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Občané Litomyšle a okolních obcí se mohou snadněji a rychleji zbavovat nepotřebných věcí.
Ve středu 9. března zástupci města po letech příprav otevřeli rozšířený sběrný dvůr 
na Mařákově ulici, který se nachází jen několik set metrů od původního objektu. Od něj se
nový prostor odlišuje nejenom kapacitou, ale hlavně nájezdovou rampou, zastřešeným
skladem i komfortním zázemím pro zaměstnance. 

Ta Božena! 
– objevte její svět 
a bavte se

Pomoc válečným
uprchlíkům z Ukrajiny

Program letošních
Lázní ducha 1886 Předprodej vstupenek

na Smetanovu Litomyšl

Na Mařákově ulici najdete
nový a moderní sběrný dvůr

pravovalo od roku 2015, se žádostí o spolufi-
nancování na Státním fondu životního prostředí
uspělo až napodruhé v roce 2019. „Byl to sku-
tečně běh na dlouhou trať, který jsme započali
ještě s emeritním starostou Michalem Korty-
šem. Naším cílem bylo občanům z 42 obcí ce-
lého mikroregionu poskytnout lepší možnost
jak se zbavit odpadu a recyklovat ho. Zda se
nám to podaří, ukáže čas, ale osobně jsem pře-
svědčen, že změna k lepšímu je patrná již
na první pohled. Veřejnost nejspíš nejvíce ocení
novou rampu, ze které mohou shazovat odpad
přímo z kufrů či vozíků do kontejnerů. Už nebu-
dou muset nic zvedat do výšky, složitě mané-
vrovat na malém prostoru a hledat volné místo.
Nutno podotknout, že odložení odpadu ve sběr-
ném dvoře je kromě několika výjimek, například
suti z rekonstrukcí, naprosto zdarma. Je to tedy
nejenom ekologické, ale i ekonomicky vý-
hodné,“ popisuje plusy rozšířeného sběrného
dvora místostarosta Radomil Kašpar. 

Od lepenky po železo
Nový areál je vybaven kontejnery na znečištěné
obaly, absorpční činidla, azbestový odpad, asfal-
tovou lepenku, stavební suť, trávu, větve, kom-
post, papír, plast, sklo, železo, pneumatiky,
dřevo, chlazení, velké spotřebiče a televize. I na-
dále bude před jeho branou nonstop umístěn
kontejner na bioodpad. Na jednom místě se tak
občané mohou zbavit drtivé většiny věcí, které
doma již nechtějí či dosloužily. strana 21 >

S výstavbou město začalo na začátku roku
2021, k dokončení stavebních prací došlo
na konci téhož roku, od té doby se řešilo stěho-
vání vybavení a další provozní záležitosti.
Správcem areálu bude společnost LIKO Svitavy.
„Za vybudování město zaplatilo 19 milionů
korun, přičemž 16 milionů jsme získali z dotace
ze Státního fondu životního prostředí. Z jeho
otevření máme s kolegy velkou radost, protože
kapacita starého sběrného dvoru již nestačila 
a nyní je téměř dvojnásobná. Rozšířený areál

disponuje nejenom více velkoobjemovými kon-
tejnery, kterých je celkem 28, ale pojme
i o 1400 tun odpadu více. Celková roční kapa-
cita sběrného dvoru je tak plánována na 2 700
tun. Do budoucna ještě v areálu uvažujeme
o vytvoření RE-USE centra. Do něj by občané
mohli dávat věci, které by pak mohly posloužit
ostatním, neskončily by tedy v recyklačních
střediscích, ale zpět u lidí,“ uvedl na slavnost-
ním prohlášení starosta Daniel Brýdl.
Projekt na rozšíření sběrného dvoru město při-

V květnu bude další veřejné 
projednání pro občany
V minulém vydání Lilie jsme čtenáře informovali
o největších připravovaných projektech pro
další roky. Se třemi, které budou místní obyva-
tele patrně zajímat nejvíce, se můžete blíže
seznámit na veřejném projednání, které 
se uskuteční v pondělí 2. května od 17 hodin 
v zámecké jízdárně. 
Co bude na programu? Nejprve vám vedení
města a architekti představí záměr na rekon-

strukci Rodného bytu Bedřicha Smetany, násle-
dovat budou informace k plánované III. etapě
rekonstrukce Vodních valů poblíž kina 
a na závěr se přítomní dozvědí více o návrhu 
na úpravu prostoru kolem sochy Bedřicha Sme-
tany na náměstí. Na jednání bude samozřejmě
prostor pro dotazy veřejnosti, radnice z něj po-
řídí záznam, který zveřejní na webu města 
a dalších informačních kanálech. -mv-

Milovníci literatury a procházek si již brzy
budou moci připomenout střípky ze života
spisovatelky Boženy Němcové, navštívit
místa úzce spjatá s její tvorbou v regionu, 
a dokonce si u toho přečíst unikátní povídku.
To vše díky společné iniciativě s názvem
Ta Božena!, kterou připravili zaměstnanci li-
tomyšlské městské galerie  a knihovny ve
spolupráci s kolegy českotřebovského měst-
ského muzea a kulturního centra. 
Literární putování po místech, kde Božena
Němcová zanechala stopu v regionální his-
torii, odstartuje 7. května na radničním
dvorku na Smetanově náměstí.  

strana 9 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM schvaluje pravidla pro poskytování

nájmu městských bytů uprchlíkům z Ukrajiny:
žadatel a členové domácnosti prokáží příchod
na území ČR po 24. 2. 2022 a zároveň splňují mi-
nimálně jedno z následujících kritérií:
- žadatelem je žena pečující o děti, členem do-
mácnosti nejsou muži mezi 18 a 60 lety věku,
- žadatelem a členy domácnosti jsou osoby
starší 60 let věku.
Město Litomyšl bude preferovat žadatele, kteří
budou vykonávat pracovní činnost pro město
nebo jeho organizace.

RaM souhlasí s povolením zvláštního uží-
vání veřejného prostranství v prostoru Sme-
tanova nám. - horní část v období od 1. 8. do
6. 8. 2022 za účelem konání akce Kinemato-
graf bří Čadíků.

RaM souhlasí s povolením zvláštního uží-
vání veřejného prostranství v prostoru Sme-
tanova nám. - dolní část v období od 28. 5. do
28. 5. 2022 za účelem konání akce Opera pod
májovým nebem.
    -red-

www.litomysl.cz/rada_mesta/usneseni

Starostova
odpovědna
Chystá se zvětšení bioplynové elektrárny 
za desítky milionů z dotací. Podporujete další
rozšíření elektrárny na dohled zámku? 

Vážená paní, děkuji za Váš podnět. Zkontakto-
val jsem ZD Dolní Újezd, mateřské družstvo
ZDCHP Litomyšl, které vlastní kravín nad Lito-
myšlí a provozuje mj. i bioplynovou stanici. Níže
si dovolím zkopírovat jejich komentář:
„1. Nechystá se zvětšení, ale změna způsobu vy-
užití bioplynu. Místo elektrické energie bude
možné vyrábět biometan (obnovitelný zemní
plyn) a dodávat ho do plynárenské sítě. Stavebně
se jedná o jeden lodní kontejner a příslušenství,
které budou navazovat na stávající technologie.
Rozhodně nejde o zvýšení výrobních kapacit.
2. Bioplynová stanice je schopna zásobovat 
2 300 domácností obnovitelnou elektrickou
energií nebo 830 domácností obnovitelným bio-
metanem dle požadavku trhu.
3. Bioplynová stanice splňuje veškeré bezpeč-
nostní i legislativní požadavky k vydání staveb-
ního povolení.
4. Kravín je tam stále. Bioplynová stanice tvoří
hnojnou koncovku pro stáje skotu. Bioplynová
stanice ke svému provozu právě využívá kejdu,
hnůj a nestandartní krmení od chovu skotu. 
K dnešnímu dni se v areálu družstva nachází
přes 600 ks dobytka.
5. Zápach není produkován bioplynovou stanicí,
ale stájemi chovu skotu. (Právě naopak, BPS
velkou měrou snižuje zápach, protože zpraco-
vává výše uvedené materiály a mění je 
na metan).
6. Nejsme spřízněná firma s Agrofertem. Jsme
družstvo vlastníků, většinou bývalí sedláci 
a menší zemědělci. Zemědělské družstvo Dolní
Újezd má 540 členů a jsme hrdí na to, že doká-
žeme hospodařit společně. Zemědělské druž-
stvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl je naší
dceřinou společností.
7. Bohužel výroba potravin není tak zisková,
abychom mohli mít všude asfaltové silnice 
a chodníky se zámkovou dlažbou, ale výsadba
zeleně okolo areálu je řešena v projektu.“
Podle mého názoru je vysvětlení dostatečné -
kravín se vůbec neruší, naopak využívá k výrobě
bioplynu kejdu a hnůj od více než 600 krav,
které jsou v areálu ustájeny. Takto to již nyní
funguje poměrně dlouhou dobu (já osobně
jsem po nástupu na radnici celý areál, vč. bio-
plynky, prošel a vedení ZDCHP mi vše vysvět-
lilo), nyní pouze místo elektrické energie bude
schopna vyrábět obnovitelný plyn.
Snad Vás výše uvedené informace uklidní, ne-
vznikla zde žádná „časovaná bomba Agrofertu“,
stanici provozují místní zemědělci (družstevníci)
a možná v době krize kolem Ukrajiny je dobré
vědět, že lze takto vyrábět ekologický plyn pro
stovky domácností.
Děkuji, přeji nejen Vám, ale všem pokud možno
hezký den v této jinak smutné době, kdy slova
jako „mír“, „svoboda“ či „nezávislost“ mají opět
velmi aktuální význam.

S pozdravem Daniel Brýdl, starosta města

Uvedený příspěvek ze Starostovy odpovědny
byl redakčně upraven a zkrácen. Všechny pří-
spěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -mv-

Zastupitelé se připravovali 
na změny územního plánu

V kopci u nemocnice roste nový park
V poli nad ulicí Zdeňka Kopala u nemocnice
v posledních týdnech každý den pracují ba-
gristé. Začala totiž dlouho připravovaná
stavba nového parku. V něm místní na něko-
lika hektarech budou moci trávit volný čas

a relaxovat ve stínu více než 300 stromů
a další zeleně. V místě bude i drobný mobiliář
a plochy pro setkávání a hry. Bagristé v sou-
časné době vytváří terénní vlny po stávajících
vrstevnicích, mezi nimi vznikne několik na sebe
navazujících vsakovacích ploch, které budou
schopny pojmout srážkovou vodu. Park tedy
bude v případě extrémních srážek fungovat
i jako protipovodňová ochrana.
V parku se tak nepočítá s budováním klasic-
kých asfaltových cest, ty budou zpevněné
štěrkem a dalšími přírodními materiály, aby co
největší plocha mohla vsakovat a udržovat
vodu. Vybudování má město stát šest milionů
korun, dotace z Operačního programu životní
prostředí pokryje téměř pět milionů. Se slav-
nostním otevřením parku se počítá na letošní
podzim. -az-

Do participativního rozpočtu jste 
přihlásili 28 projektů
Až do konce února letošního roku mohla ve-
řejnost posílat své návrhy do třetího ročníku
participativního rozpočtu na zlepšení života 
ve městě. Nakonec na radnici došlo celkem 28
návrhů, z toho 21 bylo v kategorii do 300 tisíc
korun. Na konci března se sešla investiční ko-
mise, jejíž členové každý projekt zhodnotili
a kontrolovali, zda je v souladu s pravidly a re-
alizovatelný v dané rozpočtové kategorii 50

a 300 tisíc korun. V době uzávěrky tohoto vy-
dání nebylo jasné, kolik projektů se nakonec
probojuje do finále, v němž budou rozhodovat
občané o dvou nejlepších nápadech v každé
kategorii.  Již teď je však jisté, že elektronické
hlasování na webu města bude trvat od 15.
května do 15. června. Více informací přine-
seme  v příštím vydání Lilie.

-mv-

Na dubnovém jednání budou zastupitelé rozho-
dovat o několika návrzích na změnu územního
plánu města, které předkládají zdejší firmy a ob-
čané. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí zastupi-
telstva o případných změnách může ovlivnit
investiční záměry za stovky milionů korun, se
zastupitelé sešli na speciálním semináři, kde se
podrobně seznámili se všemi návrhy. „Územní
plán zjednodušeně řečeno určuje, co kde
ve městě může, musí a nesmí být. Definuje plo-
chy vyhrazené pouze pro zeleň, pole, kde lze
postavit bydlení, výrobní haly a tak podobně. Je-
likož se v současné době připravuje pátá velká
změna územního plánu, tak jsme se s kolegy
na semináři blíže seznámili s návrhy a prodisku-
tovali je,“ vysvětluje místostarosta Radomil Ka-
špar. Jak nakonec zastupitelé rozhodnou, se
můžete sami přijít podívat 21. dubna od 16 hodin

do zámecké jízdárny. Již teď je jasné, že pátá
změna územního plánu bude řešit mimo jiné
i umístění fotovoltaiky, zeleně, cyklostezek či
rozšíření průmyslových zón na území města.

-mv-
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Pokud chcete šetřit životní prostředí a omezit
zbytečnou papírovou komunikaci s úřadem,
můžete se přihlásit k elektronickému odběru
složenek na místní poplatky. Radnice vám také
nabízí možnost dostávat upozornění na novinky
z webu města a úřední desky dle vašich zájmů
a preferencí do e-mailu. Včas se tak dozvíte na-
příklad o dopravních uzavírkách, odstávkách
elektřiny a další důležité informace.
Pokud máte zájem, aby městský úřad zaevido-
val vaši e-mailovou adresu a posílal vám na ni
složenky a upozornění na úhradu místních po-
platků, stačí navštívit web www.litomysl.cz/
overeni-emailu a vyplnit unikátní desetimístný

kód, který obdrží každý poplatník ve speciálním
dopisu v průběhu dubna letošního roku spo-
lečně se složenkou na úhradu nákladů na ko-
munální odpad.
Přihlásit se také můžete osobně přes papírový
formulář, který bude k dostání na pokladně, po-
datelně a odborech místního a silničního hos-
podářství, správním, dopravy, živnostenském,
životního prostředí a výstavby a územního plá-
nování městského úřadu.
K odběru novinek do e-mailu se bez jakéhokoliv
kódu můžete během pár vteřin přihlásit na
adrese www.litomysl.cz/odber_novinek. 

-mv-

Zajímá vás stav a kvalita ovzduší ve městě?
Okamžitá i za poslední dobu? A to nejenom in-
formace o směru a rychlosti větru, teplotě,
srážkách, ale i o hodnotách oxidu dusičitého, si-
řičitého a dalších plynů? Nebo vás zajímají in-
formace o množství prachových částic
ve vzduchu, který vy i vaše děti dýcháte?
Pokud ano a chcete mít o těchto údajích pře-
hled, navštivte web města litomysl.cz/me-
reni_ovzdusi, kde se můžete snadno dostat
k veřejně přístupným datům z čidel, která rad-
nice nedávno nechala instalovat na ulici T. G.

Masaryka u Střední zahrad-
nické a technické školy.
Pokud vás či vaše známé za-
jímá tato problematika podrob-
něji, můžete navštívit web
moje.agdatacity.cz, jako přístu-
pový e-mail použijte mesto@litomysl.cz, heslo
je mereni. Na této stránce můžete využít dal-
ších funkcí aplikace. Město má pronájem čidel
schválený na jeden rok a zaplatí za něj sto tisíc
korun, instalace proběhla z iniciativy Komise
pro životní prostředí. -az-

Do mailu můžete dostávat složenky

Zajímá vás kvalita ovzduší v Litomyšli?

Město pečuje o vzácné druhy rostlin a živočichů

Akce byla zaměřena především na sečení za-
růstajících a degradujících travních biotopů
na celkem 11 místech po celém Litomyšlsku.
Spočívala zejména ve výřezech křovin a kosení
travních porostů, kdy termíny sečí byly přizpů-
sobeny ekologickým nárokům vzácných druhů
na jednotlivých lokalitách. Před výřezem křovin
byl proveden ornitologický průzkum a vyzna-
čeny skupiny keřů, které byly ponechány jako
hnízdní biotop mnoha druhů ptáků. Součástí
projektu je též monitoring vybraných skupin
rostlin a živočichů (ptáci, plazi, obojživelníci,
denní motýli, čmeláci) odborníky na tyto taxony.
Na monitoringu se podílely ZO ČSOP Litomyšl,
Univerzita Palackého v Olomouci a Česká kra-
jina o. p. s. Jaké jsou závěry za první rok? 
Během první sezony bylo na lokalitách zazna-
menáno celkem 22 druhů rostlin zařazených
na červený seznam (orchideje, hořce atd.),
z nichž výskyt některých vzhledem k bohatosti
populace, jako např. sasanky lesní, je významný
v rámci celé ČR a početností se blíží bohatým
jihomoravským populacím, které se nachází

v centru rozšíření druhu u nás. Tato populace
byla přímo ohrožena na existenci v důsledku
zarůstáním keři a před realizací zásahu čítala již
pouhých cca 100 kvetoucích rostlin, po výřezu
keřů zde jich byla počítána téměř tisícovka.
Na lokalitách bylo i přes nepříznivé povětr-
nostní podmínky v minulém roce zaznamenáno
téměř 60 druhů motýlů s denní aktivitou,
z nichž deset je zařazeno na červený seznam. 

Několik z těchto druhů bylo v regionu Svitavska,
či dokonce celých východních Čech při vydání
posledního atlasu rozšíření denních motýlů
v roce 2002 považováno za vymizelé (např.
soumračník skořicový, modrásek očkovaný, vře-
tenuška ligrusová).  Na lokalitách bylo zazna-
menáno 14 druhů čmeláků, přičemž v jejich
blízkosti byl nalezen i velmi vzácný čmelák
zdobný, známý jen z několika málo míst v ČR.
Dále bylo zjištěno 64 ptačích druhů a 10 z nich
bylo zařazeno na červený seznam (ne všechny
druhy však na lokalitách hnízdí). Většina míst
byla osídlena plazy (ještěrka obecná, j. živorodá,
slepýš křehký, zmije obecná). Na lokalitách
s přítomností vodních ploch byli zaznamenáni
obojživelníci (skokan zelený, skokan hnědý, ro-
pucha obecná, čolek obecný, čolek horský).
V rámci projektu též byly náhodně zjištěny
vzácné druhy náležící do skupin, které nebyly
podrobněji monitorovány – jednalo se např.
o kudlanku nábožnou, cikádu chlumní, svižníka
lesního nebo majku obecnou. Již v prvním roce
byl pozorován pozitivní vliv realizovaných zá-
sahů na mnoho nejen vzácných druhů váza-
ných na travnatá stanoviště, které by při
absenci vhodné údržby z těchto lokalit vymizely
a v důsledku intenzivního obhospodařování
mizí z krajiny v celé ČR. 
Výsledky z první sezony realizace projektu na-
značují správné nastavení navržených opatření
(termíny sečí, narušení drnu atd.). Výraznější
pozitivní efekt na některé cílové druhy projektu
je však možné očekávat až po delší době.
Na tyto výsledky se budeme těšit v příštích
dvou letech, kdy bude celá akce pokračovat.
Projekt je realizován díky finanční podpoře
z Norských fondů, konkrétně z Výzvy Rondane.
Finanční podpora na realizaci akce je 2,1 mil. Kč.
Realizace projektu probíhá od roku 2021 a měla
by být ukončena do konce října 2023.

Vratislav Laška, MěÚ Litomyšl

Díky aukci radnice
ušetřila peníze 
a transparentně 
vybrala dodavatele

Začaly přípravné práce na budování
cyklostezky u Vertexu
Na konci března se oficiálně začalo s výstavbou
nové cyklostezky, která propojí Husovu čtvrť
a průmyslový areál Saint-Gobain Adfors. Doda-
vatelská firma začala s výkopovými pracemi
na přeložku inženýrských sítí a v příštích týd-
nech se počítá se zahájením vlastních prací
na výstavbě cyklostezky. Poprvé by se po ní
měli místní projet na konci letošního léta. Město
za vybudování zaplatí téměř sedm milionů
korun, polovinou částky přispěje Státní fond do-

pravní infrastruktury. Jak jsme informovali v mi-
nulé Lilii, kvůli přípravám na výstavbu cyklos-
tezky došlo v lednu k pokácení  17 stromů
a přibližně 300 metrů čtverečních křovin. Rad-
nice v rámci náhradní výsadby ve městě vysadí
30 nových stromů v průmyslové zóně a ulici
Na Prokopu. Přímo kolem cyklostezky také bude
po domluvě se společností Saint-Gobain Adfors
vysázeno na náklady společnosti dalších 19
stromů. -mv-

Dubnové jednání
zastupitelstva

Město plánuje v letošním roce otevřít pump-
track na Wembley. Vybudování uměle vytvoře-
ného okruhu s terénními vlnami pro jízdu na
kole je prvním projektem, pro který radnice
soutěžila v březnu dodavatele v elektronické
aukci E-ZAK.
Do aukce se mohli přihlásit zájemci o tuto za-
kázku z celé republiky. Příhozy ale cenu nezvy-
šovaly, nýbrž snižovaly. Finální nabídka byla za
1,82 milionu korun. Město díky aukci ušetřilo 78
tisíc a zároveň transparentně vybralo dodava-
tele.
Elektronická aukce je další snahou vedení
města o efektivní a transparentní hospodaření
i elektronizaci činností úřadu. -mv-

Zveme veřejnost na dubnové jednání zastupi-
telstva, které se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna
od 16 hodin v zámecké jízdárně. Na programu
jsou například změny územního plánu, rozpočtu
města či poskytnutí mimořádné odměny čle-
nům zastupitelstva. -az-

Město Litomyšl v loňském roce započalo realizaci akce, jejímž cílem je obnova a údržba biotopů
s výskytem druhů, které jsou v důsledku svého mizení z krajiny zařazeny ve svých kategoriích
na Červené seznamy ohrožených druhů.
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Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou a jsou řazeny dle data dodání redakci.
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KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl

Nestraníci
Bydlení v Litomyšli - má situace řešení?

Milí Litomyšlané, zamýšlíme se nad životem
v našem krásném městě a pozitivními i nega-
tivními stránkami, které ho provázejí. I v sou-
časné nelehké době se domníváme, že jedním
z nejpalčivějších a nejdůležitějších problémů je
otázka dostupnosti/nedostupnosti bydlení, a to
nejen pro mladé lidi.
Na drahé hypotéky nedosáhne v budoucnu vět-
šina mladých, zvyšují se úrokové sazby, takže
se vize vlastního nebo nájemního bydlení mladé
generaci vzdaluje. Bydlení je věc, kterou řeší
každý, a ano, chceme pro naše děti a další nové
spoluobyvatele to nejlepší. Litomyšl nabízí
spoustu krásného – kulturu, sportovní aktivity,

architektonické skvosty, rozvinutou občanskou
společnost nebo také klid a pořádek ve městě.
Nicméně dostupnost bydlení je opravdu prob-
lém. 
Víme, že město Litomyšl hledá a nabízí různé
cesty pro zajištění nových bytových kapacit –
prodejem pozemků, stávajících bytů, podporou
developerských projektů, regulací území pro-
střednictvím územního plánu (nelze stále zabí-
rat zemědělskou půdu), pořád to ale nestačí.
A nabízejí se další otázky k řešení: např. jak při-
mět majitele opuštěných nemovitostí k jejich
pronájmu či prodeji? Jak vyřešit bydlení stu-
dentů ve městě tak, aby neobsazovali nemovi-
tosti určené k trvalému bydlení?  Je potřeba
hledat nové možnosti, inspirovat se v jiných

městech nebo v zahraničí, protože zájem o byd-
lení v Litomyšli je stále vyšší než nabízené ka-
pacity, což vede k nepřiměřenému růstu cen
pozemků a nemovitostí určených k bydlení.
Otázkou samozřejmě zůstává, jaký tlak vyvi-
nout na stát v otázce stavebního zákona. Jeho
nepružnost je možná největší brzdou výstavby
nových nájemních nebo soukromých bytů
a domů.
Jednoduché řešení nemáme, určitě se ale prob-
lematikou bydlení chceme a budeme zabývat.
Pojďme společně vymyslet nové nebo staro-
nové možnosti nových kapacit k bydlení v Lito-
myšli. Uvítáme Vaše názory a podněty
na emailu info@nestraniciprolitomysl.cz .

Za Nestraníky David Fišer

O SOLIDARITĚ A SLOŽENKÁCH ZA ENERGIE
V týdnech po ruské invazi na Ukrajinu se 
v Česku vzedmula vlna solidarity v podobě
ohromného úsilí a prostředků na pomoc
uprchlíkům nebo například desetitisíců lidí,
kteří přispěli do evropsky unikátní sbírky ukra-
jinské ambasády, skrze kterou nakupuje naše
ministerstvo obrany zbraně od českých zbro-
jovek pro ukrajinskou armádu. Opět můžeme
být na sebe hrdí, mnohé formy pomoci jsou
odvážné, kreativní i profesionální.
Málokdo z nás si však uvědomuje, že daleko
více peněz posíláme ruské straně. Spotřebou
zemního plynu a ropy totiž každý nepřímo fi-

nancujeme Putinovo vojenské tažení. Je to
kvůli tomu, že přibližně polovina ropy, kterou po
zpracování tankujeme do aut, a takřka 100%
zemního plynu, pochází z Ruska.
Toto energetické dilema nevyřešíme ze dne na
den. Avšak existují drobnosti, které můžeme
změnit či alespoň zvážit hned. 
Pokud bychom chtěli omezit spotřebu fosilních
zdrojů dovážených z Ruska a zároveň tím sní-
žit svou finanční podporu agresora, můžeme
začít i u nás doma, v Litomyšli:
• Choďme po městě pěšky. Učme to i své děti.
• Zkraťme čas sprchování na nezbytné hygi-
enické minimum.

• Nechoďme doma v krátkém rukávu. Stáh-
něme nastavenou teplotu v bytě o jeden stu-
peň celsia, oblečme si mikinu a ušetřeme tím
5 - 7% energie.
• Nebo zvažme výměnu plynového kotle za te-
pelné čerpadlo a odstřihněme se od ruského
plynu a rostoucích cen úplně. 
Možná sami přijdete i na další možnosti.
Benefitem pro každého obětavce je, že tato
opatření nejen sníží závislost na zločinném re-
žimu, ale šetří i naše peníze a životní pro-
středí. 
    Eva Beňová, Jan Vavřín
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Litomyšlské školství, jemuž zamýšlím věnovat
trochu pozornosti, se v kontextu současných
válečných událostí může jevit jako téma neak-
tuální a vyčpělé, jehož silnou stránkou může
být leda to, že nikoho nezajímá a při jeho četbě
se dá bezvadně navečeřet. Než na těchto řád-
cích spočine hrníček večerní kávy, rád bych
zmínil skvělou práci, jíž v reakci na příval váleč-
ných uprchlíků odvádějí ředitelé litomyšlských
škol a školských zařízení. V pondělí 14. března
se v zasedací místnosti Městského úřadu ko-
nalo koordinační a informační setkání ohledně

pomoci ukrajinským dětem, kde jako balzám
na duši působila slova plná ochoty a touhy po-
moci. Po koronavirové krizi, kdy už se situace
ve školství zdála býti konečně trošičku stabilní
a několik ředitelů dokonce bláhově plánovalo
nakouknout i do svých vlastních domovů, při-
chází další výzva a vedení škol se musí vypořá-
dat s přílivem nebohých ukrajinských dětí.
S některými z nich jsem litomyšlské školy nav-
štívil a klobouk dolů, dámy a pánové, pokud
jsem někdy cítil hrdost na město, ve kterém žiji,
bylo to právě po vřelém přijetí ve vašich ško-

lách, což je jen a jen vaší zásluhou. Neboť jak
říká klasik: „škola smrdí po řediteli“. 
Psychopatický ruský vůdce sice způsobil a bo-
hužel i nadále stále činí mnohá zvěrstva a utr-
pení, nad jejichž hrůzou se rozumnému člověku
musí dělat nevolno od žaludku, ale obnovil sílu
myšlenky, jež člověku pomáhá bez deprese do-
koukat televizní události a jíž Romain Rolland
použil jako název svého nejslavnějšího románu:
„Dobrý člověk ještě žije“.

