
Úterý 5. července bylo dnem D, kdy po letech příprav
a stozích dokumentů převzala stavební firma symbo-
lické klíče od 11 objektů projektu Revitalizace zámec-
kého návrší. Tyto objekty během dvou let projdou
úpravami za 400 milionů korun z Evropské unie. Záro-
veň návrší oživí programy jako „Škola na zámku“,
Centrum pro restau-
rování nebo expozice
diecézního musea –
Andělé na návrší.
Ovšem 5. červenec
byl také dnem, kdy
měla veřejnost po-
slední možnos t
nahlédnout do pro-
stor, které revitaliza-
cí projdou. 
Pivovar, jízdárna,
konírna, kočárovna,
stáj, piaristická kolej
s kostelem Nalezení
sv. Kříže, zámecký
park, I. nádvoří,
horní nádvoří a před-
zámčí byla místa,
kam mířily kroky
návštěvníků, kteří
chtěli vidět objekty
před revitalizací.
Obzvlášť velký zájem byl o kostel, jehož těžká vrata se
v poslední době otvírala pouze sporadicky. „Do piaris-
tického kostela jsem kdysi chodívala. Když vidím,
v jakém je nyní stavu, jsem zděšená,“ uvedla Jana Čer-
máková. A nebyla sama, koho interiér překvapil a to
v dobrém i špatném smyslu. „Teď je to v dezolátním
stavu a velice se těším, až bude kostel hotový, protože
je to úžasná prostora,“ řekla Jiřina Macháčková.
Na někdejší krásu zavzpomínal také Vladimír Žák:
„Kdysi jsem v tomto kostele hrál na varhany. To ještě
byl jakžtakž v „provozu“ a byla zde nádherná akustika.
To bylo při koncertech fantastické, takže si myslím, že
když se kostel opraví do podobného stavu jako před-
tím, tak to bude nádherná památka významná nejen
pro Litomyšl, ale také celou pardubickou lokalitu.
Když se to vezme dohromady s Braunovými sochami
a se vším mobiliářem, tak by to mohla být krása.“ Opra-
vu zdevastovaného kostela tedy zřejmě vítají mnozí,
ovšem projekt revitalizace má i své kritiky. Některým
se nelíbí plánovaná úprava zámeckého amfiteátru,
přístavba piaristické koleje nebo povinnost pětileté
udržitelnosti. 
Firma Hochtief CZ a.s. již se stavebními pracemi zača-
la hned po skončení festivalu Smetanova Litomyšl.
„Těší nás, že se můžeme podílet na takovéto stavbě,
protože stavařina má kouzlo právě v tom, že po člově-
ku něco hmatatelného zůstává. Pokud po nás zůstane
něco tak krásného, opraveného, tak nás to těší
dvojnásob,“ uvedl  obchodní ředitel divize pozemní
stavby firmy Hochtief CZ a.s. David Horák. A starosta

Litomyšle Michal Kortyš na adresu stavební společnos-
ti řekl: „Svěřuji vám do péče nejvýznamnější část Lito-
myšle – zámecké návrší, na kterém provedete
rekonstrukci na základě projektů čtyř nejvýznamněj-
ších architektonických kanceláří České republiky.
Máte jedinečnou příležitost objevovat a odhalovat kus

Revitalizace zámeckého návrší 
začala symbolickým předáním klíčů
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Tedy přesněji milovníkům českých filmů
a nepřehlédnutelné maringotce, ze které se
od 10. do 14. srpna budou promítat již podva-
nácté pouze a jedině české filmy. Kinemato-
graf bratří Čadíků vyjede do českých
a moravských obcí i měst v období od 30. červ-
na do 1. září a navštíví celkem 48 míst. Kromě
pravé letní pohody přiveze do Litomyšle i nej-
novější české filmy. 
Zahájíme mrazivou komedií režisérky Ireny
Pavláskové s názvem Zemský ráj to na pohled.
Film, podle částečně autobiografického scé-
náře Terezy Boučkové, vypráví o dospívání
v disidentské rodině během normalizace.
Ve čtvrtek 11. srpna budeme pokračovat sním-
kem Největší z Čechů režiséra Roberta Sedláč-
ka, která pojednává o českých rekordmanech,
v nejrůznějších disciplínách registrovaných
Agenturou Dobrý den z Pelhřimova. Akční
komedii z prostředí automobilových závodů,
natočenou Mirjam Landovou a nesoucí název
Tacho, si necháme na páteční večer. Na drama
Kawasakiho růže režiséra Jana Hřebejka
a scénáristy Petra Jarchovského se můžete
těšit v sobotu. Za výkony ve vedlejších rolích
byla Českým lvem oceněna Daniela Kolářová
a Ladislav Chudík, a ačkoliv film v oscarovém
klání nakonec nepostoupil, ocenění se mu
dostalo i v zahraničí. Na Berlinale získal cenu
za nejlepší film nesoutěžní sekce Panorama
a ocenění od Mezinárodní konfederace umě-
leckého a esejistického filmu. Nedělní večer
bude patřit Románu pro muže, který režisér
Tomáš Bařina natočil podle scénáře nejprodá-
vanějšího českého spisovatele Michala Vie-
wegha.  
Začátek promítání bývá po 21. hodině večerní.
Projekce většinou probíhají i za deště.  Na pro-
jekcích je vybíráno dobrovolné vstupné, které
je věnováno na dobročinné účely. Od roku
1998 bylo pro nadace Kapka naděje, Pomozte
dětem, Archa Chantal, Masarykův onkologic-
ký ústav v Brně, Dar Života a Konto BARIÉRY
vybráno již více než 5 550 000 korun. Letošní
sezónu bude Kinematograf z vybraného dob-
rovolného vstupného opět podporovat Konto
BARIÉRY. 
Více o aktuálním programu v jednotlivých
městech se dozvíte na www.kinematograf.cz.

Michaela Severová, 
tisková mluvčí Města Litomyšl   

Smetanovo náměstí
bude opět patřit 
českému filmu

Inspirace
z České inspirace4 16 18Čechomor zahraje

v amfiteátru
Bachovská letní
akademie

Součástí odpoledne na zámeckém návrší byl také program
pro děti. Ty se mohly zapojit do hry s názvem Zámecké návrší
a zodpovězením 11 otázek na soutěžním listu získat zajíma-
vé odměny. 

Starosta Litomyšle Michal Kortyš předává klíče od jedenácti objektů zámeckého návrší Davidu
Horákovi a Leoši Chybovi ze společnosti Hochtief CZ (uprostřed).

historie Litomyšle. Litomyšlané vás budou určitě bed-
livě sledovat.“ 
Samozřejmě jako každá stavba, tak i revitalizace
zámeckého návrší s sebou přinese jistá omezení.
Například v době, kdy dojde k předláždění předzámčí,
bude uzavřena Jiráskova ulice. Letos však předláždění
v harmonogramu není.                                     > strana 4
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otevřená radnice

Z rady města
RaM ruší z důvodu zachování zásad transparentnos-

ti, rovného zacházení a zákazu diskriminace zadávací
řízení na dodavatele stavby pro projekt „Rekonstrukce
ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl –
Nedošín, Lány“, která byla zadána v otevřeném řízení
oznámením o zakázce pod evidenčním číslem
60058362. Zadavatel dospěl k názoru, že velké
množství položených dotazů, včetně odpovědí na ně,
mohlo vést k nejasnostem či nejednoznačnostem
daných odpovědí či dodatečných informací a celé
zadávací řízení tak mohlo působit zmatečně, čímž je
celé zadávací řízení v elementárním rozporu se
zásadou transparentnosti. Jedná se o důvody zvlášt-
ního zřetele hodné, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

RaM souhlasí s provedením oprav chodníků
a schodů okolo rybníku Širůček v Budislavi v celkové
výši max. 20 tis. Kč. Opravu provede město na základě
žádosti obce Budislav, hrazeno z kap. 04 (údržba
majetku). 

RaM souhlasí s jednáním s vlastníky pozemků
dotčených stavbou Cyklostezka Litomyšl – Vysoké
Mýto o odkoupení stavbou dotčených pozemků
za cenu 35 Kč/m2. Dotčené pozemky ve vlastnictví
obcí budou převedeny do vlastnictví Města Litomyšle
bezplatně. Po zpracování projektu budou uzavřeny
smlouvy o budoucích kupních (darovacích) smlouvách
a převody se uskuteční po výstavbě a zaměření
skutečného stavu. 

RaM schvaluje uzavření smlouvy se Státním fondem
životního prostředí  v rámci Operačního programu
Životní prostředí na přijetí dotace na realizaci projek-
tů „Úspory energie na objektech Města Litomyšl - MŠ
17. listopadu čp. 905“, „Úspory energie na objektech
Města Litomyšl - ZŠ U Školek čp. 1117“, „Úspory
energie na objektech Města Litomyšl – MŠ Lidická čp.
1056“ a pověřuje starostu podepsáním smluv. 

RaM schvaluje směrnici č. 03/11, pronajímání bytů
v majetku Města Litomyšl. 

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Deratizace města Litomyšle

2011 až 2013“. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabíd-
ku firmy Servis 3 x D spol. s.r.o. 

RaM souhlasí s textem konceptu kroniky města
Litomyšle za rok 2010. 

RaM souhlasí s Kriterii pro přiznání finanční
odměny pro pracovníky s mládeží a pro sportovní
trenéry mládeže k 1. 9. 2011. První výplata odměn nas-
tane v měsíci listopadu 2012. 

RaM souhlasí s úpravami v bikeparku dle žádosti
pana Z. Nepraše, který úpravy provede na vlastní nák-
lady. 

RaM souhlasí s tím, že Ing. arch. Zdeňka Vydrová
bude do 31. 12. 2011 nadále provádět konzultační
a poradenské činnosti pro rozhodování na úseku
rozvoje města a zajištění architektonické úrovně při
povolování staveb. 

RaM souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace
z prostředků Pardubického kraje pro Centrum sociální
péče Litomyšl na posílení příspěvku na provoz ve výši
580 000 Kč. Dotaci lze použít pouze k účelům souvise-
jícím s poskytování sociální služby „domov pro senio-
ry“. 

V průběhu srpna se začne stěhovat redakce
Zpravodaje Města Litomyšle Lilie ze Smetanova
náměstí 72 do budovy Městského úřadu Lito-
myšl na ulici Bří Štastných 1000, přízemí proti
hlavnímu vchodu, kde začne fungovat od 1. září
2011. Dále oznamujeme, že po dobu celého září
nebudou v redakci Lilie úřední hodiny. Obracej-
te se, prosím, na pracovnice odboru kultury
a cestovního ruchu Městského úřadu v Litomyšli
na ulici Bří Štastných 1000 nebo pište na e-mail:
lilie@litomysl.cz. Děkujeme za pochopení. 

redakce Lilie

Redakce Lilie 
se bude stěhovat

Městský bazén je sice zavřený, 
ale má to své důvody

Osm měsíců trvala první sezóna v Městském bazénu
Litomyšl. Za tu dobu prošlo budovou 58 049 návštěv-
níků, z toho 9 549 účastníků plavecké školy a kurzů.
Nyní je bazén uzavřený a čeká jej běžná údržba, ale
také instalace rekuperační jednotky na využití odpad-
ního tepla z bazénových vod.  

Počáteční problém překonány
Zpočátku se provozovatel krytého bazénu potýkal
s řadou připomínek a stížností. Některé již byly vyřeše-
ny, jiné společně se zjištěnými stavebními závadami
budou odstraněny v průběhu prázdninové odstávky.
„Po prvních dvou měsících připomínek se dá nakonec
sezóna ohodnotit jako úspěšná,“ uvedl vedoucí kryté-
ho plaveckého bazénu Zdeněk Kocman a dodal:
„Každý návštěvník si našel svoji denní dobu, kdy si
chodil zaplavat.“ Nelze však přehlédnout stížnosti

na klouzající podlahu, kterou se zabývali snad všichni
od starosty po uklizečku, od stavební firmy po údrž-
báře. „Největší problémem byla úrazovost,“ potvrdil
starosta Litomyšle Michal Kortyš. „Z evidence vyplývá,
že se stalo 16 úrazů běžným návštěvníkům a 4 úrazy
v plavecké škole, což je ale standardní průměr. Je to
signál, že naše podlaha není o nic víc klouzavější než
jinde,“ uvedl starosta. „Podlaha skutečně již tolik
neklouže,“ souhlasil Zdeněk Kocman, ale zároveň
uvedl, že problém odložen nebyl a je stále řešen. 

Bazén se bude na léto zavírat
Od začátku července do konce srpna bude tedy bazén
zavřený, a tak by tomu mělo být každý rok. Ovšem roz-
hodně tady nebudou zahálet. „Letos v létě dojde
k výměně podvodního osvětlení ve velkém bazénu,
opravě nátěrů konstrukcí, nátěru stropu v páře a tam-

též bude upraven spád podlahy. Měly by přibýt zástěny
ve sprchách a hodiny v bazénové hale. Do roštů před
vchodem do bazénu budeme dělat zářezy, protože nyní
jsou rošty hladké a v zimním období klouzaly,“ vyjme-
noval některé práce na krytém plaveckém bazénu Zde-
něk Kocman. Rovněž proběhne běžná údržba jako
čištění výplavového bazénu, čištění skel nebo akumu-
lačních nádrží. „Také v budoucnu se bude muset bazén
v letních měsících uzavírat. Letos se kromě údržby
a úklidu též odstraní nedostatky, které se vyskytly.
V příštích letech to již bude jen z důvodu pravidelné
údržby. Léto je nejrozumnější, protože existují i alter-
nativní možnosti koupání a plavání na plovárnách
i v přírodě,“ vysvětlil místostarosta Vojtěch Stříteský.   

Rekuperační jednotka ušetří peníze
Navíc koncem července měla dodavatelská firma začít
instalovat rekuperační jednotku. S její pomocí dojde
k úspoře nákladů. „Projektový záměr řeší úspory ener-
gií využíváním odpadního tepla z bazénových vod
pomocí jejich akumulace a zpětným získáváním tepla
pomocí tepelného čerpadla. Cílem projektu je úspora
energií a snížení provozních nákladů na ohřev bazéno-
vé vody a teplé užitkové vody využitím obnovitelných
zdrojů energie,“ vysvětlil Michal Kortyš. Celková
investice na projekt je 2 656 000 Kč bez DPH, přičemž
dotace je ve výši 1 073 852 Kč bez DPH. Během 5 let je
vyčíslena úspora 1 067 150 Kč bez DPH. „Abychom si
mohli udělat obrázek o celoročním provozu, tak musí-
me znát náklady za odstávku,“ řekl starosta. 

Po prázdninách možná novinky
Po prázdninách se mohou návštěvníci krytého plavec-
kého bazénu těšit na služby, na které byli zvyklí.
„Zatím jsme o novinkách nepřemýšleli, ale určitě se
tím budeme zabývat,“ sdělil vedoucí bazénu. Řadu
námětů již mají od samotných návštěvníků. Jisté je, že
zůstanou oblíbené kurzy.                                             -bj-

Změny v evidenci žádostí o byty
Rada města Litomyšle dne 12. července schválila
na návrh bytové komise znění nové Směrnice města
Litomyšle č. 3/11, která stanovuje pravidla přidělová-
ní bytů v majetku města a evidence žádostí. Uvedená
směrnice se netýká bytů v domech s bývalou pečova-
telskou službou (bydlení pro seniory), kde jsou pravi-
dla řešena jiným dokumentem.
K zásadní změně došlo v tom, že žádosti o byty budou
nově evidovány pouze po omezenou dobu 3 let.
Po uplynutí této lhůty bude muset žadatel žádost
obnovit a prokázat, že i nadále splňuje podmínky
pro zařazení jeho žádosti do evidence. Důvodem
změny, navržené bytovou komisí, je snaha o provádě-
ní pravidelné aktualizace jednotlivých žádostí a pře-
hodnocení jejich oprávněnosti. V současné době je
v evidenci odboru místního a silničního hospodářství
101 žadatelů. Řada z nich je v evidenci i po dobu 10 let
bez jakékoli následné aktualizace a v těchto případech
je pro komisi velice složité zjistit jejich naléhavost
a oprávněnost.
Žádosti evidované k datu schválení směrnice budou
řešeny takto:
- žádostem s dobou současné evidence nad stanove-
nou lhůtu 3 let bude ukončena platnost k 31. 10. 2011 
- žádostem s dobou evidence do 3 let bude ukončena
jejich platnost k datu vypršení 3 let od data jejich za-
evidování 
Žadatelé o tom v obou případech budou písemně vyrozu-
měni s dostatečným předstihem tak, aby k datu ukonče-
ní jejich platnosti mohli provést její případné obnovení.

Novým žadatelům o městské byty bude již na vyrozu-
mění o zaevidování žádosti stanoven termín ukončení
její platnosti, bez dalších následných upozorňování.
Pravidla pro příjem žádosti o přidělení bytu do eviden-
ce zůstávají i v rámci nové směrnice v platnosti takto:
- příjem domácnosti žadatele nepřekročí 3,0 násobek
životního minima podle platného zákona 
- žadatel je zletilý, má trvalé bydliště na území města
Litomyšle a integrovaných obcí nebo pracoviště
na území města Litomyšle a integrovaných obcí
a nemá žádné závazky vůči městu 
- žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domác-
nosti nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost s vol-
ným bytem
- žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domác-
nosti nemá v nájmu byt s nájemní smlouvou na dobu
neurčitou nebo městský byt. Tato podmínka neplatí,
pokud žadatel obývá byt neodpovídající velikosti při
stanovení pravidel o počtu osob na jednu místnost.
S výtahem základních pravidel směrnice č. 3/11, Pro-
najímání bytů v majetku Města Litomyšl, je možno se
seznámit na www.litomysl.cz v sekci Město – bydlení
v Litomyšli. Tiskopis žádosti o přidělení bytu je možno
nalézt na stejných webových stránkách v sekci Město –
úřední formuláře – odbor místního a silničního hospo-
dářství. Další informace je možno také získat na odbo-
ru místního a silničního hospodářství na tel. číslech
461 653 360 nebo 461 653 361.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství
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Stavba Městského bazénu Litomyšl 
v soutěži o titul Stavba roku 2011

Animátoři z Pixaru opět na zámku. Již podruhé
se v Litomyšli usadili animátoři, kteří se účastní série
letních kurzů Anomalia 2011. Až do poloviny září se
budou zdokonalovat v moderní 3D animaci. Animátoři
pod vedením uznávaných profesionálů získají doved-
nosti požadované v animátorském průmyslu i na trhu
práce. Lektorské role se ujali evropští i američtí profe-
sionálové jako Rich Quade a Andy Schmidt ze studia
Pixar, Keith Lango z Valve, Michelle Meeker z Animati-
on Mentor a Victor Vinyals, nezávislý TD.

Google StreetView natáčela v Litomyšli. Ve dnech
25. a 26. července natáčela v Litomyšli společnost
Google záběry pro tzv. Street View prezentace. Jde
o nasnímání pohledů do ulic, jejichž výsledkem jsou
panoramatické záběry s rozsahem 360° horizontálně
a 290° vertikálně. Fotografie pořízené pro Street View
jsou pospojovány za sebou po několika metrech.
Návštěvník webu díky tomu bude moci podniknout vir-
tuální 3D procházku nyní i po Litomyšli. Street View je
součástí map od Google a byl spuštěn nejdříve
pro vybraná města v USA v květnu 2007. V České
republice je možné podnikat virtuální toulky s Google
od konce roku 2009.

3. místo na Junior Carving Cupu. Začátkem června
se v Třebíči uskutečnil 9. ročník mezinárodní soutěže
Junior Carving Cup ve vyřezávání ovoce a zeleniny.
Soutěže se zúčastnil rekordní počet účastníků. Celkem
80 soutěžících řezalo ve třech kategoriích a prezento-
vány zde byly 104 práce. Vítěz soutěže, který je záro-
veň i mistrem České republiky juniorů, bude
reprezentovat na mistrovství Evropy v Německu.
Absolutní pořadí kat. A a B 1. Eliška Vostalová z Třebí-
če, 2. Radek Vrána z Valašského Meziříčí a 3. Ladislav
Votroubek z hotelu Aplaus v Litomyšli. 

Nová koncepce České inspirace. V pátek 15. čer-
vence se v Evropském školicím centru v Litomyšli
sešel rozšířený výkonný výbor svazku obcí Česká inspi-
race. Hlavním bodem jednání byla práce na nové kon-
cepci činnosti tohoto svazku obcí, jehož hlavním cílem
je propagace živé kultury v členských městech.
Do života byly spuštěny také nové webové stránky
www.ceskainspirace.cz.

Rozhlasový seriál o městech UNESCO. Od 11. čer-
vence běží na Rádiu Proglas prázdninový seriál
s názvem České dědictví, věnovaný památkám UNESCO
na území České republiky. Litomyšli patří díl sedmý,
který bude mít premiéru 15. srpna v 16.00 a následo-
vat budou dvě reprízy (podrobněji na www.proglas.cz).
Hostem redaktora Ondřeje Knajtla je fotograf Libor
Teplý, kastelánka Státního zámku Litomyšl Jana Seh-
nalová a ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO
Michaela Severová.   

