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Problémy 
s doručováním Lilie 932 Obměna výtahu 

v Domově Pod Školou 

Smetanova Litomyšl 
připomene krásné časy

Národní festival Smetanova Litomyšl v roce 2023 slaví půlkulaté jubileum, v období 18 dní
od 15. června do 2. července se uskuteční jeho 65. ročník. Přinese 35 pořadů hlavního
programu, který doplní doprovodný program ve Festivalových zahradách a 19. Smetanova
výtvarná Litomyšl. Literární 

rezidence 
v Litomyšli

ského z roku 1878, premiérovaný ale až r. 1881
ve Vídni, přednese právě umělec z tohoto
města Fedor Rudin. V roce 1878 byl také uveden
Koncert č. 2 B dur pro klavír a orchestr Johan-
nese Brahmse, který zahraje Elisabeth Leon-
skaja. V letech 1884–1885 psal Antonín Dvořák
svoji 7. symfonii d moll, tu představí Filharmonie
Brno s Dennisem Russellem Daviesem, a v le-
tech 1889–1890 8. Symfonii G dur, která zazní
v podání Symfonického orchestru Českého roz-
hlasu s Petrem Popelkou. Z roku 1896 pochází
Straussova symfonická báseň Tak pravil Zara-
thustra (Česká Sinfonietta, Radek Baborák).
Rachmaninov píše v letech 1900–1901 svůj Kon-
cert c moll pro klavír a orchestr č. 2, ten provede
slavný klavírista Kirill Gerstein s Českou filhar-
monií  a Tomášem Netopilem, a takřka para-
lelně vznikají Písně z Gurre Arnolda Schönberga
(1900–1903). V podání Jana Martiníka bude uve-
den jeden z pokladů české písňové tvorby – cy-
klus Jaroslava Křičky Severní noci (1909/1910).
Pozornost byla věnována i výběru ukázek
z tvorby operní. strana 5 >

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. března
v 10 hodin.
Jako téma si dramaturgie zvolila Belle Époque,
tedy „krásnou dobu – krásné časy“, jak se ozna-
čuje období přelomu 19. a 20. století. Nebývalý
pokrok vědy a techniky tehdy umožnil rozvoj
všech lidských činností a bohatě se propsal
i do umění. „U zrodu tématu byla dohoda
na uvedení jedné z nejslavnějších kompozic
této doby, Písní z Gurre Arnolda Schönberga,“
vysvětluje dramaturg Vojtěch Stříteský. Volný

výčet děl epochy „Krásných časů“ v programu
65. Smetanovy Litomyšle začíná v jednom z je-
jích center, Paříži, kde se roku 1878 konal jeden
z fenoménů 2. poloviny 19. století – 7. Světová
výstava. Právě pro ni a uvedení nového nástroje
v Palais de Trocadéro napsal Charles-Marie
Widor premiéru Varhanní symfonie č. 6, která
bude znít na koncertu tchajwanské umělkyně
Hsiao-Yi Yu, stejně jako Varhanní sonáta č. 1 d
moll Alexandre Guilmanta z roku 1874. Koncert
pro housle a orchestr D dur Petra Iljiče Čajkov-

Víte, kde chybí hřiště, lavičky nebo odpadkové
koše? Kde je nevyužité veřejné prostranství?
Jak svým přátelům, rodině nebo sobě samému
zpříjemnit život ve městě? Podělte se s námi.
V rámci Participativního rozpočtu letos hle-
dáme nápady realizovatelné za 100 a 400 tisíc
korun. Své návrhy můžete přihlásit do 28.
února.
Jak na to? Snadno. Pokud jste občan starší 12
let, stačí na webu města z pohodlí domova
kliknout na odkaz www.litomysl.cz/participa-
tivni_rozpocet/prihlaska_navrhu vyplníte jed-

noduchý formulář. Věková hranice byla zá-
měrně stanovena tak, aby svůj názor mohla
projevit i mladá generace. 
Pokud nemáte přístup k internetu, o přihlášení
svého nápadu můžete požádat pracovníky
městského úřadu Litomyšl, a to přímo na re-
cepci nebo u osob z řad redakce Lilie. Stejně
tak vám pomohou i zaměstnanci IC Litomyšl
přímo na Smetanově náměstí. Pro tuto formu
podání návrhu je nutná osobní návštěva
na daných místech. 
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Město Litomyšl se v roce 2023 připojí k dal-
ším českým městům, která se rozhodla pod-
porovat současnou literaturu. Nový projekt
Literární rezidence strážníka Kmoníčka se
bude v dlouhodobém horizontu zaměřovat
především na žánr detektivní literatury.
První rezidentkou programu se stala česká
spisovatelka Markéta Pilátová. 
Město Litomyšl je známé především jako
město hudby a architektury. Důležitou roli
zde však tradičně zaujímá rovněž literatura.
Své celoživotní dílo zde uzavřela spisova-
telka Božena Němcová, svoji kuchařku zde
sepsala Magdalena Dobromila Rettigová
a děj knihy Filosofská historie do Litomyšle
zasadil také spisovatel Alois Jirásek. 
Nový rezidenční pobyt pro autorky a autory
na tuto bohatou literární tradici navazuje –
mj. také tím, že si jeho pořadatelé pro název
rezidence vypůjčili jednu z Jiráskových po-
stav. Postarší městský strážník Kmoníček
byl skutečnou historickou postavou a obje-
vuje se ve Filosofské historii. Většinou někde
posedává a podřimuje a jeho čas plyne v po-
klidném tempu. strana 3 >

Víte, jak bychom společně mohli 
zlepšit život v Litomyšli? 

Největší městské investice
loňského a letošního roku
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OTEVŘENÁ RADNICE

Starostova
odpovědna
Dá se něco dělat s neutěšeným stavem auto-
busového nádraží?
Vážená paní,
děkuji za Váš dotaz. Místo autobusového ná-
draží vnímáme jako problematické a proto po-
stupně pracujeme na zlepšení. Připravuje se
instalace digitálního kamerového systému, bo-
hužel v této lokalitě dosud není doveden op-
tický kabel tak, aby se nová kamera dala
zapojit. Je to již z minulého roku objednáno
a letos by opravdu nový kamerový systém
na autobusové nádraží měl být zaveden. V tuto
chvíli v je v lokalitě nainstalována jedna analo-
gová přenosná kamera, ale bohužel její kvalita
je již velmi špatná - proto jsou v rozpočtu při-
praveny finance na digitální s výrazně vyšší
kvalitou obrazu.
Jinak asi by bylo dobré vysvětlit Vám i ostatním
občanům, že autobusové nádraží nevlastní
město, ale společnost ČSAD Ústí nad Orlicí
a dále vlastníci jednotlivých prodejních jedno-
tek (celkem asi devět spoluvlastníků). Město
vlastní pouze WC vpravo na nástupišti. Ani to
není vždy v ideálním stavu, ale ujišťoval jsem
se u kolegů, že je uklízeno a kontrolováno
každý den. V minulém roce jsme také doinsta-
lovali mincovník, aby WC využil opravdu pouze
ten, kdo jej využít potřebuje. Dle informací
od úklidové firmy se situace výrazně zlepšila
i když samozřejmě občas to nemusí být
pravda.....bohužel se kolem autobusového ná-
draží zdržují problémoví spoluobčané. Toto
řešíme opakovaně s Městskou policií, ta pravi-
delně 2–3 x denně či na základě oznámení
autobusové nádraží navštěvuje, ale nemohou
tam být strážníci celý den.
Na podzim jsme také objednali u specializo-
vané firmy speciální vyčištění prvního nástu-
piště, mělo by proběhnout na jaře. Pokud jde
ale například o jízdní řády, opravdu to není zá-
ležitost města. My jsme v minulých letech in-
vestovali nemalé prostředky do obnovy zeleně
uprostřed parku, ale budova nádraží bohužel
není naše a město může jen velmi těžko inves-
tovat do oprav soukromého objektu.
Nicméně mohu Vás ujistit, že se lokalitou, její
bezpečností a pořádkem zabýváme a Váš
dotaz přepošlu všem zainteresovaným s pro-
sbou o řešení jednotlivých připomínek.

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. -red-

Usnesení rady města
RaM souhlasí s přijetím daru v částce

42.925 Kč pro MŠ v Líbánkách od společnosti
Lidl ČR v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/11, 158 00,
IČO: 26178541, DIČ: CZ26178541, částka bude
použita na dofinancování interaktivní tabule.

RaM souhlasí s přijetím daru v částce
42.925 Kč pro MŠ Sedmikráska od společnosti
Lidl ČR v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/11, 158 00,
IČO: 26178541, DIČ: CZ26178541, částka bude
použita na dofinancování herních prvků na za-
hradu školky.

RaM souhlasí s tím, aby Městská galerie
Litomyšl podala žádost o dotaci na rok 2023

u Ministerstva kultury ČR v rámci vypsaného ti-
tulu Podpora projektů zaměřených na poskyto-
vání standardizovaných veřejných služeb muzeí
a galerií.

RaM souhlasí s předložením dotační projek-
tové žádosti „Městská knihovna v Litomyšli“
do Výzvy IROP - KNIHOVNY – SC 4.4 (MRR).
Max. výše dotace může dosáhnout až 85%
ze způsobilých výdajů akce. Cílem projektu je
modernizace objektu, zajištění bezbariérovosti
a zpřístupnění nových prostor. Předpokládaná
doba realizace 2025–2026. 

www.litomysl.cz/ rada_mesta/usneseni

Problémy s doručováním Lilie

Přerůstají vám energie přes hlavu?

Česká pošta vzhledem k neustále klesajícímu
počtu posílaných dopisů optimalizuje tu část
své logistické sítě, která doručuje dopisy. V Li-
tomyšli se navíc Česká pošta potýká se svízel-
nou personální situací a dlouhodobě se jí nedaří
obsadit pracovní místa doručovatelů. Situace
pak vedla ke zhoršení doručování v Litomyšli,
za což se Česká pošta všem obyvatelům om-
louvá a podniká kroky k nápravě situace.
Tyto problémy jsou hlavními důvody, proč se
státní podnik rozhodl pro centralizaci dodejen,
tedy pracovišť České pošty, která zajišťují roz-
nos zásilek. V rámci města Litomyšl tak dojde
k 1. březnu k centralizaci dodání na zhruba
14 km vzdálené depo. Klienti České pošty se ne-

musejí ničeho obávat, toto řešení by naopak
mělo vést k nápravě dosavadní déle trvající sní-
žené kvality doručování, způsobené špatnou
personální situací. Ohledně nastalé situace
a návrhu řešení se také uskutečnilo vzájemné
jednání mezi zástupci České pošty a Městského
úřadu Litomyšl.
Veřejnost bychom touto cestou rovněž chtěli
požádat o prověření označení domů čísly popis-
nými, dále o označení domovních schránek
a zvonků jmény a pokud nejsou instalovány
o jejich doplnění, což pomůže novým zaměst-
nancům v orientaci při doručování.

Ivo Vysoudil, Česká pošta

Využijte bezplatné poradenství o energetických
úsporách. Jak? Stačí si rezervovat svůj termín
na adrese: www.litomysl.cz/mestsky_urad/re-
zervacni_system/konzultace_pro_obcany_mest
a_na_tema_energeticke_uspory_v_domac-
nosti a ve zvolený čas se dostavit na Městský
úřad Litomyšl. 13. února tam na vás bude
od 14.00 do 16.40 čekat kvalifikovaný energetický
odborník garantovaný Ministerstvem průmyslu
a obchodu. Poradí od výběru úsporného osvět-
lení či spotřebiče přes vhodné zateplení, správné

vytápění, plánování
rekonstrukce až
po velké projekty
úsporných staveb.
Pro vybrané řešení
vám také doporučí
vhodný dotační pro-
gram a pomůže
s podáním žádosti.
Každá schůzka pro-

bíhá dvacet minut a je zcela zdarma. -da-

Víte, jak bychom společně mohli
zlepšit život v Litomyšli? 
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I v rámci čtvrtého participativního rozpočtu
může každý občan podat maximálně tři návrhy.
Nevyhrál váš nápad v některém z předchozích
ročníků? Nevadí, takový projekt lze nominovat
opakovaně. Třeba už pro něj nastal ten správný
čas. „Těším se na nápady zcela nové, i ty znovu
objevené a jsem skutečně rád, že se do rozho-
dování o tom, jak se nám v Litomyšli společně
žije, čile zapojuje i veřejnost. Nemůžu se dočkat
v pořadí již čtvrtého hlasování o nejzajímavější
z přihlášených projektů. Jen znovu zdůrazním,
že letos oproti předchozím ročníkům hledáme
dva nápady. Jeden v hodnotě realizace 100 tisíc
korun, druhý ve výši 400 tisíc korun,“ dodává
k podání přihlášek starosta Daniel Brýdl. Došlé
návrhy do konce dubna podle předem defino-
vaných parametrů posoudí Investiční komise
MěÚ Litomyšl. Veřejnost pak o schválených ná-

vrzích bude v elektronické podobě hlasovat,
a to od poloviny května do poloviny června.
Detailní informace o hlasování, stejně jako
o dalších pevně stanovených pravidlech k par-
ticipativnímu rozpočtu, se dozvíte na www.lito-
mysl.cz/participativni_rozpocet. 
Pokud si nejste jisti, zda je váš nápad v souladu
s regulemi, neváhejte se obrátit na Andreu Filipi
z MěÚ Litomyšl, která je pověřena organizací
participativního rozpočtu, a jež vám ráda poradí
s přihlášením projektu na tel. 727 832 823 nebo
e-mailové adrese andrea.filipi@litomysl.cz.
Se samotnými přípravami na realizaci vítězných
projektů pak město Litomyšl začne na konci
prázdnin, 31. srpna. To jsme ale v procesu tro-
chu daleko. První krok je totiž aktuálně na vás.
Inspirujte nás a přihlaste svůj nápad. Nejlépe
ještě dnes.

-da-

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 23. února od 16
hodin v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli.
Na programu budou majetkoprávní záležitosti,
změny rozpočtu města na rok 2023, dotace
z rozpočtu města, pojmenování nového parku
a další body. Kompletní návrh na usnesení
najdete týden před hlasováním na webu lito-
mysl.cz/zastupitelstvo/ návrhy usneseni. 

-az-

Pozvánka 
na zastupitelstvo
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Literární rezidence v Litomyšli bude
hostit spisovatelku Markétu Pilátovou
strana 1 >
Rezidenční pobyt v Litomyšli, který je po strá-
žníkovi Kmoníčkovi pojmenovaný, zve do města
autorky a autory, aby zde měsíc pracovali
na svých nových dílech. Žánr detektivní litera-
tury byl zvolen proto, aby se zdejší rezidence
odlišila od podobných projektů v jiných českých
městech, ale také s ohledem na popularitu mí-
stního projektu Litomyšlská Kriminacht, který je
sérií moderovaných autorských čtení ze sou-
časné české detektivní literatury. 
Literární rezidence zahrnuje měsíční pobyt
v apartmánu na Zámeckém návrší a měsíční
stipendium ve výši 1000 EUR. Kromě toho bude
autorkám či autorům umožněn vstup zdarma
do místních kulturních institucí. Podmínkou zí-
skání rezidenčního pobytu je realizace krátké
povídky pro Litomyšl a autorské čtení v městské
knihovně.
Vůbec první účastnicí literární rezidence se
stala známá česká spisovatelka Markéta Pilá-
tová, která bude v Litomyšli po celý únor praco-
vat na svém prvním románu s prvky krimi.
Spisovatelka, překladatelka a novinářka M. Pi-
látová pochází z Kroměříže. Vystudovala roma-
nistiku a historii na Filosofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, kde pak pů-
sobila jako odborná asistentka. Je autorkou knih
pro děti (Papírový Pepíno, Bába Bedla, Kiko
a tulipán, aj.) i pro dospělé (Žluté oči vedou
domů, Má nejmilejší kniha, Baťa v džungli, Se-
nzibil, aj.), kratších povídkových útvarů a roz-
hlasových her. Za své knihy byla několikrát

nominována na Magnesii Literu a Cenu Josefa
Škvoreckého.
Doprovodný program:
9. 2., 18.00, Seznamte se s Markétou Pilátovou,
Městská galerie Litomyšl
Městská galerie Litomyšl hostí známou českou
spisovatelku Markétu Pilátovou, která je stala
první držitelkou litomyšlské Literární rezidence
strážníka Kmoníčka.
20. 2., Autorské čtení Markéty Pilátové, Městská
knihovna Litomyšl
První držitelka Literární rezidence strážníka
Kmoníčka spisovatelka a novinářka Markéta
Pilátová čte v Městské knihovně Litomyšl
ze svých knih pro dospělé i pro děti.
Projekt literární rezidence připravuje město Li-
tomyšl, Městská knihovna Litomyšl a Městská
galerie Litomyšl. 