Petr Jiříček

Město jedná se soukromými investory
o možné výstavbě nájemního bydlení
Nedostatečná nabídka bytů, domů i vysoké
nájmy a ceny nemovitostí jsou dlouhodobě jed-
němi z největších problémů Litomyšle. Radnice
proto průběžně sleduje aktuální trendy v oblasti
výstavby, které by mohly situaci zlepšit. Podle
dostupných informací má vedení města na stole
potenciální možnost spolupráce se soukromým
investorem na výstavbě nového nájemního byd-
lení. „Bylo by to podle vídeňského modelu, který
si osvojuje čím dál více českých samospráv. Sou-
kromý investor, v tomto případě banka, která nás
oslovila, má volných hodně peněz, které chce in-
vestovat, aby zbytečně neležely na účtu a nepo-

žírala je inflace. Město by podle prvního návrhu
mohlo na 30 let pronajmout investorovi poze-
mek, on by na něm na své náklady postavil ná-
jemní bydlení, čímž by se mu investice splácela,
a po uplynutí doby by dům převedl na město,
které by si ho mohlo nechat nebo ho prodat. Mu-
síme to v rámci rady i zastupitelstva důkladně
probrat, ale případné benefity jsou nasnadě –
město by sice třicet let nemohlo nakládat s po-
zemkem, ale zlepšila by se dostupnost bydlení
pro občany,“ prozradil k jednáním s investory
starosta Daniel Brýdl. Vedení města se na tento
model spolupráce plánuje informovat ve Žďáru

nad Sázavou, kde již připravují výstavbu, po-
dobný projekt zvažují i v Brně. Pokud by do bu-
doucna mělo dojít k hlasování o případném
pronájmu pozemku, radnice vypíše transparentní
soutěž pro potenciální investory a do podmínek
si může dát i maximální výši nájmu či například
to, že část bytů bude prioritně určena pro nedo-
statkové profese, například lékaře, zdravotní se-
stry či hasiče. 
V rámci spolupráce veřejného a soukromého
sektoru se v Litomyšli v tuto chvíli například do-
končuje nákladná rekonstrukce autokempu Pri-
mátor. Město jako vlastník pozemků zaplatilo
rekonstrukce sítí a komunikací, soukromý inves-
tor pak na své náklady financuje výstavbu no-
vých chatek a vybavení výměnou za 35letý
zajištěný pronájem areálu. 

-mv-
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Pozor na dubnové
dopravní uzavírky
a omezení MHD
Na středu 6. dubna je naplánováno asfaltování
veškerých výkopů na Havlíčkově ulici, která byla
rozkopána kvůli rekonstrukci vodovodu. V místě
se bude v daný den jezdit po polovině silnice 
a provoz budou řídit pracovníci stavby. 
Od 7. dubna by se ulicí mělo jezdit bez omezení.
V úterý 12. dubna od 8 do 10 hodin také počí-
tejte s uzavírkou železničního přejezdu P5189 
u Saint-Gobain Adfors. Naplánované tam jsou
dokončovací práce po loňské rekonstrukci pře-
jezdu. Z tohoto důvodu nebude v uvedené době
vůz MHD obsluhovat zastávky v Nedošíně. Ob-
jízdná trasa pro osobní dopravu povede po sil-
nici I/35 na křižovatku se silnicí II/317 
na Sedliště a po místní komunikaci do Nedo-
šína. Ve stejný den v době od 10 do 13 hodin ná-
sledně dojde k uzavírce i na sousedním
železničním přejezdu P5190 na místní komuni-
kaci k Dentimedu. -mv-

Ministerstvo posoudí
kruhovou křižovatku 
u průmyslové zóny

Již několik let se radnice zabývá možností vybu-
dovat kruhovou křižovatku v místech, kde sil-
nice I/35 u výjezdu na Svitavy vede v těsné
blízkosti průmyslové zóny. Nový kruhový objezd
by měl zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost při
odbočování vlevo směrem ze zóny do města.
Vedení města tento záměr v minulosti projed-
nalo se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD),
které nejprve uvedlo, že pro výstavbu nevidí
technický ani bezpečnostní důvod. ŘSD nic-
méně zadalo dopravně-inženýrské posouzení
uvažované stavby a výsledky expertního po-
sudku nyní budou řešit úředníci z ministerstva
dopravy, kteří rozhodnou, zda se v Litomyšli
nová kruhová křižovatka vybuduje.
S ŘSD, Pardubickým krajem a ministerstvem
dopravy v současné době radnice řeší i budouc-
nost silnice I/35 na průtahu městem. Po vý-
stavbě dálnice D35 se počítá s přeřazením této
komunikace do druhé kategorie silnic a město
stojí o to, aby se z poloviny čtyřproudové vo-
zovky, kterou bude kvůli dálnici využívat méně
řidičů, udělala cyklostezka a parkovací místa
nedaleko historického centra.
O výsledcích dalších jednání budeme informo-
vat v následujících Liliích. -mv-

Ve městě vznikla nová hřiště

které se uskuteční v pondělí 

2. KVĚTNA OD 17 HODIN 
v jízdárně na zámeckém návrší.

Na programu bude představení projektů 
a prostor pro položení otázek.
Více informací najdete na webu www.litomysl.cz.
Online přenos z veřejného projednání bude dostupný 
na YouTube kanálu CMS TV a www.litomysl.cz/stream.

m ě s t o  p r o  l i d i

VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ 

Město Litomyšl vás zve na

záměrů

• REKONSTRUKCE RODNÉHO 
BYTU B. SMETANY

• III. ETAPA REKONSTRUKCE 
VODNÍCH VALŮ

• ÚPRAVA PROSTORU 
U POMNÍKU B. SMETANY, 

Pokud rádi trávíte s dětmi čas venku, určitě by
vám neměly uniknout novinky v areálu atletic-
kého stadionu. Pro větší návštěvníky tam
vzniklo nedaleko restaurace Na výsluní nové
parkourové hřiště pro kreativní zdolávání pře-
kážek. O kus dále pak u plochy s umělou trávou
najdete lanový park pro malé děti. Investovalo
se i v areálu plovárny, kde novinkou letošní se-
zony bude velkoplošná nafukovací trampolína.
Na rozšíření volnočasového vyžití město inves-
tovalo přes milion korun. -az-

Uzávěrka Lilie
Uzávěrka květnového vydání Lilie bude tradičně
21. dubna. Do tohoto data nám můžete na kon-
takty uvedené v tiráži posílat své příspěvky a in-
zeráty. Podklady dodané po 21. dubnu nemusí
být otištěny. Děkujeme za pochopení. Více infor-
mací, ceník inzerce či pravidla pro otištění pří-
spěvku najdete na webu litomysl.cz/lilie. -red-
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POMOC VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM

Základní informace k pomoci válečným
uprchlíkům a jejich pobytu v Litomyšli
Chcete pomoci lidem na Ukrajině nebo přímo válečným uprchlíkům zde v Litomyšli? Pokud ano, připravili jsme pro vás jednoduchý text 
se základními informacemi. Ve městě se v době uzávěrky tohoto vydání nacházelo 330 registrovaných uprchlíků. Vzhledem k aktuální situaci
na Ukrajině pravděpodobně dojde ke zvýšení tohoto počtu. Pokud potřebujete poradit a nenajdete níže kontakt, můžete se na zaměstnance
městského úřadu vždy obrátit na e-mailové adrese help@litomysl.cz, případně volejte na 461 653 333.

1) Dobrovolnictví a pomoc válečným 
uprchlíkům přímo v Litomyšli
Nabízíte pomoc rodinám ukrajinských uprch-
líků, kteří nyní žijí v Litomyšli a okolí? Nebo jste
je již ubytovali. Chtěli byste se zapojit a zatím
nevíte jak? Máte možnost darovat konkrétní
věci lidem, kteří je nutně potřebují? Nabídnout
svůj čas, znalosti, dovednosti? Pokud ano, kon-
taktujte Olgu Radimeckou, tel. 737 941 829, 
a Petru Benešovou, tel. 607 605 720, které ko-
ordinují zdejší dobrovolnickou pomoc. Ozvat se
můžete i na e-mailovou adresu help@litomysl.cz
či se přidat na Facebooku ke skupině Litomyš-
lané pro Ukrajinu.
Lidé přicházející z Ukrajiny obdrží v Lidovém
domě balíček základních informací v ukrajin-
štině, slovníček frází, dále hygienické potřeby,
nutné ošacení, potřeby pro děti do školy a zá-
kladní potraviny. 

2) Materiální sbírky a dary na Ukrajinu
Pokud máte materiální dary (v současné době
kromě oblečení), můžete je primárně nosit do
Lidového domu, kde je zaměstnanci Farní cha-
rity Litomyšl vytřídí a společně s radnicí pak za-
řídí odvoz na Ukrajinu či předání místním
uprchlíkům. Věci do sbírky můžete kdykoliv
nosit v otvírací době také do Městské knihovny
Litomyšl - studovny. Jelikož se poptávka ne-
ustále mění, doporučujeme sledovat web či FB
stránky farní charity, případně volejte Lucii Šim-
kaninové, tel. 732 803 709.
Další sbírky:
• Nadační fond T&T – trade

Mařákova 365, 570 01 Litomyšl
Číslo transp. účtu 2402202202/0800

• Sbírka pro nákup věcí do Popilnie
Sbírka na pomoc s nákupem potřebných věcí
do města Popilnia. Jelikož ve městě nefungují
obchody ani jiné služby, kontaktní osoba
na Ukrajině jezdí nakupovat potraviny a vše
potřebné do západní části země a následně
materiál distribuuje v Popilnii a okolí.
Číslo účtu: 1018283322/6100

• Finanční pomoc pro zaměstnance ZDCHP
Litomyšl, kteří brání Mariupol
V Zemědělském družstvu chovatelů a pěstitelů
Litomyšl vyhlásili sbírku na nákup potřebného
vybavení pro zaměstnance, kteří pod tíhou
okolností odjeli 28. 2. 2022 bránit Ukrajinu.
S ohledem na finanční náročnost k tomuto
účelu zřídili transparentní účet u Komerční
banky a.s. na jméno ředitele Jana Pechance. 
Číslo účtu: 123-6731010277/0100.

• Materiální vybavení bytu pro uprchlíky
Příjem a výdej věcí (nábytek, bílá technika, vy-
bavení domácnosti, čistící a hygienické po-
třeby,…) je každý pátek od 16 do 18 hodin
ve vile Klára, více informací poskytnou Petra
Benešová (tel. 607 605 720) a Olga Radi-
mecká (tel. 737 941 829).

• Sbírka oblečení
Do Rodinného centra Litomyšl na Toulovcově
náměstí můžete nosit čisté, nepoškozené ob-
lečení. Momentálně je nedostatek bot a oble-
čení pro teenagery.

3) Ohlášení pobytu v ČR
Váleční uprchlíci se musí do třiceti dnů 
od vstupu do ČR registrovat k pobytu. V našem
regionu tak lze učinit v Krajském asistenčním
centru pomoci Ukrajině v Pardubicích, kde
uprchlíci získají potřebné povolení a všechny
důležité informace k pobytu v ČR i finanční 
a další pomoc - www.pardubickykraj.cz/pomoc-
ukrajine.

4) Ubytování uprchlíků
Město již pomohlo se zprostředkováním ubyto-
vání několika rodinám. Pardubický kraj, radnice
i místní dobrovolníci nabízejí desítky volných
míst na krátkodobé i delší ubytování uprchlíků.
Pokud chcete zjistit více o aktuální nabídce,
kontaktujte Radka Makovského, manažera kri-
zového řízení MěÚ Litomyšl, tel. 461 653 319,
775 653 324, radek.makovsky@litomysl.cz či In-
formační centrum Litomyšl (Smetanovo ná-
městí 72), tel. 461 612 161, ic@litomysl.cz.
Případně se můžete obracet na Správu uprch-
lických zařízení na ubytovaniukrajina@suz.cz.
Pokud již válečné uprchlíky ubytováváte, neza-
pomeňte se registrovat do databáze HUMPO
kvůli evidenci na příspěvek od státu. Informace
posílejte na adresy nabidka@pak.izscr.cz nebo
kacpu@pak.izscr.cz.

5) Pomoc dětem z uprchlických rodin
Místní školy a školky jsou připraveny pomoci
dětem z uprchlických rodin a v případě zájmu
zorganizují doučování, kroužky i možnost trá-
vení času se svými vrstevníky. MŠ i ZŠ jsou pro
děti uprchlíků bez jakýchkoli finančních po-
platků.
Děti uprchlíků se nemusí okamžitě hlásit k po-
vinné předškolní a školní výchově. V tomto pří-
padě stačí, když se přihlásí do 90 dnů. Rodiče
však prosíme, aby o svých dětech dali zavčas
vědět a mohlo se s nimi počítat při plánování
výuky a kapacity tříd. Děti také musí být očko-
vány nebo prokázat očkování.
Pro více informací kontaktujte Renatu Šulcovou
z MěÚ Litomyšl, tel. 461 653 353, renata.sul-
cova@litomysl.cz.
Klub Naděje je tu pro děti od 6-18 let. Nabízí
sportovní vyžití, hry a další aktivity. Jsou vítané
všechny děti - i ty ukrajinské. Více informací po-
skytne Edita Stráníková, tel. 775 868 101,
www.nadeje.cz/litomysl.
Také se připravuje zřízení adaptační skupiny pro
děti uprchlíků, jejichž rodiče pracují.

6) Zaměstnání, sociální pomoc, 
zdravotní pojištění
Úřad práce ČR pomáhá všem žadatelům o za-
městnání i se získáním mimořádné finanční po-
moci pro uprchlíky. Litomyšlský úřad práce
najdete na J. E. Purkyně 918, tel. 950 163 486,
950 163 588, lenka.sauerova@uradprace.cz.
Případně rádi pomohou a poradí zaměstnanci
sociálního odboru městského úřadu, kontakto-
vat můžete Bc. Moniku Kopeckou, tel. 461 653
431, monika.kopecka@litomysl.cz.
Všichni registrovaní váleční uprchlíci z Ukrajiny

mají automaticky obdržet zdravotní pojištění
přímo v asistenčním centru. Pokud se tak ne-
stane, je potřeba zajít přímo na pobočku Vše-
obecné zdravotní pojišťovny (VZP), kde
uprchlíkům pojištění připraví. Více informací se
dozvíte na VZP Litomyšl, Smetanovo náměstí
58, tel. 952 222 222.
Více informací také najdete na webu
jobs4ua.cz.

7) Více o pomoci radnice
Rada města odsouhlasila 9. března speciální
pomoc válečným uprchlíkům, kteří zamířili 
do Litomyšle. Ukrajinští váleční uprchlíci s vy-
daným platným pobytovým oprávněním na
dobu kratší než 14 dní nebo s vyřízeným dlou-
hodobým vízem o strpění mohou dočasně
zdarma využívat služby: střediska volného času
(kroužky pro děti), mateřských a základních škol
(včetně obědů pro děti zdarma), coworkingu
(možnost práce na PC a školení), městského ba-
zénu, městské galerie a bezplatně jezdit MHD.
Nabídka platí do konce dubna a při vstupu je
nutné doložit výše uvedené doklady. Vedení
města se touto nabídkou snaží alespoň trochu
ulehčit situaci válečným uprchlíkům, kteří mu-
seli náhle opustit své domovy kvůli ruské invazi.
Město má také vyčleněno několik ubytovacích
kapacit pro případ, že by došlo k nárůstu uprch-
líků.

8) Pravidelné schůzky s válečnými uprchlíky
Až do odvolání se každou středu od 16 hodin 
v Rodinném centru na Toulovcově náměstí
uskuteční koordinační schůzka, které se účastní
litomyšlští dobrovolníci a váleční uprchlíci nabí-
zející pomoc.
Vedle rodinného centra je garáž, kde si uprchlíci
mohou vzít oblečení pro děti i dospělé - buď
každé dopoledne, nebo během středeční
schůzky.

9) Jazykové kurzy češtiny pro Ukrajince
V době uzávěrky tohoto vydání fungovaly dva
kurzy. Není třeba se hlásit předem, stačí přijít.
Kurzy jsou vedeny spíše konverzační formou.
Oba jsou pro začátečníky. Ukrajinci je mohou
navštěvovat libovolně (oba zároveň či je střídat
dle svých časových možností). Pokud bude
třeba, další kurzy je možné přidat.
• II. ZŠ (červená) – každé úterý – od 15 hodin.
• Rodinné centrum – každou středu 

– od 18 hodin.
• Jindrova vila – každé pondělí – od 14.30

hodin (malá skupina pro starší ženy)
Online kurzy 
- easylingo.com/en/czech-for-ukrainians

Více informací najdete ve speciálním rozcest-
níku na litomysl.cz/aktuality/pomoc_pro_ukra-
jinu_jak_se_pridat. 
Pokud se chcete do seznamu dostat se svou
nabídkou či upravit znění, napište nám na kon-
takty uvedené v tiráži. 

-red-
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Na radnici v uplynulých týdnech přišla řada do-
tazů, proč město neubytovalo válečné uprchlíky
z Ukrajiny ve vile Klára. Ta, jak jsme informovali
v minulé Lilii, nakonec nebyla prodána ani jed-
nomu zájemci a stále nemá využití. Budova dle
vyjádření radnice bohužel není ve stavu, kdy by
se v ní uprchlíci dali ubytovat. Po odstěhování

LDN došlo k rozebrání veškerého vybavení, ne-
těsní tam okna, v objektu zcela chybí sociální za-
řízení, nefunguje topení a nedá se tam nikde
vařit.
Vila Klára proto bude prozatím sloužit jako
sklad humanitární pomoci. Každý pátek si tam
od 16 do 18 hodin mohou váleční uprchlíci přijít

vybrat věci z materiálních sbírek. Dárci mohou
v tutéž dobu věci naopak přivézt. Některých
věcí je opravdu dostatek, proto je lépe předtím
zavolat nebo napsat a domluvit se s koordiná-
torkami Olgou Radimeckou (tel. 737 941 829)
a Petrou Benešovou (tel. 607 605 720).

-mv-

Proč pomáháme?
V minulých týdnech se kromě obrovské vlny
podpory a pomoci válečným uprchlíkům obje-
vily ve veřejném životě ve své podstatě prosté,
ale naprosto zásadní otázky, které je nutné zod-
povědět.
Komu pomáháme? Lidem, jejichž země je 
ve válce. Lidem, kteří často přišli o své domovy,
majetek a v mnoha případech i to nejcennější –
své příbuzné a známé. Lidem, kteří šli po rela-
tivně normálním dnu spát, a ráno je probudilo
bombardování. Lidem, z nichž se většina chce
vrátit zpět domů, ale kvůli válce zatím nemo-
hou. Někteří z nich mohou mít hezčí kabát či
novější mobil než my, ale nezapomeňme na to,
že to je to málo, s čím dokázali utéct, a dost
možná jejich jediný majetek. Představte si, že
cizí stát útočí na Prahu, bombarduje Pardubice
a nepřátelská vojska se blíží ke Svitavám – ne-
chali byste své děti a ženy v klidu doma? Nebo
je poslali do bezpečí do zahraničí?
Proč pomáháme? Protože to je morální povin-
ností každého, kdo má svědomí a soucit. Někdo
pomůže finančně, jiný materiálně. Někdo se na-
bídne jako dobrovolník. Jiný se zase aktivně ne-
zapojí, ale chápe, že pomoc válkou zasaženému
státu je nutná. Svým způsobem – třeba jen po-
chopením – tak pomáhá téměř každý z nás.
Jak pomáháme? Snažíme se dočasně – po
dobu války a bezprostředního ohrožení – po-
skytovat přístřeší, zdravotnickou péči, stravu,
práci, vzdělávání pro děti a vše další, co alespoň
trochu usnadní válkou postiženým  lidem jejich
nedobrovolný pobyt v České republice a Lito-
myšli. Tito lidé k nám nechtěli kvůli jízdnému 
v MHD zdarma či vstupu do bazénu. Přijeli sem,
protože jejich zemi napadla Ruská federace,
která na Ukrajině ničí infrastrukturu a vraždí ci-
vilisty.
Znamená to, že nepomáháme „našim“? Ne.
Náš sociální systém není dokonalý, má své
chyby, ale stále tu je pro všechny občany.
Pokud máte pocit, že nezvládáte současnou si-
tuaci – ceny energií, nedostatek peněz na jídlo,
nemáte přístřeší – kontaktujte pracovníky 
ze sociálního oddělení, kteří se vám vynasnaží
maximálně pomoci. Stejně jako každému člo-
věku v nouzi. Máme jako národ své problémy.
Naštěstí ale nemusíme řešit to, že nás soused
bombarduje, zabíjí naše blízké, vyhrožuje nám
zkázou a ničí vše, co jsme desítky let budovali. 

Strach. Bomby. Chaos. Tak popi-
sují očití svědci události z konce
února, kdy Ruská federace za-
čala válku na Ukrajině. Kvůli ní
do Litomyšle utekly stovky lidí,
kterým se ze dne na den změnil
svět. Jedním ze zdejších váleč-
ných uprchlíků se nedobrovolně
stala i Irina Daineka ze Žitomiru.
Ta společně s dcerou a dvěma
mladšími syny dočasně bydlí
u rodiny  Jiříčkových,  zatímco
její muž a starší syn zůstali na Ukrajině. 
„Když jsme před osmi lety pomáhali uprchlíkům
z Donbasu, ani ve zlém snu by mne nenapadlo,
že jednou také budu muset opustit domov. Ale
jednoho rána začalo bombardování. Manžel
s nejstarším synem zůstali na Ukrajině, my jsme
v Litomyšli a snažíme se na dálku zorganizovat
humanitární pomoc. Bylo to těžké rozhodnutí,
ale pomohlo nám prohlášení našeho prezi-
denta, který vyzval všechny, kteří nemohou bo-
jovat, aby se zachránili a po konci války pomohli
s obnovou naší země. Když nám Pavel Mrověc
a Petr Jiříček zavolali a nabídli pomoc, nebylo
moc co řešit,“ popisuje svou situaci Irina.
Jelikož před válkou pracovala jako ředitelka cha-

ritativní organizace, tak se nyní
v nedobrovolném exilu snaží vy-
užít starých známostí a sehnat
pomoc na Ukrajinu. Kvůli tomu
už dvakrát vycestovala do Švý-
carska, aby díky svým kontaktům
zprostředkovala nákup chybějí-
cích věcí, hlavně léků, jídla a při-
krývek, které pak její muž
vyzvedává v dodávce na hrani-
cích se Slovenskem a rozváží
po uprchlických centrech na zá-

padní Ukrajině. „Je těžké si to představit, i já
sama jsem s tím měla problém. Chybí základní
věci, a to nejenom v Mariopolu a na dalších bo-
jištích, ale i v uprchlických centrech přímo
na Ukrajině. Trpí hlavně civilisté, kteří nestihli
nebo nemohli utéct, protože se třeba starají
o své rodiče. Chceme se jim pokusit pomoci,
protože my jsme to štěstí měli a utekli před vál-
kou. Chci moc poděkovat všem, kteří nám zde
v Čechách pomáhají. Jídlo, šaty a další věci jsme
dostali zdarma, ale někdo za ně musel zaplatit.
Jsme za to moc vděční, vážíme si toho. Od míst-
ních jsme zatím cítili jen lásku a porozumění.
Všichni si moc přejeme, aby válka skončila a my
se mohli vrátit,“ dodává Irina Danieka. -mv-

„Moc vám děkujeme,“ vzkazuje 
Litomyšlanům Ukrajinka Irina

V současné době nelze ve vile Klára ubytovat uprchlíky

Proč pomáhat, když nás v minulosti ostatní
nechali na holičkách – 1938, 1968? Na Ukra-
jině je válka. Lidé tam umírají. Utíkají, protože se
bojí o své životy a rodiny. Nejdou k nám, protože
by chtěli naše peníze a benefity, ale protože
mají strach a chtějí přežít. 
Ne vždy nám v minulosti okolí pomohlo. Víme,
jaké je to stát sami proti tyranii a zlu. Známe tu
beznaděj, která zanechala stopy na generacích
lidí. Ale protože se to stalo nejednou nám, není
omluvou pro to, abychom byli lhostejní, když se
to děje někomu jinému. Chovat se správně,
morálně a lidsky občas stojí velké úsilí. Jsou
zdánlivě jednodušší, lacinější cesty. To ale ne-
znamená, že se po nich musíme vydat.
Proto jsme moc rádi, že zatím od našich spolu-

občanů slyšíme převážně slova podpory a na-
bídky pomoci. Velice si toho vážíme. Právě se
odehrává kus historie, který jednou budou kri-
ticky hodnotit naše děti a vnoučata. Chovat se
správně v dobách klidu a pohody je snadné, 
v krizích se ale doopravdy pozná, jaký kdo je. 
Tak doufejme, že z této zkoušky našich chara-
kterů vyjdeme jako čestní lidé, kteří pomohli vá-
lečným uprchlíkům v nouzi, aktivně se ohradili
proti tyranii a i za cenu ekonomických problémů
se zachovali morálně, slušně, lidsky. Tedy
přesně tak, jak říkáme i našim dětem, aby se
chovaly k ostatním.
A pokud máte pocit, že vám nikdo nepomůže 
a jste na vše sami, není to pravda. Pokud potře-
bujete pomoc, uděláme s kolegy maximum pro
to, abyste ji dostali. Za radu města 
Daniel Brýdl, Radomil Kašpar, Petra Benešová,
Josef Černý, Petr Fila, Michal Kortyš, Josef Štefl

Pomoc Ukrajině – jak se přidat
Дoпoмoгa Укpaїні – як дoлyчитиcя

FB litomyslane.pro.ukrajinu
help@litomysl.cz • www.litomysl.cz
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STŘEDA 27. DUBNA

17.00 / A Galerie (bývalá restaurace U Komínků)
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A GALERIE 
ZA PŘÍTOMNOSTI JIŘÍHO PAČINKA
v prodejní galerii bude vystaveno sklo 
Jiřího Pačinka a Bořka Šípka

19.00 / Knihkupectví a antikvariát Paseka
KNIŽNÍ ČTVRTEK VE STŘEDU

ČTVRTEK 28. DUBNA

19.00 / Zámecké sklepení
VEČERNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
SOCH OLBRAMA ZOUBKA
provází Eva Zoubková, dcera Olbrama Zoubka  

PÁTEK 29. DUBNA

17.00 / vinotéka U Mydláře
ZBYNĚK HANKO
vernisáž výstavy obrazů spojená s koncertem
Monika & Karol a „neřízenou ochutnávkou vín“

17.00 / regionální muzeum
MINCOVNÍ POKLAD Z VYSOKÉ
vernisáž výstavy   

19.00 / Smetanův dům
ANNA K. – TOUR AKUSTICKY 2022
česká legenda přijede zahrát své největší hity     

20.00 / Music Club Kotelna
VENTOLIN + JOHUŠ MATUŠ 
koncert s prvky electra, raného acid house,
punku a techna

21.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 
NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA CHRÁMU

SOBOTA 30. DUBNA

od 10.00 
KOLONÁDA OŽÍVÁ
Veterán klub Litomyšl • Četnická pátrací stanice
Pardubice • pouliční divadlo Paleťáci • žongléři
a akrobaté • Otužilci z České Třebové • Jan Ka-
lina kreslí rychloportréty • Václav Boštík a ka-
marádi • kuličková dráha • Spolek českých
kolařů cestovatelů Vysoké Mýto • Sbor paní
a dívek • Sbor Vlastimil • krajta Ernestýna •
„krojované párečky“ z Příluky • taneční skupina
Amapola Tribe • Lázeňské duchovní smyčcové
kvarteto • Becher zóna • lázeňské občerstvení
• soutěž Lázeňské prameny • projekt Najdi –
přečti – předej • výstava dobových kočárků •
lázeňské lavičky a další… 

9.30 – 12.00 / Městská galerie v domě U Rytířů 
VÝTVARNÁ DÍLNA: 
KOLOROVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Přijďte si v prostředí výstavy fotografií Olgy
Stráníkové vyzkoušet starou techniku, díky
které proměníte černobílé snímky v barevné! 