Ze 44 přihlášených projektů do soutěže Stavba roku
2011 postoupilo do druhého kola 25 z nich. Mezi
úspěšnými je také stavba Krytého plaveckého bazénu
v Litomyšli. V úterý 19. července proto budovu navští-
vila hodnotící komise. Na základě jejího rozhodnutí
bude nominováno 15 finalistů, z nichž bude vybráno 5
nejlepších staveb. 
„Přihlásili jsme litomyšlský bazén do soutěže Stavba
roku 2011,“ potvrdila vedoucí marketingu a propagace
zhotovitelské firmy PKS INPOS a. s. Mgr. Kateřina
Brázdová a pokračovala: „Do soutěže mohla být přihlá-
šena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvede-
ná do provozu nebo zkolaudovaná v období od června
2010 do května letošního roku.“ Litomyšlskému kryté-
mu bazénu se podařilo postoupit do druhého kola,
a nyní například stojí po boku výstavby jihozápadní

části Pražského okruhu, Muzea barokních soch
a rekonstrukce klášterních zahrad - kostela sv. Josefa
v Chrudimi, Multifunkčního dopravního terminálu
v České Třebové či Kongresového centra ve Zlíně. „Tyto
stavby porota osobně navštíví a posoudí je jak archi-
tektonicky, tak také z hlediska kvality zpracování či
úrovně provedených prací. Z takto navštívených sta-
veb jich vybere 15, kterým udělí nominace a z těchto
pak vyhlásí 5 výherců bez rozlišení pořadí,“ vysvětlila
Kateřina Brázdová. „Bazén je ve hře o nominace
i titul,“ dodala. 
Nominace budou vyhlášeny 8. září a zveřejněny
v odborném tisku i na internetových stránkách
www.stavbaroku.cz. Vyhlášení výsledků soutěže Stav-
ba roku 2011 se uskuteční v říjnu na 5. slavnostním
setkání Dnů stavitelství a architektury (DSA). Interne-

tové hlasování o Cenu veřejnosti soutěže proběhne
na stránkách www.stavbaroku.cz od 9. září do října.
Cílem soutěže Stavba roku, která se letos přehoupla již
do 19. ročníku, je seznámit nejširší odbornou i laickou
veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury.
Soutěž je vypsána na podporu kvalitní a komplexní
realizace stavebního díla, od projektového řešení přes
hrubou stavbu až po řemeslný detail. 

Jana Bisová, foto archiv ABF

Jednání o výši spolufinancování 
regionálního muzea pokračují

Již třetím rokem se jedná Pardubickým kraj s Městem
Litomyšl o financování místního regionálního muzea.
Pardubický kraj vyčíslil náklady na činnosti muzea,
zaměřené výhradně či z větší části na obyvatele Lito-
myšle, na zhruba 1,6 milionů korun ročně. Litomyšl
však tak vysokou částku poskytnout nechce. Finanční
příspěvek požaduje kraj také po dalších sídelních měs-
tech, ve kterých má coby zřizovatel svá muzea.
Rada města Litomyšle žádost kraje projednala a s navr-
hovanou částkou nesouhlasí. „V radě jsme se shodli,
že 1 milion 600 tisíc korun je neakceptovatelný. Shod-
li jsme se na částce 300 tisíc korun, ale za předpokla-
du, že se budeme účastnit na roční tvorbě programu,“
sdělil starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Chtě-
li bychom, aby náš finanční příspěvek šel na konkrét-
ní akce, které se týkají přímo města a ne na náklady
muzea.“ Podle starosty není částka 300 tisíc pravdě-
podobně v takové výši, jakou by si Pardubický kraj
přál, ale Litomyšl investuje do kultury kolem 5 milio-
nů korun ročně, a to i na akce s nadregionálním význa-
mem. 
A skutečně, tři sta tisíc korun Pardubickému kraji
nestačí. „Rada Pardubického kraje tuto částku shleda-

la jako nedostatečnou a rozhodla, že je třeba v jedná-
ních pokračovat. Srovnatelně velká města, jako napří-
klad Lanškroun nebo Hlinsko, vynakládají na svá
muzea ročně více než 2 miliony korun (údaje zjišťova-
né za rok 2008),“ uvedla Zuzana Nováková z oddělení
komunikace kanceláře hejtmana. „Pardubický kraj
nemá nic proti tomu, aby město mělo, samozřejmě
za předpokladu poskytování adekvátního příspěvku,
vliv na program muzea. Pokládá za velmi vhodné, aby
u všech muzeí kraje vznikly jako poradní orgán ředite-
le jakési muzejní rady, složené ze zástupců zřizovate-
le, místní samosprávy i nezávislých odborníků z jiných
muzeí. Podobné rady existují u kulturních organizací
zřizovaných státem a vyjadřují se nejen k programu
muzea, ale například také k připravovaným investič-
ním záměrům a podobně,“ dodala k požadavku Lito-
myšle podílet se na náplni muzea Zuzana Nováková. 
„V případě, že nedojde k dohodě, bude Pardubický kraj
nucen již na rok 2012 přehodnotit rozsah činnosti
muzea,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje
Roman Línek. Znamená to tedy, že jednání budou
pokračovat. Teď je míček na straně Litomyšle.

-bj-

krátce

Litomyšl a Vysoké Mýto by mohla
spojit cyklostezka

Mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem by měla být vybudo-
vána cyklostezka. Na společném jednání se na tom
dohodli starostové obou měst a zástupci dotčených
obcí. Náklady na zhruba 12,5 kilometrů dlouhou cyk-
lostezku se zřejmě vyšplhají až na 60 milionů korun.
Obě města však počítají s dotací ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 65 %. 
Státní fond ale na jeden projekt tak vysokou finanční
částku neposkytuje. „Od státu je možné dostat
na stavbu až deset milionů korun dotace, což by
na takto dlouhou stezku nestačilo. Dohoda mezi Lito-
myšlí a Vysokým Mýtem je v tom, že bychom to řešili
jako dvě cyklostezky do poloviční vzdálenosti od obou
měst,“ uvedl starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek.
Obě cyklostezky by se tak setkaly v Cerekvici nad

Loučnou. „Samozřejmě uzavřeme dohodu o spoluprá-
ci, ve které budou zakotveny některé důležité body.
Připravujeme také smlouvy s obcemi, jichž se bude
trasa cyklostezky týkat,“ dodal starosta Litomyšle
Michal Kortyš. Tyto obce by měly přispět nejen menší
částkou na připravované projekty, ale také se podílet
na údržbě a drobných opravách. Rada města Litomyšle
již také  odsouhlasila jednání o odkoupení stavbou
dotčených pozemků v soukromém vlastnictví. Pozem-
ky obcí budou převedeny na Město Litomyšl bezplatně.
Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto má sloužit přede-
vším lidem k přepravě do zaměstnání a studentům
do škol. Trasu by měly zvládnout všechny věkové kate-
gorie. „Chtěli bychom, aby cyklostezka byla krajinář-
sky zajímavá a měla co nejméně převýšení. Snažíme se
také vyhnout problémům s pozemky,“ sdělil za Lito-
myšl, která již zpracování projektu zadala, Michal Kor-
tyš. Starosta navíc předpokládá, že pokud vše půjde
podle plánu, podá Litomyšl žádost o dotaci již v břez-
nu příštího roku. „To chceme žádat o peníze na první
etapu cyklostezky, další rok pak budeme žádat o pro-
středky na druhou etapu,“ dodal. Předpokládaný ter-
mín dokončení je rok 2014.                                         -bj-

Úřední hodiny na Městském úřadě v Litomyšli budou
v měsíci červenci a srpnu v pondělí a ve středu zkráce-
ny do 16.00.                                                                  -red-

Pracovní doba městského
úřadu o prázdninách



z akustického pojetí zvuku do elektrického.
Mezi lety 1994 a 1996 byl osloven houslista
Karel Holas. Skupina se rozhodla pro zkráce-
ní jména na Českomoravskou hudební spo-
lečnost a pod tímto názvem vydává v roce
1996 album Mezi horami, které bylo kritikou
velice kladně přijato. V roce 1999 se vydává Českomo-
ravská hudební společnost jako předskokan na turné
se skupinou Lucie. O rok později vydává skupina nové
album Čechomor, podle kterého si zkrátila jméno
do současné podoby. Na tomto albu se poprvé jako

host podílela i Lenka Dusilová.
Téhož roku se Čechomor vydal
na turné s Jarkem Nohavicou.
V roce 2001 se konal koncert

v Rudolfinu, kde hrál Čechomor s komorním orchest-
rem Collegia českých filharmoniků. Tento koncert
aranžoval známý zpěvák a skladatel Jaz Coleman.
Jazovi se spolupráce s Čechomorem zalíbila, a tak se
pod jeho producentským vedením nahrálo další album
Proměny. Za toto album získal Čechomor 3 Anděly –
za skupinu roku, album roku a píseň roku Proměny.
V té době také skupinu oslovil režisér Petr Zelenka
a spolu s Jazem Colemanem a Jarkem Nohavicou zača-
li natáčet film Rok ďábla. Film byl uveden do kin v roce
2002 a získal Českého lva za nejlepší hudbu k filmu.
V roce 2008 vystupoval na turné se skupinou Divokej
Bill k deseti letům existence skupiny Divokej Bill
a dvaceti letům úspěšné kariéry Čechomor. V roce 2010
vychází CD Písně z hradů a zámků, které obsahuje

všechny skladby z trilogie Pověstí. V měsí-
cích květen až červenec kapela hraje na 15
koncertech v rámci Kooperativa tour 2010.
Na předvánoční koncerty si kapela přizva-
la mladou Ewu Farnou a ryze dámské
smyčcové kvarteto Gadrew Way. V letošním

roce kapela již stihla uspořádat turné po Austrálii,
Novém Zélandu a Tasmánii a vydat téměř po šesti
letech další řadové album s názvem Místečko. V let-
ních měsících probíhá turné propagující tuto posled-
ní desku.
Ocenění: 2001: Anděl - Kapela roku, Album roku (Pro-
měny), Píseň roku – Proměny, 2002: Český lev
za hudbu k filmu Rok Ďábla (Čechomor, Nohavica,
Karel Holas), 2002: Křišťálový globus (1. cena)
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových
Varech, 2003: Anděl za nejprodávanější DVD roku Pro-
měny tour 2003, 2003: Zlatá česká dvanáctka za píseň
Slunéčko (hitparáda ČRo 1 Radiožurnál), 2007: Deska
roku - Sváteční Čechomor, 2007: Anděl - Nejlepší zvu-
ková nahrávka roku - Sváteční Čechomor.
Další ocenění: multiplatinová deska za Proměny, pla-
tinová deska za CD Live (2002), platinová deska
za Proměny tour 2003, platinová deska za Rok Ďábla
(2002), platinová deska za Čechomor (2000), platino-
vá deska za Co sa stalo nové (2005), platinová deska
za Sváteční Čechomor (2007), platinová deska
za Pověsti z moravských hradů a zámků (2010).

Michaela Severová,
tisková mluvčí Města Litomyšle, foto Pavel Vopálka
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Revitalizace zámeckého návrší 
začala symbolickým předáním klíčů

V letošním roce stihla kapela Čechomor nejen natočit
novou desku, ale také uspořádat turné po Austrálii,
Novém Zélandu a Tasmánii. Léto však již patří Česku
a Slovensku. Během června až srpna zahrají Čechomo-
ři se svými přáteli jedenáctkrát na Slovensku, navštíví
šest festivalů a desetkrát se představí v rámci projektu
Kooperativa tour 2011. Jeden z těchto velkých koncer-
tů máme tu čest hostit v Litomyšli, konkrétně v zámec-
kém amfiteátru. Půjde o poslední koncert v tomto
prostoru před jeho zásadní revitalizací. Parta výbor-
ných muzikantů v čele s Františkem Černým a Karlem
Holasem si do Litomyšle pozva-
la řadu hostů. V neděli 28.
srpna se od 18.00 můžete těšit
na Gerryho Leonarda, Věru Mar-
tinovou tentokrát v triu s Pavlínou Jíšovou a Adélou
Lounkovou. Třetím hostem bude Olda Veselý se svým
e-Bandem. Čechomor představí posluchačům nejen
písničky ze své nové desky Místečko, ale zazní samo-
zřejmě i oblíbené skladby staršího data. Pro milovníky
našeho zámeckého amfiteátru mám dobrou zprávu:
vstup do areálu bude umožněn již od 16.00! Připrave-
no bude asi 500 míst k sezení. Na všechny účastníky se

strana 1 >
„Omezení pro návštěvníky samozřejmě budou různá
a v různou dobu, podle toho jak budou práce postupo-
vat. Určitě ale nebude uzavřený zámek ani Evropské
školicí centrum, univerzita ani archiv. Všechno bude
v provozu,“ upřesnila Michaela Severová a dodala:
„Omlouváme se návštěvníkům, že komfort nebude
takový, ale věříme, že ta chvilka čekání a těžkostí
bude stát za to a Litomyšl se posune o velký kus dál.“

Zámek a muzeum se zatím opravovat nebudou 
„Uprostřed“ staveniště stojí zámek, který do projektu
Revitalizace zámeckého návrší nepatří. Národní památ-
kový ústav se svým vlastním projektem Umění na zámku
poprvé neuspěl a nyní je v situaci, kdy čeká na stavební
povolení, které mu možná bude k ničemu. „Ministerstvo
kultury dalo pokyn zastavit všechny projekty NPÚ.

Projekt zámku byl už ale v té chvíli hotový a během
několika dnů by měl mít stavební povolení,“ vysvětlil
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Ministerstvo
by mělo vyhlásit další výzvu na podzim a zámek by pro-
jekt mohl podat. Otázka ale je, zda budou přiděleny
peníze. Do Pardubického kraje šly peníze na návrší
v Litomyšli, chtějí dát peníze na Kladruby a na zámek by
se asi nedostalo, protože to už by byly tři velké dotace
do jednoho kraje. To by prý bylo vůči celé republice
nefér. Samozřejmě se budu snažit jednat s ministrem,
jestli nepřehodnotí tuto myšlenku, nebo zda by nešly
čerpat peníze třeba z Norských fondů.“ Podle kastelán-
ky Jany Sehnalová to však prý není konec světa. „Zámek
je schopný peníze vydělávat. Dokladuji to dnes a denně.
Máme meziroční nárůst 22 %, což jsou v řádu miliony,
takže zámek se opraví, ale pomalu, v klidu a nebudeme
vázáni žádnými normami a směrnicemi.“

Čechomor se vrací domů 

Čechomor už jednou v litomyšlském amfiteátru vystoupil.
Bylo to společně s Jarkem Nohavicou a pokud znáte přesné
datum tohoto koncertu, můžete si zasoutěžit o deset vstupe-
nek zdarma.

Vyhlídky nejsou nikterak růžové ani pro Regionální
muzeum v Litomyšli, které již od minulého roku avi-
zuje rekonstrukci budovy. Důvod je prostý. „Záleží
na tom, zda Národní památkový ústav získá na obno-
vu zámku peníze z Integračního operačního progra-
mu od Ministerstva kultury České republiky. Projekt
regionálního muzea je přímo navázaný na zámek.
Pokud dotace dopadne, pak se neprodleně zahájí
rekonstrukce regionálního muzea,“ uvedl za zřizo-
vatele RML, kterým je Pardubický kraj, hejtman
Radko Martínek.

Jana Bisová, foto Jana Macková a Jana Bisová

tedy lavičky jistě nedostanou. Proto si, prosím,
s sebou vezměte vlastní židličky, spacáky či deky
a udělejte si pohodlí, koncert bude dlouhý. Akci pořá-
dá Music Club Kotelna ve spolupráci se Státním zám-
kem Litomyšl a Městem Litomyšl.     
Čechomor – biografie  
Kapela Čechomor vznikla na jaře roku 1988, tehdy
ještě jako I. Českomoravská nezávislá hudební společ-
nost. Roku 1994 začala skupina pozvolna přecházet

Nepochybujeme o tom, že zámecký amfiteátr dlouhá
léta dobře sloužil svému původnímu účelu. Při zápisu
zámeckého areálu na Seznam kulturního a přírodního
dědictví však bylo příslušným komisařem poukázáno
na to, že stavební zásahy z poloviny minulého století
jsou neslučitelné s parametry památky UNESCO. Zavá-
zali jsme se proto do budoucna tento problém vyřešit
a navrátit parku jeho původní účel. Při přípravě pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší jsme v případě
amfiteátru kladli důraz na to, aby zde i nadále mohly
být pořádány občasné kulturní akce. Na druhou stranu
je jasné, že funkce parku musí být v budoucnu domi-
nantní. V rámci revitalizace zámeckého amfiteátru
budou odstraněny veškeré novodobé konstrukce,

S akcemi v zámeckém amfiteátru
se počítá i nadále

domodelován terén, obnoven vodní tok a v místě stá-
vajícího hlediště bude zrealizováno několik nových
travnatých teras. Terasy do budoucna umožní instala-
ci mobiliáře hlediště o kapacitě asi 500 osob. Tato
kapacita bude moci být rozšířena ještě o mobilní
lavičky, s jejichž instalací se počítá v celé zámecké
zahradě. Celková maximální kapacita by tedy mohla
být až 750 sedících diváků. Konstrukce jeviště bude
mobilní a bude instalována vždy pouze po dobu před-
stavení. V blízkosti jeviště budou zrealizovány zemní
šachty s přívodem energií. V období mimo koncerty
bude tato rovná plocha moci být využívána k různým
účelům.

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl



doprovázet hudebníci ze skupiny P.R.S.T.
Pavel Bobek se pohybuje na profesionálních
pódiích již 50 let a je stále velmi populární.
Na Špitálku uslyšíme koncert v duchu rock-
and-rollu a country. V průběhu vystoupení

zazní nejen skladby z aktuálního alba
Pavla Bobka CD „Víc nehledám“, ale samozřej-

mě také nejpopulárnější písně z jeho celo-
životní kariéry. Ostříleného pódiového
matadora vystřídá mladé akusticko
elektrické sourozenecké duo Dva, které
vzniklo na jaře 2006. Sami sebe charak-
terizují jako Pop neexistujících rádií.

Přestože hrají teprve pátým rokem, mají
za sebou již řadu projektů a ocenění. V loň-

ském roce získali dokonce cenu Anděl v žán-
rové kategorii Alternativa. Zpracovali hudbu

k filmům Vše pro dobro světa a Nošovic a Medvědí ost-
rovy. Zajímavé je i nástrojové obsazení – klarinet,
basklarinet, saxofon, melodika, dechový midikontro-
ler, kytara, banjo, smyčkování, kuchyňský beatbox…
Nezapomeňte na pohádku, druhý srpnový pátek dora-
zí skvělý Radim Koráb, tentokrát s krásnou Sněhur-
kou. O hudební rozmanitost se postará i předposlední
prázdninová kapela, která představí na Pátcích dosud
neznámý žánr, ska. Na plakátech byla prezentována
kapela Pub Animals. Ta však na poslední chvíli svoji
účast na Pátcích zrušila. Podařilo se nám však zajistit
ještě zajímavější náhradu v podobě skupiny Chancers.
Chancers jsou jedna z nejdéle působících domácích
kapel, které vycházejí právě z žánru ska, na scéně se
tato mezinárodní kapela pohybuje již od roku 1998.
Dodnes mají na kontě tři alba, účastnili se mnoha
mezinárodních kompilací a koncertují po celé Evropě.
Znají je i v Německu, Francii, Švýcarsku, Chorvatsku,
Rakousku, Maďarsku a Velké Británii, přijďte si je
poslechnout i vy. Jak Káča nad čerty vyzrála je název
úplně poslední pohádky v rámci letošního ročníku
Toulovcových prázdninových pátků. O hudební tečku
na závěr se postará skupina BraAgas, která velmi
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Je to až k nevíře, ale 29. července jsme společně proži-
li v pořadí 110. Toulovcův prázdninový pátek. Již tři-
náct let se pátek co pátek po dobu velkých prázdnin
pravidelně potkáváme při pohádkách a dobré muzice.
Děti, které chodily na pohádky jako třináctileté, dnes
již chodí na pohádky a koncerty se svými ratolest-
mi. 
Hudební i pohádková nabídka letošního
léta je velmi různorodá. Slyšeli jsme pou-
liční šramlband v podání Péra za klobou-
kem, taneční etnobeat skupiny
Kumbalu. Představili se nám i nadějní
a výjimečně vtipní hudebníci z Jananas
a ochutnali jsme také „hudební karbaná-
tek“ semletý z folku, jazzu, hospodského
šramlu, okořeněný humorem a podávaný
s rockovým nasazením kapely Ponožky pana
Semtamťuka. Nechyběla ani romská hudba, tentokrát
v podání skvělého Mária Biháriho a skupiny Bachtale
Apsa.       
A co nás čeká v srpnu? Opět zajímavá směsice hudeb-
ních i pohádkových stylů. Zahájíme opravdu ve vel-
kém. Pirátskou pohádku nám bude vyprávět divadýlko
Mrak a poté se můžete těšit na velkou legendu –
do Litomyšle zavítá Pavel Bobek, kterého budou

úspěšně reprezentuje žánr world music.
I tato kapela má doma sošku Anděla, tento-
krát v žánru world music, zvítězila také
v soutěži Colours Talents. 
Ne všechny kapely, které na Špitálku letos
hrály nebo budou hrát, znáte z rádií. To však

neznamená, že nestojí za to si je poslechnout. Možná
právě naopak.
Vstupné je opět dobrovolné, díky všem za každou
korunu. Stejně jako v uplynulých letech budou peníze
vybrané do kasiček pomáhat znevýhodněným či posti-
ženým dětem v rámci sbírky Pomozte dětem. 
Nezbytná rekapitulace nakonec: každý pátek o prázd-
ninách, od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert – vše
na Toulovcově náměstí. V případě nepříznivého počasí
se akce koná v Music Clubu Kotelna. 

za pořadatele Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

foto Jiří Mělnický

Letošní léto patří víc než kterékoli jiné právě dětem
a jejich rodičům. Vše odstartovalo v květnu, kdy se
otevřela strašidelná zámecká věž a také interaktivní
výstava v regionálním muzeu, věnovaná narozeninám
oblíbeného Krtečka. Obě expozice je samozřejmě
možné navštívit i v srpnu. V červnu se k nabídce při-
dala i výstava hraček a panenek z období let
1870–1940, která je součástí druhé zámecké prohlíd-
kové trasy a má název Hračky s příběhem. Výstava
měla skončit koncem prázdnin, ale díky mimořádné-
mu zájmu je prodloužena až do začátku listopadu.
Každý víkend mohou milovníci mírných adrenalino-
vých dobrodružství a děti starší deseti let sestoupit
pod zámek a prohlédnout si s helmou na hlavně
zámecké podzemí.  Představovat celoprázdninový fes-
tival pohádek a dobré muziky Toulovcovy prázdninové
pátky je v Lilii skoro zbytečné. Za třináct let existence
si již našel své početné publikum, které každý pátek
netrpělivě kouká k obloze s nadějí, že dnes večer
pršet nebude. Od poloviny července do 28. srpna je v
městské obrazárně, která se nachází ve druhém patře

litomyšlského zámku, instalována výstava
Hry a klamy. Přibližně 60 exponátů z IQ
parku Liberec přímo křičí: „dotýkejte se mě,
vyzkoušejte, co umím, vyluštěte mě“. Nelek-
něte se, interaktivní exponáty si můžete
vyzkoušet i v šesti litomyšlských hospodách
a restauracích, které se staly partnerem této výstavy.
Na všechny akce, kde je vybíráno vstupné, je možné
využít bonusovou kartu návštěvníka zámeckého návr-
ší. Žádejte proto u provozovatelů památkových objek-
tů.    
Jsou však děti jediné, kdo si rád hraje? Kdepak, hraví
jsme i my, dospěláci. Možná proto nás napadlo pokusit
se zorganizovat v rámci léta tak trošku netradiční
„hraní v Litomyšli“. Chceme se pokusit „rozehrát“
místní hospody, hospůdky, restaurace, kavárny
a bary… První hraní již máme za sebou, soboty 6.
srpna a 3. září nás ještě čekají. V hospodách bude znít
živá muzika různých stylů. Město Litomyšl udělalo
celé akci propagaci, nechyběl ani výlep plakátů v
okolních městech. Majitelé hospod a restaurací, kteří

se k této akci přidali, si sehnali hudebníky
a muzicírování může začít. Při spárování
hudebníků a restaurací výrazně pomohla
Pavlína Růžičková z agentury Di piu. Již
první červencovou sobotu byla zahájena
celosezónní soutěž na téma: „Kdo navštíví

během třech „hracích“ sobot nejvíc hospod s hudební
produkcí, postupuje do slosování o sud piva!“ Hrací
karty jsou k dostání v uvedených hospodách, pří-
padně ke stažení na www.litomysl.cz. Přehlídku res-
taurací, včetně názvů kapel na obě „hrací“ soboty
naleznete v kalendáři akcí.
Letošní léto vyvrcholí poslední srpnovou nedělí, kdy
bude po mnoha letech v zámeckém amfiteátru kon-
certovat oblíbená skupina Čechomor. S ohledem
na prodlouženou večerku, kterou děti o prázdninách
mívají a s přihlédnutím k brzkému začátku koncertu,
lze i tento megakoncert zahrnout do programu
pro děti a nabídnout ho v rámci letního maratónu akci
Hrajeme si v Litomyšli.      