Martina Zuzaňáková a Iva Pekníková,
foto: archiv autorky

Největší městské investice 
loňského a letošního roku
Litomyšl je město, které se snaží o svůj majetek
i veřejný prostor aktivně pečovat. Díky tomu lze
bez nadsázky tvrdit, že je městem, které ne-
ustále financuje opravy a úpravy. Své o tom ví
na oddělení investic místního městského úřadu.
V loňském roce se mu totiž povedlo zainvesto-
vat realizace sedmi největších akcí ve výši
téměř 80 milionů korun. Současně se na dané
investice povedlo získat okolo 58 milionů korun
z vypsaných dotačních titulů. Jak se dílo v rámci
jednotlivých projektů povedlo? To můžete po-
soudit při projížďce na litomyšlském pump-
tracku nebo po cyklostezce v úseku mezi
Husovkou a Adforsem. Ani při procházce Čer-
nou horou nelze pominout záměr modernizovat
a doplnit prostor o další herní prvky tamějšího
dětského hřiště a sportoviště. Při každodenním
pohybu po centru města nemůžete minout nej-
větší investici loňska - nadchod přes I/35. Vloni
se také povedlo dále modernizovat sběrný dvůr
formou přemístění do nového, většího a bez-
pečnějšího prostoru. Ten byl doplněn o nové
kontejnery, váhu, halu na elektrospotřebiče
a další. Pro uživatele dvora i zaměstnance je tak
proces překládání odpadu z rampy do kontej-
nerů mnohem komfortnější, přehlednější a bez-
pečnější. Navýšila se také kapacita sběrného
dvora a celého manipulačního prostoru. Měst-
ské kultivační záměry se dostaly i mimo
městskou zástavbu. „Ve spolupráci s Přírodově-
deckou fakultou Univerzity Palackého v Olo-
mouci, Českou krajinou o.p.s. a Českým svazem
ochránců přírody Litomyšl pokračovala obnova
sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrože-

ných biotopů a stanovišť ohrožených druhů
rostlin a živočichů v ORP Litomyšl. Pozornosti
se také dostalo panským rybníkům v obci Jaro-
šov,“ dodává Jaromír Drábek z Oddělení projektů
a dotací městského úřadu.
V novém roce se vedení města chystá investo-
vat do opravy druhého nadchodu přes I/35
u Smetanova domu, v horké přípravě je také
kompletní oprava vodovodu a kanalizace s ná-
slednou opravou povrchů v ulici Portmanka
(úsek P. Bezruče - Peciny). V řádech milionů
jsou v rozpočtu města též vyhrazeny pro-
středky pro snížení energetické náročnosti
budov městských příspěvkových organizacích.
Na II. a III. základní škole bude v blízké době do-
končena etapizace výměny starých svítidel
za nová LED. V dubnu proběhne výměna halo-
genových světel za LED technologie na zimním
stadionu. A v neposlední řadě na Zámeckém
návrší, v prostorách pivovaru, aktuálně probíhá
výměna starých atmosférických plynových
kotlů za nové kondenzační, a to včetně nové re-
gulace. Přístavby se letos dočká hasičská sta-
nice na Lánech, konkrétně ji čeká rozšíření
o novou garáž pro nedávno zakoupenou cis-
ternu. V návaznosti na realizaci rekonstrukce
plynu přijde také řada na předláždění Nerudovy
ulice. Z asfaltu se jí i kvůli lepšímu vsakování
dešťové vody nově dostane žulové dlažby.
Pokud se podaří získat dotační titul, vedení
města i nadále hodlá pokračovat v revitalizaci
a doplnění sportovního areálu Černá hora.
S ohledem na dlouhodobost celého projektu
také poběží další fáze obnovy sekundárních

trávníků a vřesovišť v ORP Litomyšl. Nemalým
soustem bude revitalizace domu U Rytířů a re-
konstrukce rodného bytu Bedřicha Smetany.
Oba objekty si ale pozornost a odborný zásah
rozhodně zaslouží, i jejich realizace je však
podmíněna obdržením dotace. O dotaci bude
také město usilovat pro rekonstrukci měst-
ské knihovny, pokud se podaří vyřešit kompli-
kaci s počtem obyvatel pod 10 000. Zcela
novým záměrem města je projekt Cíle cest. Ten
si klade za cíl dostat nejen obyvatele města
mimo jeho centrum, do okolního plenéru, kde
na ně budou uprostřed volné krajiny čekat
drobné urbanistické prvky. Jedním z prvních po-
činů v rámci této iniciativy má být odpočívadlo
u Hlubokého rybníka (Stará plovárna) a roz-
hledna u cesty mezi Litomyšlí a Kornicemi.
O dalších detailech k jednotlivým zamýšleným
akcím budeme občany pravidelně informovat.
„I v novém roce se vedení města zavazuje za-
cházet s majetky města jako dobrý hospodář.
I proto na investice v celkové výše okolo 141 mi-
lionů korun usiluje o dotační podporu okolo 100
milionů korun,“ dodává na závěr k celému té-
matu místostarosta Litomyšle, Radomil Kašpar.

-da-

Výsledky volby
prezidenta ČR
V lednu 2023 jsme měli opět možnost volit
v přímé volbě prezidenta České republiky. První
kolo se uskutečnilo 13. a 14. ledna a o hlasy vo-
ličů se utkalo osm kandidátů. Ani jeden z nich
nedostal dostatečný počet hlasů, aby byl zvolen
v prvním kole, proto dva nejúspěšnější postou-
pili do druhého kola. Jednalo se o Petra Pavla,
jenž získal 35,40 procent hlasů a Andreje Ba-
biše, pro kterého hlasovalo 34,99 procent vo-
ličů. Za nimi skončili Danuše Nerudová (13,92
procent), Pavel Fischer (6,75), Jaroslav Bašta
(4,45), Marek Hilšer (2,56), Karel Diviš (1,35)
a Tomáš Zima (0,55), Volební účast v prvním
kole byla 68,24 procent.
Tyto volby dopadly v Litomyšli, co se pořadí vo-
lených kandidátu týče, ve srovnání se zbytkem
republiky totožně. Nejvíc hlasů obdržel Petr
Pavel (39,52 procent), druhý Andrej Babiš pak
(24,88). Za nimi se umístili Danuše Nerudová
(17,14), Pavel Fischer (8,82), Jaroslav Bašta
(4,35), Mark Hilšer (3,45), Karel Diviš (1,32)
a Tomáš Zima (0,48). Volební účast v prvním
kole v našem městě byla ve srovnání se zbyt-
kem republiky lehce nadprůměrná 74,96 pro-
cent.
Druhé kolo se odehrálo 27. a 28. ledna. Zvítězil
v něm Petr Pavel se ziskem 58,32 procent
hlasů, Andrej Babiš získal 41,67 procent. V rámci
republiky k volebním urnám dorazilo 70,25 pro-
cent. V Litomyšli zvítězil Petr Pavel se ziskem
68,70 procent hlasů, Andrej Babiš získal 31,29
procent. Volební účast ve druhém kole byla v Li-
tomyšli 75,38 procent. -red-

Vizualizace revitalizace domu U Rytířů
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Generace 89
TŘI KRÁLOVÉ A (NEJMÉNĚ) TŘI DOBRÉ
ZPRÁVY O MALÝCH, MALÉM MĚSTĚ A MALÉ
ZEMI
Jedna z prvních zpráv roku: Malí „Tři králové“ vy-
koledovali v Litomyšli a integrovaných obcích
nádherných 321 707 Kč. Hlavně ti nejmenší si
hrábli na dno, ale kromě extra porce únavy usí-
nali s pocitem, že vydělali na charitní auto. (Sám
jsem u jedné z těch postelí seděl:-)
My velcí jsme se z médií mj. mohli dozvědět, že
žijeme ve městě s nejvyšší kvalitou života
v Pardubickém kraji a zároveň ve 28. nejsvo-
bodnější zemi světa. 
Tři dobré, byť nenápadné, zprávy z kraje roku.
Jen na vysvětlenou: V žebříčku, který sestavuje
společnost Obce v datech, je Litomyšl kromě
1. místa v kraji na 25. místě v republice. Podle
29 kritérií (dělených do oblastí zdraví, životní
prostředí, materiální zabezpečení, vzdělání,
vztahy a služby) se lépe mají už jen (povětšinou)
v obcích zázemí Prahy (např. v nejlepších Říča-
nech) či Brna. 

Druhá zmíněná statistika odkazuje na Fragile
States Index sestavovaný neziskovkou Fund for
Peace na základě 12 ekonomických, politických
a společenských indikátorů. 
Oba žebříčky souhrnně říkají, že jako obyvatelé
Litomyšle sice nežijeme v ideálním světě,
přesto ale vysoko nad průměrem. 
Než se však začneme plácat po ramenou, je po-
třeba si říci, že dědictví, které nám bylo svěřeno
do péče, pro nás znamená především závazek,
abychom nerozumným počínáním tento nad-
standard nepromrhali. Vše dobré, co nám nyní
slouží, můžeme zodpovědně rozvíjet, ale
snadno také rozpustit v hašteření, popu-
lismu, a nenávisti.
Zběsilý trend kopání do druhých na sociálních
sítích, vyvolávání strachu, nebo kydání hnoje
na oponenta místo konstruktivní diskuse,
byly letos povýšeny na program některých
prezidentských kandidátů, kteří voličům před-
hazovali ty, koho by mohli nenávidět. Mimocho-
dem v podobném stylu, jakým vládce Ruska

získává doma podporu k vedení války.
V zrcadle právě proběhlých voleb (jejichž vý-
sledky v době psaní těchto řádků neznám), nás
však do budoucna mohou naplňovat optimis-
mem výsledky Studentských voleb organizo-
vaných Člověkem v tísni. V těchto volbách
nanečisto (v 1. i 2. kole) dostali právě tito kandi-
dáti od mladých „na holou“ v poměru 88% ku
12%. 
A tak právě ti malí, kteří při tříkrálové sbírce tak
usilovně chodili od domu k domu, nebo ti pat-
náctiletí studenti, kteří před fraškou, pomluvami
a populismem dali přednost zodpovědnému
přístupu, nás mohou inspirovat. Třeba k tomu,
abychom jako občané našeho města i země o ta
požehnání, jenž často bereme za samozřejmé,
pečovali. Díky Vám všem, kteří se o to snažíte.

Jan Vavřín, Generace 89

PS – Doporučuji: obcevdatech.cz, 
fragilestatesindex.org, jsns.cz

Příspěvky volebních subjektů neprochází jazykovou úpravou. 

KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl
Rozmary počasí z této zimy udělaly hydromete-
orologickou estrádu, při níž nešťastní vlekaři
místo obsluhy vleků tráví většinu času v péči
svého psychiatra. Kromě přemnožených hra-
bošů a natěšené populace roztoče z čeledi klíš-
ťatovitých z netradičně mírné zimy profitujeme
také my všichni, kteří kvůli drahému plynu
doma nosíme spodky navíc a nebýt zastropo-
vání jeho ceny, tísnili bychom se v ordinacích
vedle vlekařů. Klimatické změny jsou samo-
zřejmě průšvih s generačním přesahem, jejichž

dopad na životy našich dětí nedělá vrásky
na čele jenom vzpouzející Grétě, ale každému,
kdo se zajímá o víc, než jenom sám o sebe. Ale
ruku na srce, letos se nám to hodí do krámu.
Putin, ta liška bláznivá, se přepočítal a ruku, jíž
chtěl Evropu držet za testes, si může strčit
do svého ischium. I přes tuto příjemně brnící
skutečnost jsou v Evropě místa, kde se i taková
banalita jako horký ranní čaj jeví jako zázrak.
Energie tu zkrátka nejsou k dispozici. Díky ne-
únavné práci koordinátorky humanitární po-

moci na Ukrajinu Iryně Daineka se podařila
ve městě Popolinie zajistit výroba a distribuce
kamen na tuhá paliva, díky nichž se řadě posti-
žených rodin zvedla životní úroveň alespoň
na snesitelnou mez.
Děkuji všem přátelům se štědrým srdcem, kteří
si kamna zakoupili a hlavně Iryně, jejíž nezdolná
vůle je pro nás všechny obrovskou inspirací. 

Petr Jiříček

Nestraníci
A znovu vila Klára
Minulou zimu si zastupitelé vyslechli 2 odlišné
záměry na využití vily Kláry, ani jeden však
nebyl přijat. Pochybnosti zazněly k udržitel-
nosti, opodstatněnosti, velikosti i k nabídnuté
ceně. Brzy se ZaM znovu sejde k usnesení no-
vých zadávacích podmínek prodeje. Nesoulad
v názorech na možnou budoucnost vily je však
možná ještě větší než vloni.
Prodat za nejvyšší cenu a rezignovat
na záměr? Jakou nabídku lze vlastně očekávat
při výhledu nutných investic? Anebo upředno-
stnit záměr? Co bychom vlastně pro Litomyšl
měli chtít? Má vila sloužit občanům, nebo pro-
pagaci města, případně festivalu SL a České
filharmonii? Jak ošetřit riziko spekulací, nebo
jen prostého neúspěchu? Někteří zastupitelé
mají za to, že by si město mělo vilu ponechat,
navzdory tomu, že už teď je správa a opravy
městského majetku na hraně udržitelnosti.
Vila Klára stále budí emoce občanů i zastupi-

telů. Můžeme se vůbec na něčem shodnout?
S trochou představivosti se ale minimálně
jedno smysluplné řešení nabízí. 
ZUŠ B. Smetany obývá 2 městské objekty, při-
čemž ani jeden z nich není pro její potřeby opti-
mální. Především „Tunel“ v současné době
přestává dostačovat potřebám školy. Chybí sa-
mostatná zkušebna pro pěvecké sbory a větší
prostory by zasloužila i učebna bicích nástrojů.
Šatna před naukou a tanečním oborem je tak
úzká, že se při výměnách žáků v hromadné
výuce rodiče a děti div neušlapou. Neexistuje
zázemí pro dojíždějící děti a čekající rodiče,
chybí skladové prostory. Budova "Tunel" cel-
kově volá po rekonstrukci (střecha na hranici ži-
votnosti, rozvody elektro – hliník, historický
rozvaděč, vlhkost v tanečním sále apod.). Hlavní
budova se sice pyšní novými prostorami, ale
v půdní vestavbě se vyučuje ve třídách bez při-
rozeného větrání a osvětlení. Navíc, ani jeden
objekt nemá výtah.

V obou budovách se doposud topí výhradně
elektrickými kamny, což je dnes snad nejdražší
a nejméně ekologický způsob. A to by mělo
město, jakožto hospodáře, rozhodně znepoko-
jovat.
Zcela opodstatněná je tedy otázka, proč má
město prodat světlou, prostornou a vznešenou
Kláru, obklopenou zahradou a nadále investo-
vat do dvou nepříliš atraktivních a pro rozvoj
školy neperspektivních objektů. Nebylo by pro
občany přijatelnější a pro město výhodnější
prodat za tržní ceny 2 domy v centru a pro po-
třeby ZUŠ zvelebit a zmodernizovat krásnou
vilu se zahradou? A co hezčího by si rodiště
B. Smetany mohlo nadělit k jeho 200letým na-
rozeninám než novou uměleckou školu. 
Chceme-li stárnoucí a vylidňující se město při-
mět k opačnému trendu, musíme se soustředit
na kvalitu života místních, nikoliv jen na zážitky
víkendových hostů.

Za Nestraníky Šárka Kučerová

Připomínáme, že uzávěrka březnové Lilie bude
21. února. Příspěvky a inzeráty proto pošlete
na kontakty uvedené v tiráži nejpozději do to-

hoto data. Podklady dodané redakci po termínu
nebudou otištěny, děkujeme za pochopení. 
Ceník inzerce a pravidla pro otištění textů na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie. -red-

Uzávěrka Lilie
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Smetanova Litomyšl připomene krásné časy
strana 1 >
Na programu je velký výběr veristických autorů,
árie, dueta, ansámbly a sbory např. ze Sedláka
kavalíra Pietra Mascagniho (1890), Komediantů
Ruggera Leoncavalla (1892), La Wally Alfreda
Catalaniho (1892) a řada slavných písní oné éry.
Posluchači uslyší též reprezentativní výběr
z oper Giacoma Pucciniho a Giuseppe Verdiho,
přičemž Otello bude Janáčkovou operou ND
Brno uveden scénicky.
Důraz na autory tvořící v období Belle Époque
je zřejmý, dramaturgie však pokračuje též
v dlouhodobých tématech a programových řa-
dách. V cyklu Hvězdy operního nebe vystoupí
sopranistka Maria Agresta a tenorista Pavel
Černoch. Festival se systematicky věnuje tvorbě
J. S. Bacha, klavíristou Martinem Kozákem bude
proveden kompletní první díl Dobře temperova-
ného klavíru a v pořadu Bach a Lipsko 1723 ožije
300 let stará historie souboje s jeho souputníky
o prestižní místo kantora v kostele sv. Tomáše.
Bachova hudba zazní také v koncertu Drážďan-
ského komorního sboru. Ten patří do řady

hudby duchovní, která bude dále zastoupena
Dvořákovou Stabat Mater (Česká filharmonie
a Pražský filharmonický sbor), koncertem Te
Deum laudamus Českého filharmonického
sboru s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
a Mší k poctě sv. Cyrila a Metoděje Michaela
Haydna. Stará hudba bude znít v koncertu so-
pranistky Roberty Mameli a souboru Collegium
Marianum a na festivalové stagioně v zámku
Nové Hrady ve slavné Pergolesiho opeře-buffa
Služka paní a Loosově půvabné zpěvohře O ko-
mínku zedníky laškovně nakřivo postaveném.
Naopak zcela současnou hudbu reprezentuje
operní komiks Lukáše Sommera Časoplet, a sa-
mozřejmě koncerty přesahové – od oblíbeného
Koncertu na přání, tentokrát s Adamem Pla-
chetkou, Ondřejem Havelkou a jeho Melody
Makers, přes již zavedenou Jazzovou jízdu v jíz-
dárně až po Koncert plný překvapení, v němž se
umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský
ohlédne s mnoha hosty za svými 40 lety
na Smetanově Litomyšli. Rodinám s dětmi bude
určeno hudebně taneční pásmo Bylinky – pís-

ničky z hrnečku, v němž vystoupí také dětské
sbory a soubory. Dětští a mladí umělci vystoupí
i v dalším finálovém koncertu stipendijního pro-
jektu MenART. V řadě významných jubileí připo-
mene Smetanova Litomyšl sté výročí narození
Marie Callas uvedením hry Terence McNallyho
Mistrovská lekce. Sté výročí od zahájení pravi-
delného vysílání oslaví v rámci festivalu také
Český rozhlas. Jako obvykle ročník zakončí Velké
finále s uvolněnějším programem, tentokrát
vzdá poctu krásám Itálie.
„Uvědomujeme si, že i my jsme prožívali krásné
časy, které teď s pandemií, válkou  a energetic-
kou krizí jakoby končí. Pocit krásných časů si ale
vytváříme především sami v sobě a Smetanova
Litomyšl může být pro něj dobrým důvodem,“
říká ředitel festivalu Jan Pikna. Festival přináší
nejen kvalitní umělecké zážitky, ale na návštěv-
níky pozitivně působí i poklid a genius loci
města. Z důvodu generální opravy litomyšl-
ského zámku se však letos bude muset festival
obejít bez své hlavní scény – zámeckého ná-
dvoří. Jako náhradní prostor pořadatelé zvolili
multifunkční halu. „Litomyšl se naštěstí pyšní
nejen krásnými památkami, ale také skvělou
současnou architekturou. Hala architektů Aleše
Buriana a Gustava Křivinky patří k těm nejzda-
řilejším realizacím a technicky vyhovuje pro
přenesení prakticky kompletní sestavy jeviště
a hlediště z nádvoří,“ konstatuje Pikna. „Jak se
mohli všichni přesvědčit během covidových
ročníků, dokážeme si poradit v každé situaci.
Věřím, že za pomoci nejlepších scénografů
a osvětlovačů proměníme halu v takřka doko-
nalou koncertní síň. Využijeme i okolí haly
včetně slavné prvorepublikové plovárny k tomu,
abychom vytvořili pro návštěvníky jakýsi areál
Světové výstavy, a přiblížili tak i prostor roční-
kovému tématu.“ 

Eva Piknová, ředitelka komunikace
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ZAMYŠLENÍ

Mojžíš s Áronem předstoupili před faraóna
a řekli: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Pro-
pusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost.“
Farao však odpověděl: „Kdo je Hospodin, že
bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele?
Hospodina neznám a Izraele nepropustím!“
Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu
a dozorcům: „Propříště nebudete vydávat lidu
slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou
slámu nasbírat sami! A uložíte jim dodat
stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic
jim neslevujte, jsou líní. Proto křičí: Pojďme
obětovat svému Bohu. Ať na ty muže těžce do-
lehne otročina, aby měli co dělat a nedali
na lživé řeči.“ Poháněči lidu a dozorci vyšli
a ohlásili lidu: „Toto praví farao: Nedám vám
žádnou slámu. Sami si jděte nabrat slámu, kde
ji najdete. Ale z vaší pracovní povinnosti se nic
nesleví.“                2. kniha Mojžíšova 5, 1-2.6-11

Vyprávění 2. knihy Mojžíšovy (Exodu) o tom,
jak egyptský farao na žádost o propuštění iz-
raelského lidu odpověděl ještě větším utuže-
ním otročiny, je modelovým příkladem útlaku
a vykořisťování. Díky černošským spirituálům
víme, že podobně svou situaci prožívali i zo-
tročení američtí černoši, a tyto jejich písně
jsme spolu se Spirituál kvintetem v době poli-
tické a náboženské nesvobody zpívali i u nás
v Čechách jako výraz svého protestu proti teh-
dejšímu režimu. Totalitní moc, která na touhu
po svobodě reaguje ještě větším utažením

Propusť můj lid

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Petr Mrázek 

Marta Vandasová 
85 let – Hana Hlousová 

Marie Kapounová 
Jaroslav Tichý 

91 let – Věra Kučerová 
Milan Svoboda 
Jaroslava Víchová

Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Rozloučili jsme se s občany 
našeho města:
Boženou Kerhartovou (78 let) – Kornice
Bohumilem Jakubcem (82 let)
Věrou Havranovou (83 let)
Boženou Janeckou (84 let)
Žofií Jánovou (84 let)
Janem Klejchem (90 let)
Boženou Klusoňovou (91 let)
Miladou Krčmovou (91 let) 
– Sloupnice – dříve Litomyšl
Vzpomínáme.