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

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

10.00 – 18.00 / 
druhé zámecké nádvoří 
LEHÁTKOVÁ VYHLÍDKA 
užijte si stylový výhled na renesanční památku
UNESCO, hudební doprovod: 
11.00 Sbor paní a dívek, Vlastimil

10.00 – 18.00 / park u Smetanova domu 
a dětské hřiště na Vodních valech
SMETANOVA DĚTSKÁ SCÉNA
minidisco s Mitrixem z Proseče roztančí i vaše
dětičky, vystoupí kapela Only Two • Indiánská
pohádka od divadla eMILLIon (15.30) • výprava
do pohádkového lesa a zábavné interaktivní
úkoly pro malé i velké • lehátková vyhlídka •
héliové balónky s kamarádem Nosálem červe-
ným • malování na obličej • „Unavovadlo“ dětí
– kuličková dráha • kolotoč řezbáře Matěje •
Kozí taxi • občerstvení po celý den… 

10.00 – 19.00 / regionální muzeum
SLUNEČNÍ LÁZNĚ NA TERASÁCH
hudební doprovod: 11.00 Big band ZUŠ 
Litomyšl, 13.00 Big band ZUŠ Vysoké Mýto 

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

13.00 – 17.00 / 
Radniční dvorek na Smetanově náměstí
BEZ BÁZNĚ VSTUPTE DO LITERÁRNÍ LÁZNĚ
Stylová čítárna s nabídkou kvalitní lázeňské li-
teratury ke čtení, k tomu šálek kávy či sklenka
vína, dětská čítárna s komiksy a deskovkami 

13.00 / regionální muzeum
OTUŽILCI ČESKÁ TŘEBOVÁ V SUDU U MUZEA 

13.40 / lázeňská kolonáda
PRŮJEZD AUTO-MOTO VETERÁNŮ 
KOLONÁDOU

13.30 – 18.00 /
zahrádka restaurace Lidový dům
PO KALÍŠKU S LITOMANKOU 
Odpoledne s dechovkami Litomankou a Dolno-
vankou, soutěž o nejlepší domácí  pálenku
(buchty s sebou)

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

14.15 / 
ze zámeckého návrší na Toulovcovo náměstí
PRŮVOD KOLONÁDOU

14.30 – 18.00 / 
Zámecká scéna na prvním zámeckém nádvoří
TANČÍRNA U HUBATÉ ANKY
• stylový bar s hubatou obsluhou
• soutěže pro dospělé
• živá hudba
• taneční lekce (v 15, 16 a 17) tančí Swing Busters
• Bedřichova 11 a další litomyšlské pivní speciály

před bývalým pivovarem rodiny Smetanových

15.00 / 
Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí
APPENDIXIE
swingová a jazzová kapela s lehkým nádechem
šílenství, během odpoledne vyhlášení divácké
soutěže elegance auto-moto-veteránů a celo-
roční soutěže Lázeňské prameny

17.00 / 
Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí
TOMÁŠ MATONOHA & PŘÁTELÉ 
vtipy – scénky – historky a písničky

18.00 / 
Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ LÁZEŇSKÝ KLOBOUK, 
KOSTÝM A LÁZEŇSKÝ PÁR 
(uzávěrka soutěže v 16.00)

19.00 / 
Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí
STO ZVÍŘAT
jedna z největších stálic na tuzemské ska scéně

21.00 / 
Hlavní lázeňská scéna na Toulovcově náměstí
BRASS AVENUE
dechový showband, který svými covery světo-
vých hitů roztančí každého

21.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 
NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA CHRÁMU

22.00 / Music Club Kotelna
LÁZEŇSKÁ AFTERPÁRTY 

NEDĚLE 1. KVĚTNA

10.00 – 15.00 / zámecký park
SNÍDANĚ V TRÁVĚ
přijďte na stylový lázeňský brunch - občerstvení
zajištěno, kytaru, deku a děti s sebou 

10.00 – 18.00 / Zámecký pivovar 
PROBUZENÍ JÓGOU 
9 rozmanitých lekcí jógy – bohatý doprovodný
program, občerstvení  

Program Zahájení 11. litomyšlské
lázeňské sezóny

www.lazneducha.cz

lazneducha 

#lazneducha
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Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové 
jsou za pár týdnů zpět!

Uctít památku M. D. Rettigové, která v Litomyšli
nejen žila, ale také učila hospodyňky, aby ve va-
ření nepodléhaly stereotypům a experimento-
valy, chceme samozřejmě i v době pocovidové.
Kromě dobrého jídla a pití, spousty vaření
a krásných vůní nás na Smetanově a Toulov-
cově náměstí čeká hodně muziky, troška toho
soutěžení a věříme, že také krásná setkání,
mnohdy doslova po letech!
Zapište si tedy prosím do diářů, že o víkendu 21.
až 22. května se rozhodně vyplatí být v Lito-
myšli. Sobotní slavnostní zahájení bude ve zna-
mení vystoupení LosHrncos, kteří nás dovedou
k hrobu M. D. Rettigové, kde proběhne krátké
poděkování této ženě s velkým „Ž“. Na hlavním
pódiu na Smetanově náměstí bude Škubánky
s mákem vařit sympatická Iva Hüttnerová, ob-
líbené jídlo Freddieho Mercuryho uvaří jeho
osobní tajemník Peter Freestone a své kuchař-
ské umění předvedou i zástupci Asociace ku-
chařů a cukrářů ČR. Celý den nás bude slovem
provázet Martin Karlík.  

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 O kotlík starosty Litomyšle,
které bude probíhat na Toulovcově náměstí.
O hudební doprovod se postarají například
Nové struny, zazní písně skupiny Queen v kon-
certním unplugged podání kapely Devinne

a chybět nebude ani večerní tancovačka s oblí-
benými Machos Burritos. Na letní scéně Sme-
tanova domu budou nejen pro děti připraveny
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vo-
chomůrky. Těšit se můžete i na nedělní Soused-
skou husičku servírovanou v hospodě
s nejvyšším stropem na světě. Doporučujeme
také nedělní procházku na Primátorskou hráz,
kde budeme celý den slavit 30. narozeniny
městských lesů. Chybět nebudou dobroty
ze zvěřiny, hry, soutěže či zvířátka a pohodová
muzika. 
Prezidentem Gastroslavností bude opět Václav
Šmerda z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Do-
dejme, že tyto městské slavnosti se konají pod
záštitou Romana Línka, náměstka hejtmana
Pardubického kraje a organizace města je po-
řádají ve spolupráci s nejoceňovanější gastro-
nomickou školou v ČR, SOŠ a SOU Polička, AKC
ČR, Sborem paní a dívek, Restaurací a minipi-
vovarem Veselka. Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Ta Božena! – objevte její svět a bavte se
strana 1 >
„Projekt jsme ve spolupráci s kolegy z litomyšl-
ských a českotřebovských kulturních organizací
připravovali několik měsíců. V každém městě
jsme vytipovali čtyři místa, kde Božena Něm-
cová skutečně strávila nějaký čas. Lokality
budou mít speciální značení a až je
lidé navštíví, tak se buď ze speci-
ální brožury, nebo chytrého tele-
fonu dozvědí něco zajímavého
ze života naší slavné spisova-
telky. Dostanou důležitý kon-
text k jejímu pobytu v Litomyšli
a České Třebové a na každém
z osmi zastavení na ně také
bude čekat část povídky Markéty
Pilátové. Účastníci s chytrými te-
lefony si mohou naskenovat QR kód
a budou si moci pustit i audionahrávku,
ale myslíme i na spoluobčany a turisty, kteří
preferují život bez chytrého telefonu. Proto v in-
formačních centrech a partnerských organiza-
cích necháme zdarma k vyzvednutí doprovodné
brožury s kompletními informacemi,“ vysvětluje
fungování literárních toulek Martina Zuzaňá-
ková, ředitelka Městské galerie Litomyšl.

A jaká zastavení na účastníky čekají? V Lito-
myšli se jedná o dům č. p. 27, Hotel Zlatá
hvězda, restauraci Slunce a Augustovu ti-
skárnu. V České Třebové mohou zájemci navští-
vit restauraci Na Horách, kapli Panny Marie

Pomocné, lavičku Boženy Němcové a dům
č. p. 605. „Chtěli jsme spojit toulky

krásnými lokalitami s historickými
událostmi a zajímavými informa-

cemi ze života Boženy Něm-
cové, kterou chceme představit
i z lidské stránky. Nezapomněli
jsme ani na děti, je pro ně při-
pravený speciální program.
S dětskou hrací kartou mohou

splnit osm úkolů a vytvořit si tak
vlastní pohádkovou postavu. Vel-

kým lákadlem pro milovníky litera-
tury je zbrusu nová a pro tento projekt

napsaná povídka autorky Markéty Pilátové
s názvem Poslední přání. Je to atmosférický pří-
běh právě o Boženě Němcové, takže při hezké
procházce se lidé dozvědí nejenom zajímavé in-
formace o jejím nelehkém životě, ale zároveň si
mohou přečíst unikátní povídku. Na každém za-
stavení bude čekat jedna část, vše se dá během

hezkého víkendového dnu stihnout obejít, my-
sleli jsme na to, aby místa byla dostupná pěšky
při příjemné procházce krajinou,“ dodává Iva
Pekníková, ředitelka Městské knihovny Lito-
myšl. 
Markéta Pilátová napsala povídku pro projekt
kvůli svému vztahu k Boženě Němcové, kterou
si řada z nás pamatuje díky povinné četbě, ale
občas se zapomíná na to, co svými díly a činy
chtěla sdělit. „Vždycky mi svými příběhy vyprá-
věla o proměně. Díky ní jsem pochopila, že pro-
měna je to jediné stálé v našich životech. Od té
doby co znám její příběhy, tak nějak tuším, že
se zvířaty se dá mluvit, a doufám, že někde da-
leko za horami je k mání živá a mrtvá voda. Jen
se člověk musí odhodlat a vyrazit pro ni,“ do-
dává jedna z našich nejúspěšnějších soudobých
autorek na adresu Boženy Němcové.
Na literární toulky budete moci vyrážet po dobu
tří let, poté dojde k vyhodnocení projektu a jeho
případnému prodloužení. Kromě audionahrávek
pořadatelé připravují i bohatý doprovodný pro-
gram. Více informací najdete na webu www.ta-
bozena.cz a v květnové Lilii, kde přineseme
další informace.

-mv-

K lázním patří neodmyslitelně i léčivé prameny.
Takovým pramenem však nemusí být jenom
voda z termálního zdroje, duši léčí především
pozitivní energie, zklidnění, pozapomenutí
na starosti a dobrá nálada, někdy pomůže
i dobré jídlo a pití. Proto zařazujeme mezi
zvláštní skupinu lázeňských pramenů právě
prameny gurmánské. Zájemci o tento druh pra-
menů budou moci až do konce roku 2022 nav-
štěvovat restaurace a za konzumaci speciálně
pro lázeňské hosty připravených nápojů či po-
krmů sbírat razítka do svých hracích karet. Hrací
karta bude součástí Lázeňského oběžníku.
Stáhnout si ji můžete i na www.lazneducha
nebo na webu města Litomyšl.
Pro milovníky výzev tu máme rychlosoutěž –

pokud zvládnete nasbírat 5 razítek během so-
boty 30. dubna 2022 do 16.00 hodin, můžete
být mezi odměněnými ještě letos. Stačí ode-
vzdat hrací kartu v Lázeňském infostánku
na Toulovcově náměstí a kolem 16.30 číhat
u hlavního pódia, zda budete vylosováni. 
Vydáte-li se rychlostí pomalejší, můžete si
návštěvu gurmánských pramenů užívat až
do konce roku 2022. Pro zařazení do slosování
budete opět potřebovat alespoň 5 razítek z 28
uvedených litomyšlských pramenných míst.
Objednáte-li si na daném místě speciálně pro
vás připravený lázeňský nápoj či pokrm, získáte
razítko do hrací karty. Po splnění této podmínky
nám vyplněnou hrací kartu zašlete mailem
na adresu lazneducha@litomysl.cz, kartu mů-

žete doručit i poštou nebo osobně na adresu
Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního
ruchu, Bří Šťastných 1000, Litomyšl. Do loso-
vání o hodnotné ceny budou zařazeni ti, kteří
zašlou správně vyplněnou hrací katu nejpozději
do 31. prosince 2022. Losovat se bude z těch
soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže
a ochutnali minimálně 5 gurmánských pra-
menů. Vítězové budou odměněni hodnotnými
cenami poslední dubnovou sobotu 2023,
v rámci Zahájení 12. litomyšlské lázeňské se-
zóny. Výherci budou o výhře informováni mini-
málně 15 dní před konáním akce.

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Zasoutěžte si s Lázeňskými prameny
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ZAMYŠLENÍ

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Dne 28. dubna 2022 oslaví manželé Toma-

novi z Kornic 60 let společného života. Do dal-
ších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti. Dcery Iva a Alena s rodinami.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit neskonalé
díky, úctu a obdiv VŠEM zaměstnancům Centra
sociální pomoci města Litomyšle a Domova se
zvláštním režimem Na Skalce, kde strávila po-
sledních 5 měsíců života moje milovaná teta
ing. Bohuslava Nekvindová. Všichni, kdo se po-
díleli na péči o těžce nemocnou tetu (od vedení
domova paní ředitelkou Alenou Fiedlerovou, so-
ciální pracovnice, zdravotnický personál pod ve-
dením vrchní sestry Jitky Belfiové, lékaře
MUDr. Davida Dezorta, MUDr. Daniely Krejčí,
animační pracovnice, všechny úžasné ošetřo-
vatelky, ale i pomocný personál), se stali nám
i tetě velikou oporou a druhou rodinou.
Do poslední chvíle byla zachována důstojnost,
úcta a pieta k umírajícímu člověku.
Všem bych chtěla poděkovat za neutuchající
pozitivní energii, laskavost, cit i profesionalitu,
které rozdávají každým dnem i hodinou při své
fyzicky i psychicky náročné práci a navíc v ne-
lehkých podmínkách.
Jako občani města Litomyšle bychom měli být
vděčni za to, že se podařilo vybudovat takovéto
zařízení s takovými lidmi, jak jsem je poznala,
a apelovat na zlepšení kapacity a zázemí pro
klienty i personál, kteří si to bezesporu zaslouží.

Vždyť nikdo z nás bez rozdílu postavení, věku
nebo vzdělání si nemůže být jistý, zda nebude
někdy takové služby potřebovat.
Ještě jednou veliké díky

Za rodinu Alena Lašková, Litomyšl
Dne 19. dubna 2022 uplyne

15 let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan
Jan Lenoch z Pohodlí. Kdo jste
jej znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka
Marie a děti s rodinami.

3. dubna uplyne rok, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, syn, bratr a kamarád
pan Jan Lněnička z Pohodlí u Litomyšle. S lá-
skou v srdíčku vzpomíná celá rodina.

Ve středu 23. března nás v 78 letech navždy
opustil dlouholetý zastupitel a místostarosta
města pan Vladimír Novotný. Řada z nás si jej
jistě pamatuje jako uznávaného sportovce, ob-
líbeného pedagoga, aktivního, veselého muže
a nositele Ceny purkmistra Laška za jeho celo-
životní zásluhy ve sportovní oblasti. Touto ces-
tou chceme vyjádřit pozůstalým upřímnou
soustrast. Na počest zesnulého byl u měst-
ského úřad vyvěšen černý prapor. Prosíme, vě-
nujte mu s námi tichou vzpomínku. Čest jeho
památce a děkujeme za vše, co pro Litomyšl 
a občany vykonal. Daniel Brýdl, Radomil Kašpar.

Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!
Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; pak
se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali
nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“
S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden
po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí ho urá-
želi; potřásali hlavou a říkali: „Když chceš zbořit
chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň
sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup s kříže!“ Po-
dobně se mu posmívali i velekněží spolu se zá-
koníky a staršími. Říkali: „Jiné zachránil, sám
sebe zachránit nemůže. Je král izraelský – ať
nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho! Spolehl
na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť
řekl: ‚Jsem Boží Syn!‘“ Stejně ho tupili i povstalci
spolu s ním ukřižovaní.

Matoušovo evangelium 27,35-44

Smrt Ježíše Krista byla vyvrcholením Božího zá-
chranného plánu. Jeho krev smývá hříchy kaž-
dého, kdo v něj věří. Již staletí předtím Hospodin
skrze proroky mnohokrát ukazoval svému lidu,
že jednou přijde Mesiáš, trpící služebník, který
zemře pro naše nepravosti. Bůh dávno předtím
prorokům ukazoval to úžasné světlo, Ježíše
Krista, které přijde na tento temný svět, který je
plný zla, hříchu a utrpení. 
Ježíš konečně přišel, narodil se, dospěl, kázal,
uzdravoval, učil lidi o Božím království a ukazo-
val jim cestu k věčnému životu. Nikdy nikomu
neublížil, nikoho nezabil. Pomáhal, uzdravoval
chromé, němé, slepé, malomocné, dokonce kří-
sil mrtvé. Opravdový služebník. A přesto, když
na kříži visí tento nevinný trpící služebník, musí
s bolestí sledovat dění pod sebou. Vojáci losují
o jeho šaty, ostatní lidé stojí kolem, vysmívají se
mu a uráží ho. Podobně se chovali dokonce i ti,
kteří viseli vedle něj. Jaký to žalostný a bolestivý
pohled, který se naskytl ukřižovanému Božímu
Synu. Musel snášet výsměch, potupu a urážky

od těch, které přišel zachránit. On za ně přišel
zemřít, počítal s tím dopředu, vždyť tak přece již
dávno pravili proroci. Přišel zemřít nejen za ně,
ale za každého z nás. Chce smazat naše hříchy,
abychom získali život věčný, aby lidstvo znovu
žilo v harmonii s Bohem. 
Kristus musel snášet nejen posměch, ale také
pokušení. „Zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží,
sestup s kříže!”. „Ať nyní sestoupí z kříže a uvě-
říme v něho!”. Jsi opravdu Boží Syn, Ježíši?
Pokud ano, dokaž to a sestup z kříže. Jsi
opravdu král? Zachraň se, sestup z kříže, dokaž
nám to a my ti uvěříme. Kristus přišel na tuto
zem, aby za nás položil život. Tito lidé ho ale
v hodině nejtěžší pokoušeli. Byla to dozajista
práce samotného ďábla, který dělal vše proto,
aby dílo spasení nebylo naplněno. Mesiáš, který
by sestoupil z kříže, který by použil svou moc,
aby se zachránil od svého údělu, by byl pora-
žený Mesiáš. Ježíš ale ani v nejtěžší hodině ne-
podlehl pokušení a vypil kalich hořkosti až
do úplného dna. Zvítězil.
Postavme se v myšlenkách na chvíli pod Kristův
kříž. Nezazněla někdy v našich životech po-
dobná slova těm, které na Ježíše volali lidé
tehdy? Jestli jsi Bůh, tak to dokaž a udělej zá-
zrak. Jestli existuješ, udělej něco s tím, co se
ve světě děje. Jsi-li opravdový, dokaž mi to a já
ti uvěřím. Nemáme v životě odpovědi
na všechny otázky. Máme ale odpověď na to,
kdo všechny problémy jednou pro vždy vyřeší.
Ježíš Kristus ukřižovaný a vzkříšený, který ze-
mřel za každého člověka, který chce zachránit
i ty, kteří se mu vysmívají. Směřujme nejen naše
ale i pohledy ostatních lidí na láskyplného trpí-
cího služebníka, který položil život za to, aby
každý, kdo v něho uvěří, získal naději v tomto
nejistém světě. Slíbil, že se jednou vrátí na tuto
zem a ukončí dějiny zla a hříchu. Postavme se

před Kristův kříž a pohleďme na toho, který po-
ložil život za to, abychom my mohli jednou zí-
skat lepší, radostnější a plnější život bez konce.
Díky, Pane Ježíši, že jsi to za mne podstoupil,
těším se na setkání s Tebou.  Tomáš Ondráček

Velikonoční
bohoslužby
Římskokatolická církev 
(Všechny bohoslužby se uskuteční v kapitulním
kostele.)
14. 4. - Zelený čtvrtek v 18.00 Bohoslužba 
    s připomínkou Ježíšovy poslední večeře 
15. 4. - Velký pátek v 15.00 
    Obřady s pašijemi a uctíváním kříže
16. 4. - Velikonoční vigilie ve 20.30 Slavnostní
    vigilie zmrtvýchvstání s křtem dospělých
17. 4. - Hod Boží velikonoční v 7.30; 9.00, 17.45
    Slavnost zmrtvýchvstání Páně 
18. 4. - Velikonoční pondělí v 7.30, 9.00, 17.45 
    Bohoslužba velikonoční radosti

Československá církev husitská
14. 4. - Zelený čtvrtek v 17.00 Pesachová večeře
    s připomínkou poslední večeře Páně
15. 4. - Velký pátek v 17.00 Pobožnost 
    se čtením pašijí
16. 4. - Bílá sobota ve 20.00 Velikonoční vigilie
17. 4. - v 9.00 - Sváteční bohoslužba 
    v Husově sboru v Litomyšli
    v 11.00 - Sváteční bohoslužba 
    v kostele Nalezení sv. Kříže v Trstěnici
18. 4. - Velikonoční pondělí ve 14.30 
    - Ekumenická bohoslužba v kostele Boží
    lásky v Budislavi

Českobratrská církev evangelická
14. 4. - Zelený čtvrtek v 18.00 čtení pašijí
15. 4. - Velký pátek v 9.00 bohoslužby 
    s večeří Páně
17. 4. - Velikonoční neděle v 9.00 bohoslužby 
    s večeří Páně
18. 4. - Velikonoční pondělí v 9.00 bohoslužby

Církev bratrská v Novém kostele
14. 4. - Zelený čtvrtek v 17.00 
    Náznak židovské paschy pro děti
15. 4. - Velký pátek v 9.30 bohoslužby
    s Večeří Páně
17. 4. - Hod Boží Velikonoční v 9.30 Velikonoční
    bohoslužby se křtem a Večeří Páně

Daniel Kvasnička

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

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

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

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

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík
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HISTORICKÉ POHLEDY

465 let – 23. 4. 1557 zemřel v Praze Mikuláš
Šúd ze Semanína, litomyšlský rodák, nastou-
pil na Bratrskou školu v Litomyšli, po ní na Kar-
lovu univerzitu v Praze. Studoval hvězdářství
a matematiku, zůstal na fakultě a dosáhl
funkce děkana. Král Ludvík Jagellonský ho za
zásluhy ve vědě povýšil v září 1525 do stavu
rytířského, udělil mu erb a přídomek ze Sema-
nína. 
190 let - 12. 4. 1832 se narodil Antonín Au-
gusta, zakladatel moderního českého nakla-
datelství, od roku 1852 majitel tiskárny
v Litomyšli. Vydával časopis Obrazy života
a první litomyšlské noviny „Hlas z Litomyšle”,
vytiskl řadu českých i německých knih a časo-
pisů. Přivedl roku 1860 téměř na celý rok do Li-
tomyšle Jana Nerudu a v roce 1861 Boženu
Němcovou.
150 let – 20. 4. 1872 se narodil v Litomyšli An-
tonín Metyš, roku 1900 založil a vedl v Lito-
myšli vlastní hudební školu. Upravoval lidové
a psal chrámové písně, v rukopise zanechal
Houslovou školu. 
115 let - 25. 4. 1907 se narodil Jan Černý, so-
chař, řezbář, malíř a sklářský výtvarník. V le-
tech 1937–1939 působil jako externí učitel pro
umělecký obor na Zemské průmyslové škole
v Litomyšli. Později na sklářské škole v Žele-
zném Brodě objevil a rozvinul jeden ze způ-
sobů tvorby soch ze skla – tavení ve formách.
Jeho plastiky dosáhly úspěchu na celém světě.
Na 250 svých prací věnoval muzeu v Poličce
(největší kolekce v republice).
115 let – 8. 4. 1907 zemřela v Praze Hana Kva-
pilová, slavná divadelní herečka. U příležitosti
slavnostního otevření Smetanova domu v Li-
tomyšli hrála 12. června 1905 hlavní roli v di-
vadelní hře A. Jiráska M. D. Rettigová.
Výjimečnost představení podtrhla osobní
účast autora hry Aloise Jiráska. 
110 let – 3. 4. 1912 se narodil v Litomyšli Pra-
voslav Martínek, malíř, grafik, ilustrátor, stře-
doškolský učitel. Po maturitě na litomyšlském
gymnáziu vystudoval ČVUT a AVU v Praze (žák
Maxe Švabinského). Vyzdobil monografie
Františka Laška – Po stopách litomyšlských
Valdštejnů a jejich doby a Ze staré slávy Lito-

myšle. Byl činný v Sokole, jeho díla jsou za-
stoupena ve sbírkách Městské galerie Lito-
myšl.
135 let – 27. 4. 1887 zemřel v Litomyšli P. An-
tonín Šanta, katolický duchovní, spisovatel,
buditel a filozof. Roku 1842 byl vysvěcen
na kněze a přišel do Litomyšle, kde působil
nejprve jako kaplan a od roku 1862 až do své
smrti jako děkan. Byl prvním předsedou spolku
Vlastimil, zakládající člen Sokola a okresním
školním inspektorem. Byl hostitelem F. A.
Braunera, B. Smetany, herečky Otylie Sklená-
řové Malé a příznivcem Boženy Němcové. Jako
jedna z postav vystupuje ve Filosofské historii
od A. Jiráska. 
5 let – v neděli 16. 4. 2017 byly vyzvednuty
a umístěny do opravené zvonice chrámu Na-
lezení svatého Kříže tři nové zvony, pojmeno-
vané Svatý Václav, Svatý Josef a Panna
Marie, ze zvonařské dílny Tomášková -Dytry-
chová z Brodku u Přerova. Před zavěšením
novým zvonům požehnal litomyšlský titulární
biskup Pavel Konzbul. Výroba zvonů byla fi-
nancována z části veřejnou sbírkou, pan Jiří
Mach věnoval půl milionu korun na výrobu nej-
většího zvonu Svatý Václav a město Litomyšl
uhradilo třetí část na opravu zvonice a další
úpravy. 
10 let – v sobotu 28. dubna 2012 se Litomyšl
stala lázeňským městem. S myšlenkou zřízení
„léčebných lázní v Litomyšli v duchu odkazu
Josefa Váchala z Krvavého románu“ přišel pod-
nikatel Jaroslav Vencl, emeritní starosta Miro-
slav Brýdl a nakladatel Ladislav Horáček. Díky
lázním ducha byla Litomyšl vyhlášena nejma-
gičtějším místem v republice a získala si re-
spekt i skutečných léčebných lázní.
115 let – 23. dubna 1907 se usneslo zastupitel-
stvo, že bude pořízen orloj, který bude zdobit
1. patro radniční věže na litomyšlském ná-
městí. Orloj byl instalován v říjnu 1907 a 18.
téhož měsíce slavnostně uveden do chodu.
Navržením výtvarné kompozice desky lito-
myšlského orloje byl pověřen talentovaný
umělec, student Umělecko-průmyslové školy
a AVU v Praze (žák V. Hynaise) Antonín Růžička
z Čáslavi. Lenka Backová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let  – Bohumila Jílková – Kornice, 
Jana Ludvíčková, Libor Matouš, 
Anna Prokopová, Zdeněk Pohl, Josef
Ryšan, Jitka Rektoříková, Zdeňka Sulková
85 let – Jiří Doležal, František Lorenc, 
Marie Mejtová, Václav Šťovíček
90 let – Jan Klejch
92 let – Jiří Wotruba
93 let  – Josef Bočan
94 let – Anna Stodolová
97 let – Věra Kutová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Josef Lenoch, Morašice – 
Marie Němcová, Morašice
    

Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Josefem Linkem (72 let)
Františkem Kuchtou – Pohodlí (74 let)
Mgr. Vladimírem Novotným (78 let)
Marií Klusoňovou (82 let)
Jiřím Exlerem (krátce nedožitých 88 let)
Josefem Radimeckým(93 let)

Vzpomínáme.