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

zámecký amfiteátr Litomyšl
neděle 28. srpna 2011 v 18 hodin

Letní maratón akcí 
nejen pro rodiče s dětmi vrcholí v srpnu 

V pořadí 110. Toulovcův prázdninový pátek je za námi

nebo v Music Clubu Kotelna získáte slevový
kupón v hodnotě 50 Kč, který můžete až
do konce letošního roku uplatnit na jakýkoli pořad
v Music Clubu Kotelna. Cena vstupenky
v předprodeji je 300 Kč, na místě 350 Kč.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v síti www.ticketstream.cz, Knihkupectví
Paseka na Smetanově náměstí a v Music Clubu
Kotelna na ulici Kapitána Jaroše. Při zakoupení
dvou vstupenek v Knihkupectví Paseka

Generálním partnerem skupiny Čechomor
je Kooperativa a.s., hlavním partnerem
Čechomor Kooperativa tour je pivovar Starobrno,
mediálním partnerem turné je MF Dnes,
internetový portál iDNES a rádio IMPULS.

Napište přesné datum, kdy Čechomor - tehdy
ještě Českomoravská hudební společnost -
koncertoval v zámeckém amfiteátru v Litomyš-
li. Deset vylosovaných výherců získá volnou
vstupenku na koncert v rámci Čechomor – Koo-
perativa tour 2011, který se koná v neděli 28.
srpna v Litomyšli. Odpovědi posílejte
na info@mckotelna.cz, případně písemně
na adresu Music Club Kotelna, Kapitána Jaroše
1129, Litomyšl nejpozději do 15. srpna. Neza-
pomeňte uvést svoji adresu – vylosovaným
deseti šťastlivcům budou lístky zaslány poš-
tou.      

Soutěž o vstupenky
na Čechomor
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Panenky a Hradozámecká noc na zámku
Bílá barva je spojujícím prvkem blížící se Hradozámec-
ké noci, která se na některých památkách Národního
památkového ústavu uskuteční 3. září od 19.00. Chy-
stají se také na litomyšlském zámku, kde opět vezmou
po setmění návštěvníky do expozic. Chybět nebude ani
Bílá paní. Ovšem možná ještě něco navíc... Hradozá-
mecká noc na litomyšlském zámku totiž nese název
„Kterak Bílá paní řemeslníkům podstrojovala, by
zámecké návrší řádně opravili“.
„Inspirovali jsme se v Českém Krumlově, kde Perchta
z Rožmberka nechala stavět českokrumlovský zámek,
a protože to byla dáma velmi moudrá, tak věděla, že
musí nechat stavbaře dobře najíst, ale metodou biče
na ně dohlížet. Po přečtení této pověsti jsme si řekli,
proč by litomyšlská Bílá paní nebyla také takto osvíce-
ná,“ uvedla kastelánka Jana Sehnalová a dodala:
„Vzhledem k tomu, že zde probíhá revitalizace zámec-
kého návrší, tak jsme se rozhodli, že propojíme revita-
lizaci a Bílou paní.“ Pokud vše půjde podle
kastelánčiných představ, tak se do zářijové Hradozá-
mecké noci zapojí také stavební firma Hochtief, která
revitalizaci provádí. „Pracujeme na podrobnějším pro-
gramu. Zatím víme, že Bílá paní přijede v černém kočá-
ře taženém koňmi,“ prozradila kastelánka. 
Jisté však již je prodloužení výstavy Hračky s příbě-
hem. „Pro velký úspěch, protože panenky se staly trhá-
kem, jsme se rozhodli, že výstavu necháme do konce
sezóny, tedy do konce září,“ potvrdila Jana Sehnalová,

Snímek z loňské Hradozámecké noci v Litomyšli, která nesla
podtitul Jak Bílá paní poměry na zámku napravila. 

která je sama překvapená úspěchem. „Došlo k něčemu
neuvěřitelnému. Dříve jsme měly poměr 4/5 návštěv-
níků na první trase, 1/5 na druhé trase. Trošičku se to
zlepšilo, když se do druhé trasy přidala věž. Teď je
ovšem poměr vyrovnaný, protože na druhé trase máme
panenky“ vysvětlila kastelánka, která si pochvaluje
rostoucí návštěvnost. „Jsme na tom hodně dobře.
Oproti loňskému roku máme více návštěvníků, a to
nám sezóna teprve začíná. Co se týče tržeb, tak i zde
jsme na tom dobře, protože jsme i přes kritiku zvedli
vstupné,“ uzavřela Jana Sehnalová. 

Text a foto Jana Bisová

Hlasujte pro litomyšlský zámek a Portmoneum
Hledání nejlepší turistické nabídky roku 2011 začalo!
Také letos vyhlásila agentura CzechTourism soutěž
o nejlepší turistickou nabídku České republiky
s názvem Ceny Kudy z nudy 2011. Z pěti tisíc nabídek
na portále www.kudyznudy.cz vybrali odborníci
v cestovním ruchu desítku aktivit za každý region.
Všechny nominované aktivity jsou navíc zařazeny
do čtyř hlavních kategorií: novinka sezóny, tradiční cíl
podnikatelský počin a váš tip. I letos mezi nominova-
nými najdeme Státní zámek Litomyšl, pro který může
veřejnost hlasovat až do 30. září. „Chtěli bychom
navázat na náš loňský úspěch, kdy jsme dostali 1. cenu

za region Východní Čechy,“ uvádí kastelánka Jana
Sehnalová, která by letos ráda atakovala celkové
prvenství, a s tím spojené finanční ocenění 100 tisíc
korun na propagaci. „Hlasujte pro nás,“ prosí proto
kastelánka. Hlasovat je možné prostřednictvím inter-
netového portálu www.kudyznudy.cz nebo přímo
na www.cenykudyznudy.cz. Každý hlasující může roz-
dat až 20 hlasů. Zámek Litomyšl by se svojí aktivitou
prohlídek podzemí zařazen do kategorie Novinky
sezóny. V kategorii Váš tip se v regionu Východní
Čechy ocitlo Portmoneum. Hlasovat můžete pro oba
nominované kandidáty.                                             -red-

Kontakt:
Jan Gloser, tiskárna H.R.G.
tel. 728 847 264, jan.gloser@hrg.cz

STAŇTE SE I VY
SPOLUAUTORY
TÉTO KNIHY! 

KAŽDÝ PŘISPĚVATEL OBDRŽÍ
HODNOTNOU ODMĚNU.

PŘIPRAVUJEME
KNIHU
O HISTORII
TISKU
V LITOMYŠLI

Vážení spoluobčané,
historie tisku v Litomyšli přetr-
vává nepřetržitě již přes 500 let
a my bychom chtěli na počest
našich předků vydat knihu

IMPRESSE NA HOŘE
OLIVETSKÉ ANEB HISTORIE
TISKU V LITOMYŠLI. 
Pokud vlastníte cokoliv,
co se vztahuje k tiskařství
a knihařství v Litomyšli – např.
vzpomínky, fotografie, zajímavé
knihy a plakáty vytištěné
v Litomyšli, jiné tiskoviny
z produkce litomyšlských
tiskáren, litografické kameny,
knihařské lisy, štočky,
litery, tiskařské lisy atd.,
ozvěte se nám! 

Evropskému školicímu centru v Litomyšli bylo nabíd-
nuto členství v České hostelové asociaci. Hostel je
zařazen na světový portál hihostels.com. Všem držite-
lům oblíbené mezinárodní karty Hostelling Internati-
onal nabízí slevu na ubytování. Česká verze této karty,
kterou vydává Česká hostelová asociace je ke koupi
na recepci Evropského školicího centra a asociaci se
podařilo vyjednat pro držitele těchto karet i významné
slevy po České republice a to nejen na ubytování.
Novinkou je dohoda s Národním památkovým ústa-
vem. Držitelé získají výraznou slevu na památkové
objekty, na litomyšlském zámku je to mapříklad
vstupné 70 Kč místo 120. Dále je nabízena sleva
na nákup letenek nebo na síť autobusů Eurolines.
Samozřejmostí jsou slevy do hostelů Hostelling Inter-
national po celém světě. Karta platí 1 rok a stojí 200 Kč
a bude vám na počkání vydána u recepčního pultu
Evropského školicího centra v Zámecké informační
kanceláři.

Ing. Jana Macková,Evropské školicí centrum

Šikovná kartička se slevami
pro cestovatele a výletníky

Litomyšlské vysílání
v kabelové televizi
UPC na jiném kanále!
Redakce CMS TV upozorňuje abonenty kabelové tele-
vize UPC, že místní litomyšlský program byl přesunut
na pozici kanálu S5, 133,25 MGz. Až do úterý 9. srpna
bude televize CMS TV paralelně na dvou pozicích, sou-
časné S9 a nové S5. Věříme, že do této doby si všichni
stihnete přeladit tak, aby vám neunikla žádná nová
reportáž či důležitá informace. 
Pokud sledujete televizi CMS TV prostřednictvím indi-
viduální či společné televizní antény, vězte, že pro vás
se nic nemění! Podrobnosti o vysílání v Litomyšli,
možnostech příjmu lokální televize a servisních fir-
mách najdete na www.cms-tv.cz. Archiv reportáží
můžete zhlédnout také na www.youtube.com/The-
Comvision.                                                         Petr Horák
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STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup

a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek
z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový

a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 
Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,

porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,
staré pohledy, hračky, hodiny,

dětské proutěné kočárky, staré motorky,
hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zajištěno. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579.

Film Sirael měl své první diváky 
na zámku v Litomyšli

Loni na podzim si filmaři z České televize vybrali lito-
myšlský zámek, ale i některé další lokality ve městě,
k natáčení taneční fantazie s názvem Sirael. Tento
příběh věčného hledání umělce, který se snaží
zobrazit ženskou tvář, je projektem akademického
malíře Jana Kunovského a primabaleríny Národního
divadla v Praze Terezy Podařilové. Sirael vznikala
pod režijním vedením Martina Kubaly, který pravi-
delně v Litomyšli natáčí na festivalu Smetanova Lito-
myšl. Kdy tedy by měli diváci poprvé zhlédnout
předpremiéru této filmové fantazie, než v rámci
Smetanovy Litomyšle. Projekce se uskutečnila 29.
června. Martin Kubala při té příležitosti odpověděl
na několik otázek: 

Jaké jsou vaše pocity několik hodin před prvním pro-
mítáním Sirael?
Rozporuplné. My tady totiž ještě točíme záznam kon-
certu Babí jar, a to je poměrně náročná věc. Není proto
čas na to, abych měl trému. Spíše se věnuji jiným
věcem. 

Co byste chtěl, aby si diváci ze Sirael vzali?
Aby si z toho každý vzal to, co se mu líbí a aby se tam
aspoň něco líbilo.

Máte již nějaký další projekt, který chcete v Litomyšli
realizovat?
O projektech pro Litomyšl přemýšlím pořád, protože
bych tady rád trávil co nejvíce času, ale nic konkrétní-
ho v tuto chvíli neřeknu. Je to všechno běh na poměr-
ně dlouhou trať. Nic nemůžu prozradit, protože si
nejsem vůbec jistý. V každém případě příští rok
(nechci to zakřiknout) se snad budeme zase účastnit
Smetanovy Litomyšle. Jistě bude nějaký zajímavý kon-
cert, který Česká televize bude snímat, ale rádi
bychom do té spolupráce šli hlouběji.

Jaké bylo natáčení Sirael oproti Smetanově Litomyšli?
Narozdíl od natáčení Smetanovy Litomyšle den po dni,
byla při natáčení Siraele opravdu velká zima.

Jste se Sirael spokojený?
Kdybych byl s výsledkem Sirael spokojený, tak myslím,
že bych musel skončit, protože spokojenost nemůže
být nikdy a s ničím. 

Co vás na Litomyšli nejvíce přitahuje?
Litomyšli je filmařsky panenské město a adaptace
do různých minulých století je poměrně velmi jedno-
duchá. Stačí odmontovat dopravní značky a zakázat
autům, aby zde parkovala. Vůbec nejvíce mě ale přita-
huje, že se tady cítím jako doma. 

Jak dlouho do Litomyšle jezdíte?
Jezdím sem takových 14 let. Poměrně často jsem tu byl
kameramanem hlavního koncertu, který vždy jednou
za festival zaznamenávala Česká televize. Potom jsem
točil film o festivalu Smetanova Litomyšl. To jsem tady
strávil skoro dva měsíce a vymysleli jsme přitom pro-
jekt Smetanova Litomyšl den po dni. 

Dal by se v Litomyšli natočit celovečerní film nebo
třeba na zámku pohádka?
Já myslím, že tady by se dal natočit krásný celovečer-
ní film a pohádka na zámku by byla ideální. Já o tom
uvažuji, ale v současné době je velký důraz kladen
na finanční prostředky. I když paradoxně natáčení
v Litomyšli, třeba v případě Sirael, vyšlo levněji než
natáčení v Praze, protože ty adaptace jednotlivých
objektů do minulé podoby byly v Litomyšli velice jed-
noduché. Navíc vstřícnost paní kastelánky a všech lidí
ze Smetanovy Litomyšle, kteří se na filmu podíleli...

Ptala se Jana Bisová, 
foto Jana Bisová a archiv České televize

Bleší trhy jsou tady!
Vždycky jsem záviděla svým zahraničním přátelům,
kteří ve své čtvrti dvakrát do roka pořádali tzv. „garage
sale“, tedy náš „bleší trh“. Vyprávěli o tom, jak tím uži-
tečně a přitom zábavně upotřebili zbytečné věci a získa-
li prostředky pro potřebné lidi. Přála jsem si jednou tu
skvělou atmosféru zažít taky tady u nás. Když jsem
otevřela červencovou Lilii a uviděla titulek „Bleší trhy v
Litomyšli“, řekla jsem si: „Hurá, je to tady!“ Mé nadšení
sdílela i širší rodina, a protože věcí, které v krabicích
čekají léta až desetiletí na to, „až se budou hodit“, bylo
dost, rozhodli jsme se trhů zúčastnit hned v sobotu 16.
července. Předpověď počasí byla totiž dobrá. S mírně
nejistým očekáváním, jaké to bude (přece jen nejsme v
Americe), jsme po půl osmé vyrazili na Špitálek.
Musím říci, že nás na místě hned po uvítání a přiděle-
ní stolku pro naše „tretky“ nejistota opustila. Mile nás
překvapila veselá a vtipná nálada a evidentní nasazení
mladých organizátorů. Bylo vidět, že je to dobrá parta,
nadšeně realizující správný nápad. Pod obřím transpa-
rentem „Bleší trhy“, který právě dva mladíci zavěšova-
li, se na 11 stolech, ale i na zemi začalo objevovat
doslova všelicos od „špendlíku po lokomotivu“, kon-
krétně od nových bot na kolečkách po počítač za 1

korunu. Celkem se „blešáku“ účastnilo kolem 40 – 50
lidí, z velké části šlo o organizátory a dobrovolníky,
kteří obsluhovali „dobročinný šatník“. Ten množstvím
i barvami celý trh zpestřil. A kolemjdoucí? Někteří
postávali opodál, zatímco jiní ukořistili nejlepší kous-
ky. Na jednom místě bylo možno pořídit např. novou
garderobu a u vedlejšího stolku ji doladit bižuterií,
případně doplnit vhodnou kabelkou, vše za pakatel.
Kdo by neměl radost, že tak výhodně nakoupil „pod
jednou střechou“? Dobrý pocit měli i prodávající, když
viděli spokojené zákazníky. Dalo se i smlouvat, byla
legrace pozorovat, kam až ceny mohou klesnout.  
Zkrátka: bylo to skvělé dopoledne pro všechny zúčast-
něné, které přineslo radost, dobrý pocit a k tomu
pěkný výtěžek do Blešího fondu pro potřebné – 4 199
korun! Litomyšlané se zase jednou sešli k dobré
a současně zábavné události. Mám radost, že to má „na
svědomí“ mladá generace našeho města. Patří jí za to
velký dík! 
Že jste tam nebyli? Máte letos ještě třikrát možnost to
zažít, nejblíže v sobotu 13. srpna, opět na Toulovcově
náměstí. Neváhejte, stojí to opravdu za to! 

Helena Macková

Martin Kubala.

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670 –1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk. cz
www.consultvk.cz

Svitavy – prodej rod. domu 2+1 po částečné rekon-
strukci s možností nenákladné půdní vestavby blízko
centra. Č.608. Výhodná koupě! Cena: 1 467 000,- Kč
Litomyšl – prodej 11 zainvestovaných staveb. parcel
pro stavbu RD, lokalita Zahájí – Zámecké panoráma.
Inž.sítě budou zainvestované nejpozději do konce
října 2011. Č.581. Cena: 1 250,- Kč/m2

Litomyšl – výhodná koupě panel. bytu 3+1 v osob.
vlastnictví na ul. Mařákova. Plast. okna, zasklená
lodžie, byt. jádro původní, stěrky na stěnách. 
Č.534. SLEVA! Cena: 1 350 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaných 23 staveb.parcel
pro stavbu RD v lokalitě U Prokopa – II.etapa. Přípoj-
ka vody, kanalizace do srpna 2011, přípojka elektro
do září 2011. Č.588. Cena: 1 250,- Kč/m2

Litomyšl – prodej družst.zděného bytu 3+1+jídelna
po část. rekonst. v klidné části. Nová kuch.linka,
plast.okna, lodžie, plyn.kotel s ohřevem vody. 
Č.575. SLEVA! Cena: 1 550 000,- Kč
Litomyšl – prodej atypického bytu 4+kk (104 m2)
ve II. NP zděného domu blízko centra města. Byt je
po částečné rekonstrukci, velmi zajímavě řešen, krb.
Č.436. Cena: 1 790 000,- Kč
Litomyšl - prodej panel. bytu 1+kk ve IV.NP (22 m2). 
1 místnost s kuch. koutem, chodba, koupelna, WC a
sklep. Dům je zateplený, bez výtahu u bus.
nádraží,nemocnice, škola. Č.614 Cena: 475 000,- Kč
Čistá u Litomyšle - prodej pěkného bytu 2+1, 64 m2

ve zděném domě. Nová okna, podlahy, koupelna.
Vytáp. lokální plyn. kamny a kamny na tuhá paliva.
Velice dobrý stav. Č.611. Cena: 760 000,- Kč
Lažany u Litomyšle – prodej staršího domu se za-
hradou a stodolou vhodného k větší rekonstrukci.
Připojeno elektro, plyn a voda vedou na hranici
pozemku před domem. Č.594. Cena: 300.000,- Kč
Makov – prodej domu s bytem 5+1 po částečné
rekonstrukci s uzavřeným dvorem. V podkroví 3
nové místnosti, koupelna s WC. 
Č.602. Výrazná sleva! 1 065 000,- Kč 
Trstěnice – prodej staršího kamenného domu se
zahradou v sousedství lesa a luk. Započata rekon-
strukce, ale není dokončená.
Č.428. SLEVA! Cena: 900 000,- Kč 
Karle u Svitav – prodej menšího domku 2+1 se
zahradou mírně ve svahu a zděnou garáží poblíž
domu. Č.560. Cena: 650 000,- Kč
Proseč - prodej ŘRD se zahradou na okraji města.
Plyn,elektro 220W+380W, kanalizace, voda. V pod-
kroví 2 pokoje, v přízemí 2 pokoje a kuchyň. Topení
plyn a kamna. Č.569. Cena: 1 200 000,- Kč
Boršov u Moravské Třebové – řadový dům 4+1
s garáží a zahradou. Dům se nachází v klidné části
obce, v blízkosti polesí a rybníků. 
Č.589. SLEVA! Cena: 1 195 000,- Kč

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme její nabídku na 10 internetových

serverech a kompletní realitní servis včetně
obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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Modlitba Páně: Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi

Třetí prosba Otčenáše jde člověku na dřeň, případně
může dráždit. Vždyť co je vůbec Boží vůle? Nepáchaly
se (a nepáchají) v Božím jménu i nepravosti: protože
to či ono prý byla (a je) Boží vůle? „Bůh to chce,“ vola-
li křesťanští křižáci, když razili Evropou do Svaté
země. „Bůh s námi,“ holedbali se nedávno zas pohan-
sky pokřižovaní… Ale nemusíme myslet hned na nej-
horší, ona ani všední hloupost a neomalenost nebo
hamižnost nezapáchá vábněji jen proto, že se hlupák
a drzoun či nenasyta zaštítí Boží vůli. A tak co oprav-
du si Bůh přeje, co po nás žádá – připustíme-li, že Bůh
je a že něco chce? 
Jistě můžeme v odpověď zacitovat z Bible třeba Desa-
tero nebo Ježíšovo Kázání na hoře (jehož součástí
Otčenáš je). Ano, toto Bůh chce: abychom milovali
Boha z celého srdce a své bližní jako sebe sama. Ale
proč prosit zrovna Boha, aby se tato Jeho vůle děla?

