
Zahájení 9. litomyšlské
lázeňské sezóny se blíží!   

Chybět nebudou ani oblíbené lázeňské pra-
meny, lázeňská Design zóna MINT Market, lá-
zeňské lavičky, výstava historických vozidel
a veškeré dění bude pod dohledem prvorepu-
blikového četnictva. Účast na akci již přislíbily
kapely Buty, Olympic, Cigánski Diabli, Jarret,
Praque Rhytm Kings, Schodiště, taneční sku-

pina Swing Busters či Otužilci Česká Třebová.
Celým sobotním programem, jehož součástí
můžete být i vy, bude opět provázet lázeňský
švihák Václav Žmolík. Programový leták je již
k dispozici v infocentru i na dalších místech
v Litomyšli. Můžete si ho stáhnout také na
webu www.lazneducha.cz a www.litomysl.cz,

Gastroslavnosti
jsou svátkem
gurmánů 
Začnou se vám také sbíhat sliny, když sly-
šíte jméno Magdalena Dobromila Retti-
gová? Věříme, že ano! Také v letošním roce
chceme uctít památku této velké Litomyš-
lanky, která učila hospodyňky, aby ve va-
ření nepodléhaly stereotypům a v kuchyni
také experimentovaly. A neznáme lepší
způsob než vám na jednom místě nabíd-
nout mnoho voňavých, chuťově i vizuálně
zajímavých dobrot.          
Letošní devátý ročník vyvrcholí po gastro-
týdnu v místních restauracích o víkendu
23. – 24. května na Smetanově a Toulov-
cově náměstí. Právě zde se již podeváté
sejdou milovníci dobrého jídla a pití, ku-
chaři, odborníci na moderní gastronomii
i výrobci kvalitních potravin. Vyzkoušet
budete moci i degustační porce místních
restaurací, oblíbené brouky na talíři nebo
speciality z Vulcanus grilu.       strana 11 >
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Kdo postaví ve městě
nové byty?

Otevři oči 
v Litomyšli 26213 Výsledky ankety

Sportovec roku

Také si již jaro neumíte představit bez Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny? Lázně ducha
mají v litomyšlském kalendáři své stálé místo. (B)láznit budeme od 22. do 26. dubna 2020 –
slavnostní zahájení sezóny je naplánováno na sobotu 25. dubna. Opět po roce ožije lázeňská
promenáda slavnostním průvodem, ale i hudební a divadelní produkcí. 

aktuality z příprav najdete i na facebooku lázní
ducha.  

Novinky letošního ročníku
Lázně ducha odstartuje ve středu 22. dubna ří-
zená degustace vína v hotelu Aplaus. Velmi se
těšíme i na praktické ukázky toho, jak se dříve
tiskly knihy – tiskařská dílna bude otevřena
v sobotu v Augustově tiskárně. Díky aktivitě
městské knihovny budete moci na radničním
dvorečku zažít netradiční čítárnu a „Bez bázně
vstoupit do literární lázně“. Hubatou obsluhu
najdete v Tančírně u drzé Anky na prvním zá-
meckém nádvoří. Po letech se v regionálním
muzeu můžete podívat na výstavu železničních
modelů a kolejišť a velmi bohatá bude i Smeta-
nova dětská scéna na Vodních valech. K 100.
výročí od narození Stanislava Podhrázského
připravíme ve spolupráci s městskou galerií
v zámeckém pivovaru výstavu Zámecká sgra-
fita a jejich obnovitelé 1973-1989. V chrámu Na-
lezení sv. Kříže budou v pátek a v sobotu večer
k vidění práce studentů světelného designu
z Divadelní fakulty JAMU. Dámy, pánové a do-
rost v lázeňských kostýmech mohou navštívit
po celý víkend jednu zámeckou prohlídkovou
trasu úplně zdarma!                   strana 10 >

Už známe projekty, které chcete
udělat z participativního rozpočtu
Vodní prvek na horním sídlišti, skatepark, ve-
řejně přístupný defibrilátor, nové chodníky,
stromy života pro Litomyšlata či komunitní
dílna. To je neúplný výčet projektů, které jste
přihlásili do prvního ročníku participativního
rozpočtu v Litomyšli s podtitulem Město pro lidi,
lidé pro město.
Do uzávěrky tohoto vydání občané poslali
téměř dvacet návrhů, z nichž však část nespl-
ňovala všechna potřebná kritéria či jim chyběly
podpisové archy. Kolik z nich nakonec projde k
veřejnému hlasování, které proběhne v květnu
a červnu letošního roku? O tom rozhodne v prů-
běhu příštích týdnů hodnotící komise. Kom-
pletní seznam postupujících návrhů zveřejníme

v příštích vydáních Lilie. S projekty se můžete
podrobněji také seznámit na květnovém veřej-
ném projednání. Připomínáme, že hlasování
bude probíhat elektronicky na webu www.lito-
mysl.cz. Občanům, kteří nemohou či nechtějí
využít této možnosti, pomohou s hlasováním
zaměstnanci MěÚ Litomyšl (recepce, redakce
Lilie) nebo IC Litomyšl.
Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu
trvalého pobytu a rok narození. Po hlasování
pověření pracovníci MěÚ Litomyšl provedou
kontrolu údajů. Pokud budou údaje souhlasit,
hlas bude započítán. Hlasovat mohou fyzické
osoby starší 15 let s trvalým pobytem v Lito-
myšli nebo integrovaných obcích. -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
Daniela Brýdla, můžete se na něj obrátit pro-
střednictvím Starostovy odpovědny.

Stavba supermarketu Lidl v Litomyšli
Práce na přípravách běží - investor (společnost
Agile) dojednává přesnou podobu kruhové ob-
jezdu, který vznikne na místě současného pří-
jezdu od Nedošína (vedle MOL) a jednáme také
o podobě veřejného prostranství kolem budou-
cího Lidlu. Bohužel nemohu komentovat sou-
těž, která proběhla, protože ji nevypisovalo
město, ale právě společnost Agile. Nicméně
mohu potvrdit, že projekt, jehož vizualizace ko-
lovala na sociálních sítích, nebyl porotou vybrán
k realizaci. I tak se, myslím, můžeme těšit na
moderní prodejnu, navrženou přímo do pro-
storu Perštýna. Nyní intenzivně jednáme s ar-
chitekty i investorem o podobě veřejného
prostoru a také uspořádání parkoviště tak, aby
vše působilo příjemně a obsahovalo dostatek
zeleně a klidových zón. Pomáháme také inves-
torovi hledat využití bývalé sýpky, která jediná
na místě zůstane, neboť je přísně památkově
chráněna.
Stavět by se určitě mělo, ale mám pocit, že kvůli
velmi komplikovaným zákonům v oblasti sta-
vebního práva nejdou věci tak rychle. Takže je
otázka, zda budete v litomyšlském Lidlu naku-
povat ještě do Vánoc letošního roku, nebo až
v průběhu roku příštího. Ani na to nejsem scho-
pen odpovědět, protože je to opravdu jen a jen
věc investora, jaký časový harmonogram před-
pokládá. Já osobně jsem rád, že příjezd do Lito-
myšle od Vysokého Mýta bude kultivovaný
a upravený a Litomyšlané nebudou muset do-
jíždět do okolních měst.

Z Litomyšle na Osík pěšky
Jak jsem zjistil od kolegů, cestičku od Wembley
kolem bývalého „hliňáku" v minulosti Městské
služby Litomyšl opravovaly. Máte asi pravdu, že
by bylo potřeba toto znovu obnovit, neboť ces-
tička postupně zarůstá trávou ze stran a štěrk
se promíchává s hlínou - zadám městským
službám k realizaci. Jinak v této trase je dle
zpracované studie plánovaná cyklostezka,
takže by mohlo v budoucnu dojít ke stavbě řád-
ného povrchu. Musíme však dořešit vlastnictví
po celé délce cyklostezky, což je bohužel složité
a časově náročné.
Kolem silnice na Osík je v rámci rekonstrukce
plánován i chodník, takže zde Vás mohu potěšit.
Půjde o spojenou investici kraje (komunikace) 
a města (chodník). My se přizpůsobíme Pardu-
bickému kraji, aby se obojí realizovalo najednou.
S majitelem Školek (zahradnictví) také jednáme
o možnosti průchodu do Oseckého údolí, vy-
mýšlíme, jak by to šlo zajistit, ale na druhou
stranu chápeme, že musí mít celý areál oplo-
cený. 

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 s podáním žádosti o dotaci na

akci „Kříž u silnice mezi v Suchou a Němčicemi“
do Programu Program podpory kultury a pa-
mátkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020.
V případě doporučení k financování pověřuje
RaM starostu podpisem smlouvy s Pardubic-
kým krajem. 

RaM schvaluje v souladu s ustanovením čl.
2 odst. (5) písm. a) směrnice města Litomyšl
č. 02/15, o poskytování dotací z rozpočtu města
program „Na podporu domovních čistíren od-
padních vod" 

RaM souhlasí se zvláštním užíváním veřej-
ného prostranství v ul. Trstěnická a Sadová
v období od 20. 02. do 30. 09. 2020 z důvodu
provádění stavebních prací na rekonstrukci ka-
belového vedení vysokého a nízkého napětí.

RaM souhlasí s povolením uzavírek a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
Toulovcovo nám. ve dnech 13. 6., 11. 7., 15. 8.
a 5. 9. 2019 od 6.00 do 12.00 za účelem pořá-
dání veřejně prospěšné akce Bleší trhy. 

více na litomysl.cz

Usnesení zastupitelstva
ZaM schvaluje poskytnutí finančního daru

ve výši 250 000 Kč Nadačnímu fondu pro roz-
voj zdravotnictví Litomyšlska a schvaluje uza-
vření darovací smlouvy. Částka 250 000 Kč je
pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Li-
tomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu
města na rok 2020.

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

Města Litomyšl č. 02/2020, kterou se stanoví
školské obvody mateřských škol a část společ-
ného školského obvodu mateřské školy.

ZaM schvaluje Koncepci rodinné politiky
města Litomyšl 2020 - 2025.

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšle č. 01/2020, o nočním klidu
v roce 2020. více na litomysl.cz

První letošní jednání zastupi-
telstva se konalo ve středu
26. února v Klenutém sále
zámeckého pivovaru a po
nutných procedurálních zále-
žitostech byly na programu
věci majetkoprávní, kde
mimo jiné všech 23 přítom-
ných zastupitelů odsouhla-
silo prodej pozemku na
výstavbu nových bytů na ulici
Z. Kopala firmě CZ Stavební
holding (více v samostatném článku na protější
straně). V diskuzi k tomuto bodu vystoupil za-
stupitel Lubomír Sršeň (ČSSD), který navrhl,
aby město najalo na tento projekt svůj vlastní
stavební dozor kvůli technickým problémům,
které se v minulosti objevovaly u některých
nových staveb. To však podle vedení města
nelze realizovat, protože výstavbu provede
soukromý investor a tento požadavek nebyl
součástí výběrového řízení, z něhož byl projekt
vybrán.
Jako další přišly na řadu finanční záležitosti,
kde zastupitelé schválili rozpočtové změny,
díky nimž bude mít město na speciálním účtu
na výstavbu nového domova pro seniory
částku 69 milionů (podrobně jsme o tomto té-
matu informovali v Lilii 2/2020). 
V následujícím bodu pak zastupitelstvo schvá-
lilo každoroční příspěvek 250 tisíc Kč do Na-
dačního fondu pro rozvoj zdravotnictví
Litomyšlska. Poté přišly na řadu návrhy za
odbor kultury a cestovního ruchu, kde komu-
nální politici odsouhlasili poskytnutí dotací 
z této rozpočtové kapitoly. Pátým bodem pro-
gramu únorového zasedání bylo schválení
každoroční vyhlášky o stanovení obvodů ma-
teřských škol, následně byla projednána kon-
cepce rodinné politiky města pro roky 2020 –
2025, kterou schválili všichni přítomní zastu-
pitelé.  Na žádost občanů se také jednalo o ná-
vrzích na změnu územního plánu, které 
v souladu s přijatým usnesením prověří sta-
vební úřad. Předposlední částí jednání bylo

schválení obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu pro rok 2020. Před hlasováním zastupi-
telé řešili problematiku novoročních ohňo-
strojů, které nelze mimo historické centrum
zakázat, město také nemůže zakázat prodej
pyrotechniky. O tomto tématu se bude ještě
jednat, stejně tak jako o budoucnosti dětského
silvestrovského ohňostroje na Smetanově ná-
městí. 
Jako poslední přišlo na řadu hlasování o po-
skytnutí mimořádné odměny zastupitelům. Tu
obdrží někteří zastupitelé za mimořádnou čin-
nost ve výborech a komisích města, aktivní
podporu městských akcí, dotačních programů
a další činnosti spjaté s kulturními či společen-
skými akcemi a prací o víkendu. Tento model
odměňování nadstandardní práce město pře-
vzalo od Pardubického kraje a na únorovém
jednání bylo na programu poprvé. Odměna se
nevyplácí automaticky, ale na základě předlo-
ženého  výkazu činností, který podalo 8 zastu-
pitelů z celkového počtu 23. Tuto odměnu lze
poskytnout až dvakrát ročně.
V následné diskuzi vystoupil zastupitel Lubo-
mír Sršeň a přítomným navrhl, aby kvůli ne-
uspokojivé a drahé nabídce bydlení v Litomyšli
do budoucna zvažovali městskou výstavbu
bytů či založení družstva. „Je to problém, který
se týká řady měst. Nedostatek bytů a parcel je
problémem zejména pro mladou generaci 
a městská či družstevní výstavba by jim mohla
pomoci dosáhnout na vlastní bydlení,“ uvedl
Lubomír Sršeň. -mv-

Z únorového jednání zastupitelstva
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Zastupitelé vybrali investora
na výstavbu nových bytů
Dva domy s nabídkou více než 70 nových bytů na ulici Z. Kopala postaví společnost 
CZ Stavební holding (CZSH) podle návrhu architekta Aleše Buriana. V únoru o tom rozhodli za-
stupitelé, kteří projekt vybrali s ohledem na počet a rozložení bytů a kvalitu navrhovaných
veřejných i společných prostorů. V letošním roce pravděpodobně ještě výstavba nezačne, ale
měla by se vyřídit všechna potřebná povolení.

„Nebylo to snadné rozhodování, protože nám
přišlo sedm dobrých projektů a zejména ty od
CZSH a investora Martina Kubíka byly opravdu
kvalitní. Nakonec jsme se rozhodli pro CZSH
a návrh architekta Aleše Buriana s ohledem na
vysokou předpokládanou kvalitu bydlení i veřej-
ných a společných prostor, chybět nebudou ani
místa pro komunitní setkávání a případné ko-
merční využití.  Jelikož mají bytové domy stát na
pozemku města, tak jsme návrhy před odsou-
hlasením prodeje hodně připomínkovali. Vý-
slednou cenu nemůžeme ovlivnit, ale
i dostupnost jsme samozřejmě řešili a bylo nám
přislíbeno, že nové bydlení bude stát v Litomyšli

podobně jako v okolních městech,“ řekl
k hlasování zastupitelstva starosta
Daniel Brýdl.
V návrhu architekta Aleše Buriana, který
je v Litomyšli podepsaný například pod
budovou III. ZŠ a několika sportovišti
včetně městské haly, se kromě 75 - 84
bytů o rozložení 1+kk, 2+kk,  3+kk a 4+kk
počítá s krytým parkovištěm, výtahem,
kójemi pro ukládání věcí, veřejným pro-
storem či velkými balkóny. 
„Myslím si, že jsme nakonec pro Litomyš-

lany zvolili nejlepší řešení, byť ty byty samo-
zřejmě něco budou stát. Právě kvůli vysoké ceně
nemovitostí a nájmů jsem rád, že se konečně za-
číná stavět. Nejedná se jen o tento projekt, pro-
tože nové byty chtějí v Litomyšli postavit i další
soukromníci a město současně připravuje zain-
vestování parcel na Lánech, Husovce a na Babce,
kde mohou vyrůst další desítky nových domů.
Bohužel, administrativní náročnost a byrokracie
jsou velkou bolestí našeho státu, takže to
všechno trvá,“ dodal k usnesení zastupitelstva
místostarosta Radomil Kašpar.
Další informace k výstavbě bydlení přineseme
v průběhu letošního roku. -mv-

Kamery na křižovatce zabraly.
Jízd na červenou výrazně ubylo
Když se v květnu loňského roku spouštělo
elektronické monitorování světelné křižovatky,
měsíčně tam projelo na červenou až 500 řidičů.
Po necelém roce provozu přišla z dopravního
odboru dobrá zpráva. Řidiči začali respektovat
zákony a na červenou jich měsíčně jezdí zlomek
původního počtu, průměrně se nyní eviduje 50
až 100 případů měsíčně, ale například v prosinci
minulého roku jich bylo celkem 12. Dodržováním
zákonů řidiči nepomohou pouze svému okolí,
ale i své peněžence. Jízda na červenou je vá-
žným přestupkem, za který může provozovatel
vozidla obdržet pokutu v maximální výši 2500

Kč, řidič pak ve správním řízení může odejít
ještě s větším postihem, hrozí mu pokuta 2500
až 5000 Kč, a pokud tento přestupek spáchal
v období dvanácti po sobě jdoucích kalendář-
ních měsíců dvakrát a vícekrát, tak dostane
navíc i zákaz řízení až na půl roku.
Ke snížení přestupků, tentokrát za příliš rychlou
jízdu, došlo také v dalších částech Litomyšle.
Díky úsekovému měření v ulicích T. G. Masaryka,
J. E. Purkyně, Moravská a Zahájská klesl mezi
roky 2018 a 2019 souhrnný počet přestupků
v těchto lokalitách o více než 5500 případů.

-mv-

Město od března poskytuje dotace
na domácí čističky odpadních vod
Od 15. března do 31. srpna letošního roku mů-
žete žádat o dotaci na pořízení nové domovní
čistírny odpadních vod, zprovoznění nebo ná-
hradu nefunkční čističky či vybavení stávajících
septiků biofiltry pro rodinné domy, včetně řado-
vých, s trvalým bydlením v oblastech bez exis-
tence dostupné kanalizace. Program se týká
především zdejších integrovaných obcí.
Město zájemcům poskytne dotaci 30 tisíc korun
na jeden rodinný dům do šesti ekvivalentních
obyvatel, 35 tisíc na rodinný dům nad šest ekvi-
valentních obyvatel. Vše do maximální výše
prokazatelných dodavatel-
ských nákladů.
Oprávněnými žadateli jsou
pouze majitelé rodinných domů
- fyzické osoby. V případě více
vlastníků mohou zplnomocnit

jednoho z nich k nutným úkonům. Všichni žada-
telé o dotaci musí zároveň mít uhrazené veškeré
závazky vůči městu Litomyšl či MÚ Litomyšl.
Více informací o dotačním programu, jeho
přesné znění, návrh smlouvy, žádost a česné
prohlášení najdete na webu www.litomysl.cz.
Kontaktní osobou je Pavel Jiráň, vedoucí Odboru
místního a silničního hospodářství MěÚ Lito-
myšl. Pro občany integrovaných obcí jsou při-
pravena tři veřejná jednání.  První se uskuteční
v pondělí 9. března 2020 od 17.00 hod. v hasi-
čárně v Kornicích, druhé pak ve stejný den od
18.00 hod. v jezdeckém klubu na Pazuše. Tato
dvě setkání jsou určena občanům Kornic, Suché
a Pazuchy. Třetí setkání je naplánované na pon-
dělí 23. března 2020 od 17.30 hod. v hasičárně
v Nové Vsi a je určeno pro občany Nové Vsi
a Pohodlí. -az-

ŘSD navrhne
úpravy dálnice,
aby urychlilo
výstavbu D35 
Dočkáme se někdy dálnice kolem Litomyšle?
Tuto otázku si v posledních letech klade řada
občanů. Na sklonku roku 2019 vydal stavební
úřad na dva úseky u Litomyšle kladná územní
rozhodnutí. Proti nim vzápětí podali odvolání
zástupci okolní obce a občanských iniciativ,
protože podle nich zvolená trasa dálnice po-
škodí krajinu i zdraví občanů. O podaných od-
voláních rozhodne Krajský úřad Pardubického
kraje v první polovině roku 2020.
Nejen kvůli tomu se ve čtvrtek 20. února na
městském úřadu sešel generální ředitel Ředi-
telství silnic a dálnic ČR Radek Mátl se sta-
rostou Danielem Brýdlem, místostarostou
Radomilem Kašparem, náměstkem hejtmana
pro oblast dopravy Michalem Kortyšem a zá-
stupci obcí Strakov, Janov, Němčice, Cerekvice,
Tržek, Řídký a spolků Živé Kornice a Pro Lito-
myšl. Cíl schůzky? Seznámit se s názory všech
zúčastněných stran a navrhnout řešení pro to,
aby při stavbě dálnice nedošlo k několikale-
tému zdržení. „Ředitel Mátl nás informoval
o tom, že stavba dálnice D35 má společně
s dostavbou Pražského okruhu absolutní pri-
oritu a v rámci stávající trasy chce najít kom-
promis, který sníží dopad dálnice na okolí. My
jako město dlouhodobě podporujeme co nej-
rychlejší výstavbu dálnice a nic neblokujeme,
protože její výstavba je v zájmu Litomyšlanů.
Již od začátku působení na radnici se této
problematice aktivně věnuji a přítomným jsem
nabídl roli mediátora mezi ŘSD a zástupci
okolních obcí, kteří nejsou se stávající trasou
dálnice spokojeni, abychom dosáhli kompro-
misu a dálnici zde měli co nejdříve,“ shrnul
jednání starosta Daniel Brýdl. 
Na únorovém jednání opakovaně padlo, že
trasa „nula“ z dokumentace k územnímu ří-
zení se nebude směrově nijak měnit. ŘSD však
začne v souladu s připomínkami připravovat
návrhy na úpravu dálnice, například na vý-
stavbu valů, protihlukových stěn, hustší osá-
zení zelení a bude uvažovat o úpravě nivelity.
„Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za
seriózní jednání, všichni jsme se  snad poprvé
shodli na tom, že dálnici potřebujeme, a to co
nejrychleji. Racionálně teď musíme uvažovat,
jak v rámci schválené trasy snížit hlučnost
a další nepříjemné jevy, které dálnice bude mít
na okolí. Pan ředitel si vytvoření těchto návrhů
vzal jako osobní úkol a já za Pardubický kraj
rád pomohu při přesvědčování kompetentních
orgánů a ministerstev o důležitosti uvolnění
finančních prostředků pro navržená opatření,
která vyplynou při přípravě projektu pro reali-
zaci stavby. Dálnici D35 nepotřebuje pouze
Litomyšl, ale je páteří celého kraje a České
republiky,“ uvedl Michal Kortyš, senátor a ná-
městek hejtmana Pardubického kraje pro
dopravu.
Žádost o vydání územního rozhodnutí na zbý-
vající třetí úsek D35 kolem Kornic již řeší
Krajský úřad Pardubického kraje a lze předpo-
kládat, že územní rozhodnutí by mohlo být vy-
dáno koncem roku 2020. O další fázi jednání
a návrzích ŘSD budeme informovat v nadchá-
zejících měsících. -mv-
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KSČM
Neuvěřitelný příběh Věry Sosnarové
Čtenáři Lilie se v minulých letech mohli vícekrát
dočíst o příběhu paní Věry Sosnarové, která byla
podle svých slov zavlečena v květnu 1945 do So-
větského svazu a zde údajně působila jako vě-
zeňkyně v pracovních táborech. Protože paní
Sosnarová v nedávné době opakovaně navštívila
Litomyšl, kde na besedách se studenty i dospě-
lými sdělovala své emotivní zážitky, je důležité
čtenářům sdělit důležitá fakta o jejím příběhu,
který se dočkal také knižního vydání.
První pochybnosti o věrohodnosti zmíněných
událostí se objevily již v roce 2002, poté, co TV
Nova odvysílala reportáž s názvem „Dvacetileté
utrpení v sovětském gulagu“. Připomeňme, že

k medializaci došlo ve stejnou dobu, kdy bylo
možné zažádat o odškodnění osob odvlečených
do SSSR, čehož paní Sosnarová využila a náro-
kovala si téměř tři miliony korun. ČSSZ však její
žádost zamítla, neboť se nepodařilo získat ani
jediný důkaz o jejím pobytu v gulazích. Mimo to
bylo zjištěno, že jmenovaná v poválečném ob-
dobí pracovala dobrovolně jako civilní zaměst-
nanec na Urale, konkrétně v Nižně-Tagilském
závodu na výrobu topných zařízení a radiátorů.
V SSSR absolvovala také školní kurz, který by
se nikdy nevztahoval na internované osoby.
Historik Adam Hradilek pak doslova uvádí, že
celý příběh o věznění v SSSR je smyšlený a od-
poruje historickým poznatkům. Besedy v Lito-

myšli, kde paní Sosnarová dojemně vyprávěla
o masovém upalování a pohřbívání lidí zaživa,
však byly velmi oblíbené a plnily svůj účel. Také
paní Sosnarová byla jistě velmi potěšena, ze-
jména když v listopadu 2015 v rámci Charity Day
osobně převzala od litomyšlských studentů
částku 14 tisíc korun.
Tak, jak to bohužel bývá, díky nešťastné popu-
larizaci tohoto smyšleného příběhu je snižován
význam a utrpení skutečných obětí totalitních
režimů. Na druhou stranu patří také omluva
lidem, kteří již několik let upozorňovali na vážné
rozpory tohoto příběhu, a bylo jim dokonce
anonymně vyhrožováno.