Ve společenské kronice naší Lilie jsou každý
měsíc uváděna pouze jména těch, kteří se
zveřejněním souhlasili nebo za které dali
svůj souhlas zákonní zástupci či příbuzní.

Dana Kmošková, předseda KPOZ

Zámecký pivovar
Zámecký pivovar byl postaven za vlády Pern-
štejnů roku 1585 jako věrný slohový protějšek
zámku včetně sgrafitové výzdoby. Pivovar byl
roku 1630 ještě rozšířen, tehdy byly k pivovaru
připojeny další 3 domy. Počátkem 18. století při-
byla barokní výzdoba – dílo F. M. Kaňky. Sgrafi-
tová malba na pivovaru byla za hraběte Jiřího
Josefa Valdštejna zastřena maltou za účelem
žádoucí jednoduchosti, jako na zámku, nyní je
na některých místech opět obnovena. V přízemí
pivovaru se 2. března 1824 narodil hudební
skladatel Bedřich Smetana jako jedenácté dítě,
ale první syn místního sládka. Pivovar byl zru-
šen v roce 1953. První etapa rekonstrukce
(2004–2006), které předcházely vnější opravy
objektu, se týkala prostorů západně od prů-
chodu skrze pivovar; během druhé etapy (2011–
2014) byly opraveny zbývající prostory
ve východní části. Autorem rekonstrukce je AP
atelier Praha zastoupený Ing. arch. Josefem
Pleskotem. Lenka Backová

Čtení jmen 
na Jom ha-šoa 
Na středu 27. dubna je naplánována připomínka
80. výročí transportů židovských občanů z Li-
tomyšle. Od 19.30 hodin se v chrámu Nalezení
svatého Kříže uskuteční veřejné čtení jmen
obětí a uctění jejich památky. Všichni jsou sr-
dečně zváni. -red-

Co je Jom ha-šoa?
Jedná se o maraton čtení jmen mužů, žen a dětí,
kteří byli nacisty označeni a nespravedlivě pro-
následováni jako rasově méněcenní a jejichž ži-
voty byly zmařeny ponejvíce v plynových
komorách vyhlazovacích táborů.
Tím, že jejich jména vyslovujeme nahlas a ve-
řejně, vracíme zapomenuté, nevinné oběti lid-
ské nenávisti, násilí a bezpráví do našeho
povědomí, naší společné historie. Přispíváme
k tomu, aby se úcta k obětem nacistického ra-
sového pronásledování stala součástí kulturní
tradice většinové společnosti.

převzato z webu terezinstudies.cz
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Václav Girsa 
- Zloděj dřeva
Galerie Miroslava Kubíka Vás zve na výstavu
Václav Girsa - Zloděj dřeva. Jádrem malířské
práce Václava Girsy je postižení vitálních sil,
které prostupují živé i neživé entity a procesy.
Jestliže ve svých expresivních obrazech často
vychází z dětského výtvarného projevu, je to
právě kvůli schopnosti dětí transponovat do ob-
razů své holistické vnímání světa, v němž vše
prostupuje fyzická i mentální energie, objekty
splývají se subjekty, vědomí s podvědomím
a všední s magickým.
Otevřeno 9. 4. - 28. 5. 2022, čtvrtek - neděle od
10.00 do 17.00 hodin. Vernisáž 09.04.2022
od 17.00 hodin. Smetanovo náměstí 71, Litomyšl
www.galerie-mk.cz. Petra Kulhavá

Zelený čtvrtek
Zveme děti i dospělé na velikonoční dílnu, která
se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2022 od 8 –
12 h ve Středisku volného času Litomyšl. Připra-
veno je tvoření, při kterém si vyzkoušíte malo-
vání kraslic voskem, mozaikovou techniku,
drobné vyrábění z papíru, artyčokovou techniku
– zdobení polystyrenových vajec mašlemi a de-
korace z pergamenového papíru. Cena za celé
dopoledne je 150 Kč (všechny výrobky si odne-
sete domů). S sebou si přineste vyfouknutá va-
jíčka, přezůvky a svačinu. Přihlašování online je
pouze elektronicky na našem webu svc.lito-
mysl.cz, nejpozději do pátku 8. dubna.
Těšíme se na vás.      Anna Kmošková

Ekumenická křížová cesta po Litomyšli
Po přerušení, které bylo v minulých letech spo-
jeno s epidemií, jež nám zabránila v konání spo-
lečných setkání, bychom se v čase před
letošními Velikonocemi rádi znovu vydali
na ekumenickou křížovou cestu po Litomyšli.
Její osnovou bude opět příběh z lásky k nám
podstoupené oběti Pána Ježíše Krista, v jehož
světle budeme chtít uvidět nejen dějiny našeho
města, ale také to, co se nyní děje na Ukrajině.
Předešlé společné křížové cesty vedly dvěma
trasami, ty první končily u židovského hřbitova,
ty další na Popravčím vršku. Letos půjdeme tra-
sou třetí, kterou před dvěma lety prošel z výše

zmíněných důvodů sám bratr kazatel Daniel
Kvasnička, v loňském roce už přibral alespoň
nás duchovní a letos jste na tuto cestu zváni
i vy všichni ostatní. Začínat se bude jako vždy
u piaristického kostela Nalezení sv. Kříže, a to
v pátek 8. dubna v 16.00 hod. Trasa povede Lí-
bánkami k Anežce České a pak nazpátek kolem
pohřebiště vojáků z napoleonských válek na li-
tomyšlský hřbitov. Také děti se zase mohou
těšit na svůj „hledací“ program.
Otevřené lidi všech vyznání i bez vyznání sr-
dečně zve spolu se všemi litomyšlskými du-
chovními Štěpán Klásek

Charitativní bazárek opět U Mydláře
Srdečně vás zveme na již 4. ročník charitativního
bazárku oblečení, doplňků a všeho, co nám
v šatníku může udělat radost. Předešlé ročníky
měly velký úspěch nejen u žen, ale společně
s vámi jsme pomohli například Barunce, Vojtí-
škovi, ale také jsme zakoupili čističky vzduchu
dětem do škol. Tentokrát celý výtěžek poputuje
do Speciální mateřské školky v Moravské Tře-
bové. Můžete se těšit na opět krásné kousky za
zlomek ceny, ale také na výbornou dobro limo-
nádu. Pomoci můžete společně s námi tak, že si
přijdete udělat radost a nakoupíte nebo věnujete

k prodeji pěkné kousky. Věřte, že to, co nedělá
radost vám, může udělat ještě radost dál. 
Charitativní bazárek s Nadačním fondem man-
želů Pokorných dá věcem nový smyl ve čtvrtek
14. dubna od 13.00 do 17.00 hod. a v pátek 15.
dubna od 9.00 do 13.00 hod. Věci k prodeji mů-
žete přinést k Mydlářovi během otevírací doby
od 8. dubna. 
Opět se těšíme na báječnou atmosféru. Více in-
formací na FB nadačního fondu. 

Hana Kopecká
za Nadační fond manželů Pokorných

Jeden za všechny,
všichni za jednoho!
Nejen v době adventu chceme pomáhat, proto
v sobotu 9. dubna 2022 od 9.00 do 12.30 hodin
zveme všechny studenty, absolventy, rodiče,
prarodiče i přátele našeho gymnázia na chari-
tativní akci nazvanou Den pro Ukrajinu. 
Studenti i učitelé gymnázia ve spolupráci
s ostatními základními a středními školami v Li-
tomyšli připraví zážitkové dopoledne v naší
škole, ale hlavně v její blízkosti, na předzahrád-
kách a na hřišti. Těšíme se na setkání i s našimi
novými žáky, studenty, kamarády a jejich rodi-
nami z Ukrajiny. 
Co vás čeká? Dobré jídlo i pití, zábava v podobě
hrané pohádky o Jeníčkovi a Mařence, kterou
budou premiérovat žáci „modré” školy, nebo
písně provedené sborem „zámecké“, také Veli-
konoční trh, kde si můžete zakoupit drobné de-
korace, o které se společně postarají studenti
GAJ, ZSAT, SPGŠ a Trading Centre. Na závěr vy-
dražíme nejlepší výtvarné práce žáků z „čer-
vené” školy. Inspiraci na odpolední program
přinesou žáci ze Školamyšle, kteří budou celé
dopoledne rozdávat letáky s tipy na výlety do
okolí. Nebude chybět ani sport. Na hřišti za ško-
lou se odehraje fotbalový turnaj mezi litomyšl-
skými školami a týmem dětí z Ukrajiny.
Výtěžek této charitativní akce bude věnován na
podporu Ukrajiny. 

Lucie Krejzová a Eva Novotná   

Podrobný program naleznete na stránkách GAJ,
v případě nepříznivého počasí budou akce pro-
bíhat v budově gymnázia.  

Jsme rádi, že je tady chvíle,
kdy se radujeme nejenom
z prvních jarních paprsků, ale
i z toho, že konečně můžeme
do naší školy (T. G. Masaryka)
někoho pozvat.
Byl to hodně dlouhý čas, kdy
za dveřmi „Modré“ pod rou-
škami vznikala divadelní a ta-
neční vystoupení, která jsme
nikomu nehráli, keramické,
řezbářské a všelijaké kreativní
výrobky, které nemohl nikdo
vidět. Konečně se můžeme
předvést a mít to nejlepší
obecenstvo na světě – rodiče,
prarodiče, kamarády,…
Jarní slavnost se uskuteční

v úterý 12. dubna od 15 – 18
hodin a bude pod taktovkou
dětí ze školní družiny a klubu.
Mají připravené divadelní vy-
stoupení „Jeníček a Mařenka“,
své taneční dovednosti před-
vedou „Modré hvězdy“, na vý-
stavě budou výrobky dětí
z keramické i řezbářské dílny,
dále je připraveno několik tvo-
řivých dílen – pletení pom-
lázky, vázání z proutí,
velikonoční ozdoby, malování
vajíček, setí osení atd.
Hlavní je, že se setkáme a spo-
lečně si užijeme jarní veliko-
noční odpoledne. 

Renata Nohavcová

Jarní slavnost na „Modré“ 
aneb Větráme školu

Výroba vlastního bloku s young block
sobota 9. dubna od 17 hodin v Portmoneu
pátek 6. května od 17 hodin v Portmoneu
S nadcházejícím jarem je nutné připravit se
na novou sezónu plnou nápadů, zážitků a inspi-
race. Vyrobte si podle svých představ zbrusu
nový papírový blok na poznámky všeho druhu.
Ať už se z něj v průběhu roku stane cestovatel-
ský deník, receptář, snář, deník nebo plánovač,
pokaždé hravě předčí kteroukoliv poznámku
nebo vzpomínku uloženou ve Vašem telefonu.
A i když je dnes v nabídce obchodů spousta
krásného zboží, vlastnoručně zhotovený blok
podle svých představ přeci jen přináší něco
navíc. Každé jeho otevření bude osobním papí-
rovým rituálem. Pokaždé se tak totiž dotknete
vlastního světa a snů. A až Vám ho někdo poch-

válí, můžete dobrý pocit z práce s přírodním
materiálem korunovat přiznáním, že to Vy sám,
Vy sama jste ho vyrobili!
Přijďte si vyrobit svůj blok pod vedením zkušené
lektorky Petry Vogelové, pro kterou je ruční vý-
roba bloků a sešitů i každodenním zaměstná-
ním. Kurz totiž probíhá ve spolupráci s firmou
young_block z Litomyšle. Na dílnu je nutné při-
hlásit se předem na email klimesova@rml.cz
nebo na tel. 777 840 425. Kapacita je 8 osob.
Kurz je určen pouze pro dospělé a děti přibližně
od 12 let. Cena dílny 400 Kč včetně vstupu
do expozice. Portmoneum bude otevřeno vý-
hradně pro účastníky kurzu. Doba trvání je asi
3 hodiny.

Hana Klimešová
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Hospodaření
s nadhledem
Celý název přednášky mladého geografa
Mgr. Jiřího Tomíčka, kterého jsme v Litomyšli
mohli poznat již při jeho vyprávění a promítání
o Špicberkách, zní „Hospodaření s nadhledem
aneb využití družic pro šetrné zemědělství“
a navazuje tak na poslední přednášku „Uživí
nás Země?“, kterou v Husově sboru v Litomyšli
v rámci dialogu vědy a víry měl profesor Josef
Špak.
Srdečně všechny zájemce o toto téma, ale také
obecněji o dialog vědy a víry zveme k dalšímu
setkání, které se v Husově sboru v Litomyšli
na Toulovcově náměstí uskuteční v sobotu 23.
dubna od 10.00 hod. Sám Jiří Tomíček by raději
svou přednášku označil skromněji jako dialog
vědy s laickou veřejností, ale biblický a teolo-
gický úhel pohledu nebude chybět a zazní
v úvodním zamyšlení Mgr. Lukáše Štursy, Ph.D.,
a věříme, že i v následné diskusi.
Po hlavním dopoledním programu počítáme se
společným obědem (z hlediska zajištění dosta-
tečného občerstvení dejte, prosím, najevo svůj
zájem o účast na tel. 724 704 977) a po obědě
ještě s rozhovorem na vámi přinesená témata,
případně s malou procházkou po Litomyšli.
Na setkání s vámi se těší Štěpán Klásek

Šťastný princ od Oscara Wilda 
ve Smetanově domě
Smetanův dům vás srdečně zve 24. dubna 2022
od 15.00 hodin na nedělní muzikálovou po-
hádku Šťastný princ. Tato výpravná rodinná in-
scenace od autora Oscara Wilda vznikla
spoluprací týmu Divadla bratří Formanů s Di-
vadlem Lampion. 
Šťastný princ je velkolepá socha pozlacená jem-
nými plátky ryzího zlata. Její oči jsou ze dvou sa-
fírů a v jílci meče sochy je zasazen veliký rudý
rubín. Každý tuto sochu obdivuje a skrytě jí zá-
vidí její bezstarostné štěstí. Jednoho 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 Vlaš-
tovičce o tom, jak když byl ještě živý a měl lid-
ské srdce, nikdy nepoznal smutek a nářek. Žil
pouze z pohodlí a radovánek v paláci a byl
šťastný. Nikdy netoužil poznat, co se skrývá za
vysokou zdí paláce; stačilo mu jeho bezsta-
rostné 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, rubíny
a zlato chudým lidem. Vlaštovička musí odle-
tět za svými druhy, ale nakonec službu Prin-
covi vykoná. A když je pak Princ slepý (místo
očí měl safíry), rozhodne se Vlaštovička, 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 strh-
nout, protože už nebyla zlatá, a tudíž ani
krásná a užitečná. Učení lidé (profesoři
na škole) se shodli, že je nyní naprosto bez-
cenná a že by se měla roztavit a z ní udělat
socha nová. A tak sochu dali roztavit a z ní
udělali sochu starosty. Olověné srdce se jim
však roztavit nepodařilo. Více informací na-
leznete na našich webových stránkách
www.smetanuvdum.cz

Pavlína Růžičková

Africké
safari v kině
Srdečně vás zveme na projekci spojenou
s přednáškou Velké Safari a usmíření s Afrikou?,
cestovatelský projekt Kateřiny a Miloše Motani.
Prostřednictvím natočených materiálů pro-
zkoumáte Namibii, Botswanu a Zimbabwe. Uvi-
díte sloní koupel, nosorožce, oryxe, antilopy,
zebry, hrochy, hyeny, spousty žiraf a lvy. Zaví-
táte do skalnaté oblasti Spitzkoppe, Watter-
berg, národního parku Etosha, objevíte deltu
řeky Okavango, zakrslé baobaby i Viktoriiny vo-
dopády. Projdete se po africké savaně, kde sta-
nete tváří v tvář hbitým gepardům. Čeká vás
i zábavná jízda na kajaku mezi lachtany.
Ve městě Opuvo se setkáte s různými zajíma-
vými kmeny – červenými Himba, pestrobarev-
nými Demba a kmenem Herero, jehož ženy nosí
podivné rohaté turbany. Cestovatelé se po le-
tech vrací na místo, kde byli přepadeni a okra-
deni. Doufají, že tentokrát se jim nic zlého
nestane a snad se jim podaří dojít smíření
s Afrikou, která jim kdysi ublížila.
Přijďte do Kina Sokol v pondělí 25. dubna
v 19.00 hod. Vstupenky zakoupíte na místě,
cena je 120 Kč. Dita Konečná

430 let od narození 
Jana Amose Komenského
Knižní titul, který většinu z nás napadne, je jeho
Labyrint světa a ráj srdce. Vesměs depresívní
pohled na svět, který se zcela naplňuje snad jen
ve válečných letech, jež právě prožíváme. Os-
tatně – jako Komenský – v nouzi, bídě a odlou-
čení nedokázal nic jiného, než mistrovsky
uchopit smutek a zmar a napsat své veledílo.
A i jeho ráj srdce je tak intimní a nadoblačný, že
je mu těžko rozumět. A přesto jsou to krásná
slova. 
Tak se tehdy psalo. Forma – jakási cesta s prů-
vodcem – nebyl Komenského výmysl. Kopíroval.
A v té době to nebyl ojedinělý styl. Třeba i an-

glický Jonathan Swift se svými Gulliverovými
cestami. Ten sice byl o něco mladší, ale psal
velmi podobně. 
Jako ohlédnutí a svérázné připomenutí Komen-
ského narozenin chceme v létě udělat konver-
zační týden s rodilými mluvčími v anglickém
jazyce. Rozšiřovat svůj svět a nahlížet přes hra-
nice. V Novém kostele, jen jeden týden odpo-
ledne, aniž byste si museli brát dovolenou.
A nad Swiftovým Gulliverem. Termín: 25. - 31. 7.
2022, sledujte další podrobnosti na www.novy-
kostel.cz a našich sociálních médiích. 

Daniel Kvasnička

Taneční chvění
Srdečně zveme na vystoupení tanečního oboru,
které se uskuteční v pátek 22. 4. 2022 v 17 hodin
ve Smetanově domě. Nese název Taneční
chvění a těšit se můžete nejen na naše malé ta-
nečnice, ale také na hosty. Jako hosté vystoupí
studentky Pražské taneční konzervatoře
a střední odborné školy s ukázkami klasického
baletu, lidového tance a představí se také
ve vlastní choreografii s názvem „Tiché svědec-
tví“. Po dlouhé době nechtěného odpočinku
od veřejného vystupování se na vás moc tě-
šíme. Pavlína Lipenská 

a tanečnice ZUŠ B. Smetany Litomyšl

Velikonoční dílna v muzeu
sobota 9. dubna, 10–16 hodin
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, malování
na skleněné prysky a další.
13.00 – vynášení Morany s folklorním souborem
Heblata a tanečníky (obchůzka od muzea

k Loučné a zpět). Ti z Vás, kteří nechtějí tvořit,
se mohou přijít jen jarně naladit nebo se připojit
k průvodu a spolu s námi vynést „Smrtonošku“
a poslat ji po vodě pryč.
Co potřebujete?
Dobrou náladu a chuť tvořit. Všechny potřebné
pomůcky budou nachystány v dílně muzea.
Tvoření bude přizpůsobeno věku návštěvníků.
Vstupné na dílnu je pro děti 20 Kč a pro dospělé
40 Kč. Ceny za tvoření dle materiálů.
Těšíme se na vás. Změna programu vyhrazena!

Renata Kmošková

Krev, pot a slzy na Zámeckém návrší
Velké dobrodružství si žádá velké oběti. O tom
ví své hrdinové outdoorových filmů, které
v rámci festivalu Expediční kamera uvidíte v so-
botu 23. dubna v zámeckém pivovaru. 
Čeká nás šest různých příběhů, šest velkých
výzev z různých koutů světa. Uvidíme odvážné
kajakáře, jak měří své síly s divokými peřejemi,
partu kamarádů slaňujících nejvyšší vodopády
světa nebo českou expedici nacházející nové

cesty v Peru. Všechny příběhy ale spojuje láska
ke sportu, pokora k přírodním živlům, síla lidské
sounáležitosti a euforie z překonání sama sebe. 
Inspirováni sportovními výkony můžete rovnou
přejít k debatám o outdoorovém vybavení, které
na festivalu představí litomyšlská prodejna
Peak Sport. Program stále doplňujeme, sledujte
událost na facebooku Zámeckého návrší. 
Kateřina Klejchová, Zámecké návrší Litomyšl
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Rostlinná
štafeta
se blíží!
Vzhledem k tomu, že minulý rok měla rostlinná
štafeta = výměna pokojových rostlin velký
úspěch, rozhodly jsme se s Ivou Pekníkovou
z knihovny celou akci zopakovat a možná z ní
i vytvořit tradici. Je pravda, že minulý rok byla
situace trochu jiná než letos, s rostlinami jsme
doma trávili daleko víc času než dnes a více si
jich všímali. Ale všichni se na jaro moc těšíme
a přesazování a množení pokojových rostlin
k jarním aktivitám určitě patří…no a pokojovky
jsou prostě super! Je přece daleko zábavnější
pozorovat růst rostliny z malého řízku, než si ji
koupit v supermarketu!
Konečně nastává to období, kdy je více světla
a tepla a my se můžeme pustit do vegetativ-
ního rozmnožování pokojových rostlin. A proto
se už teď pusťte do toho, řízkujte, množte,
dělte, přesazujte…ať máte hodně rostlin na vý-
měnu do rostlinné štafety…., teď je ideální
doba, a proto hurá ruce do hlíny!
Rostlinná štafeta proběhne v sobotu
14. května před městskou knihovnou od 8.00
do 12.00 hod.
Těšíme se na vás a na vaše řízky!

Eva Klabanová a Iva Pekníková

Jarní prázdniny 
v Naději
Na začátku března se v NZDM Naděje uskuteč-
nily jarní prázdniny s tématem: Zimní olympij-
ské hry. Program byl opravdu pestrý! 
Olympiádu jsme zahájili tematickou šipkova-
nou, na jejímž konci nás čekal „olympijský
oheň“, na kterém jsme si s dětmi opekli první le-
tošní špekáčky. Soutěžili jsme ve slalomu na ly-
žích, curlingu i biatlonu! Tvořili jsme vlastní
vlajky, ledové kluziště a hráli deskové i pohy-
bové hry.
Olympiádu jsme v pátek zakončili tvořením me-
dailí a soutěžemi se šesti disciplínami. Na závěr
Olympijských her proběhlo samozřejmě slav-
nostní vyhlášení nejlepších sportovců, ale také
oceňování za dobré skutky. Společné úspěchy
jsme pak oslavili hostinou.
Již v dubnu nás čekají velikonoční prázdniny.
Náš klub je pro děti od 6 do 18 let, je zdarma
a děti mohou přijít kdykoliv během roku bez
předchozí registrace. Pro více informací o klubu
navštivte naše webové stránky:
www.nadeje.cz/litomysl.   Kristýna Rolečková

Pozvánka na projekci 
vítězného dokumentu
Ve čtvrtek 28. dubna v 18.30 hod. proběhne
v Kině Sokol projekce dokumentu Jednotka in-
tenzivního života, čerstvého vítěze ceny Český
lev v kategorii Nejlepší dokument. Režisérka ce-
lovečerního snímku Adéla Komrzý v průběhu tří
let dokumentovala Oddělení paliativní péče
ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo
jako pilotní projekt, jenž má sloužit jako mode-
lový příklad ostatním nemocnicím. Tým odbor-
níků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit
rozhodnutí, které pro ně v době nekonečných
možností umělého prodlužování života může
být dobré.  V intimních rozhovorech lékaři se
svými pacienty hledají odpovědi na otázku,

na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-
70 % české společnosti, bohužel zapomíná: „Jak
žít dobrý život s nemocí?” 
Po projekci bude následovat beseda s jedním
z protagonistů dokumentu MUDr. Ondřejem Ve-
selým, jedním z průkopníků v oboru paliativní
péče, a Mgr. Jitkou Kosinovou, zdravotní sestrou
a vedoucí služby Domácího hospice sv. Micha-
ela. Vstupné na akci je 120 Kč. Vstupenky mů-
žete zakoupit na pokladně Kina Sokol,
v infocentru nebo můžete provést rezervaci/
nákup na webu: www.kinolitomysl.cz.