Není to naše věc? Očividně proto je třeba Ho prosit,
protože člověk – a zvláště věřící – může mít Boha
a Jeho vůle plná ústa, a přece jednat proti Božím přá-
ním. Očividně proto je správné se modlit - „Buď vůle
tvá jako v nebi, tak i na zemi“ -, protože Boží přání
troskotají na našich přáních, protože vůle tu stojí proti
vůli, člověk proti Bohu. Anebo je tak těžké milovat
Boha a bližního? Není… a vlastně je, bývá to těžké!
Proto - stojíme-li o to - smíme prosit Boha o pomoc:
aby se Jeho dobrá vůle skutečně děla „jako v nebi, tak
i na zemi“, a to znamená: i v mé zemi, i v mé rodině,
v mém životě…
A ještě jeden pohled: Naše srpnová prosba, třetí
v Otčenáši, stojí uprostřed modlitby. První tři prosby
se týkají Božích věcí (posvěť se jméno tvé, přijď krá-
lovství tvé, buď vůle tvá); další tři se týkají našich
potřeb (chléb náš vezdejší dej nám dnes, odpusť nám
naše viny, neuveď nás do pokušení, ale zbav nás
od zlého). V naší třetí prosbě se však jakoby staví
most: nebeské věci – Boží jméno, jeho království

a vůle - jakoby přicházejí na zem: „jako v nebi, tak
i na zemi“, říkáme. V jaké podobě k nám ale přicháze-
jí? V jaké podobě se v našich věcech zjevuje Boží svaté
jméno a jeho království, jak se mezi námi děje Jeho
vůle? Když Bůh naplňuje ony poslední tři prosby: když
máme chléb vezdejší; když je nám odpuštěno (a když
sami odpouštíme); a když jsme chráněni od zlého. Že
ani to není samozřejmé? Že se člověk – i věřící, a právě
věřící – kolikrát ptá, jak to či ono může Bůh dopustit?
Ano, člověk se kolikrát bolavě ptá. A Bible tyto otázky
nezastírá: i v Bibli se lidi v modlitbě Boha takto ptají
a zvou nás, abychom se k nim v modlitbě připojili…
Ale právě: v modlitbě. Protože modlitebník – věřící
i pochybující – se ptá, ptá se Boha; a Boha prosí. Boha
– proti světu, proti sobě i proti Bohu! – prosí, aby se
dobrá Boží vůle přece stala, nejen v nebi, ale i na zemi,
i v mé zemi, v mé rodině, v mém životě. Takové modli-
tebníky - bojovníky zem potřebuje; takové spolubojov-
níky, věřím, i Bůh na zemi hledá: Aby se Boží vůle
skutečně děla; a aby to byla opravdu Boží vůle. A tak:
„Otče náš… buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“
Přeji všem požehnaný zbytek léta!

David Beňa, Církev bratrská

k zamyšlení...

„Buďme lidmi pokoje,“ nabádal Tomáš Halík 

V kostele Povýšení sv. Kříže se v neděli 3. července
uskutečnila děkovná bohoslužba Smetanovy Litomyš-
le. Opět ji celebroval mons. prof. PhDr. Tomáš Halík
Th.D. Ve svém zamyšlení se tentokrát věnoval mimo
jiné lásce, odpočinku, ale také moudrosti, chytrosti.
Podle jeho slov je v dnešní době hodně lidí chytrých,
ale málo těch moudrých. 
„Karel Čapek v jednom svém textu rozlišuje mezi
moudrostí a chytrostí takto: Můžeme říci chytrý zlo-
děj, ale nemůžeme říci moudrý zloděj, protože chyt-
rost je kvalita, vlastnost, ale moudrost je ctnost,“
uvedl Tomáš Halík a pokračoval: „Možná jeden z důvo-
du takového velkého znechucení lidí nad veřejným
životem a politickou scénou nejen u nás je také dán
tím, že tam nacházíme mnoho lidí chytrých ale málo
moudrých.“ Rovněž Nový zákon rozlišuje mezi moud-
rostí a chytrostí, a to konkrétně mezi moudrostí boží
a světskou chytrostí. 

Další Halíkova slova byla věnována odpočinku. „Je
třeba, aby si člověk dobře odpočinul. Je to důležité
pro jeho organismus, ale Písmo mluví o odpočinku
ještě daleko hlubším. Člověk v dnešní době potřebuje
odpočinek možná víc, než kdykoli předtím. Je to zřej-
mě způsobeno tím, že v člověku, ať už je věřící nebo
nevěřící, je kousek touhy po absolutnu. Celý ten prů-
mysl - spotřeby a reklamy určitým způsobem využívá,
ba i zneužívá tuto nenaplněnost člověka. Snaží se mu
říci, dokud nebudeš mít to či ono, nemůžeš být šťast-
ný. A člověk, i když má to či ono a i když jsou to věci
nejvzácnější a nejdražší, jeho srdce nespočine v odpo-
činku, protože nic z toho nemá hodnotu absolutní. Ba
naopak, člověk se ocitá v koloběhu stálého přetěžová-
ní, zklamávání a frustrací. Vede to k vyčerpanosti,
depresím, pocitům zmarněnosti a člověk naší doby je
mnohdy velmi unavený. A možná toto štvaní člověka
unavuje více než těžká zodpovědná práce. A proto je
třeba, abychom si uměli odpočinout. Odpočinek v bib-
lickém slova smyslu se vztahuje k onomu nádhernému
textu na počátku Bible o stvoření světa. Vyprávění
o stvoření plném symbolů vrcholí tím, že když Hospo-
din dokončil všechna svá díla, odpočinul. A tento Boží
odpočinek je pramenem jednoho z velkých příkazů
Desatera, abychom světili sváteční den. Nesnažme se
být těmi chytrými, kteří se dovedou šikovně zařídit
ve všech situacích, aby z toho měli vždycky prospěch.
Myslete na pokoj, který nás vždycky spojuje s druhý-
mi. Pokoj, který překonává to, co nás od druhých
odděluje. Buďme lidmi pokoje, lidmi svátečními,“ řekl
mons. Halík.                                 Text a foto Jana Bisová

Nové auto pro Charitní 
ošetřovatelskou službu Litomyšl

Díky Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila na začátku
letošního roku, má Farní charita Litomyšl nové auto.
Škodu Fabii vyzvedla z autosalonu ve středu 13. čer-
vence ředitelka farní charity paní Věra Dvořáková
spolu s vrchní sestrou charitní ošetřovatelské služby
paní Marcelou Renzovou. 
Sestřičky charitní ošetřovatelské služby budou auto
využívat na cestách, které každodenně vykonávají
za svými klienty. Můžete je potkat nejen v ulicích Lito-
myšle, ale i ve spádových obcích Benátky, Bohuňovice,
Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Člupek, Gajer, Horky,
Chmelík, Chotovice, Janov, Karle, Kornice, Mendryka,
Morašice, Nedošín, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves,
Pazucha, Pekla, Pohodlí, Příluka, Pudilka, Řídký,
Říkovice, Sedliště, Strakov, Suchá, Suchá Lhota, Trstě-
nice, Tržek, Újezdec, Višňáry nebo Vlkov.
Velké díky patří nejen všem koledníkům, kteří se Tří-
králové sbírky 2011 zúčastnili, ale především všem

dárcům, kteří svými finančními příspěvky podpořili
pořízení tohoto vozu. Děkujeme!

Text a foto Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl

Přesunutí kontejnerů
na staré ošacení

Taneční škola Scarlett 
Taneční škola byla poprvé otevřena v říjnu 2010
ve Svitavách pod vedením Šárky Hnátové, DiS.
Výuku jsme zakončili vystoupením ve Fabrice
a na přání rodičů se škola od září 2011 bude
otevírat také v Litomyšli. Po úspěšném zápise
je počítáno s otevřením 4 ročníků. 
Zápis pro školní rok 2011/2012 probíhá také
elektronickou cestou formou e-mailu:
stsscarlett@seznam.cz. Více informací na
www.stsscarlett.webnode.cz nebo facebooku
Taneční škola Scarlett. PLACENÁ INZERCE

Město Litomyšl
vyhlašuje výběrové řízení
na funkci ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace
Městská galerie Litomyšl
Předpokládaný termín nástupu: listopad 2011
Lhůta pro doručení přihlášky: 15. srpna 2011

Předpoklady: 
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magis-

terském studijním programu nebo vysoko-
školské vzdělání v bakalářském studijním
programu, zaměření: historie umění, umě-
lecké, právní či ekonomické   

• praxe v oboru minimálně 3 roky

Další informace na www.litomysl.cz 

Firma, která provozuje v městě Litomyšli 6 ks kontej-
nerů na sběr starého ošacení a bot, avizovala, že
ve dvou případech jsou naprosto nevyužité. Jednalo se
o kontejnery na ulici J. Žižky a ulici Kornické. Došlo
proto k jejich dočasnému přemístění do prostoru
Komenského náměstí a ulice Na Lánech. 
Po zjištění výtěžnosti bude stanoveno a odsouhlaseno
jejich konečné umístění nebo zrušení. V prostoru
Komenského náměstí se předpokládá jeho umístění
spíše ve vnitřním prostoru sídliště.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství
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Poděkování a blahopřání 
Jménem SDMO, o.s. (Sdružení pro

komplexní péči při dětské mozkové
obrně - Středisko ucelené rehabilitace
při DMO) bych touto formou ráda
vyjádřila poděkování panu Piknovi,
řediteli Smetanovy Litomyšle o.p.s., za umožnění
charitativního prodeje perníčků při příležitosti festi-
valu Smetanova Litomyšl, na podporu asistenční péče
o děti postižené dětskou mozkovou obrnou. Dále bych
chtěla poděkovat manažerovi jednoho ze supermar-
ketů v Litomyšli, p. Krulišovi, který nám též umožnil
charitativní prodej. Chtěla bych poděkovat samozře-
jmě všem, kteří si tento výrobek koupili a tím přispěli
na péči o tyto nemocné.
Ke dni 11. 7. 2011 Charita dětem předala částku ve výši
30 000 Kč na péči o děti postižené dětskou mozkovou
obrnou. Mnohokrát děkujeme za vaši podporu.

Jana Pletněvová, obchodní ředitelka, CHARITA DĚTEM 
a Jan Remeš, statutární zástupce, SDMO, o.s.

(www.dmoinfo.cz)

80. narozeniny dne 30. července oslavil pan Zde-
něk Podaný. Do dalších let mu pevné zdraví, životní
elán a spokojenost přeje 

dcera Jana Kazdová s celou rodinou 
Účastníci prvních Bleších trhů, děkujeme vám!

Děkujeme vám, kteří jste darovali své oblečení, děku-
jeme prodejcům, jenž přispěli do Blešího fondu, děku-
jeme Rodinnému centru Litomyšl za zázemí, děkujeme
spoluorganizátorům a dobrovolníkům za pomoc
a děkujeme také Městu Litomyšl za poskytnuté prosto-
ry. První Bleší trhy se nadmíru vydařily, proto se na vás
těšíme při jejich pokračování 13. srpna. 
A ještě tip pro prodejce - vezměte si s sebou deku, ať
máte na čem prodávat. V srpnu se na viděnou těší 

Aneta Kopecká, Olga Radimecká a Eva Novotná
Zlatou svatbu v červenci oslavili Blanka a Josef Bar-

tošovi z Pohodlí. Do dalších společných let přejí hodně
zdraví a pohody 

sourozenci Bedřiška, Zdena, Marie, František 
a Vlastimil s rodinami

Zachránily mu život
V nouzi poznáš přítele, říká jedno přísloví. Hloubku
a pravdivost těchto slov si člověk uvědomí až ve chví-
lích nejtěžších. Stejně jako Pavel Rybka, kterého
na sklonku roku 2009 srazilo auto. Na pomoc těžce
zraněnému muži přispěchala matka s dcerou, Zdeňka
a Zuzana Klátovy. Díky tomu, že nezůstaly lhostejné
a v nouzi pomohly, Pavel Rybka žije. Svým zachránky-

ním, jejichž jména teprve nedávno zjistil, se rozhodl
poděkovat za přítomnosti starosty Litomyšle Michala
Kortyše.  
„Chtěl jsem, aby poděkování bylo oficiální. Ony svoji
pomoc pokládají za samozřejmou, ale já jsem jim vděč-
ný za svůj život a chtěl jsem poděkovat,“ vysvětlil
Pavel Rybka. Ten strávil v nemocnici 4 měsíce
a do zaměstnání se mohl vrátit po dalších čtyřech
měsících. „Moje zásluha to nebyla, to dcera,“ řekla
Zdeňka Klátová a dodala: „Zuzka si všimla, že je tam
auto a leží tam člověk. Já bych předpokládala, že je to
nějaký opilec. Dcera se ale zachovala opravdu profesi-
onálně. Byla duchapřítomná a věděla, co má dělat.“
O vážnosti nehody hovořila i policejní tisková mluvčí
Anna Štegnerová: „Chodce s vážným poraněním kon-
četin odvezlo vozidlo rychlé záchranné pomoci
do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.“ 
Pavlu Rybkovi pomohla všímavost druhých lidí,
a proto by rád všem vzkázal: „Lidé by si měli všímat
věcí kolem sebe. Až někoho uvidí ležet, tak mu dají
první pomoc, protože to nemusí být ožrala. Je dobré se
přesvědčit, o koho jde a potom se rozhodnout, ale je
důležité se přesvědčit.“             Text a foto Jana Bisová

Sbírka na pomoc Japonsku 
vynesla přes 30 tisíc korun

Dne 26. června byla ukončena finanční sbírka „Pomoz-
me Japonsku“ ve prospěch postižených po zemětřese-
ní a tsunami. Sbírku zaštítila Česko-japonská
společnost, která umožnila, že vybrané peníze budou
zaslány na jeden určený subjekt, a tím budou plně vyu-
žity. Sbírka vynesla celkem 30 743 Kč. Tato částka
bude dle dohody spolu s dalšími sbírkami použita
na rekonstrukci, či spíše novou výstavbu města Ofuna-
to, které bylo totálně zničeno vlnou tsunami.
Celková suma je výsledkem sbírky na těchto místech:
hotel Aplaus (261 Kč), Státní zámek Litomyšl (505
Kč), městské muzeum (520 Kč), infocentrum (726
Kč), městská knihovna (1 230 Kč), hotel Zlatá Hvězda
(5 000 Kč). Zbylá část je z příspěvků z akce Noc koste-

lů od Sborového domu Církve československé husit-
ské, kostela Československé církve evangelické, Nové-
ho kostela Sboru Církve bratrské a dalších
dobrovolných dárců.
Dík patří za pomoc a výzdobu studentům Gymnázia
Aloise Jiráska, Pavlíně Růžičkové za pomoc při organi-
zování sbírky při dnech „Litomyšl Japonsku“, kdy
výtěžek byl rovněž věnován do sbírky.
Všem výše uvedeným a Městu Litomyšl patří velký dík.
I když částka není nijak horentní, pomůže nejen mate-
riálně, ale hlavně morálně, že i v českém městě Lito-
myšli lidé soucítí s jejich neštěstím.

Milena Šnajdrová, hotel Zlatá Hvězda

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• Toulovcovy prázdninové pátky táhnou
• Hry a klamy, hlavolamy
• Restaurátoři zachraňují pětiramenné schodiště
• Film Sirael v předpremiéře na zámku
• Závěr Smetanovy Litomyšle s fenomenální Sumi Jo 

litomyšlská TV na internetu

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: 
• Pojďte si zamlsat a vyhrajte relaxační víkend!
• CzechTourism nabídl kraji pomocnou ruku
• Řádková inzerce nad rámec Pravidel Zpravodaje

Města Litomyšle Lilie

co se do Lilie nevešlo

Slova moudrých: Kniha života je plná vykřičníků
i otazníků.                                                  J. Čapek

Své významné životní jubileum v červenci
oslavili naši spoluobčané:
80 let – Libuše Jasanová, Libuše Rybová, Marie
Schützová, Věra Kuchtová, Hedvika Klemento-
vá, Zdeněk Podaný (podplukovník ve výslužbě)
85 let – Božena Mikysková, Mgr. Jan Uhlíř
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví. 

V našem městě uzavřeli manželství:
Csaba Magyar, Slovensko – Jana Hruboňová,
Litomyšl, David Serinek, Cerekvice n. Loučnou
– Martina Králíková, Cerekvice n. Loučnou,
Miroslav Lacman, Svitavy – Monika Pailová, -
Svitavy, Aleš Rejman, Vysoké Mýto – Lenka
Kvapilová, Vysoké Mýto, Zdeněk Štýbnar, Lito-
myšl – Tereza Vodáková, Vejvanovice, Lukáš
Lorenc, Litomyšl – Zuzana Vomočilová, Lito-
myšl, Petr Kögler, Ústí n. Orlicí – Veronika
Zachařová, Lanškroun, Václav Štěpař, Polička –
Jana Roušarová, Borová, Jan Zerzán, Karle –
Petra Kovářová, Litomyšl, Jan Friedl, Litomyšl
– Leona Zavřelová, Dolní Újezd, Michal Kašpar,
Dobříkov – Martina Chamasová, Vysoké Mýto,
Milan Novotný, Vendolí – Lenka Lopaurová,
Hradec n. Svitavou, Martin Beran, Němčice –
Kateřina Jasanská, Němčice, Patrik Škop, Ouc-
manice – Jana Klocová, Oucmanice

V Čisté uzavřeli manželství:
Jan Bialek, Studénka – Jana Javůrková, Benátky
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Josef a Zdeňka Šnajdrovi a Bohuslav a Marie
Svatošovi z Litomyšle
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miroslavem Drahošem (85 let), Vladimírem
Novákem (66 let), Jarmilou Kovářovou (81 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

• ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA
FINANČNÍCH PRODUKTŮ

• HYPOÚVĚR
s možností individuální sazby

• POJIŠTĚNÍ
– životní pojištění k úvěrům 
– autopojištění
– nemovitost, domácnost
– investiční pojištění

• PŮJČKY NA AUTO
• KREDITNÍ KARTY
• SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
• BĚŽNÉ ÚČTY

Kancelář: Litomyšl, Ropkova 51 
Pracovní doba:
Pondělí, středa, čtvrtek 13.00 – 16.00
Kontakt: Hana Černá, tel. 777 657 413

Pavel Rybka a Zdeňka Klátová
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Vyprávění o litomyšlských
domech – 56. část

Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže tvoří dominantu
Šantova náměstí. V roce 1356 druhý litomyšlský bis-
kup a kancléř císaře Karla IV. Jan ze Středy založil zde
augustiánský klášter, jehož výstavba byla dokončena
roku 1378. Roku 1421 byl klášter poničen husity
a zanikl. Vlastní kostel byl mnohokráte zachvácen zni-
čujícími požáry, a proto často opravován a dostavo-
ván. Po požáru roku 1601 byla obnovena jen jedna věž
(kostel měl původně dvě věže) a přistavěna západní
předsíň, doplněna renesančním portálem se znaky
Pernštejnů a Marie Manrique de Lara. Zachována
zůstala gotická kaple sv. Josefa, v níž byly roku 2001
odkryty gotické fresky. Od druhé poloviny 19. století
a během 20. století byly zde prováděny rozsáhlé rego-
tizační práce. Na jižní straně kostela jsou na fasádě
vyznačeny původní gotické lomené oblouky, připomí-
nající zničený konvent. Chrudimský stavitel František
Schmoranz roku 1891 přestavěl kostelní věž.
Kostel je spojen otevřenou křížovou chodbou s budo-
vou proboštství čp. 183, která byla nově postavena
v letech 1758-1763 litomyšlským stavitelem Jiřím
Bébou. Součástí proboštství je gotická kaple sv. Mar-
kéty, připomínaná již k roku 1351. Koncem 20. stole-
tí, kdy probíhaly rozsáhlé stavební úpravy, byla kaple
rovněž upravena, včetně výměny barevných okenních
vitráží. Na stěně kaple se zachoval znak litomyšlského
děkana Tomáše Pešiny z Čechorodu, který zde půso-
bil v letech 1657-1665. Jeho vědecký zájem o historii
byl soustředěn především na dějiny Moravy. Roku
1663 vydal v litomyšlské tiskárně Jana Arnolda Hra-
deckého svůj česky psaný spis Prodromus Moravo-
graphie-Předchůdce Moravopisu.
V letech 1861-1887 byl litomyšlským děkanem Anto-
nín Šanta, významná kulturní osobnost, člen a spolu-
zakladatel mnohých spolků – Sokol, Vlastimil. Patřil
mezi informátory Aloise Jiráska. V jeho Filosofské his-
torii vystupuje jako mladý páter Antonín. Při poslední
návštěvě Bedřicha Smetany v Litomyšli ve dnech 18.
a 19. září 1880 byl Smetana Šantovým hostem.
Ničivé požáry roku 1775 a 1814 zničily na náměstí,
kterému se tehdy říkalo Kozí rynek, řadu domků. Pos-
tiženým majitelům byly obcí darovány nedaleké sta-
vební parcely. Tak vznikla na jižní straně pod
děkanstvím ulice nazvaná Nová, nyní Rektora Střítes-
kého. Uvolněnému a upravenému Kozímu rynku se
dostalo později názvu po litomyšlském děkanovi Šan-
tovo náměstí.

Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže.

seriál

V roce 1860 dle návrhu architekta a historika umění
Bernharda Gruebera a Ing. Josefa Theurera byl upra-
ven prostor před kostelem v terasu a svah doplněn
dvouramenným monumentálním kamenným schodiš-
těm, které navrhli chrudimští architekti František
a Jan Schmoranzovi.
Dne 2. června 1900 po svatebním obřadu v kostele
sestupoval po schodišti Max Švabinský se svou ženou
Elou, on ve fraku s cylindrem, ona v bílém s dlouhou
vlečkou a závojem a s ostatními svatebčany do čekají-
cích kočárů, které je odvezly zpět do Kozlova. Max
Švabinský si vybral kostel v Litomyšli pro oddavky
kvůli krásné architektuře schodiště.
Dům čp. 168 - Dům byl roku 1932 radikálně přestavěn
do dnešní podoby. Bydlel zde František Klapálek,
budoucí významná osobnost entomologie. Narodil se
30. srpna 1863 v Luži u Skutče. Rodina se odtud pře-
stěhovala do Litomyšle. Otec v domě provozoval bed-
nářské řemeslo. Františkovým učitelem, který měl
na jeho vývoj vliv, byl Josef Kořenský (1847-1938),
zkušený pozorovatel přírody a pozdější cestovatel,
který v Litomyšli vyučoval v letech 1871-1874.
Na gymnáziu ho učil entomolog Emanuel Bárta, profe-
sor přírodopisu. Na vysoké škole studoval Klapálek
pod vedením profesora Antonína Friče. Studia dokon-
čil roku 1887. V roce 1904 založil v Praze Českou spo-
lečnost entomologickou. Během doby se stal světovou
autoritou v oboru studia hmyzu. Je autorem mnoha
vědeckých prací jako např. Čmeláci země české (1902),
Atlas brouků středoevropských (1903), Ze života hmyzu
(1908). V roce 1914 přeložil do češtiny dílo Charlesa
Roberta Darwina O vzniku druhů přírodním výběrem.
Předčasná smrt Františka Klapálka 3. února 1919
zabránila v dalším jeho bádání.

Připravila Alena Randáková

Jedno hezké pozdní odpoledne 
v Klášterních zahradách

Ten nápad se poprvé zrodil před mnoha lety, brzy
po otevření Klášterních zahrad v Litomyšli. Velkolepě
upravený přírodní prostor na zámeckém návrší přímo
lákal po doplnění té krásné scenérie čímsi podobně
kultivovaným – třeba hezkou písničkou.
Sbor paní a dívek tehdy uspořádal první zdařilý piknik
se zpěvy a domácím občerstvením pro vlastní radost,

ale i pro potěšení náhodných přítomných v novém
parku. Letos se po dlouhé pauze litomyšlské sboristky
dohodly, že na závěr úspěšné pěvecké sezóny zopaku-
jí obdobný piknik 27. června ve stejných prostorách.
Vždyť kromě pravidelných zkoušek a veřejných vystou-
pení se členky pěveckého sboru rády scházejí i při
jiných společenských příležitostech, aby si navzájem
dopřály i trochu zábavy a uvolnění. 
V pondělí 27. června si paní a dívky nejprve zazpívaly
několik písní ze svého repertoáru, a to na schodišti
Klášterních zahrad, poté se přesunuly na zelený pro-
stor trávníku a dokonce podle tradice i letos přidaly
dva odvážné tanečky podle moderní hudby v lehce
stylizovaných krojích. Nezapomněly ani nabídnout
sladké i slané výrobky domácí kuchyně. Především
ovšem šlo o potěšení a pobavení sebe navzájem i hostů
a přátel.
Takového koření života je nám všem opravdu potřeba.
Škoda, že se neodvažujeme dopřát si takových osvěže-
ní mnohem více a častěji. Proto díky vám, podnikavé
ženy!

Alena Martínková, foto archiv Sboru paní a dívek 

Znáte pověst o vzniku
litomyšlského orloje?
Vše začalo malicherným sporem tehdejšího litomyšl-
ského starosty Jana Lauba, místního lékárníka a hodi-
náře Karla Adamce. Dnes už nikdo neví, kvůli čemu to
bylo. Vyhýbavé pohledy postupně přerostly ve větší
a větší hořkost a od hořkosti byl už jen maličký krůček
k nenávisti. A tehdy se to stalo.
Karel měl zvláštní sen. Procházel se jako obvykle
po litomyšlském náměstí. Čas se líně ploužil a Karel
chodil, pozoroval lidi a přemýšlel o novém hodinovém
strojku. Karel byl totiž hodinář a ne ledajaký. Zdědil
své řemeslo po otci a byl už třetí generace hodinářů
v rodině. Jeho hodiny tikaly v domech nejednoho
boháče, a to nejen v Litomyšli. A i přes své mládí byl
opravdovým mistrem. Teď už nějaký pátek nosil
v hlavě něco nového. Nemělo to sice tvar, ale už to bylo
na dosah, to Karel dobře věděl. Ještě tomu něco chy-
bělo…
Zastavil se u radnice a jeho zrak spočinul na zvláštním
muži. Seděl těsně pod věží, oči zavázané, a jakoby
na někoho čekal. I přesto, že vypadal spíše jako tulák,
v jeho chování bylo něco zvláštního, majestátního,
přitažlivého. Karel se zastavil a chvilku ho pozoroval,
a najednou zjistil, že vyrazil přímo za tímto mužem,
hnán jakousi zvláštní touhou.
„Co to dělám?“pomyslel si. „Jsem přece ctihodný muž
a vybavovat se s tulákem to je to poslední, co bych
měl…“ Ale stejně šel. Nedokázal si to vysvětlit. „Dobrý
den, Karle,“ pozdravil ho muž. „Ty víš, kdo jsem? Vždyť
mě přece ani nevidíš,“ podivil se Karel. Muž se jen
usmál. „Vidím víc, než si myslíš.“ „Tomu nerozumím.
Kdo vlastně jsi?“ „Říkají mi Zrak Boží.“ „To je zvláštní
jméno,“ podivil se Karel. „Proč ti tak říkají, když máš
zavázané oči? Myslel jsem si, že jsi slepý.“ „Nejsem
slepý, jen většina lidí nesnese můj pohled.“ „Proč?“
„Protože, kdo pohlédne do mých očí, pozná pravdu
a dokáže rozpoznat čas.“ „Dokáže rozpoznat čas?
O čase něco vím, jsem hodinář.“ „Já vím.“ „Ty víš? Mys-
lím, že si ve svém životě nepřeji nic víc, než pochopit
čas.“ „Dobře, řekl muž a sundal si šátek z očí.“ To, co
Karel viděl, navždy změnilo jeho život. Hleděl do očí
tak krásných a zároveň tak smutných, že myslel, že mu
pukne srdce. Najednou uviděl svou bídu a špatnost.
Do očí se mu tlačily slzy, proudy slz. Poklekl a plakal
a plakal. Nebyl schopen slova. Muž k němu přistoupil,
jemně se dotkl jeho ramena a zašeptal. „Dnes je čas
odpuštění.“ A Karel věděl, že je odpuštěno jemu a taky
věděl, co udělá. 
Toho dne se probudil jiný Karel. Jeho první kroky smě-
řovaly na radnici. O tom, jak hrdý Karel poklekl před
starostou a prosil za odpuštění, se v Litomyšli povída-
lo ještě dlouhý čas. Z Karla Adamce a starosty Jana
Lauba se stali nejlepší přátelé. A tehdy se Karel zavřel
na dlouhou dobu do své dílny. Po čase sestrojil hodiny,
vlastně orloj. Jeden ze tří českých orlojů. Všem pak
říkal, že ho udělal proto, aby se lidé naučili rozpozná-
vat časy hodin, dnů a let. Odtud nápis, který orloj zdo-
bil a dnes už zmizel v propadlišti dějin: „Virtus oMni
loco nasCitur, oMnes InvItat serVos reges“, v překladu:
„Ctnost se rodí na každém místě, všechny vybízí, otro-
ky i krále.“                                       zaslal  Zdeněk Fikejs

PAVEL BARTONÍČEK
„ K A M E N Í Č E K “

privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 

• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Dětský den spojený 
s oslavou založení
Nové Vsi u Litomyšle

Dne 25. června jsme uspořádali v Nové Vsi dětský den
spojený s oslavou založení obce. Počasí nám přálo,
a tak se vše vydařilo. V nejednom oku přítomných se
objevila slza dojetím. To, když děti z Nové Vsi zazpíva-
ly písničku s přáním novovesákům k 225. výročí zalo-
žení obce. I taneček, který si samy nacvičily, měl velký
úspěch. Ještě jednou jim děkujeme. Vždyť je to naše
budoucnost.

za sbor dobrovolných hasičů a obecní zastupitelstvo
Božena Klofandová, foto Milan Glanzner

srpen 2011
kalendárium Litomyšle

160 let - 21. srpna 1851 se narodil v Hronově
ALOIS JIRÁSEK. Spisovatel a dramatik, profe-
sor litomyšlského piaristického gymnázia
a městské reálky. Litomyšl proslavil svou povíd-
kou Filosofská historie. Také dramata Vojnar-
ka, Otec, M. D. Rettigová pocházejí z města
a okolí. Jeho život připomíná socha pod budo-
vou muzea - tehdejšího gymnázia. Ve městě
pobýval 14 let.
150 let - 1. srpna 1861 se narodil v Litomyšli
VLADIMÍR AUGUSTA, poslední z majitelů tis-
kárny toho jména. Byl členem a funkcionářem
několika spolků.
125 let - 27. srpna 1886 se narodil v Litomyšli
JOSEF PÁTA, profesor Univerzity Karlovy, pro-
pagátor slovanské vzájemnosti. Psal o Bulhar-
sku, Lužici, Srbsku. Rád pobýval v Litomyšli
a napsal řadu článků a brožur o našem městě.
Byl uznávaným členem a funkcionářem Sokola.
Jeho život byl ukončen popravou v Praze roku
1942 v době Heydrichiády.
125 let - 5. srpna 1886 se narodil v Litomyšli
STANISLAV MIKULÁŠ HORSKÝ, obchodník.
Člen a funkcionář mnoha spolků, velitel okres-
ní hasičské jednoty. Byl hasičským a chemic-
kým instruktorem.
120 let - 2. srpna 1891 se narodil v Jindřichově
Hradci JAN REJMAN, úředník berní správy
v Litomyšli. Činný člen v mnoha spolcích, člen
a předseda Revolučního národního výboru
v roce 1945.
95 let - 23. srpna 1916 se narodil v Litomyšli
JAN KONÍČEK, konstruktér firmy AERO Praha.
Byl popraven nacisty v roce 1942.
90 let - 25. srpna 1921 se narodil v Praze JIŘÍ
ŠPERL, spolumajitel tiskárny v Litomyšli. Člen
Sokola, divadelní ochotník, hasič. V roce 1942
byl popraven gestapem v Pardubicích.
45 let - 28. srpna 1966 zemřel v Brně
FRANTIŠEK AUTRATA, bývalý ředitel Gymná-
zia v Litomyšli. Autor řady pedagogických knih
a překladatel.

...............................................................

90 let - V roce 1921 se začala stavět silnice
z Poličky do Litomyšle. K této události se
konalo malé setkání na okraji Poličky za veselé
účasti místních obyvatel.
75 let - 3. září 1936 na litomyšlském náměstí
byl přítomen celý 30. pěší pluk Aloise Jiráska
z Vysokého Mýta. Litomyšl zde na jeho plu-
kovní prapor přidala slavnostně stuhu, kterou
vzdala úctu vojenské tradici pluku. Den před
touto slavností vyhrávala ve městě plukovní
kapela a odpoledne po přehlídce se konalo
vojenské cvičení na místním sportovním hřišti.
75 let - v roce 1936 se v okolí Litomyšle kona-
ly velké vojenské manévry. Vojáky a štáb
u Sedliště dokonce navštívil president republi-
ky E. Beneš.

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Mead Richelle – Sukuba, Small - Svět Hetar, Dočekalová
- Něco za něco, Sveland Maria - Zahořklá megera, Wildes
Emma - Neslušný návrh, Forman Gayle - Jestli zůstanu,
Gaskell Cranford – Řitka, Whitton Anna - Anna Falcká,
Patterson - Devátý osud, Clark Mary - Kdo tě hlídá, Col-
lins - Miláček žen, Garlock - Otevřená náruč, Becnel

Rexanne - Pro krásné oči, Cast P. C. - Škola noci, Kraus
Ivan - Vedlejší nebe, Kallentoft - Zimní oběť, Gebharto-
vá - Jak a co číst dětem v MŠ, Nürnberger - Jak získat
sebedůvěru, Kennel Herma – Bergersdorf, Brofman
Martin - Jak si zlepšit vidění, Řepka Tomáš – Rebel,
Šírová – Motyčková – Olomoucko – Haná, Šumava

Vstoupili do Evropy!
Dne 17. července již posedmnácté v Soběslavi probíhal
Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova
Soběslav. Díky panu Miroslavu Kvapilovi se uskutečnil
zájezd autobusem do tohoto milého jihočeského měs-
tečka. Na náměstí se sešlo přes 5 tisíc posluchačů. Co
je potěšitelné, přišlo i dost mladých. A to je dobře.
Poznali, co dobrá hudba i přátelské prostředí při tako-
vých koncertech přináší. Mnohdy s kapelami zpívalo
celé náměstí!
Čtenáře Lilie si ale hlavně dovoluji seznámit s velkým
úspěchem našich známých zpěváků, kteří nás v Lito-
myšli i okolí často potěšují: Gábina Řeháková a Radek
Klusoň spolupracují se švýcarskou kapelou Venovana.
Pan kapelník Bendicht Winzeried byl osloven českou
tvorbou tohoto žánru natolik, že při koncertech má
kapela v repertoáru většinu našich skladeb. A co ještě,
Švýcar v tyrolském kroji z jeviště zdravil kapelu i divá-
ky s naší vlajkou! 
Jak je uvedeno v úvodu: Gábina a Radek vstoupili
do Evropy. A my jim za to děkujeme. Předávají radost
z poslechu tvorby našich autorů u nás i v cizině.

Jaroslav Jiráček, foto pan Vomáčka 

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pondělí 29. 8. 2011 9 - 12 a 13 -16 hod.
Cena:  34,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 37,50 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173,  608 111 741, 777 006 433

Knihovna o prázdninách
Výpůjční doba Městské knihovny o letních prázdninách.
Oddělení pro dospělé:
Po, Čt: 8.00-11.30 a 12.00-17.00 
Út, Pá: 8.00-11.30 a 12.00-16.00
St, So: zavřeno
Oddělení pro děti:
Po: 12.00-16.00 • Út, Pá: 9.00-11.00 
Čt: 9.00-11.00 a 12.00-16.00 • St, So: zavřeno
Čítárna:
Po, Út, Čt, Pá: 9.00-12.00 • St, So: zavřeno

Prodám pozemek 300 m2

v rekreační oblasti Strakov. 
Na pozemku je chata na zbourání nebo

k rekonstrukci. Cena pozemku 160 000 Kč,
při rychlém jednání sleva. Tel. 722 742 743.
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Úrokové sazby hypoték jsou na svém dně

Rok 2011 je podle ekonomů výjimečně
výhodný pro investice do bydlení.
Ceny nemovitostí a úrokové sazby se
momentálně drží na svém několika-
letém dně, nicméně s plánovaným
zvýšením DPH od příštího roku ceny
nemovitostí porostou. Nejlepší čas
k nákupu či přestavbě nemovitosti
si nyní uvědomuje stále více lidí

a hypoteční trh tak zaznamenává
výrazný růst. Pokud uvažujete
o novém bydlení, využijte Variabilní
hypotéku od GE Money Bank s nejniž-
ší úrokovou sazbou od 2,99 % ročně.
Hypotéku lze sjednat od 300 tisíc
korun až do 80 % tržní ceny nemovi-
tosti, navíc s možností mimořádných
splátek zdarma.

Hypotéku můžete využít jak na poří-
zení nové nemovitosti, tak i rekon-
strukci bytu či domu. Výrazně ušetříte
také refinancováním již poskytnuté
hypotéky či úvěru ze stavebního spoře-
ní. V GE Money Bank je sjednání
hypotéky jednoduché. Předběžné on-
line schválení trvá jen 5 minut. Úvěr
na bydlení pak můžete splácet od 5
do 25 let, fixní část úrokové sazby lze
zvolit až na celou dobu splatnosti
úvěru. Banka navíc umožňuje předčas-
né splácení Variabilní hypotéky bez
poplatků. Každých 6 měsíců můžete
splatit až 25 % z vyčerpané výše úvěru. 

Zda a v jaké výši můžete hypotéku
od banky získat, si ověřte
na stránkách www.gemoney.cz,
na infolince 844 844 844
nebo na pobočce GE Money Bank,
Bělidla 1061, Litomyšl,
tel. 461 653 840.

PLACENÁ INZERCE
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Dílčí kvalifikaci získáte 
i na střední zahradnické škole

Výzkumy ukazují, že člověk během života několikrát
zcela změní své pracovní zaměření, svou kvalifikaci –
je stále třeba, aby měl možnost získat i nový doklad
o nové kvalifikaci.
Příběh Petry: Petra je vyučená švadlena, která po dvou
letech práce v oděvní výrobě nastoupila do cukrárny
své kamarádky. Tady se naučila nejprve vyrábět zmrz-
liny a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných
zákusků. Po deseti letech se přestěhovala do jiného
města, kde se snažila najít nové zaměstnání. Ve městě
nebyl žádný oděvní provoz, ale hned několik cukráren.
I když uměla řadu činností, které by v nich uplatnila,
ani v jedné ji nepřijali. Na své cukrářské dovednosti
totiž neměla žádný kvalifikační doklad. Jediné co
měla, byl výuční list švadleny.
Jak získat doklad o tom, že něco umím, ale vlastně
jsem to nevystudoval(a)? V současné době to umožňu-
je zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Mohou tak být občanům
uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti bez
ohledu na to, zda je získali ve škole, v kurzu, v praxi
nebo samostudiem. Zákon k tomuto účelu vymezuje

nový prvek dílčí kvalifikace, které jsou definovány
jako způsobilost vykonávat pouze část určitého povo-
lání, to je určitou pracovní činnost nebo několik pra-
covních činností, které ale dávají možnost pracovního
uplatnění. Všechny tyto kvalifikace jsou popsány
v tzv. Národní soustavě kvalifikací (www.narodni-kva-
lifikace.cz). Zákon také nabízí možnost získat nejen
dílčí kvalifikaci, ale i kvalifikaci úplnou, což znamená
např. vyučení v určitém oboru vzdělání, aniž by bylo
nutné absolvovat školní vzdělávání. Požadavky ke
zkoušce pro každou dílčí kvalifikaci najdete v jejím
hodnotícím standardu a také tam najdete seznam škol
či osob, které vás mohou přezkoušet.
Na Střední škole zahradnické a technické Litomyšl se
můžete nechat přezkoušet z dílčí kvalifikace sado-
vník, ovocnář a florista. Nově od září 2011 nabízíme
kurz Florista, který je určen pro všechny zájemce ,
kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květiny i pro ty,
kteří by se tomuto umění rádi věnovali profesionálně
a potřebují splnit dílčí kvalifikaci. Více informací
najdete na stránkách školy (http:/szas.lit.cz).