Za MěV KSČM Litomyšl Max Olšan

Generace 89
Postní doba: umenšeme se ve prospěch 
přírody…
Když se lidí zeptáte, těžko najdete člověka,
který by vám tvrdil, že nemá kladný vztah k pří-
rodě a životnímu prostředí. Pro mnohé však
tento vztah končí tím, že si naplánují rodinnou
dovolenou do krásné přírody národního parku.
Ve skutečnosti ale náš postoj k přírodě vyjadřu-
jeme každý den. Mnohokrát za den stojíme před
rozhodnutím, zda se zachovat vstřícně ke
svému prostředí, anebo dáme přednost zvy-
klostem, lenosti. Hodit slupky od brambor do
směsného odpadu, nebo udělat pár kroků navíc
ke kompostu? Koupit si kafe v kelímku, nebo si
ho vzít z domu v termosce? 
Nejen v postním období je pro některé lidi větší
výzvou odepřít si jízdu autem než třeba maso
či hospodu. Po dopravních situacích, které jsme
zažívali minulý podzim, si však mnozí Litomyš-
lané uvědomují, že jízda autem opravdu nepatří
mezi základní práva a svobody, ale že je to
problém. 
Lepší životní prostředí v Litomyšli nevyčarují

úřady, instituce ani ministerstva. Životní pro-
středí tvoříme my sami a odvíjí se od desítek či
stovek našich rozhodnutí. Je to na nás a zane-
dlouho to bude na našich dětech. Pojďme jim
ukázat, že se dá snížit objem našeho odpadu.
Zmenšit počet kilometrů v autě ve prospěch ki-
lometrů pěšky. Snížit objem vody, která z naší
střechy steče bez užitku do kanálu… „Umen-
šeme se“ ve prospěch NAŠEHO prostředí.  
… a Ukliďme Česko v Litomyšli: 4. 4. 2020
Jako každý rok nabízíme ještě jeden nápad, jak
se odvděčit přírodě za klidné jarní podvečery,
delší den nebo ptačí písně.   
Ukliďme Česko v Litomyšli (a okolí) má již pě-
tiletou tradici, vloni se zapojilo 981 dobrovolníků
a školáků, kteří sesbírali přes 4 tuny odpadu.
Přesto tehdy uklizené kilometry silnic a mnoho
dalších míst opět volají o pomoc. 
Myšlenka akce je jasná. Odpad je potřeba do-
stat tam, kam patří. Ale úklid není jediným
cílem. Kdokoliv se zapojí, takřka automaticky se
doživotně stává členem „klubu nevyhazovačů“.
A pokud si vás všimnou sousedé nebo se zmí-

níte v práci, nejspíš si to vyhazovači příště roz-
myslí i díky vám. Zkrátka věříme, že akce má
tento multiplikační efekt. 
Jak se přidat
• Sami si určete, kde chcete uklidit. Může to

být vaše oblíbené vycházkové místo nebo
úsek silnice, který chcete při cestě do práce
vidět uklizený.  

• Dejte vědět, že se chcete přidat
(vavrin@generace89.cz nebo 734 81 15 81).
My se ozveme s aktuálními informacemi.

• V týdnu před 4. dubnem si můžete vyzved-
nout pytle na odpad v IC na náměstí. Po
úklidu nám napíšete, kde jste je naplněné
nechali. Za jejich svoz jsme vděční partne-
rovi akce – SUS Litomyšl.

• Pokud nevyhovuje sobota, lze se domluvit
na jiném dni.

Za litomyšlské luhy, háje a pangejty si předem
dovoluje poděkovat

Jan Vavřín, Generace 89

ODS
Rozmohl se nám tu takový nešvar. Jaký? Demo-
kracie je dobrá, ale jen když se nám hodí. 
Problém ovšem nastává v případě, kdy sami
máme názor odlišný než většinový a musíme
strpět rozhodnutí většiny. Toto utrpení je tím
větší, čím je rozdíl volby těsnější nebo případně
rozhodnutí za nás udělá někdo, koho jsme si
dříve zvolili a nyní s ním nesouhlasíme.
Jen pro připomenutí: volba prezidenta, přejme-
nování náměstí V. Havla, …
S tímto utrpením se obvykle následně váže vlna
občanských protestů či vyjádření našich názorů
i nelegitimním způsobem.
A tak si myslíme, že můžeme vzít „právo“ do
svých rukou. Totalita či diktatura se nám zajídá,
ale demokracie se nám do krámu také příliš ne-
hodí. Na sociálních sítích se vždy najde dostatek
„odvážných“, kteří nás podpoří a budou s námi
bojovat.
Proto když někdo pomaluje v zámecké zahradě
lavičku, tak mu vesele tleskáme, protože sa-

motné lavičky jsou nám odporné a tím pomalo-
váním ji nepoškodil. Uvědomujeme si, že tím
schvalujeme páchání trestného činu nebo pře-
stupku? A ano, určitě by zámku slušely lepší ná-
vrhy laviček, ale pro ilustraci problému to
myslím postačuje. 
Když se vám nebude líbit barva sousedova
plotu, také půjdete a přemalujete mu ho dle
své libosti? Nebo v horším případě mu ten plot
zničíte? Všechno to jsou řešení typu: „Když
chcípla kráva mně, ať chcípne i sousedovi.“
Opravdu chceme žít v takové společnosti? Není
lepší se domluvit – umět dělat kompromisy
a respektovat svobodu všech zúčastněných?
Ona totiž „Svoboda jednoho končí tam, kde
začíná svoboda druhého.“ (J. S. Mill)
Tím se dostávám k novému tržnímu řádu,
který od února platí. Asi všichni znáte důvody –
prostě to bylo na podsíni subjektivně „hnusný“,
až se občas nedalo projít. Vedení města se
uchýlilo ke krajnímu řešení využitím legitimních

represí. Na druhou stranu respektujeme nedot-
knutelnost soukromého vlastnictví a má platit:
„Můj dům, můj hrad.“ Ovšem pokud již nějak in-
teraguji s veřejným prostorem, tak bych za to
jako vlastník měl nést zodpovědnost. Nebylo
prostě jednodušší říct: „Pane majiteli, nám se ty
stojany nelíbí, nemohly by zmizet?“ A protože
už i B. Němcová věděla, že se nikdy nezacho-
váte lidem všem, tak se nový tržní řád dotkl
i lidí, u kterých nám to nikdy nevadilo. Samo-
zřejmě že nejlepší by byla pozitivní motivace
příkladem – soused má před krámem čisto, já
tam budu mít čisto také. Bohužel nežijeme
v pohádce.
A tak i když jsem nezačal tradičním oslovením,
tak bych jím alespoň rád skončil. Buďme vážení
(k sobě) a milí (k druhým).

Ing. Lukáš Novák, předseda ODS
www.odslitomysl.cz

www.facebook.com/ods.litomysl/
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Nestraníci
Jsme malé krásné město s nabídkou služeb, kul-
turního, sportovního a společenského vyžití,
které nemají ani daleko větší města. Provoz
těchto zařízení a služeb není samofinancova-
telný, ale město na něj doplácí nemalými část-
kami z rozpočtu. Část příjmu rozpočtu města
tvoří příspěvek státu, který mimo jiné para-
metry je závislý na počtu obyvatel s trvalým po-

bytem. A zde je velký problém. Ačkoliv v městě
přibývají nové rodinné domky a byty, počet oby-
vatel se snižuje. V současné době je už pod 10
tis. občanů s trvalým pobytem. Víme, že zde žije
více obyvatel, ale z nějakých důvodů se k trva-
lému pobytu nepřihlásili. Pokud to zjednoduším,
tak občané s trvalým pobytem „ukrajují“ pro-
středky, které by město mohlo vložit do oprav

nebo investic, např. do stavby domova pro se-
niory.
Aby občané města jako „Litomyšláci“ měli ur-
čité výhody, chceme se zasadit o prosazení ur-
čitých slev a pobídek. To by mohlo motivovat
další občany, aby přihlásili k trvalému pobytu.

Za Nestraníky Josef Černý

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

Půl tuny odpadu 
z popelnic skončí
na Toulovcově náměstí
Toulovcovo náměstí bude v dubnu hostit zají-
mavou, poučnou a zapáchající akci. Ve středu
22. dubna tam zamíří popelářský vůz, ale místo
toho, aby do něj pracovníci LIKO Svitavy odpad
vhodili, vysypou ho z vozu na plachtu na zem.
Od 9 do 12 hodin tam totiž bude ve spolupráci
města Litomyšl a Institutu Cirkurální Ekonomiky
připravený vzdělávací program pro širokou ve-
řejnost. Při něm se budou lektoři v pracovních
oblecích doslova brodit půl tunou odpadků,
které Litomyšlané vhodili do svých popelnic.
Návštěvníkům názorně ukážou, co vše se do
popelářského vozu dostane a co by mohlo 
a mělo skončit ve vytříděném odpadu.
Cílem akce je  upozornit na problematiku třídění
odpadu a názorně ukázat, že jeho cesta ne-
končí v koši. Tam pouze začíná.  -az-

Plány v oblasti zeleně
Města by neměla být betonovou džunglí, ale
místem, kde obyvatelé rádi žijí a tráví svůj volný
čas. Radnice se již řadu let proto mimo jiné vě-
nuje projektům na ozelenění města. Stromy,
keře a další zeleň umožňují lepší zachycování
vody v krajině, poskytují stín v horkých dnech
a zvyšují biodiverzitu ve městě, takže díky
těmto projektům nezaniká přirozené prostředí
pro život ptactva, drobné zvěře a hmyzu.
V roce 2019 se do nové výsadby investovalo
přes půl milionu korun. Řečí čísel se jedná o 63
nových stromů, z nichž pouze tři patří mezi jeh-
ličnany. Dále došlo k výsadbě 10 tisíc kusů cibu-
lovin, více než polovina je na Komenského

náměstí. Jednalo se o narcisy, tulipány, ladoňky
či krokusy. 
Na ošetření zeleně město dalo přes 400 tisíc
korun, jednalo se hlavně o stromy v hojně nav-
štěvovaných lokalitách, které by mohly zranit
kolemjdoucí. Podařilo se tak ošetřit další část
stromů na hřbitově nebo zajistit provozní bez-
pečnost u stromů na koupališti. Ošetřena byla
také celá alej na Štítě. Jenom na městském hř-
bitově se v roce 2019 do údržby a nové výsadby
investovalo přes 150 tisíc korun. Celkem se za
minulý rok do zeleně investovalo přes 1,5 mili-
onu korun.
V roce 2020 se Litomyšlané mohou těšit na za-
jímavé projekty, například na nové květnaté
louky u Smetanova domu a za obchodním
domem Albert, úpravu zeleně u podchodu
v Moravské ulici a další.  Současně se řeší vý-
sadba nových alejí z města, další ozelenění prů-
myslové zóny a okolí silnice I/35. Některé
budovy ve městě by také měly dostat nový
zelený kabát z popínavých rostlin, například
budovy úřadu další objekty vlastněné městem.
Do budoucna se plánuje také příprava manuálu
pro ozeleňování průmyslových staveb, který
chce město poskytnout firmám jako podklad
k zlepšení veřejného prostoru i v soukromých
areálech. -az-

Informace
ke kácení stromů
na Černé hoře
Na začátku letošního roku museli lesní dělníci
opět kácet v lesoparku Černá hora. Stejně jako
v minulosti, i letošní zákroky vyvolal nevyhovu-
jící zdravotní stav stromů. Pracovníci Městských
lesů Litomyšl pokáceli nestabilní jasany u elek-
trovodu kvůli extrémnímu riziku jejich pádu na
vedení vysokého napětí. K zemi musely i de-
sítky smrků napadených kůrovcem a topoly
podél cest,  které ohrožovaly okolí pádem su-
chých větví. Pilám se nevyhnuly ani jasany
s hnilobou poškozeným kořenovým systémem.
„Mohu všechny ubezpečit, že se nejednalo
o ekonomicky motivovanou těžbu. Napadené či
poškozené stromy ohrožovaly návštěvníky lesa
a majetek energetiků, takže se bohužel nedalo
nic dělat. V průběhu letošního roku se na místa
kácení vrátíme a plochy znovu zalesníme,“
uvedl ke kácení Petr Novák, vedoucí Městských
lesů Litomyšl.
Černá hora prošla v minulém roce první fází re-
vitalizace, v místě vzniklo přírodní dětské hřiště,
odpočívadla, lavičky, griloviště i zpevněné
cesty. V současné době se připravuje druhá
etapa prací. Vzhledem k vysoké návštěvnosti
této lokality a míře napadení tamních stromů
se do budoucna nedají podobné preventivní zá-
kroky vyloučit. -mv-

Díky letošní mírné zimě se mohou dělníci
v předstihu pustit do oprav. Jednou z prvních le-
tošních akcí bude rekonstrukce elektrického ve-
dení na Partyzánské ulici, kdy dojde k přesunu
vrchního vedení pod zem. Práce začaly 24.
února a skončit se má 31. května. Akci financuje
ČEZ a stavba bude rozdělena na etapy.
Při nich dojde v pracovní době k úplnému uza-
vření části ulice pro motoristy s výjimkou pouze
pro vozidla stavby a zásobování provozoven. Po
pracovní době bude průjezd ulicí vždy obnoven
provizorním zahrnutím výkopů. Při první etapě

dělníci opraví elektrické vedení v úseku od
vjezdu ze světelné křižovatky po most s ulicí
Benátská. Odtud budou následně pokračovat
až k hasičárně.
Při pokládce nového asfaltu v druhé polovině
května je nutné počítat s celodenním ome-
zením provozu. Řidiči také musí počítat se
zvýšeným výjezdem zasahujících vozidel inte-
grovaného záchranného systému na ulici J. E.
Purkyně (směrem na Poličku), na což budou na
místě upozorněni přechodným dopravním zna-
čením. -mv-

Oprava Partyzánské ulice

Místní poplatek z pobytu
Připomínáme ubytovatelům, že podle obecně
závazné vyhlášky města Litomyšl č. 13/2019, o
místním poplatku z pobytu, mají s účinností od
1. 1. 2020 povinnost nahlásit Městskému úřadu
Litomyšl vznik své poplatkové povinnosti, a to
v případě, že poskytují úplatný pobyt v délce
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Poplatek činí 10 Kč za den a ubytovatel je povi-

nen jej vybrat od ubytovaného a odvést městu.
Městský úřad můžete kontaktovat zasláním vy-
plněného formuláře Ohlášení o zahájení čin-
nosti, který je ke stažení na webu města, nebo
osobně v kanceláři č. 10 na adrese Bří Šťastných
1000, Litomyšl. Jitka Valentová,

vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl



ZAMYŠLENÍ

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Poděkování p. Kohákovi

Za tým Nízkoprahového klubu NADĚJE, Lito-
myšl, bych velmi ráda poděkovala p. Kohákovi,
který si pro nás a naše děti připravil skvělý
program o sebeobraně.  Cílem této akce bylo
poučit, jak se v nouzi bránit. Nejen děti, ale
i my jsme dozvěděli zajímavé informace zá-
bavnou formou.  Ovšem i tak doufáme, že je
nebudeme potřebovat. Ještě jednou děkujeme
za krásný program. Edita Stráníková, DiS.

 Chtěl bych poděkovat všem v Litomyšlské
nemocnici, především pak internímu oddělení,
kde se příkladně starali o naši maminku. Velký
dík patří za jejich obětavou péči a citlivý pří-
stup. Ačkoliv maminka zemřela, vím, že tam
byla v těch nejlepších rukou. Odešla v tichosti,
v klidu. V našich srdcích zůstane navždy.
Jménem zarmoucené rodiny syn Petr Soukup

 Dne 17. března 2020 to bude již 5 let, co
nám z tohoto světa odešla
naše milovaná maminka, ba-
bička a dlouholetá učitelka
I. ZŠ v Litomyšli Milada Pavli-
šová. Kdo jste ji znali a měli
rádi jako učitelku či obyčejnou
ženu, která dokázala pomoci

ve všedním životě mnoha lidem, věnujte jí spo-
lečně s naší rodinou tichou vzpomínku.
Za vše, co jsi pro nás, maminko, v životě udě-
lala, děkují synové Jan, Milan s rodinou
a vnučka Kateřina.

 18. března tomu bude 18 let, kdy nás náhle
opustil náš milovaný tatínek, manžel a děde-
ček pan Vladimír Cápal. Kdo jste znal tohoto
laskavého a dobrosrdečného člověka, věnujte
mu spolu s námi tichou vzpomínku.
V našich srdcích je vrytý navždy.

Vzpomíná manželka Gerda 
a dcery Monika a Kamila s rodinami

 Z celého srdce děkujeme organizátorům
Charitativního rybářského plesu v Čisté, všem
účinkujícím, obsluze, hostům a dárcům. Moc si
vážíme této pomoci v naší nelehké situaci.

rodiče Lindy Palové
 Děkuji všem, kteří mi pomáhají. Dnes bych

chtěla poděkovat zvláště městské policii, která
mi pomáhá ve svízelných situacích, kdy man-
žel již několikrát spadl na zem. K nám již cestu
znají, ani nemusím hlásit trvalé bydliště. Jsou
ochotní a milí. Patří jim velké díky.

Miloslava Saquová
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Hostinec Na Sklípku
Na místě současného hotelu Aplaus býval ještě
v minulém století hostinec Na Sklípku. Na pivo
sem chodíval také spisovatel a výtvarník Josef
Váchal se svým přítelem knihtiskařem Josefem
Portmanem. Josef Váchal a jeho umění se stalo

inspirací a hlavním motivem pro vzhled hotelu
Aplaus, odkazy na jeho osobnost a tvorbu je
možné zhlédnout v mnoha detailech. Na počest
Josefa Váchala vznikla v Litomyšli „nová“ hos-
půdka Na Sklípku. Kde jinde, než ve Váchalově
ulici, otevřena byla v červnu 2011. L. Backová

Zkáza Sodomy
Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: „Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys
pro nepravost města nezahynul.“ Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě
dcery – to shovívavost Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout si až za měs-
tem. Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: „Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto
okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul.“ 1. kniha Mojžíšova 19, 15-17

Známé biblické vyprávění o soudu nad Sodo-
mou a Gomorou není jen příběhem soudu,
trestu a zkázy, ale podobně jako třeba příběh
o potopě je také svědectvím o milosti a zá-
chraně. Celému tomu příběhu předchází
Abrahamova modlitba, v níž tak trochu s Hos-
podinem „smlouvá“, kolik spravedlivých lidí by
stačilo, aby Hospodin kvůli nim tato hříšná
města ušetřil. Abraham začne na padesáti
a skončí u deseti, ale ani těch deset spravedli-
vých tam Hospodin nakonec nenalezne. Sám
Lot, Abrahamův synovec, také není bezchybný
člověk, takže ani jeho záchrana není věcí nějaké

jeho lidské zásluhy. A z výše uvedeného úryvku
je navíc zřejmé, že si není dostatečně vědom
vážnosti chvíle a váhá. Slova varování nestačí
a Boží poslové musí vzít Lota i jeho ženu a dcery
za ruku tak, jako berou rodiče své děti, a vyvést
je ven do bezpečí. 
Ten příběh má však své pokračování, které ho-
voří o tom, že i když Boží shovívavost toho dělá
tolik pro naši záchranu, nakonec nemůžeme být
zachráněni proti své vůli.  I ten příkaz neohlížet
se zpět má svůj hlubší význam, který by k nám
mohl promluvit právě v tomto čase předveliko-
noční přípravy. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Březinová Věra

MUDr. Filová Dobromila
Klejchová Anna 
Kozáková Miluše 
Veselská Miloslava 
Kovář František
Šiller Miroslav

85 let  – Binková Věra, Kavanová Marta
91 let   – Skácelová Pavlína 

Radimecký Josef
92 let  – Bártová Stanislava
93 let  – Wotrubová Alena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jakub Klejch, Litomyšl – 
Zuzana Imramovská, Litomyšl
Luboš Všetička, Prostějov – 
Erika Mychajlivna Petryčka, Ukrajina 
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Miroslavem  Šarounem (68 let)
Jiřím  Sokolem (72 let) - Benátky
Jiřinou Faltysovou (77 let)
Vladimírem  Žroutem (77 let)
Markétou  Jelínkovou (85 let)
Vlastislavem Víchem (85 let)
Miloslavem Smolou (91 let)
Evou Čapkovou (93 let)
Ludmilou Přikrylovou (93 let)
Ludmilou Jiříčkovou (93 let)
Boženou Vomočilovou (98 let)
Alexandrou Cabicarovou (73 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 
miminka:
Jan Krsek, Hedvika Binková, Ema Střeští-
ková, Jan Žák, Dominik Klapal, Natálie
Oračková, Jan Burda, Dorotea Pohorská

Jen v setkání s láskou, která dává sebe sama
v oběť za druhé, můžeme i my odložit to, co
nás stahuje nazpátek a mění v mrtvé solné
sloupy jako Lotovu ženu. Kdyby byl Kristův kříž
jen znamením našeho hříchu, byl by právě jen
tím mrtvým sloupem smrti, ale protože je zna-
mením lásky, smí se pro nás stát branou, která
otevírá cestu k plnosti života. Nemusíme mít
strach, Bůh ve své lásce udělal a dělá všechno
pro to, abychom byli zachráněni. Ale rozhod-
nout se projít tou úzkou branou k životu je na
našem svobodném rozhodnutí, to za nás nikdo
jiný udělat nemůže. A smyslem postní přípravy
vlastně není nic jiného než se učit odkládat
všechno to, co nám v našem sobectví brání,
abychom prošli. Tak ať se nám to s Kristovou
pomocí daří, přeje sobě i vám  

Štěpán Klásek

HISTORICKÉ POHLEDY
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300 let - 13. 3. 1720 zemřel Giovanni Bat-
tista Alliprandi, italský architekt, v Litomyšli
činný od roku 1714 jako projektant a vedoucí
stavby piaristického chrámu Nalezení sv.
Kříže, který postavil pro Františka Václava
Trauttmansdorffa. Byl autorem projektu ma-
riánského sloupu na náměstí a panského
hřebčince Štít v Nedošíně.
170 let - 25. 3. 1850 se narodil František
Vogner, učitel, sbormistr, skladatel, básník.
Působil jako učitel v Morašicích a od roku
1871 v Litomyšli, byl vůdčí osobností muž-
ského zpěváckého spolku Vlastimil, autor
skladeb zejména vokálních a pro klavír. Psal
verše do učitelských časopisů, pracoval
v Besedě a ve Spolku paní a dívek. Pro ama-
térská tělesa, která vedl, psal skladby vychá-
zející z lidových nápěvů. Zabýval se výukou
zpěvu ve školách a zkomponoval i několik
dětských zpěvoher.
165 let -  8. 3. 1855 se narodil Josef Šimek,
český pedagog, geograf a historik, syn lito-
myšlského obchodníka Josefa Šimka. Po
absolvování litomyšlského gymnázia vystu-
doval na vídeňské univerzitě dějepis, země-
pis, češtinu a němčinu. V letech 1878–1884
byl suplujícím profesorem litomyšlského
gymnázia; zde se seznámil s Terezou Nová-
kovou a spřátelil se s Aloisem Jiráskem,
který byl v Litomyšli profesorem v letech
1874–1888. V roce 1884 se Josef Šimek stal
profesorem učitelského ústavu v Kutné
Hoře, později byl ředitelem učitelského
ústavu v Soběslavi a do Kutné Hory se na-
vrátil jako ředitel. Od srpna 1909  byl Josef
Šimek ředitelem učitelského ústavu v Praze.
V roce 1911 ho císař jmenoval vládním radou. 
140 let - 2. 3. 1880 se narodil Arne Novák,
literární historik, kritik, filolog a redaktor,
profesor a rektor Masarykovy univerzity
v Brně. Byl synem spisovatelky Terézy No-
vákové a středoškolského učitele Josefa No-
váka, studoval na gymnáziu v Litomyšli.
Poté vystudoval bohemistiku a germanis-
tiku na FF UK. Od roku 1921 působil jako stálý
spolupracovník redakce Lidových novin. Sa-
mostatné monografie věnoval např. Janu
Nerudovi, Josefu Dobrovskému či Viktoru
Dykovi.
135 let - 26. 3. 1885 se narodil PhDr. Fran-
tišek Páta, literární historik, spisovatel, pře-
kladatel, vydavatel, redaktor, knihovník
a pedagog. Vystudoval místní gymnázium,

poté Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, působil jako profesor českého ja-
zyka a literatury na středních školách
v Praze. Publikoval v litomyšlském časopisu
Od Trstenické stezky, řada literárních prací
Františka Páty je věnována Litomyšli a Lito-
myšlsku.
125 let - 9. 3. 1895 se narodil Jaroslav
Brychta český sochař a sklářský výtvarník.
Navštěvoval litomyšlskou řemeslnickou
školu a chodil k profesoru Karlu Šťastnému
do nedělní veřejné kreslírny. Studoval
v Praze na umělecko-průmyslové škole,
specializoval se na portrétní plastiku. Po ab-
solutoriu se v roce 1920 stal profesorem
sklářské školy v Železném Brodě, prováděl
experimenty s taveným sklem. Vytvořil pa-
mětní desku s reliéfní podobou A. Jiráska na
hostinci Na Buřvalce, kde spisovatel bydlel,
a bustu na náhrobku Františka Háši, majitele
a provozovatele městské elektrárny.
90 let - 12. 3. 1930 zemřel Alois Jirásek,
český prozaik, dramatik, autor řady historic-
kých románů. V Litomyšli strávil 14 let jako
profesor dějepisu a zeměpisu na gymnáziu
i jako učitel na reálce. Měl zásluhu na tom,
že se Litomyšl stala mimopražským kultur-
ním centrem. S Litomyšlí je spjata řada jeho
děl, např. Filosofská historie, U Rytířů, Na
staré poště, M. D. Rettigová, Vojnarka atd.
Jeho žena Marie Podhájská pocházela z Li-
tomyšle. Přispíval do almanachů a časopisů
Obzor litomyšlský, Pamětní list Sokola lito-
myšlského, Studentská Litomyšl, Od Trste-
nické stezky.
5 let - 4. 3. 2015 zemřel František Janda,
sochař. Vyučil se zámečníkem, pracoval
deset let na hlubinném dole. V letech 1959 -
1965 studoval sochařství na AVU v Praze
u Vincence Makovského. Absolutorium zís-
kal u profesora Karla Hladíka. Po ukončení
školy se usadil se svou ženou Ludmilou
v Osíku, kde začal tvořit svá umělecká díla.
Ve své tvorbě, ovlivněné tendencemi nové
figurace, se obracel k člověku, jeho pod-
statě, k základním lidským vlastnostem. Při
tvorbě plastik pracoval s kovem, kamenem
i dřevem. Vedle děl soustřeďujících se na
podstatu lidství se věnoval též nefigurální
tvorbě vycházející především z organického
světa přírody. Je rovněž autorem několika
pomníků a soch ve veřejném prostoru.

Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

březen 2020

7

Uzavření matriky
12. a 13. března
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 12. a pátek
13. března bude z technických důvodů po celý
den uzavřena matrika kvůli krajskému školení
pracovnic. Své pochůzky na Správní odbor
Městského úřadu Litomyšl si proto, prosíme,
naplánujte na jiný termín. -red-

Klienti CSP na bohoslužbě
pořádané farní charitou
Krásná věc se podařila. A to díky Farní charitě
v Litomyšli, která ve čtvrtek 20.2. uspořádala
v kapli svaté Markéty bohoslužbu, na kterou byli
pozváni i klienti našich Domovů.
Pro naše seniory je obtížné se na bohoslužbu
v běžném čase dostat. Mnoho z nich je věřících,
v Domově se jim duchovní podpory dostává, ale
kostel má svojí jedinečnou atmosféru.  Proto
jsme uvítali nápad pracovníků charity zorgani-
zovat mši netradičně ve všední den v dopole-
dních hodinách. 
Naši klienti se velmi těšili a dlouho před samot-
nou bohoslužbou o tom mluvili. Mezi sebou,
s pracovníky. Bylo zřejmé, že jim možnost jet na
mši vlila novou energii do žil. A mše samotná
předčila všechna jejich očekávání. Mnozí klienti

se obávali, že v kapli bude zima. „Měli tam
krásně zatopeno, bylo tam moc příjemně. Je
vidět, že vědí, co starý člověk potřebuje, a myslí
na to. Navíc jsme dostali občerstvení, uvařili
nám i kafe!“ chválila si po příjezdu zpět do Do-
mova jedna z klientek, paní Marie. Pracovníci
zase zmiňovali to, že se do kaple pohodlně do-
stali i klienti na invalidních vozíčcích, přestože
je tam schod. „Měli připravený nájezd a pomá-
hali nám klienty do kaple dovézt. Je to taková
drobnost, ale bylo milé, že i o tomhle organizá-
toři přemýšleli, “ poznamenala aktivizační pra-
covnice, která klienty na mši doprovázela. 
Farní charitě tímto velmi děkujeme. Za to, co
dělá, i za to, že myslí nejen na „své“ klienty, ale
i na ty naše. Alena Fiedlerová

Unikátní konference
o budoucnosti měst
s účastí Litomyšle
Jak se mají vyvíjet a měnit města v příštích de-
seti a více letech, aby se v nich dobře žilo? Jaké
vize mají nejvyšší představitelé a představitelky
metropolí i menších měst? Tak zněly hlavní
otázky, na které se pokoušeli odpovědět orga-
nizátoři a účastníci konference Města 2030.
Ta se odehrála 6. února v Centru architektury
a městského plánování (CAMP) v Praze a vy-
stoupila na ní řada pozvaných hostů, mezi které
patřili například pražský primátor Zdeněk Hřib,
jeho bratislavský protějšek Matúš Vallo, zá-
stupce Stockholmu Christoffer Järkeborn a ně-
kolik starostů menších měst, mezi kterými
nechyběl Daniel Brýdl za Litomyšl.
„Bylo to velice inspirativní setkání. Nezdá se to,
ale deset let není při plánování důležitých pro-
jektů zas tak dlouhá doba. Velká města řeší
problémy přelidnění, my, zástupci menších obcí
a měst, jsme zase upozorňovali na vylidňování
venkova a společně jsme probírali, jak tomu za-
bránit. Řešili jsme také problematiku strategic-
kého plánování, brownfieldů, výstavbu bytů
a plánování zástavby. Tady se opět ukázalo, jak
nadčasová Litomyšl je, protože pro zdravý růst
města je dnes pozice městského architekta na-
prosto nezbytná. My služeb a rad odbornice
Zdeňky Vydrové využíváme již od první poloviny
devadesátých let,“ uvedl starosta Daniel Brýdl
k programu konference a dodal: „Všichni samo-
zřejmě máme své problémy, které vychází
z ekonomické stability regionu, historie, sociální
situace a podobně, nicméně si myslím, že na
tom je Litomyšl ve srovnání s jinými českými
městy relativně dobře a budeme se s ostatními
zastupiteli snažit, aby na tom byla ještě lépe.
Připravujeme opravy městského majetku, vý-
stavbu nového bydlení a domova pro seniory,
chceme pokročit v oblasti udržitelné mobility,
péče o městskou zeleň či nadále zkvalitňovat
veřejné prostory.“ -mv-

Nové poklopy
na kanály nesou
znak města
Při pravidelné vý-
měně  vík kanálů
došlo k osazení
nových poklopů,
na kterých na-
jdete znak města
- litomyšlskou lilii.
Najdete je napří-
klad na Zámecké
či Jiráskově ulici.
Do budoucna se
objeví v rámci standardní údržby i v dalších mís-
tech a s „litomyšlskými“ poklopy se tak budeme
setkávat častěji. -mv-
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Proč je tak snadné kritizovat a tak těžké chválit?
Vážená redakce Lilie,
ráda bych reagovala na příspěvek paní Dagmar
Konečné, která v únorovém vydání zvolila,
podle mě, nešťastný a hlavně nefér způsob, kdy
veřejně prezentovala svoji nespokojenost se
zdejší LDN. Díky ní jsem se ale rozhodla pro
úvahu, která určitě neuškodí nikomu z nás...
Všimli jste si, že lidé obecně mají problém
s pochvalou? Přitom pochvala má neuvěřitel-
nou moc. A to nejen v osobním životě, ale
i v tom pracovním. Přitom kolik lidí na interne-
tových diskuzích obětuje svého času a energie
nekonstruktivní kritice a jízlivým komentářům...!
Škoda že umění pochvaly mnozí z nás neovlá-
dají. Pojďme to ale změnit a začněme u sebe.
Chvalme nečekaně, i za drobnosti, dělejme
lidem dny hezčí. Vrátí se nám to. A kromě toho
tím uděláme velký krok sami ve svém osobním
rozvoji. Samozřejmě i kritika je na místě, ale jen
ta konstruktivní a v soukromí. Pochvala však

může být jak v soukromí, tak i před ostatními,
čímž se v mnohých případech zvýší její hod-
nota. To, že nás někdo nechválí, ještě nezna-
mená, že my nemůžeme pochválit jeho. To, že
nikdo v diskuzi na webu nenapíše pochvalu, ale
jen kritiku, neznamená, že těch pár vteřin ne-
můžeme pochvale věnovat my. Buďme právě
my tím, kdo vystoupí ze stáda chronických kri-
tiků a stěžovatelů. Lidé jsou z nějakého zvlá-
štního důvodu naučeni věnovat čas stížnostem
a kritizování. Pochvalou se šetří, zřejmě asi aby
neubyla. Nic nás přitom nestojí pochválit i toho
ne právě nejmilejšího kolegu za dobře zpraco-
vanou prezentaci. Nebo nepříjemnou servírku
za skvělou kávu. Jsou to drobnosti, které ale
tvoří naši image a to, jak nás budou ostatní vní-
mat. Na závěr bych ráda připomněla Bláhův
axiom: „Odchází-li klient nespokojen, hovoří
o tom v průměru s dvanácti dalšími lidmi. Od-
chází-li spokojen, nemluví o tom většinou

s nikým.“  Sama za sebe musím vynikající kolek-
tiv personálu Litomyšlské LDN velice pochválit.
Skvělou péči poskytovali i přes obtížné pod-
mínky v dlouhodobě nevyhovujících prostorách
ve vile sv. Kláry a odvádějí ji i teď, v moderně
zrekonstruovaném pavilonu interny v areálu Li-
tomyšlské nemocnice. Jejich práce je nesmírně
náročná, nedoceněná, ale jim přitom nechybí
úsměv na tváři a pro vlídné slovo nemusí chodit
daleko. Děkuji. Marie Pechancová

Reakce na článek
Zázemí na hřbitově
Vážení občané města Litomyšle,
nedá mně to a musím se v reakci a v návaznosti
na dopis pana Pravce vyjádřit ke stavbě nového
„zázemí“ na místním hřbitově. To, co tam
vzniklo, já osobně nazývám železobetonovým
bunkrem, částečně opláštěným rezavými, na-
hrubo obroušenými pláty železa a stejně reza-
vým roštem-mříží (předpokládám, že to je vše
alespoň ze speciálního materiálu Cor-ten nebo
Atmofix, který má korozi jako povrchovou
úpravu). Když pominu, že tento architektonický
betonový „výtvor“ vznikal a byl stavěn mnoho
let, že za jeho cenu by vznikly dva slušné ro-
dinné domky (ne jeden, jak píše pan Pravec), tak
si myslím, že je přesně odrazem naší „doby be-
tonové“ a tvrdě a nevkusně na tomto místě
kontrastuje s opodál stojícím kostelíkem sv.
Anny. Po dřívějších zkušenostech se určitě na-
jdou lidé, kteří budou toto betonovo-rezavé
monstrum vehementně obhajovat a tvrdit, jak
tomu „obyčejný člověk“ nerozumí. Obdobně
tomu bylo s rezavým autobusem v Klášterních
zahradách nebo u laminátových laviček a jiných
laminátových „vymožeností“ u naší zámecké
renesanční památky chráněné Unesco atd. atd.
„Obyčejný člověk“ má ale určitě v řadě případů
daleko víc vkusu a citu, než je mu přisuzováno,
a takovéto úlety by nevytvořil. Myslím, že bylo
možné postavit na místním hřbitově daleko
důstojnější a do jeho prostředí lépe zapadající
„zázemí“ a taky v úplně jiných cenových rela-
cích než u tohoto bunkru. Inu, městský rozpočet
na to asi má i v době, kdy hledá a najít nemůže
každou korunu například na nový důstojný
domov důchodců apod. Jaroslav Šauer

WC na městském hřbitově
Již před lety dvaceti se mluvilo o výstavbě no-
vého sociálního zařízení, tak aby u blízkého kos-
tela svaté Anny na hřbitově bylo vybudováno
to, co by již mělo odpovídat standardu 21. sto-
letí. Toto zařízení by mělo fungovat pro náv-
štěvníky hřbitova a pohřbů v nedalekém dosahu
od kostela. V loňském roce bylo konečně dobu-
dováno „velkolepé dílo“, nad kterým každý nor-
mální smrtelník musí kroutit hlavou a žasnout.
Vůbec zde nebudu hodnotit architektonickou
podobu stavby. Názor na toto dílo ať si udělá
každý, kdo jde na hřbitov, ale i všichni ostatní,
kteří okolo chodí na přilehlá místní sportoviště.
Já se chci ale vyjádřit k ceně a funkčnosti tohoto
díla. Celková částka za výstavbu tohoto objektu
byla někde mezi 5,5 - 7 miliony korun českých.
Za tuto cenu se již dá postavit krásný rodinný
dům s moderní sanitární technikou. A nyní
pozor, v této budově se nachází kancelář
správce hřbitova a 1 (slovy jedna) toaletní mísa
a jedno umyvadlo, a to vše společně jak pro
správce, tak pro případného „zákazníka“ hřbi-
tova nebo pohřbu. Přístup je sice bezbariérový,
ale dostat se tam již představuje až nadlidský
výkon. Za tyto peníze bych si představoval sa-
mostatný záchod pro ženy + 2 x toaletní mísa
+ umyvadlo. U WC mužů by měla být jedna toal.

mísa + 2 x mušle a samozřejmě umyvadlo. Ale
asi bych chtěl za tyto peníze a v této době asi
velmi mnoho. Co se tedy změnilo? Skoro nic!
Místo jedné kadibudky máme za hříšné peníze
stavbu, ve které je pouze jedna mísa. Takže co
se týče srovnání, tj. 1 kadibudka = 1 toal. mísa
v luxusní stavbě. Mnoho lidí tak řeší potřebu
úprkem na zimní stadion nebo v nejhorším vy-
konají malou potřebu mezi hroby. Velmi „důs-
tojné“ v Litomyšli, která si na všem tak zakládá
a přitom není schopna zajistit tak důležitou věc,
jako je WC s dostatečnou kapacitou na místním
hřbitově. Na místní hřbitov nechodí jen domácí,
ale i přespolní, kteří se jdou podívat na hroby
významných osob, které jsou zde pohřbeny.
Přece i hřbitov snad patří mezi kulturní dědictví.
Po bitvě je ale každý generál. Bývalo by stačilo
upravit místo a postavit tam mobilní buňky TO-
ITOI, které by vlastnilo město nebo by je mohlo
mít v pronájmu. Je jasné, že některým lidem se
můj příspěvek může jevit jako zcestný, ale fakta
jsou fakta. Věřím, že každý normální člověk si
udělá stejný obrázek, jako jsem si udělal já. Taky
doufám, že toto WC nebudou potřebovat ně-
kteří diváci, kteří půjdou okolo na místní zimní
stadion na představení Libuše v rámci festivalu
SL. Jan Pavliš

DOPISY ČTENÁŘŮ

Dobrovolní hasiči odčerpali z židovského
hřbitova tisíce litrů vody
Na začátku února zaplavila blesková povodeň
část židovského hřbitova. Voda se do kulturní
památky dostala po vydatných deštích z neda-
lekého pole a do výše 50 centimetrů zaplavila
severovýchodní část hřbitova i jeho okolí. Díky
včasnému zásahu dobrovolných hasičů ne-
došlo k významným škodám, ale pokud by
pomoc přišla později, hrozilo poškození restau-
rovaných náhrobků. „Voda se na hřbitov do-
stala z louky, protože neměla přirozený spád
do protipovodňové strouhy. Moc děkuji dobro-
volným hasičům Litomyšl za pomoc s odčerpá-
ním asi 20 tisíc litrů vody,“ řekl k únorovému

incidentu správce hřbitova Vojtěch Toms. Slovy
díků na adresu zdejších dobrovolných hasičů
nešetří ani Martin Růžička z Židovské obce:
„Vážení členové SDH Litomyšl. Dovolte mi po-
děkovat jménem svým, ale zejména jménem
těch, kteří již poděkovat nemohou, za vaši
skvělou, nezištnou a efektivní pomoc při odčer-
pávání vody z židovského hřbitova na Lánech
při záplavě v minulých dnech. Vaším přičiněním
bylo zabráněno vzniku dalších škod na místě
posledního odpočinku židovských spoluob-
čanů. Tímto bych vám rád vyjádřil upřímné po-
děkování za vaši pomoc.“ -mv-
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ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319
So 7. 3. MUDr. Přichystalová
Ne 8. 3. MUDr. Mikulecká
So 14. 3. MUDr. Mikulecká
Ne 15. 3. MUDr. Jindrová
So 21. 3. MUDr. Kašparová
Ne 22. 3. MUDr. Kašparová
So 28. 3. MUDr. Sláma
Ne 29. 3. MUDr. Sláma
So 4. 4. MUDr. Tišlerová
Ne 5. 4. MUDr. Dejdarová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 7. 3. MUDr. Kopecká
Ne 8. 3. MUDr. Papoušková
So 14. 3. MUDr. Filová
Ne 15. 3. MUDr. Pešková
So 21. 3. MUDr. Pilařová
Ne 22. 3. MUDr. Sadílková
So 28. 3. MUDr. Laštůvková
Ne 29. 3. MUDr. Filová
So 4. 4. MUDr. Šíchová
Ne 5. 4. MUDr. Švábová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 7. 3. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 8. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 14. 3. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 15. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 21. 3. U Nemocnice 461 615 617
Ne 22. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 28. 3. U Slunce, 461 612 678
Ne 29. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 4. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 5. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
7. – 8. 3. MUDr. Cacek  Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
14. – 15. 3. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
21. – 22. 3. MUDr. Feltlová Eva, MBA 
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
28. – 29. 3. MDDr. Kašpar Miroslav
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
4. – 5. 4. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Nejzajímavější projekty pro rok
2020 • Babiččina Barunka v Regionálním
muzeu • Výstava o Karlu Zemanovi v Městské
galerii Litomyšl • Play-off HC Litomyšl vs. HC
Slovan Mor. Třebová 6:9 • Na Holiday World
2020 • Zpřísnili tržní řád i kontrolu jeho dodržo-
vání • Portmoneum se opravuje, mystici se
dočkají ještě letos •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Zopakujte si základní
hygienické zásady
Ve spolupráci s Pardubickým krajem zveřejnu-
jeme speciální informační materiál, který se
týká dodržování základních hygienických zásad.
Ačkoliv se může na první pohled zdát, že se
jedná o samozřejmosti, nikomu neuškodí připo-
menout si některé standardní úkony, kterými
může každý z nás přispět k omezení šíření

jakéhokoliv typu nákazy včetně koronaviru. Níže
zveřejněná grafika byla vytvořena v úzké spo-
lupráci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubic-
kého kraje.
Aktuální informace týkající se koronaviru nalez-
nete přehledně na webových stránkách - 
www.pardubickykraj.cz/koronavirus -mv-
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Soutěž o nejkrásnější lázeňský klobouk, kos-
tým a lázeňský pár 
Zkuste se vrátit do počátku dvacátého století
a v šatech po babičce či dědečkovi pojďte kor-
zovat po lázeňské promenádě. Však to již
všechno dobře znáte. A protože soutěž o nej-
krásnější lázeňský klobouk, kostým a lázeňský
pár se vám líbí, rozhodli jsme se vyhlásit ji
znovu. Pravidla jsou jednoduchá – nejdříve je
třeba navštívit Fotoateliér HRG na ulici, nechat
si udělat obrázek a pak už jen držet si palce. Vy-
hlášení výsledků proběhne v sobotu 25. dubna
na Toulovcově náměstí v 18.00 hodin. Pochopi-
telně vás neošidíme ani o facebookové kolo
soutěže. Vítěz v každé kategorii se může těšit
na zajímavé ceny!

Soutěž Lázeňské prameny 
K lázním patří neodmyslitelně také léčivé pra-

meny. Jsme přesvědčeni, že vyléčit duši může
i dobré jídlo a pití. Proto již několik let zařazu-
jeme do léčebného procesu i gurmánské pra-
meny. V loňském roce jsme díky aktivitě
místních restaurací, hospoda a barů mohli na-
bídnout rekordních 31 pramenů. Pokud máte
zájem zařadit svůj speciální lázeňský nápoj či
jinou dobrotu do soutěže, napište nám na
adresu lazneducha@litomysl.cz.

Výzva pro účinkující 
Umíte hrát, zpívat, tančit, žonglovat či jinak
bavit lidi? Zvládáte to i bez aparatury, pódií,
světel a dalších divadelních propriet? Výborně
– tato výzva je určena právě vám! Naše lázeň-
ská promenáda, která vede  z 1. zámeckého ná-
dvoří přes máchadlo až na Braunerovo náměstí
bude v sobotu 25. dubna 2020 otevřena již od
10.00 hodin i pro vás. Zaplatit vám sice ne-
umíme, ale můžete vybírat do klobouku, futrálu

Připravujeme
Litomyšlské
lázeňské novinky –
přidejte se!
Turistické noviny jsou jedním z nejoblíbeněj-
ších marketingových nástrojů. V těchto dnech
připravujeme již páté vydání těchto novin,
které jsou určeny výhradně Litomyšli. V tzv. Li-
tomyšlských lázeňských novin(k)ách na rok
2020 chceme opět formou velmi krátkých
článků upozornit na vše zajímavé, co se
v našem městě bude od konce dubna až do
konce roku 2020 dít.   
Můžete pozvat návštěvníky na koncerty, vý-
stavy, dlouhodobé expozice, novinky či naopak
téměř zapomenuté pozoruhodnosti. O zaslání
vašich námětů – maximálně 700 znaků včetně
mezer – prosíme nejpozději do 15. března
2020. Své články včetně fotografií v tiskové
kvalitě zasílejte na unesco@litomysl.cz. Upo-
zorňujeme, že redakce vybere z hlediska ces-
tovního ruchu to nejpodstatnější a na
uveřejnění příspěvků není žádný právní nárok.
Předsedou redakční rady bude místostarosta
Litomyšle Radomil Kašpar, který má cestovní
ruch ve své gesci. V redakční radě dále za-
sedne kastelánka Státního zámku Litomyšl
Zdeňka Kalová, ředitel Regionálního muzea
v Litomyšli René Klimeš, manažer cestovního
ruchu Českomoravského pomezí Jiří Zámečník
a vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Michaela Severová.   
Pro distribuci turistických novin použijeme
opět všechny naše kanály. Rozvezeme je do
všech atraktivit Českomoravského pomezí, in-
formačních center, měst UNESCO i České in-
spirace. Věříme, že své „doma“ budou mít
i v restauracích, hotelech, penzionech, v mu-
zeích i galeriích v Litomyšli, na plovárně a dal-
ších sportovištích. Prostě všude tam, kde jsou
lidé. 