Dita Konečná

Vernisáž Zbyňka Hanky s doprovodem
od hudební skupiny Monika & Karol
Srdečně vás zveme v pátek 29. dubna od 17.00
hod. na vernisáž obrazů od Zbyňka Hanky. Při-
jďte se seznámit s tvorbou talentovaného
umělce, samoukem, rodákem z vesničky Moř-
kov na severu Valašska. Svými obrazy zachy-
cuje převážně momentky ze svého okolí – lidé
v hovoru či při různých činnostech. Rád se vě-

nuje také malbě krajiny. Prodejní výstava ob-
razů poběží ve Vinotéce a vinárně U Mydláře
do konce května. Vernisáž si můžete užít v do-
provodu hudební skupiny Monika & Karol a při
skleničce výborného vína. 
Těšíme se na vás. Vinotéka a vinárna U Mydláře

Hana Kopecká

Senioři seniorům.
Přijďte na výroční schůzi
Městská organizace seniorů svoji činnost
po dlouhá léta zaměřuje v duchu hesla: „Senioři
seniorům – aby člověk nebyl sám.“ 
Co jsme letos už stihli: Během zimních měsíců
jsme několikrát navštívili litomyšlský bazén,
členky klubu se schází na pravidelných ponděl-
ních setkáních. Dva plné autobusy vyrazily
na letošní první výlet do zámku v Moravském
Krumlově   na výstavu A. Muchy Slovenská epo-
pej a do Ivančic do expozice V. Menšíka.  
Co plánujeme: Na konci března vyrážíme na tý-
denní pobytový zájezd do Spáleného Poříčí
do hotelu Brdy – čeká nás několik výletů, zají-
mavých tvořivých aktivit, společenských ve-
čerů včetně tajného nočního výletu. Hned
začátkem dubna se uskuteční tradiční týdenní
pobytový zájezd do Sezimova Ústí do hotelu
MAS s výlety a relaxačními procedurami.
V květnu navštívíme letiště V. Havla v Praze,
kde se během exkurze dostaneme do míst pro

běžné cestující nedostupných a poté si pro-
jdeme Petřín a vystoupáme na rozhlednu.
Hned v červnu plánujeme výlet do rozkvetlých
zahrad a zámku v Kroměříži. Ve sportovním
areálu za sokolovnou budeme své síly pomě-
řovat při sportovních hrách a během léta se
projdeme a projedeme po nové i staré Lito-
myšli.  V září jedeme na dva týdenní pobytové
zájezdy do Jeseníků a na předvánoční čas bude
tajný výlet.
Vše o naší činnosti, plánech do budoucna
včetně nových nápadů budeme mít možnost
probrat na výroční členské schůzi naší organi-
zace v úterý 26. 4. od 13 hodin v sále kina
SOKOL, kam tímto zveme všechny naše členy.
Protože jsme organizace otevřená všem star-
ším spoluobčanům – neváhejte a staňte se na-
šimi členy - nebuďte sami!!!

Dana Kmošková, 
předsedkyně organizace (tel. 775 913 400)

Litomyšlští symfonikové jsou
zpět na koncertních pódiích
Po téměř třech letech „hudební abstinence“ Li-
tomyšlský symfonický orchestr připravil pro své
posluchače koncert sestavený tak, aby dobil
vaše duševní baterie na maximum. Chystáme
pro vás příval energie, do které vás svými tóny
ponoří plně obsazený orchestr. 
Uslyšíte vybraná, většinou známá díla, která se
objevila v mnoha filmech. Pro některé byla přímo
zkomponována. Proto koncert nese název: „Li-
tomyšlský symfonický orchestr na stříbrném
plátně“. L. van Beethoven, A. Dvořák, E. Morri-
cone, J. Williams a další slavní skladatelé jsou zá-

rukou, že nikdo neodejde hudbou nedotčený. 
Zveme vás na náš jarní koncert, do tajů ves-
míru, mytologie, pohádek i velkých dramat. Bu-
deme velice rádi, když přijmete naše pozvání
do Smetanova domu v Litomyšli v úterý 17.
května 2022.
Tento program odehrajeme v předpremiéře
ve středu 11. května ve Fabrice ve Svitavách
a dále v pátek 9. září provedeme reprízu tohoto
koncertu i v Šemberově divadle ve Vysokém
Mýtě, kde zahájíme Městské hudební slavnosti.

Karel Švarc, Litomyšlský symfonický orchestr
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v Litomyšli v dubnu 2022
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 4. Pá 18.15 - 23.00 Noc s Andersenem v "Tajemné knihovně" - je nutné se přihlásit • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
19.30 Trendy 2022 - módní přehlídka Konfekce Nonn • Smetanův dům tel. 603 582 180
20.00 David Koller Tour 2022 - koncert, afterpárty dj Magdida, předprodej 490-510 Kč / 550 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

2. 4. So po celý den Ukliďme Česko - ukliďme své místo, cestu, silnici, řeku v Litomyšli a okolí tel. 734 811 581
19.30 Machos Burritos - koncert, po té Oldies párty s dj Wolfem, předprodej 200 Kč / 250 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

6. 4. St 16.30 Interní večírek - koncert v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 068
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

8. 4. Pá 16.00 Ekumenická křížová cesta po Litomyšli • od piaristického kostela tel. 724 704 977
19.00 Štefan Margita: Intimity - koncert, vstupné 390 - 490 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Tata bojs - koncert, afterpárty Dj Saurus, předprodej 490 Kč / 550 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Degustace piv - 8 piv z minipivovaru Cobolis na čepu • Restaurace a Minipivovar Veselka tel. 776 887 719

9. 4. So 9.00 - 18.00 Astrovíkend / Dny tajemna a zdraví - zdraví, duše, esoterika, prodejní výstava hand made • Zámecké návrší tel. 739 018 692
10.00 - 16.00 Velikonoční dílna a vynášení Morany - výtvarná dílna a ve 13.00 vynášení Morany s folklorním souborem Heblata • regionální muzeum
10.00 - 16.00 Velikonoční trhy ve Dvorku - lokální prodejci a výtvarníci, živá hudba a velikonoční tvoření • Kavárna Dvorek
11.00 Malá pivní slavnost - soutěž domovarníků, pivní gastronomie, ukázky vaření piva, prohlídka minipivovaru • Restaurace a Minipivovar Veselka
12.30 Tajemné fenomény - přednáška PhDr. Arnošta Vašíčka, 120 Kč • zámecký pivovar tel. 461 612 667
15.00 Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové kultuře - komentovaná prohlídka výstavy • regionální muzeum
15.00 Malbec World Day - degustace vín • FotbalPark tel. 776 529 557
17.00 Slavnostní koncert k 20. výročí Smíšeného pěveckého sboru KOS - koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 614 550
17.00 Výroba vlastního bloku s young_block - výtvarná dílna, na kurz je nutné se přihlásit předem, 400 Kč • Portmoneum tel. 777 840 425
17.00 Václav Girsa - Zloděj dřeva - zahájení jarní výstavy spojené s komentovanou prohlídkou • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 771 145
20.00 Maškarní diskotéka - hraje Dj Kníže, vstupné dobrovolné • Kulturní dům na Pohodlí

10. 4. Ne 10.00 - 17.00 Astrovíkend / Dny tajemna a zdraví - zdraví, duše, esoterika, prodejní výstava hand made • Zámecké návrší tel. 739 018 692
11. 4. Po 17.30 Didaktická ilustrace - výtvarný kurz, vstupné 120/200 Kč, rezervace na edukace@galerie.litomysl.cz • dům U Rytířů tel. 720 972 258

19.00 Lež - divadelní představení uvádí Divadlo Verze, zařazeno v předplatném, jednotlivé vstupné 320 - 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
12. 4. Út 15.00 - 17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - na téma: Postřehové hry • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

16.00 Tradiční české Velikonoce - projektový den pro děti • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
19.00 Hana a Petr Ulrychovi & Javory beat - koncert, 690 - 790 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

13. 4. St 9.00 Aktivity RC podporující rodinu - workshop • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
9.00 - 17.00 Výklady karet - s Emílií Didi Bertovou • Smetanovo náměstí tel. 461 612 667 
19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 J. Gould-Bourn: Když panda tančí - listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem, prodej vstupenek v kavárně • Kavárna Dvorek

14. 4. Čt 8.00 - 12.00 Zelený čtvrtek - velikonoční tvoření, přihlášky do 8. 4., 150 Kč • Středisko volného času Litomyšl tel. 734 505 805
8.30 Pečení mazance - rezervace míst nutná • Rodinné centrum Litomyšl tel. 732 141 575 
13.00 - 16.00 Prázdninová ochutnávka virtuální reality - přihlášení nutné: pavlisova@knihovna.litomysl.cz • městská knihovna tel. 461 612 068
13.00 - 17.00 Charitativní bazárek - s Nadačním fondem Pokorných • Vinotéka - Vinárna U Mydláře tel. 461 616 746

15. 4. Pá 9.00 - 13.00 Charitativní bazárek - s Nadačním fondem Pokorných • Vinotéka - Vinárna U Mydláře tel. 461 616 746
20.00 AC/DC Tribute - koncert, afterpárty, předprodej 180 Kč / 250 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

16. 4. So 20.00 Diskotéka 70. - 90. let - dj Alík, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
20. 4. St 19.00 Plnou parou - abonentní divadelní představení, 320-390 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
21. 4. Čt 10.00 Jak strava ovlivňuje chování dětí - přednáška • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

17.00 KJČ: Bratrská Litomyšl - přednáška Ing. Milana Janeckého • Restaurace Slunce
18.00 Degustace vín od vinařství Volařík - vinařství Volařík, 290 Kč • Hotel Zlatá Hvězda tel. 776 529 557

22. 4. Pá 17.00 Taneční chvění - vystoupení žáků Základní umělecké školy Bedřicha Smetany • Smetanův dům tel. 461 612 628 
20.00 UDG - koncert, afterpárty dj Jerry Jezz, předprodej 350 Kč / 400 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

23. 4. So 10.00 Hospodaření s nadhledem - dialog vědy a víry s přednáškou mladého geografa Mgr. Jiřího Tomíčka • husův sbor tel. 724 704 977
10.00 Expediční kamera - XII. ročník mezinárodního festivalu cestovatelských filmů, 70 Kč • zámecký pivovar
17.00 Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války - beseda s Jiřím Kašem, 40 Kč • Portmoneum 
21.00 Párty time! - dj Saurus, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

25. 4. Po 16.00 Kurz první pomoci - lektorka Jitka Jílková • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
26. 4. Út 17.00 Absolventský koncert - sál školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628
27. 4. St 18.00 Margit Slimáková: Zdravá výživa v pohodě - přednáška dietoložky, bloggerky a propagátorky zdraví, 350/400 Kč • zámecký pivovar

19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 Čtení jmen na Jom-ha-šoa - připomínka 80. výročí transportů židovských občanů z Litomyšle • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897

28. 4. Čt 19.00 Večerní komentovaná prohlídka soch Olbrama Zoubka - provází Eva Zoubková, dcera Olbrama Zoubka • zámecké sklepení 
29. 4. Pá 17.00 Mincovní poklad z Vysoké - zahájení výstavy, která představí unikátní nález mincovního depotu • regionální muzeum tel. 461 615 287

17.00 Vernisáž obrazů Zbyňka Hanky - s doprovodem hudební skupiny Monika & Karol • Vinotéka - Vinárna U Mydláře tel. 461 616 746
19.00 Anna K. - koncert v rámci Tour Akusticky 2022, 390 - 490 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Ventolin + Johuš Matuš - koncert, afterpárty Dj Hech, předprodej 320 Kč / 380 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519

30. 4. 9.30 - 12.00 Kolorování fotografií - výtvarná dílna, 30 Kč, rezervace na edukace@galerie.litomysl.cz • dům U Rytířů tel. 461 653 488
10.00 - 22.00 Zahájení 11. litomyšlské lázeňské sezóny - celodenní program na www.lazneducha.cz • centrum, zámecké návrší, park u Smet. domu
11.00 Burza vinylů • Music club Kotelna tel. 776 278 519
13.00 - 17.00 Bez bázně račte vstoupit do literární lázně - pohodová lázeňská čítárna • radniční dvorek za knihovnou tel. 461 612 068
15.00 Čarodějnice v areálu Na Výsluní - čarodějnické opekání s programem pro děti • Hospoda Na Výsluní tel. 776 233 329
21.00 Lázeňská afterpárty - dj Magdida, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

1. 5. Ne 10.00 - 15.00 Snídaně v trávě - přijďte na stylový lázeňský brunch • zámecký park



16

do 17. 4. Obrazy Jiřího Motáka - výstava malíře, jogína a cestovatele Jiřího Motáka • Regionální muzeum v Litomyšli • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
do 15. 5. Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v české lidové kultuře - výstava • regionální muzeum • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
do 22. 5. Inti/Emno - výstava litomyšlské fotografky Olgy Stráníkové • dům U Rytířů • Út – Ne  10–12, 13-17
do 29. 5. O. Hamera: Recyklace, pocta J. Váchalovi a dalším outsiderům českého výtvarného umění - výstava • Portmoneum • So a Ne 9-12, 13-17
do 31. 5. Jindřich Pevný: 60 - výstava • Galerie v Antik Hotelu Sofia • denně
5. 4. - 6. 4. Jarní výstava - jarní prodejní výstava ve vstupních prostorách Denního stacionáře Ruka pro život • ul.  J. E. Purkyně • Út, St 9.00 - 16.00
8. 4. - 24. 4. Velikonoční výstava - jarní prodejní výstava • Zahradní centrum - Školky Litomyšl • Po - Pá 8.00 - 18.00, So - Ne 8.00 - 17.00
9. 4. - 10. 4. Astrovíkend - esoterický festival, www.astrovikend.cz • Zámecké návrší • So 9.00 - 18.00, Ne 10.00 - 17.00
10. 4. - 28. 5. Václav Girsa - Zloděj dřeva - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt - Pá 10.00 - 17.00 
23. 4. - 24. 4. Olbram Zoubek na plátně - promítání dokumentů o Olbramu Zoubkovi k výročí narození (21. 4. 1926) • zámecké sklepení • So, Ne 10.00 - 16.00
30. 4. - 15. 5. Mincovní poklad z Vysoké - výstava představí nedávný unikátní nález mincovního depotu • regionální muzeum • Út – Pá 9–12, 13-17, So - Ne 9-17
30. 4. - 31. 5. Obrazy Zbyňka Hanky - prodejní výstava obrazů umělce z Valašska • Vinotéka - Vinárna U Mydláře • Út - Čt 9.00 - 22.00, Pá - So 9.00 - 24.00

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So, Ne  1., 2., 3. 4.  Morbious - film USA, akční/sci-fi/thriller, 110 min, 130 Kč 
Út, St  5., 6. 4.  Betlémské světlo - film ČR, komedie, 95 min, 120 Kč
Čt  7. 4.  Cyrano - film USA, drama/muzikál, 125 min, titulky, 130 Kč
Pá, So, Ne  8., 9., 10. 4.  Známí neznámí - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč
Út, St 12., 13. 4.  Stínohra - film ČR, thriller/krimi/drama, 105 min, 130 Kč
Čt 14. 4. od 17.00  Kino pro seniory: Zátopek - film ČR, životopisný/drama, 130 min, 70 Kč
Čt, Pá 14., 15. 4.  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství - film USA, dobrodružný/fantasy/rodinný/drama, 145 min, dabing, 130 Kč
So, Ne 16., 17. 4.  Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství - film USA, dobrodružný/fantasy/rodinný/drama, 145 min, titulky, 130 Kč
Út, St 19., 20. 4.  Seveřan - film USA, akční/drama/dobrodružný/thriller, 135 min, titulky, 130 Kč
Čt 21. 4.  Filmový klub: René - vězeň svobody - film ČR, dokumentární, 100 min, 100 Kč
Pá, So, Ne 22., 23., 24. 4.  Vyšehrad: Fylm - film ČR, komedie/sportovní, 105 min, 140 Kč
Po 25. 4. od 19.00  Motani: Velké safari a usmíření s Afrikou? - cestovatelská beseda s projekcí, 120 Kč
Út, St 26., 27. 4.  The Batman - film USA, akční/drama/krimi, 175 min, 130 Kč
Čt 28. 4. od 18.30  Jednotka intenzivního života - projekce dokumentárního filmu a beseda, 75 min, 100 Kč
Pá 29. 4. od 17.00 a 19.30 Večer pro dámy: Po čem muži touží 2 - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč
So 30. 4.  Večer pro dámy: Po čem muži touží 2 - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč 
Ne  1. 5.  Večer pro dámy: Po čem muži touží 2 - film ČR, komedie, 95 min, 140 Kč  

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  2., 3. 4.  Ježek Sonic 2 - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 110 min, 130 Kč
So, Ne  9., 10. 4.  Tajemství staré bambitky 2 - film ČR, pohádka, 100 min, 110 Kč
So, Ne 16., 17. 4.  Zlouni - film USA, animovaný/komedie/rodinný/akční, 100 min, 130 Kč
So, Ne 23., 24. 4.  Addamsova rodina 2 - film USA/Kanada, animovaný/komedie/rodinný/fantasy, 95 min, 100 Kč
So 30. 4.  Proměna - film USA, animovaný/rodinný, 100 min, 110 Kč
Ne  1. 5.  Proměna - film USA, animovaný/rodinný, 100 min, 110 Kč

4. 5. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž týmů, 60 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519
5. 5. Čt 19.00 Martina Kociánová & Trio Amadeus - koncert v rámci cyklu Litomyšlské hudební večery, 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 5. Pá 17.00 Výroba vlastního bloku s young_block - výtvarná dílna, na kurz je nutné se přihlásit předem, 400 Kč • Portmoneum tel. 777 840 425

20.00 Gaia Mesiah - koncert, afterpárty, předprodej 350 Kč / 400 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519
7. 5. So 16.00 Zahájení projektu „Ta Božena!“ - autorské čtení Markéty Pilátové a koncert Martiny Trchové • radniční dvorek tel. 461 612 068

22.00 Oldies párty 60. - 90. let - dj Wolf, 80 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Chystáte se uspořádat ve městě akci? Zajímá vás, co se v daný termín bude v Litomyšli konat, abyste
mohli připravovaný program koordinovat s ostatními?
Navštivte www.litomysl.cz/planovani_akci snadno zjistíte, co se v Litomyšli bude dít. Včetně privátních
či plánovaných akcí, které nejsou nikde jinde zveřejněny. Pokud chcete do kalendáře vložit záznam,
využijte formulář na webu města.

PLÁNOVÁNÍ AKCÍ
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011 
Otevírací doba na webu.
Kurzy plavání a cvičení:
• Po 8.15 - 11.45 Kurzy pro batolata (6 měs. - 2,5 roku)
• Út 16.00 - 18.15 Kurzy plavání pro rodiče s dětmi od 3 let, pro
děti a mládež
• Út 17.15 - 19.15 Kurzy plavání pro dospělé
• Út 18.45 - 20.00 Aqua fitness
• Čt 12.00 - 13.00 Cvičení ve vodě pro seniory
www.bazen-litomysl.cz

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

Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Provozní doba sauny:
• Po 16.00 - 21.30 neomezeně
• Út 16.00 - 21.30 ženy
• St 16.00 - 22.00 neomezeně
• Čt   16.00 - 22.00 neomezeně
• Pá 16.00 - 22.00 neomezeně
• So 16.00 - 21.30 neomezeně
• Ne 16.00 - 21.30 neomezeně a děti
www.areal-sokolovna.cz

 Fotbalpark, tel.: 777 822 183
V okolí Primátorské hráze v areálu Černá hora jsou vy-
budována dvě fotbalgolfová hřiště, přičemž každé hřiště
má 18 jamek z přírodních, ale i umělých překážek.
www.fotbalparklitomysl.cz

 DiscGolfPark, tel.: 461 612 161
Na volně přístupném hřišti v Parku mladých se nachází
celkem devět stanovišť, z nichž se odhazují disky.
Disky lze zapůjčit v infocentru na náměstí.

Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra Fila a ve Sportovní
hale Jiskra (obojí u zimního stadionu):
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping
• Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping
Teens, Hýbánky, Sportík) • Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 až 120 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Rozvrh lekcí: www.stratilek.cz/spinning

SPORT, CVIČENÍ

2. 4.                 So              9.00                   Florbal: Florbal Litomyšl B vs. Haga Pardubice B - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
                                             14.00                 Florbal: Florbal Litomyšl B vs. Sokoli Pardubice Excellent C - Pardubická liga mužů • městská sportovní hala
                                             17.30 a 19.15      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Kanonýři Josefov - NRL juniorů U19 • městská sportovní hala
9. 4.                 So              9.00                   Litex Aerobic Show 20 - top lektoři, kvalitní nazvučení, bohatá tombola, hodnotné dárky • městská sportovní hala
                                             9.30                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. SK FC Koclířov - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             15.30                  Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Jiskra Heřmanův Městec - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • stadion Černá hora
10. 4.              Ne             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vlci Žďár - Liga kadetů U17 • městská sportovní hala
16. 4.              So              9.30                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Opatov - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • Městský stadion Černá hora
                                             13.15                   Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. SK Holice - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             16.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Holice - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
22. 4.              Pá              17.30 a 19.15      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Basketbal Svitavy - NRL juniorů U19 • Sportovní hala Jiskra
23. 4.              So              9.00                   Basketbal: Final4 minižactva U11 - finálový turnaj • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Fotbal: Mistrovský turnaj okresní soutěže starších a mladších přípravek - turnaj • Městský stadion Černá hora
24. 4.             Ne             10.00 a 12.00   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Žabiny Brno B - NRL kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Sokol Březová nad Svitavou - utkání okresního přeboru mladších žáků • stadion Černá hora
29. 4.              Pá              9.30                   Basketbal: Mistrovství ČR minižactva U11 mix • městská sportovní hala + Sportovní hala Jiskra
30. 4.             So              8.30                   Basketbal: Mistrovství ČR minižactva U11 mix • městská sportovní hala + Sportovní hala Jiskra
                                             9.30                   Lesní běh Černou horou - 50. ročník - tradiční závod pro celou rodinu • příměstský les Černá hora
                                             9.30                   Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. Dlouhá Loučka/Křenov - mistrovské utkání okresního přeboru starších žáků • stadion Černá hora
                                             13.15                   Fotbal: Litomyšl/Dolní Újezd vs. FK Česká Třebová - mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
                                             16.00                 Fotbal: TJ Jiskra Litomyšl vs. FK Česká Třebová - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Tribuna stadionu Černá hora
1. 5.                  Ne             8.30                   Basketbal: Mistrovství ČR minižactva U11 mix • městská sportovní hala + Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Fotbal: Mistrovský turnaj okresní soutěže mladších přípravek - fotbal • Městský stadion Černá hora
                                             10.00 - 18.00    Probuzení jógou /9 rozmanitých lekcí jógy/ - bohatý doprovodný program, občerstvení zajištěno • zámecký pivovar

KAM ZA SPORTEM

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

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

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na kulturní i sportovní akce v síti Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, TicketLive a Colosseum.
Internet, kopírování, skenování, laminování a kroužková vazba.

Aktuální přehled předprodeje vstupenek: www.ticlitomysl.cz/cz/vstupenky, od 27. 4. předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl

Nově si u nás můžete každý měsíc zdarma vyzvednout noviny Svitavský deník extra.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Lázně ducha v muzeu
sobota 30. dubna a neděle 1. května 2022
Již tradičně vás zveme o lázeňské sobotě k po-
sezení na našich slunečních terasách, kde mů-
žete obnovit svoje duševní síly nebo načerpat
inspiraci. Po celý den pro vás budou připravena
plážová lehátka vyzývající k odpočinku a rela-
xaci. K vaší pohodě jistě přispěje od 13 hodin re-
cesistické koupání otužilců z České Třebové
v dobových plavkách v dřevěné kádi před bu-
dovou muzea.
Svoji duši můžete osvěžit také návštěvou Rod-
ného bytu B. Smetany, kde bude připraven in-
teraktivní program Muzicírování s Bedříškem.
V bytě slavného skladatele si tak budete moci
zahrát na dobovém koncertním křídle. Nemu-
síte být přitom profesionální hudebník, stačí, že
máte rádi hudbu a hrajete na klavír.

Určitě si nenechte ujít ani prohlídku Portmonea
– Musea Josefa Váchala. Kromě stálé expozice
si zde můžete prohlédnout výstavu Recyklace.