Eva Klabanová

Projekt Základní školy U Školek pomáhá 
prvňáčkům a deváťáky vede k zodpovědnosti

Patronát deváťáků nad prvňáčky na Základní škole
U Školek
Již několikátým rokem probíhá na naší škole patronát
deváťáků nad prvňáky. Každý prvňáček „dostane“
svého deváťáka, který mu pomáhá se vším, co je třeba.
Hned první den školy ho provede budovou, ukáže mu,
co se kde nachází. V dalších dnech mu pomáhá v šatně,
o přestávkách ho vodí na toaletu nebo mu třeba srovná
pastelky v penále. Ve školní jídelně ho učí, jak si pora-
dit s tácem a výběrem jídla. Během roku pak deváťáci
chystají pro „své“ prvňáčky řadu akcí, jako např. šipko-
vanou, společné bruslení, bobování, mikulášskou
a vánoční nadílku, při níž prvňáček dostává nejen drob-
ný dárek, ale i přání vlastnoručně vyrobené jeho devá-
ťákem s jejich společnou fotkou. Za zmínku určitě stojí
i tzv. počtení. Na počátku roku ukáže žák deváté třídy
prvňáčkovi svoji oblíbenou dětskou knížku, společně ji
prolistují a samozřejmě mu z ní kousek přečte. Na konci
školního roku se role obracejí a prvňáčci, hrdi na to, že
už to také dovedou, čtou na oplátku deváťákům. 
Letos jsme závěr roku obohatili ještě společným pro-
jektem. Nejprve deváťák obkreslil siluetu svého prvňá-
ka, potom ji společně dokreslili a vymalovali.
Samozřejmě na výtvoru nesměla chybět jména obou
zúčastněných. Postavy dětí v životní velikosti přivítají
žáčky ve druhé třídě a připomenou jim jejich bývalého
kamaráda. 
Krásným ukončením roční spolupráce byl rozlučkový
výlet. Dne 27. června jsme společně docestovali auto-
busem městské hromadné dopravy do Nedošína. Tady
proběhla druhá fáze již zmiňovaného počtení, tedy ta,
kdy prvňáček čte svému patronovi. Pak jsme se vydali
na šipkovanou, kde prvňáčci plnili řadu úkolů, v nichž
museli prokázat, že v první třídě poctivě pracovali.
Bravurně zvládli i odříkání abecedy, což by možná

někomu z vyššího ročníku dělalo problém. Po návratu
na hřiště si děti společně opekly buřtíky a následovala
řada her. Na jednotlivých stanovištích získávali prv-
ňáčci za splnění úkolu sladkou odměnu. Ze stanoviště,
kde stříleli na terč, si dokonce každý odnesl na památ-
ku diplom. Společný den utekl jako voda, pro mnohé
byla zážitkem i jízda vláčkem, kterým jsme se vraceli
do Litomyšle. Po návratu do školy ještě dostali prvňáč-
ci na památku malý dárek, aby si na své patrony vzpo-
mněli i příští rok, až si s ním budou o přestávkách hrát.
Příjemnou atmosféru ještě umocnilo úžasné počasí,
které nám opravdu přálo. 
Celou akci jsme mohli v tomto rozsahu realizovat díky
finanční podpoře Městského úřadu v Litomyšli, čímž
bychom za ni chtěli moc poděkovat. Věříme, že jsme
uskutečnili něco, co mělo pro všechny zúčastněné
smysl a obohatilo obě strany - prvňáčky, ale i deváťá-
ky, kteří se svého úkolu zhostili skvěle. 
Poslední tečkou za spoluprací bylo už jen závěrečné
shromáždění, z něhož pak prvňáci doprovázeli své
deváťáky za potlesku všech žáků školy naposledy
do naší školní budovy. 

Irena Bartošová a Mirka Jirečková, 
foto Vítězslav Vích

Deváťáci ze Základní školy U Školek, děkujeme!
Když se blížil čas, kdy měla naše dcera nastoupit
základní školní docházku, měli jsme obavy, jak to
zvládne, protože je před cizími lidmi velmi ostýchavá
a zamlklá. Proto jsme dlouho váhali, na kterou z míst-
ních škol ji dát. Nakonec jsme si vybrali Základní školu
U Školek a nelitujeme. 
Od prvního dne se jí ujala „její“ deváťačka a věnovala
se jí s plným nasazením. Se vším jí pomáhala, a když
nebylo potřeba pomoci, třeba si o přestávce jen tak
povídaly nebo hrály. Na některé akce, které pro malé
děti deváťáci připravili, jsem se šla podívat. Přála bych
všem maminkám deváťáků, aby mohli vidět, jak se
jejich „pubertální výrostek“ rázem mění na zodpověd-
ného, starostlivého a trpělivého „dospěláka“. Určitě
by na ně byly právem hrdé! 
Přáníčko s fotkou, které od „své“ deváťačky dcera
dostala, má v jejím pokojíčku čestné místo, stejně jako
vánoční dáreček, který starostlivě opatruje. Hřálo mě
u srdce, když mi dcera s nadšením a světýlky v očích
vyprávěla, co nového zase s deváťáky podnikali. 
Věřím, že díky nim a samozřejmě díky učitelům, kteří
se o patronát starají, budou mít naše děti na první
třídu jen ty nejhezčí vzpomínky. Děkujeme! 

spokojená maminka Monika Synková

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 6. 8. - MUDr. Večeřa
Ne 7. 8. - MUDr. Jungová
So 13. 8. - MUDr. Řemínek
Ne 14. 8. - MUDr. Jindrová
So 20. 8. - MUDr. Mazal
Ne 21. 8. - lékař neuveden
So 27. 8. - MUDr. Paseková
Ne 28. 8. - MUDr. Mazal
So 3. 9. - MUDr. Dejdarová
Ne 4. 9. - MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 6. 8. - MUDr. Filová
Ne 7. 8. – MUDr. Jílková
So 13. 8. MUDr. Jung
Ne 14. 8. - MUDr. Filová
So 20. 8. - MUDr. Laštůvková
Ne 21. 8. - MUDr. Filová
So 27. 8. - MUDr. Švábová
Ne 28. 8. - MUDr. Pilařová
So 3. 9. - MUDr. Laštůvková
Ne 4. 9. - MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 6. 8. - Lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 7. 8. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 13. 8. - Lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 14. 8. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 20. 8. - Lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 21. 8. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 27. 8. - Lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 28. 8. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 3. 9. - Lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 4. 9. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
6. - 7. 8. - MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
13. - 14. 8. - MUDr. Hebltová Vladimíra
Sloupnice 188, tel: 465 549 236
20. - 21. 8. - MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel.: 461 615 402
27. - 28. 8. - MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
3. - 4. 9. -  MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126

Rozpis služeb

Poděkování
Děkujeme hotelu Aplaus a majiteli firmy Mach –
líhně kuřat za bezplatné poskytnutí billboardů
na propagaci výstavy Hračky s příběhem.

Jana Sehnalová, 
kastelánka Státního zámku Litomyšl

PLACENÁ INZERCE
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5. 8. Pá 18.00 TPP: Pirátská pohádka - Divadýlko Mrak (Havlíčkův Brod) • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311
19.30 TPP: Pavel Bobek a P.R.S.T. - koncert • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311
21.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

6. 8. So 10.00-22.00 Litomyšlský pivní festiválek aneb Litomyšlí napříč hudebními žánry - živá hudba, občerstvení • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719
19.30 Závěrečný koncert Mezinárodních smyčcových kurzů profesora M. Vítka • kongresový sál zámku www.litomyslmasterclass.org
20.00 Hrajeme v Litomyšli • v některých hospodách a barech bude znít živá muzika různých stylů www.litomysl.cz
21.00 Oldies party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

10. 8. St 19.30 Středa hudby Vám třeba: Volnost + Madam (Č. Třebová) - vstup volný, za nepříznivého počasí se nekoná • Smet. dům- park tel. 461 613 239
21.00 Kinematograf bří Čadíků: Největší z Čechů - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část www.kinematograf.cz

11. 8. Čt 21.00 Kinematograf bří Čadíků: Zemský ráj to napohled - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo nám. - horní částwww.kinematograf.cz
12. 8. Pá 18.00 TPP: Sněhurka - pohádku uvádí Divadlo Koráb (Brno) • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311

19.30 TPP: Dva - koncert • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311
21.00 Kinematograf bří Čadíků: Tacho - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část www.kinematograf.cz
21.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

13. 8. So 8.00-11.00 Bleší trhy - každý má doma věci, které nepoužívá. Co tedy s nimi? Přineste je na „blešák"! • Toulovcovo náměstí tel. 773 484 300
17.00 Závěrečný koncert - v rámci kurzu zpěvu, pořádaného občanským sdružením Effatha • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 777 772 131
21.00 Kinematograf bří Čadíků: Kawasakiho růže - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část www.kinematograf.cz

14. 8. Ne 19.00 Christopher Czaja Sager - zahajovací koncert Bachovské letní akademie (B.L.A.), 100 Kč • zámek - expozice klavírů www.bach-academy.org
21.00 Kinematograf bří Čadíků: Román pro muže - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část www.kinematograf.cz

15. 8. Po 19.00 Ensemble Inégal - koncert B.L.A., vstupné dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže www.bach-academy.org
16. 8. Út 17.00 Přednáška o J. S. Bachovi - přednáší Ch. Czaja Sager, vstupné 80 Kč, pro studenty 50 Kč • ZUŠ B. Smetany www.bach-academy.org
17. 8. St 9.30 Pěší výlet na Suchou za koníčky - sraz v 9.30 na Toulovcově náměstí • Rodinné centrum Litomyšl tel. 732 141 575

16.00-19.00 Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí - seminář Dr. Pekařové, cena 60 Kč • internát nemocnice tel. 461 653 350
19.00 Eva Bublová - varhany, cembalo - koncert B.L.A., vstupné 100 Kč • zámek - kaple sv. Moniky www.bach-academy.org
19.30 Středa hudby Vám třeba: Status Quo revival + Trilobajt (Litomyšl) vstup volný, za nepříznivého počasí se nekoná • Smet. dům - park tel. 461 613 239

18. 8. Čt 19.00 Tomasz Ritter (Polsko) - klavírní recitál B.L.A., vstupné 100 Kč • zámek - expozice klavírů www.bach-academy.org
19. 8. Pá 18.00 TPP: Kouzelná kulička - pohádku uvádí Kejklířské divadlo • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311

19.30 TPP: Chancers - ska, koncert • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311
20.00 Tequila night • Cafebar Underground tel. 725 846 248
21.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

20. 8. So 19.00 Koncert Bachovské letní akademie - vstupné dobrovolné • kostel Rozeslání sv. Apoštolů - Toulovcovo nám. www.bach-academy.org
21.00 Diskotéka 80. - 90. let • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

24. 8. St 8.30 Výlet do budislavských lesů - odjezd v 8.30 ze stanoviště č. 8, autobusové nádraží • Rodinné centrum Litomyšl tel. 732 141 575
19.30 Středa hudby Vám třeba: Proč ne band (SY) - vstup volný, za nepříznivého počasí se nekoná • Smet. dům - park tel. 461 613 239

25. 8. Čt 13.00 Pyrocar 2011 - propagační jízda historických hasičských vozidel • Smetanovo náměstí www.pyrocar.estranky.cz
26. 8. Pá 21.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

18.00 TPP: Jak Káča nad čerty vyzrála - Divadlo „M" Praha • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311
19.30 TPP: BraAgas - koncert • Toulovcovo náměstí, v případě deště MC Kotelna tel. 461 653 311
19.30 Závěrečný koncert Letního orchestru mladých • kostel Povýšení sv. Kříže www.lkom.cz

27. 8. So 19.00 Bez předsudků - komedii uvádí div. soubor Amadis, Brno, 200 Kč • Klášterní zahrady, v případě deště Zlatá Hvězda www.dobredivadlo.cz
28. 8. Ne 10.00-16.00 Malování na letní ovoce z textilu - prázdninové tvoření • zámecké infocentrum tel. 461 611 066

13.00-17.00 Rozloučení s prázdninami - veselé odpoledne pro školáky, předškoláky i poškoláky • zámecké sklepení tel. 724 063 041
18.00 Čechomor a hosté - Kooperativa Tour 2011 - koncert; 300 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a www.ticketstream.cz) a 350 Kč na místě 

• zámecký amfiteátr (vstup do areálu od 16.00) www.cechomor.cz
31. 8. St 10.00 Ukončení prázdnin v Klášterních zahradách • Klášterní zahrady tel. 732 141 575

19.30 Středa hudby Vám třeba: Pink Panthers (Sy) - vstup volný, za nepříznivého počasí se nekoná • Smetanův dům - parktel. 461 613 239
3. 9. So 19.00 Hradozámecká noc 2011 - noční prohlídky na zámku Litomyšl • zámek Litomyšl www.zamek-litomysl.cz

19.00 Improliga - divadlo jako hokej aneb Paleťáci versus hosté • Cafebar Underground tel. 725 846 248
20.00 Hasheberry - koncert • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Hrajeme v Litomyšli • v některých hospodách a barech bude znít živá muzika různých stylů www.litomysl.cz
20.00 Lady I and The Blues Birds - koncert, vstupné dobrovolné • nekuřácká restaurace Lidový dům www.bclit.org

Žena v trysku století - divadelní představení v zámeckém divadélku • zámecké divadélko www.zamek-litomysl.cz

do 9. 9. Odkud vychází slunce / výstava obrazů Lucie Staňkové a keramiky Ireny Hirai / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně 8-18 / tel. 461 613 191
do 4. 9. Zdeněk Miler dětem! / interaktivní výstava nejen o Krtečkovi / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
do 18. 9. Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. Hračky s příběhem / výstava / Státní zámek Litomyšl / Út - Ne 9-17
do 30. 10. Keramické setkání „SOCHA A PROSTOR" / výběr z 8. ročníku bienále Keramické setkání 2010 v Kolíně / zámecké sklepení / 9-17
do 1. 10. Farmářské trhy / Toulovcovo náměstí / každou sobotu od 8 do 11 (s vyjímkou 6. 8. a 17. 9.) 
do 28. 8. Hry a klamy /interaktivní výstava hlavolamů / zámecká obraz. galerie v 2. patře zámku, arkády a některé restaurace / na zámku 9-12 a 13-17
do 2. 9. Toulky za krásami Česka a Slovenska / výstava průvodců a fotografických publikací / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době
do 2. 9. Našlo se v knihách v knihovně / netradiční výstava, při které si můžete vyzvednout i vaše „ztracené“ předměty / knihovna / ve výpůjční době
od 13. 8. do 14. 8. Dny americké kuchyně / menu s americkými pokrmy, k tomu reprodukovaná americká hudba / restaurace Karlov / po oba dny od 11.00
od 26. 8. do 28. 8. Víkend pro Tibet / Cafebar Underground
od 19. 8. do 28. 8. Dny japonské kuchyně / hotel Aplaus / denně od 11.00 
od 20. 8. do 26. 8. Výstava květů pozdního léta / tradiční výstava, vstup zdarma, parkoviště v areálu, občerstvení / Ovocné a okrasné školky / denně 8-17
od 6. 9. do 10. 9. 49. ročník Českobudějovického okruhu / výstava fotografií / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17 

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

V LITOMYŠLI V SRPNU 2011 



KINO SOKOL Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

16., 17. 8. Út, St Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - Film USA. „Harry Potter a Relikvie smrti - část 2“ je posledním dobrodružstvím ságy o Harry Potterovi.  
18., 19. 8. Čt, Pá V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. 
21. 8. Ne 17.00 Režie: David Yates. 120 min., vstupné 80 Kč 
23., 24. 8. Út, St X-Men: První třída - Film USA. „Příběh filmu X-Men: První třída se odehrává ve 40. až 60. letech minulého století. Hrají: James McAvoy,

Michael Fassbender, Kevin Bacon, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult aj. Režie: Matthew Vaughn. T., 110 min., vstupné 65 Kč • od 12 let
25.8. Čt Šmoulové - Film USA. Jsou malí, modří, roztomilí a nešťastnou náhodou se ocitnou přímo uprostřed New Yorku s Gargamelem v patách.  
26.8.  Pá 17.00 a 19.30 Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sophia Vergara, Tim Gunn, Hank Azaria aj. Režie: Raja Gosnell. 90 min., vstupné 70 Kč
28. 8. Ne 17.00 Pan Popper a jeho tučňáci - Film USA. Mr. Popper´s Penguins. Jim Carrey, jeden z nejúspěšnějších komiků současnosti, se ve filmu Pan Popper

a jeho tučňáci vrací k žánru rodinné komedie. Režie: Mark Waters. 90 min., vstupné 65 Kč
28. 8. Ne Princ a pruďas - Film USA. Čáry. Máry. Fuck. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu 

druhému zcela chybějí. Hrají: James Franco, Danny McBride, Natalie Portman aj. Režie: D. Gordon Green. T., 100 min., vstupné 65 Kč • od 15 let
30., 31. 8. Út, St Transformers 3 - Film USA. Naše poslední útočiště. Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Malkovich, Frances McDormand aj.  
1., 2. 9. Čt, Pá Režie: Michael Bay. 110 min., vstupné 65 Kč

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: Zámecké informační centrum otevřeno:
Po - Pá: 9.00-19.00  Po: 9.00-16.00 
So - Ne: 9.00-15.00 Út - Ne: 9.00-17.00

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal,
Eventim a Vstupenky.cz. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek Student Agency a rezervace letenek.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Dále v prodeji: víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky, suvenýry,...
Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz

do 30. 10. Adolf Kašpar - Filosofská historie / výstava /Rodný byt B. Smetany / Út–Ne 9-12 a 13-17
do 31. 8. Zdeněk Sýkora: Geometrické studie (1961-1962) / výstava obrazů / White Gallery Osík / denně 10-12 a 13-17 nebo po telefonické domluvě 
do 31. 8. Martin Janecký: Herbarium / skleněné plastiky na motivy děl J. Váchala / Portmoneum / Út–Ne 9-12 a 13-17 
do 28. 8. Jiří Hejna: Vesmír je jako Pták Ohnivák / výstava obrazů malíře kosmu / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17 
do 10. 9. Andy Warhol / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář / Čt až Ne 10-18 

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE

Sobota 6. srpna:
od 18.00 - Trio de Janeiro • Vinárna U Mydláře
od 20.00 - Electronic Music Night • nekuřácká restaurace Lidový dům
od 20.00 - Jamison Young - urban folk musik z Austrálie • Music Club Kotelna
od 20.00 - Two bases • dvoreček Evropského školicího centra
od 20.00 - Trilobajt tak trochu jinak • Restaurace Veselka
od 20.00 - L.M.A. - tři kluci na kytary • Restaurace Karlov
Sobota 3. září: 
od 20.00 - Y-Trompa - na keyboard, saxofona a perkuse účinkují Leoš Marek a Honza Kasal • Vinárna U Mydláře
od 20.00 - Lady I & The Blues Birds • nekuřácká restaurace Lidový dům
od 20.00 - Willow Lake - rock, Hashberry - rock s prvky grunge a folku • Music Club Kotelna
od 20.00 - Pepa Čečil z Prahy hraje na fňuknu - heligonku • Na Sklípku
od 20.00 - Zastávka Mileč Revival - punk/rock z Lubné • Restaurace Veselka
od 20.00 - W.A.F. - rock z Vysokého Mýta • Restaurace Karlov
od 20.00 - Lucie Kratochvílová a Jiřina Macháčková - příčná flétna, kytara • hotel Zlatá Hvězda
od 20.00 - Omega duo z Trstěnice - klávesy, kytara • Garage Bar
od 20.00 - Ponny Expres - country, bluegrass • Restaurace U Medvěda
od 17.00 - Trilobajt tak trochu jinak • předzahrádka Sun bar nebo Restaurace U Slunce
od 20.00 - Iuventus Survival - sbor, kytary • Restaurace U Slunce
od 19.00 - Improliga - divadlo jako hokej aneb Paleťáci versus hosté • Cafébar Underground

HRAJEME (SI) V LITOMYŠLI

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané
na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je
znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz

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

zámecký amfiteátr Litomyšl
neděle 28. srpna 2011 v 18 hodin
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Prevence a léčba zavšivení

Prostředí, které vším nabízejí lidské vlasy, se v průbě-
hu roku nemění. Zvýšení výskytu vši dětské však svěd-
čí prázdniny - jak letní, tak zimní. Často se totiž tolik
nedbá na hygienu a děti bývají mezi sebou v těsnějším
kontaktu. Obecně je tedy zaznamenáván zvýšený
výskyt vši dětské po návratu dětí z prázdnin. 
Veš dětská je drobný hmyz, který zamořuje vlasy
na lidské hlavě. Dospělá veš je dlouhá asi 2 – 4 mm a je
pouhým okem těžko viditelná. Samička klade denně
několik drobných, perlově bílých vajíček. Ty připevňu-
je k vlasu v těsném sousedství pokožky (hnidy ve vla-
sech). Z vajíček se líhnou po 8 dnech larvy a asi
za dalších 10 dnů pak dospělé vši. Larvy i dospělé vši se
živí krví. Bodnutí vší je příčinou svědění a mnohdy
urputného škrábání ve vlasech.
Veš neskáče ani nelétá, ale umí plavat a přenáší se pří-
mým kontaktem z pokožky na pokožku nebo pro-
střednictvím předmětů, které jsou s vlasovou
pokožkou v kontaktu (hřebeny, čepice, sponky…).
Přestože může veš napadnout kohokoli, bez ohledu
na osobní hygienu, jsou k nákaze náchylnější přede-
vším děti ve věku od 5 do 11 let. 
Hlava, která svědí, alarmuje! Spolehlivá známka náka-
zy vší je svědění pokožky hlavy, především v oblasti

šíje a za ušima. Dětem je třeba kontrolovat vlasy mini-
málně jednou týdně, i když je hlava nesvrbí. V přípa-
dě výskytu vší v kolektivu je nutná denní kontrola
vlasů.
Jak zbavit hlavu vší?
- Pečlivě prověřte pokožku hlavy každého člena vaší
rodiny za pomoci hustého hřebene, při použití lupy,
za denního světla (spolehlivější, než světlo umělé).
- Ošetřete všechny nositele vší vhodným přípravkem,
a to ve stejný den, aby bylo zabráněno opětovné kon-
taminaci.
- Hustým hřebenem odstraňte odumřelé vši a hnidy.
- Vhodným přípravkem navlhčete všechny předměty,
ve kterých by mohly být vši zachyceny – čepice, hřebe-
ny, límce...
- Vyměňte prostěradla, povlečení, ručníky, osobní prá-
dlo a vyperte vše minimálně při 60 °C.
- V příštích nejméně 10 dnech zkontrolujte všechny
ostatní členy rodiny, zda nemají také vši. Jestliže se
zjistí zamoření vešmi, mělo by být rovněž ošetřeno.
- Dekontaminaci neomyvatelných předmětů provádějte
tak, že je umístíte do plastového sáčku a uložíte nejmé-
ně na 3 týdny při pokojové teplotě nebo alespoň na 24
hodin při teplotách od -15 do -18 °C do mrazničky.
- Důkladně vysajte koberce, podlahy, čalounění
a sáček z vysavače zlikvidujte.