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

Dana Kmošková, předseda KPOZ

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Každý z nás zažívá v životě příjemnější a bo-

hužel i ty smutnější doby. K těm smutným patří
i smrt nejbližších. Ke konci loňského roku mi
zemřela maminka. Poslední hodiny života
mohla prožít doma v kruhu rodiny a to díky péči
a pomoci Domácího hospice sv. Michaela Po-
lička. Na naši prosbu okamžitě reagovali a při-
jeli. Poskytli péči, která umožnila mamince
klidné, důstojné a pokojné dožití. Velice oce-
ňuji profesní a lidský přístup pracovníků Domá-
cího hospice. Ať je to nepřetržitá 24hodinová
dispečerská pohotovost, nebo přístup a profe-
sionalita paní doktorky a zdravotní sestry.
Citlivě nám vysvětlili, co můžeme v dalších ho-
dinách očekávat a jak můžeme pomoci.
Po smrti maminky nás instruovali, jak máme
dále postupovat a co zařídit. Poskytli nám
i psychologickou pomoc během celého těžkého
období.
Chtěl bych Domácímu hospici Polička i touto
cestou poděkovat. A také vyzvat spoluobčany,
kteří potřebují péči s důstojným dožitím svých
příbuzných, aby neváhali a využili služeb do-
mácí hospicové péče. Zajišťují i zdravotní
služby v domácím prostředí pro nemocné,
nejen pro umírající. Domácí hospic mohou vy-
užít obyvatelé celého okresu Svitavy.

Josef Černý
V čase adventu opět proběhla tradiční akce

Litomyšlské kavárny Chocco Café a jejich záka-
zníků, kteří pomáhají s vánoční nadílkou pro
děti v Dětském domově Polička. Zaměstnanci
kavárny ozdobili vánoční stromeček přáními
našich dětí. Zákazníci si tato přání rozebrali
a dětem je splnili. Majitelka kavárny p. Kube-
šová dárky dětem do domova před Vánoci při-
vezla. Opět byli krásně zabalené a nechyběly
u nich i krásná přání pro děti a nějaká ta malič-
kost navíc. Moc děkujeme všem dárcům, p. Ku-
bešové a zaměstnancům kavárny. 

Za Dětský domov Polička 
Miroslava Přiklopilová, ředitelka

V loňském roce jsem podal do participativ-
ního rozpočtu návrh „Zelený pás kolem Lito-
myšle“, který jste se, milí spoluobčané, rozhodli
v hlasování podpořit. Chtěl bych za to poděko-
vat Vám a také paní inženýrce Rezkové, která
má na starosti městskou zeleň a na provedení
projektu udělala nejvíce práce. Z přidělených
peněz se mimo jiné budou postupně sázet
stromy podél ulice Zahájská až k vodojemu.
Další úsek pásu vznikne na Prokopu za ulicí

Bohdana Kopeckého. Další místa pro sázení
jsou připravené na druhé straně města.
Na kompletní realizaci celé myšlenky - tedy ob-
klopení Litomyšle hustým pásmem zeleně -
bude ale potřeba ještě hodně peněz a úsilí. Moc
vás prosím, zda byste na tento prvotní výstřel
mohli navázat a podat návrh dalšího projektu,
který by v tomto úsilí pokračoval. Celý proces
je poměrně jednoduchý a nezabere mnoho
času. A nebojte se podávat i projekty, které s ži-
votním prostředím nesouvisí. I když se v Lito-
myšli žije dobře, je toho mnoho, co společně
můžeme zlepšit! Tomáš Havránek

31. ledna by své 80. naroze-
niny oslavil pan Vladimír Šauer,
nezaměnitelná osobnost škol-
ního, kulturního a společen-
ského života v Litomyšli. Při
této příležitosti si vedení
města, stejně jako široká lito-
myšlská veřejnost, připomíná, kolik optimismu
a energie věnoval do práce s místními dětmi.
Vzpomínáme také na humor, který kolem sebe
vždy šířil a originální nápady, jimiž zpestřoval
život nám všem.  Daniel Brýdl, starosta 

a Radomil Kašpar, místostarosta
1. 2. by se dožil 100 let můj

tatínek Zdeněk Kuta, dlouho-
letý ředitel Okresního podniku
služeb se sídlem v Litomyšli.
Kdo jste ho znali a měli
rádi,věnujte mu prosím tichou
vzpomínku. 

Děkuji dcera Věra Čapková s rodinou
12. 2. to budou dva roky, co nás opustila

naše maminka Bohuslava Strnadová, a 7. 3. tři-
náct let, co odešel tatínek Jan Strnad. S láskou
na ně vzpomínáme. 
                          Dcery Iva a Jana a jejich rodiny.

21. 2. to bude rok, co tra-
gicky zahynul pan František
Kuchta z Pohodlí. Kdo jste ho
znali, věnujte spolu s námi ti-
chou vzpomínku jeho pa-
mátce. 

S láskou vzpomíná rodina. 
22. října 2022 nás opustila ve věku 75 let

naše milovaná manželka, maminka a babička
Věra Kalábová. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku.

Vzpomíná manžel Dušan, dcera Věra 
s vnoučaty, sestry Stanislava a Zdena.

šroubů, ba dokonce rozpoutáním války, bohu-
žel ani dnes nepatří minulosti. Ale to nejdůle-
žitější, co zaznívá hned v úvodu tohoto úryvku
z Bible a co je zdrojem naděje, je jasné pře-
svědčení, že nepatříme žádnému světskému
mocipánu, ale Bohu, který je dárcem našeho
života i pramenem naší touhy po svobodě.
Nejsou to Mojžíš a Áron, kdo by si dělali na Iz-
rael nárok, ale je to Bůh, který je za faraónem
poslal. Dobře víme, že Mojžíšovi se do toho
úkolu moc nechtělo, ale jeho respekt před
Bohem, který chce dát lidem svobodu, je na-
konec větší než jeho strach před faraónem.
Síla Mojžíše a Árona není v jejich lidské bez-
chybnosti či nějakých jejich zvláštních schop-
nostech, ale v poslušnosti toho, kdo i jejich

prostřednictvím chce vyvést Izrael na svo-
bodu.
A síla biblických příběhů je zase v tom, že
v nich i my smíme jako v zrcadle uvidět to, co
se děje dnes, nejen ve velkém světě kolem
nás, ale i v našem osobním životě. I když by-
chom si často tak rádi žili ve svém do sebe
uzavřeném pohodlí a klídku, naše svědomí
nám, věřím, nedovolí být lhostejnými k tomu,
co se děje na Ukrajině, ale i jinde ve světě, kde
se lidé touží vymanit z moci totalitního dik-
tátu. Kdybychom byli slepí k touze těch, kteří
touží žít v podobné svobodě, v jaké žijeme
dnes my, odsoudíme se tím opět k nesvobodě.
A tak každý z nás hledejme, čím (na pohled
možná docela obyčejným) můžeme vyjít vstříc
a napomoci cestě ke svobodě svým blízkým
i vzdálenějším bližním. Štěpán Klásek
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520 let – 2. 2. 1503 zemřel Martin Kabátník,
český cestovatel a spisovatel, krejčí a kožešník,
litomyšlský měšťan. Byl jedním ze čtyř českých
bratrů, které jednota vypravila roku 1491
na Blízký východ a do Egypta. Jeho vyprávění
vyšlo až po jeho smrti roku 1539 v Litomyšli s ti-
tulem Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta
Martina Kabátníka z Litomyšle. Tato kniha je
jeden z prvních dochovaných českých cestopisů. 
215 let – 4. 2. 1808 se narodil Josef Kajetán Tyl,
dramatik, herec, překladatel, novinář, spisovatel.
V letech 1827–1832 vydával v Augustově ti-
skárně v Litomyšli své povídkové prvotiny, v le-
tech 1854 – 1855 vystupoval se Zöllnerovou
divadelní společností v hostinci U Černého orla. 
150 let – 2. 2. 1873 se narodil Karel Vejrych,
český klavírista, hudební pedagog. Studoval hru
na klavír na pražské konzervatoři, ve Výmaru
a dva roky v Paříži, kde bydlel se svým přítelem
a budoucím švagrem Maxem Švabinským.
Po návratu se oženil a usadil se ve vesničce Koz-
lov u České Třebové, kde se připravoval na vý-
znamné turné po Evropě. V té době učil
na hudební škole v Litomyšli. Naplánoval stavbu
jedné z nejkrásnějších silnic, která se vine od Ja-
vorky v České Třebové cca 20 serpentinami až
pod Kozlovský kopec. Prosadil, aby silnice vedla
mimo vesničku a nenarušila tak její klid. Karel
Vejrych je pohřben na kozlovském hřbitůvku. 
145 let – 10. 2. 1878 se narodil Zdeněk Nejedlý,
litomyšlský rodák, muzikolog, literární historik,

politik a veřejný činitel, který (ať už v pozitivním,
či negativním smyslu) výrazně ovlivnil české kul-
turní ovzduší dvacátých až padesátých let 20.
století. Autor četných spisů, např. o B. Smeta-
novi, A. Jiráskovi, B. Němcově, T. Novákové.
Autor velkých výstav v litomyšlském zámku v le-
tech 1931–1934, iniciátor vzniku festivalu Sme-
tanova Litomyšl. 
125 let – 6. 2. 1898 se narodil Emil Kubíček, so-
chař, malíř. Studoval na litomyšlském gymnáziu,
poté na AVU v Praze u prof. J. Štursy. Je autorem
řady sochařských portrétů, pamětních desek
na místních městských domech a náhrobních
plastik na litomyšlském hřbitově. Závěr svého
života věnoval Kubíček restaurátorským a kon-
zervátorským pracím. V roce 1952 byl jmenován
konzervátorem památkové péče pro okres Lito-
myšl. 
120 let – 23. 2. 1903 se narodila Ludvika
Smrčková, malířka, grafička, ilustrátorka, sklář-
ská výtvarnice. Učitelskou dráhu začínala
v letech 1933–1948 na učitelském ústavu v Lito-
myšli jako profesorka kreslení. Zde měla v té
době svoji první výstavu. Světových úspěchů
dosáhla jako sklářská výtvarnice (nejznámější
dílo – Lidická růže), zazářila již v meziválečném
období, tento kredit si však udržela po celou
svoji kariéru. Její práce reprezentovaly Českoslo-
vensko v zahraničí na Expo 58 v Bruselu
a na Expo 67 v Montrealu. 

Lenka Backová

Židovská modlitebna. V blízkosti křižovatky Mařákovy a Tyršovy ulice stojí dům čp. 279, který sloužil
před rokem 1883 místní židovské komunitě jako modlitebna. V jedné ze stěn bývalé modlitebny se
do současnosti dochoval výklenek na Tóru. Lenka Backová

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na i www.youtube.com/the-
comvision: Litomyšlští Židé našima očima - po-
zvánka na komentovanou prohlídku • Silvestr
2022 na náměstí v Litomyšli • Události roku 2022
v Litomyšli v jednom videu • Příběhy útěků 3:
Elena Koinova • V Litomyšli 21. prosince otevřeli
moderní nadchod, součástí je výtah • Koloběžky
dětem? Podle pravidel. • Vánoční výstava Galerie
Dudycha - s Alenou Cikovou, Zuzanou Bubílko-
vou a Marcelou Březinovou • Andělské adventní
neděle 2022 na Zámeckém návrší

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

M. D. Rettigové vše nej k jejím 238. narozeninám 
aneb Rettigovka slaví 10 let úspěšného působení 
Rok 2012 byl v Komuniké, o. p. s., časem, kdy se
rozhodovalo co a jak. Organizace založená
v roce 2010 se věnovala vzdělávání a podpoře
pracovníků v sociálních službách. To bylo pro
Vendulu Renzovou a Alenu Fiedlerovou málo.
A tak slovo dalo slovo, využila se šance získat
podporu na zaměstnávání osob s handicapem
a na světě byla Rettigovka – jídelna, která vaří
s odkazem Magdaleny Dobromily a zaměstnává
lidi s různými typy postižení. Kdo podniká v po-
hostinství, ví, že to není žádný med. Ale pro ty
dvě s nadšením a neznalostí, s podporou rodin,

vizí, že vařit umí obě, to byla obrovská výzva.
Částka cca 5 mil. získaná z MPSV na první dva
roky podnikání byla využita částečně na vyba-
vení a částečně na mzdy. A 31. 1. 2013 nastal
den D, kdy první strávníci využili služeb jídelny
a kdy je první z řad pracovníků v jednom z prv-
ních sociálních podniku v Litomyšli obsloužili.
Idea podporovat osoby s handicapem v Retti-
govce přetrvala do dneška. Máme skvělý tým
skládající se z jednotlivců s různě složitým osu-
dem, se kterým se statečně perou. Mnoho pra-
covníků patří mezi dlouholeté zaměstnance.

Alena i Vendula šly svou cestou. Jejich sen po-
máhat byl a je stále naplňován, a to je to důle-
žité. Za celou Rettigovku tak děkuji všem našim
strávníkům, organizacím, které nás podporují
formou odběru obědů až „pod nos“, děkuji
za možnost být při realizování jejich prestižních
akcích formou cateringu, bylo nám ctí realizovat
pohoštění na svatby či jiné oslavy. A DĚKUJI
všem našim pracovníkům, a to současným i mi-
nulým. Do další desítky si přejeme zachovat si
pozitivní myšlení, stálou kreativitu a vás, milé
zákazníky. za Rettigovku Dana Kasalová

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

Litomyšl – prodej bytové jednotky skládající se
ze dvou samostatných bytů (2+kk a 3+1) v historic-
kém centru. Jedinečná investiční příležitost. Nejvyšší
nabídce. ENB G. č. 1713                      Cena: 6 300 000 Kč
Litomyšl – 9. května – zděný byt 2+1 (62 m2) v I.NP,
ve vlastnictví. ENB G
č. 1716 Cena: 2 990 000 Kč
Litomyšl – Moravská – moderní podkrovní byt 4+1
(101 m2) s terasou ve IV. NP, ve vlastnictví. ENB G
č. 1703    Cena: 5 500 000 Kč
Litomyšl – U Školek – zděný byt 3+1 s balkonem,
III. NP, k rekonstrukci, ve vlastnictví. ENB D/180
č. 1700 Cena: 3 500 000 Kč
Litomyšl – Kornice – zděný byt 3+1 (77 m2) ve vlast-
nictví, II. NP, garáž. ENB G
č. 1701 Cena: 2 750 000 Kč
Litomyšl – Z. Kopala – zděný byt 57 m2 ve vlastnictví,
III. NP. ENB D/102
č. 1670 Cena: 3 600 000 Kč
Proseč – prodej chalupy Sokolík – vhodné jako RD,
pro rodinná setkání, teambuildingové akce. Kapacita
20 osob. Výborný stav po celkové citlivé rekon-
strukci. ENB G.  č. 1710                   Cena: 16 000 000 Kč
Němčice – prodej venkovského stavení 5+1 v centru
obce. Rozsáhlá hospodářská část, celkem 3 725 m2.
ENB G. č. 1707 Cena: 4 617 000 Kč
Budislav – prodej pozemku 852 m2 k bydlení nebo
stavbě rodinné chaty. Pilíř pro elektro i plyn na hra-
nici. č. 1715 Cena: 2 290 000 Kč
Litomyšl (V. Boštíka) – prodej pozemku 771 m2 k byd-
lení, sítě na hranici. V ceně platné stavební povolení. 
č. 1705 Cena: 6 700 000 Kč
Litomyšl – pronájem domu na náměstí – komerční
prostory s výlohou, parkování, zahrada, byt 5+kk.
Celek nebo jednotlivě. ENB G
č. 1697 Cena: informace v RK
Litomyšl – pronájem vybavené kanceláře 26 m2

na Smetanově nám. ENB G  
č. 1719 Cena: 7 000 Kč/měsíc + energie

více na www.consultvk.cz
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Informace pro žadatele 
o sociální bydlení na Zahájské
V současné době došlo k uvolnění jednoho bytu,
o který si nyní mohou potřební spoluobčané za-
žádat. V následujících řádcích přinášíme odpo-
vědi na nejčastější dotazy k tomuto tématu.
Kdo v sociálním bydlení bude ubytovaný?
Bydlení je určeno pro osoby (minimálně dvouč-
lennou domácnost) v bytové nouzi v ekono-
micky produktivním věku (15–64 let), které
nemají uzavřenou nájemní smlouvu, nevlastní
ani nespoluvlastní byt, dům či jiné objekty, kde
mohou bydlet, a zároveň jejich průměrný čistý
měsíční příjem za 12 kalendářních měsíců před
uzavřením smlouvy nepřesahuje příslušný ná-
sobek průměrné měsíční hrubé mzdy.
Jak mohou lidé v nouzi žádat o byt v této bu-
dově?
Byty jsou přidělovány veřejným výběrovým ří-
zením. Zájemce před podáním žádosti musí nej-
prve kontaktovat Oddělení sociální péče MěÚ
Litomyšl, J. E. Purkyně 918 (tel. 461 653 438, 461
653 441), kde zaměstnanci osobě vysvětlí sy-
stém sociálního bydlení v Litomyšli, provedou
s ním vstupní pohovor a vyhodnotí, zda se

jedná o osobu způsobilou pro tuto pomoc.
V případě, že žadatel bude doporučen, musí vy-
plnit žádost (poskytnou na úřadě) a odevzdat ji
na sociálním oddělení s potřebnými doklady.
Žádost dále projedná bytová komise a následně
rada města, která rozhodne o uzavření nájemní
smlouvy.
Dokdy mohou lidé žádat o bydlení? 
Do 28. února, pak bude následovat vyhodnoco-
vání a od dubna bude možné v bytu bydlet.
Na jak dlouho jsou smlouvy uzavřeny? 
Nájemní smlouva je platná rok. V případě nedo-
držování nájemních podmínek nemusí být ná-
jemní smlouva dále obnovena nebo může být
ubytovaná osoba vystěhována před uběhnutím
tohoto termínu. Před vypršením smlouvy dojde
k přezkumu podmínek a na jeho základě může,
ale nemusí dojít k prodloužení.
Více informací a kompletní znění směrnice
o pronajímání sociálního bydlení, které bylo
vzhledem k omezenému prostoru ve zpravodaji
zkráceno, najdete na webu www.litomysl.cz.