Smetanova Litomyšl zahajuje předprodej vstupenek
Národní festival Smetanova Litomyšl se v roce
2022 uskuteční během 27 dní od 9. června do 5.
července. V duchu poetického motta „A znovu
láska” přinese 45 pořadů hlavního programu,
který doplní doprovodný program ve Festivalo-
vých zahradách a 18. Smetanova výtvarná Lito-
myšl. Obvyklý termín zahájení předprodeje
vstupenek pořadatelé posunuli na 27. duben.
S novým ročníkem hlásí i změnu předprodej-
ního systému. 
Jako téma si dramaturgie zvolila verš básníka
Jana Skácela, od jehož narození si letos připo-
mínáme 100 let. Láska, která v básni „znovu,
odedávna zpovzdálí překáží smrti“, je východi-
skem z bolavé doby poznamenané únavou
z dlouhotrvajících omezení a mezilidským haš-
teřením, i nadějí a lékem v dobách ataku na zá-
kladní lidskost. Program tak nezahrnuje jenom
díla spojená s tématem lásky ve všech jejích po-
dobách, ale jako celek má působit radostně, má
smiřovat, hladit a utěšovat. Po předchozích
dvou zkrácených ročnících se Smetanova Lito-
myšl vrací k plnému rozsahu, a dokonce s re-
kordním počtem pořadů, účinkujících a také
očekávaných návštěvníků. Vracejí se též zahra-
niční umělci, mimo jiné 64. ročník zahájí Sloven-
ská filharmonie s dirigentem Danielem
Raiskinem, v galakoncertu vystoupí uruguayský
basbarytonista Erwin Schrott, představí se Sac-
coni Quartet London, po dvou odkladech
z předchozích ročníků vystoupí soubor fla-
menca z andaluské Málagy. 
V roce 2022 započne velká rekonstrukce Stát-
ního zámku Litomyšl a pořadatelé se tak v le-
tošním i následujících ročnících budou muset
vypořádat s určitými omezeními. Protože ne-

bude k dispozici obvyklé jevištní zázemí v zad-
ním traktu zámku, musely být vynechány vý-
pravné operní inscenace. Aby nebyla přerušena
kontinuita vystupování všech tří českých národ-
ních divadel, jsou připraveny jejich speciální
komponované večery. Pražské svůj sestavilo
z árií, duet, ansámblů a sborových scén s téma-
tem lásky z oper Bedřicha Smetany a Antonína
Dvořáka, brněnská Janáčkova opera zvolila
výběr scén z oper Giuseppe Verdiho, ostravské
se představí ukázkami ze svých úspěšných mu-
zikálových inscenací. Premiéru bude mít nové
nastudování opery Lenky Noty Jsem kněžna
bláznů, Musica Florea na festivalové stagioně
v Nových Hradech tentokrát uvede Vivaldiho
operu Farnace. 
V koncertech Slovenské filharmonie, České fil-
harmonie, Symfonického orchestru Českého
rozhlasu a Filharmonie Brno budou dominovat
velká orchestrální díla, např. Dvořákova „Novo-
světská“, Straussova Alpská symfonie, Šostako-
vičova „Leningradská“ a Čajkovského Symfonie
č. 5. Lukáš Vondráček přednese Brahmsův první
klavírní koncert d moll, slavný Čajkovského kla-
vírní koncert b moll zahraje Ryan Martin Brads-
haw. Spojené smyčcové sekce Moravské
filharmonie Olomouc, Janáčkovy filharmonie
Ostrava a Komorní filharmonie Pardubice se už
potřetí sejdou v projektu Sólo pro 100 smyčců.
Příznivou akustiku nádvoří zámku Litomyšl vy-
užijí též velká oratorní díla – Orffova Carmina
Burana s Moravskou filharmonií Olomouc
a Händelův Mesiáš se souborem Collegium
1704. Naopak menší sály zaplní komorní hudba
a litomyšlské chrámy duchovní hudba s řadou
mimořádných uměleckých počinů. 
Téma ročníku do svého názvu přejal kompono-
vaný autorský pořad Jiřího Pavlici a Hradišťanu
se Symfonickým orchestrem FOK Praha. Ten by
mohl přivést do hlediště mladší generaci, stejně
tak jako oblíbený Koncert na přání, který tento-
krát s Janáčkovou filharmonií Ostrava připravil
B-Side Band a Vojtěch Dyk. Menším dětem je
určena dětská opera Jana Kučery Perníková
chaloupka, úspěšní mladí hudebníci předvedou
výsledky své práce při vyvrcholení dalšího roč-
níku mentoringu uměleckého vzdělávání Me-
nART. Vybraní mladí umělci z celého světa
vystoupí v souboru Ensemble Esperanza sesta-
vovaným lichtenštejnskou Mezinárodní hudební

akademií. Příklad mimořádně úspěšného muzi-
círování mladých lidí pak bude vyvrcholením ce-
lého festivalového ročníku – Velké finále
s Police Symphony Orchestra a mnoha překva-
pivými hosty. Tím však letošní ročník neskončí:
jako sváteční přídavek bude v den Svátku slo-
vanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje pro-
vedeno scénické oratorium Jana Zástěry
Nádech věčnosti k poctě sv. Ludmily se Soňou
Červenou v hlavní roli.
Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu
27. dubna v 10.00 hodin, ve stejný čas už 20.
dubna však dostanou možnost přednostního
nákupu zájemci o vstupenkové balíčky oprav-
ňující k návštěvě vždy tří po sobě jdoucích hlav-
ních pořadů každého festivalového víkendu.
Vstupenky na Smetanovu Litomyšl nově ne-
bude nabízet předprodejní síť Ticketportal, pro
Litomyšlany se ale nic zásadního nemění. Na-
kupovat lze jako obvykle na webu www.smeta-
novalitomysl.cz, v informačním centru
na Smetanově náměstí a ve festivalovém cen-
tru v průchodu na zámecké nádvoří. Nové je
ovšem číslo pro telefonické objednávky:  +420
461 049 232.
Změna prodejního systému umožní přidat si ke
své vstupence také doplňkové služby, a to pro-
střednictvím zákaznického účtu na webu sme-
tanovalitomysl.cz. Vytvoříte-li si tento účet
rovnou při nákupu vstupenek, umožní vám poz-
dější návrat k vybraným pořadům a nabídne
možnost obohatit si je třeba o festivalovou ve-
čeři. Kromě toho tak budete mít souhrn zakou-
pených vstupenek a doplňkového servisu vždy
v telefonu, není nezbytně nutné nic tisknout.
    Karel Telecký, Smetanova Litomyšl

Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi a dal-
ším outsiderům českého umění. Prezentuje díla
z makulatur Šumavy umírající a romantické,
jedné z nejvýznamnějších knih Josefa Váchala,
vydané nakladatelstvím Paseka v roce 2008
jako faksimile, tedy přesná kopie.
Otevírací doba o lázeňském víkendu:
Hlavní budova muzea 9–17 hod.
Rodný byt B. Smetany a Portmoneum 9–12, 13–
17 hod.
V rámci soutěže Lázeňské prameny se můžete
v hlavní budově občerstvit u Muzejního pra-
mene v nově otevřené kavárně Café Bar Mu-
zeum. V Portmoneu – Museu Josefa Váchala
bude čekat Pramen Josefa Portmana a lahodný
alkoholický Lázeňský elixír v podobě likéru
z vína a medu. Proto neváhejte a přijďte ochut-
nat. Další informace k soutěži i zahájení jede-
nácté litomyšlské lázeňské sezony najdete
na www.lazneducha.cz. Renata Kmošková
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577. LHV Martina
Kociánová 
& Trio Amadeus
Ve čtvrtek 5. května vás srdečně zveme
do Smetanova domu na 577. Litomyšlský hu-
dební večer, který z důvodu coronavirových
opatření musel být třikrát přeložen. Večerem
nás od 19.00 hodin provede rozhlasová a tele-
vizní moderátorka a koncertní pěvkyně Martina
Kociánová, která zazpívá písně a operní árie
z děl W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. F. Händla,
G. Bizeta a mnoha dalších v doprovodu komor-
ního tělesa Trio Amadeus. Velkou část reperto-
áru tvoří úpravy pro zajímavé obsazení dva
klarinety a fagot, jejichž autorem je František
Hlucháň. Vstupenky a abonentky, které si diváci
zakoupili na původní produkce 16. 12. 2020, 8. 6.
a 8. 12. 2021, zůstávají platné i v novém termínu.
Těšíme se na vás. Leoš Krejčí

TJ Jiskra Litomyšl, z.s. pořádá:

JARNÍ NÁKUPY 
V POLSKU
středa 27. 4. 2022
Kudowa Zdroj – odjezd 
v 7.00 z autobusového nádraží 
– cena 180,- Kč.

DĚTSKÝ LETNÍ
TÁBOR S JISKROU
31.7. – 10. 8. 2022
TZ Mařenice u Cvikova  

Bližší informace a přihlášky: 
Dana Kmošková - 775 913 400

Od dubna otevřeno
• Rodný byt Bedřicha Smetany

So, Ne 9-12, 13-17
• Portmoneum

So, Ne 9-12, 13-17
• Muzeum domečků panenek a hraček 

sobota, neděle, svátky 10.00 – 17.00
• Dětské bludiště na zámeckém návrší

sobota, neděle: 10.00-16.00
• Chrám Nalezení sv. kříže

sobota, neděle: 10.00-16.00
• Zámecké sklepení

soboty, neděle, svátky: 10.00 – 16.00
• Zámek Litomyšl

Ve všední dny 1. 4.-13. 4. a 19. 4.-30. 4. začíná
prohlídka I. trasy Zámek za Valdštejnů vždy
v 11.00 a ve 14.00 hodin. Pokladna bude ote-
vřena cca 30 minut před začátkem. O víken-
dech otevřeny obě trasy i pokladna
9.00-16.00 hodin.
14. 4. otevřeno 11.00-16.00 hodin.
O Velikonocích 15. 4.-18. 4. otevřeno 9.00-
16.00 hodin.

Otevírací doba o velikonočních svátcích 
15. – 18. 4.
Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle,
Velikonoční pondělí:
• Hlavní budova RML

pá, so, ne, po: 9–17 hod.
• Rodný byt Bedřicha Smetany

pá, so, ne, po: 9–12 a 13–17 hod.
• Portmoneum

pá, so, ne, po: 9–12 a 13–17 hod.
• Dětské bludiště na zámeckém návrší

čt, pá, so, ne, po: 10.00–16.00
• Chrám Nalezení sv. kříže

čt, pá, so, ne, po: 10.00–16.00
• Zámecké sklepení

pá, so, ne, po: 10.00–16.00
• Muzeum domečků panenek a hraček 

pá, so, ne, po: 9–17 hod.
• Zámek Litomyšl

14. 4. otevřeno 11.00–16.00 hodin.
O Velikonocích 15. 4.–18. 4. otevřeno 
9.00–16.00 hodin -red-

Otvírací doba 
památek v dubnu

Divadlo Úvěr bude
uvedeno v náhradním
termínu
Vážení diváci, velmi se omlouváme, na přání
agentury jsme bohužel z technických důvodů
nuceni představení Úvěr přeložit na náhradní
termín 26. 4. 2023. Vstupenky, které si diváci
zakoupili na původní produkci 7. 4. 2022, zůstá-
vají platné i v novém termínu, a to včetně se-
dadla a řady. Pokud vám nový termín
nevyhovuje, lze zažádat o vrácení vstupného.
Omlouváme se za vzniklé komplikace způso-
bené přeložením akce a prosíme vás o zacho-
vání vaší přízně. Děkujeme za pochopení.

Leoš Krejčí

Pozvánka
na Chovatelskou
přehlídku trofejí
v Boršově
Městské úřady Litomyšl, Svitavy, Polička a Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s Okresním mys-
liveckým spolkem ve Svitavách pořádají
Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře
v honitbách okresu Svitavy za rok 2021/2022.
Přehlídka se koná v kulturním domě v Boršově
u Moravské Třebové ve dnech 22. a 23. dubna
s následujícím programem: 
pátek 22. dubna od 17:00 - Odborný seminář
o vábení zvěře s praktickými ukázkami
sobota 23. dubna 8:00 – 12:00 - Myslivecký den
– výstava pro veřejnost, jarní svod psů, ukázka
vábení zvěře, ukázka trubačů, soutěže pro děti,
zvěřinové občerstvení  Lenka Havranová

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Litomyšl ve Středoevropské mládež-
nické basketbalové lize 2022 • Litomyšlané
poslali na Ukrajinu pickup 3 „svým" bojovníkům!
• Dakarská show Litomyšl • Demolice lávky •
Modlitba za Ukrajinu na náměstí Václava Havla
• Nový sběrný dvůr se chystal 7 let! • Státní
zámek Litomyšl vrací interiérům původní po-
dobu a lesk

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Josef Váchal 
a další čeští umělci 
v soukolí Velké války
sobota 23. dubna od 17 hodin
Povídání v Portmoneu o Váchalovi, válce
a mnohém jiném s historikem, kunsthistorikem
a především velkým znalcem díla Josefa Vá-
chala Jiřím Kašem. Spojeno s autogramiádou
knihy. Vstupné: 40 Kč Hana Klimešová Zdravá výživa

v pohodě
Srdečně zveme na přednášku PharmDr. Margit
Slimákové, dietoložky, bloggerky a propagá-
torky zdravotní prevence, která se bude konat
27. dubna od 18 hodin na Zámeckém návrší.
Margit je autorkou bestselleru „Velmi osobní
kniha o zdraví“ a výživového doporučení Zdravý
talíř a zakladatelkou 1. českého think tanku Glo-
bopol věnujícího se tématům zdravotní pre-
vence a výživy. V současnosti je Margit
nejvýraznější českou specialistkou na výživu
a zdravotní prevenci.  Během přednášky se
bude mluvit o tom, proč je třeba zdravě jíst a jak
to zvládat i bez počítání kalorií anebo jakýchko-
liv jiných nepřirozených restrikcí, o tom,  jaké
jsou nejběžnější výživové omyly, jaká jsou nej-
lepší výživová doporučení a co jsou ty nejkva-
litnější potraviny. Předprodej vstupenek
Informační centrum Litomyšl, tel. 461 61 21 61
nebo na emailu: milam28@seznam.cz.

Mila Bohunická
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Anna K. – Tour akusticky 2022
Držitelka tří hudebních cen Žebřík, Anna
K. 29. dubna od 19.00 hodin ve Smetanově
domě uvede oblíbený akustický koncert. Se
svou kapelou představí největší hity, včetně
čerstvě oceněné skladby Vždycky se budeme
znát v akustických aranžích. „Naše akustické
turné v minulých letech mělo takový úspěch, že
jsme se rozhodli ho zopakovat potřetí i letos.
Mám velkou radost, že onu skvělou atmosféru
budu moci na koncertech opět zažít se svými
fanoušky,“ těší se Anna K. Některé skladby
budou uvedeny opět v oblíbené aranži americ-
kého producenta Stevena Walshe, který podob-
ným způsobem upravil i největší hity anglické
kapely Erasure pro jejich akustické album Union

Street a následné turné. Ostatní repertoár pře-
dělala do akustické podoby Anna K. na zkou-
škách společně se svou koncertní kapelou.

Leoš Krejčí

Mincovní poklad z Vysoké
30. duben – 15. květen
Výstava představí veřejnosti nedávný unikátní
nález mincovního depotu z obce Vysoká u Je-
víčka. Náhodně objevený poklad je velmi po-
četný, tvoří jej přes sedm tisíc stříbrných
a menší počet zlatých mincí převážně z 16.–17.
století. Pocházejí z velkého území – od Bená-
tek po Litvu, od Nizozemí po Sedmihradsko.
Vernisáž se uskuteční v pátek 29. 4. v 17 hodin.

Ve středu 11. května od 17 hodin se bude konat
přednáška o pokladu. Zajímavé informace
spojené s nalezením depotu a průběhem ar-
cheologického výzkumu představí archeoložka
Regionálního muzea v Litomyšli Mgr. Jana
Němcová a o mincích samotných promluví nu-
mizmatička Moravského zemského muzea
v Brně Mgr. Dagmar Grossmannová Ph.D.

Jana Němcová

POZVÁNKY 

Řádková inzerce
Přijímám objednávky na Velikonoce,rolády,mini
zákusky na tel.č. 605 736 209 objednávky do
8. 4. k vyzvednutí 15. 4. Čistá. • Kdo by měl
zájem posekat a usušit si kvalitní trávu (jarní a
otavu) z mé  udržované  zahrady v Litomyšli pro
svá zvířata - volejte tel. č. 607 744 568. • Kou-
pím staré pohlednice, tuzexové bony, bankovky,
vyznamenání, militaria, filmové plakáty apod.
Tel. 608 420 808 • Koupím gramofonové LP
desky do své archivní sbírky. Nesbírám vážnou
hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v ho-
tovosti. Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Zaměstnavatel: GAMA GROUP a.s., 
Mánesova 11/3b, 370 67 České Budějovice, 
závod Litomyšl, T. G. Masaryka 588.

Přijmeme pracovníka na pozici: 

účetní, mzdový účetní, 
personalistika
Požadujeme: SEŠ, praxe v oboru
Pracovní doba: 7,5 hodiny
Termín nástupu: 1. 5. 2022

Kontakt: Ing. Ivana Morávková,
tel. 461 613 321, mobil 731 422 419
Životopisy zasílejte na e-mail:
moravkova.lit@gama.cz

PRONÁJEM BYTU 3+1, 112 m2

zděný, bezbariérový
13 500 Kč / měsíc + energie

tel. 736 772 721

Společnost 

prodá zavedenou
prodejnu 
náhradních dílů a autopříslušenství
v Litomyšli – areál Dukor.  
Důvodem je generační obměna
– majitel by rád odešel do důchodu.
Zisková a stabilní firma funguje 
v regionu více jak 20 let a provozuje
také vlastní e-shop. 
Vhodné pro rodinné podnikání 
nebo jako investice.

Další informace:
tel. 603 822 331, 604 286 113
E-mail: langhamerova@langhamer.cz
www.langhamer.cz

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• zpracování pískovců, výrobky dle 
   přání zákazníka
• velký sortiment doplňků
• zaměření i cenové návrhy zdarma

Zkušenosti v oboru od roku 1985

Portmoneum s výstavou grafik 
Oldřicha Hamery
do 29. května 2022
Kromě stálé expozice si návštěvníci Portmonea
mohou ještě prohlédnout výstavu Recyklace.
Oldřich Hamera, pocta Josefu Váchalovi a dal-
ším outsiderům českého umění, která běží
od minulého roku. Prezentuje díla z makulatur
Šumavy umírající a romantické, jedné z nejvý-
znamnějších knih Josefa Váchala, vydané nakla-
datelstvím Paseka v roce 2008 jako faksimile,
tedy přesná kopie. Hamera z Váchalových grafik

vytvořil nová umělecká díla technikou much-
láže, roláže a asambláže. Tento významný
český grafik, žák Vladimíra Boudníka a Jiřího Ko-
láře, bohužel v listopadu 2021 zemřel. Přijďte se
podívat na jeho hravé grafiky, byl by rád.
Hamerovo dílo doplňují zvířata „váchalovského
světa“ Evy Čapkové a ukázka umělecké vazby
knihy Šumava umírající a romantická od Miro-
slavy a Lubomíra Krupkových.

Hana Klimešová

NOVINKY 
Z MĚSTA

DO VAŠEHO
MAILU

m ě s t o  p r o  l i d i

více na
www.litomysl.cz/
odber_novinek 
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HLEDÁME POSILU 
na plný úvazek za bar 

DO KAVÁRNY DVOREK 
v Litomyšli.

Nový člen našeho dvorkového týmu by měl
mít hlavně rád lidi a umět se otáčet. 
Zkušenosti nejsou nutné, ale vítané.
Všechno ostatní naučíme. Ozvěte se nám 
na e-mail dvoreklitomysl@gmail.com 
a více si řekneme osobně. Těšíme se!

• šití péřových dek
a polštářů různých rozměrů

• deky zimní, letní
• čištění a dezinfekce horkou parou
• výběr z více druhů sypkoviny
• termín dodání dle dohody

Pracovní doba: 
Po–Čt  7–11 hod, 12–15 hod
Pá  7–11 hod, 12–14 hod
Marie Šimková, Tyršova 237, Litomyšl
tel. 461 613 200, mobil 607 083 006

ČISTÍRNA PEŘÍ

CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
www.consultvk.cz

Novinka v naší kanceláři: 3D skenování 
nemovitostí a virtuální Home Staging

Čistá – prodej RD 4+1 s parkovacím stáním pro 3 auta
a zahradou 631 m2. Nové rozvody elektro, ÚT na tuhá
paliva (automat), plyn u domu. ENB G
č. 1663                                          Sleva na: 4 900 000 Kč  
Sloupnice – prodej chalupy - obytná kuchyň, kou-
pelna, sklep, technické zázemí. Součástí stodola, za-
hrady 542 m2. Pro rekreaci i trvalé bydlení. ENB G
Č. 1662                              Cena k jednání: 2 290 000 Kč
Hradec Králové (Jana Masaryka) - prodej panel. bytu
1+kk s lodžií ve III. NP, výtah, os. vlastnictví. V blízkosti
Albert, OC FUTURUM. ENB C/66
č. 1664                                                        Cena: 2 995 000 Kč
Litomyšl – pronájem moderního bytu 1+1 (36 m2)
na ul. Dukelská ve 3.NP. Nová kuch. linka, okna plast,
teplo dálkově. Výhled do přírody. Pro 1-2 osoby.
ENB G. č. 1666            Cena: 8 000 Kč/měs. + energie 
Litomyšl – Smetanovo n. - pronájem nebyt. prostor
15m2 pro obchod či kancelář naproti poště. Dvě vý-
lohy, soc. zařízení. ENB G
č. 1651                           Cena: 6 000 Kč/měs. + energie
Sloupnice – pronájem vybaveného bytu 3+kk v RD.
El. energie – na nájemce, ÚT na tuhá paliva + lokální
kamna. K užívání pergola, parkování pro 2 auta
u domu. ENB G
č. 1667                          Cena: 10 000 Kč/měs. + energie
Trstěnice - prodej RD k rekreaci. Zahrada 1434 m2, ab-
solutní soukromí. Napojení na vodovod, vytápění el.
přímotopy, jímka. ENB G
č. 1630                                Cena k jednání: 2 200 000 Kč
Banín – prodej areálu k podnikání na ploše 11647 m2.
Součástí jsou 3 haly, venkovní prostranství, vl. příjezd.
Výhodná poloha mezi městy Svitavy–Brno. ENB G
Č. 1606                                                    Cena: 12 900 000 Kč 

více na www.consultvk.cz

Strojní čištění komunikací v dubnu
4. 4. Po - Za Moštěním, Okružní, J. Matičky,

Purkmistra Laška, B. Kopeckého
5. 4. Út - Peciny, Pod Prokopem, Portmanka,

Lomená, Za Brankou, Příčná
6. 4. St - Lidická, T. Novákové, P. Bezruče,
    Bří Pátů
7. 4. Čt - Jiráskova, Rektora Stříteského, kolem

probošt. kostela
8. 4. Pá - Nádražní, Smutný most, Nedošín,

Bernardka
11. 4. Po - Šmilovského, Šantovo a Toulovcovo

náměstí, B.Němcové, Mariánská
12. 4. Út - Tyršova, Strakovská - pouze zame-

tací stroje
    6.00-11.00 - Smetanovo náměstí - od

věže k Zlaté hvězdě - úplná uzavírka
13.4. St - Prokešova, U Plovárny
    6.00-11.00 - Smetanovo náměstí -

od Slunce k věži úplná uzavírka
14. 4. Čt - Nerudova, Vodní valy, Osická, Ropkova
19. 4. Út - Fügnerova čtvrť

20. 4. St - Trstenická, Benátská, J. Metyše
21. 4. Čt  - od sokolovny k Markovu mlýnu,

U Náhonu, kolem Nového kostela,
Partyzánská

22. 4. Pá - Pazucha, Suchá, Pohodlí, Nová Ves 
23. 4. So - Průmyslová
25. 4. Po - Mařákova od autobusového nádraží

k Ludmily Jandové (včetně)
26. 4. Út - J. E. Purkyně, Z. Kopala
27. 4. St  - garáže Z. Kopala
28. 4. Čt - garáže Komenského nám.

Údaje uvedené v rozpisu čištěných komunikací
jsou pouze informativní. Z technických důvodů
může dojít v průběhu čištění ke změnám. Roz-
hodující je umístění přenosného dopravního
značení, které se umísťuje 7 dní před zahájením
samotného čištění. V uvedený termín, prosíme,
neparkujte v daných lokalitách, protože zapar-
kovaná auta komplikují pohyb čistící techniky.
Děkujeme za pochopení. -red-

Na Mařákově ulici najdete
nový a moderní sběrný dvůr
strana 1
„Nová podoba sběrného dvora přinese kvalita-
tivní posun i z hlediska přesnějšího a efektivněj-
šího odbavení zákazníka během příjmu odpadu.
Sběrný dvůr je osazen kvalitní rozměrnou
vahou, která příjem a evidování odpadu pod-
statně ulehčí. Moderní provoz přinese přehled-
nější pohyb zákazníků po areálu i jejich přístup
k shromažďovacím prostředkům. Novinkou je
závora u vjezdu, díky které bude možné regu-

lovat počet obsluhovaných zákazníků uvnitř
areálu.  Sběrný dvůr bude v budoucích letech
spoluutvářet moderní tvář města. Prostorný
areál umožní také snadno reagovat i na poža-
davky, které v rámci vývoje odpadového hospo-
dářství v budoucnosti možná vyvstanou,“
dodává ředitel LIKO Svitavy Josef Gestinger.
Před koronakrizí zaměstnanci sběrného dvoru
za rok zpracovali průměrně 1400 tun odpadu.

-mv-

Jarní svozové akce biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
pro občany města odvoz nebo likvidaci biolo-
gického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek,
větve) v termínu od 4. do 14. dubna na základě
osobní objednávky nebo elektronické objed-
návky (lze vyplnit na stránkách www.mslit.cz).
Objednatel (může to být i zástupce skupiny ob-
čanů) je zodpovědný za osobní předání biood-
padu do přistaveného kontejneru v předem
stanovenou dobu pracovníkům Městských slu-
žeb Litomyšl s.r.o. (naložení odpadu zajistí své-

pomocí). Městské služby provedou odvoz a lik-
vidaci řádně vytříděného bioodpadu zdarma.
Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvede-
ném místě přistavení kontejneru nenacházeli
jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad
osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle
platného ceníku.
Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu
biologického odpadu jsou Josef Beránek, Jana
Vybíralová tel. 461 613 491. 

Lenka Hladíková 

SBĚRNÝ DVŮR LITOMYŠL
OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí    12 – 17.30 (letní období)
                12 – 16.30 (zimní období)
Úterý       9 – 15
Středa     9 – 17.30 (letní období)
                9 – 16.30 (zimní období)
Čtvrtek    9 – 15
Pátek       9 – 17.30 (letní období)
                9 – 16.30 (zimní období)
Sobota    8 – 12
                
Polední přestávka: 12 – 12.30

Mařákova ul.
vedoucí: 
Ladislav Bartoš
tel. 461 615 714
mobil: 605 246 545
bartos@likosvitavy.cz
www.likosvitavy.cz



22

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Vila Klára neprodána
Zastupitelstvo rozhodlo svým hlasováním, že
ani jeden ze dvou projektů nedostal patřičný
počet hlasů. Na zasedání, ještě před hlasová-
ním, promluvil pan Kubík. Mluvil sice krásně, ale
je vidět, že žije v trošku jiném světě než mnoho
obyčejných smrtelníků v Litomyšli. Na prvním
místě uváděno slovo megalomanský projekt.
Ano, megalomanský projekt to na Litomyšl jed-
noznačně je. Pan Kubík říká, že není. Mělo by se
jednat převážně o hotel na velké kongresové
akce, kde by mělo být 140 pokojů. Samozřej-

mostí by součástí hotelu musel být kongresový
sál, jídelna, parkoviště + mnoho dalšího vyba-
vení. Pan Kubík zmiňoval jako příklad kongre-
sový hotel Hilton v Praze. Praha je hlavní město
s neskonale daleko lepším přístupem než sice
krásná, ale provinční Litomyšl. Nelze proto
vůbec srovnávat Prahu s Litomyšlí. A firma
Kubík a.s. má své firemní sídlo v luxusním místě
na Praze 1 u Prašné brány 1090/2. Proč ho ne-
může mít v Litomyšli? Nevím, ale připadá mi, že
vila Klára by se stavěla stylem jako v Praze.

Tj. zůstala by jenom přední stěna a za tou by
stál nový hotel. Nedovedu si ani ve snu před-
stavit, že by se do dnešní Kláry vešlo 140 po-
kojů, kongresový sál, hotelová restaurace
a k tomu patřičné zázemí. A cena tohoto pro-
jektu minimálně 500 miliónu. To sice není můj
problém, ale těch, kteří tento hotel chtějí posta-
vit. Možná se to zdá hodně, ale při dnešních ce-
nách materiálu a práce,  cena jistě přiměřená
sumě, kterou jsem již uvedl. Myslím si, že by
bylo nejlepší projekt s pracovním názvem svatý
Jan z Nepomuku uložit k ledu, do ležáckých
sklepů a nechat ho tam. Ležácké sklepy jsou
pod skladem firmy Kubík. Jan Pavliš

Vila Klára - poděkování členům projektového týmu 
Možná to nemusí být pro každého úplně zřejmé,
ale příprava projektu Vila Klára, odprezentova-
ného za pouhou půlhodinu, trvala více než rok. 
Za projektem je rok intenzivní práce a jenom vy-
naložené náklady na projekt převýšily 2 miliony
korun. Jsme však přesvědčeni, že to byly účelně
vynaložené peníze. Chtěli bychom tímto poděko-
vat celému projektovému týmu, který od začátku
loňského roku intenzivně pracoval na projektu
kongresového hotelu Svatý Jan v Litomyšli,
v jehož rámci jsme městu navrhli dát litomyšlské
vile Klára nový život pro 21. století – viz stránky
projektu https://kubik.cz/kongresovyhotel.pdf

Členy týmu jsou:  
Ing. arch. Jiří Opočenský 
– ova architekti, ověřovací studie
Ing. arch. Antonín Pokorný 
- ova architekti, ověřovací studie
Ing. arch. Adam Gebrian 
– příprava architektonické soutěže

Ing. arch. Yvette Vašourková 
– příprava mezinárodní architektonické soutěže
Ing. arch. Igor Kovačević 
– příprava mezinárodní architektonické soutěže
Ing. Pavel Maršálek 
– ekonomický propočet záměru
Ing. Vadim Hamřík 
– projektový manager – stavební část projektu
Ing. Marcel Příkopa – projektový manager 
– stavební část projektu, propočet nákladů
Ing. Martin Venglář 
– ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec – spolu-
práce na studii proveditelnosti
Lenka Hrubá, ředitelka hotelové divize 
– spolupráce na studii proveditelnosti
Ing. Jan Halíř – Hotel Solution 
– externí studie proveditelnosti hotelového pro-
vozu
Ing. Karel Výmyslický 
– studie proveditelnosti wellness a balneo pro-
vozu

Dalibor Novák – marketingový ředitel 
– příprava projektu
Helena Skalová – administrátor projektu
Ing. Ondřej Hlinecký 
– studie proveditelnosti minipivovaru
Ing. Miroslav Kraus 
– 3K Kraus – studie proveditelnosti minipivo-
varu a projekt minipivovaru
Ing. Jindřich Syrový, Ing. Vladimír Motyčka 
– společnost Sigmin –studie dosažitelnosti fi-

nančních zdrojů z fondů EU

Děkujeme všem za maximální nasazení, nápady
a kreativitu. Jsme přesvědčeni, že výsledek naší
společné více než dvanáctiměsíční práce odpo-
vídá našemu původnímu zadání vytvořit pro-
jekt, který bude udržitelný, smysluplný a bude
přinášet potřebnou přidanou hodnotu městu
a litomyšlské veřejnosti.