za Lékárnu U Slunce Táňa Tomášková a -red-

o zdraví...

z dopisů čtenářů

Podivné hrátky s restaurací Undeground
„Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak
zakázali psát a zakázali zpívat a bylo jim to málo.
Poručili dětem modlit se jak si přálo veličenstvo Kat“
(píseň Karla Kryla, 1968, Veličenstvo Kat ). Je konec
měsíce června, krásný podvečer, škola končí. Je půl
osmé večer. Do nově zrekonstruované, překrásné,
útulné a stylově vybudované letní restaurace
Underground doráží skupina mladých, veselých
dívek z pedagogické školy. Dají si něco na občer-
stvení, jedna z nich rozbalí kytaru a začne zpívat.
Pozorný, typicky český občan - udavač zbystří
pozornost, bere telefon… A za chvíli je to jako z akč-
ního filmu. Městská policie vpadne do restaurace
průchodem z náměstí, státní policie zase hlavním
vstupem z Umrlčí ulice. Chyběla snad jen helikopté-
ra a služební psi. Kontrola občanek, sdělení nere-
spektování zákazu hrát a zpívat. Na očích dívek se
objevily slzy, strach, vyděšení. Ne, to není příběh
z období vlády jedné strany, stalo se to v červnu
2011.
Co se za tím skrývá? Začal jsem pátrat. Letní restau-
race je zde již řádně zkolaudovaná víc jak 10 let.
Nikomu se ji ale nikdy nepodařilo rozjet, všichni
zkrachovali. Až přišla jedna mladá, šikovná dívka,
která měla nápad, invenci, chuť, energii, představi-
vost, pracovitost. Investovala se svoji rodinou
do rekonstrukce nemalé prostředky a podnik rozjela.
Dostavil se obrovský úspěch v podobě stále plné res-
taurace. Taky tam velmi rád chodím. Kam jinam v
Litomyšli mohou zajet například maminky  s kočáry
a bezpečně sledovat svoje děti. Úspěch se ale u nás
neodpouští. Máme zde nesmyslné vyhlášky o 45 deci-
belech ve dne a 35 decibelech v noci, vyhlášky
o nočním klidu po 22. hodině a najednou se také
objevují pomluvy majitelů, že se tam konzumují
drogy. Schválně jsem tam zašel několikrát pozdě
večer a nic takového jsem neviděl. Navíc provoz této
letní restaurace trvá 3 měsíce v roce. Majitelka se
navíc snažila zorganizovat víkendové hraní místních
skupin v litomyšlských restauracích, ale najednou je
zde zase jakási věta v kolaudačním rozhodnutí
o zakázání jakékoliv hudby.
Kytara a zpěv prostě k hospodě patří, to nám neza-
kazovali dříve ani komunisté. Co ještě všechno
pro hluk zakážeme? Smetanovu Litomyšl? Zavřeme
všechny hospody a zahrádky? Zastavíme provoz
na silnicích...            Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel

Zavřený krytý 
plavecký bazén
Měla jsem velkou radost, že je v Litomyšli konečně
krytý plavecký bazén a nemusíme již jezdit do České
Třebové. Nepříjemně mě překvapilo, že je bazén celé
dva prázdninové měsíce uzavřen. V červenci a srpnu
bývá skoro každý rok deštivo a chladno. 
Co je tady za špatného počasí pro turisty, znavené
návštěvou památek? Krytý plavecký bazén. Ale zavře-
ný. Tak hurá do České Třebové. 
I za pěkného počasí je dost lidí, kteří si chtějí zajít do
páry a zaplavat a netouží po celodenním pohybu na
plovárně. A co děti, které mají prázdniny? 

Zd. Staňková
Více o Krytém plaveckém bazénu Litomyšl

čtěte na straně 2.

Odpověď
Svoboda jednoho končí tam,
kde začíná svoboda druhého
Nepřísluší mi hodnotit konkrétní situaci v Cafebaru
Underground. Dovolte mi však několik obecných vět
k danému tématu. 
Městská policie je zde proto, aby chránila obyvatele
Litomyšle. „Pokud nás někdo zavolá k rušení nočního
klidu, je naší povinností pokusit se zajistit v dané
lokalitě klid. Jsme tady na ochranu lidí,“ říká Jana
Bulvová z Městské policie Litomyšl a zároveň říká: „To,
co se spícím lidem zdá jako velký rámus, může být pro
bdícího běžný hovor. Záleží na akustice daného místa,
množství lidí, kteří si najednou povídají a mnoha dal-
ších faktorech.“ 
Limity hluku a vibrací žádná obecně závazná vyhláška
města Litomyšle neupravuje. Tyto limity jsou stanove-
ny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a nařízením vlády 148/2006 Sb. Pokud se jedná
o noční klid, jeho definice je upravena obecně závaz-
nou vyhláškou města Litomyšle č. 02/08. „K problema-
tice nočního klidu se vyjádřil i Ústavní soud v nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 44/06 (č. 189/2007 Sb.),“ říká tajemník
Městského úřadu Litomyšl Bohuslav Pulgret a upřes-
ňuje stanovisko soudu: „Definuje-li obec dobu noční-
ho klidu a stanoví-li po tuto dobu přiměřená omezení,
např. zachovávat klid a omezit hlučné projevy, nepře-
kročí tím meze stanovené § 10 písm. a) a písm. b)
zákona o obcích.“ Z nálezu Ústavního soudu dále
vyplývá ujištění, že pojem nočního klidu není v žád-
ném právním předpise vymezen. Ústavní soud doporu-
čuje, aby obec v rámci úpravy místních záležitostí
veřejného pořádku vymezila tento pojem vyhláškou.
„Konkretizace pojmu nočního klidu, také za situace,
kdy je „porušení nočního klidu“ bez bližšího upřesně-
ní přestupkem proti veřejnému pořádku [§ 47 odst. 1
písm. b) zákona o přestupcích], žádoucím způsobem
přispěje k právní jistotě,“ píše se v nálezu.  
Město Litomyšl hraní v hospodách a restauracích zaka-
zovat nechce. Naopak, projekt s názvem Hrajeme (si)
v Litomyšli, který vymyslela Pavlína Růžičková z agen-
tury Di piu a nadchla pro něj řadu místních hospod,
restaurací a barů, radnice podporuje. Projektu se
účastní víc než dvacet kapel.

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl

Smetanovo náměstí 58 • tel. 603 115 452
e-mail: litomysl@artossreality.cz

NABÍZÍME:
Litomyšl – byt 3+1 87 m2 v OV. Prodej prostorného
slunného bytu ve 4. patře zateplené panelové
budovy na ul. Dukelská. Byt má nová plastová
okna. Nízké náklady. Cena 1.290.000,- Kč
Litomyšl – garáž v lokalitě za cihelnou
Prodej pěkné garáže v řadové zástavbě. Ihned
k použití. Cena 135.000,- Kč
Litomyšl – cihlový byt 2+1 57 m2 v OV, ul. 17.
listopadu. Byt je v 1. p. malého bytového domu,
po kompletní rekonstrukci je topení včetně
nového plynového kotle, nová je i kuchyňská
linka. Okna směřují V– Z. Cena 1.378.000,-Kč
Čistá – stavení s velkým uzavřeným dvorem,
stodolou, podstájí a bývalými chlévy. V jedné
části je byt. j. 3+1 s nutností částečné rek.;
v druhé části domu je 2+0. Pozemky 1,5 ha.

Cena 1.760.000,-Kč
Litomyšl – kancelářské prostory k pronájmu
Větší kancelář v 1. patře budovy v centru města
o celkové výměře 74 m2. Dvě místnosti
a kuchyňka se sociálním zařízením.

Cena 8 000,- Kč + energie
Menší kancelář 20 m2 v centru se sociálním zaří-
zením. Cena 5000,- Kč. + DPH + energie
Česká Třebová - krásný nový byt v OV 98 m2

(2008). Netypická kuchyně, velké místnosti
s vysokými stropy. Parkování ve dvoře. Tesco,
Lidl 5 min. Cena 1.349. 000,- Kč
Karle – řadový RD, okal, celkem 6+1, pozemky
celkem 1123 m2, na zahradě je podsklepené hosp.
stavení. Zatepleno 2003. Cena 834. 000,- Kč
Proseč – Miřetín rekreační chalupa. V přízemí
kuchyně, velká společenská místnost s terasou
koupelna; v patře 3 ložnice, koupelna, kuchyň-
ský kout. Vytápění elektrokotlem nebo kotlem
na TP. Možno také koupit jako investici a prona-
jímat - smlouva s CK. Cena 1.590.000,- Kč

w w w.ar tossreality.cz
zde naleznete kompletní nabídku

Pronajmu byt 3+1 
v šestibytovém zděném domu, Zahájská ul., Litomyšl,

7000 Kč / měs. + energie. Tel. 602 789 015.
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Studenti litomyšlských středních škol úspěšní 
v Středoškolské odborné činnosti

Studenti Gymnázia v Litomyšli sbírají další úspěchy
Gymnazisté úspěšně bodovali ve Středoškolské odbor-
né činnosti (SOČ), kde obhájili své práce a umístili se
na předních místech. Tři studenti, kteří úspěšně repre-
zentovali gymnázium na krajské soutěži SOČ, se spolu
s dalšími soutěžícími se v červnu rozjeli do Tábora
a Sezimova Ústí na 33. ročník celostátní přehlídky
Středoškolské odborné činnosti. Všichni zúčastnění
vytvořili práce na vybrané téma z 18 oborů. Pardubic-
ký kraj zastupovali i tři studenti Gymnázia A. Jiráska
v Litomyšli: Jiří Sokol v oboru fyzika se svou prací Syn-
tézy tenkých nanostrukturických polypyrrolových vrs-
tev v rámci projektu Otevřená věda 2, Matěj Kmošek
v oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby
s prací Kamenné kříže a křížové kameny okresu Svita-
vy. Oba jsou studenty druhého ročníku. Třetím účast-
níkem byla Miloslava Dočkalová ze septimy. Ta
soutěžila s prací Muž Určený K Likvidaci  - Osud politic-
kého vězně Miloslava Dočkala (*13. 6. 1927) v letech
1949–1960 v oboru historie.
Na slavnostním přivítání v Divadle Oskara Nedbala
v Táboře se všichni seznámili s celovíkendovým pro-
gramem. Přeci jen víkend není moc dlouhý, tak

na autory všech prací čekala již v sobotu ráno obhajo-
ba. Večer pro odreagování zhlédli kulturní program,
připravený Základní uměleckou školou v Sezimově
Ústí, a nakonec vystoupení skupiny RUF. V neděli
dopoledne si účastníci mohli vybrat mezi několika
výlety po zajímavých místech v okolí Tábora. Odpoled-
ne již proběhlo samostatné vyhodnocení a zhodnocení
letošního 33. ročníku SOČ, které bylo pro litomyšlské
gymnázium velice úspěšné. Každý z reprezentujících

Hodně mi pomohla moje rodina, která se mnou
za kříži jezdila a celkově mě významně podporovala.
Dále mi pomohla také paní Marešová - Kesselgrubero-
vá z Gymnázia v Litomyšli, která mi pomáhala přede-
vším s formální stránkou práce. Na práci jsem
pracoval v průběhu celého roku, nejdelší dobu trval
sběr informací a u velké části z nich také překlad
z němčiny. Hodně času také zabralo hledání křížů.
Konečné sepsání práce již tak časově náročné nebylo. 

Máš s touto prací nějaké plány do budoucna? 
Tak na jiné soutěže se s prací nechystám, ale určitě
chci práci dále prezentovat. Zjištěné informace o kří-
žích budu publikovat a také je rozšiřovat formou před-
nášek. Dvě přednášky už mám za sebou, jedna se
konala v Městské knihovně v Litomyšli a druhá
v Sebranicích. 

Co by studenti, kteří přemýšlí o napsání odborné
práce, měli udělat, aby se dostali na nejvyšší možnou
účast v SOČ? 
Tak nejdůležitější je výběr tématu a také odborné
vedení. Každý by si měl vybrat téma, které je mu vlast-
ní, ale zároveň má i rozsáhlejší význam. Odborné vede-
ní je při psaní odborné práce velmi důležité, protože
práce musí splňovat určité formální prvky.  

Ilona Holomková, foto Jiří Sokol, studenti gymnázia 

Pedagogická škola podporuje své studenty v účasti
ve vědomostním soutěžení
V soutěži Středoškolské odborné činnosti jsou úspěš-
ní také studenti pedagogické školy v Litomyšli. Nejús-
pěšnější řešitelé tak jsou často vybíráni k účasti
na obdobných mezinárodních soutěžích. Také letos se
studentky pedagogické školy, které představily práce
na nejrůznější témata, v konkurenci neztratily. Tereza
Rumlerová, žákyně třetího ročníku pedagogické
školy, se svojí prací s názvem Život s tělesným postiže-
ním dostala dokonce až do celostátního kola, kde
obsadila nádherné 6. místo. Nominována byla
i na Swiss Talent Forum 2011na téma Budoucnost
zdraví. Jedná se o prezentační akci, která se uskuteč-
ní ve Švýcarsku od 5. do 8. září. „Od ostatních se tato
práce odlišovala nejenom délkou, ale i hloubkou pro-
vedeného výzkumu,“ míní Pavlína Nováková, garant
středoškolské odborné činnosti v litomyšlské pedago-
gické škole. „Problematika je mně velmi blízká, oba
rodiče jsou tělesně postižení a také řada rodinných
přátel se pohybuje na invalidním vozíku,“ komentuje
výběr tématu samotná Tereza Rumlerová, která se
netajila podivem nad skutečností, jak málo toho
veřejnost o lidech s handicapem ví. „Svojí prací jsem
chtěla i svým způsobem potěšit rodiče,“ říká sympa-
tická osmnáctiletá dívka. Dle jejích slov byla jedním
z impulsů pro zvolenou problematiku také snaha pou-
kázat na problém bariér, psychiku postižených či zma-
povat názory na začlenění postižených
do společnosti. Se zajímavým námětem přišla do sou-
těže SOČ i další studentka Šárka Vopařilová. Její práce
nesla název Tetování od A do Z aneb co jste možná
nevěděli o trvalém inkoustovém zdobení těla. Šárka
sice nepostoupila do dalších kol, svoji účast ve vědo-
mostní soutěži však rozhodně nepovažuje za ztracený
čas. Říká: „Posbírala jsem díky účasti v SOČ mnoho
cenných zkušeností, které využiji během dalšího stu-
dia. A to mi nikdo nevezme.“ Právě Šárka se mohla
přesvědčit o tom, jak důležité je nejenom vybrané
téma teoreticky zvládnout, ale o svých názorech též
přesvědčit náročnou porotu. Dalšími účastnicemi
ve studentské odborné činnosti byly Nikola Svobodo-
vá a Jana Jiráková. Nikola s prací na téma Vliv relaxa-
ce a relaxačních her na děti v mateřské škole
postoupila do kola krajského, kde se umístila na dru-
hém (nepostupovém) místě. Další reprezentantkou
pedagogické školy v kraji byla Jana Jiráková. V kvalit-
ní konkurenci zde obsadila 3. místo s prací Sportovní
tanec.
Učitelům pedagogické školy se tak bezesporu daří
plnit cíl SOČ, vést talentované žáky k samostatnému
a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.

Zuzana Fruniová

studentů získal cenné místo. Jiří Sokol si odvezl cenu
za 3. místo, Miloslava Dočkalová za 4. místo a Matěj
Kmošek získal ceny za 1. místo. 
Rozhovor s vítězem celostátního kola Středoškolské
odborné činnosti v oboru teorie kultury, umění a umě-
lecké tvorby Matějem Kmoškem:

S jakou prací jsi soutěžil? 
S prací Kamenné kříže a křížové kameny okresu Svita-
vy. Práce mapuje současný stav křížů, které jsou dnes
všeobecně známy hlavně jako tzv. smírčí kříže. Toto
označení není zcela správné, jedná se spíše o kříže
pamětní. Smírčí kříž byl zhotoven vrahem jako výraz
pokání, trest za spáchaný čin a na památku zavraždě-
ného. Pamětní kříže byly však postaveny blízkými
nebo rodinou zesnulého, který byl zabit, nebo zemřel
při nějaké nehodě. Prací jsem chtěl ukázat, kolik křížů
na území Svitavského okresu stálo v minulosti a kolik
jich můžeme najít dnes. Prací jsem chtěl také docílit
zvýšení zájmu o kříže a hlavně o jejich ochranu. 

Jakých soutěží ses s touto prací zúčastnil a jaká jsi
získal ocenění? 
Soutěžil jsem pouze v SOČ, kde jsem prošel čtyřmi
stupni této soutěže. Školním, okresním, krajským
kolem a celostátní přehlídkou, kde jsem se umístil
ve svém oboru na prvním místě.

Jak ses k tomu dostal?
K SOČ mě přivedla vlastně moje rodina, mí bratři totiž
také soutěžili v SOČce. Věděl jsem tedy zhruba, co
můžu čekat. K zvolenému tématu jsem se dostal také
přes rodinu, protože jsme některé kříže už dříve hleda-
li a zajímali se o ně. Hlavním podnětem ale bylo objeve-
ní kříže u nás v Sebranicích, který není v žádné
literatuře zmiňován, protože na své původní místo byl
postaven až v roce 2008. Chtěl jsem ukázat, že je i dnes,
kdy se kříže často ztrácí, možné, že se nacházejí i nové. 

Co se ti dostalo v účasti na této soutěži do budoucna? 
Samozřejmě jsem získal mnoho cenných zkušeností
a mimo jiné jsem si vyzkoušel, jak se píše odborná
práce, což se velmi hodí především na vysoké škole. 

Co všechno člověk musí podstoupit a udělat, když si
řekne, že udělá nějakou odbornou práci?
Nejdříve je nutné si vhodně zvolit téma práce. Poté

následuje většinou shromáždění materiálu k dané pro-
blematice. Toto shromáždění může být v různých pří-
padech velmi odlišné. V mém případě jsem čerpal
z velké části z německé literatury, kterou bylo proto
nutno přeložit, v čemž mi pomáhali známí. Také jsem
s rodinou kříže musel najít, změřit a vyfotit. Práce by
také měla obsahovat určitý objev, něco co do té doby
nebylo známo, aby se nejednalo pouze o sepsání již
známých informací. Nakonec se musí ze zjištěných
informací sepsat vlastní práce. 

Kdo všechno ti s prací pomáhal, kolik času jsi tomu
věnoval?

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
•18. - 20. srpna 
HIP HOP Kemp, 10. ročník netradičního hudeb-
ního festivalu, Festivalpark - letiště H. Králové

CHEB
•26. - 27. 8. srpna  
Valdštejnské slavnosti, historická slavnost
města Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC
•27. srpna v 19.00 hodin 
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - operní
představení na III. nádvoří st. hradu a zámku

KUTNÁ HORA
•Červenec – září 
Kutnohorské léto – celoprázdninový festival,
netradiční prohlídky historických objektů s dopro-
vodným programem sedm dní v týdnu

POLIČKA
•19. - 21. srpna 
Festival Polička 555 – 20. ročník multižánrového
festivalu v ulicích města (klasická hudba, jazz,
rock, divadlo, staročeský jarmark, ohňostroj, VĚŽNÍ
HUDBA - věž kostela sv. Jakuba, KAMELOT, DEEP
PURPLE REVIVAL BRNO, MONKEY BUSINESS….)