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

S infocentrem do neprobádaných koutů
Litomyšle i k nejstarší studni na světě
Desítky lidí si v sobotu 22. února nenechaly ujít
netradiční komentované prohlídky, které se ko-
naly  v rámci Mezinárodního dne průvodců pod
záštitou radního Pardubického kraje René  Živ-
ného. Celkem litomyšlské informační centrum
uspořádalo prohlídky dvě a byly pro všechny
zdarma. Na letošní poznávací vycházky po
místních pamětihodnostech dorazilo celkem
sto návštěvníků. 
Ti při komentované prohlídce obdivovali dobře
známé krásy historického centra, dostali se
však i do běžně nepřístupných míst, například
do nově zrekonstruovaného měšťanského
domu na Smetanově náměstí 42 s malovanými
stropy a vystavenými vykopávkami naleze-
nými při rekonstrukci domu. Dalším zastavením
byla mimo jiné piaristická knihovna, největším
lákadlem se pak bezesporu stala návštěva
sklepení v piaristické koleji. Zájemci si tam
mohli i detailně prohlédnout nejstarší docho-
vanou dřevěnou studnu na světě, která se zde
nyní  pod odborným dohledem restauruje.
„Chci moc poděkovat naší skvělé průvodkyni
Ince Píchalové, majitelce domu č.p. 42 paní

Krejsové a Fakultě restaurování Univerzity
Pardubice za to, že nám v sobotu otevřeli své
dveře, a v neposlední řadě také účastníkům
prohlídky. Od účastníků máme pozitivní
ohlasy a budeme se snažit jim i za rok ukázat
Litomyšl známou i neznámou, aby si na své
přišli milovníci historie, umění a architektury,“
uvedla k letošnímu ročníku Blanka Brýdlová,
vedoucí IC Litomyšl. -mv-

od houslí či jiných „pokladniček“. Staňte se sou-
částí projektu, o kterém se mluví! Svoji účast
můžete nahlásit na mailové adrese laznedu-
cha@litomysl.cz.

Výzva pro případné sponzory a mecenáše 
Na většinu pořadů v rámci Zahájení 9. lito-
myšlské lázeňské sezóny se nevybírá
vstupné. Ale to neznamená, že účinkujícím
nemusíme za jejich vystoupení zaplatit. Proto
děkujeme všem dosavadním partnerům
a mecenášům, kteří tento projekt v minulosti
podporovali. Budeme rádi, když nám zacho-
váte přízeň i tentokrát. Uvítáme samozřejmě
i další firmy, podnikatele či jednotlivce, kteří
by rádi tento projekt jakkoli podpořili. Ozvěte
se nám prosím na lazneducha@litomysl.cz,
sdělíme vám podrobnosti. Věříme, že spolu-
práce bude probíhat k oboustranné spokoje-
nosti. 
Děkujeme vám všem za chuť společně krásně
(b)láznit. Prosíme vás i za přímluvu o parádní
počasí – již mnohokrát se ukázalo, že když si
hodně lidí něco moc přeje, mnohdy to tam na-
hoře vyslyší a na lázeňskou kolonádu nám
pošlou sluníčko. Věříme, že toto je naše spo-
lečné přání i pro 9. ročník této mírně recesis-
tické akce. 

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

foto: František Renza

Zahájení 9. litomyšlské
lázeňské sezóny se blíží!   
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Veletrhy cestovního ruchu cítíme jako příležitost 
I mezi odborníky na cestovní ruch a marketing
se najde mnoho těch, kterým veletrhy připadají
jako přežitá záležitost. Má smysl v době inter-
netu nabízet atraktivity jednotlivých míst v ha-
lách a stěhovat hory materiálů z místa na
místo? My si myslíme, že určitě ano! Velkou pří-
ležitost vidíme především v tom, že s návštěv-
níky můžeme mluvit. Zjistit, co je zajímá a co
mají rádi – potom je teprve možné nabídnout
konkrétní místo či zážitek. Z letošních veletrhů
jsme si přivezli asi dva tisíce vyplněných Rych-
lokvízů, téměř s každým, kdo jej vyplňoval, jsme
mluvili a díky tomu máme skvělou zpětnou
vazbu. Prověřit si své znalosti můžete také,
stačí si stáhnout na www.unesco-czech.cz nej-
aktuálnější Rychlokvíz.  
Litomyšl se v letošním roce představuje spolu
s Českomoravským pomezím v expozici vý-
chodních Čech, ale také jako součást prezen-
tace Českého dědictví UNESCO a České
inspirace. Velkou novinkou je spojení s Fórem
cestovního ruchu. Jde o velmi významnou orga-
nizaci, která sdružuje snad všechny důležité
profesní i regionální organizace v cestovním
ruchu včetně podnikatelských asociací. Mezi
členy patří například Asociace cestovních kan-
celáří, Asociace průvodců, Asociace kuchařů
a cukrářů, Asociace venkovské turistiky, Asoci-
ace turistických regionů, Asociace campů, Aso-
ciace krajů a mnoho dalších. České dědictví
UNESCO má tu čest být přidruženým členem
tohoto zapsaného spolku a aktivně se podílet
na jeho činnosti.         
Veletržní putování jsme zahájili na veletrhu Re-
giontour v Brně, kde jsme tradičně křtili ná-
stěnné a stolní kalendáře a představili
i kalendář akcí Litomyšle, program Smetanovy
Litomyšle, Zahájení 9. litomyšlské lázeňské se-
zóny, Gastroslavností i další akce. V prezentaci
krás našich měst jsme pokračovali v Bratislavě.
Tento veletrh každoročně navštíví opravdu ob-

rovské množství návštěvníků, kteří dovolenou
v Čechách vyhledávají a milují. Právě na tomto
veletrhu velmi vítají cestovatelskou soutěž
UNES&CO., která byla před několika lety rozší-
řena i na slovenské památky UNESCO. Od letoš-
ního roku můžete sbírat razítka i v Krušnohoří
a v Kladrubech – tedy u našich UNESCO no-
váčků. Podrobnější informace na www.unesco-
czech.cz. Další veletržní zastávkou, na které se
to bez nás neobejde, byla nejvýznamnější akce
svého druhu nejen v České republice, ale i v re-
gionu střední Evropy, pražský veletrh Holiday
World, který se poprvé konal v Letňanech.
České dědictví UNESCO se stalo dokonce part-
nerem tohoto veletrhu a bylo „vidět“ doslova na
každém kroku – logo ČDU se stalo kromě jiného
součástí informačního systému. Právě zde jsme
také předávali ceny vylosovaným šťastlivcům
loňského kola cestovatelské soutěže. Výherci si
odnesli například víkendový pobyt do hotelu
Malvázia ve slovenských Malých Karpatech,
užijí si i barokní pobyt na zámku ve Žďáru nad
Sázavou či víkend v zámeckých apartmánech
v Litomyšli. Vylosovaní z bonusového slosování
– tedy ti, kteří alespoň jedinkrát překročili
Česko-slovenskou hranici - si odnesli tablet
a mobilní telefon. 

Velmi oblíbený je i veletrh Dovolená v Ostravě
a Infotour a cykloturistika v Hradci Králové.
Od jara začíná seriál outdoorových prezentač-
ních aktivit. Stánek České inspirace zahájí své
putování v Litomyšli na Zahájení 9. litomyšlské
lázeňské sezóny a ukončí jej až na Martina
v Hradci Králové.  Michaela Severová,

výkonná ředitelka České dědictví UNESCO         

Gastroslavnosti
jsou svátkem
gurmánů  
strana 1 >
Milovníci soutěžení se mohou opět těšit na sou-
těž Svíčková open, O nejlepší bábovku, soutěž
týmů odborných škol či klání družstev ve vaření
kotlíkového guláše. Připraven bude i bohatý
dětský program se školičkou vaření a soutě-
žemi. Nezbytnou součástí sobotního programu
budou kuchařské prezentace na hlavním pódiu.
Celý den bude moderovat Martin Karlín z Čes-
kého rozhlasu, vařit bude např. Iva Hüttnerová
s Michaelou Dolinovou nebo zástupci Asociace
kuchařů a cukrářů ČR. O hudební doprovod se
postará skupina Nové struny. 
Neochudíme vás ani o sobotní večerní tanco-
vačku na Smetanově náměstí s Machos Buritos
a nedělní Sousedskou husičku servírovanou
v hospodě s nejvyšším stropem na světě. 
V rámci Gastroslavností M. D. Rettigové mají
u nás stop plasty! Používat budeme pouze bio
rozložitelné nádobí a vratné kelímky. 
Dodejme, že se tyto městské slavnosti konají
pod záštitou Romana Línka, 1. náměstka hejt-
mana Pardubického kraje, a organizace města
je pořádají ve spolupráci s nejoceňovanější ga-
stronomickou školou v ČR, SOŠ a SOU Polička,
AKC ČR, Sborem paní a dívek, Restaurací a mi-
nipivovarem Veselka. Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Českomoravské pomezí opět nechybí
na veletrzích cestovního ruchu
Destinační společnost Českomoravské pomezí
i letos prezentuje atraktivní nabídku stejnoj-
menné turistické oblasti na veletrzích cestov-
ního ruchu. V lednu se region úspěšně
představil v rámci brněnského Regiontouru i na
největším slovenském veletrhu Slovakiatour.
V polovině února se pak uskutečnil oblíbený
pražský veletrh Holiday a Region World.
Pětice historických měst - Litomyšl, Moravská
Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto - i další
oblíbené turistické cíle jsou propagovány
v rámci expozice východních Čech, která za-
střešuje prezentace regionů Pardubického
a Královéhradeckého kraje. Návštěvníci vele-
trhů mají možnost seznámit se s pestrou škálou
turistických atraktivit Českomoravského po-

mezí, s nabídkou jednotlivých měst či s kultur-
ními a sportovními akcemi připravovanými pro
nadcházející turistickou sezónu. I letos napří-
klad bude napříč regionem jezdit několik linek
cyklobusů, které přiblíží cyklisty i pěší k řadě pa-
mátek i přírodních krás. Pokračování v podobě
dalšího ročníku se dočká i oblíbená soutěž Kou-
zelné putování Českomoravským pomezím,
která návštěvníky zavede na 25 nejzajímavěj-
ších turistických atraktivit regionu. Soutěžící
opět budou moci vyhrát víkendový pobyt,
mobil, tablet nebo některou z dalších hodnot-
ných cen. 
Zasoutěžit si mohou i návštěvníci letošních ve-
letrhů cestovního ruchu. Prostřednictvím vědo-
mostního kvízu se seznámí s nejznámějšími
turistickými cíli Českomoravského pomezí a zá-
roveň si z veletrhu odnesou řadu cenných infor-
mací o možnostech výletů či dovolené v regionu
podél hranice mezi Čechami a Moravou.
Další možnost seznámit se s novinkami i stá-
lými lákadly Českomoravského pomezí budou
mít zájemci o cestování po tuzemsku i v násle-
dujících týdnech. Zástupci destinační společ-
nosti a jednotlivých měst budou region
prezentovat během Infotouru v Hradci Králové
(13. – 14. března 2020) nebo pražského veletrhu
For Bikes (20. – 22. března 2020), který je určen
zejména příznivcům cyklistiky a aktivní dovo-
lené. Jiří Zámečník

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: Klimatická změna,
máme vůli ji řešit? • Letní dětská herna • Bo-
denské pyramidy •

Letní tábory SVČ
Středisko volného času nabízí program na
hlavní prázdniny.
Pobytové tábory:
4.– 18. 7.  Řadov – Egyptské dobrodružství
12.– 25. 7. Svratouch - Kouzelný jazyk
Pro rodiny s dětmi:
2.– 8. 8. Morava na lodích
Příměstské tábory:
7.– 10. 7. V bludišti 27.– 31. 7. keramický
13.– 17. 7. V cirkuse 3.– 7. 8. dobrodružný
13.– 17. 7. turistický 10.– 14. 8. kouzelný
20.– 24. 7. sportovní

Více informací na svc.litomysl.cz v sekci tábory.
Upozorňujeme, že přihlašování na příměstské
tábory bude letos nově pouze přes elektronický
informační systém – pokyny a návod najdete na
našich webových stránkách.

Josef Štefl, ředitel    
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Cestovatelské přednášky
a promítání v knihovně
Jaro se pomalu blíží, láká nás do přírody a za-
číná vonět dálkami. V knihovně jsme pro vás
připravili několik přednášek, na které vás
chceme pozvat. 
V pondělí 16. března v 17.00 hod. je to přednáška
„Nordic Walking“ pana Jiřího Čepičky (akredito-
vaného lektora MŠMT), ve které nás provede
historií tohoto sportu, dozvíme se, pro koho je
vhodný, jaké potřebujeme vybavení a jaký je
jeho vliv na naše zdraví.
O týden později v pondělí 23. 3. v 17.00 hod.
nás pan Svatopluk Bulva pozve na své „Alp-
ské vandry“, bude promítat fotografie a vy-
právět o tom, jak se Alpy v průběhu let mění,

kde ledovce mizí a kde ještě zůstávají.
Pondělí 30. března od 19:30 hod. bude patřit
studentům fakulty restaurování, konkrétně sku-
pině „Cold Nose ski team“, která zve na svoji
cestovatelskou přednášku „Expedice aneb Hle-
dání sněhu v Turecku“. Součástí bude promítání
dokumentárního filmu.
První dubnové pondělí, tj. 6. 4. v 17.00 hod., se
s námi Ivo Zídek podělí o své cestovatelské
zážitky loňského roku. Tentokrát to nebudou
jeho milované Himaláje, ale jiné „Dvě cesty: Au-
strálie a Francigena“.
Těšíme se na setkání v knihovně.

Iva Pekníková

Ručně tkané textilie v Bobo cafe
V Bobo cafe do konce dubna probíhá výstava
ručně tkaných textilií Daniely Martiníkové. Ráda
bych vás pár řádky pozvala k její návštěvě.
K návštěvě výstavy, o které vím, jak dlouhá
cesta k ní vedla. A nemyslím tím jen to, kolik
hodin u stavu zabere jeden ubrus či tapisérie.
Daniela Martiníková žije a tvoří v Litomyšli.
S technikou tkaní se seznámila už při studiu na
vysoké škole v ateliéru textilního designu.
Ve své tvorbě využívá jednoduché linie a pra-
cuje s tloušťkou a barevností příze v osnově
i útku. Daří se jí vzniklými strukturami a použi-
tými barvami vytvořit na ubrusech prvky, kte-
rými je možné rozdělit plochu na stole. To jsou

ubrusy a tapisérie, které mě oslovily svojí jed-
noduchostí, střídmostí i elegancí. A přitom jsou
hravé a barevné. Také je fascinující a doufám,
že nejen pro mě, jak autorka dokáže respekto-
vat tradici, a přitom jsou její ubrusy tak sou-
časné a nadčasové. Co všechny její výrobky
spojuje, je materiál, len, který odebírá od čes-
kých výrobců, stále udržujících tradici textilního
řemesla u nás.
Doufám, že jsem vás nalákala k návštěvě vý-
stavy v Bobo cafe a všem vám si dovoluji po-
přát, aby vás ty nitě a barvy oslovily a uchvátily
tak, jako baví mě už mnoho let.

Kateřina Profousová

Závislosti
Česká křesťanská akademie v Litomyšli zve ve-
řejnost na diskuzní večer na téma „Závislosti“.
Řeč bude o rozsahu závislostí, jejich ekonomic-
kých a sociálních dopadech a možných politic-
kých řešeních. Hostem bude mgr. Jindřich
Vobořil, Pg. Dip., bývalý národní protidrogový
koordinátor a přední český odborník na proble-
matiku závislostí. V aule Gymnázia A. Jiráska
v Litomyšli ve čtvrtek 5. března od 18.00 hod. 

Lukáš Simeon Štursa

Ve znamení opery -
koncert klavíristy
Matyáše Nováka 
Srdečně vás zveme na koncert vynikajícího mla-
dého klavíristy Matyáše Nováka, který se bude
konat v úterý 10. března 2020 v 19 hodin ve
Smetanově domě v Litomyšli v rámci Litomyšl-
ských hudebních večerů. 
Matyáš Novák začal hrát na klavír v pěti letech.
Je absolventem Gymnázia J. K. Tyla v Hradci
Králové a Konzervatoře Pardubice ve třídě
prof. Jitky Fowler Fraňkové. V současné době je
studentem Akademie múzických umění ve třídě
prof. Ivana Klánského a rovněž studentem vě-
hlasné klavírní akademie „Incontri col Maestro“
v italské Imole ve třídě prof. Borise Petrushan-
ského.
Matyáš je vítězem mnoha klavírních soutěží
v České republice, Španělsku, Slovinsku, Rakou-
sku, Německu, Polsku a USA a hrdým členem
Petrof Art Family. Každoročně odehraje několik
desítek sólových recitálů nejen v ČR, ale i v za-
hraničí. Jako sólista a komorní hráč se představil
v Německu, Rakousku, Polsku, Lucembursku,
Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Itálii,
Norsku a USA. V letech 2015 a 2016 absolvoval
2 velmi úspěšná koncertní turné po Číně.
Matyáš pravidelně spolupracuje s profesionál-
ními orchestry, je zván na domácí i zahraniční
festivaly a účastní se mistrovských kurzů pod
vedením nejlepších umělců svého oboru. Je vše-
stranným umělcem, vyhledávaným komorním
hráčem a korepetitorem, velkým znalcem a mi-
lovníkem železniční dopravy i členem Českého
svazu chovatelů. 
Matyáš Novák patří díky mimořádnému harmo-
nickému cítění, širokému repertoáru a vynikající
úhozové technice k nejperspektivnějším pianis-
tům své generace. V Litomyšli nám představí
Lisztovy transkripce, které byly inspirovány
slavnými operními áriemi.

Jiřina Macháčková

Dudycha - zakladatel
litomyšlské keramiky
Ve středu 11. března se v 18.00 hodin bude
konat vernisáž výstavy Dudycha - zakladatel
litomyšlské keramiky. V nové galerii, která
vznikla z části rodinného ateliéru Dudychů na
Nádražní ulici, se mohou hosté po dobu jed-
noho měsíce seznámit se zakladatelem zdejší
tradiční keramiky Aloisem Dudychou. „Nadne-
seně říkám, že otevřeme okno do historie.
Máme desítky děl ze soukromých i muzejních
sbírek, ale nechceme jen výstavu o keramice.
Chceme dědu představit i jako člověka a hu-
debníka, proto o něm bude přítomným vyprá-
vět jeho syn a můj táta Jiří Dudycha,“
představuje výstavu kurátor Jiří K Dudycha
mladší.
Jiří Dudycha, jeden z posledních přímých pa-
mětníků, zavzpomíná na vznik firmy VUK – Vý-
chodočeské umělecké keramiky, kterou jeho
otec založil, i následné vyvlastnění podniku

a zrod dodnes známé značky Keralit. Výstava
představí Aloise Dudychu i coby vášnivého mu-
zikanta a návštěvníci se kromě několika desítek
unikátních uměleckých děl mohou těšit i na do-
bovou muziku a zajímavosti ze života zaklada-
tele zdejšího uměleckého rodu. „Nejsem
pověrčivý, ale po tátově smrti jsem řešil, jak po-
kračovat s keramikou dál. V jednom snu mi po-
radil, já poslechl a i díky tomu se řemesla drží
už naše čtvrtá generace,“ prozradil Jiří Dudycha.
Výstava potrvá od 11. března a skončí 11.
dubna, den před Velikonocemi. Nová galerie
vznikla na sklonku loňského roku a návštěvní-
kům nabízí stálou výstavu uměleckých prací
čtyř generací rodiny Dudychů. Kromě toho se
v ní nachází díla významných soudobých
umělců, například Kristiana Kodeta, Jana Od-
várky, Josefa Velčovského a dalších význam-
ných výtvarníků celé republiky. -red-

Kreativ Litomyšl vítá jaro
21. - 22. března 2020 proběhne na zámeckém
návrší již 3. jarní ročník prodejní výstavy
autorské tvorby Kreativ Litomyšl. Přes 80
tvůrců z celé republiky opět zaplní všechny tři
sály v zámeckém pivovaru a jízdárně. Těšit se
můžete na dobroty v podobě marmelád, si-
rupů, čajů, dipů, chutney a tyčinek, dále na
mnoho originálních výrobků od keramiky přes
košíky, šperky, hračky, stínidla na lampy, ka-
belky, patchwork, háčkované doplňky, oble-

čení pro děti i módu pro dospělé po jarní de-
korace, mýdla, přírodní a bylinnou kosmetiku.
Na mnoha stáncích najdete tvořivé dílny pro
děti, tradičně oblíbené vysypávání obrázků
barevným pískem a nově i květinový work-
shop pro dospělé. Přijďte se potěšit výrobky
zlatých českých ručiček v sobotu od 9 do 18
hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. Těšíme se.

Lucie Musilová

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA

Rekonstrukce komínů
Čištění komínů
Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
Vložkování komínů
Frézování komínů

Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

•
•
•
•
•
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Benefiční dobový ples 
Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek sr-
dečně zvou na sedmý Benefiční dobový ples,
který se koná v sobotu 7. března v 19 hodin ve
Smetanově domě.
K tanci tradičně zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ
Litomyšl s repertoárem nejen písní z divadla Se-
mafor a nově kapela Drums&Guitars se svými
rokenrolovými a rockovými písněmi z konce 60.
až do počátku 90. let. V úvodu plesu hosty při-
vítá svým zpěvem Sbor paní a dívek. Večerní
program bude zahájen předtančením, ve dvou
vstupech dále uvidíte vystoupení žákyň taneční
školy Scarlett z Litomyšle, nebude chybět ani
půlnoční překvapení. Celým večerem vás budou
provázet Karel Telecký a Vojtěch Toman. Těšit se
můžete na bohatou tombolu, kde první cenou
bude tradičně historický motocykl.
Sladké pohoštění opět připraví Sbor paní
a dívek. Tradiční motoristickou výstavu a mnohé
zajímavosti nachystají členové Veterán klub Li-
tomyšl. Letos bude téma výstavy zaměřeno na
šikovnost českých ručiček. Občerstvení vám na-

bídne obsluha několika barů a o dobrou večeři
se postará personál restaurace Karlov. Během
programu bude možné udělat si na památku
krásné foto v našem fotokoutku.
Budeme rádi, když stejně jako v předchozích
ročnících našeho plesu oprášíte šatníky a dora-
zíte v dobových oděvech. Zakoupením vstu-
penky podpoříte dobrou věc. Výtěžek z tohoto
plesu bude věnován organizaci Bílá Holubice,
hospicová péče z.s., na zakoupení přenosného
lineárního dávkovače.
Neváhejte, pozvěte své přátele, přijďte se po-
bavit a přitom udělat něco dobrého pro své
spoluobčany.
Registrace a prodej vstupenek bude možný
přes webové stránky Veterán klubu Litomyšl
www.veteranklublitomysl.cz, vyzvednutí tra-
dičně u členů Veterán klubu a v Informačním
centru v Litomyšli. Zbylé se budou prodávat na
místě v den konání.

                                                   Vojtěch Vomočil

Čaj s dulou na téma šestinedělí
Připravujete se na narození děťátka? Šestine-
dělí po porodu je obdobím, kdy dochází k nejin-
tenzivnějšímu rozvíjení vztahu mezi maminkou
a miminkem. Je to i obdobím, kdy se vaše tělo
zotavuje z těhotenství a porodu. V šestinedělí
by se měla žena šetřit,  odpočívat a pečovat
o sebe. Víte, co vše si pod tím představit?
Zveme vás 18. března 2020 od 17 hodin do
Rodinného centra Litomyšl na Čaj s dulou
Markétou Dolejšovou,  která se stará  o ma-
minky v těhotenství, během porodu i po porodu

v šestinedělí. Právě toto rané období života
vašeho děťátka je čas pro vás a vaše miminko.
Dozvíte se staré pravdy o tom, jak strávit šesti-
nedělí, abyste z něho vyšly v plné síle. Budeme
si povídat o tom, jak pečovat o sama sebe po
náročném období těhotenství a porodu, jak na-
vázat pevnou vazbu se svým děťátkem, jak se
správně stravovat a o všem ostatním, co vás
bude zajímat.

