první místo a utvořil nový český rekord v ka-
tegorii dorostu. Další úspěšný rok byl 1995,
kdy se zúčastnil Mistrovství ČR ve střelbě ze
vzduchových zbraní. Zde nastřílel vynikajících
585 bodů a umístil se na první místě v kate-
gorii juniorů (tedy v 16 letech, kdy mu do ka-
tegorie juniorů zbývaly ještě 3 roky!!!),
zároveň byl členem vítězného družstva a vy-
střílel on i družstvo nový český rekord. Na
závěr mistrovství byl vyhlášen nejlepším střel-
cem M ČR a jako odměnu získal obraz od ma-
líře Petra Urbana. Další vynikající rok byl rok
1997, kdy střílel závody Českého poháru (cel-
kem 5 závodů střídavě v Brně a Plzni) ze vzdu-
chové pušky 60 ran vstoje, malorážní pušky
3x40 ran vleže-vstoje-vkleče, 60 ran vleže.
Jára zvítězil ve všech závodech, získal titul
Vítěz Českého poháru a utvořil celkem 4 re-

kordy. Na podzim roku 1997 narukoval do
klubu, který byl jeho snem, do Dukly Plzeň.
Poslední rok jeho aktivní střelby byl rok 1998.
Začátkem ledna 1998 u něho byla diagnosti-
kována rakovina. Byl propuštěn ze zdravot-
ních důvodů z Dukly Plzeň, ale trénoval
i nadále doma. Přes velké zdravotní problémy,
kdy po čtyřech chemoterapiích (každá trvala
jeden týden, 24 hod. denně) si jako jediný stře-
lec z ČR vybojoval účast na Mistrovství světa
v Barceloně. Já jsem jej doprovázel jako trenér
a nosič, protože byl hodně zesláblý. Zde se mu
však tolik nedařilo, ale…  V září 1998 získal svůj
poslední titul Mistra ČR ve střelbě z libovolné
malorážky vleže v Plzni. S nemocí ještě tvrdě
bojoval až do 2. 2. 2000, kdy jí podlehl.
Shrnutím všech jeho výsledků bych musel po-
psat ještě hodně papírů, ale na závěr uvádím,
že během své krátké střelecké kariéry získal
celkem 9 titulů Mistra ČR, utvořil rekordy ve
všech disciplínách v kategorii junioři (věk 19-
21 let), tedy libovolná malorážka 60 ran vleže
(596 b.), 3x40 ran (1.158 b.), vzduchová puška
60 ran vstoje (583 b.), některé sám posouval
nebo je opakoval. Jeho cesta za výbornými vý-
sledky se ubírala velmi dobře, polohy vleže
a vkleče jsme měli zpracované jako nejlepší
v republice a jenom jsem čekal na roky 20-21
věku, kdy se již Jára přestane vyvíjet, organis-
mus se zklidňuje a zde jsem čekal zlepšení
v poloze vstoje, ale nebylo nám přáno. Již v 16
letech byl jmenován reprezentantem ČR v ka-
tegorii juniorů a ke jmenování obdržel jmeno-
vací dekret. 
Dne 2. 2. 2020 vzpomínáme již 20 let na od-
chod výborného člověka, vynikajícího střelce,
který odešel velmi mlád, ale zanechal za
sebou silnou stopu. Nikdy nezapomeneme. 

Jiří Moták, otec

Žáci U15 mají první extraligovou výhru
Již samotný postup do extraligy byl pro starší
žáky klubu Adfors Basket Litomyšl obrovským
úspěchem a je fantastické, že hned o prvním
hracím víkendu jsme mezi 12 nejlepšími týmy
z republiky dokázali získat premiérové vítěz-
ství.
V sobotu 11. ledna jsme hráli na palubovce NH
Ostrava, tedy celku, který vyhrál poslední tři
Mistrovství ČR. Respekt byl tedy na místě, ale
bohužel u našich hráčů přerostl spíše ve
strach, a tak si domácí pohodlně navyšovali
náskok až na konečných 99:51. Extraliga pro
nás tedy začala opravdu zostra a kluci pocho-
pili, že to nebude vůbec nic snadného. Po pře-
spání na nás v neděli dopoledne čekal druhý
ostravský celek, kterým jsou Snakes. Další,
velmi silný tým, který měl výraznou výškovou
převahu. Naši kluci však byli na hřišti jako vy-
měnění a dávali obrovskou energii do každého
souboje na obranné i útočné polovině. Pod
koši odváděli skvělou práci naši vysocí hráči
Tom Folta a Bóďa Slawisch v soubojích s uro-
stlými domácími pivotmany. Jak šel čas a stále
jsme byli kousek vpředu, domácí byli čím dál
víc nervózní. Naopak naši kluci stále jezdili na
maximum a bylo na nich vidět, jak moc chtějí
tento duel urvat pro sebe. V samotné kon-
covce se Ostravané dotáhli na rozdíl jediného
bodu, ale trestnými hody a důležitou trojkou

výsledek pojistil Ondra Vomáčka. Vítězství
58:54 je neskutečně cenné a už nyní jsme si
splnili první cíl, tedy vyhrát alespoň jeden
zápas v soutěži, v níž jsme za outsidery, když
bojujeme proti týmům z výrazně větších měst,
jako jsou Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Brno,
Ostrava, Opava a další.
Každá výhra má pro nás cenu zlata a my si té
z Ostravy také patřičně považujeme. Pro kluky
je možnost hrát v nejvyšší soutěži a měřit síly
i s mnoha reprezentanty obrovská zkušenost,
kterou snad v budoucnu ještě zúročí. Držte
nám palce a přijďte nás podpořit na domácí
utkání do městské haly.

Martin Šorf, předseda klubu

Atletické okénko
Halové závody se nás zatím příliš netýkají,
kromě výškařského turné v Poličce, pouze sou-
rozenci Němcovi závodili v Jablonci nad Nisou
a čerstvý vysokoškolák M. Vilček obsadil 7.
místo v kouli na Akademickém mistrovství ČR
(Praha-Strahov). Byly zveřejněny soutěže řízené
Českým atletickým svazem, tudíž také  2. liga
mužů. Kromě Litomyšle v naší skupině budou
dále Čáslav, Jičín, Ústí nad Orlicí, pardubické od-
díly AC a Hvězda B a Aktis a Olymp B z Prahy.
Olymp sestoupil z 1. ligy, a naopak loňským
účastníkům baráže, tj. Aktisu a Čáslavi, se ne-
podařilo postoupit. Naopak z krajských přebor-
níků nikdo k nám nepostoupil, takže není
v soutěži žádný nováček a soutěž bude kvalit-
nější. Mezi pražskými kluby dochází často ke
vzájemné spolupráci, hostování ze Slávie, Již-
ního Města i Čáslav posilují atleti z Dukly Praha,
rovněž pardubickým oddílům dorůstají mladí
kvalitní závodníci z dorostu, nám naopak dorost
chybí.
Více než 60 let mohli zájemci o atletiku sledo-
vat dění ve skřínce na stejném místě na ná-
městí. Bohužel její existence na známém místě
končí a my musíme hledat jiné řešení. Souvisí
to s tím, jak se mění obchody a jejich nájemci
na našem frekventovaném podloubí. Na hale
před stadionem jsou sice pěkné skřínky, ale je-
jich sledovanost není tak veliká. Není to pouze
záležitost atletiky, ale ani o kopané, šachu si již
fanoušci také nepřečtou, ve městě je sice
skřínka hokeje, ale dříve sledované komentáře
a výsledky družstev z ní letos zmizely.

Petr Jonáš