-red-

OBSAZENÍ BYTU Č. 5 OBJEKTU
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

na ulici Zahájská čp. 1291. Jedná se o byt kategorie 2+kk o výměře 56 m2.

Termín podání přihlášek 28. 2. 2023. Bydlení možné nejdříve od 1. 4. 2023
Určeno pouze pro osoby v bytové nouzi. Kompletní znění podmínek pro
případné udělení bytu vám sdělí na Oddělení sociální péče MěÚ Litomyšl,
J. E. Purkyně 918, 5. podlaží
tel. 461 653 438 - Mgr. Tereza Štýbnarová
tel. 461 653 441 - Bc. Jan Stodola

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na

m ě s t o  p r o  l i d i

Tříkrálová sbírka opět překvapila
Během letošní Tříkrálové
sbírky vyšlo do ulic Lito-
myšle a okolních obcí
zhruba 300 koledníků a 100
vedoucích skupinek. Snažili
se, co jim síly stačily, aby
navštívili co nejvíce místních
domácností a popřáli štěstí,
zdraví a požehnání do roku
2023. Na „oplátku“ obdrželi
příspěvek do tříkrálové ka-
sičky. Z každého malého
příspěvku se pak zrodila
ohromující částka. V letoš-
ním roce jsme opět dojati
a překvapeni tím, kolik štěd-
rosti jste vy všichni projevili.
Společnými silami se poda-
řilo vybrat 790 231 Kč! (766 631 Kč byl příspěvek
do kasiček a zbytek je v bezhotovostních da-
rech.) V samotné Litomyšli naši koledníci vyko-
ledovali 267 048 Kč, dalších 54 659 Kč přidali
přidružené obce (Nedošín, Pohodlí, Suchá ad.).

Částka poputuje především
na zakoupení osobního vozu
pro naše zdravotní sestry,
které ho využijí na cesty
za pacienty. Dále půjde vý-
těžek na podporu rodin
s dětmi v nepříznivé situaci
k zajištění školních a kom-
penzačních pomůcek či
k spolufinancování lyžař-
ských výcviků a letních tá-
borů. Podpoříme z ní také
naše Dobrovolnické cen-
trum. 
Výsledku bychom nedosáhli
bez pomoci ochotných ko-
ledníků, zázemí římskokato-
lické farnosti, originálních

hudebníků ze skupiny Musica Krakela nebo dro-
gerie dm, která nám letos dodala odměny pro
vedoucí skupinek. 
Všem ze srdce děkujeme!

Veronika Peterková

Infocentrum Litomyšl nabízí 
volnou pracovní pozici 

REFERENT/KA 
CESTOVNÍHO RUCHU
Více informací v infocentru na Smeta-
nově náměstí, na www.ticlitomysl.cz, 
nebo na tel. 461 612 161.

Muzeum koupilo 
dosud neznámé 
dílo J. Váchala
V minulém roce realizovalo Regionální muzeum
v Litomyšli akvizici rozsáhlého souboru drobné
grafiky a kreseb od litomyšlského sběratele An-
tonína Píče (1896–1967). Mezi nimi byl však
jeden mimořádný skvost, dosud neznámé dílo
Josefa Váchala, pocházející z 20. let 20. století.
Antonín Píč pracoval jako revident městského
úřadu v Litomyšli, v letech 1952–1958 pak pů-
sobil jako ředitel městské galerie. Ve volném
čase byl sběratelem exlibris a amatérským vý-
tvarníkem, věnoval se však také divadlu
a hudbě. Jeho záliby ho spřátelili s Josefem Port-
manem, majitelem domu dnes známého jako
Portmoneum. Znali se z městského úřadu a ne-
měli to k sobě daleko, ani co se bydliště týče.
V první polovině 20. let 20. století dojížděl do Li-
tomyšle na Portmanovo přání malíř a grafik
Josef Váchal (1883–1969), aby Portmanovi vy-
maloval stěny jeho bytu. Dnes se jedná o jediné
Váchalovy dochované nástěnné malby. Ačkoliv
nemáme o Píčově přítomnosti v Portmanově
domě žádné zápisy v denících Josefa Váchala,
víme nyní, že se tam chodil na postupující vý-
malbu pokojů dívat. A neodešel s prázdnou.
Josef Váchal Píčovi stejnými barvami a ve stej-
ném duchu omaloval dřevěnou desku, z níž vy-
robil věšáček na klíče. Toto dosud neznámé
Váchalovo dílo nabídla takřka po sto letech ro-
dina Pravcových, dcery Antonína Píče, k odkou-
pení muzeu. Znalecký posudek potvrdil
autorství Josefa Váchala.
Jak již bylo řečeno, Antonín Píč byl velký sběra-
tel exlibris, nejen českých, ale i světových. Jeho
velká sbírka měla být podle rodiny prodána
před padesáti lety do Památníku národního pí-
semnictví v Praze. Bohužel ale tato instituce její
získání nepotvrdila a nepodařilo se ji dohledat
ani jinde. Regionální muzeum v Litomyšli se
proto rozhodlo od rodiny odkoupit alespoň část
zbylých exlibris vztahujících se k autorům spo-
lupracujícím s Josefem Váchalem a Josefem
Portmanem. Součástí kolekce jsou také vlastní
Píčovy práce, fotografie a písemnosti dokláda-
jící, jak probíhala ve 20. letech 20. století akvi-
zice do sbírek sběratelů exlibis.
Soubor čítající takřka 300 položek bude nyní
v muzeu zpracován a zrestaurován a v roce
2026, u příležitosti 130 let od narození Antonína
Píče, představen veřejnosti na výstavě v Port-
moneu – Museu Josefa Váchala.

Hana Klimešová
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Na stavbu nových výjezdových základen ve Svitavách 
a Litomyšli chce kraj získat evropské dotace
Radní Pardubického kraje řešili vybudování no-
vých výjezdových základen Zdravotnické zá-
chranné služby ve Svitavách a v Litomyšli. 
„Příprava obou důležitých staveb probíhá
podle plánu. Na konci loňského roku bylo vy-
dáno společné povolení stavby pro výjezdovou
základnu ve Svitavách, která by měla vyjít na 112
milionů korun včetně daně. V případě Litomyšle,
kde se pohybujeme na částce 45 milionů korun,
momentálně stavební řízení probíhá. Následo-
vat bude zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby. Na obě stavby chceme zí-
skat evropské dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu. V tuto chvíli
předpokládáme, že bychom do určené výzvy
podali žádost o dotaci nejpozději do konce
března. Pokud by vše šlo podle plánů, tak by
stavba v Litomyšli mohla být dokončena
na podzim 2024 a ve Svitavách na jaře 2025,“
řekl hejtman Martin Netolický.

Podle radního pro evropské fondy a regionální
rozvoj Ladislava Valtra by měla evropská dotace
pokrýt většinu nákladů. „V rámci aktuálně vy-
hlášené výzvy předpokládáme u obou staveb
možnost získání 85 procent z celkových způso-
bilých výdajů na stavbu. U Svitav je to až 72 mi-
lionů korun, u Litomyšle pak 34 milionů korun,“
sdělil radní Valtr.
Pardubický kraj v posledních letech vybudoval
hned několik moderních výjezdových základen.
Patří mezi ně například Chrudim, Holice, Vysoké
Mýto, Seč či Moravská Třebová, kde je základna
součástí nového pavilonu nemocnice následné
péče. „V rámci budování všech samostatně sto-
jících výjezdových základen vycházíme vždy
ze společného designu, který je na první pohled
rozpoznatelný a společný pro všechny zá-
kladny. Vždy je jen adaptován na konkrétní pro-
jekt, jelikož se samozřejmě základny liší počtem
stání pro sanitní vozy či místními podmínkami

pozemku,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast
investic Roman Línek.
Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví
Michaela Matoušková připomněla, že stávající
výjezdové základny ve Svitavách a v Litomyšli
se nachází v centrech měst. Ty nové pak budou
na jejich okraji s dobrou dopravní dostupností
a možností rychlého výjezdu. „U Svitav se jedná
o nezbytnou podmínku dalšího rozvoje nemoc-
nice, kde potřebujeme, aby stávající výjezdová
základna uvolnila prostor našim záměrům.
Obecně však v rámci budování nových základen
jde nejen o dostupnost rychlé péče, ale také
o odpovídající zázemí pro naše posádky, které
potřebují také prostory pro svůj odpočinek
a přípravu na výjezdy,“ uvedla Matoušková.

Dominik Barták, 
tiskový mluvčí Pardubického kraje

Město Litomyšl obměňuje 
v Domově Pod Školou výtah 
Bylo to někdy v roce 1995, když pod vedením
paní Ing. Terezie Šmolíkové – tehdejší ředitelky
Centra sociální pomoci města Litomyšl, dostala
budova domova nový ráz. Na Zámecké 500 při-
bylo patro a boční část budovy. Klientům se
tehdy říkalo obyvatelé, ti většinou chodili sami
na nákupy, na procházky, pořádaly se výlety…
Zdravotní sestřičky rozdávaly léky občas ně-
komu a kdo byl nemocný, byl hospitalizován,
protože zdravotní péče byla poskytovaná
v omezené míře a pouze v pracovní dny. V ten
rok se začal využívat i tolik očekávaný výtah –
vestavěný mezi starou budovu a přístavbu.
Z technických důvodů nebylo možné, aby vedl
až do nejnižšího podlaží budovy – ke kuchyni
a na zahradu.
Je rok 2023. Zákon 108/2006 o sociálních služ-
bách zásadně změnil způsoby poskytování
všech sociálních služeb. Těm, co využívají soci-
álních služeb říkáme obvykle klienti či uživatelé.
Rozmach terénních služeb (osobní asistence,
pečovatelská služba) umožňují starším lidem
déle zůstávat doma. A v pobytových službách
CSP se změnila situace. Máme tu velký tým
zdravotních sester, které nepřetržitě poskytují
služby. Díky tomu můžeme poskytnout mnoho
zdravotních úkonů, při kterých by dříve klienti
museli do nemocnice, či tam být hospitalizo-
váni. Zvětšil se pečovatelský tým. Rozšířili jsme
technické vybavení o např. el. polohovací po-
stele, mobilní zvedáky, přenosnou signalizaci,
oxygenátory, EKG, lineární pumpy, lineární dáv-
kovače, drtiče tablet, konvektomat, blixery
a mnoho dalších zlepšení, které usnadňují péči
pracovníkům a zpříjemňují život klientům. 
V posledních letech řešíme funkčnost výtahu.
Vzhledem ke značnému nárůstu jeho využívání
dochází k častým poruchám. V tu chvíli to zna-
mená vše vzít do ruky a jít po schodech třeba
až do 4. patra. Jít se snídaněmi, svačinami, obě-
dem a večeří, termosem plným čaje. Jít s léky,
převazovým materiálem, …. vynosit balení plen.
Snést pytle se špinavým prádlem, s odpadem.
Pro naše klienty porucha výtahu znamená, že
se většina nedostane do klubovny v suterénu
na aktivity. Jsou omezení pobytem na svém
patře, protože nezvládnou sejít po schodech.
Po zralých úvahách jsme se tedy se zřizovate-

lem městem dohodli na obměně. Nový vnitřek
výtahu bude odpovídat současným parame-
trům, kapacitně a rozměrově bude stejný.
Pouze tak to prostorově a technicky lze. 
Výměnu plánujeme v období únor–duben 2023.
V ideální variantě bude výtah odstaven 5 týdnů.
Kterých 5 týdnů to bude, v tuto chvíli neumíme
říci. Začátek prací závisí na dodání dílů ze za-
hraničí, a to, jak v posledním roce víme, může
být dost nepředvídatelné. Je tu i varianta, že se
nestihne v uvedeném čase a pak bychom akci
přesunuli na pozdní podzim. 
Na ztížení provozu se připravujeme. Počítáme
s náběrem dalších pracovníků pro toto pře-
chodné období, se zapůjčením schodolezu, …..
Dopad na klienty budeme co nejvíce eliminovat,
ale prostě výtah bude chybět. Věříme, že i blízcí
našich klientů tento krok následně ocení
a v době rekonstrukce budou více trpěliví. 
Děkujeme Za tým CSP Alena Fiedlerová 

ROZPIS SLUŽEB

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 4. 2. MUDr. Šíchová
Ne 5. 2. MUDr. Švábová
So 11. 2. MUDr. Cacková
Ne 12. 2. MUDr. Hájková
So 18. 2. MUDr. Kopecká
Ne 19. 2. MUDr. Mareš
So 25. 2. MUDr. Papoušková
Ne 26. 2. MUDr. Pešková
So 4. 3. MUDr. Pilařová
Ne 5. 3. MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
So 4. 2. U Slunce, 461 612 678
Ne 5. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 11. 2. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 12. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 2. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 19. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 2. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 26. 2. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 4. 3. U Slunce, 461 612 678
Ne 5. 3. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 2. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 737 006 138
11. – 12. 2. MDDr. Martinec Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 737 006 138
18. – 19. 2. MDDr. Mikulecký Jan
Horní Sloupnice 49, 606 645 895
25. – 26. 2. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, 465 549 236
4. – 5. 3. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614

Hledá 
asistenta/asistentku
Přijmeme do menšího přátelského 
kolektivu novou posilu. 
Pracovní činnost: podpora týmu, příprava
ceníků a jiná administrativní činnost. 
Znalost MS Office – Excel, AJ a řidičské
oprávnění skupiny B podmínkou, 
praxe vítána.

Pracovní doba od pondělí do pátku,
v místě Litomyšl
Nástup dle dohody
Své životopisy posílejte do 15.2.2023
na info@dentimed.cz
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Oslavte s námi 
30. výročí ozdobené
zpěvem KOSÁKŮ
V letošním roce oslaví Farní charita Litomyšl 30
let od založení. Rádi bychom si toto jubileum
užili spolu s vámi, a proto vás srdečně zveme
na Benefiční koncert pro Charitu, který se usku-
teční ve čtvrtek 9. února od 18 hodin v kostele
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Dobrovolným pří-
spěvkem můžete podpořit činnost našich slu-
žeb, které ve městě a okolí poskytujeme. Těšit
se můžete na skvělý Smíšený pěvecký sbor KOS
a všichni, kdo znají KOSÁKY, moc dobře vědí, že
to bude stát za to. Tak přijďte, těšíme se na vás!
Vaši Chariťáci. Lucie Šimkaninová

POZVÁNKY 

Koncert Orbis tria
Srdečně vás zveme na koncert Orbis tria, který
se bude konat ve středu 22. února v 19 hodin
ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci Lito-
myšlských hudebních večerů. Na programu
bude hudba P. I. Čajkovského a J. Brahmse. 
Orbis trio se v současnosti řadí mezi nejúspěš-
nější komorní soubory nejen v České republice,
ale i v evropském měřítku. Během roku 2009 se
stalo laureátem čtyř mezinárodních soutěží
a v roce 2010 bylo odbornou porotou zvoleno
nositelem prestižní „Ceny Českého spolku pro
komorní hudbu“. Všichni jeho členové jsou lau-
reáty mezinárodních soutěží a mají za sebou

řadu zkušeností jak sólistických, tak i jako ko-
morní hráči. Orbis trio hraje ve složení: Petra
Brabcová – housle, Petr Malíšek – violoncello,
Stanislav Gallin – klavír, Jiří Pinkas j.h. - viola.
Orbis trio pravidelně koncertuje v mnoha ze-
mích (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Bel-
gie, Itálie, Slovensko, Japonsko). Je pravidelně
zváno na významné mezinárodní festivaly
a také k vystoupením v komorních cyklech nej-
významnějších českých orchestrů. V sezóně
2014/15 bylo Orbis trio rezidenčním souborem
Kettlesyard chamber music series v britské
Cambridge. Jiřina Macháčková

Pozorování
komety 
Středisko volného času zve na veřejné pozoro-
vání komety C/2022 E3 ZTF, které bude v so-
botu 4. února od 19 – 20 h na zahradě MŠ
Sedmikráska (Vertexová) na ul. 17. listopadu,
kde je umístěna naše hvězdářská pozorova-
telna. I když rok 2023 teprve začal, tato kometa
se může stát nejjasnější kometou letošního
roku, přičemž možná bude viditelná i bez dale-
kohledu. Kromě ní budeme pozorovat i planety
Sluneční soustavy, zejména Jupiter a Saturn.
Pozorování je samozřejmě výrazně ovlivněno
počasím, takže pokud bude zataženo nebo
budou panovat jiné nepříznivé povětrnostní
podmínky, akce se bohužel neuskuteční.