Za Rodinné centrum Litomyšl
Markéta Dolejšová a Petra Benešová

Informativně-vzdělávací program
pro seniory v silniční dopravě
23. března od 18.00 do 20.00 hod. bude ve
Středisku volného času probíhat informativně-
vzdělávací program pro seniory v silniční do-
pravě, zaměřený na BESIP chodců, cyklistů
a řidičů ostatních vozidel, který vychází ze zá-
kona o silničním provozu a z vyhlášky, kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních ko-

munikacích. Všechny zájemce prosíme, aby se
z důvodu omezené kapacity 50 osob na infor-
mativně-vzdělávací program přihlásili prostřed-
nictvím webových stránek města Litomyšl,
které naleznete na www.litomysl.cz, nebo za
pomocí informačního centra či recepce Měst-
ského úřadu Litomyšl. Tomáš Rádek

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

Manželský pár hledá
2 spoluhráče 
do karetní hry taroky.
Doba a místo hry
se domluví dle dohody. 
Telefon 606 721 997

Veselé jarní tvoření – Velikonoční dílna 
sobota 28. března 2020, 10–16 hodin
Regionální muzeum v Litomyšli
Sobotní dílna pro rodiny s dětmi, seniory a širo-
kou veřejnost s programem zaměřeným na po-
znání velikonočních svátků a jejich zvyků.
Přijďte nejen řemeslně a výtvarně tvořit, ale
také se rozloučit se zimou a vynést Moranu
z města. 
10.00–16.00 – tvoření figurek Morany, jarních
a zvykoslovných drobnosti pro radost a další. 
15.00 – vynášení Morany do řeky Loučné spo-
jené s hudebním pásmem v podání folklorního
souboru Heblata ve spolupráci s tanečním od-
dělením při ZUŠ B. Smetany v Litomyšli, které
připomíná lidové zvyky našich předků. Program
začíná před hlavní budovou muzea a v případě
špatného počasí se ruší.
Co potřebujete? Dobrou náladu a chuť tvořit
a dozvědět se něco nového. Všechny potřebné
pomůcky budou připraveny v dílně muzea. Ti
z vás, kteří nechtějí tvořit, se mohou přijít jen

jarně naladit nebo se připojit k průvodu a spolu
s námi vynést „Smrtonošku“ a poslat ji po vodě
pryč z města. Vstupné na dílnu je pro děti 20 Kč
a pro dospělé 40 Kč. Ceny za tvoření dle mate-
riálů. Těšíme se na vás. Změna programu vyhra-
zena! Renata Kmošková

Kroužek Jihočechů
Třetí schůzka Kroužku Jihočechů se uskuteční
ve čtvrtek 26. března v 17.00 hod. v restauraci
Slunce. Tentokrát si připomeneme, že letos
uplynulo 200 let od narození Boženy Němcové,
dosud nejznámější české spisovatelky. Na její
nelehký život, ale i literární dílo a řadu pozoru-
hodných přátel zavzpomíná předsedkyně
kroužku, která připomene i vazby našeho města
k této výjimečné osobnosti.
Na přednášku srdečně zveme i litomyšlskou ve-
řejnost.                                  Jana Kroulíková
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Peníze
Víte, že peníze jsou větší tabu než sex a smrt
dohromady? O penězích si lidstvo vymyslelo
tolik zavádějících a limitujících přesvědčení
a přitom peníze, ty papírky a mince, vůbec za
nic nemohou. To my jim dáváme tu kouzelnou
moc a emoční náboj a díky tomu, co si o nich
myslíme, nám buď slouží, anebo neslouží. Věříte
tomu, že peníze jsou špinavé? Že kazí lidi? Že
se vždycky někam rozutečou a vy ani nevíte
kam? Na interaktivním workshopu Peníze od-
halíme tato vaše limitující přesvědčení o peně-
zích a hojnosti, vezmeme si zpět moc nad
našimi životy a vytvoříme si afirmaci na míru.
Bojíte se? Není čeho, vždyť jde jen o vaše pe-
níze. 
Workshop se uskuteční v pondělí 23. března
2020 od 17.00 hod. v Rodinném centru Lito-
myšl,  provede vás profesionální koučka Jana Já-
nová a hudebně doprovodí Jitka Havlíčková.
Přineste si s sebou jednu bankovku v hodnotě
100,-Kč. Jistě se ptáte proč? Nechte se překva-
pit. Více informací na www.rclitomysl.cz nebo
na tel.: 607 605 720. Workshop nutno absolvo-
vat celý cca 2 hodiny.
Pojďme si společně přivolat do života Peníze. 
Za Rodinné centrum Litomyšl vás srdečně zve

Petra Benešová

POZVÁNKY 

Zahájení nové turistické sezóny
28. březen 2020, regionální muzeum
Nová turistická sezóna se přiblížila, a jak je
u nás zvykem, otevíráme expozice veřejnosti
o něco dříve. Při plánování svých výletů můžete
již koncem března navštívit nejen muzeum (ote-
vřeno celoročně), ale také Rodný byt Bedřicha
Smetany. Otevřeno je vždy v sobotu a neděli

9–12 a 13–17 hod. Víkendová otevírací doba
bude platit i po celý duben, od května bude ote-
vřeno od úterý do neděle dle návštěvní doby.
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objed-
nat pro skupiny minimálně deseti osob. Podrob-
nější informace o našich akcích a výstavách
naleznete na www.rml.cz.

Týden s Oscarem 2020
Litomyšlské Kino Sokol opět připravilo malé
ohlédnutí za letošním předáváním cen Ame-
rické filmové akademie. Dovolujeme si Vás po-
zvat na přehlídku vybraných oceněných
snímků, kterou odstartujeme v pondělí 30. 3.
romantickým životopisným dramatem Judy.
Představitelka hlavní role Renée Zellweger za
něj byla oceněna Oscarem za věrohodné ztvár-
nění zpěvačky Judy Garland. Film sleduje její
hvězdnou kariéru, ale i vnitřní boj s osamělostí,
závislostí na lécích a alkoholu. V úterý 31. 3. při-
jďte na výborné drama z prostředí automobilo-
vých závodů Le Mans '66. Snímek slibuje akci,
napětí, skvělou výpravu a souboj mezi vozy
značky Ferrari a Ford.
Cenu za nejlepší adaptovaný scénář získala tra-
gikomedie Králíček Jojo, kterou uvedeme ve
středu 1.4. Film, natočený v Čechách, je plný
svérázného humoru, který se trefuje nejen do
nacistické ideologie.

Potkat spolu na plátně Brada Pitta a Leonarda
DiCapria můžete ve čtvrtek 2. 4. v Tarantinově
filmu Tenkrát v Hollywoodu odkazující na konec
zlaté éry amerického filmového průmyslu.
Pro milovníky velkolepých válečných eposů do-
poručujeme snímek 1917 popisující dramatické
události první světové války.
V sobotu 4. 4.  promítneme psychologický thril-
ler Joker. U tohoto filmu akademici oprávněně
ocenili herce Joaquina Phoenixe za postavu ší-
leného Jokera, jednu z ikonických postav série
o Batmanovi.
Přehlídku filmů pak završíme v neděli 5. 4. jiho-
korejským snímkem Parazit, který si z letošního
ročníku odnesl hned 4 sošky Oscara – za nej-
lepší film, režii, původní scénář a zahraniční
film.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.kinolitomysl.cz.

Dita Konečná

Filip
Sokol

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

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl

Kruhové tance
Po lednovém vydařeném tanečním večeru vás
zvu na březnové setkání s kruhovými tanci.
Jsou to tance, které jsou inspirovány dávnými
tradicemi (křesťanství, sufismus, budhismus...),
ale i tradicemi přírodních národů (indiánské,
maorské). Tyto tance jsou vhodné pro  všechny
i bez zkušeností. Jedná se o krátké texty a jed-
noduché kroky, které se společně naučíme. Tyto
tance přinášejí radost z pohybu, zpěvu a pozi-
tivního naladění. Tanečního partnera nepotře-
bujete, partnerem vám budou všichni, kteří
budou přítomni v kruhu. K tanci a zpěvu nás do-
provodí kytara a buben. Setkáme se v centru
Spontanea  (v průchodu u DM drogerie) 27. 3.
v 18 h. Vstupné 150,-. Přijďte, jste vítáni.
Přihlášky a info e-mailem sarka.ludvickova
@gmail.com, tel.: 605423279.

Šárka Ludvíčková

Rodný byt Bedřicha Smetany 
Prohlídku stálé expozice Rodného bytu Bedři-
cha Smetany Vám opět zpříjemní oblíbené in-
teraktivní programy Proč bychom se netěšili…
a Račte vstoupit (zařazeno v programu Lito-
myšlení). „Zamuzicírovat“ si můžete i na dobo-
vém koncertním křídle přímo ve stálé expozici
a hravou formou se tak blíže seznámit s živo-
tem a dílem Bedřicha Smetany.

Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce.

Hlavní budova muzea
K návštěvě muzea vás zvou dvě zajímavé vý-
stavy vhodné pro celé rodiny. První z nich je vý-
stava Babiččina Barunka. 200 let od narození
Boženy Němcové, která připomíná život a vý-
znam spisovatelky Boženy Němcové a její
krátké pobyty v Litomyšli. Druhá výstava, Brána
recyklace, se věnuje tomu, jak správně třídit
a nakládat s odpady. K oběma výstavám je při-
praven doprovodný program.

Renata Kmošková

Den otevřených
dveří a 55 let
II. MŠ Litomyšl
V sobotu dne 4. dubna 2020 od 9.00 do 11.00
hod. připravujeme v naší MŠ „Den otevřených
dveří“. Trochu cvičení, trochu kreslení, trochu
hraní a také dvě překvapení. Přijďte s dětmi
a uvidíte. Od 12.00 hod. zveme všechny za-
městnance II. MŠ od roku 1965 na malé občer-
stvení s dárečky a prohlídku mateřské školy.
Budeme se na Vás těšit.

Za kolektiv II. MŠ Ivana Mlejnková



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

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
17.30 O současné mladé generaci - diskusní večer za účasti J. Šídla, J. Rubeše a K. Sulimenka, 80 Kč • Nový kostel tel. 604 947 739

2. 3. Po 9.30, 11.30 a 14.00 Lunapark filmových vynálezů - 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 16.00 Stará garda aneb Hostinští sobě - tradiční setkání • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

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
22.00 May Day - dance & club music, dj Freezer, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 3. So 19.00 Benefiční dobový ples - hraje Bigband ZUŠ a kapela Drums&Guitars, bohatý program, 140-200 Kč • Smetanův dům tel. 777 841 860
21.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Funky Ride - house music, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 3. Út 10.00 a 17.00 Papírový koníček - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
15.00 Koopertivní hry - deskové hry pro malé i velké • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Večer o Zimbabwe - Mgr. A. Naimanová o historii i současnosti tohoto vnitrozemského jihoafrického státu • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 574. LHV: Matyáš Novák „Ve znamení opery“ - koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

11. 3. St 18.00 Dudycha: Zakladatel litomyšlské keramiky - vernisáž výstavy o zakladateli zdejší tradiční keramiky • Galerie v ateliéru Duke Bohemia
19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

12. 3. Čt 9.00-17.00 Výklady karet - s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.30 Jiří Voňka: Bosenské pyramidy - přednáška účastníka archeologického průzkumu, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

13. 3. Pá 19.30 Adfors Basket Ples - hrají Combo 2 a Machos Burritos, bohatý program, vstupné 250 Kč na stání • Smetanův dům tel. 602 335 513
20.00 Vypsaná fiXa - koncert, afterpárty, vstupné 310 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Oldies párty - dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 3. So 9.30-12.00 Zapleť se(s) uměním: Potisk textilu a voskování - výtvarná dílna, cena 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Maškarní diskotéka - dj Kníže, vstupné dobrovolné • Kulturní dům Pohodlí
21.00 Music párty - dj Fil, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Beat Explosion - dj Fabio, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 3. Ne 9.00-17.00 Focení aury a diagnostika čaker - další info na milam.28@seznam.cz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
16. 3. Po 17.00 Nordic Walking - přednáška Jiřího Čepičky • městská knihovna tel. 461 612 068
17. 3. Út 10.00 a 17.00 Budka pro ptáčky - tvoření z papíru • rodinné centrum tel. 607 605 720

18.00 Léčení vztahu s otcem - tématicky laděné tvořivě taneční setkání K srdci • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18. 3. St 16.00-17.00 Hrajeme si na školu - 6. díl vzdělávacího kurzu pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032

16.30 Interní večírek - v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
17.00-18.30 Čaj s dulou na téma šestinedělí • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 3. Čt 19.00 Stand-up Show s Underground Comedy - vstupné 150 Kč předprodej / 200 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20. 3. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl duchovní II -  prohlídka s průvodcem, zdarma • sraz před Bowling barem Peklo tel. 461 614 765

20.00 United Flavour - koncert, afterpárty, vstupné 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ladies Night - all music, dj Tommy, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 3. So 9.00-16.00 Dakarská show - za účasti závodníků napříč všemi kategoriemi i některé z dakarských legend, vstup zdarma • Státní zámek Litomyšl
13.00-17.00 Vítání jara • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
21.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty - CZ/SK music, dj Karel Beneš, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 3. Po 17.00 Alpské vandry - promítání fotografií a povídání Svatopluka Bulvy • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Peníze - koučovací seminář • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00-20.00 Informativně-vzdělávací program pro seniory v silniční dopravě - zaměřený na BESIP chodců, cyklistů a řidičů • SVČ

24. 3. Út 10.00 a 17.00 Velikonoční zajíček - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.30 - 20.00 Aktivní meditace "Osho" - a tanec v rytmu přeji si - jsem, vstupné 150 Kč • Centrum Spontanea tel. 776 101 972

25. 3. St 19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Knižní čtvrtek ve středu • Na Sklípku tel. 461 614 723

26. 3. Čt 16.30 Archivní čtvrtek: Po stopách kultury, přírody i poznání - přednáška PhDr. Filipa Bindera • Státní okresní archiv tel. 461 614 810
17.00 KJČ: 200 let od narození Boženy Němcové - přednáška Jany Kroulíkové o životě  české spisovatelky • Restaurace Slunce - salonek
18.00 Klimatická změna, máme vůli ji řešit? – veřejná debata • Nový kostel    tel. 604 947 739

27. 3. Pá 18.00 Kruhové tance - zpívání a tanec v kruhu, inspirované dávnými tradicemi (křesťanství, sufismus), 150 Kč • Centrum Spontanea tel. 605 423 279
19.00 Bakalářský ples Fakulty restaurování - hraje kapela Holinky • Zámecký pivovar tel. 466 036 590
20.00 Tři sestry: Vinyl Tour 2020 - koncert, dále vystoupí Synové výčepu, vstupné 450 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future - dj Mig, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 3. So 10.00-16.00 Veselé jarní tvoření - sobotní dílna pro rodiny s dětmi, seniory a širokou veřejnost • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
15.00 Šárka Hrouzková: Z nové tvorby - vernisáž výstavy • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
22.00 Houseland - dj Gleny, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 3. Ne 19.00 Doom Infinite Tour 2020 - Defiled (Death Metal, JAP), Fleshless (Death Metal, CZ), Aggressive Tyrants (Gore Grind, CZ) • Music Club Kotelna
30. 3. Po 19.30 Expedice Kayak: Hledání sněhu v Turecku - přednáška a dokumentární film ze skialpinistické výpravy • městská knihovna
31. 3. Út 10.00 Velikonoční taška - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  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
Čt  5. 3.  Attila - film Slovensko, dokumentární/sportovní, 125 min, 110 Kč
Pá  6. 3.  Případ mrtvého nebožtíka - film ČR, krimi/komedie, 100 Kč, 100 min
So, Ne  7., 8. 3.  Volání divočiny - film USA, dobrodružný/rodinný, 110 min, titulky, 130 Kč
Út, St 10., 11. 3.  Neviditelný - film USA, horor/thriller/sci-fi, 125 min, titulky, 130 Kč 
Čt, Pá 12., 13. 3.  3 Bobule - film ČR, komedie, 105 min, 130 Kč
So, Ne 14., 15. 3.  3 Bobule - film ČR, komedie, 105 min, 130 Kč
Út 17. 3. Zapomenutý princ - film Francie, dobrodružný/komedie/fantasy/rodinný, 100 min, 120 Kč
St 18. 3.  Chlap na střídačku - film ČR, komedie, 110 min, 120 Kč
Čt 19. 3.  Filmový klub: V síti - film ČR, dokumentární, 100 min, 100 Kč
Pá, So, Ne 20., 21., 22. 3.  Bloodshot - film USA, akční/drama/fantasy/sci-fi, 110 min, titulky, 120 Kč
Út 24. 3. od 17.00  Promítání pro seniory: Šťastný nový rok - film ČR/SR, romantický/komedie, 95 min, 60 Kč
Út, St 24., 25. 3.  Tiché místo: Část II. - film USA, horor, 100 min, titulky, 130 Kč
Čt 26. 3. od 18.00  Baron Prášil - československý film, doprovodná akce k výstavě „Karel Zeman“ v domě U Rytířů, vstup zdarma
Pá, Ne 27., 29. 3.  Mulan - film USA, dobrodružný/drama/rodinný, 110 min, dabing, 120 Kč
So 28. 3.  Mulan ve 3D - film USA, dobrodružný/drama/rodinný, 110 min, dabing, 140 Kč
Po 30. 3.  Týden s Oscarem: Judy - film VB, drama/romantický, 120 min, titulky, 100 Kč
Út 31. 3.  Týden s Oscarem: Le Mans´66 - film USA, drama/akční/sportovní, 155 min, titulky, 110 Kč
St  1. 4.  Týden s Oscarem: Králíček Jojo - film USA, komedie/drama/válečný, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt  2. 4.  Týden s Oscarem: Tenkrát v Hollywoodu - film USA, drama/komedie, 160 min, titulky, 100 Kč
Pá  3. 4.  Týden s Oscarem: 1917 - film USA/VB, drama/válečný, 120 min, titulky, 120 Kč
So  4. 4.  Týden s Oscarem: Joker - film USA, krimi/drama/thriller, 125 min, titulky, 100 Kč
Ne  5. 4.  Týden s Oscarem: Parazit - film Jižní Korea, drama/komedie/thriller, 135 min, 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 3.  Zakleté pírko - film ČR, pohádka, 100 min, 110 Kč
Pá  6. 3.  Ledové království - film USA, animovaný/muzikál/fantasy, 100 min, 100 Kč
So, Ne  7., 8. 3.  Mosley - film Nový Zéland/Čína, animovaný, 100 min, 120 Kč
So 14. 3.  Frčíme ve 3D - film USA, animovaný/komedie/rodinný/fantasy, 110 min, titulky, 140 Kč
Ne 15. 3.  Frčíme - film USA, animovaný/komedie/rodinný/fantasy, 110 min, titulky, 120 Kč
So, Ne 21., 22. 3.  Princezna zakletá v čase - film ČR, pohádka/fantasy, 100 min, 120 Kč
Po 23. 3. od 9.30  Za kamarády z televize 7 - pásmo pohádek (Křemílek a Vochomůrka, Káťa a Škubánek, Maxipes Fík, O klukovi z plakátu, Říkání o Amálce), 65 min, 30 Kč
So, Ne 28., 29. 3.  Ledová sezóna: Ztracený poklad - film USA/Indie/Jižní Korea/Čína, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 90 min, 120 Kč
So  4. 4.  Týden s Oscarem: Toy Story 4: Příběh hraček ve 3D - film USA, animovaný/fantasy/komedie/rodinný, 100 min, 130 Kč
Ne  5. 4.  Týden s Oscarem: Toy Story 4: Příběh hraček - film USA, animovaný/fantasy/komedie/rodinný, 100 min, 100 Kč

31. 3. Út 17.00 Taneční vystoupení ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 612 628
1. 4. St 9.00-17.00 Čtení z ruky - s Janou Niessnerovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Chytrý kvíz - 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 4. Pá 17.00 Třilamři v Litomyšli - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765

19.00 Iva Bittová - sólový koncert, vstupné 340-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Cocotte Minute - koncert, afterpárty, 290 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 4. So 8.00-12.00 Floristický kurz - na téma jarní dekorace, cena 600 Kč • Střední škola zahradnická a technická tel. 461 313 611
9.00 Ukliďme Česko - zapojte se do úklidu Vašeho okolí • různá místa v Litomyšli tel. 734 811 581
11.00 Malá pivní slavnost - pivní gastronomie, soutěž domácích vařičů piva, přednášky, osm piv na čepu • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
19.00 Pašije - benefiční představení, Kristův příběh vrcholící obětí vlastního života na kříži, vstupné 200 Kč • Zámecká jízdárna tel. 777 100 897
19.00 Vojta Violinist - live looping koncert - vstupenky na milam28@seznam.cz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

5. 4. Ne 15.00 Šťastný princ - muzikálová pohádka, výpravná inscenace vzniká v koprodukci s Divadlem bratří Formanů • Smetanův dům tel. 461 613 239
18.00 Hudební Lázeň s Vojtou Violinist - vstupenky na milam28@seznam.cz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

6. 4. Po 17.00 Dvě cesty: Austrálie a Francigena - promítání fotografií z cest a vyprávění Ivo Zídka • městská knihovna tel. 461 612 068

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 8. 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 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
do 19. 4. Samoobslužná rukodělná dílna: Náramek Boženy Němcové - cena 20 Kč • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 3. 3. do 4. 3. Akášické vhledy - osobní konzultace s Editou Santiago, objednávky na tel. 731 390 037 • Centrum Spontanea
od 14. 3. do 15. 3. Dny Svatého Patrika - irské hovězí steaky, skvělé jehněčí, irská whiskey a silné tmavé pivo • Restaurace Veselka • 11.00
od 20. 3. do 29. 3. Vietnamská kuchyně - v restauraci Bohém • Hotel Aplaus • 11.00
od 20. 3. do 22. 3. Steakové hody • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 21. 3. do 22. 3. Bederní svaly a tekutinové tělo: Uvolněná záda - s Jani Aadhiradasi, přihlášky na innate@seznam.cz • Centrum Spontanea
od 21. 3. do 22. 3. Jarní Kreativ Litomyšl - rodinný festival zaměřený na kreativní trávení volného času, dílny a workshopy, prodej výrobků • Zámecké návrší • So 9-18, Ne 9-17
od 28. 3. do 29. 3. Zahájení turistické sezony na zámku - tradiční prohlídky • Státní zámek Litomyšl •  So, Ne 9.00 - 15.00
od 28. 3. do 26. 4. Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit - interaktivní programy • Rodný byt Bedřicha Smetany • So-Ne 9-12 a 13-17
od 28. 3. do 29. 3. Rybí hody - sladkovodní i mořské rybí speciality • Restaurace Veselka • 11.00
od 4. 4. do 11. 10. Letní dětská herna • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17

VÍCEDENNÍ AKCE

do 22. 3. Česká herečka a výtvarnice Jana Krausová, kamenosochaři J. a M. Stoklasovi: Obrazy, keramika - výstava • Galerie Sofia 
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
do 30. 4. Daniela Martiníková: Ručně tkané textilie - výstava • Bobo Cafe • Po-Pá 8.30-19.00, So 9-19, Ne 10-19
do 22. 4. Brána recyklace - interaktivní výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 29. 3. Karel Zeman - výstava věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých režisérů Karlu Zemanovi • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12,13-17
od 12. 3. do 11. 4. Dudycha: Zakladatel litomyšlské keramiky - výstava o zakladateli zdejší tradiční keramiky A. Dudychovi • Galerie v ateliéru Duke Bohemia
od 29. 3. do 31. 12. Šárka Hrouzková: Z nové tvorby - výstava • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia
od 1. 4. do 2. 4. Jarní výstava v Denním stacionáři - výrobky s jarní tématikou vyrobené v rámci terapeutických aktivit • Denní stacionář Ruka pro život • 9-16
od 4. 4. do 11. 10. Trilamři v Litomyšl - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17

VÝSTAVY

1. 3.                  Ne             9.00                   Volejbal: Krajský přebor trojky dívky • Městská sportovní hala při III. ZŠ
7. 3.                  So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Rohovládova Bělá - mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion
                                             13.00                 Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. FK Letohrad - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             18.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Snakes Ostrava - extraliga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
8. 3.                 Ne            9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. NH Ostrava - extraliga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
10. 3.              Út              18.30                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Vysoká nad Labem - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
14. 3.          So             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice - VP žákyň U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
17. 3.               Út             18.30                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Lokomotiva Plzeň - extraliga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
21. 3.               So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Moravany - mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             13.00                 Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. SK Pardubičky - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Litomyšlský pohár ve Stiga hokeji 2020 - 3. kolo otevřeného lokálního turnaje pro všechny zájemce, startovné 50 Kč • SVČ Litomyšl
28. 3.              So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Holice - mistrovské utkání krajského přeboru staršího a mladšího žactva • Městský stadion Černá hora
29. 3               Ne             10.00                 Basketbal: Adfors Basket Seccon Litomyšl vs. SK UP Olomouc - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
4. 4.                So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Luže - mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             13.00                 Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. FK Přelouč - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora

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
• každé Po 18.00-19.15  Prožitkové bubnování s Pavlem Jasan-
ským (celkem 15 lekcí, více info na tel. 775 615 362, 
www.zemezneni.webnode.cz)
• 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.zemezneni.webnode.cz)
• St 11. 3. a 25. 3. 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
www.hclitomysl.cz

SPORT, CVIČENÍ



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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00 So 9.00-12.00
      
Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, Ticket Live, 
Colosseum a M-klub. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet. Internet, tisk a kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.