Miroslava a Martin Kubíkovi

Jak to vidím já – námět k zamyšlení
Stále více se zamýšlíme nad poptávkou dostup-
ného bydlení v našem městě. Vyzkoušelo se ně-
kolik možností, jak toho dosáhnout. Nejprve se
vraťme do historie a to do 90 let. Začalo to od-
prodejem obecních bytů nájemníkům. Kolik bylo
křiku, že cena bytu 1+2 za 120 tis. Kč je šílená
a nikdo na to nemá. Někteří nekřičeli a kupovali
byty i s nájemníky, aby je obratem nebo později
prodali za násobně vyšší ceny.
Dále město samo nechalo postavit bytové
domy se státní podporou s tím, že je po 20 le-
tech odprodají nájemníkům za složený podíl, tj.
vybrané nájemné ponížené o státní podporu.
Nyní by mělo dojít k odkoupení bytů do osob-
ního vlastnictví. 
Město také připravilo a prodalo několik pozemků
developerům, kteří postavili bytové domy. Tyto
byly následně rozděleny na bytové jednotky
a rozprodány jako byty v osobním vlastnictví.
Další podporou byl prodej pozemků zainvesto-
vaných pro stavbu rodinných domů. Pozemky

na výstavbu město kupovalo nebo je směno-
valo za jiné. Poslední nabízené zainvestované
pozemky vyšly už dost draho, a to ještě v ceně
nebyly zohledněny náklady na výkupy po-
zemků, studie, projekty atd. Přitom byla o koupi
stavebních pozemků vyšší poptávka než na-
bídka.
Pokud to shrneme, tak ze strany města byla
vždy snaha podporovat novou výstavbu bytů
a rodinných domků. Do příprav, studií, projektů
a zainvestování bylo vloženo dost úsilí a finanč-
ních prostředků.
Takže na otázku levného a dostupného bydlení
v Litomyšli (a to nejen v Litomyšli) asi nikdo
neumí odpovědět. Všem je jasné, že sehnat
levný pozemek a levně na něm postavit je ne-
návratná minulost. Byly návrhy vrátit se k druž-
stevní výstavbě. Ta byla levnější v dobách, kdy
se lidé sami zapojili do výstavby a každý z druž-
stevníků musel odpracovat stovky hodin
zdarma. Byla i státní podpora na bydlení. 

Rodinné domky se stavěly prakticky všechny
svépomocí. Dnes si většina zájemců o bydlení
zadává veškeré práce spojené se stavbou
domu, chodníků, oplocení i zahrady odborným
firmám, ale tyto služby je třeba zaplatit.
A protože ubývá řemeslníků, tak logicky i cena
jejich práce stoupá. K tomu se přidává stále se
zvyšující cena veškerých stavebních materiálů,
pohonných hmot a také přehnané požadavky
ze státu na energetickou úspornost, hygienu,
požární bezpečnost atd. Cenu pozemků zvýšily
i spekulace se zemědělskými nezainvestova-
nými pozemky prodávanými za cenu zainvesto-
vaných. Dalším faktorem neúměrně se
zvyšujících cen pozemků a nemovitostí je ne-
činnost státu ve snaze zastavit inflační spirálu.
To má za následek úpadek hodnoty koruny
a snahu lidí pořídit si nemovitost, kterou sice
nepotřebují, ale mají v ní uložené úspory. Obá-
vám se, že ke zlevnění nemovitostí nedojde,
spíše se obávám, že cena vlastního bydlení
bude i nadále růst. Takže pro některé bude ře-
šením jen nájemné bydlení.

Josef Černý

Litomyšl – Město pro lidiLilie – zpravodaj města



23

Když dobře slyšet není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám všem. Oso-
bám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím
však mimo omezení, která zažíváme všichni,
přináší překážky, které si slyšící veřejnost neumí
ani představit. Pro osoby se sluchovým posti-
žením a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku,
se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní
situace, např. komunikace v obchodech, s úřady
i v nemocnicích. Respirátory jsou totiž pro jejich
komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový
projev, možnost sledovat mimiku i výraz obli-
čeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu
šumu a následnému nepochopení situace. 
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou
potřebovat brýle, horší je však představa, že ne-
budou slyšet jako dříve a budou muset slucho-
vou ztrátu nějakým způsobem kompenzovat.
Pokud máte potíže se sluchem, neváhejte se
na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Ti-
chého světa nabízíme podporu osobám se slu-
chovým postižením při vyřizování žádostí
o příspěvky, např. kompenzační pomůcky a také
poradenství, jak postupovat při řešení ztráty
sluchu. Kromě toho poskytujeme pomoc při
návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení
životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají
problémy se sluchem, pomáháme např. při po-

řizování sluchadel, světelné signalizace, zesilo-
vače TV a jiných pomůcek, které přispívají ke
zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou
za klienty přijet kamkoliv po Pardubickém kraji
či se s nimi spojit online. 
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě
zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte
kontaktovat. 
Adresa pobočky: Jana Palacha 1552, 530 02
Pardubice, kontaktní osoba: Pavla Míková, tel.
722 975 567, e-mail: pavla.mikova@tichysvet.cz
Naši pobočku můžete navštívit i osobně bez ob-
jednání každé úterý a čtvrtek v čase 9.00 –
16.00 hod. Adriana Müllerová

Paliativní péče v Centru sociální pomoci
Jednoduše si ji můžete představit jako různě
dlouhou cestu, při které hledáme, jak zlepšit kva-
litu života člověka a jeho rodiny. Člověka, který
je na konci této cesty a kterému má tento přístup
minimalizovat bolest, zajistit komfort, pohodu,
splnění posledních přání, přijmout slzy blízkých
a jim pomáhat s obavami, smutky a starostmi.
Přišlo smíření, že další chemoterapie, další prá-
šky, po kterých se dělá nevolno, další hospitali-
zace jsou sice prodlužování života, ale … jsou
obtěžující a nepřinesou kýžený cíl – uzdravení se.
Je to období velmi těžkých rozhodnutí, zvažování
priorit a uvědomění si konečnosti života. Je to
návrat k životu takovému, jaký je, a to se svým
začátkem a koncem. 
Tato silné téma v naší organizaci začínáme hodně
akcentovat. Rozhodně nebylo téma smrti v naší
organizaci tabu, ale zatím nemělo ucelenou
strukturu. Zkvalitnění péče, o které se průběžně
snažíme dostává další impulz. Je jím dlouhodobé
vzdělávání v kontextu paliativní péče.  Všichni
naši zaměstnanci tak projdou jednodenním vzdě-
lávacím programem pod taktovou Centra pali-
ativní péče. My všichni musíme být naladěni
a chápat smysluplnost této části naší práce. 
Pro naše zdravotní sestry jsme zajistili 3denní
kurz Geri ELNEC – kurz specificky zaměřený pro
všeobecné sestry pracující s geriatrickým paci-
entem. O důležitosti tématu nás přesvědčil i fakt,

že se ho s námi zúčastní zdravotní sestry z dal-
ších pěti zařízení.  Naše nabídka spoluúčasti byla
velmi rychle rozebrána a v roce 2023 proběhne
další běh – je nezbytné vzdělání všech zdravot-
ních pracovníků v zařízení. 
V náhledu do paliativní péče nám velmi vypo-
mohla paní Ladislava Částková, zakladatelka
mobilního hospice Bílá holubice, které velmi dě-
kujeme. Naše dvě zdravotní sestry zažily dvou-
denní stáž v Hospici Červený Kostelec. 
Malá miminka hltají svýma očima okolí a snaží se
napodobovat. My nyní hltáme všemi smysly spo-
lupráci s pracovníky Domácího hospice sv. Mi-
chaela Oblastní charity Polička. Za jejich
přítomnosti se učíme, jak toto nelehké téma ko-
munikovat s našimi klienty a jejich rodinami
přímo v praxi. 
Počítáme, že nás čekají měsíce a možná roky in-
tenzivní práce, vyjasňování tématu mezi sebou,
přijetí ho za své a učení, jak o něm s blízkými
a klienty s pokorou a porozuměním hovořit. První
hospic v ČR byl otevřen v roce 1995. Můžeme
tedy navazovat na 27 let dlouhou zkušenost.  
Koncem roku jsme se připojili k projektu D.O.M.A.
- ABY BYLO DOBŘE SENIORŮM I TĚM, KDO O NĚ
PEČUJÍ. Důležitým motem je: „Věříme, že cesta
ke kvalitní péči o seniory vede přes spokojené
pečovatele, kteří mají ze své práce radost a jsou
na ni hrdí.“ Jeho realizátorky nám poskytují čas

ROZPIS SLUŽEB

Návštěvy v nemocnicích opět povoleny
Nemocnice Pardubického kraje zrušila od
čtvrtka 17. března 2022 zákaz návštěv. Ve všech
pěti zdravotnických zařízeních, které provozuje,
tedy v Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké,
Litomyšlské a Svitavské nemocnici, však je stále
třeba dodržovat preventivní protiepidemická
opatření.
„Žádáme pacienty i návštěvy, aby v prostorách
nemocnice nadále používali ochranu dýchacích
cest a dbali na důslednou hygienu rukou,“
uvedla ústavní epidemioložka Nemocnice Par-
dubického kraje Lucie Bareková.
Osoby, které mají příznaky akutních respirač-

ních onemocnění, vyzývá, aby návštěvu u paci-
enta v nemocnici odložili až po jejich odeznění.
„Důvodem je ochrana hospitalizovaných paci-
entů i zaměstnanců nemocnice před případnou
infekcí,“ podotkla Lucie Bareková a upozornila,
že návštěvy u covid pozitivních pacientů povo-
leny nejsou. Ve výjimečných situacích je může
povolit ošetřující lékař.
„S ohledem na aktuální epidemiologickou situ-
aci je pak možné, že bude docházet i k určitým
drobným lokálním omezením návštěv,“ uzavřela
ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubic-
kého kraje. -red-

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici 
v přízemí budovy N, tel. 461 655 319

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 258 
So 9. 4. MUDr. Pešková
Ne 10. 4. MUDr. Pilařová
Pá 15. 4. MUDr. Sadílková
So 16. 4. MUDr. Šíchová
Ne 17. 4. MUDr. Švábová
Po 18. 4. MUDr. Filová
So 23. 4. MUDr. Cacková
Ne 24. 4. MUDr. Hájková
So 30. 4. MUDr. Kopecká
Ne 1. 5. MUDr. Mareš
So 7. 5. MUDr. Papoušková
Ne 8. 5. MUDr. Pešková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 9. 4. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 10. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
Pá 15. 4. Na Špitálku, 461 615 034
So 16. 4. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 17. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530 
Po 18. 4. U Nemocnice, 461 615 617
So 23. 4. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 24. 4. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 4. U Slunce, 461 612 678
Ne 1. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 7. 5. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 8. 5. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
9. – 10. 4. MDDr. Martinec Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
15. 4. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
16. – 17. 4. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, 461 725 987
18. 4. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
23. – 24. 4. MUDr. Cacek  Tomáš
Trstěnice 184, 461 634 157
30. 4. – 1. 5. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
7. – 8. 5. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715

a prostor na vyjasnění změn, které uskutečňu-
jeme. Ukazují nám způsoby řízení lidských
zdrojů, které vedou ke spokojenému týmu.
Děkujeme našemu zřizovateli, který pochopil dů-
ležitost témat a na jejich zavádění v naší organi-
zaci uvolnil dostatečné finanční prostředky. Díky
tomu můžeme vzdělávat v tak širokém kontextu
všechny zaměstnance ve velmi kvalitním vzdě-
lávacím procesu.

Fiedlerová Alena, ředitelka 



24

Litomyšlské pivo získalo zlato
v prestižní soutěži
V pátek a v sobotu 18. a 19.
března se uskutečnila Jarní
cena český sládků. V pořadí již
14. ročník prestižní soutěže piv
z minipivovarů pořádal Pivo-
varský dvůr Zvíkov.
Sešlo se zde 80 degustátorů,
kteří hodnotili 574 vzorků
od 134 minipivovarů z celé
České republiky i zahraničí.
Mezi degustátory jsme měli
zastoupení v podobě našeho
pana sládka Jiřího Koháka. 

V kategorii Polotmavý ležák
z minipivovaru, kde se spo-
lečně potkaly jedenácti a dva-
náctistupňová polotmavá piva,
získala Bedřichova jedenáctka
polotmavá nejcennější kov. 
Stejné pivo získalo v roce 2020
ocenění v soutěžích MLS Par-
dubického kraje a Regionální
potravina, což jen potvrdilo
jeho čistotu a kvalitu. 

Lenka Seklová, 
foto: Jiří Kohák

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
čtvrtek 14. 4. 2022 od 8.00 do 16.00

Cena:  48,- Kč /kg vč. DPH
Cena je uvedena v živém stavu
Chov je pod stálou veterinární kontrolou

Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 006 433, 777 919 442
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Nejlepší byznys nápad? 
Uklízecí roboti z Dvojky!
Byznysování je soutěž, která v žácích základ-
ních a středních škol rozvíjí kreativitu, týmovou
spolupráci, komunikační a prezentační doved-
nosti a práci s digitálními technologiemi. Cílem
je vymyslet a „založit“ vlastní firmu a se svým
unikátním produktem či službou „prorazit“
na trhu. 
Tým žáků šesté třídy ze II. ZŠ Litomyšl ve slo-
žení Tonda Doležel, Míša Hanus a Šimon Grujbár
založil firmu Infocrew company, která se speci-
alizuje na vývoj a produkci Rychlých Uklízecích
Robotů. Míša uvádí, jak celý projekt vznikl:
„Společně jsme chtěli propojit náš zájem o in-
formatiku s něčím užitečným a prospěšným.“
Ucelená řada nejen domácích uklízecích po-
mocníků zaujala porotu natolik, že tým postou-

pil přímo do čtrnáctičlenného celorepubliko-
vého finále. V Praze kluky čekala prezentace
firmy a robotů před odbornou porotou a poten-
cionálními investory. Svým do posledního deta-
ilu promyšleným byznys plánem a neotřelou
a vtipnou prezentací porotě doslova „vyrazili
dech“ a postoupili do užšího odpoledního finále.
V odpolední části na ně čekal nelehký úkol, ná-
hodným losem se spojili s další postupující fir-
mou a měli společně vymyslet produkt, který by
obě firmy propojil. S rychnovskou firmou speci-
alizující se na rybí nástrahy a lov kaprů – Kapři
útočí vymysleli koncept robota, který bude za-
vážet rybí nástrahy do těžko přístupných míst
a zároveň rybník čistit od bahna. „Nejtěžší bylo
se v tak krátké době domluvit a vymyslet s dru-
hým týmem, jak naše firmy propojit,“ říká k nově
vzniklé spolupráci Šimon. Porota celkově oce-
nila nápaditost, kreativitu, příjemné a velmi po-
hotové vystupování, které po celý soutěžní den
kluci předváděli. Po zásluze byla jejich firma In-
focrew company s R.U.R vyhlášena jako nejlepší
a získali první místo. Moc gratulujeme. „Celá
tato soutěž nám toho hodně dala, společně se
nebojíme vystupovat před cizími lidmi, navázali
jsme nové kontakty a vyzkoušeli jsme si řadu
zajímavých věcí. A výhra? To je odměna za čas
a energii, kterou jsme našemu nápadu dali,“
hodnotí celou soutěž šéf firmy Inforcrew com-
pany Tonda Doležel. Jan Coufal

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

•
•
•
•
•

Městské muzeum Česká Třebová pořádá
ve dnech 31. března 2022 až 29. května 2022 vý-
stavu s názvem Max Švabinský – Rudolf Vejrych.
Malby, kresby, grafiky. Výstava je pořádána při
příležitosti 60. výročí úmrtí Maxe Švabinského
a 140. výročí narození Rudolfa Vejrycha, která si
letos připomínáme. 
Na výstavě, která se mimořádně
koná hned na dvou místech,
budou k vidění díla Maxe Šva-
binského z jeho „kozlovského
období“. Rudolf Vejrych se
s Kozlovem nikdy nerozžehnal
a vystavená díla jsou malým
průřezem jeho tvorbou s akcen-
tem na díla opět vzniklá v okolí
Kozlova. 
Mezi klenoty výstavy patří Šva-
binského dílo „Babička v šálu“,
kresba z roku 1903 ze sbírky
soukromého sběratele, které
bylo dlouho nezvěstné.
V létě roku 1903 vytvořil Max Švabinský kresbu
na objednávku pro jakéhosi švédského milov-
níka umění, který žádal kresbu stařenky. Mode-
lem se proto umělci stala Josefa Dapeciová
(1819-1905), babička jeho ženy Ely. Švabinský
zvolil kompozici se sedící babičkou, na jejíž na-
chýlenou hlavu dopadalo svrchní světlo, které
projasňovalo stařenčiny šediny a osvětlovalo
hřbety rukou opřených o područky proutěného
křesílka. 
Pro potřebu zdroje svrchu dopadajícího světla
a okolní šero si Švabinský jako vhodné místo
zvolil půdní prostor kozlovské chaloupky pod
malým střešním oknem před vstupem
do „Kufru“. Trpělivě podstupovala babička ná-
ročné výstupy po příkrých schodech na půdu,
aby pak nehnutě seděla modelem, přestože

byla toho názoru, že staří lidé se již nemají por-
trétovat.  Někdy za babičku musela zaskočit její
dcera – Josefa Vejrychová, to když by srpnové
horko v půdním prostoru bylo pro babičku, která
navíc na ramenou nesla těžký vlňák, příliš una-
vující.  

Ihned po dokončení byla
kresba odeslána objednavateli.
V roce 1907 byl ještě obraz vy-
staven v Benátkách, ale od té
doby o něm neměl informace
ani autor, ani pozdější zpraco-
vatelé Švabinského díla. Bylo
možné se i domnívat, že pod-
lehl zkáze.
Na podzim roku 2017 se však
kresba - k obrovskému překva-
pení milovníků Švabinského
díla - objevila v aukci galerie
Kodl. A co víc! Obavy, že dílo
zakoupí někdo, kdo jej opět
třeba na desetiletí ukryje před

zraky veřejnosti, se nenaplnily. „Babičku v šálu“
vydražil český soukromý sběratel, milovník
prací Maxe Švabinského, ochotný se o skvosty
ze své sbírky podělit v rámci výstav. Díky jeho
laskavosti získalo muzeum nejprve pro kozlov-
skou Chaloupku Maxe Švabinského kopii díla
a nyní může veřejnost v rámci výstavy obdivo-
vat i samotný originál, za což jsme nesmírně
vděčni! 
„Babička v šálu“ - přenádherná Švabinského
práce, která navíc vznikla přímo v Kozlově - je
od doby svého vzniku vystavena v Čechách
vůbec poprvé! S radostí Vás  zveme k prohlídce
výstavy! Jana Voleská,

Městské muzeum Česká Třebová

Více informací na www.mmct.cz

Příběh „Babičky v šálu“
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Krabice od srdce na III. ZŠ
Již několik let vedeme naše žáky k zamyšlení se
nad pomocí potřebným v rámci projektu Kra-
bice od bot pořádaným Diakonií Českobratrské
církve evangelické. Když jsme se po jarních
prázdninách vrátili do školy, hodně jsme s žáky
mluvili o konfliktu na Ukrajině, vysvětlovali si si-
tuaci. Také jsme probírali možnosti pomoci
a shodli jsme se, že je to příležitost spíše pro ro-
diče. Pár dní se seběhlo a z Diakonie přišla in-
formace k projektu Krabice od srdce. Nečekali

jsme a s pomocí žákovského parlamentu se
chopili příležitosti. 
Během uplynulého víkendu dobrovolníci
ve sběrných místech po celé České republice
vybírali krabice pro děti z Ukrajiny, které si ne-
mají s čím hrát a jak trávit volný čas v kontakt-
ních asistenčních centrech. 
V pátek dopoledne se starší členové našeho
parlamentu pustili do plnění krabic. Po dvou ho-
dinách bylo naplněno, zkontrolováno a ozna-
čeno, komu jsou krabice určeny. Sečteno
a podtrženo, z naší školy do sběrného místa
ve Svitavách putovalo přes devadesát krabic pl-
ných pastelek, omalovánek sešitů, rozličných
her, hraček i sladkostí. Doufáme, že pomohou
rozsvítit očka a udělat radost těm, kteří jimi
budou obdarováni. 
Je nám jasné, že dětem byli nápomocni rodiče.
Děkujeme jim, že společným příkladem vedeme
děti k lidskosti a solidaritě. Děkujeme i studen-
tům a zaměstnancům soukromé střední školy
Trading Centre Litomyšl, kteří nás svými dary
podpořili. Zuzana Veselíková

Městský bazén Litomyšl
a Plavecká škola Ráček

hledá zájemce o pracovní pozici

I N S T R U K TO R
P L A VÁ N Í  
A P L A VČ Í K
Jde o zajímavou práci s dětmi 
i dospělými v hezkém prostředí 
litomyšlského krytého bazénu 
a letního koupaliště.
Pedagogické nebo zdravotnické 
vzdělání a plavecké zkušenosti 
výhodou, certifikáty podmínkou,
lze však i rekvalifikovat.

NABÍZÍME HLAVNÍ
PRACOVNÍ POMĚR, 
100 % ÚVAZEK,
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ

PŘIJMEME I BRIGÁDNÍKY 
NA DPP – POZICE PLAVČÍK

Zájemci, hlaste se písemně 
zasláním životopisu na e-mail
plaveckaskola@mslit.cz

Říká se, že nejlepší roky života
jsou na střední škole
Já jsem se rozhodla jít na Trading, a bylo to nej-
lepší rozhodnutí v mém životě. Když se ohlédnu
zpět, nevím ani, kde mám začít. Tolik věcí,
na které ráda vzpomínám. 
Třeba to bezkonkurenční příjemné, domácí pro-
středí v útulné budově školy. Ráda vzpomínám
na to, když jsme se o polední pauze se třídou
sešli v odpočinkové místnosti na sedačce u te-
levize, se sušenkami z automatu, to byla po-
hoda. Kde jinde tohle najdete?
Naše paní ředitelka. Laskavá, starostlivá a vždy
usměvavá, takové srdce školy. Způsob, jakým
se chová ke svým žákům, je až dojemný. Vždy
se vším pomohla, poradila a snažila se, aby byl
každý žák na 100 % spokojený. O svoje žáky se
stará jako „o vlastní”.
Naši učitelé. Na všechny tak ráda vzpomínám.
Všichni nás toho spoustu naučili a vždy nám se
vším pomáhali. Příjemní učitelé, kteří si na nic
nehrají a nad svými žáky se nepovyšují, to je
vzácnost. 
Na škole je ale milý opravdu každý, nejen paní
ředitelka, učitelé, ale také vždy usměvavá paní
sekretářka nebo paní uklízečka. Byla opravdu
radost kohokoliv na škole potkat. Všichni jsou
tam na správném místě!

Podle mě je ale nejhlavnější, aby se student
do školy těšil, aby se tam rád vracel, aby měl
prostředí školy rád, aby se nebál do školy cho-
dit. Aby věděl, že ve škole jsou lidé, kteří mu po-
mohou. To přesně je škola Trading Centre.
Nikdy bych střední školu nevyměnila. Naopak,
šla bych klidně znova nebo tam nejlépe dál po-
kračovala. Myslím si, že můžu mluvit za celou
naši třídu, že jsme to všichni ve škole měli moc
rádi a těžce se nám odcházelo.
Přála bych každému, aby miloval svoji střední
školu tak jako já. Děkuji za ty nejlepší vzpomínky.
A vše spojené s Tradingem.Tereza Kahounová
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Erasmus+  Sdílení zkušeností ze zahraničí 
O tom, jak vypadají mateřské školky
v Irsku a v Rakousku a co si představit
pod studijní cestou v rámci programu
Erasmus, se dozvěděli studenti prv-
ních ročníků Vyšší odborné školy peda-
gogické, studijního oboru Předškolní
pedagogika a Speciální pedagogika, přímo
od účastníků praxe v zahraničí. V rámci prezen-
tací se s nimi o své zkušenosti podělily čtyři stu-
dentky, které v listopadu a v prosinci
absolvovaly tři týdny odborné praxe v předškol-
ních zařízeních v Irsku a dlouhodobé stáže
v Rakousku. 
Vzhledem k tomu, že každá z nich byla v jiném
zařízení, měli studenti prvních ročníků možnost
zjistit, jak irské školky vypadají a fungují, jak se
liší od těch českých, ale také jak se liší od sebe
navzájem. Adéla, Denisa a Bára sdílely zkuše-
nosti týkající se nejen toho, jak jsou irské mateř-
ské školy vybavené, kolik dětí je ve třídě, jaký
mají režim dne a co obnáší práce učitelky, ale
také o tom, jak se jim líbil Dublin a jak se bydlí
v irských hostitelských rodinách. Shodly se, že
úroveň českým mateřských škol je velmi vysoká
a že svými získanými didaktickými dovednostmi
mohou výrazně obohatit cílová zařízení v zahra-
ničí. Naše absolventka Lucka, která se zúčast-
nila tříměsíční stáže v bilingvní škole ve Vídni,
kde vykonala odbornou pedagogickou praxi jak
v mateřské škole, tak ve školní družině, se při-
pojila online a kromě toho, že sdílela své osobní
zkušenosti, promítla také video, které v rámci
studentské soutěže během stáže natočila. 
Prostřednictvím sdílení svých zkušeností
umožní tak naše praktikantky ostatním studen-

tům seznámit se s předškolním vzdě-
láváním v zahraničí. Zároveň prezen-
tace slouží jako motivace pro další
účastníky programu Erasmus+ a vzdě-
lávacích mobilit v zahraničí, které škola
našim studentům nabízí. 

Program Erasmus+ umožňuje studentkám po-
znat systém předškolního vzdělávaní v dané
zemi, osvojit si nové metody práce, zdokonalit
si cizí jazyk a v neposlední řadě se posunout

v profesním i osobním rozvoji. Nejen zkušenosti
ze stáže, ale také mezinárodně platné doku-
menty jako Europas Mobilita, certifikát o absol-
vování stáže nebo ECVET je mohou výrazně
zvýhodnit na trhu práce. 
V letošním školním roce plánujeme další pre-
zentace ostatních studentek, které byly v Irsku,
Německu a Rakousku nejen pro další naše stu-
denty, ale i pedagogy a učitelky místních ma-
teřských škol a veřejnost. Eva Krátká

Hledáme specialistu
osobních financí 
na HPP

Finanční skupina PARTNERS BUDUJE BANKU, a proto do našich řad 
na pobočku Partners Market v Litomyšli hledáme nové kolegy a kolegyně.
Pokud vás baví potkávat se s lidmi a jste komunikativní, jsme právě my 
tím správným směrem, kde se teď vydat.  
Nové parťáky podporujeme, věnujeme jim čas a péči. U nás nebudete nezná-
mými zaměstnanci, ale platnými členy týmu, kteří se navzájem dobře znají. 
Nabízíme unikátní pracovní prostředí, opravdu kvalitní ocenění dobré práce.
Řadu firemních benefitů, reálnou fixní pracovní dobu, vzdělání, seberealizaci,
zábavu a spoustu dalšího.