Josef Štefl

Divadlo Klauniky 
v Novém kostele
Litomyšlská Česká křesťanská akademie si vás
dovoluje srdečně pozvat na představení „Don
Quijote de la Mancha“ Divadla Klauniky Brno,
které se bude konat v úterý 21. února od 18 h
v Novém kostele Sboru Církve bratrské v Lito-
myšli. S jistou nadsázkou lze říci, že představení
samotné je didaktickou klaunikyádou inspirova-
nou románem Miguela de Cervantese Saavedry
uchopenou podle vzoru velkého českého emi-
granta Jana Ámose Komenského. Jak sami herci
tohoto unikátního divadelního ansámblu uvá-
dějí, jde o jedno z jejich nejhranějších evrop-
ských představení vzniklé pod vedením
Boleslava Polívky.                za litomyšlskou ČKA

Lukáš S. Štursa a Martin F. Kubeš

Senioři cestují v roce 2023
I pro rok 2023 máme pro seniory připravené
jednodenní poznávací výlety, relaxační a turis-
tické pobytové zájezdy i trochu sportování.
Všechny termíny a podrobnosti se naši členové
dozvědí na výroční členské schůzi MO Seniorů
ČR dne 27. února od 13.00 hodin v kině Sokol
v Litomyšli, kam jsou všichni srdečně zváni.
Už nyní bereme přihlášky na výlet 14. 3. 2023
do Muzea krajky ve Vamberku, kostela v Nera-
tově a Muzea řemesel v Letohradě, na relaxační
pobytový zájezd do Sezimova Ústí – 25. - 30. 3.

2023 i nákupní zájezd do Polska 25. 4. 2023.
Neváhejte! 
Připravujeme výlet do Rožnova pod Radhoš-
těm, do Broumova a Nového Města nad Metují,
do Prahy, do termálního koupaliště ve Velkých
Losinách, do Chorvatska (Drvenik, penzion Ru-
bikon), do Spáleného Poříčí (hotel Brdy)
a na Vysočinu (Milovy – penzion Gaudeamus).
Doporučujeme sledovat aktuality ve skříňce
na náměstí.

Dana Kmošková, předseda MO SČR Litomyšl

Únorový program DušeProstor
Zdravíme Vás, přijměte pozvání na naše úno-
rové aktivity. 
Klubové činnosti, které jsou otevřeny pro
všechny, kteří mají zájem a chuť se zúčastnit,
probíhají tato úterý v měsíci: 
7. 2. Hrajete rádi bowling a máte při hře rádi
společnost? V tom případě si přijďte s námi
tento den do restaurace Maják ve Svitavách za-
hrát.
21. 2. Opět budeme hrát kvíz, tak se přijďte po-
bavit a zasoutěžit si s ostatními hráči.
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s dušev-
ním onemocněním budou v úterý 14. a 28. 2.

Kromě kávy či čaje Vám chceme nabídnout pro-
stor vhodný k otevřenému a bezpečnému sdí-
lení, podpoře a inspiraci.
Všechna pravidelná úterní setkávání probíhají
vždy od 15.30 do 17.30 hod. v prostorách Centra
duševního zdraví Svitavy, nám. Míru 29/87
(v budově Komerční banky).
Sledujte nás na www.duseprostor.cz, i na Face-
booku Duše_Prostor, pište nám na dusepros-
tor@gmail.com nebo Messenger. 
Děkujeme, že se zúčastňujete našich akcí. Bu-
deme se těšit se na další setkávání s Vámi. 

Za DušeProstor, z. s. Luděk Sapara

Veronika Bílková: Bedřich Smetana
(hudba v ilustraci)
Ve středu 15. února v 17.30 hod. vás srdečně
zveme do knihovny. Malířka a ilustrátorka Ve-
ronika Bílková žijící v Litomyšli nám osobně při-
blíží vznik nádherné autorské knihy o jednom
z nejmilovanějších českých hudebních sklada-
telů Bedřichu Smetanovi. Kniha je druhým
svazkem volné ediční řady Veroniky Bílkové o ži-
votech a dílech hudebních skladatelů. Její debut
Ludwig van Beethoven získal prestižní meziná-
rodní ocenění BIB 2021 za nakladatelský počin.

Příběh o Bedřichu Smetanovi, který vnímavě
a s hlubokým porozuměním zpracovává zá-
sadní okamžiky v životě skladatele a nahlíží
do tajemství vzniku jeho děl, je doprovázený
působivými ilustracemi. Autorka pohovoří
o Smetanově operní tvorbě a o tom, jak se jí ne-
chala vést při zpracování textové, grafické
a především obrazové části knihy. Těšíme se
na vás!

Iva Pekníková

Velký dětský karneval je po pauze zpět
Již 9. ročník oblíbeného dětského karnevalu
se uskuteční po covidové pauze opět v krás-
ném prostředí zámeckého pivovaru. V neděli
12. února od 14.30 hod. se můžete těšit na zá-
bavné odpoledne v maskách plné tance
a soutěží. Chybět nebude samozřejmě ani
tradičně bohatá tombola, hrací koutek a další
atrakce. 

Karneval spolupořádají SVČ Litomyšl s Adfors
Basket Litomyšl. Vstupné je 100 Kč na osobu,
děti do 2 let zdarma. Další informace a předpro-
dej vstupenek v kanceláři SVČ. Dostatek vstu-
penek bude však k dispozici i na místě.
Otvíráme ve 14 hodin. My už se na letošní kar-
neval moc těšíme a co vy? Budete u toho taky?

Josef Štefl a Martin Šorf

Do zubní ordinace
Goldent s.r.o. v Litomyšli 

přijmeme 
zdravotní sestru/
zubní instrumentářku
na částečný/plný úvazek. 
Nástup možný od května 2023. 
V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na recepce.goldent@gmail.com.
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v Litomyšli v únoru 2023
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 2. St 19.00 Chytrý kvíz 2023 - soutěž týmů, 90 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
3. 2. Pá 7.30-15.30 Tvoření pro radost - celodenní program pro děti od 6 do 12 let, 230 Kč, nutné přihlášení předem • středisko volného času tel. 461 615 270 
    22.00 Music párty - dj Magdida, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
4. 2. So 19.00 Pozorování komety - veřejné pozorování komety C/2022 E3 ZTF • na zahradě MŠ Sedmikráska tel. 461 615 270 

19.00 Country bál - hrají Countrymeni, taneční vystoupení - Alabama Žamberk, ukázky westernových dovedností, 120 Kč • Veselka tel. 464 601 710 
22.00 Oldies párty 60.–90. let - dj Wolf, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

7. 2. Út 19.00 Kurz tance a společenské výchovy 2023 - 8. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239 
8. 2. St 16.00 Hrajeme si na školu - vzdělávací cyklus pro předškolní děti, účast je třeba hlásit předem • ZŠ U Školek tel. 461 613 056 

19.00 Chytrý kvíz 2023 - soutěž týmů, 90 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
9. 2. Čt 17.30 Večer s galerií: Markéta Pilátová - beseda s úspěšnou autorkou řady knih a povídek • dům U Rytířů tel. 461 653 488 

18.00 Benefiční koncert pro Farní charitu Litomyšl - k 30. výročí založení FCH, Smíšený pěvecký sbor KOS • kostel Povýšení sv. Kříže 
19.00 Kurz tance a společenské výchovy 2023 - 9. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239  

10. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SŠZaT Litomyšl - E4B, V4, S3 • Smetanův dům tel. 461 613 239 
20.00 Hello Marcel - koncert, afterpárty Dj Hech, předprodej 250 Kč/300 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

11. 2. So 19.00 Miloš Knor: Valentine show - stand up show, předprodej 350 Kč/400 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
22.00 Dance párty - dj Magdida, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

12. 2. Ne 14.30 Dětský karneval - zábavné odpoledne pro celou rodinu, tanec, hry, občerstvení • zámecký pivovar tel. 461 615 270 
14. 2. Út 10.00 Výroba chrastítek - výtvarná dílna • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720 

15.00-17.00 Deskovky se Světlušákem a Jéňou - stolní hry • Městská knihovna Litomyšl - přednáškový sál tel. 461 613 239 
19.00 Kurz tance a společenské výchovy 2023 - 10. lekce - II. prodloužená s živou hudbou • Smetanův dům tel. 461 613 239 

15. 2. St 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany - sál tel. 461 612 628 
17.30 Veronika Bílková: Bedřich Smetana (hudba v ilustraci) - o vzniku knihy pohovoří její autorka • knihovna - přednáškový sál 
19.00 Chytrý kvíz 2023 - soutěž týmů, 90 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

16. 2. Čt 19.00 Kurz tance a společenské výchovy 2023 - 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239 
17. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SŠZaT Litomyšl - M4A, M4B • Smetanův dům tel. 461 613 239 

20.00 Futurum - koncert, afterpárty, předprodej 300 Kč/350 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
18. 2. So 10.00-12.00 Papírová loutka se Zdeňkou Štěpánkovou - dílna pro děti i dospělé, vytvoření vlastní pohyblivé loutky, 50 Kč • dům U Rytířů   

10.00 Zabijačka na Veselce - k dobré pohodě zahrají svitavští heligonkáři • Minipivovar a restaurace Veselka tel. 464 601 710 
11.00 Komentovaná prohlídka městem Litomyšl - prohlídka s průvodcem k MD průvodců • sraz před IC na náměstí tel. 461 612 161 
14.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Do Brna široká cesta” - s ukázkou tisku na historickém knihařském lisu • muzeum 
19.00 Slam poetry - performativní žánr přednesu autorské poezie, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
22.00 Diskotéka 70.–90. let - dj Alík, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

20. 2. Po 17.30 Autorské čtení Markéty Pilátové - první literární rezidentka v Litomyšli bude číst ze své tvorby • knihovna - přednáškový sál  
21. 2. Út  9.45 Masopustní průvod • sraz na zahradě MŠ v Líbánkách tel. 607 705 720 

17.00 Masopust - tradice a zvyky, Malý badatel - povídání • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720 
19.00 Kurz tance a společenské výchovy 2023 - 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239 

22. 2. St 16.00 KJČ: Technické památky Jihočeského kraje - přednáška, i pro nečleny, zdarma • Restaurace Slunce - salonek   
19.00 Chytrý kvíz 2023 - soutěž týmů, 90 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
19.00 586. LHV: Orbis trio - koncert komorního souboru, 250 Kč/do 15 let zdarma • Smetanův dům tel. 461 613 239 

23. 2. Čt 14.00-16.30 Robotická dílna pro děti • Městská knihovna Litomyšl - dětské oddělení tel. 461 612 068 
17.30 60´ o udržitelném designu - hodinová přednáška Martiny Zuzaňákové, 50 Kč • dům U Rytířů tel. 461 653 488 
19.00 Zrcadla - koncert, křest alba „Někde v noci", předprodej 100 Kč/150 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
19.00 Věneček kurzu tance a společenské výchovy 2023 - 13. lekce - závěrečný večírek s živou hudbou, 150-250 Kč • Smetanův dům 

24. 2. Pá 19.00 Maturitní ples VOŠP A SPgŠ Litomyšl - S4.B - hraje Septima • Smetanův dům tel. 461 613 239 
20.00 Pryor + ReGen - koncert, po koncertě afterpárty • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

25. 2. So Seminář s profesionální malířkou Romanou Rosou - seminář • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720 
20.00 Společenský ples A-klubu Pohodlí - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům na Pohodlí  
22.00 Oskarsax - dj Oskarsax, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 

26. 2. Ne 14.00-17.00 Nakopněte svoji školu: Krátké inspirativní přednášky - řečníci z různých oborů, 260 Kč • zámecká jízdárna tel. 724 878 444 
16.00 Zpíváme a tančíme s Míšou: Hurá za dobrodružstvím - pořad pro děti (od 2 let), 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 

27. 2. Po 18.00 Nakopněte svoji školu: Rozhovory DVTV - moderátoři internetového zpravodajství a jejich hosté, 230 Kč • zámecká jízdárna 
28. 2. Út 17.00 Karneval - pro děti • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720 

19.00 Druhý Věneček kurzu tance a společenské výchovy 2023 – přidaný závěrečný večírek s živou hudbou, 150-250 Kč • Smetanův dům 
1. 3. St 19.00 Chytrý kvíz 2023 - soutěž týmů, 90 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
3. 3. Pá 19.00 Maturitní ples SŠ Trading Centre Litomyšl - 4.R • Smetanův dům tel. 461 613 239 

21.00 Drumbox vol. 1 - noc plná drum´n´bass music, 150 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
4. 3. So 22.00 Oldies párty 60.–90. let - dj Wolf, 100 Kč • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
10. 3. Pá 17.00 Alois Toufar: Kupka z Vysočiny - vernisáž výstavy dokumentující cestu zapomenutého umělce A. Toufara • dům U Rytířů  

20.00 Nirvana tribute Czech - koncert, afterpárty, předprodej 150 Kč/190 Kč na místě • Music club Kotelna tel. 776 278 519 
15. 3. St 15.30 Komentovaná prohlídka výstavy „Do Brna široká cesta” - s ukázkou tisku na historickém knihařském lisu • muzeum  

16.00 Hrajeme si na školu - vzdělávací cyklus pro předškolní děti, účast je třeba hlásit předem • ZŠ U Školek tel. 461 613 056  

 aktuální info o akcích na  www.litomysl.cz

Vysvětlivky: LHV - Litomyšlské hudební večery, KJČ - Kroužek Jihočechů
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St  1. 2. Víly z Inisherinu - film USA/Irsko/VB, drama, 110 min., titulky, 130 Kč 
Čt 2. 2.  Osm hor - film Itálie/Belgie/Francie, drama, 150 min., titulky, 120 Kč 
Pá 3. 2. od 15.00  Avatar: The Way Of Water - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy, 190 min., dabing, 150 Kč 
Pá 3. 2. od 19.00  Avatar: The Way Of Water ve 3D - film USA, akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy, 190 min., dabing, 160 Kč 
So, Ne 4., 5. 2.  Asterix a Obelix: Říše středu - film Francie, komedie/dobrodružný, 110 min., dabing, 130 Kč 
Út, 7. 2.  Scandi 2023: UFO Švédsko - film Švédsko, sci-fi/dobrodružný, 120 min., titulky, 140 Kč 
St  8. 2.  Scandi 2023: Letní světlo, a pak přijde noc - film Island, komedie, 110 min, titulky, 140 Kč 
Čt 9. 2. od 17.00  Kino pro seniory: Vánoční příběh - film ČR, drama/komedie, 105 min., 70 Kč 
Čt 9. 2.  Někdo klepe na dveře - film USA, thriller/horor/mysteriózní, 100 min., titulky, 140 Kč 
Pá-Ne 10.-12. 2.  Ostrov - film ČR, romantický/komedie/dobrodružný, 100 min., 140 Kč 
Út 14. 2.  Valentýn v kině: Láska podle plánu - film Velká Británie, komedie/romantický, 110 min., titulky, 140 Kč 
St, Čt 15., 16. 2.  Večer pro dámy: Bez kalhot: Poslední tanec - film USA, drama/komedie, 110 min., titulky, 140 Kč 
Pá 17. 2. od 16.30  Ant-Man a WASP: Quantumania ve 3D - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 130 min., dabing, 160 Kč 
Pá 17. 2.  Ant-Man a WASP: Quantumania - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 130 min., dabing, 150 Kč 
So 18. 2.  Ant-Man a WASP: Quantumania ve 3D - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 130 min., dabing, 160 Kč 
Ne 19. 2.  Ant-Man a WASP: Quantumania - film USA, akční/komedie/dobrodružný, 130 min., titulky, 150 Kč 
Út, St 21., 22. 2.  Přání k narozeninám - film ČR, komedie, 95 min., 130 Kč 
Čt 23. 2.  FK: Muž s kinoaparátem - film Rusko, dokumentární, 70 min., titulky, 140 Kč 
Pá, So 24., 25. 2.  Děti Nagana - film ČR, rodinný/sportovní, 100 min., 140 Kč 
Ne 26. 2.  Tár - film USA, drama/hudební, 160 min., titulky, 140 Kč 
Út 28. 2.  Medvěd na koksu - film USA, thriller/komedie, 95 min., titulky, 140 Kč 
St 1. 3.  Medvěd na koksu - film USA, thriller/komedie, 95 min., titulky, 140 Kč 
 
KINO SOKOL DĚTEM   Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak) 
So, Ne 4., 5. 2.  Zoubková víla - film Německo/Lucembursko, animovaný/rodinný/dobrodružný/komedie, 80 min., dabing, 120 Kč 
So, Ne 11., 12. 2.  Kocour v botách: Poslední přání - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 100 min., dabing, 120 Kč 
So, Ne 18., 19. 2.  Mumie - film Španělsko, animovaný/rodinný/dobrodružný/komedie, 90 min., dabing, 130 Kč 
So, Ne 25., 26. 2.  Úžasný Mauric - film Velká Británie/Německo, animovaný, 90 min., dabing, 130 Kč

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

 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

10.-19. 2.                            Valentýnské menu • restaurace Bohém hotelu Aplaus • od 11.00  
11.–14.2. Valentýnské menu • restaurace hotelu Zlatá Hvězda • od 11.00   
do 26. 2.                Václav Macháň: Kousek světa - výstava malíře z nedaleké Chocně • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12, 13-17 
26.-28. 2. Nakopněte svoji školu 2023 - 5. ročník festivalu vzdělávání, www.nakopnetesvojiskolu.cz • zámecké návrší 
11. 3. - 21. 5. Alois Toufar: Kupka z Vysočiny - výstava dokumentující obdivuhodnou cestu zapomenutého umělce • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12, 13-17 
do 19. 3.                         Lidé od vedle - Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem - interaktivní výstava • regionální muzeum • Út-Pá 9-12, 13-17, So-Ne 9-17 
do 30. 3. Ivana a Filip Langrovi: Vlna, dřevo, kámen - prodejní výstava • Galerie Antik Hotel Sofia Litomyšl • otevřeno denně 
do 31. 3. Alena Pazderová: Květiny, příroda a město na plátnech - výstava • Bobo Cafe 
do 8. 5.                                Do Brna široká cesta - Kramářské písně se světskou tématikou - putovní výstava o jarmarečních tiscích • muzeum • Út-Pá 9-12, 13-17, So-Ne 9-17  

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

3. 2. Pá 20.00   Sousedský ples - hraje Sprint • Kulturní dům Janov           
19.30 Farní a skautský benefiční ples - Combo 2 • Kulturní dům Čistá 

4. 2. So 19.00 Country bál - hrají Countrymeni, taneční vystoupení - Alabama Žamberk, ukázky westernových dovedností, 120 Kč • Veselka Litomyšl 
20.00 Obecní ples - hraje Septima • Kulturní dům Horní Újezd 

10. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SŠZaT (E4B, V4, S3) • Smetanův dům  
20.00 Hasičšký ples - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům Sebranice 

11. 2. So 20.00 Hasičský ples • Sokolovna Dolní Újezd  
20.00 Šibřinky - hraje Septima • Kulturní dům Osík 

17. 2. Pá 19.30 Maturitní ples SŠZaT (M4A, M4B) • Smetanův dům 
20.00 Ples ZUŠ Litomyšl - hraje Big Band ZUŠ • Kulturní dům Čistá  
20.00   Babský bál - - hraje Septima • Kulturní dům Janov 

18. 2. So 20.00 Divadelní ples • Sokolovna Sloupnice 
24. 2. Pá 19.00 Maturitní ples VOŠP a SPGŠ Litomyšl (S4.B) - hraje Septima • Smetanův dům  
25. 2. So 20.00 Společenský ples A-klubu Pohodlí - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům Pohodlí u Litomyšle 

20.00 Ples TJ Sokol • Kulturní dům Čistá 
3. 3. Pá 19.00 Maturitní ples Trading Centre Litomyšl • Smetanův dům   
11. 3. So 20.00 Sportovní ples • Kulturní dům Janov

KAM NA PLES?
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011  
Otevírací doba pro veřejnost je uvedena na webu. 
Plavecká škola Ráček Litomyšl organizuje pro veřejnost: 
Po: dopolední kurzy plavání pro batolata 
Út: odpolední kurzy plavání pro rodiče s dětmi, děti, mládež 
i dospělé; od 18.45 hod. aqua fitness  
Čt: od 12.00 hod. cvičení pro seniory; od 15.00 hod. cvičení pro 
těhotné 
www.bazen-litomysl.cz 

 Krytý zimní stadion, tel.: 774 432 169 
Veřejné bruslení: 
So-Ne vždy od 13.30 do 15.30 hod. 
Pololetní prázdniny (Pá 3. 2.) od 13.30 do 15.30 
Jarní prázdniny (Po-Pá 6.-10. 3.) denně vždy od 13.30 do 15.30 
www.hclitomysl.cz 

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

 Sokolovna, tel.: 604 684 752 
Pravidelná cvičení: 
Po 16.00-17.00 Rodiče s dětmi 
Po 18.00-19.00 Zdravotní cvičení ženy 
Po 19.00-20.00 Volejbal ženy  
Čt 19.00-20.30 Volejbal mix 

 Sauna, tel.: 777 588 586 
Po 16.00-21.30 neomezeně 
Út 16.00-21.30 ženy 
St-Pá 16.00-22.00 neomezeně 
So 16.00-21.30 neomezeně 
Ne 16.00-21.30 neomezeně a děti 
www.areal-sokolovna.cz/sauna 

 DiscGolfPark 
Na volně přístupném hřišti 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 
Power jóga 
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz 

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

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

 Pumptrack na „Wembley” 
Dva propojené asfaltové okruhy, větší dráha měří 158 
metrů a menší 38 metrů. Pro všechny, kteří rádi jezdí 
na kole, skateboardu, longboardu, koloběžkách či in-
line bruslích.