Aktuálně v nabídce: od 4. 3. předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2020

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       7. 3. 14.00                Dětský karneval • sokolovna
                                   21. 3. 20.00            Josefovská zábava • sokolovna
                                             29. 3. 14.00            Závěr letošního putování Cestou necestou po Černobyl – o své zážitky se s námi podělí Pavlína Sionová • sokolovna
BYSTRÉ                        8. 3. 18.00               Jednou hole, jednou na nože – vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč • sokolovna
                                   28. 3. 19.00            Pohádka mládí – autorská veselohra o pěti obrazech, vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč • sokolovna
DOLNÍ ÚJEZD                21. 3. 18.00             Josefovské posezení s estrádou – vystoupí soubor J. Janouška, posezení a dobré jídlo, vstupné na estrádu 100 Kč • sokolovna
OLDŘIŠ                        1. 3. 14.00                Veřejná prezentace historických fotografií především Oldřiše • nová hasičská zbrojnice
POLIČKA                             5. 3. 18.00               Expediční kamera 2019 – filmový festival outdoorových filmů • Divadelní klub Polička
                                   17. 3. 19.00              Magické housle s J. Přeučilem a V. Návratem • Tylův dům
                                             22. 3. 19.00            Na Simsonu do Athén a zpět – projeli jsme 11 zemí, najetých 5 084km, 6 týdnů cesty – cestovatelská beseda • Divadelní klub Polička
SEBRANICE                       4. 3. 15.00               Draní peří – pořádá SAN • Světnice č.p.8 
                                   14. 3. 8.00             Hravý den pro děti – Ping pong turnaj, 10. ročník turnaje ve hře Člověče, nezlob se! • KD Sebranice
                                             29. 3. 14.00            Pouť po kaplích ve Vysokém Lese – pořádá SAN 

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             3. 3. 19.00               Pražský komorní balet: Carmina Vetera – vstupné 300 Kč / 200 Kč KPH, předprodej ve Fabrice nebo v MIC • Fabrika
                                   17. 3. 19.00              Rudy Linka "60": One Man Show – vstupné 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě • Alternativní klub Tyjátr
                                             24. 3. 19.00            Lukáš Vondráček a Barocco sempre giovane – vstupné 450 Kč / členové KPH 350 Kč / 400 Kč senioři • Fabrika
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    15. 3. 16 a 19           Caveman – vstupné 390 Kč • kinosál
                                   18. 3. 19.00             Lucie Bílá: Recitál s klavírem Petra Maláska – vstupné pouze k stání 690 Kč, on line • dvorana muzea
                                             22. 3. 17.00             Dolnobenešovská Galánečka – koncert dechové hudby, vstupné 50 Kč, předprodej na www.ksmt.cz i na místě • dvorana muzea
                                             24. 3. 17.00            Maroko: Život v sousedství Sahary – vstupné 50 Kč, předprodej on-line i na místě • kinosál muzea
POLIČKA                      5. 3. 18.00               Expediční kamera 2020 – filmový festival outdoorových filmů • Divadelní klub Polička 
                                   17. 3. 19.00              Magické housle s J. Přeučilem a V. Návratem • Tylův dům
                                             22. 3. 19.00            Na Simsonu do Athén a zpět – projeli jsme 11 zemí, najetých 5 084 km, 6 týdnů cesty • Divadelní klub Polička 
VYSOKÉ MÝTO                  3. 3. 18.00               Přednáška o Černobylu – předprodej v IC ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a Poličce nebo na eshop.mklub.cz, 90 Kč • Šemberovo divadlo
                                   28. 3. 20.00           Sto zvířat / slaví 30 let! – legendárních Sto zvířat po letech opět v M-klubu

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          13. – 14. 3.           Veletrh Infotour a cykloturistika – inspirace na dovolenou a výlety v expozicích vystavovatelů • Kongresové centrum Aldis   
CHEB                           19. 3.                       Chyť mě, jestli na to máš / T.McNally, M.Shaiman – skvělá muzikálová komedie • Západočeské divadlo Cheb
JINDŘICHŮV HRADEC     20. – 22.3.         Čokoládový festival – veletrh, workshop, degustace • KC Jitka
KUTNÁ HORA                    20. 3.                       Rovnodennost v Sedlecké katedrále – 10.ročník – tradiční společné pozorování putování paprsku zapadajícího slunce 
POLIČKA                      5. 3.                         Expediční kamera 2020 – filmový festival outdoorových filmů • Divadelní klub Polička 
TELČ                                     26. 3. - 10. 6.     Soukromý vesmír – výstava obrazů, kreseb a soch hudebníka a malíře Petra Hejného • Městská galerie Hasičský dům
TŘEBOŇ                              21. – 22. 3.           Třeboň poetická – krajská přehlídka divadla poezie a uměleckého přednesu, s představením pro děti Knihomoli • Divadlo J. K. Tyla 

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, diskuze
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Prodeje bytů a domů stále rostou. Jejich ceny ovšem
také – více na www.consultvk.cz

LITOMYŠL, LÁNY – prodej pozemku 1 190 m2 pro
bydlení v dosahu přírody. Sítě v těsné blízkosti hra-
nice pozemku. Přístup zajištěn po pozemku ve vlast-
nictví Města.  Č. 1523                        Cena: 1 290 000 Kč
LITOMYŠL – prodej domu s více byty, zázemím, půd-
ním prostorem, zahradou a garáží v centru města na
ul. Nerudova. Vhodné jako investice, vlastní bydlení
nebo bydlení s podnikáním. Napojení na všechny
sítě, vytápění ústřední. Pozemky celkem 332 m2.
ENB G  Č. 1520                                Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej zděné řadové garáže na
ulici T.G.M.  Vrata na el. ovládání, podlaha keramická
dlažba, vnitřní rozměr 2,76 x 5,80 m. 
Č. 1516-1                                                       Cena: 350 000 Kč

PRODEJ BYTŮ
VYSOKÉ MÝTO – ul. Brandlova, zděný 2+1 s balko-
nem a přísluš. (68 m2) ve II.NP v osob. vlastnictví.
ENB G
Č. 1518    Cena: 1 980 000 Kč + 320 000,- Kč (garáž)
OLOMOUC – prodej bytu pro  studenty, startovací
nebo seniorské bydlení. 2+kk po celkové rekon-
strukci v I. NP., ENB C/112. 
Č. 1512                                                       Cena: 2 350 000 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. ENB C/86
Č. 1471-02                                             Cena:  2 950 000 Kč   
SVITAVY – ul. na Červenici: Prodej užívacích práv
k družst. bytu 3+1 s lodžií ve IV. NP, Možný převod do
os.vlastnictví.  
Č. 1481                                             Sleva na: 1 750 000 Kč

LITOMYŠL – prodej RD 4+kk s jedinečným výhledem
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
NĚMČICE (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským
potokem, po celkové 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 kanceláře 52 m2 ve II. NP na
Smetanově nám. Zajímavé a reprezentativní místo
v centru města. ENB G
Č. 1507         Cena:  8 500 Kč + služby 1 400 Kč/měs.
BOHUŇOVICE – pronájem haly 20x40 m2 pro skla-
dování v areálu ZD na okraji obce. Stavba disponuje
trojími vraty o vel. cca 4x4 m. 
Č. 1489                                              Cena: 18 000 Kč/měs.

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

Příměstské tábory
v areálu za sokolovnou 
Dobré divadlo z.s. připravilo i pro letošní rok
nabídku příměstských táborů, které se budou
konat ve Sportovním areálu za sokolovnou.
Připraveny jsou opět tábory na dvě témata:
Tábor s rytířem Toulovcem a tábor Devatero
řemesel.

Tábor s rytířem Toulovcem
Termíny: 20. 7. – 24. 7., 17.8. – 21.8.
Děti pod vedením rytíře Toulovce zažijí
spoustu her a dobrodružství, při kterých od-
halí různá tajemství a zajímavosti Litomyšle,
potkají se s významnými osobnostmi, které Li-
tomyšlí prošly, vyzkouší si, jak pracovala stře-
dověká mincovna, a třeba osvědčí i své
rytířské ctnosti při boji proti zlému čaroději.
Součástí tábora bude i dobrodružná výprava
za pokladem, který budou děti hledat v rámci
celodenního výletu do Toulovcových maštalí.

Tábor Devatero řemesel
Termíny: 13.7. – 17.7., 10.8. – 14.8.
Děti si každý den formou tvůrčí dílny vyzkouší
jedno řemeslo – výrobu svíček, mozaiky, dráto-
vání, na celodenním výletě na Mikšíkův statek
si vyzkoušejí, jak se kdysi na takové usedlosti
hospodařilo – jak se zpracovávalo obilí, v peci
si upečou chlebovou placku, seznámí se také se
zpracováním lnu. A to zdaleka není vše!

Jak již bylo řečeno, zázemí bude připraveno
v areálu za sokolovnou, kde budou děti moci ke
svému vyžití využít vše, co se zde nabízí – hřiště,
bazén, minigolf, tělocvičnu… Provozní doba tá-
borů je od 7.00 do 17.00 hod. Obědy i letos dětem
zajistí restaurace Hotelu Aplaus. Bližší informace
a přihlášky na www.rytirlitomysl.cz
Projekt je podpořen z prostředků MAS Litomyšl-
sko – ESF OP Zaměstnanost Jana Čápová

POZVÁNKY 

Iva Bittová – sólový koncert
Srdečně zveme na sólový koncert jedné z nej-
osobitějších a nejuznávanějších českých hu-
debnic Ivy Bittové, který se bude konat 3. dubna
od 19 hodin ve Smetanově domě. Iva Bittová,
rodačka z Bruntálu, se etablovala na světové
hudební scéně mezi nejžádanější hudebníky al-
ternativní scény. Začínala jako herečka a zpě-
vačka v brněnském avantgardním divadle Husa
na provázku. Také ve slavném filmu podle diva-
delního představení Balada pro banditu si za-
hrála roli Eržiky. Stále občas hraje. Naposledy
ve filmu Alice Nelis Tajnosti. Koncertuje od roku
1984. Začala s vlastními písněmi na lidové texty.
Později se dala dohromady s brněnskou skupi-

nou Dunaj. Se skladatelem a bubeníkem Pa-
vlem Fajtem sklízela úspěchy doma i na evrop-
ských pódiích. Rozsah hudebních aktivit Ivy
Bittové začíná u vlastních interpretací lidových
písní pokračuje přes experimentální jazz a rock
až po houslové variace skladeb vážné hudby
a operní zpěv. V roce 2004 zpívala v newyorské
Carnegie Hall Elvíru v Mozartově opeře Don Gi-
ovanni. Dodnes se hledá pojmenování hudeb-
ního jazyka, který je pro mnohé naprosto
originální.
Vstupenky k dostání on-line na www.smeta-
nuvdum.cz Mila Bohunická

Řádková inzerce
Prodám dřevo (kratina), polystyrénové izolační
desky (5 ks),  100 x 100 cm, tloušťka. 4 cm, ku-
latý oranžový telefon (retro), dekorační výzdobu
na chalupu nebo chatu (ručně vyšívané ručníky,
dečky, ubrusy, mušelínový přehoz na manž. po-
stele, plyšový koberec šedý s modrými květy,
ručně háčkované záclony). Tel. kontakt
607744568 • Prodám psací stůl dětský se sklem
na desce. Rozměry (100x60x78 cm / DxŠxV)
Cena dohodou. Info na Tel. 728 609 642 • Pro-
dám židličku zámeckého typu v pěkném stavu.
Stáří cca 80 let. Za 1000 Kč. T-739307646 • Pro-
dám krásný lustr zelený s motivem slunečnic na
řetízcích replika secese za 380 Kč. T-739307646

Cenné archiválie z litomyšlského
archivu na výstavě
Státní okresní archiv Svitavy
se sídlem v Litomyšli zapůj-
čuje na výstavu Uprostřed Ko-
runy české. Gotické a ranně
renesanční umění východních
Čech 1250–1550, která je k vi-
dění v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové od 7.
února do 28. června 2020, ně-
kolik ze svých nejcennějších
archiválií z fondů Archiv
města Litomyšl, Cech řezníků
Litomyšl, Cech pekařů a per-
níkářů Litomyšl a Sbírky peče-
tidel, razítek, jejich otisků
a pečetí.
Z důvodu jejich ochrany
budou tyto vzácné doku-
menty vždy vystaveny pouze
po omezenou dobu. Pouze do počátku března
budou návštěvníci moci obdivovat listinu praž-
ského arcibiskupa Arnošta z Pardubic s jeho při-
věšenou pečetí, kterou sděluje papeži
Klementovi VI., že došlo k dohodě o postoupení
části olomouckého biskupství k litomyšlské di-
ecézi (1350). Poté bude nahrazena pergameno-
vou listinou litomyšlského biskupa Jana II. ze
Středy též s jeho přivěšenou pečetí, kterou po-

tvrdil práva a výsady města
Litomyšle (1360). V dubnu
bude vystavena rozměrná lis-
tina se třemi přivěšenými pe-
četěmi, kterou vydal
litomyšlský biskup Petr Jelito
a veřejní notáři Mikuláš
z Lutic a Jeniš z Horšovského
Týna, jíž narovnávají hraniční
spor mezi podlažickým kláš-
terem a litomyšlskou kapitu-
lou (1368). V průběhu května
budou na omezenou dobu
jednoho týdne vystaveny dvě
archivní kulturní památky, lis-
tiny litomyšlského biskupa
Jana II. ze Středy, kterými
uděluje artikule cechu řeznic-
kému a pekařskému v Lito-

myšli po vzoru Hradce Králové (1357). Poslední
vystavenou listinou bude pergamen litomyšl-
ského biskupa Jana IV. Železného, kterým udílí
odpustky všem, kteří se zúčastní pobožnosti
v kapli špitálu podle nadání Vavřince Toulovce
z Třemošné (1413). Po celou dobu výstavy
budou moci návštěvníci obdivovat první peče-
tidlo městečka Bystré (15./16. století).

Michal Severa
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Pašije
Zveme na benefiční představení pro nově
vznikající Domov pro seniory v nedalekém
Vendolí, který připravuje Diakonie ČCE. Pašije,
Kristův příběh vrcholící obětí vlastního života
na kříži, zazní v sobotu 4. 4. 2020 v 19.00 hod.
v jízdárně na Zámeckém návrší v Litomyšli.
Pašije pořádá Zámecké návrší, příspěvková
organizace města Litomyšle, spolu s křesťan-
skými církvemi v Litomyšli. Hudební dílo uvede
uskupení zapsaného spolku Chermon
(www.chermon.cz) v koncertní verzi; vystoupí
sólisté, rocková kapela, komorní orchestr a tři-
cetičlenný smíšený pěvecký sbor. Vše do-
plňuje recitace a digitální projekce. Ježíšovu
postavu zpívá Vítězslav Šlahař, absolvent Ja-
náčkovy akademie múzických umění v Brně,
stálý člen a sólista Českého filharmonického
sboru Brno. Marii, matku Páně, bude zpívat
Jarmila Beková, autorka tohoto díla, které
mělo premiéru v Moravském divadle Olomouc
na jaře roku 2016 a od té doby je reprízováno
po celé republice. Jarmila Beková je olo-
moucká skladatelka a učitelka na bilingvní
sekci Slovanského gymnázia. V roli Marie
Magdalské se představí Magda Orlová, sbor-
mistryní je Marie Tesárková.
Projekt Domova seniorů si zaslouží plnou pod-
poru proto, že jde o zařízení malého, komunit-
ního typu. Obyvatelé v něm budou bydlet ve
dvou domácnostech po 10 členech. Péče bude
adresná a osobní. Pokoje budou jednolůžkové,
každá domácnost bude mít jednu velkou spo-
lečenskou místnost určenou ke společnému
trávení času. Diakonie ČCE staví domov mo-
derní, otevřený pro všechny bez rozdílu. Nic-
méně z jeho života bude znát, že stojí a je
provozován na základě křesťanských hodnot.
Diakonie ČCE je neziskové zařízení zřízené
Českobratrskou církví evangelickou. Už roky
pomáhá spolehlivě dětem, dospělým, seni-
orům a lidem v těžkých životních situacích
v celé České republice. V oblasti péče o seni-
ory poskytuje Diakonie ČCE nespočet služeb,
od osobní asistence a pečovatelské služby po
domovy pro seniory, domovy se zvláštním re-
žimem a hospice.
Vstupenky na toto představení Pašijí budou
v běžném předprodeji a také on-line v ceně
200 Kč. Daniel Kvasnička

Muzikálová pohádka Šťastný princ
Smetanův dům Vás srdečně zve 5. dubna
2020 od 15.00 hodin na nedělní muzikálovou
pohádku Šťastný princ. Tato výpravná ro-
dinná inscenace od autora Oscara Wilda
vznikla spoluprací týmu Divadla bratří For-
manů s Divadlem Lampion. 
Šťastný princ je velkolepá socha pozlacená
jemnými plátky ryzího zlata. Její oči jsou ze
dvou safírů a v jílci meče sochy je zasazen
veliký rudý rubín. Každý tuto sochu obdivuje
a skrytě jí závidí její bezstarostné štěstí. Jed-
noho dne se mezi chodidly prince usadila
malá Vlaštovička, která se zpozdila a letěla
za svými přáteli na jih. Chtěla si odpočinout,
ale najednou na ni začaly padat veliké kapky,
přičemž na nebi nebyl jediný mráček. Plakal
to Šťastný princ. Vyprávěl Vlaštovičce o tom,
jak když byl ještě živý a měl lidské srdce,
nikdy nepoznal smutek a nářek. Žil pouze
z pohodlí a radovánek v paláci a byl šťastný.
Nikdy netoužil poznat, co se skrývá za vyso-
kou zdí paláce; stačilo mu jeho bezstarostné
štěstí. Tak žil, a tak také zemřel. Nyní však vidí
všechnu ošklivost a bídu jeho města a měš-

ťanů. Bohatí si peněz užívají, chodí v drahých
šatech na honosné plesy, zatímco na ulici že-
bráci umírají hladem v naprosté chudobě.
Proto poprosí Vlaštovičku, aby postupně roz-
nesla všechny jeho drahokamy – safíry, ru-
bíny a zlato chudým lidem. Vlaštovička musí
odletět za svými druhy, ale nakonec službu
Princovi vykoná. A když je pak Princ slepý
(místo očí měl safíry), rozhodne se Vlašto-
vička, že už s ním zůstane napořád. Brzy však
přišla zima, sníh a mráz. Vlaštovička umrzla
a princi jeho olověné srdce prasklo na dvě
půlky. Druhý den ráno šel kolem starosta
a sochu nechal strhnout, protože už nebyla
zlatá, a tudíž ani krásná a užitečná. Učení lidé
(profesoři na škole) se shodli, že je nyní na-
prosto bezcenná a že by se měla roztavit
a z ní udělat socha nová. A tak sochu dali roz-
tavit a z ní udělali sochu starosty. Olověné
srdce se jim však roztavit nepodařilo. Více in-
formací naleznete na našich webových
stránkách www.smetanuvdum.cz

Pavlína Růžičková

Užijte si krásu jarních květin
i zajímavé přednášky
Střední zahradnická a technická škola v Lito-
myšli připravuje pro veřejnost floristický kurz.
Uskuteční se v sobotu 4. dubna od 8 do 12
hodin v budově školy a tématem budou dvě za-
jímavé jarní dekorace, které o Velikonocích
zkrášlí vaše bydlení. Cena kurzu je 600,- Kč. Zá-
jemci, hlaste se na e-mailové adrese: eva.kla-
banová@szat.cz. A ještě další naše pozvání.
I v březnu bude pokračovat cyklus interaktiv-
ních odborných přednášek našich studentů

a vyučujících odborných předmětů. Ve čtvrtek
5. března  se bude konat přednáška na téma
Paleontologie v naší republice, 19. března vás
jistě zaujme výklad o využití čarověníků
v okrasném zahradnictví. Začátek je vždy v 15
hodin a vstup je pro všechny volný. Těšíme se
na vaši návštěvu. Hana Honzíková

Simona Stašová
přiveze milence

Aby mohla nejlepší
česká herečka své
generace opět po-
moci litomyšlské spe-
ciální základní škole,
přiveze tentokrát
s sebou svého skvě-
lého kolegu Petra Ná-
rožného, aby spolu
odehráli další bene-

fiční představení, komedii Poslední ze žhavých
milenců, která opět pomůže dětem, jež si na
svém startu do života „nevytáhly“ právě tu nej-
šťastnější kartu. „Přijde nám samozřejmé jít do
obchodu a koupit svým dětem pravítka, školní
sešity nebo brusle. Jsem ráda, že mohu svým
hraním pomoci těm dětem, pro které nemít
tyhle maličkosti může znamenat až vyčlenění
z dětského kolektivu. A já tyhle věci jako máma
velmi těžko nesu,“ poznamenala Simona Sta-
šová ke skutečnosti, že výtěžek z loňského
představení ve Smetanově domě pomohl škole
nakoupit pro některé děti školní pomůcky
a sportovní potřeby, dalším přispěl třeba na
školu v přírodě či školní výlety, protože jinak by
některé děti zůstaly sedět ve školních lavicích.
Letošní benefiční představení Poslední ze žha-
vých milenců se uskuteční 23. 11. v 19 hod. opět
ve Smetanově domě. Vstupenky jsou již v pro-
deji. Pavel J. Sršeň, foto: archiv S. Stašové

Jarní výstava
v denním
stacionáři
Denní stacionář Lito-
myšl organizace Ruka
pro život o.p.s. zve na
Jarní prodejní vý-
stavu, která se usku-
teční ve středu a ve
čtvrtek 1. a 2. dubna
2020 v čase od 9 do
16 hodin v prostorách
denního stacionáře,
na ulici J. E. Purkyně
1150. Na výstavě
budou opět k vidění výrobky s jarní tématikou
vyrobené v rámci terapeutických aktivit uživa-
telů denního stacionáře, který je určený lidem
s mentálním a kombinovaným postižením,
lidem s poruchou autistického spektra a seni-
orům. Přijďte si prohlédnout jarní dekorace, po-
případě zakoupit malou drobnost. Na výstavě
bude také možnost vidět, jak některé výrobky
vznikají a prohlédnout si fotografie našich uži-
vatelů při práci.
Za Ruku pro život o.p.s. se na Vás těší

Ria Slušná
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Benefiční festival Hudba pomáhá bilancoval…
Na koci roku 2019 se konal již potřinácté be-
nefiční festival Hudba pomáhá. Jeho cílem je
každoročně vybrat finanční prostředky na
podporu handicapovaného dítěte v Pardubic-
kém kraji. V roce 2007 festival založil Vojtěch
Sedláček s několika přáteli. Dnes se na pořá-
dání podílí již více než stovka dobrovolníků.
Za tu dobu shromáždili postupně téměř 3 mi-
liony Kč a rozdali je potřebným.
Měla jsem tu čest převzít v roce 2019 záštitu
nad festivalem. Benefiční festival Hudba po-
máhá je pro mne symbolem lidské sounáleži-
tosti, lásky a soucitu s méně šťastnými
a osudem méně obdarovanými. Vážím si čin-
nosti všech lidí, kteří se projektu každoročně
účastní, a patří jim poděkování. Příprava za-
bere spoustu volného času všech zúčastně-
ných, koncerty jsou již jen výkladní skříní velké
práce před nimi. Jako radní Pardubického
kraje jsem ráda tým podpořila finančním

sponzorským darem. Nebyla jsem jediná při-
spívající na organizaci festivalu. Díky tomu
bylo možné veškeré vybrané peníze ze vstup-
ného použít na dobročinné účely.
Práce dobrovolníků je nepřehlédnutelná ob-
zvlášť v době, kdy vítězí komerce a mezilidské
vztahy jsou spíš na okraji zájmu naší společ-
nosti. Organizátoři  opět mohou se zadosti-
učiněním konstatovat, že jejich úsilí přineslo
lidem radost a pomohlo další rodině.
Nyní již je bilance za rok 2019 hotova. Mám in-
formace, že výtěžek je 411 014,- Kč, které po-
putují rodině Tereskových z Chrudimi. Jejich
syn Míša trpí dětskou mozkovou obrnou
v kombinaci s dalšími vývojovými vadami.  Za
vybrané peníze rodina pořídí synovi nový kva-
litní vozík a speciální vanu s dvířky, díky které
se bude moct sám umýt, a tak se postupně
osamostatnit. Zbytek peněz použijí  na
úhradu léčebných lázeňských pobytů. K bi-

lanci patří i to, že fes-
tival letos navštívilo
1604 diváků. 
Jsem ráda, že ještě
existuje v naší společ-
nosti „lidskost“ a sou-
cit. Když se potkáme
z očí do očí s tíží lid-
ského osudu někte-
rých z nás, tak je
dobré, že se srdce
v našem těle dokáže
zachvět. Buďme za
toto chvění rádi

a vděčni osudu, že to ještě vnímáme. Není to
pravidlem všech lidí. Hana Štěpánová,
radní Pardubického kraje zodpovědná 
za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Stříhání
a úprava
psů

Šmilovského 197 • LITOMYŠL
mobil: 776 106 865
www.upravapsu.wbs.czSA
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Nabízíme
uskladnění zeminy
na našem pozemku
v Němčicích. 
Pro více info volejte na 602 331 119.
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Pilotní projekt výuky 
nadaných žáků na ZŠ Zámecká
Nadaní žáci – velké téma českého školství ně-
kolika posledních let. Jak ale podporu takovým
žákům poskytnout? Jak je motivovat k tomu,
aby se sami chtěli rozvíjet?
Na ZŠ Zámecká jsme se rozhodli jít cestou spe-
ciálně připraveného projektového vyučování,
kterého se v letošním školním roce účastní sku-
pina vytipovaných žáků druhého ročníku v roz-
sahu dvou vyučovacích hodin týdně. Cílem
takto připravené výuky je obohacování a rozši-
řování běžného učiva tak, aby bylo pro žáky
zajímavé, aby byli aktivní a motivovaní k vyhle-
dávání dalších informací. Žáci pracují ve skupi-

nách, v nichž řeší úkoly rozvíjející jejich logické
myšlení, kreativitu, matematické i jazykové do-
vednosti. Jsou zároveň vedeni k tomu, aby co
nejvíce informací získali vlastní aktivitou, bádá-
ním, pokusy, luštěním a podobně. Své výsledky
se zároveň učí prezentovat před ostatními žáky.
Jak je uvedeno v názvu článku, projekt výuky
nadaných žáků je v této podobě projektem pi-
lotním – učí se žáci, učíme se i my. Pokud se
osvědčí, byli bychom rádi, aby se rozvinul a stal
se trvalou součástí práce naší školy.