Mzda po zapracování 30.000 – 50.000, -, horní hranici však nemáme. 
U nás nedostanete hromadu nesmyslných a nesplnitelných plánů, abyste 
dosáhli na své odměny. Požadujeme minimálně maturitu a čistý trestní rejstřík.

Pokud jsme vás zaujali, pošlete svůj životopis na mail: pm.javurek@partners.cz. 
Více informací naleznete na www.partnerslitomysl.cz.
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Českomoravské 
pomezí se prezen-
tuje na a akcích 
v Česku a Polsku
Po dvouleté pauze se destinační společnost
Českomoravské pomezí opět vydává na vele-
trhy cestovního ruchu, kde bude prezentována
bohatá turistická nabídka regionu Českomo-
ravské pomezí a měst Litomyšl, Vysoké Mýto,
Moravská Třebová, Svitavy a Polička.
Díky aktuálně realizovanému česko-polskému
projektu Pokladnice zážitků se již region
úspěšně prezentoval na veletrhu MTT
ve Wroclawi a veletrhu Dovolená 2022 v Os-
travě. V následujících týdnech budou v rámci
tohoto projektu představeny turistické atrak-
tivity Českomoravského pomezí také na vele-
trzích GLOBalnie v Katowicích a Euroregion
Tour v Jablonci nad Nisou. Díky spolupráci se
sdružením České dědictví UNESCO a Desti-
nační společností Východní Čechy budou ma-
teriály regionu na pomezí Čech a Moravy
prezentovány také návštěvníkům pražských
veletrhů Holiday World a For Bikes.
Jarní veletržní sezónou ale propagace Česko-
moravského pomezí nekončí, ba právě naopak.
Od dubna do srpna bude prezentace regionu
a jeho měst pokračovat na celkem šestnácti
festivalech a kulturních akcích po celé České
republice i v Polsku. Návštěvníci veletrhů a kul-
turních akcí si mohou odnést spoustu cenných
informací, ať už jsou milovníky památek a his-
torie, putování za rozhlednami nebo výletů

na kole. Dozvědí se o plánovaných akcích
v jednotlivých městech, soutěžích nebo třeba
nové stolní hře prezentující region. Návštěvníci
se mohou také aktivně zapojit v rámci soutě-
žního kvízu, který prověří jejich znalosti turis-
tické oblasti Českomoravské pomezí.
Kromě prezentačních akcí jsou na jarní a letní
měsíce připraveny kampaně v různých typech
médií. Nabídka Českomoravského pomezí
bude prezentována v tištěných titulech
i v rámci televizní či outdoorové kampaně. Ta
bude zaměřena zejména na plochy na nádra-
žích a v prostředcích veřejné dopravy. Chybět
nebudou ani propagační aktivity v on-line pro-
středí v podobě bannerových kampaní a pre-
zentace na sociálních sítích.
Pro návštěvníky jsou na letošní sezónu připra-
veny také oblíbené soutěže propojující atrak-
tivní turistické cíle Českomoravského pomezí
a vzhledem k mezinárodní spolupráci také
Svídnicko-javorského knížectví na polské
straně hranice. Všichni, kteří si rádi hrají, se
mohou zúčastnit klasické razítkové soutěže
nebo zkusit štěstí v soutěži v rámci nové mo-
bilní aplikace Pokladnice zážitků.

Jiří Zámečník
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Hrob bojovníka za samostatnost 
Ukrajiny na litomyšlském hřbitově
Při procházce po litomyšlském hřbitově může
návštěvníka v oddělení XI zaujmout poměrně
nenápadný hrob označený číslem 113 s pískov-
covým náhrobkem zdobeným erbovní symboli-
kou (tlapatým křížem, malým znakem Ukrajiny
a znakem Všvelikého vojska donského), foto-
grafií mladého muže a nápisem v ukrajinštině:
POLKOVNIK M. F. FROLOV. KOMANDIR PARTI-
ZANSKOGO OTRADA KAZAK VSEVELIKOGO
VOJSKA DONSKOGO OT DONCOV. + 11/VII –
1930.  Na náhrobku je dále osazena mramorová
deska s nápisem: ING. ANDREJ MURAVKO 1895–
1970. Kdo ale byl plukovník Michail Fedorovič
Frolov? Narodil se 13. listopadu 1897 v městě
Novočerkassk v rodině donského kozáka a ře-
ditele místního gymnázia Fedora Karpoviče Fro-
lova (1865-1929), od 11. září 1923 profesora
ruského emigrantského gymnázia v Moravské
Třebové, pohřbeného na moravskotřebovském
hřbitově. Po absolvování novočerkasského
gymnázia a následně místního kozáckého (vo-
jenského) učiliště se M. F. Frolov stal důstojní-
kem ruské armády. Během první světové války
se zúčastnil bojů s nepřátelskými armádami
carského Ruska. Po vypuknutí ukrajinské revo-
luce v roce 1917 odešel k Donu vést osvoboze-
necký boj za samostatnost Ukrajiny. Dlužno
dodat, že Frolovovo rodiště – město Novočer-
kassk (středisko Azovsko-černomořské oblasti)
– bylo centrem ukrajinské revoluce, v němž
od roku 1917 sídlila donská kozácká vláda, a též
místem formování „Vsevelikogo vojska do-

nskogo“ - dobrovolnické armády organizované
k boji s bolševiky. Esaul (kozácký důstojník) M.
F. Frolov se jako řadový pomocník velitele a po-
sléze velitel 42. Donského kozáckého pluku
po přechodu Kavkazu zúčastnil mnoha bojů
s bolševickými vojsky. Na konci ukrajinské revo-
luce bojoval v roce 1920 v hodnosti plukovníka
proti Rudé armádě v uskupení vojsk generála
(atamana) Symona V. Petljury a polských útvarů
generála Pjotra N. Wrangela. Frolovovův pluk
a armáda generála Borise S. Permykina (sestá-
vající z jedné ruské a dvou kozáckých divizí)
překročily polskou hranici a 21. listopadu 1920
byly na polském území rozpuštěny. Další životní
osudy plukovníka M. F. Frolova byly ovlivněny
jeho setkáním s členem Kubáňské rady Ignatem
A. Billym na ukrajisnké frontě v roce 1920. O rok
později se oba sešli ve Varšavě, kde byl pod je-

jich redakcí vydáván týdeník
Golos kazačestva. Pro své sepa-
ratistické myšlenky získal plk. M.
F. Frolov podporu části vysokých
polských kruhů a po obdržení pe-
něžní dotace odcestoval do Če-
skoslovenska. Zde kolem sebe
soustředil skupinu příznivců a 10.
prosince 1927 vystoupil s progra-
mem znovuvznikajícího „Volno-
Kazačego Dviženija.“ Za polské
podpory začali M. F. Frolov
a I. A. Bilyj vydávat v Českoslo-
vensku časopis – Vilne Kozactvo

se záměrem seznámit s kozáckým hnutím ze-
jména ruskou a ukrajinskou emigrantskou mlá-
dež. V roce 1930 byl M. F. Frolov hospitalizován
s pokročilým stadiem tuberkulózy v litomyšlské
nemocnici, kde 11. července téhož roku zemřel.
„Patriot Donu i prijatěl Ukraini“ - jak uvedl ba-
datel Roman Koval - plukovník M. F. Frolov byl
pohřben na litomyšlském hřbitově u kostela sv.
Anny. O osazení náhrobního kamene na jeho
hrobě se zasloužil ukrajinský emigrant ruského
původu žijící v Československu, od roku 1929
pak v Litomyšli, inženýr–geometr Andrej Mu-
ravko (1895-1970), jehož ostatky jsou uloženy
rovněž ve Frovově hrobu. Dlužno dodat, že do-
nský kozák Michail Fedorovič Frolov - od jehož
narození uplyne letos 125 let - byl etnický Rus,
kterého s Ukrajinci spojoval boj proti společ-
nému nepříteli. Oldřich Pakosta
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Nabízíme:

• Možnost uložení zeminy, asfaltu, betonu a cihel

v recyklačním středisku

• Možnost přistavení kontejnerů včetně odvozu

do recyklačního střediska Tramon

• Pronájem kontejnerů (možnost zapůjčení ZDARMA)
2x SCANIA XT450 8x4 souprava – nosnost 30t
1x DAF LF290 – nostnost 12t

• Prodej zeminy a recyklátu (betonový, asfaltový, cihelný)

• Možnost prodej kameniva – frakce:
0/2N, 0/4, 0/4N, 2/4 POD, 4/8, 4/8 POD, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 
32/63, 0/32, 0/32N, 0/63, 0/63N, 0/125, 63/125N, MZK

• Možnost prodeje písku

• Možnost deponie pro stavební firmy (neomezené množství)

• Recyklace inertního odpadu

• Zemní a výkopové práce
CAT 323 – pásový bagr, CAT 962 – kolový nakladač
BOBCAT T590 – pásový nakladač, BOBCAT E20 – minibagr + kladivo

• Možnost drcení a třídění na strojích POWERSCREEN
H6203R – H Range Screen, Premiertrak 400X – mobilní drtící zařízení
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Lesní běh Černou horou v Litomyšli 
– 50 let další tradice litomyšlských atletů
50. ročník lesního běhu Černou horou se usku-
teční v sobotu 30. dubna 2022 od 9.30 hodin

Organizační spolek lesního běhu Černou horou
spolu se všemi příznivci kondičního běhu si
letos připomenou počátek této již tradiční spor-
tovní akce v Litomyšli. V březnu roku 1973 se
uskutečnil první ročník a u jeho zrodu byli
především členové atletického oddílu TJ Jiskra
Litomyšl. V historickém ohlédnutí závodníka,
běžce a nyní spoluorganizátora Miroslava
Štyndla, který aktivně absolvoval všechny
předešlé ročníky (49x), čteme:
„Přičiněním atletického oddílu Jiskra Litomyšl,
a především zásluhou ještě aktivních atletů
Svatopluka Bulvy a Jana Kubíčka se 17. března
1973 uskutečnil 1. ročník Běhu Černou horou.
V lese na Černé hoře byly vyznačeny běžecké
stezky v délce 400, 1200 a 3000 metrů, které
se měly stát součástí „Areálu zdraví“, sloužícího
nejen k pravidelnému celoročnímu tréninku vý-
konnostních sportovců, ale především různým
pohybovým aktivitám co nejširšího okruhu

obyvatel Litomyšle. V prvních
ročnících se závodilo na tratích
100, 400, 800 1200 a 3000
metrů podle věkových kategorií.
Na startu se objevila řada zná-
mých borců, kteří patřili ve své
době ke krajské běžecké špičce
(Najman, Dočkal, Formánek,
Gloser aj.).                                                                     
Od 9. ročníku se charakter Běhu
Černou horou výrazně mění.
Přestává se běhat na nejkrat-
ších tratích 100, 400 a 800
metrů, a naopak je zařazena
trať v délce 6000 metrů. Ještě
výraznější změnou je zrušení
věkových kategorií. Každý má možnost si vy-
brat délku tratě podle své chuti a stavu fyzické
kondice. Běh se postupně přesouvá z kategorie
ryze závodní do kategorie běhu, ve kterém „zá-
vodí“ každý sám se sebou a svým časem. Vět-
šina účastníků je z kategorie dětí a mládeže.
Přestože běh už není setkáním špičkových zá-

vodníků a první příčky obsazují
především závodníci domácího
oddílu (Mach, Štyndl, Šváb,
bratři Švecové, Teplý), jsou do-
sahovány kvalitní výsledky, nad
kterými ční  a zřejmě ještě
dlouho zůstanou nepřekonány
traťové rekordy dosažené při 15.
ročníku Jiřím Švecem.“
Barevné označení tratí podle in-
formační tabule využívají dnes
běžci nejen při každoroční akci,
ale po celý rok ke kondičnímu
běhání. S tímto cílem přicházejí
dodnes na start předškoláci se
svými rodiči, žáci litomyšlských

škol, dospělí až do vysokého věku, aby v cíli do-
stali ještě něco navíc –účastnický diplom a malé
občerstvení.
Co mohou letos na startu jubilejního běhu účast-
níci očekávat? Možnost pohybu na tradičních
tratích, účastnické dárečky od sponzorů a pod-
porovatelů této akce, digitální čipová časomíra
umožní změření výkonu při doběhu a později
zobrazení na výsledkové tabuli, o případný zápis
do účastnického diplomu se postarají pořada-
telé. Překážkou nebude ani horší počasí, neboť
upravené běžecké stezky i zázemí na startu jsou
dostatečnou zárukou dobrého pocitu každého
běžce, který dosáhne vytouženého cíle. Rádi by-
chom pozvali i špičkové běžce, aby překonali le-
tité traťové rekordy.  Přihlásit se můžete již dnes
na internetové přihlašovací adrese:              
https://championchip.cz/akce/2022043010.

Traťové rekordy:
1200 m: Ondřej Klička výkonem 3:30 z r. 2009
3000 m: Jiří Švec výkonem   8:24 z roku 1988
6000 m: Jiří Švec výkonem 18:24 z roku 1988
Účastnický rekord: 403 účastníků v roce 2015

Jan Kubíček

Atleti Vladimíru Novotnému
Zpráva o úmrtí předsedy atletického
oddílu, kamaráda, učitele a trenéra
několika generací je smutnou tečkou
za životem člověka, který dal atletice
téměř všechen svůj volný čas.
Základem jeho budoucí úspěšné kari-
éry sportovce byla soutěživost se
svými čtyřmi bratry na rodném statku
v Horkách u Českých Heřmanic, kde
prováděli různé atletické dovednosti.
Od roku 1959, kromě ročního působení jako
voják základní služby v Dukle Praha, zůstal
věrný svému mateřskému oddílu TJ Jiskra Lito-
myšl, jehož byl až do své smrti předsedou.
S družstvem mužů získal několik titulů kraj-
ského přeborníka a v letech 2011 až 2016 byl ve-
doucí družstva mužů, které závodilo úspěšně
v I. atletické lize. V roce 1966 byl mistrem ČSSR
a 1970 mistr ČSR v desetiboji. Reprezentoval
ve 2 mezistátních utkáních (1966–67). Osobní
rekord v desetiboji má hodnotu 6999 b. Překo-
nal československý rekord v klasickém pětiboji
(1967). Od roku 1974 se věnoval trenérské práci
spojené s jeho povoláním učitele a později ře-
ditele základní školy. Jeho svěřenci Miloslav Pe-
činka, Jan Valenta, Josef Tesárek, Václav Severa,
Miroslav Svoboda, Karel Fousek, Stanislav Le-

níček, Ivo Pejčoch přiváželi medaile
z mistrovství a přeborů republiky, pře-
vážně ve vícebojích. Dalšími byli, poz-
ději již na nové atletické dráze, Tomáš
Kroulík, Jaroslav Teplý, Jakub Šmejc,
Miroslav Jůza, Zdeněk Pekař a Tomáš
Kozák. Mezi řádnými svěřenci, kteří to
v desetiboji „dotáhli“ dále než jejich
trenér, byli Věroslav Valenta, česko-
slovenský rekordman a reprezentant,

účastník OH v Soulu, a Pavel Baar, několikaná-
sobný český reprezentant a stále nejlepší zá-
vodník mateřského oddílu TJ Jiskra. V pozdějším
věku se Vladimír Novotný zúčastňoval veterán-
ských mistrovství a stal se ve své kategorii
mistrem Evropy ve vrhačském pětiboji, disku
a kladivu. V občanském životě se angažoval
jako zvolený člen městské rady a v jednom vo-
lebním období byl místostarostou města Lito-
myšl. Za své sportovní zásluhy byl vyznamenán
v roce 2014 nejvyšším oceněním města, Cenou
purkmistra Laška.  
Stadión v Litomyšli byl až do začátku jeho dlou-
hodobé nemoci v roce 2016 druhým domovem
a pamětníci budou mít stále ve vzpomínkách
jeho do poslední chvíle aktivní sportovní život.

Jan Kubíček

Start do jara fotbalistům nevyšel
Fotbalisté Jiskry rozehráli jarní mistrovské boje.
Zatím nepříliš úspěšně, v pohárovém utkání
prohráli ve Svitavách 1:4 a v prvním
mistrovském utkání krajského přeboru nestačili
na silný celek MFK Chrudim B v poměru 0:4.
„Rádi bychom zůstali v první pětce,“ vytyčil cíl
pro tým trenér Roman Pražák. Příležitostí, jak
napravit nevydařený úvod, bude během jarních
kol dostatek. „S přípravou jsme celkem spoko-
jeni, nicméně bych si hlavně v její poslední části
představoval vyšší účast. Odehráli jsme čtyři
přátelská utkání, plánováno bylo šest. Ve dvou
případech jsme museli kvůli covidu a vysoké
nemocnosti zápas zrušit,“ zhodnotil kouč Pra-
žák zimní přípravné období. 

Odvetné boje v krajském přeboru rozehráli
v březnu rovněž dorostenci a vedlo se jim se
střídavou úspěšností, když po zahajovacím ví-
tězství nad Letohradem 5:1 podlehli na půdě Jis-
kry Ústí nad Orlicí 3:4. 
Ostatní mládežnické kategorie se do svých sou-
těží zapojí v průběhu měsíce dubna.  Elévové
využili zimního období k účasti na několika ha-
lových turnajích. Ti starší startovali v polovině
března v Dolním Újezdu, kde po úvodní remíze
s domácím A týmem postupně přehráli týmy
Horního Újezdu, Dolního Újezdu B, Sebranic
a Čisté. V celém turnaji nepoznali hořkost po-
rážky a zaslouženě si odvezli zlaté medaile.

Radek Halva 

Dakar 
v Litomyšli!
Dakarskou besedu v pátek 18. března na nádvoří
zámku v Litomyšli uspořádal tým Orion - Moto
Racing Group. Do sálu zámecké jízdárny dorazilo
hodně příznivců tohoto adrenalinového sportu
a dle ohlasů byli s povídáním o Dakaru nadmíru
spokojeni – dozvěděli se totiž napřímo od sa-
mých aktérů zajímavé informace. Motorkářským
večerem provázel vtipně, zaujatě David Sucha-
řípa, který zpovídal úspěšné závodníky maraton-
ského závodu Martina Michka, Milana Engela,
Aleše Lopraise, Jana Veselého, Martina Čábelu,
Ervína Krajčoviče, Olgu Lounovou, která nakonec
přítomným divákům i zazpívala. 

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: Petr Šilar
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Atletické okénko
V minulém měsíci již doznívala halová sezona
a poprvé jsme závodili i venku. Tři naši veteráni
(masters) odjeli na mistrovství Evropy do portu-
galské Bragy. Na medaile nejstaršího z nich I. Str-
nada jsme si už zvykli a ani letos nezklamal
a přivezl domů dvě medaile – zlatou za skok
o tyči a stříbrnou na 60 metrů překážek. Nej-
mladším v kategorii nad 35 let je již P. Baar a ten
zvítězil ve víceboji, Z. Novotný v této disciplíně
nad 50 let obsadil 14.místo. Na mistrovství ČR
žáků v pražské Stromovce obsadil V. Voříšek
2.místo ve své nejsilnější disciplíně – kouli (14,96).
Místo halových závodů ve Svitavách jsme si
troufli při lepšícím se počasí uspořádat první
závody na dráze. Závodilo se pouze ve třech in-
dividuálních disciplínách a štafetě, za účasti
hlavně žáků. 60 m-Brychta 8,30, Kubíček 8,44,
Šmejdová 8,70, Metyšová 8,75, dálka-Kotyzová
459, Motáková 443, Šmejdová 441, koule-2 kg
Chadimová 9,32, Kotyzová 8,62, 3 kg Metyšová
9,14, Gultová 8,65. Zajímavou novinkou v letošní
soutěži družstev ml. žactva byl přespolní běh
ve Vys. Mýtě za účasti více než dvou stovek
startujících ze 16 oddílů celého kraje. Běhalo se
v 6 rozbězích po 30-40 startujících. Za každé
družstvo bodovalo 5 nejlepších. Podle předpo-
kladů v naší skupině byla nejlepší družstva Is-
carexu z České Třebové, oddílu, který
dlouhodobě pořádá řadu přespolních běhů
v ústeckém regionu. Žáci obsadili 7. místo (nej-
lepší 2. Jůza, 25. Čáp, 32. Brýdl). Žákyně byly
lepší a skončily čtvrté (7.Kubíčková, 22.Koty-
zová, 24.Hájková).
V březnu končí termín pro hostování do soutěží
družstev, díky dobré spolupráci počítáme zatím
s posilami běžci z N. Města na Moravě, Chocně,
V. Mýta, u žactva budou hostovat 2 chlapci
z Poličky. Naopak naši dorostenci budou hosto-
vat v Ústí nad Orlicí, děvčata ve Svitavách.

Petr Jonáš

Kadeti berou bronz na domácím
turnaji Středoevropské ligy
Pět týmů z České republiky, Polska a Rakouska
hostila městská sportovní hala od 18. do 20.
března v rámci dalšího turnaje Středoevropské
mládežnické basketbalové ligy. Tentokrát se
do Litomyšle sjela hodně vyrovnaná družstva,
a tak bylo k vidění mnoho dramatických utkání,
která se často rozhodovala až v koncovce. Os-
tatně o vyrovnanosti turnaje svědčí i fakt, že
každý tým dokázal alespoň jednou vyhrát,
stejně jako si připsat nějakou prohru.
Adfors Basket Litomyšl – BA Grizzlies Plzeň
56:70
V úvodním zápase jsme obstojně vzdorovali fa-
voritovi turnaje, se kterým jsme letos už jednou
prohráli v rámci finálové skupiny ligy kadetů.
Bohužel jsme ale v tomto utkání přišli o Adama
Bielka, který kvůli menšímu zranění do dalších
bojů už nezasáhl.
Adfors Basket Litomyšl – SKM Zastal Zielona
Góra 51:49
S polským soupeřem jsou zápasy vždy hodně
tvrdé a dramatické a nejinak
tomu bylo i tentokrát. Po nevy-
dařené úvodní čtvrtině jsme se
dokázali dostat během 3. peri-
ody do vedení, které jsme ale v té
závěrečné ztratili. Duel nakonec
rozhodl střelou s klaksonem
Tomáš Folta, a odstartoval tak
velikou radost celé naší lavičky.
Adfors Basket Litomyšl – BBLZ
– Klosterneuburg 79:72
Šikovní chlapci z Rakouska nás
hodně potrápili a zápas byl
po většinu času hodně vyrov-
naný. V posledních minutách se
nám podařilo několikrát dobře

Hokejisté počítají úspěchy a myslí na další
Největší vítězství pro hokejisty? Dohraná se-
zona. Může se to zdát jako málo, ale po dlou-
hých měsících bez jakékoliv herní aktivity je
dohraná soutěž malý zázrak. Covidová opatření
se dotkla všech litomyšlských týmů, přesto se
však povedlo všechny soutěže dohrát. 
„Uplynulou sezonu hodnotím jako výsledkově
nadprůměrnou. V úvodní části tým neprohrál ani
jeden zápas v základní hrací době a díky skvělým
výkonům se nám podařilo stát se přeborníkem
Pardubického kraje. Po překonání osmifinálo-
vého soupeře jsme věřili, že se nám podaří na ví-

těznou sérii navázat i ve čtvrtfinále. Ukázalo se,
že je Chrudim perspektivním týmem se skvělou
kondicí, a nám se nepodařilo zvítězit. Bereme si
však z naší práce poučení do příští sezóny a vě-
říme, že v příštím roce dojdeme ve vyřazovacích
bojích dále,“ řekl trenér A týmu Jakub Bažant. 
V nadstavbové části se do výkonů týmu pro-
mítly zranění a náročný program studentů v li-
tomyšlském týmu, kteří hrají za univerzitní
týmy. To však hovoří o tom, jak je na tom Lito-
myšl s rozvojem mládeže, kterou má na starost
Matěj Bažant. „Na propagačních hokejových ak-
cích jsme oslovili děti v základních školách a po-
zvali je na zimní stadion. V přípravce se tak
můžeme těšit na dvě desítky nových hráčů.
Sedm odchovanců nás úspěšně reprezentuje
v hokejových univerzitních soutěžích a sou-
časně nastupují za náš A tým. Ti všichni jsou
naším příslibem do budoucna,“ poznamenal
Martin Vandas, předseda hokejového klubu. 
Muži si vyzkoušeli hrát nový model soutěže, což
zvýšilo diváckou atraktivitu a projevilo se v náv-
štěvnosti na zápasech. Nakonec v souboji týmů
z Pardubického a Královéhradeckého kraje
skončili na konečném šestém místě.  

„Jsem rád, že se nám daří úspěšně reprezento-
vat naše tradiční hokejové město i za hranicemi
kraje. Děkujeme za diváckou podporu. Nyní při-
pravujeme další sezonu, která bude, jak do-
ufám, ještě úspěšnější,“ dodal Martin Vandas. 

Text a foto Petr Šilar

Litomyšlský fotbal
pro děti z Ukrajiny
Znáte někoho ve svém okolí, kdo
k nám přišel z Ukrajiny? Dejte jim
prosím vědět, že si s námi můžou
zahrát fotbal. Rádi přivítáme kluky
i holky jakéhokoliv věku! Kontak-
tovat nás můžete na níže uvedeném čísle, pří-
padně v sekci Kontakty na klubovém webu
přímo na trenéry jednotlivých kategorií, pokud
víte, ke komu se přidat (odkaz na web: QR kód).
Nebo se nám prostě jen ozvěte na Facebooku.
Těšíme se na nové tváře! Kontakt: Lukáš Karal,
tel. 777 908 028, www.fotbal-litomysl.cz, 
www.facebook.com/tjjiskralitomysl 

Lukáš Karal

ubránit nejlepšího střelce turnaje, což rozhodlo
o našem vítězství.
Adfors Basket Litomyšl – BK Opava 58:73
V závěrečném duelu jsme hráli bez tří vysokých
hráčů, kteří v předchozích zápasech nastoupili,
a to samozřejmě výrazně ovlivnilo naši hru.
Navíc už byla na klucích vidět trochu únava
z náročného programu. Naším cílem bylo pro-
točit všechny hráče, kteří si v předchozích klá-
ních tolik nezahráli, což se povedlo.
Celkové pořadí turnaje ovládli hráči z polské Zi-
elone Góry a nás může těšit, že jsme byli jediní,
kdo je dokázal v Litomyšli porazit. Stříbro bere
Plzeň a krásné třetí místo obsadili s bilancí 2
výher a 2 proher naši kluci. Do All-Star týmu byl
za své výkony vybrán Ondra Vomáčka, kterému
se tento turnaj výborně vydařil střelecky. Poch-
valu za předvedené výkony si však zaslouží celý
tým, který o víkendu získal zase další cenné
zkušenosti. Martin Šorf, 

předseda Adfors Basket Litomyšl