SPORT, CVIČENÍ

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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00 So 9.00-12.00 
 
Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticketmaster, Ticketstream, Ticketportal, TicketLive, Colosseum  
a SMSticket. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet. Internet, kopírování a tisk, skenování, laminování, kroužková vazba. 
Aktuální přehled předprodeje vstupenek: www.ticlitomysl.cz/cz/vstupenky 
Provozujeme informační kancelář IREDO - prodej karet IREDO, informace o autobusových spojích.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

3. 2. Pá 9.20 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Mitteldeutsche BA - CEYBL žáků U14 • městská sportovní hala  
14.50 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Levharti Chomutov - CEYBL žáků U14 • městská sportovní hala  

4. 2. So 9.30 a 11.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SKB Tišnov - NRL kadetek U17 • Sportovní hala Jiskra  
12.40 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Thuringia Select Team - CEYBL žáků U14 • městská sportovní hala  
18.10 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. WKK Wroclaw - CEYBL žáků U14 • městská sportovní hala  

5. 2. Ne 12.40 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Tigers České Budějovice - CEYBL žáků U14 • městská sportovní hala  
11. 2. So 10.00 a 12.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Nová Paka - NRL kadetů U17 • městská sportovní hala  

16.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Havlíčkův Brod - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala  
19.00 Florbal: Florbal Litomyšl vs. Andone SK Jihlava - divize - skupina D • městská sportovní hala  

12. 2. Ne  9.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Tesla Pardubice B - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala  
11.30 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FbC Titáni USK Pardubice - Pardubický přebor mužů • městská sportovní hala  
14.00 a 15.45 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BVK Holice - VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra  
16.30 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FBC Letohrad Orel Orlice - Pardubický přebor mužů • městská sportovní hala  

26. 2. Ne  9.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Basketbal Svitavy - Východočeská liga mužů • městská sportovní hala  
11.00 Basketbal: Adfors Basket NFMP Litomyšl vs. Basket Ostrava - 2. liga žen • městská sportovní hala

KAM ZA SPORTEM

m ě s t o  p r o  l i d i

Využijte nový e-shop města, kde si můžete vybrat 
ze tří nejčastěji vyžívaných tarifů na parkování v Litomyšli.
K nákupu můžete využít tuto stránku 
www.litomysl.cz/prodej_parkovacich_pausalu, 
zároveň zde najdete veškeré informace. 
Platbu za on-line objednávku parkovacích paušálů je možné 
uhradit pouze platební kartou.

ZAKUPTE SI PARKOVACÍ PAUŠÁLY 
Z POHODLÍ DOMOVA
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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

„Šedesátka“ - nový projekt městské galerie 
Nejnovější výzkumy o fungování lidského
mozku dokazují, že umění má schopnost pro-
dlužovat lidský život. Přijďte si do domu U Ry-
tířů prodloužit ten svůj o 60 minut! Čeká na vás
série tří přednášek na atraktivní a aktuální té-
mata. 
První „šedesátková“ přednáška, která se koná
ve čtvrtek 23. února, se zaměří na tzv. udrži-
telný design. K přednášce její autorka M. Zuza-
ňáková říká: „O udržitelném designu se
v posledních letech hodně mluví v souvislosti
s minimalizací dopadů designérské produkce
na životní prostředí. V domě U Rytířů se zamě-
říme na období 70. let minulého století, kdy se
termín udržitelnost objevil, a objasníme si
pojmy slow design, cirkulární design, eco-de-
sign nebo cradle-to-cradle princip.“ 

Druhá přednáška proběhne 23. března a věno-
vána bude botanické ilustraci, kterou dobře
znají příznivci v Litomyšli velmi oblíbeného ma-
líře Vincence Bittnera. Reprodukce jeho děl totiž
zdobily místní plakátovací plochy během covi-
dového lockdownu. Přednášející Jana Kosková
uvede to nejzajímavější z fenoménu české
botanické ilustrace 20. století a umožní tak zá-
jemcům sledovat, jak tato původně přísně
didaktická disciplína rozkvetla v samostatný
tvůrčí obor, který produkoval věcně správná
a zároveň výtvarně hodnotná zobrazení rostlin.
Posledních 60‘ pilotního přednáškového cyklu
v domě U Rytířů se blíže podívá na sochu.
Účastníci přednášky se 20. dubna vydají po sto-
pách sochařství po druhé světové válce a objeví
rozmanitost uměleckých přístupů, jež ovlivňují

sochařství do dnešních dnů. Během závěrečné
„šedesátkové“ přednášky v galerii představíme
jak umělce, kteří ve své tvorbě vycházeli z kla-
sického sochařství, tak tvůrce, jejichž východi-
skem byly technologie, věda či populární
kultura. „Na přednášku zveme všechny, kteří
chtějí lépe porozumět např. dílům vystaveným
na výstavách Plán B“, dodává přednášející
M. Zuzaňáková. Václav Novák

Harry Potter 
na Zámecké
Stává se již tradicí, že v době jarních prázdnin
připravujeme pro žáky Základní školy Zámecká
prázdninovou družinu plnou her, soutěží a dal-
ších aktivit. Prázdninová družina je určena
žákům prvního stupně, ta letošní se uskuteční
ve dnech 6. až 10. března vždy od 8 do 16 hodin.
Ponese název „Harry Potter na Zámecké“. Na co
se mohou žáci těšit? Například na rozdělení do
„kolejí“ podle moudrého klobouku, seznamo-
vací, kolektivní a sportovní hry, jakými budou
Famfrpál nebo turnaj kouzelníků, chybět ne-
bude ani tajný výlet. Vždyť i Harry Potter se jel
podíval do Prasinek! No, a nakonec přijde na
řadu výroba kouzelných hůlek a příprava taj-
ných lektvarů. 
Čeká nás zkrátka týden plný kouzelných zážitků
a my se už teď moc těšíme, jak si další ročník
prázdninové družiny společně s žáky užijeme.

Nikola Chroustová, 
vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Zámecká

Koncert Romana Dostála v Husově sboru
V úterý 28. února v 19.30 hodin vás srdečně
zveme do Husova sboru v Litomyšli na Toulov-
cově náměstí na koncert Romana Dostála, zpě-
váka a hráče na klávesové nástroje, kterého
budete znát nejspíš ze skupiny Oboroh. S tou
na hudební scéně působí již 34 let, nahrál s ní
11 alb a absolvoval přes tisíc koncertů doma
i v zahraničí. Mimo rámec kapely Roman Dostál
nahrál a nazpíval 3 sólová autorská alba s texty
Petra Střešňáka.

V sólovém recitálu v Husově sboru v Litomyšli
Roman Dostál zahraje a zazpívá v komorní
úpravě kromě skladeb ze svých sólových alb
i výběr písní z repertoáru Oborohu s texty
Slávka Klecandra. Dostálův zpěv a hru na piano
dobarví manželská dvojice houslistů Vendulky
a Libora Ježkových působící v Komorní filharmo-
nii Pardubice. Vstupné na koncert je díky pří-
spěvku města Litomyšl dobrovolné. Na setkání
s vámi se těší Štěpán Klásek

Vlastimil v roce 2023
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil má za sebou
náročný rok. Oslavy 160. výročí jsme završili
slavnostním koncertem ve Smetanově domě.
Premiérovali jsme několik skladeb Petra Jiříčka.
Přivítali jsme novou sbormistryni Lucii Vavříno-
vou a užili si koncertně nabitý adventní čas.
Pokud si někdo myslel, že letošní rok bude od-
počinkový, tak byl na lednové výroční schůzi
sboru vyveden z omylu. Čeká nás několik kon-
certů v okolních obcích, tradiční vystoupení
na Lázních ducha a Noci kostelů a konec roku
bude patřit vánočnímu koncertování. V rámci

výročí 20 let partnerství se slovenskou Levočou
chceme navázat na společné koncertování s le-
vočským sborem Chorus Minor, s kterým máme
vřelý přátelský vztah. Děkujeme všem našim di-
vákům a podporovatelům za přízeň a těšíme se
na setkávání i v tomto roce. A pokud by snad
náhodou někdo chtěl přejít na druhou stranu
barikády a zpívat s námi, může si přijít vše
omrknout na naši zkoušku, která probíhá každé
úterý v 18.30 v budově ZUŠ Tunel, kde bude sr-
dečně vítán. Lucie Hrubešová

POZVÁNKY 

STAVEBNÍ PARCELY
V LOKALITĚ LÁNY

m ě s t o  p r o  l i d i

Čtvrté kolo zveřejnění.
Cena 3372 Kč za metr čtvereční s DPH.
Kompletní podmínky a více informací najdete na
www.litomysl.cz/pozemky_na_prodej
nebo je poskytne Ing. Pavel Chadima,
tel. 461 653 370
e-mail pavel.chadima@litomysl.cz

Město Litomyšl nabízí k prodeji

3

NABÍDKY LZE PODÁVAT 
DO 10. ÚNORA 2023!

Jarní pohybo-hraní
Máš rád pohyb a dobrodružství? Chceš si vy-
zkoušet lezení na lezecké stěně, balanční disci-
plíny, akrobacii na šálách, parkour a další
pohybové výzvy? Chceš potkat nové kama-
rády? Pak se přihlas na čtyři intenzivní dny
k nám do Střediska volného času Litomyšl
na příměstský tábor! Těšíme se na Tebe!
Tábor je určený pro děti od 7 do 11 let. Bude pro-
bíhat od pondělí 6. 3. do čtvrtka 9. 3. 2023
v čase od 7.30 do 15.30 hod. Více informací na-
jdete na adrese svc.litomysl.cz v sekci Tábory.
    Zuzana Jasanová



28. březen 2023
V noci ze 4. na 5. července roku 1907 byla na sil-
nici u Křtin spáchána čtyřnásobná vražda, připo-
mínající loupežnické přepadení ze starších dob.
Tento násilný čin a následující soudní proces
s obžalovanými, mezi kterými byla i žena, vzbudil
v obyvatelstvu celého kraje nemalý rozruch. Po-
drobně vylíčený zločin, ve kterém sehrály svou
roli nenávist, alkohol i značný obnos peněz, byl
pak několikrát vydán jako kramářský tisk. Zajímá
vás, nakolik byl příběh skutečným a co je literární
fikce? Přednáška PhDr. Jany Polákové, Ph.D.,
z Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea v Brně proběhne v úterý 28. března od 17
hodin. Miluše Vopařilová

Mord ukrutný 
POZVÁNKY 

Litomyšlská Univerzita 3. věku
– jaro 2023
Přednáškový cyklus nazvaný Česká literární za-
stavení ve světě bude věnovaný zahraničním
zkušenostem českých spisovatelů a spisovate-
lek a dalších lidí zabývajících se literaturou. Jak
se žije literátům mimo naši republiku? Jaké jsou
jejich zkušenosti?
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 14.30 do
17 hodin v zámeckém pivovaru
16. 2. Markéta Pilátová: Jak Latinská Amerika
zrodila českou spisovatelku
16. 3. doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.: Sari
Gelin: povídky Kavkazu a Kaspického moře po-
prvé pro české čtenáře

23. 3. PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.: Mezi Moskvou
a Pisou: poznámky k zahraniční bohemistice 
30. 3. Martin Vopěnka: Přežít civilizaci 
13. 4. Michal Ajvaz: bude upřesněno 
Cena přednáškového cyklu je 350 Kč.
Přihlášky na přijímáme elektronicky přes formu-
lář na webových stránkách https://knihovna.li-
tomysl.cz/u3v/, telefonicky na čísle 461 612068
nebo osobně v otvírací době Městské knihovny
Litomyšl. Platby přijímáme od 2. 2. v hotovosti
nebo kartou v knihovně, popřípadě po dohodě
na účet.

Iva Pekníková

PŘÍSTROJOVÁ 
PEDIKŮRA

Používám přírodní produkty
Partyzánská 1277, Litomyšl

Pavla Drábková 
kontakt: 605 830 699

Regionální muzeum v Litomyšli

PRONAJME 
KAVÁRNU
Bližší info na www.rml.cz

INZERUJTE V LILII!
více na www.litomysl.cz/lilie
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Učitel Pardubického kraje za rok 
2022 je z litomyšlského gymnázia
Ve čtvrtek 26. ledna převzala Cenu Gustava Ha-
brmana, nesoucí jméno prvního českosloven-
ského ministra školství, naše kolegyně Martina
Kunderová. Během slavnostního společen-
ského večera v poličském Tylově domě převzala
z rukou Mgr. Martina Kisse ocenění nejlepšího
středoškolského učitele Pardubického kraje za
svoji neúnavnou a poctivou práci se studenty
nejen v chemické laboratoři. Do Poličky ji přijela
podpořit velká část učitelského sboru, ale také
početná skupina našich studentů.
Martino, ze srdce gratulujeme! 

jménem učitelů gymnázia Ivana Pulgretová

III. základní škola zve předškoláčky 
na tradiční zápis nanečisto
Ve středu 1. března 2023 rádi přivítáme všechny
předškoláčky, aby s rodiči navštívili naši školu

a vyzkoušeli si činnosti, které budou v 1.třídě
užitečné. Akce se ponese v pohádkovém duchu.
Po škole se budou pohybovat pohádkové by-
tosti. Děti postupně za jejich doprovodu navštíví
sedm stanovišť se sedmi pohádkami, kde ab-
solvují zajímavé aktivity. Za každé stanoviště
dostanou barevný papírový klíč, a když vše
splní, dostanou od pana krále keramický klíč ke
škole. Je to pravidelná akce, kterou děláme již
řadu let, děti mají možnost se seznámit se škol-
ním prostředím, v příjemné, veselé atmosféře
zažít pohyb po školní budově tak, aby až přijdou
k opravdovému zápisu (13.dubna 2023), už ne-
musely mít žádný strach a cítily se tu jako
doma. Jako v pohádce.
    Pavel Jirsa

Cirkus 
na Zámecké? Ano!
Vážení rodiče, milé děti, 
rádi bychom vás pozvali na jarní Speciál pro bu-
doucí prvňáčky, který se uskuteční v úterý 21.
března od 15.00 do 17.00 hod. na ZŠ Zámecká.
Speciál se tentokrát ponese v cirkusovém
duchu a naše škola se tak na jedno odpoledne
promění v jednu velkou manéž. Žáci osmých
tříd provedou děti řadou cirkusových disciplín,
ať už pohybových, zábavných nebo tvořivých.
Rodičům nabízíme možnost seznámit se s pro-
středím školy i třídními učitelkami budoucích
prvních tříd. Vše potřebné budete moci prodi-
skutovat se školní speciální pedagožkou
a školní psycholožkou, které budou po celou
dobu rovněž přítomny. Tak tedy přijďte a užijte
si náš cirkus s akrobaty, klauny i zvířátky mezi
školními lavicemi. Těšíme se na vás v úterý 21.
března! Monika Lipavská,

Lucie Víchová, Hana Kubíková

Školamyšl je 
školou pro děti 
i rodiče
Na chodu Školamyšle se z velké části podílí ro-
diče, kteří jsou zároveň zřizovateli školy. Rodi-
čovský spolek v tomto školním roce sdružuje 49
rodin, pravidelně se setkáváme jednou mě-
síčně, abychom se pobavili o fungování školy
a rozdělili si úkoly, na kterých je třeba pracovat.
Funguje zde několik pracovních skupin, z nichž
každá má na starosti nějakou agendu. Skupina
administrátorů supluje práci sekretářky školy,
skupina správců budovy funguje místo školníka,
skupina stmelovačů připravuje některé akce
a snaží se začlenit do chodu školy nově příchozí
rodiny. Jiná skupina má na starost PR školy
nebo motivování rodičů k účasti na dění školy. 
Vedle členství v pracovních skupinách se rodiče
účastní mnoha akcí školy (lyžařský výcvik, vá-
noční a velikonoční dílny, bruslení, výlety, ka-
várna během akce Lázně ducha a další) a také
jsou zváni na tzv. asistenci do výuky. Mají tak
příležitost být ve třídě se svými dětmi, vidět
a zažít to, co děti ve škole prožívají každý den.
Je to zajímavé a užitečné, protože některé vý-
ukové metody, které se ve Školamyšli používají,
jsme jako děti na základní škole neměli mož-
nost zažít, a tak se učíme nově spolu s našimi
dětmi. 
Rodiče, kteří mají zájem své dítě přihlásit
do Školamyšle, mohou kdykoli po domluvě
s paní ředitelkou navštívit školu i během výuky,
nahlédnout i vyzkoušet, jak probíhá vyučování
a seznámit se s prostory školy. V případě, že je
pak dítě přijato ke školní docházce, dostává
každá nová rodina svého mentora, který je
k dispozici pro případné dotazy a provede nově
přijaté dítě i jeho rodiče celým prvním školním
rokem. Ještě před nástupem do školy mají
všichni možnost zúčastnit se společného červ-
nového víkendu, který je věnován tomu, aby se
děti i rodiče navzájem seznámili a strávili spolu
volný čas. 
Školamyšl je výjimečná v tom, že má dveře ote-
vřené nejen pro děti, ale i rodiče, sourozence,
prarodiče… zkrátka pro všechny, kdo se zajímají
o to, jak jejich děti tráví ve škole čas. Toho si jako
rodič velmi cením, stejně jako partnerského pří-
stupu ze strany pedagogů, a věřím, že i díky
tomu se naše děti ve škole cítí bezpečně.