Eliška Pávková, 
speciální pedagog ZŠ Zámecká

Rodičovské
asistence
ve Školamyšli
Školu tvoří děti, učitelé a rodiče. Všechny tři
strany jsou důležité a je ideální, když mezi nimi
existuje rovnováha. Ve Školamyšli máme tuto
rovnováhu přítomnou už v genetickém fondu.
Školu založili rodiče, již šestým rokem ji pod-
porují a „nasazují za ni své životy“ v méně či
více složitých situacích. Jejich spolupráce se
školou má mnoho rovin, od zřizovatelských
povinností přes zapojení se do akcí školy (třeba
lyžařský pobyt, kterého se mohou účastnit
i nejmenší prvňáci, by se bez rodičů nedal re-
alizovat), velký úklid školy, údržbářské práce,
lektorování témat, která souvisejí s obsahem
učiva a až po rodičovské asistence ve výuce. 
A právě o zkušenosti z rodičovských asistencí
bychom se chtěly podělit. Jedná se totiž
o méně obvyklou, za to však velmi užitečnou
formu spolupráce pro všechny zúčastněné
strany. Při rodičovské asistenci pomáhá rodič
učiteli přímo ve výuce. Ve Školamyšli to fun-
guje tak, že se rodiče na asistenci zapíší do
plánovací tabulky. Učitelé vědí, se kterým z ro-
dičů mohou počítat, což jim umožňuje domlu-
vit se s rodičem předem i na konkrétní formě
pomoci. Rodičovské asistence dávají rodičům
velkou příležitost rozumět tomu, co se ve škole
odehrává v běžných každodenních situacích.
Rodiče si díky asistencím ujasňují pedagogické
postupy užívané v naší škole a díky tomu škole
lépe rozumí tzv. zevnitř. Je třeba také říci, že
přítomnost rodičů ve vyučování vyžaduje vel-
kou otevřenost ze strany učitelů. Znamená to,
že je s nimi ve třídě po dobu vyučování další
dospělá osoba, která se jim dívá pod ruce,
může sledovat každý jejich krok. Rodičovské
asistence mají svá pravidla, mezi něž patří
např. zásada mlčenlivosti – rodič nerozebírá
informace o jednotlivých dětech, které získal
při asistenci, s jinými rodiči nebo že zodpověd-
nost za rozhodování o vzdělávacích postupech
nese učitel. Ten ví, co, proč a jak dělá. Rodič
asistent je užitečný zejména tehdy, když se na
tyto postupy dokáže naladit a podporovat
učební atmosféru ve třídě tím, že doporučení
a pokyny učitele respektuje. Učitel má díky ro-
dičovským asistencím pomocníka, díky němuž
může snáze diferencovat výuku, lépe reagovat
na individuální potřeby jednotlivých dětí. A tím
už přecházíme k benefitům pro děti. Nejen že
mají možnost mít na chvíli dalšího dospělého
jen pro sebe, ale tímto způsobem dobře po-
znají také rodiče svých spolužáků. Ti jsou jim
přirozenými partnery, kteří nabízí své doved-
nosti, jiné úhly pohledu než třeba rodič vlastní,
což děti obohacuje. Možnost vidět své rodiče
angažovat se pro druhé je bezpochyby dob-
rým vkladem do života každého z dětí.
Je-li vám myšlenka spolupodílení se na vzdě-
lávání svých dětí blízká, stejně tak jako další
principy Školamyšle, neváhejte nás kontakto-
vat. Zápis do první třídy proběhne v dubnu.
Předpokladem je pečlivé předzápisové sezná-
mení s tím, jak to u nás chodí. Podrobnější in-
formace můžete získat na facebooku školy
https://www.facebook.com/skolamysl/, webu
školy www.skolamysl.cz nebo na mailové
adrese radka.renzova@skolamysl.cz.
Věra Váňová Krejčová, maminka ve Školamyšli,
předsedkyně Školamyšl, z.s.
Radoslava Renzová, maminka ve Školamyšli,

ředitelka ZŠ Školamyšl

Pojďme rozhýbat děti!

Řekly si paní vychovatelky při pravidelném se-
tkání na Kabinetu školní družiny.
Společný pohyb, radost ze sportování, ochota
pomoci, kamarádství a podpora bylo hlavním
mottem nově vzniklé akce, která nese název
„Kubova olympiáda“. Jedná se o sportovně zá-
bavné odpoledne určené dětem, které chtějí čas
ve školní družině trávit aktivně.
Celá akce zapojila deset školních družin z okolí
Litomyšle do velké sportovní přípravy. Tréno-
valo se na každé škole, hledala se nejlepší tak-
tika, vzájemná spolupráce v týmu, zlepšovaly se
výkony!
Ani chřipka ani rýma nezabránily jednotlivým
družinám sestavit desetičlenné týmy, které se
ve čtvrtek 6. února sešly na sportovním zápo-
lení v městské sportovní hale.
Soutěžilo se na deseti stanovištích, které sou-
těžní týmy prověřily v jejich sportovní zdatnosti.
Bodovaly se výkony, měřil se čas a po dvouho-

dinovém soutěžení se spočítaly výsledky.
Někdo byl první, někdo poslední, ale o to při
„Kubově olympiádě“ přece vůbec nejde. Dětský
úsměv a radost z pohybu je nejdůležitějším
cílem této akce.
Velké poděkování patří p. Zuzaně Veselíkové
a p. Jiřímu Kusému, učitelům TV na Modré škole,
kteří celou sportovní akci měli na starost.
A nyní už nezbývá než si vychutnat krásný pocit
jednotlivých úspěchů a těšit se na další, tento-
krát letní kolo, které proběhne v areálu měst-
ského stadiónu.
Renata Nohavcová, vedoucí Kabinetu ŠD

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území ORP Litomyšl II, 
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.

Pozvánka na Vítání jara
na Základní škole U Školek
Taky už se těšíte na sluníčko a jaro? Přijďte si
s námi užít první jarní den! V sobotu 21. března
2020 od 13 do 17 hodin proběhne v novém inte-
raktivním sále naší školní budovy pestrý pro-
gram dětských vystoupení motivovaných jarem.
Čekají na vás i dílničky, kde si budete moci
ozdobit vajíčko či uplést pomlázku. Ke koupi
budou drobnosti s jarní tématikou, ochutnáte

mazance, koblížky, jidáše, ale i další dobroty
spojené s tímto obdobím. Můžete si také pořídit
a přímo odnést vytištěnou jarní fotografii z na-
šeho nového fotokoutku, případně prohlédnout
prostory celé školy a neformálně si s námi po-
povídat.
Těší se na vás žáci i učitelé ZŠ U Školek.
    I. Krejbychová
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Výzva vlastníkům
k ochraně lesa -
kůrovec
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního pro-
středí, orgán státní správy lesů vyzývá všechny
vlastníky lesa k provádění pravidelných kontrol
svého lesního majetku z důvodu šíření podkor-
ního hmyzu (lýkožrouta smrkového, lýkožrouta
lesklého apod.) ve smrkových porostech po celé
České republice. 
V případě zjištění výskytu kůrovce je nutno
v součinnosti se svým odborným lesním hos-
podářem v co nejkratší době napadené stromy
vytěžit a asanovat. Zpracovat kůrovcové stromy
(vývraty, zlomy i stojící) je třeba do konce
března než začne být brouk v teplém počasí ak-
tivní a opustí tyto stromy. Při napadení stromů
kůrovci se používá chemická asanace pomocí
insekticidů nebo se dříví odkorní apod. Samotné
pokácení stromů nestačí. Neasanované stromy
ani potěžební zbytky nesmí zůstat ležet v lese
či na okraji lesa na skládce. Příznaky napadení
stromu kůrovcem jsou drtinky na kmeni za šu-
pinami kůry (na spodní části kmene či kořeno-
vých nábězích), závrty na kmeni, výrony
pryskyřice (zejm. jemné ronění v horní části
kmene), rezavění korun smrků, později opad
jehličí a kůry. 
Zároveň je třeba v lese aktivně vyhledávat
stromy atraktivní pro kůrovce, zejm. vyvrácené
a zlomené vzniklé během zimy. Tyto stromy
a všechny jejich části, zatím neobsazené ků-
rovci, je nutné zpracovat také co nejdříve, nej-
později do konce května (v lesních porostech do
600 m nadmořské výšky), příp. do konce června
(v lesních porostech nad 600 m nadmořské
výšky). 
Aktuální kontakty na příslušné odborné lesní
hospodáře jsou k dispozici na MěÚ Litomyšl,
odbor ŽP. V případě potřeby je nutné kontakto-
vat Vašeho odborného lesního hospodáře, řídit
se jeho pokyny a konzultovat s ním, jak postu-
povat při pravidelné kontrole vašeho lesa, vy-
hledávání napadených stromů kůrovcem, při
asanaci, příp. při zájmu o poskytnutí dotací (na
těžbu kůrovcových stromů, zalesnění, oplo-
cenky apod). 
Více informací k problematice a k možnému zí-
skání příspěvků na zmírnění následků škod na-
jdete na www.eagri.cz/kurovcova-kalamita,
www.eagri.cz/prispevky-kurovec, dotazy na
e-mail: prispevky-kurovec@mze.cz, tel. linka:
221 815 031 (úterý až pátek, 8 – 12 hod.).

Lenka Havranová

Cílem naší školy a školky je všestranný rozvoj dítěte, podpora jeho
individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. 

Budujeme u dětí pozitivní vztah k přírodě a ekologii, a proto velká část 
vzdělávacího procesu probíhá v krásném prostředí budislavské přírody.

Všem dětem s ohledem na individuální úroveň nadání 
vytváříme podmínky pro jejich optimální rozvoj.

Poskytujeme i podporu dětem se speciálně vzdělávacími potřebami
včetně vývojových poruch a kombinovaného postižení s více vadami.

Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se cítí dobře děti,
rodiče i učitelé. Pokud hledáte právě takovou školku 

pro své dítko, budeme rádi, když nás navštívíte.

Máme rádi přírodu, pojďte ji mít rádi s námi :)

ZÁPIS DO ZŠ 16. 4. 15:30–17:00 ZÁPIS DO MŠ 14. 5. 15:30–17:00
http://www.budislavskola.estranky.cz/ 

Základní škola a Mateřská škola Budislav 
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 12. 3. 2020
7:45–12:00 hod.
14:00–15:45 hod.

Těší se na vás kolektiv ZŠ a MŠ.
Jsme malá škola, ale máme velké srdce.

Hledáme odborníky do místního školství
Rada města Litomyšle vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
konkurs na vedoucí pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
II. MATEŘSKÉ ŠKOLY LITOMYŠL

Město Litomyšl

Hledáme člověka, který má:
• odbornou kvalifikaci a předpoklady 

pro výkon činnosti ředitele/ředi-
telky v souladu s § 5 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých
zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

• znalost školských předpisů 
a školské problematiky

• občanskou a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• organizační a řídící schopnosti

Nástup od 1. srpna 2020
Termín pro podání přihlášek
je 17. dubna 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

Nabízíme
k pronájmu
Sport bar Lottery
u řeky
ul. Mařákova 282, Litomyšl
(u světelné křižovatky).

Z velké části vybavené
a funkční, není třeba
mnoho investovat. 
Pouze pro vážné zájemce
se zkušenostmi s provozem. 

Další informace
na 777 040 910.
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Otevři oči v Litomyšli
Vážení čtenáři,
v tomto vydání Lilie a dalších devíti následují-
cích pro vás máme přichystané překvapení. Ve
spolupráci s litomyšlskými dobrovolníky, mí-
stními grafiky a ilustrátory, zástupci městského
úřadu a pod záštitou vedení města Litomyšl
vám přinášíme speciální seriál, který by vám
vždy na jedné straně měl prakticky a názorně
ukázat, jak můžete udělat pro sebe, svou rodinu
a domov něco navíc. Navíc v oblasti, která je
v dnešní době pro někoho možná až zprofano-
vaná – ekologii. 
Ne, nebojte se, na stránkách Lilie nebudeme
dlouhými texty bojovat proti globálnímu oteplo-
vání ani nebudeme používat vzletná slova na
popis problémů, které jedinec nemůže nikdy vy-
řešit. V naší, ale především vaší kampani se
chceme zaměřit na problémy, které denně řeší
řada Litomyšlanů. Kam mám vyhodit tetrapa-
kový obal? Proč nemáme biopopelnice? Kam
mám dát ten a ten druh odpadu? S podobnými
dotazy se setkáváme často a díky aktivitě zdej-

ších lidí, kteří chtějí pro ostatní něco zadarmo
udělat a pomoci jim, přicházíme s další formou
veřejné osvěty - ilustracemi.
Kampaň Otevři oči v Litomyšli sice podporují
zdejší instituce a orgány veřejné správy, ale
nápad a její praktická realizace je jen a pouze
na zdejších dobrovolnících, kteří chtějí zadarmo
ve svém volném čase udělat něco pro spoluob-
čany i naše město. A proč se do toho pouští?
„Oproti jiným projektům zaměřených na ekolo-
gii chceme řešit primárně lokální témata
a vlastní domácnost. Věříme, že právě tam je
potřeba začít - u sebe doma.  Raději než pou-
kazovat na velká globální klimatická témata,
vůči kterým je většina lidí imunní, chceme zacílit
na naše domácnosti a každodenní činnosti,
které mají na životní prostředí dopad. Chceme
šířit osvětu v oblasti jeho ochrany, navrhnout
možnosti, jak každý může zmenšit svoji ekolo-
gickou stopu. Chceme poukázat, že člověk jako
individualita je původce i řešení současné
špatné situace, že každý z nás je zodpovědný

za své chování, za to, co za sebou zanechá-
váme, a co jednou předáme svým dětem. Chtěly
bychom, aby naše město bylo krásné, čisté,
zdravé a spokojené, stejně jako celá planeta.
A prosíme každého, kdo také chce, aby se nám
v Litomyšli dobře žilo: Zajímej se. Starej se. Ote-
vři oči!“ představují hlavní myšlenku kampaně
organizátorky Lucie Drobná a Barbora Brůnová.
Ekologická kampaň Otevři oči v Litomyšli ne-
bude probíhat pouze v Lilii, s jejími výstupy se
budete moci seznámit i jinde, proto dobře sle-
dujte jednotlivá čísla, kde se dozvíte doplňující
informace. Pokud se vám nápad líbí, můžete se
sami zúčastnit. V současné době se na projektu
podílí několik dalších litomyšlských výtvarníků,
seriál tak bude vizuálně rozmanitý. Jsou to Hana
Vrbicová, Miluše Gloserová, Zdeňka Kudrnová
a Libor Drobný. S organizací pomáhají Eva
Zoubková, Martina Zuzaňáková, Eva Hajrová
a Jana Zelená.
Napsáno už bylo dost, s prvním dílem seriálu
Otevři oči v Litomyšli se můžete seznámit na
protější straně. -red-

Večer
o Zimbabwe
v Husově sboru
Letošní Světový den modliteb připravily křes-
ťanské ženy ze Zimbabwe a s historií i součas-
ností tohoto vnitrozemského jihoafrického státu
nás v Husově sboru v Litomyšli na Toulovcově
náměstí v úterý 10. března v 18.00 hod. seznámí
prostřednictví slova i obrazu sestra farářka
Mgr. Alena Naimanová.
Téměř celé území Zimbabwe je náhorní ploši-
nou, kde zejména centrální oblasti již dlouho-
době trpí nedostatkem vody. Nachází se mezi
řekou Zambezi na severu, kde najdeme jeden
z přírodních divů světa – Viktoriiny vodopády,
objevené anglickým misionářem a badatelem
Livingstonem a podrobně zmapované českým
cestovatelem Emilem Holubem r. 1883, a mezi
řekou Limpopo na jihu. Celá jedna třetina území
je zahrnuta do systému národních parků. Počet
obyvatel činí 16 milionů, z toho více než milion
jich žije v hlavním městě Harare. V době našeho
středověku zde měli svou vlastní říši, jako první
Evropané sem pronikli Portugalci v 16. století
a koncem 19. století nastala kolonizace Angli-
čany – těžebními společnostmi C. J. Rhodese.
Roku 1893 zde byla vyhlášena samostatně
vládnoucí korunní kolonie Rhodesie. K osamos-
tatnění a změně jména na Zimbabwe, které
znamená „dům kamenů“, došlo v roce 1980. Po-
zemková reforma se bohužel moc nepovedla
a demokraticky zvolený vládce Robert Mugabe
se změnil v autokraticky vládnoucího prezi-
denta. Země je zadlužená a 6,5 milionu obyva-
tel je odkázáno na potravinovou pomoc. Mnozí
obyvatelé jsou zasaženi nákazou HIV/AIDS
a průměrný věk dožití činí 39 let. Země má 16
oficiálních jazyků, z nichž nejrozšířenější je an-
gličtina, i když je mateřštinou jen 2% populace.
Z pozitivních věcí stojí za zmínku gramotnost,
která činí 91% a je jedna z nejvyšších v Africe. 
O dalších radostech i bolestech této africké
země se nejen více dozvíme v onen úterní večer
10. 3. v 18.00, ale dobrovolné vstupné z tohoto
večera bude věnováno na projekt české nezi-
skové organizace Klub přátel Tengenenge, který
se společně s Jihočeskou diecézí snaží pomáhat
školním dětem v tomto městě a spolupracuje
na zlepšení podmínek tamní komunity.
Srdečně vás zve a na setkání s vámi se těší

Štěpán Klásek

Festival vzdělávání nakopl
190 účastníků z celé ČR
Na Zámeckém návrší se konal již 4. ročník fes-
tivalu vzdělávání Nakopněte svoji školu. Jako
každý rok se organizátoři snažili přichystat pro-
gram, který bude opravdu inspirativní pro
všechny učitele, ředitele a další pedagogické
i nepedagogické účastníky. Z prvních zpětných
vazeb vše dopadlo, jak by řekl žák, na jedničku.  
Pravděpodobně nejúspěšnější přednáška festi-
valu byla ta od Martina Jaroše, který k nám přijel
až z Kataru. Dle účastníků byl tento přednášející
odzbrojující. A co mohl marketingový světový
velikán nabídnout učitelům? Například nám
předal svou zkušenost a přesvědčení, že na tom
český vzdělávací systém v porovnání se zbyt-
kem světa není vůbec zle.  Jen si máme více
věřit, spolupracovat, uvažovat koncepčně a být
více otevření hezkému v běžném životě. Sám
ale podotkl, že v Litomyšli je to vše trošku jinak.
Lidé jsou tu prostě skvělí a Litomyšl měl vždy
rád.
Třicet devět lektorů z ČR i zahraničí předávalo
své zkušenosti 183 účastníkům. Vedle zmiňova-
ného Martina Jaroše, který nás hlavně nakopnul
svým vtipem, přijel např. pan Jan Hábl, který nás
nadchnul tématem Lidskosti a odkazem Jana
Amose Komenského, z kterého lze stále čerpat.
Susanna Bäckman, dle názvu svého works-
hopu, vlila krev do žil každému učiteli. Dieter
Schwartz nám představil principy intuitivní pe-
dagogiky. Veselost a hravost ve tvářích všech
byla na první pohled viditelná. Dokonce si jednu
hravou metodu vyzkoušel i radní Pardubického
kraje pan Bohumil Bernášek, který přijel festival

osobně podpořit a pod jehož záštitou se letos
celý festival konal. 
Festival byl otevřený i veřejnosti. Vedle krátkých
inspirativních přednášek mohli zájemci přijít na
rozhovory, které se natáčely přímo v zámecké
jízdárně. Tým internetové televize DVTV přijel
spolu s úžasnou Danielou Drtinovou a její hosté
byli Karel „Kovy“ Kovář, Barbora Bühnová
a Milan Hejný. V jízdárně bylo téměř plno a my
máme pro DVTV opět jedničku s hvězdičkou.
I když dle přednášky Michala Orsága hodnoce-
ním pomocí známek nevystihneme vše pozi-
tivní. 
Celé 3 dny nebyly pouze o vzdělávání. K osob-
nímu rozvoji každého z nás patří také zábava.
Poprvé ve své historii byl piaristický chrám
svědkem velké únikové hry, při které se účast-
níci seznámili s příběhem monstrprocesu „Stří-
teský a spol.“. Další den únavu rozpustilo
bubnování a přednáška od Jany Mackové o in-
dické škole. Kdo má srdce tlukoucí pro Indii,
mohl finančně přispět právě na provoz školy
v nejchudším městě Biháru. Zásluhu na spoko-
jenosti účastníků mělo i perfektní jídlo, o které
se starala špičkově Rettigovka a Hotel Aplaus.
Děkujeme za všechna spokojená břicha. 
Co nabídne příští již 5. jubilejní ročník? Sami se
necháme překvapit, ale opět bude našim cílem
pokračovat v odkazu piaristů a všechny po-
řádně nakopnout dobrým směrem. Více o fes-
tivalu najdete na www.nakopnetesvojiskolu.cz

Za tým Zámeckého návrší
Hana Kopecká
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Klub zdraví
zve na Nordic
Walking
Už jste někdy vyrazili na kondiční procházku
s holemi pro tzv. severskou chůzi? Možná jste
si nebyli jisti, jako mnoho dalších lidí, jestli hole
používáte správně a zda mají pozitivní vliv na
váš pohyb. Nikdo učený z nebe nespadl, a proto
vás zveme na přednášku o Nordic Walking - se-
verské chůzi. Přednášet bude Jiří Čepička - cer-
tifikovaný instruktor s akreditací MŠMT v tomto
oboru, a hovořit bude o rekreační aktivitě a fit-
ness pro každého, tedy o kondiční chůzi se spe-
ciálními sportovními holemi a o správné
technice přímo od finských zakladatelů. V před-
nášce se bude věnovat těmto tématům:
- vzniku a původ Nordic Walking (historie)
- dobré důvody proč a jak Nordic Walking funguje
- správné vybavení pro Nordic Walking (hole

a výstroj)
- motivy a mýty o Nordic Walking
- pro koho je Nordic Walking vhodný a pro koho ne
- správná technika Nordic Walking
- jak se vyvarovat chybám při Nordic Walking 
- cvičení (protahování a posilování s holemi)
- zábavě s holemi i bez a inspiraci jak se udržet

s holemi v kondici
- pohyb v různých terénech
- pozvánka na lekci v terénu
Tato přednáška proběhne v pondělí 9. března
2020 v 18.00 hodin v Rodinném centru Litomyšl
na Toulovcově náměstí 1163. Přednáška bude
uvnitř Rodinného centra, nebude venku, lekce
v terénu si bude možné domluvit s lektorem in-
dividuálně.
Těšíme se na všechny účastníky našeho Nordic
Walking kurzu, určitě své nabyté znalosti využi-
jete ve svém životě. 
Za tým Klubu zdraví Litomyšl

Čestmír Šťovíček

KRMNÉ SMĚSI:
• KUŘATA (K1, K2), KUŘICE (KZK)
• NOSNICE (N), BROJLEŘI (BR1  BR3)
• KRÁLÍCI
• KRŮTY (KR1  KR4)

HNOJIVA:
• LEDEK 27
• NPK 201010

Firma FAULHAMMER s.r.o.
středisko Litomyšl, T.G.M. 536
u vlakového nádraží

NABÍZÍ:

Otevřeno: 
PO – PÁ  6.00 – 14.30
Telefon: 777 040 919

Vystoupení tanečnic z druhé základní
školy zahájilo Matějskou pouť
V sobotu 22. února vstává osm holčiček brzy
ráno, aby si navléklo červené sukýnky (v barvě
školy) a vyrazilo do Prahy. Prahu totiž čeká velký
den a šikovné tanečnice pod vedením paní uči-
telky Andrey Stejskalové jsou jeho součástí. Dnes
totiž začíná Matějská pouť - první pouť v Evropě,
na kterou navazují všechny další.
Děti z kroužku Hýbeme se s hudbou jezdí do
Prahy na Matějskou vystupovat každý rok
v rámci dne pro hendikepované děti. Ale na za-
hájení! To je tu letos poprvé. Je to velká čest. Tě-
šení se mísí se strachem, nervozitou... Jen to
nezkazit!