Za spolek rodičů Eva Čejková

Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 57001 Litomyšl hledá zaměstnance na pozici

PROVOZNÍ ŘEDITEL/KA

N
A

B
ÍZ

ÍM
E • týden dovolené navíc, stravenkový paušál 

• příjemné prostředí menšího kolektivu 
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• flexibilní pracovní doba
• nástup možný ihned

Co vás čeká:

vedení a kontrola výkonu podřízených pracovníků
řízení zavádění nových technologií a výrobních postupů
komunikace s úřady
řízení a kontrola všech procesů výroby

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

očekáváme praxi na podobné pozici
znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
velmi dobré organizační a administrativní dovednosti
trestní bezúhonnost a časová flexibilita

bližší informace:
Michaela Nováková, tel: 777 360 183
e-mail: m.novakova@fmk.cz
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Centrum na podporu integrace 
pro Pardubický kraj má pobočku v Litomyšli
Zřizovatelem Center na podporu integrace ci-
zinců (dále jen „CPIC“) je Správa uprchlických
zařízení MV. CPIC si obecně kladou za cíl, v ná-
vaznosti na vládní materiál „Koncepce inte-
grace cizinců”, vytvořit prostor pro dlouho-
dobou a koncepční podporu integrace cizinců
do majoritní české společnosti, monitorovat ak-
tivity cizinců v regionech a současně předávat
své dlouholeté zkušenosti při práci s cizinci a je-
jich komunitami jednotlivým obcím a aktérům
v regionu. Služby Center jsou zaměřeny přede-
vším na jazykovou, sociální a ekonomickou
soběstačnost cizinců, na jejich schopnost ori-
entace v české společnosti a na vzájemné
vztahy mezi cizinci a majoritní společností. 
První Centra byla otevřena v roce 2009, v sou-
časnosti jich Správa uprchlických zařízení zři-
zuje 14. Mezi základní služby krajského Centra
patří: Sociální poradenství, Právní poradenství,

Kurzy českého jazyka, Adaptačně-integrační
kurzy, Platformy pro integraci, Monitoring situ-
ace, Sociokulturní kurzy, Přístup k internetu, Ci-
zojazyčná knihovna, Informační centra pro
cizince.
Doplňkové služby pak jsou: Vzdělávací akce pro
cizince, laickou a odbornou veřejnost; Předná-
šky, besedy; Kulturní a sportovní akce za úče-
lem podpory vzájemných vztahů mezi cizinci
a majoritní společnosti; Konference, semináře
a kulaté stoly; Podpora kompetencí místních
úřadů, samospráv a dalších institucí a osob
v častém kontaktu s cizinci; Zajišťování tlumo-
čení, jak pro klienty center, tak pro třetí strany
jednající s klienty center; Podpora kulturního
rozvoje komunit cizinců.

S čím se na nás klienti (cizinci s legálním dlou-
hodobým pobytem v ČR) nejčastěji obrací:

Pobytová problematika, bydlení, zdravotní po-
jištění, zaměstnání a jeho změny, sloučení
a vzdělávání dětí, sociální dávky, výchovné
problémy dětí, problémy spojené s těhoten-
stvím a porodem v ČR, rozvody. Samostatným
velkým tématem byli nově příchozí z Ukrajiny
na dočasný pobyt či vízum strpění a veškerá
na to návazná témata (humanitární dávky, so-
lidární dávky, bydlení a re-ubytování, práce,
školy atd.).
Detašované pracoviště bylo v Litomyšli ote-
vřeno 1. 12. 2022 na adrese J.E.Purkyně 918
v 5.patře. Otevírací hodiny pro klienty jsou
v pondělí od 12.00 – 17.00 a ve středu od 8.00 –
12.00 hod. V ostatní dny probíhá terénní práce,
avšak je možné si domluvit schůzku. Kontakty:
Mgr. Tomáš Pavlišta, tel.: 770 146 570, Bc.
Roman Hambálek, tel.: 770 147 681. e-mail: icli-
tomysl@suz.cz Lenka Janošková

Festival Nakopněte svoji školu navazuje 
na tradici centra vzdělanosti
Tak jako je Litomyšl městem hudby a kultury,
stejnou vahou je také městem vzdělávání.
Na tak malé rozloze je tu nebývale velký počet
škol, zejména těch středních, a dokonce jedna
vysoká. Také se tady už více než sto let připra-
vují na svou profesi studenti a studentky pe-
dagogické školy. Unikátní a propracovaný
školský systém začali v našem městě rozvíjet
už piaristé od 40. let 17. století. Vybudovali zde
tak významné centrum vzdělanosti, že je his-
torik Petr Fidler označil za východočeské
Athény.
Zámecké návrší chce tuto tradici připomínat
a udržovat. Proto chystá již pátý ročník oblíbe-
ného festivalu Nakopněte svoji školu, jehož
cílem je podporovat profesní růst učitelů, a tím
kvalitu výuky na českých školách. Letos se fes-
tival uskuteční 26. - 28. února a nabídne jak
odborný program pro učitele a ředitele škol,
tak zajímavé přednášky pro veřejnost. 
Veřejně přístupné jsou Krátké inspirativní
přednášky v neděli od 14 hod. v zámecké jíz-

PR ČLÁNEK

OBUV TEXEVO
- 20 let v Litomyšli
WWW.TEXEVO.CZ
Prodejna obuvi je umístěna na náměstí v Lito-
myšli, v těsné blízkosti sochy Bedřicha Smetany.
Naše firma je držitelem ceny TOP MODELU
ČESKÉ OBUVNICKÉ ASOCIACE udělené při 22.
ročníku mezinárodního veletrhu KABO BRNO.
Mnoho vzorů obuvi bylo v minulosti certifiko-
váno obuvnickou zkušebnou IQC Zlín. V nabídce
je široká škála zimní a celoroční obuvi dámské,
pánské a dětské obuvi za konkurenceschopné
ceny.
V měsíci únoru poskytujeme "SLEVY -10 % při
nákupu nad 1.000 Kč." po předložení tohoto vy-
střiženého inzerátu nad rámec ostatních slev.
Srdečně Vás zveme do naší prodejny a děku-
jeme všem našim zákazníkům.

Vlastimil Votava, jednatel TEXEVO s.r.o.

dárně. Vystoupí zde renomovaní odborníci
a známé osobnosti, aby sdíleli své úvahy a ži-
votní zkušenosti na téma vzdělání. Svůj úhel
pohledu nám přednese moderátorka Světlana
Witowská, architekt Adam Gebrian, historik Mi-
chal Stehlík, diplomat Petr Kolář nebo eko-
nomka Danuše Nerudová. Součástí programu
je také Edu Market, přehlídka pomůcek, knih,

pracovních materiálů a tematických projektů.
Jistě zaujme i rodiče, kteří chtějí aktivně trávit
čas se svými dětmi a rozvíjet jejich poznání. 
Unikátní příležitost vidět moderátory známé
internetové televize při práci nabízí Rozhovory
DVTV. Své hosty budou zpovídat živě na pódiu
Jízdárny v pondělí od 18 hod. Hosty si vybírá
sama režie a jejich jména jsou do poslední
chvíle tajemstvím. Ale zákulisní tamtamy šíří,
že jedním z dotazovaných bude ministr škol-
ství Vladimír Balaš. 
Vstupenky jsou k zakoupení na webu festivalu,
v síti SmsTicket a na místě před začátkem po-
řadu. Celý program festivalu, medailonky před-
nášejících i historii minulých ročníků najdete
na www.nakopnetesvojiskolu.cz.
Krátké inspirativní přednášky:
26. 2., 14.00, Zámecká jízdárna, 260 Kč
Rozhovory DVTV:
27. 2., 18.00, Zámecká jízdárna, 190 Kč

Kateřina Klejchová, Zámecké návrší, z.ú.
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Řádková inzerce
Koupím gramofonové LP desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani de-
chovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za na-
bídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz • Prodám půl roku starou
manželskou postel, borovice. Rozměr 180 x
200. Cena dohodou. Tel. 732 688 037 • Prodám
téměř nepoužitý tlakoměr značky Veroval. Cena
dohodou. Tel. 773 160 543 • Prodám rybářské
křeslo za 700 Kč, 2 navijáky Schimano + cívky
3000/4000 za 1400 Kč. Málo používané. T: 732
236 035

PRONÁJEM NOVĚ UVOLNĚNÝCH
NEBYTOVÝCH PROSTOR!

• vhodné pro kanceláře, obchod, zdravotnické
zařízení, ambulance, rehabilitace a jiné služby 

• výtah a bezbariérový vchod 
• vyhrazené parkoviště na vlastním pozemku 
• v blízkosti centra, nemocnice, lékárny, 

autobusového nádraží 
• to vše za přijatelnou cenu v jedinečné lokalitě

Stávající nájemci budovy: finanční úřad, veterinární ordinace, ORL ordinace, kosmetické služby,
vlasové studio, M&M finanční služby, masáže. 

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

Od 27 do 100 m2 v 1. a 2 nadzemním podlaží 
v budově č.p. 1218, J. E. Purkyně, Litomyšl

Noticka 
z vatikánského 
archivu
Před třemi lety bylo v Apoštolském vatikánském
archivu (do roku 2019 se nazýval „Tajný vatikán-
ský archiv“) zpřístupněno období pontifikátu
Pia XII. (1939–1958). I zde můžeme nalézt
„střípky“ týkající se Litomyšlska.
Do pozornosti posledního diplomatického zá-
stupce Svatého stolce v komunistickém Česko-
slovensku, před jeho nuceným odjezdem
ze země v roce 1950, chargé d´affaires Ottavi-
ana De Livy, se dostal případ kaplana v Sebra-
nicích Aloise Fajstla. V červenci 1949 jej zavolali,
aby zaopatřil svátostmi ženu se zápalem plic.
Ta následně vrátila místní organizaci KSČ svůj
průkaz členky Komunistické strany Českoslo-
venska. K události došlo krátce poté, co byl
Kongregací Svatého oficia vydán 1. července
1949 „dekret o komunismu“. Sděloval, že věřící,
kteří zastávají materialistické komunistické
učení, jsou odpadlíky od katolické víry a upadají
do exkomunikace. Událost s udělením svátosti
měla pro kaplana Fajstla osudové následky,
k čemuž zřejmě značně přispěla dcera nemocné
ženy, aktivní komunistka. Přestože se hájil, že
nemocné udělil rozhřešení, byl již 3. srpna od-
souzen k mnohaletému žaláři a propadnutí ve-
škerého majetku za zločin velezrady. Důvodem
bylo údajné odmítnutí svátosti posledního po-
mazání nemocné ženě, protože byla členka
KSČ. Litomyšlsko, konkrétně Sebranice, nesou
v tomto případě neslavné prvenství v reakci
tehdejšího československého režimu na vati-
kánský „dekret o komunismu“.
Vatikánským diplomatem De Livou byl Alois Faj-
stl hodnocen jako „dobrý, horlivý a odvážný
kněz, velmi oceňovaný jako kazatel“ a podle
jeho názoru „komunisté zfalšovali mnohé, aby
měli důvod ho odsoudit“. Ottaviano De Liva
krátce po vynesení rozsudku osobně proti
trestu protestoval u vládních autorit a vyslal
do Sebranic provinciála jezuitského řádu Fran-
tiška Šilhana (o jeho pozici svědčí např. skuteč-
nost, že byl zástupcem pražského arcibiskupa
Josefa Berana na delikátním jednání čs. episko-
pátu v Trnavě v srpnu 1949), aby zjistil podrob-
nosti případu. Dne 15. srpna 1949 vatikánský
chargé d´affaires poslal ve věci Fajstlova odsou-
zení též oficiální protestní nótu Ministerstvu za-
hraničních věcí. Byla však odmítnuta jako
„vměšování se do vnitřních záležitostí státu“.
Ve svých zprávách De Liva podrobně informoval
o případu Státní sekretariát Svatého stolce
a jeho zprávy o případu „Fajstl“ a „Sebranice“
vatikánský státní sekretář (obdoba premiéra
u vlád jiných států) dokonce předložil papeži Piu
XII. Události na Litomyšlsku v létě roku 1949 se
tak staly předmětem pozornosti nejvyšších
pontifikálních institucí. Pavel Helan
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Co vše se dá stihnout za tři měsíce?
To přesně byla moje otázka
před odletem na stáž
do Barcelony. Člověk by si
řekl, že je to dlouhá doba
a že nebudu pomalu vědět,
co s volným časem, ale
opak je pravdou. Je až ne-
skutečné, jak to rychle
uteklo. Je to jako včera, co
jsem do kufru balila po-
slední potřebnosti, a nyní se
vracím zpět do Čech. Pořád
si v hlavě přehrávám, co se
vlastně stalo, že jsem v še-
stnácti letech odletěla na 3
měsíce daleko od domova.
Nějako mi to stále nedo-
chází, jak skvělá příležitost
se právě MNĚ naskytla.
Stáž mne neposunula
pouze v jazyce, ale taky v osobním životě.
Doteď jsem byla zvyklá mít vše naservírované
pod nosem, když se naskytl nějaký problém,
hned byl někdo nablízku na pomoc. Ve Španěl-
sku jsem byla ale na vše „sama“ a bylo potřeba
se postarat sama o sebe. Jsem otevřená se učit
novým věcem, ale strach jsem stále měla. Byl

to přece jenom takový malý
krok do neznáma. Doposud
jsem byla zvyklá chodit
pouze do školy a v létě
na brigádu, nikdy jsem ale
neměla tu povinnost chodit
do práce tři měsíce v kuse.
V Barceloně jsem pracovala
jako recepční v hostelu. Když
jsem poznala své kolegy,
hned jsem věděla, že v práci
rozhodně nuda nebude. Sedli
jsme od první chvíle a začali
jsme se velmi sbližovat. Tím,
že každý z nás byl jiné národ-
nosti, bylo si stále co vyprá-
vět. Se vším mi rádi pomohli
a doufám, že jsme se nevi-
děli naposledy.
Barcelona je krásné město

se spoustou možností. Vždy bylo co dělat,
a když se mi nic nechtělo, tak jenom to uvědo-
mění si, že mám takové štěstí, že tu můžu být,
bylo dostačující. Byla jsem se ale podívat
i na místa, která nejsou zas tak známá. Navští-
vila jsem několik okolních měst, která, kdybych
vám je ukázala, nebudete věřit, že jsou jenom

Můžeme něco dělat 
s psími exkrementy v Litomyšli?
Z množství předchozích dotazů na pana sta-
rostu v jeho internetové odpovědně vidím, že
nejsem sama, komu vadí psí lejna v ulicích Lito-
myšle. Opravdu s tím město nemůže dělat víc
než apelovat na slušné chování? Skoro ne-
uplyne den, abych nemusela umývat boty nebo
oblečení dětí od psích výkalů.
Tragická je v tomhle ohledu Lidická, jak už
mnohokrát zaznělo, protože tudy chodí
denně stovky pejskařů směrem na Suchou.
Mám ráda psy, vždy jsme jako děti doma psy
měli. Ale nikdy by nás nenapadlo nechat psa
kálet na chodník. Po Lidické chodí na pro-
cházku každý den děti ze školky a musejí
dělat slalom mezi psími lejny. Přece nejsme
ve třetím světě.
Je-li někdo dobytek, apely nepomohou. Sice to
není největší problém na světě, ale bylo by fajn
jít se jednou projít s hlavou nahoře – ne se
pořád dívat pod nohy. Od vedení města če-
káme, že se takové věci pokusí vyřešit nebo
aspoň zajistí úklid chodníků. Vím, že to není
snadné a že vedení má spoustu jiných starostí,
ale šlo by prosím zkusit s tím něco dělat? Navr-
huji následující:
1) Umístit na odpadkové koše sáčky na psí lejna

s lopatičkou uvnitř (jako třeba v Praze), což
usnadní pejskařům úklid. Čím snazší úklid,
tím méně nepořádku.

2) Přidat na odpadkové koše a jinde poděkování
pejskařům, že po sobě uklízejí. Většina z nich
to dělá a sehnou se, i když třeba mrzne. Díky
za to.

3) Poprosit městskou policii, aby kontrolovala
dodržování platné vyhlášky o tom, že pes
musí být v Litomyšli vždy na vodítku. Není-li
pes na vodítku, je pro majitele jednoduché
předstírat, že se dívá jinam, zatímco pes vy-
konává potřebu. Pokud to většina z nás ne-
chce dodržovat, změňme vyhlášku.

4) Poprosit městské služby, ať pravidelně uklí-
zejí nejvíce znečištěné ulice (Lidická). Když už
je ulice plná výkalů, připadá dobytkovi nor-
mální, když tam po sobě nechají další lejno.

5) Pokud všechno tohle do roka nepomůže a na
ulicích stále budou lejna, zvyšujme pravi-
delně poplatky za psy. Až bude na ulicích po-
řádek, snižme poplatky zpátky na dnešní
úroveň. Koneckonců výkaly na ulici jsou ko-
lektivní ostuda pejskařů. Když se kvůli lejnům
budou rok od roku zvyšovat poplatky, třeba
se navzájem budou víc hlídat.

Na závěr děkuji všem slušným pejskařům, kteří
se o své psy a o své okolí starají. Starat se o psa
pořádně je někdy skoro tak těžké jako starat se
o děti. Ale zaslouží si to pejsci, ostatní pejskaři
i my další.

Zuzana Havránková

Objekt se nachází 
na Vognerově ulici nedaleko 
centra města. 

Termín pro podání nabídek 
je do 10. 2. 2023

Kompletní podmínky 
a více informací najdete na
www.litomysl.cz/
pozemky_na_prodej
nebo je poskytne 
Ing. Pavel Chadima 
T: 461 653 370 
E: pavel.chadima@litomysl.cz

MĚSTSKÝ DŮM 
S POZEMKEM

Město Litomyšl nabízí k prodeji

o celkové výměře 436 m2.

m ě s t o  p r o  l i d i

pár minut vlakem od Barcelony. Byl to úplně jiný
svět. Navštívila jsem spoustu kulturních míst
a gastronomické zážitky také nesměly chybět.
Barcelona jako město není zas tak veliké, velice
rychle jsem se zorientovala v systému dopravy
a ke konci už jsem věděla, jak se kam dostat bez
pomoci internetu.
Myslím si, že jsem za tu dobu stihla poznat Bar-
celonu velmi dobře. Velmi dobře jsem ale po-
znala i sama sebe, protože jsem byla v úplně
jiném prostředí a v úplně v jiných podmínkách
než doma.
Kdyby mi někdo položil otázku, zda bych si tuto
zkušenost zopakovala, ani chvíli bych neváhala.
Celá stáž je neskutečná příležitost a veliký zá-
žitek, který se zkrátka nedá odmítnout. Splnilo
to všechna moje očekávání a mnohem více.
Jsem za vše neskutečně moc vděčná a v životě
na toto všechno nezapomenu.
„Účelem života je žít ho, vychutnávat zážitky
v maximální míře, dychtivě a bez obav hledat
novější a bohatší zážitky.“

Nikola Šplíchalová, 
studentka 2. ročníku Trading Centre

NOVINKY Z MĚSTA
DO VAŠEHO MAILU

DOPISY ČTENÁŘŮ
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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

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

•
•
•
•
•

Před 115 lety zemřel botanik 
a entomolog František Zörnig
V letošním roce uplyne 115 let
od úmrtí učitele, hudebníka,
botanika a entomologa Fran-
tiška Zörnga. Narodil se 11.
května 1849 ve Velkolánském
u Dašic a obecnou školu nav-
štěvoval v Dašicích, ve Svita-
vách a v Hradci Králové.
Po absolvování reálky v Hradci
Králové studoval v letech 1865
až 1867 na tamním učitelském
ústavu. Učitelské zkoušky
prvního a druhého stupně pro
vyučování matematiky a pří-
rodozpytu složil v Praze v le-
tech 1870 a 1874. Jako podučitel vyučoval
v letech 1868 až 1874 ve Vamberku a v Heřma-
nově Městci. V roce 1874 přišel do Litomyšle
spolu s dalšími později věhlasnými pedagogy,
tj. Josefem Kořenským (1847-1938), Františkem
Vognerem (1850–1930) a Romanem Nejedlým
(1844–1920). Od ledna 1875 se stal učitelem
oboru technického na litomyšlské měšťanské
dívčí škole a vedle toho vyučoval kreslení
na místním gymnáziu. Vynikl též jako zname-
nitý hudebník ovládající snad všechny hudební
nástroje a několik let byl ředitelem kůru a sbor-
mistrem pěveckého spolku Vlastimil.
Věnoval se floristickému a entomologickému
výzkumu okolí Litomyšle a spolu s evangelic-
kým farářem Bohumilem Fleischerem (1847–
1913) ze Sloupnice a místním lékařem

MUDr. Josefem Obdržálkem
(1867–1923) patřil k uznáva-
ným botanikům. O výsledcích
svého floristického výzkumu
často přednášel. Fleischerem
objevený nový druh míšence
Malva neglecta Wallr. x Malva
sylvestris L. (sléz přehlížený x
sléz lesní) byl pojmenován
po řediteli Zörnigovi jako Malva
zoernigii B. Fleisch. František
Zörnig byl též entomolog - ko-
lepterolog a sběry brouků
prováděl zejména v okolí Lito-
myšle. V roce 1905 se stal

členem České společnosti entomologické. Po-
čínaje rokem 1904 zastával František Zörnig
pozici ředitele měšťanských dívčích škol v Li-
tomyšli, a to až do roku 1907, ve kterém odešel
do starobního důchodu. Zaslouženému odpo-
činku se však dlouho netěšil. Zemřel o rok
později; poslední rozloučení se zesnulým se
konalo v neděli 22. března 1908 za účasti ši-
roké litomyšlské veřejnosti. Z Nadace ředitele
Zörniga, vytvořené po jeho smrti, byly podpo-
rovány žákyně ze slabších sociálních vrstev.
Osud herbáře a Zörnigovy entomologické
sbírky zahrnující zástupce řádu Coleoptera je
neznámý. Lze předpokládat, že je odkázal
Obecné a měšťanské škole dívčí v Litomyšli.

Oldřich Pakosta
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Byl to neskutečný zážitek, říká 
motokárista Javůrek o světovém finále
Na motokárovém okruhu Kartodromo Interna-
cional do Algarve Portimao v Portugalsku se
konal 22.ročník Rotax Max Challenge Grand Fi-
nals, tedy světového motokárového finále. Mezi
bezmála čtyřmi stovkami startujících top zá-
vodníků z celého světa se představil i Tomáš
Javůrek z Litomyšle, který na domácích tratích
hájí barvy prachatického týmu MS Kart.
Samotná kvalifikace na tento exkluzivní podnik
byla pro mladého závodníka vynikajícím úspě-
chem, vždyť v kategorii Rotax startoval v roce
2022 poprvé. Účast na tomto světovém vrcholu
si vysloužil díky svým dobrým výsledkům
v dlouhodobých seriálech v Česku a na Sloven-
sku.
„Byly to pro mě neskutečné závody. Něco tako-
vého v Česku nejezdíme, bylo to úplně jiné než
tady, obrovský zážitek. Konkurence je silná,
není tam nikdo, kdo by jezdil špatně,“ říká
Tomáš Javůrek.
Světové finále má mnoho specifik a tím zásad-
ním je skutečnost, že závodníci nejezdí
na svých motokárách. Ty zajišťuje pořadatel
a účastníci si je losují, díky čemuž by měli mít
rovné podmínky. „Poté, co jsem si vylosoval
káru, jsme ji teprve mohli začít upravovat podle
mých potřeb - sedačku, volant, pedály. Teprve
další den jsme ji směli nastartovat a vyjet,“ vy-
světluje Tomáš Javůrek.
Na motokáru musel dávat pořádný pozor, pro-
tože pravidla světového finále říkají, že za po-
škození stroje odpovídá jezdec a musí ho sám
uhradit. Hned po skončení závodu byly káry

na místě prodány… „Naštěstí jsem nic nerozbil,“
mohl si Javůrek v tomhle směru oddechnout.
V jeho kategorii Max DD2 jelo celkem 72 závod-
níků, kteří byli rozděleni do čtyř skupin (A, B, C,
D) a systém závodů byl „každý s každým“, takže
v jednotlivých jízdách startovali jezdci vždy
ze dvou skupin. Nakonec se sečetly body a 36
nejlepších postoupilo do závěrečného velkého
finále.
Tomáš Javůrek obsadil celkově 57. místo a do fi-
nále se nedostal, když litoval především smolné
rozjížďky, kdy ho zezadu trefil jeden z protivníků
a on vyletěl z trati. I tak si ale vysloužil pochvalu
od svého týmu MS Kart, jak se popasoval se
svojí premiérou v závodu takové úrovně.
K tomu je potřeba dodat, že při šestatřiceti mo-
tokárách na trati se jede opravdový „masakr“,
při němž přihlížejícím místy musí tuhnout krev
v žilách. „Do zatáčky se vešlo třeba pět kár

vedle sebe, ale potom stačí, abych se jenom
maličko někoho dotkl, a létáme vzduchem,“ říká
závodník, jenž se po dráze proháněl maximál-
kou 132 km/h.
„Ve finálových jízdách se střídala sanitka za sa-
nitkou. Vyjeli ti nejmenší a hned v prvním kole
karambol. Pořád se čekalo, protože u trati musí
být tři sanitky a jak jedna odjede, tak se čeká.
A byly chvíle, kdy byly pryč všechny,“ vzpomíná
Tomášova maminka Věra, které svého syna
v Portugalsku doprovázela.
Start na světovém finále byl pro Tomáše ex-
trémně obtížný. S tak nabitým startovním
polem se v tuzemsku nesetká. „U nás mě chyba
v závodu stojí místo nebo dvě, tam je to sedm
osm. Dlouhá cílová rovinka se jela pod plným
plynem, kdo do ní vjel první, byl na jejím konci
klidně sedmý.“
Trocha zklamání z nepostupu do finále v něm
zůstala, ale zkušenost a motivace do další ka-
riéry je to i tak obrovská. „Celkově jsem s uply-
nulou sezonou spokojen. Ve slovenském
mistrovství jsem zvítězil, v českém poháru jsem
skončil čtvrtý a tam byla škoda posledního zá-
vodu. Pro letošní rok zůstávám ve stejné kate-
gorii, pojedu na Slovensku i v Česku a chtěl
bych zkusit i několik závodů evropské série.
A zase budu bojovat o kvalifikaci na světové fi-
nále. Musím pořádně makat, aby se mi to po-
vedlo a třeba si příští rok to finále zajel,“ staví si
před sebe odvážné cíle Tomáš Javůrek.

Radek Halva, 
foto: archiv Tomáše Javůrka/MS Kart
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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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Fotbalová přípravka obnovila 
tradici silvestrovských utkání 

Poslední den v roce se na umělé trávě sešli
hráči mladší a starší přípravky spolu se svými
rodiči, aby zde mezi sebou odehráli přátelské
fotbalové utkání. Počasí nám přálo, hřiště bylo
ve výborném stavu, a tak byly k vidění kvalitní
výkony obou týmů namíchaných z řad dětí a ro-
dičů. Na výsledek se nehrálo, atmosféra byla
perfektní a na závěr došlo i na dětské šampáňo. 

Děkujeme všem aktérům tohoto silvestrov-
ského klání nejen za účast, ale také za přípravu
závěrečného pohoštění. Všem moc chutnalo
a nás těší především vyřčený slib přítomných
hráčů i diváků, že si toto silvestrovské klání ur-
čitě příští rok opět zopakujeme. 
Fotbalu a roku 2023 zdar!!!

Tonda Hloušek

Letošní Dakar byl pro Michka úspěšný!
45. ročník Rallye Dakar odstartoval 31. pro-
since 2022 v Saúdské Arábii prologem, no
a pak už na účastníky čekalo celkem 14 etap –
dlouhých celkem 8500 km s vrcholem 15.
ledna 2023 v Dammámu. Celkem pět Čechů

bylo zapsáno v jednostopé kategorii. Jubilejní
desátá účast na dakarském maratonu (od roku
1978 Afrika, od 2009 Jižní Amerika, od 2020
SA) čekala na tým ORION – MRG. Jezdci Martin
Michek (foto vpravo) a Milan Engel chtěli letos

odčinit loňské potíže a vylepšit si své pozice.
Pořadatelé rallye před startem tvrdili, že letos
to bude opravdu velice náročný závod, kde
bude více kamení, více písčitých dun a také
nové oblasti. Potvrdilo se, že nelhali. 
Již v páté etapě musel odstoupit kvůli technic-
kým problémům svého motocyklu Milan Engel.
Pozornost se tak ubírala na Michka, který na-
opak postupoval pořadím stále výše. Nakonec
Martin projel cílem jako jedenáctý, což je
po loňské smůle další vynikající výsledek! Stal
se nejlepším netovárním závodníkem a zůstal
tedy jen o jednu příčku horší, než tomu bylo
v roce 2021, kdy bral 10. místo.
Letošním vítězem Rallye Dakar se nakonec
po dramatickém, vyrovnaném průběhu stal Ar-
gentinec Kevin Benavides na továrním speci-
álu KTM,… 11. byl tedy Michek (ORION-MRG,
KTM), 31. Jan Brabec (KTM) a 49. David Pabiška
(KTM). Za Orion Racing Petr Kovář, 

foto: ORION-MRG
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Atletické
okénko
V úvodu roku proběhla revize členské základny.
Pro rok 2023 evidujeme 155 členů všech věko-
vých kategorií. Registraci má zatím 103 členů.
Potřebujeme zvýšit počet školených rozhodčích
a využijeme k tomu nejbližší krajská školení
a doškolení. Rádi bychom rovněž získali nové
trenéry, hlavně pro práci s mladými.
V lednu jsme absolvovali první halové závody,
zatím se jednalo pouze o přípravu v disciplí-
nách, které umožňují nám dostupné nejbližší
haly. Prvním členem oddílu, který zahájil halo-
vou sezonu, byl v Praze Ivo Strnad (tyč 280).
Dále úspěšně ve Svitavách závodil S. Seidl,
který v konkurenci svých vrstevníků z přípravky
především z domácích Svitav, ale i Vysokého
Mýta obsadil 3. místa na 150 metrů, v hodu
plným míčem, 4. místo ve skoku dalekém
z místa. E. Kubíčková zde zvolila trochu neob-
vyklou kombinaci vrhu koulí a běhu na 600
metrů. Ti trochu starší zajeli startovat do Par-
dubic, kde hlavně běželi 60 metrů – Jirout (7,39),
Tringela (7,51), Sršňová (8,45).
Nejbližší program halových závodů s naší
účastí:
29. 1. krajské přebory žáků, dorostu i dospělých
v Jablonci nad Nisou
5. 2. krajské přebory přípravek v Pardubicích
26. 2. oddílové závody našeho oddílu ve Svita-
vách. Petr Jonáš

Žáci U14 zahájili 
ligovou nadstavbu výborně
Po vánoční pauze naskočili mladší žáci Adfors
Basket Litomyšl do ligové nadstavby ve skupině
C a zahájili ji víc než výborně. Na začátku ledna
dokázali po dobrých výkonech zvítězit nejprve
v Jihlavě 73:43 a v Pelhřimově 55:40. V dalším
kole jsme hostili brněnské Žabovřesky
a i v tomto duelu jsme vyhráli 84:60, byť až
po zlepšeném výkonu ve druhém poločase.
Tři výhry ze tří zápasů nás posunuly na vedoucí
příčku v tabulce a jsou pro nás motivací do další
práce. Na druhou stranu je třeba zůstat no-
hama na zemi, neboť nás čekají ještě velmi
těžké duely proti Basketu Brno, Vlkům Žďár nad
Sázavou a pak derby se Svitavami.
Družstvo střelecky v útoku táhne naše trio H,

tedy Hodek, Hejtmánek a Hanuš, za nimi je v zá-
věsu duo B, tedy Blaško s Bryškou. Ostatní hráči
se v útoku zatím ještě tolik nedokáží prosadit
a jejich role je především v obraně. To je dáno
jednak tím, že to jsou hráči mladší, a také ne-
mají ještě tolik odtrénováno.
Kromě účasti v ligové soutěži se toto družstvo
účastní také Středoevropské ligy a právě jeden
z turnajů této mezinárodní soutěže budeme
hostit první únorový víkend v Městské hale v Li-
tomyšli i za účasti týmů z Německa a Polska.
Srdečně zveme všechny fanoušky na tento svá-
tek basketbalu.

Martin Šorf, 
předseda Adfors Basket Litomyšl

Vrchol sezony je tady. 
Přijďte na play off! 
Dřina, pot, zranění. Prohry, pády a ztráty. Vše je
zapomenuto. Žádné body už se připisovat ne-
budou a každé vítězství znamená malý dílek
do skládačky v cestě na vrchol. Hokejová se-
zona už zná vítěze základní části i nadstavby.
Chybí však jméno majitele poháru. 
Je to tak. Hokejisté A týmu rozehráli play off. Po-
zici pro nasazení do této soutěže si vybojovali
v nadstavbové části, kdy se utkali s týmy z Krá-
lovehradeckého kraje. Nebýt kontumace dvou
zápasu ve prospěch celku Nového Bydžova, tak

mohla být Litomyšl na prvním místě. „V prvních
osmi zápasech jsme měli maličko štěstí, které
nám chybělo v základní části,“ říká trenér
A týmu Jakub Bažant. Zlom nastal při zápase
v Nové Pace, kdy byl nešťastnou náhodou tre-
nér zraněn. „Na tým padla deka. Poslední dva
zápasy však kluci našli chuť hrát hokej a svůj
styl, v kterém doufám budeme pokračovat
v play off, a dojdeme co nejdál,“ dodává Jakub
Bažant. 
Play off krajské soutěže se bude hrát na tři ví-
tězná utkání. Hrací dny jsou: neděle – středa –
neděle – středa – pátek. To v případě, že by sérii
rozhodoval až pátý zápas. Litomyšl díky lep-
šímu umístění odehrála první utkání na domá-
cím stadioně. Aktuální výsledky a pozvánky
na zápas najdete na www.hclitomysl.cz nebo
FB HC Litomyšl. 
„Rád bych pozval všechny na letošní play off.
Soutěž je vyrovnaná, takže fanoušci budou hrát
ohromnou roli a s jejich podporou se nám určitě
podaří těsné zápasy urvat. Těším se na vás
na zimáku,“ zve fanoušky hokeje brankář Matěj
Dostál. 

Petr Šilar

Bohdana Metyšová 
nejlepší střelkyní 
reprezentace
Obrovského individu-
álního úspěchu do-
sáhla na sklonku roku
odchovankyně lito-
myšlského basketbalu
Bóďa Metyšová, která
se probojovala do fi-
nálního výběru repre-
zentace žen kategorie
U15. Dvanáct nejlep-
ších českých hráček
ročníku 2008 odces-
tovalo před Vánocemi
na mezinárodní turnaj
do Francie, kde vybo-
jovalo cenné vítězství. Velkou měrou se na tom
podílela právě Bóďa, která byla s 38 body nej-
lepší střelkyní našeho výběru.
Pozvánka do reprezentace byla vyvrcholením
úspěšného podzimu, ve kterém naše odcho-
vankyně startuje v dresu pardubické Studánky
v extralize žákyň U15. Kromě této soutěže se
dokáže prosazovat i mezi staršími protihráč-
kami v extralize kadetek U17, kterou hraje
v dresu Trutnova.
Gratulujeme Bódě k tomuto velkému úspěchu
a děkujeme za skvělou reprezentaci klubu
i města na mezinárodní scéně. Martin Šorf, 

předseda Adfors Basket Litomyšl