Po Žižkovských harmonikářích jdou na řadu.
Zaujímají své pozice, zní první tóny, jdeme!
Nesplete to ani jedna. Vydechnout a druhá pís-
nička. Holky dotancují, je na nich znát úleva.
Jenže to ještě neví, co je čeká...
Teď má přijít chvíle, kdy dostanou volňásky na
atrakce a užijí si pouťové veselí. Jenže jsou ši-
kovné. Moc šikovné, návštěvníkům pouti se líbí
a chtějí je ještě vidět.  Proto k paní učitelce při-
chází organizátor s tím, že mají přidat další se-
stavu. 
„Vždyť už nic jiného neumíme,“ lekají se holky.
Paní učitelka se v tu chvíli projeví jako skvělý

motivátor, psycholog a kouč.
„Umíte. To dáte. Tancovaly jste to
naposled v prosinci, ale jste ši-
kovné a v hlavě to máte.“ Rychle
sama holkám předvádí kroky, po-
hyby rukou, pózy. Holčičky jsou
nejisté, ale jsou to profíci. Jdou na
to. S úsměvem, jakoby nic. Paní
učitelka se staví před ně a tan-
cuje s nimi. 
Lidé tleskají, holčičky se klaní. Jsou
posledním číslem. Vystoupením
z Litomyšle je Matějská pouť zahá-
jena! Olga Radimecká

Pro natáčení filmového hraného dokument
projektu jménem ATA hledáme ochotné kom-
parsisty a komparsistky jakéhokoli věku. 
Náš příběh se odehrál v Litomyšli na konci 40.
let dvacátého století, kde se skupina gymna-
zistů nedokázala smířit se skutečností, že je-
jich domovská organizace Junák byla
začleněna do SČM a samostatná existence za-
kázána. Z tohoto důvodu se rozhodli k taj-
nému pokračování ve své skautské činnosti
mimo SČM. Kvůli souhře několika dalších
náhod se jim tato aktivita stala osudnou a oni
se dostali do středu politické hry komunistů
a státní bezpečnosti. Za ústřední postavu je-
jich „odbojové organizace“ komunisté vybrali
rektora piaristické koleje Františka Ambrože
Stříteského. Následoval politický proces před
Státním soudem v Praze, který se konal v Li-

tomyšli ve dnech 9.–11. 10. 1950 ve Smetanově
domě. Obžalovanému rektoru Stříteskému
hrozil trest smrti. Díky odvaze a nezdolnosti
studentů i samotného rektora v průběhu vy-
šetřování i při samotném procesu udělil teh-
dejší politický soud „nejnebezpečnějším“
pachatelům tresty odnětí svobody v délce více
jak 20 let. 
Oficiálním partnerem projektu ATA je Česká te-
levize. Natáčení bude probíhat v úterý 24. 3.
2020 a v sobotu 28. 3. 2020 na Komenského
náměstí v Litomyšli. 
V případě zájmu je možné se připojit i na na-
táčení ve Smetanově domě ve dnech 25. - 27.
3. 2020. Dobrovolníci se mohou hlásit na
email: stehulovaeliska@gmail.com, do před-
mětu uveďte Kompars ATA. Napište i jméno,
věk a telefon. Jiří Kalát

Hledáme komparz

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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Možnost přistavení kontejnerů 

včetně odvozu do recyklačního střediska Tramon



24



25

Florbalové pololetní prázdniny
Tradiční lubenský florbalový turnaj Dona Bosca,
konaný ve víceúčelové hale Skalka, odstartoval
pololetními prázdniny 31. ledna. Během 17. roč-
níku turnaje, který je pořádaný pod záštitou
prvního náměstka hejtmana Pardubického
kraje Romana Línka, se odehrálo 109 zápasů
a zapojeno bylo téměř 400 hráčů dětí i dospě-
lých. Těm nejlepším pogratuloval a předal ceny
zástupce za Pardubický kraj a místostarosta
města Litomyšl Radomil Kašpar. 
Při pátečním ranním zahájení pronesl řeč posi-
lující sportovního ducha starosta obce Lubná
Josef Chadima, předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr
a za Salesiánské středisko mládeže Sebranice
hráče přivítal Ladislav Kozubík. 
První utkání na hřišti patřila kategorii mladších
žáků, ve které se letos utkalo rekordních 14

týmů. Na první příčce se umístil tým FBC Sokol
Předměřice. Po těchto zápasech následovala
soutěž starších žáků, kde zlatý kov si vybojovalo
družstvo FBC Polička zápasem končícím
v pozdních večerních hodinách.
Celý druhý hrací den pokračoval ve stejném
sportovním nadšení a pod taktovkou jej měla
družstva mužů. Od sobotního rána na lubenské
palubce hrálo 15 sestav, a i když se všichni sna-
žili ze sebe vydat to nejlepší, vyhrát mohl pouze
jeden. Svoje kvality nejlépe zužitkoval tým
Lubná - Litomyšl, a stal se tak vítězem turnaje.
I druhý litomyšlský tým FBC Oujeee se dokázal
prosadit a získal tak bronzový kov.
Během celého turnaje bylo pro všechny účast-
níky připraveno kvalitní zázemí. Všechny zápasy
byly objektivně rozhodovány licencovanými
rozhodčími a na doplnění sil si mohl dát každý
hráč chutný guláš či ke svačině domácí poma-
zánku s chlebem.
Turnaj Dona Bosca neboli tradiční dvoudenní
florbalový maraton si za svou dlouholetou his-
torii získala mnoho podporovatelů a účastníků,
kteří se sem rádi do rodinné atmosféry vrací i ze
vzdálenějších míst. Dvacet organizátorů se
snaží rok co rok tuto atmosféru uchovat a už
nyní slibují, že v příštím ročníku nebude o flor-
balové zážitky nouze.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese
www.florbaldb.cz Tereza Košňarová

Krav Maga
Po úspěšně zakončeném zářijovém kurzu od-
startoval nový tříměsíční kurz pro začátečníky
a zároveň jsme otevřeli třídu pro pokročilé stu-
denty. Opravdu nás potěšilo, že se kurz plně
obsadil a 2. 3. se také rozběhla na přání stu-
dentů-rodičů Krav Maga pro děti od 6 – 10 let.
Přijďte se podívat na hodinu zdarma a udělejte
něco pro své bezpečí! Cvičíme v tělocvičně na
Veselce, T. Novákové 64, tel: 739 584 548,
www.medojed.eu Radek Hanzlík

• 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

+420 603 211136 

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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Nejúspěšnější sportovci
našeho regionu za rok 2019

Jonáš Nedvěd (motokros, Orion Racing Team
Litomyšl). 5. místo v kategorii Jednotlivci 
- dospělí

Michaela Vacková (basketbal, BK Žabiny Brno,
odchovankyně Adfors Basket Litomyšl).
Oceněna v kategorii Krajánek

Martin Šorf (basketbal, Adfors Basket Litomyšl).
Oceněn v kategorii Trenér

Natálie Jandíková (plavání, SportsTeam Lito-
myšl). 2. místo v kategorii Jednotlivci - žáci

Lenka Jůzová (karate, Karatedo Němčice)
6. místo v kategorii Jednotlivci - dospělí

Jiří Smékal (karate, Karatedo Litomyšl).
Oceněn v kategorii Trenér

Pavel Pešek (triatlon, SBR Tri-Team Litomyšl)
7. místo v kategorii Jednotlivci - dospělí

Karel Jandík (plavání, SportsTeam Litomyšl).
Oceněn v kategorii Trenér

Ivo Strnad (atletika, Jiskra Litomyšl).
Oceněn v kategorii Masters

Anna Kašparová (karate, Karatedo Litomyšl).
1. místo v kategorii Jednotlivci - dospělí

Rudolf Doležal (jezdectví, JK Hřebčín Suchá).
3. místo v kategorii Jednotlivci - dospělí

Tylův dům v Poličce hostil v úterý 18. února tra-
diční předávání cen ankety Nejúspěšnější spor-
tovec roku 2019 regionu Svitavsko. Stejně jako
v minulosti, i letos sportovci z Litomyšle a okolí
sbírali kolektivní a individuální úspěchy. Celkem

se jich ocenění dočkalo 16 - týmů, sportovců
všeho věku i trenérů. Absolutní vítězkou sou-
těže se stala karatiska Anna Kašparová, která
na mistrovství světa organizace SKIF v Hradci
Králové získala titul mistryně světa v soutěži

kumite žen U20 bez rozdílu hmotnosti. Tohoto
šampionátu se zúčastnilo 1800 karatistů z 50
zemí. 

-red-, foto: Petr Šilar

Petr Svatoš (stolní tenis, Jiskra Litomyšl)
Oceněn v kategorii Handicapovaný sportovec.
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Martin Doubek
(automobilové
závody, Orion Racing
Team Litomyšl). 
Byl oceněn Zvláštní
cenou RSS Svitavy,
předávání se však
nemohl zúčastnit.

Jaroslav Vostřel (LMK Litomyšl, radiem řízené
modely letadel). 7. místo v kategorii Jednotlivci
- žáci

HC LITOMYŠL
(hokej junioři).
Ocenění v kategorii
Kolektivy dorost

Adfors Basket Litomyšl (basketbal starší žáci).
Ocenění v kategorii Kolektivy žáci.

Milé dámy, zkuste to s námi
aneb hledáme nové florbalistky
Na začátku loňského roku vznikl v litomyšlském
klubu Florbal Litomyšl (bývalém FBC Peaksport
Litomyšl) tým žen a dívek. Sešlo se tehdy přes
třicet studentek, maminek, manželek atd., které
měly zájem se naučit, pravidelně trénovat
a hrát báječnou hru zvanou florbal.
Věkové rozmezí příchozích žen a dívek bylo cca
15 až 40 let. Tým žen dvakrát týdně trénoval
v Městské sportovní hale v Litomyšli pod vede-
ním trenérů z týmu mužů. Během roku se
zúčastnil několika přátelských zápasů a jed-
noho turnaje. Počet hráček se přirozeně po-
stupně snižuje, a tak bychom Vás, Milé dámy,
touto cestou rády oslovily:
Hledáme sportovně založené studentky, ženy,
manželky, maminky z Litomyšle a okolí, které se
chtějí odreagovat od běžných denních povin-
ností a třeba také trochu zamakat na postavě.

Přijďte za námi zkusit hrát florbal!
Trénujeme vždy v pondělí od 18:45 do 20:15
hod. v městské sportovní hale a ve čtvrtek od
18.00 do 19.00 hod. v sokolovně.
Těší se na Vás tým žen a dívek z klubu Florbal
Litomyšl Miluše Řehůřková

Stolní hokej v Litomyšli zahajuje 21. ročník
První kompletní ročník Litomyšlského poháru ve
stolním hokeji Stiga se hrál v roce 2000 – letos
jsme tak poslední lednovou sobotu zahájili již
21. sezónu této soutěže. Hraje se každý měsíc
a máme tedy za sebou více než 240 turnajů. Je
dobrým zvykem vždy v lednu vyhlašovat vý-
sledky ročníku předcházejícího a nejinak tomu
bylo i letos – poháry pro 3 nejlepší hráče si od-
nesli Michal Boštík, Robert Jež a Zdeněk Lopaur.
Celkem se v roce 2019 zúčastnilo Litomyšlského
poháru 23 hráčů. První turnaj letošního roku
začal překvapivě dobře Zdeněk Lopaur, když
ovládl základní skupinu. Ve finále však nestačil
na favorizovaného Michala Boštíka, který doká-
zal v září loňského roku vybojovat pro náš klub
historicky první medailové umístění na turnaji
Českého poháru, když si z Teplýšovic přivezl
pohár za druhé místo. Od té doby se na turna-

jích Českého poháru umísťuje pravidelně v první
desítce a svými výkony se postupně přibližuje
první stovce světového žebříčku, ve kterém jako
nejlepší český hráč figuruje na 15. místě lito-

myšlský Patrik Petr hájící barvy klubu THC Stiga
Elites. Další možnost zahrát si v Litomyšli stolní
hokej budete mít 21. března – stačí přijít před
druhou hodinou do Střediska volného času Li-
tomyšl (startovné 50 Kč). Za týden na to bude
kulturní dům v Němčicích u Litomyšle hostit
turnaj Českého poháru, který pořádá náš spolek
spolu s Českou asociací Stiga game, na jejichž
internetových stránkách stolnihokej.cz můžete
nalézt další užitečné informace.

Text: Josef Sedláček, foto: Jindřich Petr

Hattrick pro
basketbal v anketě
Sportovec roku
Hned tři ocenění v anketě Sportovec roku 2019
okresu Svitavy si odnesli aktuální či bývalí čle-
nové klubu Adfors Basket Litomyšl. Jako první
si pro cenu došli naši starší žáci v kategorii žá-
kovských kolektivů. Družstvo bylo vyhodnoceno
na základě výborných výsledků na domácí i me-
zinárodní scéně. V březnu se chlapcům podařilo
zvítězit na finálovém turnaji Středoevropské
ligy a na podzim vybojovali postup do extraligy.
Pak přišla na řadu dvě individuální ocenění.
V kategorii trenér si plaketu přebral Martin Šorf,
který v loňském roce působil jako hlavní trenér
již zmiňovaných žáků a stojí i za úspěchy dal-
ších ligových či krajských družstev.
V kategorii krajánek si pak cenu odnesla odcho-
vankyně místního klubu Michaela Vacková,
která aktuálně patří k oporám týmu Žabiny
Brno, se kterým v loňském roce vybojovala
stříbrné medaile v ŽBL.
Všem vyhlášeným gratulujeme a máme
z těchto ocenění velikou radost, protože roz-
hodně nejsou samozřejmostí a stojí za nimi
mnoho tvrdé práce.

Martin Šorf, předseda klubu
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Atletické
okénko
Zima již pomalu končí a trénující atleti ve vět-
ším počtu otestovali svou připravenost pro
novou sezonu. Nejdříve dostali příležitost ti
nejmladší z kategorie přípravek na zimním
přeboru Pardubického kraje. Nejúspěšnější
byla Kotyzová (roč. 2009), když vyhrála ve
skoku vysokém i dalekém a třetí skončila
v běhu na 60 metrů, Brychtová (roč. 2010) vy-
hrála rozběh na 600 m a rovněž i postoupila
i do semifinále na 60 metrů. Rovněž i Brychta
běžel 60 metrů v semifinále, Fenglová byla
čtvrtá na 600 metrů a 11. ve skoku dalekém.
Skok daleký byl vůbec maratonem mezi disci-
plínami - startovalo v něm 44 děvčat a 40
chlapců. Na krajské přebory OPEN do Prahy
vyjeli ti starší. Dvojnásobným krajským pře-
borníkem v kategorii mladších žáků se stal
V. Voříšek (vyhrál výšku 143 cm a kouli  12,11),
navíc byl čtvrtý i v běhu na 60 m (8,51), J.
Němec vyhrál skok daleký (478), na stříbrnou
pozici dosáhl starší žák Tringela 60 m (7,73)
150 m (19,05). Na medailové pozice v kategorii
mužů dosáhli 2. J. Kubíček na 3 km (9:20,97)
a 3. M. Vilček v kouli (12,02), Jirout časem 7,47
postoupil do finále na 60 m, P. Chadima za-
běhl 400 m (54,20). Účast  žáků i žákyň byla
nižší zejména proto, že někteří (některé)
v tomto období hrají také košíkovou a mají
i zdravotní problémy. Veterán I. Strnad je
v tyčkařském sektoru velice pilný a nejlépe
skočil na přeborech Prahy (325).
V každoroční brožuře nejlepších výkonů 2019
v kategorii dospělých z litomyšlských atletů
figurují P. Baar (110 př.), J. Kubíček (10 km),
T. Kozák (koule), V. Kozák (oštěp), J. Vostřel
(kladivo) a Vilček (kladivo). Petr Jonáš

Perný únor pro baskeťáky
s mezinárodní příchutí
V novém roce týmy místního klubu Adfors Ba-
sket Litomyšl rozhodně nezahálí, ba naopak
mají velmi nabitý program.
Nejvíce si nyní máknou asi starší žáci, které
kromě bojů v extralize čekají i tři turnaje Stře-
doevropské ligy. Začátkem února odjížděli
chlapci do slovenské Handlové povzbuzeni dal-
šími dvěma extraligovými výhrami, když na do-
mácí palubovce dokázali v dramatických
duelech porazit Děčín a silné Ústí nad Labem.
Na Slovensku na nás čekali především velmi
kvalitní polští soupeři, na které jsme bohužel
zbraň nenašli. Po výhrách nad Sokolem Praž-
ským a domácí Handlovou a prohrách se Zielo-
nou Górou a Zgorzelcem jsme v neděli 9. února
turnaj uzavřeli výborným výkonem proti dopo-
sud neporaženému celku celé ligy z Katowic.

Nakonec to na výhru nestačilo, ale favorita jsme
hodně potrápili.
Druholigové družstvo žen zahájilo nadstavbu ve
skupině o konečné 5. až 7. místo domácí výhrou
73:62 nad Žďárem nad Sázavou, o kterou se za-
sloužilo především zlepšeným obranným výko-
nem ve druhém poločase, ve kterém jsme
museli smazat osmibodové manko.
Z minižákovských týmů stojí za zmínku určitě
smíšený tým U12 hrající Východočeský přebor
II, který dokázal v oslabené sestavě zvítězit ve
Vysokém Mýtě a základní část uzavřel domá-
cími výhrami nad Trutnovem. Naše bilance 18
zápasů – 18 výher nepotřebuje dalších komen-
tářů a už se těšíme na nadstavbu a finálový tur-
naj, kde budeme chtít potvrdit vedoucí pozici.

Martin Šorf, předseda klubu

Doubek jako první Čech
ochutnal americký Nascar!
Na začátku celé té americké mise bylo počát-
kem letošního února nezbytné první testování
na oválu New Smyrna (Florida), dlouhém půl
míle, klopeném úhlem 23 stupňů. Martin měl
k dispozici monopost Chevrolet V8, pod kapo-
tou 450 koní. Na konci tohoto krátkého soustře-
dění byla jezdci vydána licence nutná
k závodům - World series of asphhalt. Rodák
z Litomyšle se v polovině února do USA vrátil
na místo činu podruhé, no - a jako první Čech
měl tentokrát v plánu už ostrý start, a to  hned
do tří závodů během několika málo dnů! 
V prvním klání dojel Doubek 13. v druhém si
o jeden flek polepšil – jelo se vždy na 35 kol. Ve
třetím vystoupení bylo vypsáno 100 kol, Martin
kvůli problémům s plynovým pedálem ale ne-
zvládl kvalifikaci, z tohoto důvodu nakonec
musel startovat až z poslední pozice. Nevzdal
se, bojoval, odměnou mu byla 10. příčka v cíli -
nejlepší výsledek z trojzávodu. „Ovály jsem
nikdy moc nemiloval, bylo to tady docela ná-
ročné čili pro mě vše nové, na což jsem si musel
- proti evropskému stylu - zvyknout. Výsledky

nebyly špatné, získal jsem nové zkušenosti,
které bych chtěl v budoucnu zúročit,“ podotkl
pětadvacetiletý pilot Orion Racing Teamu. 
Na konci dubna jej čeká zahájení nové sezony
Nascar Whelen Euro Series ve španělské Valen-
cii. Po loňské premiéře se EuroNascar opět vrací
na mostecký autodrom, a to o víkendu 19. – 21.
června, fanoušci tak mohou přijít jediné české
želízko v ohni osobně podpořit.

Za Orion Racing Petr Kovář

110 let fotbalu 
v Litomyšli
Pro příznivce litomyšlského fotbalu je rok 2020
ve znamení významného výročí. 30. října 1910
byl tehdy na Karlově (Smetanův dům) založen
fotbalový klub v Litomyšli. Dlouhou dobu exis-
tence tohoto kolektivního sportu zpracoval
v kronikách, v almanachu a ve statistikách
Zdeněk Vandas a současná generace se připo-
jila do dlouhé řady historie klubu.
Vedení fotbalového oddílu se rozhodlo pro le-
tošní oslavy tohoto kolektivního sportu i jeho
propagaci prostřednictvím několika akcí. Jako
první to bude společenský večer s hudbou,
tancem a tombolou v sobotu 28. 3. v prosto-
rách hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli, v červnu
budeme mít možnost přivítat několik našich li-
gových mužstev, v září na Dnech fotbalu se
předvedou ti naši. 110leté výročí si připome-
neme na historickém místě 30. 10. 2020 na
Karlově a rok oslav zakončíme vánočním halo-
vým turnajem.
Bližší informace budou postupně zveřejňovány
v regionálním tisku, v Lilii a ve skříňce oddílu
na náměstí v Litomyšli.

Za organizační tým Pavel Holý

Sezónu zakončí boj o pohár 
Vladimíra Martince 
Hokejová sezona se blíží pomalu ke konci. Kolik
utkání však uvidí diváci na domácím ledě, není
jasné. Co je však jisté, že se nebude v podání
A týmu jednat o zápasy play off. Pro domácí
tým skončily boje ve čtvrtfinále, kdy se proti
soupeři z Moravské Třebové prosadil jednou, za-
tímco soupeř vyhrál třikrát. „Nemyslím si, že
jsme hráli hůře než soupeř, ale kupili jsme více
chyb, které dokázali hráči Moravské Třebové po-
trestat. To byl rozdíl nejen v posledním utkání,
ale také v celé sérii. Soupeř byl také přesnější
v zakončení,“ zhodnotil sérii asistent trenéra
Bohumil Jakubec.  
Pro domácí tým prohra v sérii znamenala boje
o Pohár Vladimíra Martince, ve kterém se utkají

kromě domácího celku týmy z České Třebové,
Hlinska a Světlé nad Sázavou. „Musíme se při-
pravit na další zápasy a vyvarovat se individu-
álních chyb. Čeká nás boj o 5. místo a myslím,
že na to tým má. Věřím tomu,“ dodal po posled-
ním zápase v play off Bohumil Jakubec. 
Pečlivě sledované byly v měsíci únoru i zápasy
juniorů, kteří  dohrávali svou premiérovou
sezonu v extralize, když do posledních zápasů
bojovali o její udržení. O výsledku našich budou-
cích nadějí se dočtete v příští Lilii. 
Jaká byla sezona pro litomyšlské hokejisty? To
se dozvíte v dubnovém čísle, kde vás sezná-
míme s výsledky jednotlivých týmů. 

Petr Šilar