TELČ
•19. – 20. srpna  
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna aneb Telč na počátku
vlády Františka Josefa I., tradiční kulturněspole-
čenská akce města s lidověhistorickou tématikou

TŘEBOŇ
• 6. srpna 
Lázeňská Třeboň - součástí lázeňských slavnos-
tí  bude tradiční doprovodný program: ochutnáv-
ka a prodej lázeňských likérů a lázeňských
oplatků, průvodcovské prohlídky obou lázní
(11.00 - 13.00), volný vstup do bazénů a na
bowling

více na www.ceskainspirace.cz

Inspirace
z České inspirace 
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Uskutečnil se první ročník 
Regionálního turnaje v rybolovu

Dne 25. června proběhlo na Mendryce, na rybníku
Místní organizace České rybářského svazu (MO ČRS)
Litomyšl úvodní kolo prvního ročníku „Regionálního
turnaje v rybolovu“. Z pozvaných sedmi organizací
z okolních měst se soutěže zúčastnila MO Česká Tře-
bová, MO Jimramov a MO Litomyšl. Samotné závody
nám bohužel narušovalo nestálé přeháňkové počasí,
jenž mělo negativní vliv na chování a záběry ryb.
I přesto se ulovilo více než padesát kusů ryb, z nichž
největší byl kapr o velikosti 51,5 cm a přemohl ho
rybář z Jimramova. Nejúspěšnějším rybářem se s
401,5 cm ulovených ryb stal náš člen Petr Jandík.
Svými body rozhodl o vítězství naší organizace. Kole-
gové z Jimramova byli druzí a na třetím místě skon-
čila MO Česká Třebová. 
Více než nevlídné počasí nás mrzí neúčast soused-
ních organizací jako třeba Vysokého Mýta nebo Svi-
tav. Jedná se ale o pilotní projekt a úvodní kolo a my
budeme doufat, že v příštím ročníku bude účast hoj-
nější. Na další kola letošního ročníku pojede družstvo
z naší MO ke kolegům do Jimramova a České Třebo-
vé. 
Touto cestou bych chtěl poděkovat našim členům
za perfektní reprezentaci. Pro soutěžící a hosty při-
pravil náš jednatel Josef Pěček vynikající zabíjačkový
guláš a skvělou mišmaš polévku. Předseda naší MO
Zdeněk Kmošek zase ugriloval šťavnaté steaky.
Za pohoštění jsme sklidili velkou pochvalu, a za to
výše jmenovaným náleží poděkování. Věřte, a to mi
mnozí podepíší, že takový kotlíkový gulášek, připra-
vovaný v přírodě u vody, chutná mnohem víc než
kaviár či ústřice servírované na stříbře v restaurantu
ozářeném Michelinovými hvězdami! Dík patří i naše-

Foto vítězného družstva: zleva Petr Jandík, Jakub Kostlán,
Josef Vojta, Jiří Jakubec, Lukáš Vajrauch a nelovící vedoucí
družstva Jaroslav Bryška.

mu hospodáři Zdeňkovi Laštovicovi za kvalitní zaryb-
nění. Zvláštní poděkování za finanční podporu nále-
ží Městu Litomyšl a panu Lorencovi, majiteli H.R.G.
spol. s r. o. Litomyšl. Za poskytnutí věcných cen
pro soutěžící děkujeme Saint –  Gobain Vertex, s.r.o.
Litomyšl a Rybářství Litomyšl, s.r.o. Každý ze závod-
níků si odvezl pohár, pěkné ceny a drobné upomínko-
vé předměty.
Dobrá nálada a spokojenost, kterou naši hosté dávali
upřímně najevo, i pochvalná odezva je pro nás velkou
odměnou, povzbuzením i důkazem toho, že naše
práce nebyla marná. Velice rádi bychom v tomto
duchu chtěli pokračovat i v dalších letech. Více
na našich stránkách  www.crsmo-litomysl.wbs.cz.

Jaroslav Bryška, organizátor a autor projektu, 
foto archiv MO Litomyšl 

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 576 600 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, plotové desky včetně sloupků, skruže,

dlažby, meliorační žlaby.

MÍCHACÍ CENTRUM             Architectural Coatings EMEA
• Vysoce kvalitní fasádní barvy a omítky za super ceny

- na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády
• Tónované malířské barvy dle moderních trendů
• Velký výběr lazurovacích laků 
• Každý měsíc slevové akce

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
• Od českých, španělských a polských výrobců

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

Smetanovo nám. 85, 86
Litomyšl
tel.: 461 612 509

Vestičky od BESIPu
putovaly do zámecké
mateřské školy
Přes stovku reflexních vestiček získaly děti ze zámec-
ké Mateřské školy v Litomyšli. V úterý 28. června jim
je předal krajský koordinátor BESIPu pro Pardubický
kraj Otakar Švec za přítomnosti místostarosty města
Radomila Kašpara a vedoucí odboru školství, sportu
a volného času Milady Nádvorníkové. Vestičky by
měly přispět k bezpečnosti dětí při vycházkách. 
Vidět a být viděn je název kampaně Ministerstva
dopravy České republiky, v rámci které získal Pardu-
bický kraj kolem dvou tisíc reflexních vest pro děti.
„Být viděn je v dopravě velmi důležité a na těch
našich nejmenších nám nejvíce záleží,“ uvedl koordi-
nátor BESIPu Otakar Švec a dodal: „Všechny obce
s rozšířenou působností obdržely určitý počet vest,
a tak jsme vybavili ty nejaktivnější školy a školky.“
Vedoucí odboru školství Milada Nádvorníková navíc
prozradila, že: „Postupně vybavíme i ostatní mateř-
ské školy v Litomyšli.“ 
Zámecká mateřská škola má jednu výhodu oproti dal-
ším školkám i školám. Má dopravní hřiště, na kterém
se mohou děti učit dopravní výchově. „Vybavené je
mobilními značkami i semafory, má také vozový park.
Po dohodě s vedením I. mateřské školy mohou
i v současné době toto hřiště využívat ostatní školky
i školy,“ uvedla Milada Nádvorníková. Právě díky
tomuto dopravnímu hřišti by se mohla rozvinout
další spolupráce s BESIPem, který nabízí podporu
v řadě aktivit, ať už jsou to soutěže nebo dopravní
výchova. „BESIP má tři základní pilíře – úroveň
pozemních komunikací a jejich bezpečnost, úroveň
našeho vozového parku a třetí je lidský činitel.
A na ten se právě zaměřujeme my a začínáme od těch
nejmenších – mateřských a základních škol. Pořádá-

(Fitcentrum Fila, U Plovárny 1130, Litomyšl) pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II.
aneb TÝDEN V POHYBU
pro dívky 9 – 13 let (3. – 6. třída ZŠ)

15. 8. – 19. 8. 2011 (8 – 15 hodin) / Cena: 1 250 Kč
Rezervace, přihlášky, informace:
lucie.jandikova@tiscali.cz, tel. 777 288 770,
www.jandikova.cz    

me pro ně výukové kurzy, které mají 10 hodin – pět
hodin teorie a pět hodin praxe právě na dopravních
hřištích. Oslovujeme ale také starší kategorie základ-
ních škol formou soutěží jako Dopravní soutěž mla-
dých cyklistů. Ta je školní, okrsková, okresní, krajská
a republiková. Letos v září nás čeká evropské kolo
v Paříži,“ upřesnil Otakar Švec. Možnost rozsáhlejší
spolupráce mezi BESIPem a litomyšlskou radnicí je
však ve fázi jednání, potvrdila to i vedoucí odboru
školství, sportu a volného času.

Text a foto Jana Bisová
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Travesti skupina
Hanky Panky uvádí
pořad Televarieté 2011
Televarieté 2011, to je název zbrusu nového zábavného
pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky,
která opět po půl roce přijíždí do Litomyšle se show
plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének a přede-
vším hudebních melodií. Pořad, který se těší oblibě
po celé České i Slovenské republice, přiveze skupina
Hanky Panky do Smetanova domu 4. října od 19.00.
Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát
zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. let, který
v jejich podání přenesli do současnosti. Kromě známé
moderátorské dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Boh-
dalové, kteří nemohou samozřejmě v pořadu s tímto
názvem chybět, přijali  pozvání do Televarieté skupiny
Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako jsou například
Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří Korn spolu s Helenou
Vondráčkovou, Věra Špinarová, Ilona Csáková, Helena
Vrtichová s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale
i hvězdy ze zahraničí jako Bonnie  Tyler, Shakira, Kylie
Minoque a další. 
Vstupenky je již nyní možné zakoupit v předprodeji
v Infocentru na Smetanově náměstí za 230 Kč nebo
na místě před představením za 250 Kč. 

Lukáš Čepelák

Trstěnické
divadelní léto 2011
Obec Trstěnice spolu s Divadelním souborem Vojnarka
vás srdečně zvou na tradiční, letos již třinácté, Trstě-
nické divadelní léto. V pátek 19. srpna ve 20.00 v pří-
rodním areálu za školou v Trstěnici uvede Divadelní
soubor Vojnarka premiéru veselohry „Na tý louce zele-
ný“. V sobotu 20. srpna budou dvě představení, odpo-
lední v 15.00 a večerní ve 20.00. 
Vyvrcholením celé oslavy jsou rovněž tradiční Dožínky.
Ty zahájí krojovaný průvod, který vyjde v 13.00 od Obec-
ního úřadu v Trstěnici. V přírodním areálu za školou
pokračuje další program. Pro radost i k tanci zahrají
dechové hudby Krajanka Václava Hlaváčka a Pohoranka
ze Sebranic. Vystoupí mažoretky, mládež s Českou bese-
dou, pro děti bude připraven skákací hrad a další atrak-
ce. Samozřejmostí je bohaté občerstvení, uzeniny
z udírny. Těšíme se na vás. Ivana Hermanová

Až do 28. srpna je v zámecké obrazové galerii
v 2. patře zámku, na arkádách nebo několika
místech v Litomyšli k vidění interaktivní výsta-
va s názvem Hry a klamy. Více jak 60 hlavolamů
zapůjčil liberecký IQpark, který s touto výsta-
vou putuje republikou a slaví úspěchy. Exponáty však
nejsou pouze pro děti, ale jistě zabaví celou rodinu. 
Interaktivní výstavu představují exponáty z různých
vědních oborů. Návštěvníci si tak ověří rychlost své
reakce, provedou kuličku složitým labyrintem, pro-
lnou svůj obličej s obličejem svého partnera či si
vyzkouší, jaké je to šeptat na dálku dvaceti metrů.

Tedy možná, pokud se jim to podaří. Nejde však
o žádná kouzla a čáry. Návštěvníci potřebují
trochu inteligence, trochu šikovnosti a spolu
s nimi i notnou dávku hravosti, intuice či před-
stavivosti. 

Případné zvýhodněné vstupné na výstavu spadá
do výhod Litomyšlské bonusové karty. Několik hlavo-
lamů je volně přístupných návštěvníkům na zámec-
kých arkádách a ve městě v restauracích, které se
rozhodly zapojit do propagace této výstavy a nabízejí
dětská, popř. rodinná menu.                                         

-red-

První bachovská 
akademie 
Litomyšl bude ve dnech 14. - 21. srpna 2011 hostit
první ročník Bachovské letní akademie (B.L.A.). Jeho
cílem je především seznámení hudební veřejnosti
s principy tzv. bachovské didaktiky, tedy způsobu,
jakým vyučoval hudbu Johann Sebastian Bach, jedna
z nejvýznačnějších hudebních osobností. Nestorem
celého projektu je Petr Šefl, známý především jako sta-
vitel klávesových nástrojů a zakladatel mezinárodně
uznávané cembalové dílny. Bachovské pedagogice se
věnuje již mnoho let a kromě soukromých žáků ji
úspěšně aplikoval také v Základní umělecké škole
v Dobřanech u Plzně, kde byl několik let ředitelem. 
Díky těmto zkušenostem vykrystalizovala úspěšná
snaha o založení Bachovského evropského pedagogic-
kého centra, pořadatele B.L.A, jehož cílem je zpro-
středkování tohoto přístupu k výuce hudby co
nejširšímu okruhu mezinárodní veřejnosti. Vedle
samotného Petra Šefla se na práci se studenty třídy
klávesových nástrojů, kteří přijedou z celé Evropy,
bude podílet také světově uznávaný klavírista Chri-
stopher Czaja Sager z Berlína. Ten také celý týden
zahájí velkým recitálem z Bachových děl, který se
uskuteční 14. srpna v expozici klávesových nástrojů
na zámku. 
Tím se však program, který je určený pro frekventanty
kurzů i širokou veřejnost, rozhodně nevyčerpává,
neboť v rámci B.L.A Litomyšl navštíví například
barokní soubor Ensemble Inégal (15. srpna), varhani-
ce Eva Bublová (17. srpna), či mladý polský klavírista
Tomasz Ritter (18. srpna), který vyrůstá mimo jiné
také pod Šeflovým pedagogickým vedením. 
Mezinárodní význam celé akademie dokládá záštita
mnoha předních osobností, např. dirigenta a cemba-
listy Christophera Hogwooda, šéfa souboru Collegium
1704 Václava Lukse, ředitele J. S. Bach Musikschule
ve Vídni Hannse Steckela a mnoha dalších. 

Lukáš Vytlačil

Galerie Kabinet Střítež
stále ještě nová

Po skvělé zkušenosti z první vernisáže výstavy Jindři-
cha Štreita, Vesnice Světa, na kterou přišlo podle
odhadu 150 lidí ze Stříteže, Poličky, Trstěnice, Borové,
Lubné, České Třebové, Ugandy, Německa, Osíku,
Prahy, Ústí nad Orlicí, Svitav, Litomyšle, Brna a dalších
krásných míst, se velice těšíme na pokračování. Štrei-
tova výstava skončila 4. srpna a průběžně ji navštívilo
cca 1 - 15 návštěvníků denně. 
Další výstavou bude představení tvorby předních čes-
kých fotografů střední generace. Martin Polák a Lukáš
Jasanský spolutvoří ve dvojici již celé čtvrtstoletí.
Vystavují v předních českých i světových galeriích.
Velký vliv na jejich tvorbu mělo v počátcích jejich přá-
telství s členy pražské umělecké skupiny Tvrdohlaví.
Patří v Čechách k průkopníkům konceptuálně pojaté
fotografie a ovlivnili další tvůrčí generaci. Kamarádi a
kolegové, kteří svůj osobitý ironizující humor vkládají
do svých fotografických souborů. V jejich cyklu Vtipy
se můžeme s nadhledem podívat na záznamy našeho
všedního života a trochu se pousmát nad jeho občas
absurdními projevy, nad „důkazy“ našeho žití, které

umělci ještě zdůrazňují doprovodným textem ke každé
fotografii. Zobrazují realitu bez jakékoli manipulace,
ať už technické, kompoziční či významové. Notoricky
známé předměty však v jejich podání nabývají, pokud
se jejich zobrazení otevřeme, nových významů. 
Tato v pořadí druhá výstava v Galerii Kabinet Střítež se
uskuteční slavnostním zahájením 6. srpna od 17.30 do
20.00. Autoři budou osobně přítomni, takže se může-
me těšit, že nás obdaří i pár slovy ke své vlastní práci.
Výstava potrvá do začátku září. Otevřeno je pondělí
17.00-19.00 a čtvrtek 17.00-19.00 nebo po předchozí
domluvě na mobilu 602 315 215, e-mail:
verbrom@gmail.com. Stránky Galerie Kabinet Střítež
můžete navštívit také na Facebooku.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Děkujeme
Vinotéce Pod hradbami za skvělé víno, po kterém se
jen zaprášilo. 
S pozváním k návštěvě Galerie Kabinet Střítež, 

M.A. Veronika Bromová,
organizátorka a kurátorka galerie

Výstava fotografií
Litomyšlský fotoklub je pro období 2010-2011 pořada-
telem fotografické soutěže Českobudějovického okru-
hu. Vyhodnocení proběhne 10. září a k tomu bude
v Domě U Rytířů uspořádána výstava vítězných prací.
Potrvá od úterý 6. září do soboty 10. září.

Miroslav Škrdla

Lubenská lodyha má opět na květ
Lubenská lodyha je multižánrový festival s hudbou,
divadly a workshopy. Letošní již 7. ročník bude pro-
bíhat od 5. do 7. srpna v přírodním areálu nedaleko
vesnice Lubné. Z předních českých muzikantů se
představí Zdeněk Vřešťál ze skupiny Nerez a Ida
Kelarová. Z brněnské alternativní scény pak Tomáš
Vtípil (hudba k filmu Pouta) a divadlo DNO s novou
hrou Hospodin. Ze zahraničních kapel slovenští
alternativně funkoví Sto Múch a maďarští Niteshift.
Na 2. scéně vystoupí 20 djů, hrajících elektronickou
muziku různých stylů od dub & reggae, breakbeat,

přes drum & bass, dubstep po tekno.  Oddychový
program tvoří ranní hudební meditační koncert
a náda jóga Jiřího Mazánka. Pro děti je připraveno
pokračování divadla Epos o Kozlíkovi. Jako další
vystoupí například kapely Candy Meatworks (psy-
chadelic), LuŠtěLa (pop), Echo Echo (punk), Evolu-
tion Dejavu (electronic world music), This Night
Draws The End (heavy trash) a další. 
Detailnější informace spolu s předprodejem vstupe-
nek naleznete na www.lubenskalodyha.wz.cz.

Martin Hurych

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá:
14.30 – 01.00
So, Ne:
14.00 – 01.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

v pondělí
a čtvrtek

v Lidovém domě

kulečníková
herna

Nenechte se ujít výstavu Hry a klamy
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X-Men pošesté s tučňáky v závěsu

Pamatujete na rok 2009, ve kterém si J. J. Abrams
dovolil sáhnout na legendu jménem Star Trek a nato-
čil film zasazený dějem před všechny dosavadní díly?
Troufalé. Leč vyšlo to a snímek se stal trhákem.
Na stejnou kolej letos vjela monumentální lokomoti-
va s názvem X-Men: První třída, jejíž strojvůdcem
jest Matthew Vaughn (Po krk v extázi, Hvězdný
prach, Kick-Ass). Situaci měl o to složitější, že série
o mutantech již jedním předsazeným dílem disponu-
je. Zásluhou Gavina Hooda, který se jal popisování
příběhu Logana od píky. A tak musel jít Vaughn ještě
dál. První třída začíná v místě, z něhož už více
zpátky jít nelze.
Že nejste fanoušky neustále se natahujících sérií
a nemáte důvěru k novým pokračováním? Já jsem
na tom obvykle stejně, dovolte mi však připomenout
pořekadlo, že výjimka potvrzuje pravidlo. V tomto
případě sedí beze zbytku, poněvadž šestý díl velmi
vážně aspiruje na díl nejpovedenější.
Jde o moderní film, využívající všechny dostupné
prostředky k upoutání pozornosti diváka. Výsledný
obraz působí díky skvělé práci s kamerou jako bal-
zám, i přes množství akčních soubojů, jimiž je příběh
lemován jako jeho nezbytná součást. K největším
zbraním filmu patří, a to bezesporu, hudba Henryho
Jackmana. Pohltí, strhne a dokonale podpoří atmo-
sféru na plátně. A efekty, tolik zrádné elementy akč-
ních fantasy, které již poslaly ke dnu nejeden z nich?
Úžasné! Tvůrci projevili obrovskou fantazii a um,
díky čemuž působí všechny nadpřirozené dovednos-
ti zcela uvěřitelně a samozřejmě zároveň nadpozem-
sky. Pro absolutní úspěch ve světě kinematografie
pak potřebujete ještě něco. Ano, dobré herecké
výkony. On se do role rodícího se Magneta s Xavie-
rem nehodí každý. Obzvláště, je-li potřeba tím
pádem obsadit mladé a neokoukané herce. A vida,
vyšlo i toto. James McAvoy spolu s Michaelem Fass-
benderem táhnou celý herecký ansámbl, ve kterém
není slabého článku. Ptáte se na Hugha Jackmana?
To už byste po mně chtěli příliš, běžte se podívat
sami.
X-Men: První třída je více než dvouhodinová jízda
na té největší horské dráze, která vás přišpendlí
i k té nejnepohodlnější sedačce a po jejímž konci
budete žadonit o přídavek. V Kině Sokol v Litomyšli

pojďte do kina jsou 23. a 24. srpen těmi správnými dny na let první
třídou. Start jako vždy v 19.30.
A nyní i něco pro děti a mládež pod 12 let, které je pří-
stup na výše uvedený biják zatrhnut. Originální
námět přináší na filmová plátna snímek Pan Popper
a jeho tučňáci. Jeho obsah je shrnut v samotném
názvu, čili není potřeba se o ničem sáhodlouze roze-
pisovat. Jim Carrey se po delší době připomíná ve své
typické roli, ne nepodobné postavě Ace Ventury.
Úspěšnému newyorskému podnikateli, jehož pracov-
ní úspěchy jsou kompenzovány trably v životě osob-
ním, přijde jednoho krásného dne neočekávaná
zásilka. V tom momentě na sebe hlavní pozornost
strhává sextet Hlučoun, Hryzoun, Kapitán, Pitoma,
Miláček a Smraďoch. Spouští se kolotoč bláznivých
situací, v nichž jste tučňáky ještě určitě neviděli.
A samozřejmě – na pozadí komické podívané se ode-
hrává přerod pana Poppera. To, aby měl film i nějaký
náznak poselství.
Na tučňáky z New Yorku zajděte do Kina Sokol 28.
srpna v 17.00. Josef Vajrauch

Letní orchestr mladých bude letos
opět koncertovat v Litomyšli

Česká hudební společnost - Sdružení přátel krásných
umění pořádá v letošním létě opět soustředění Letního
komorního orchestru mladých. Je to již 26. ročník
desetidenního soustředění smyčcového orchestru
mladých hráčů, většinou studentů středních škol
a nižších ročníků konzervatoří. Letos se po několika
letech vrací orchestr do Litomyšle a bude zde od 19.
do 28. srpna zkoušet program pro závěrečné dva veřej-
né koncerty.
Orchestr bude dirigovat MgA. Tomáš Židek z Chrudimi.
V tomto městě před léty založil smíšený pěvecký sbor
„Salvátor“ a je ředitelem kůru při chrudimském arcidě-
kanství. Pedagogicky působí od roku 2009 na Konzer-
vatoři Pardubice v oddělení hudební teorie
a dirigování. Od roku 2010 je také uměleckým vedou-
cím Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. 
Studijním materiálem orchestru se vždy věnuje skla-
datelům barokním až po autory současné. Na závěreč-
ných koncertech se představí s programem, ve kterém
zazní skladby J. S. Bacha, G. Mahlera, J. B. Foerstera,
C. Debussyho, V. Riedlbaucha a Zd. Lukáše. Koncerty
pro veřejnost se uskuteční v pátek 26. srpna v 19.30
v kostele Povýšení sv. Kříže a závěrečný koncert celé-

ho soustředění bude v sobotu 27. srpna ve 20.00
v rámci Barokního léta v nově otevřeném prostoru
krypty kostela sv. Josefa v kapucínském klášteře
v Chrudimi. Tento Letní orchestr (i když v jiném slože-
ní) zde před několika léty hrál ve zdevastovaných pro-
storách kostela při akci, která podnítila nejen diskuse,
ale i konkrétní činy k záchraně tohoto vzácného kul-
turního i architektonického objektu.
V průběhu soustředění se v Litomyšli uskuteční nejen
pro členy orchestru, ale i pro litomyšlskou veřejnost
koncert Kontrabasového kvarteta The Pink Elephants.
Soubor tvoří členové skupiny kontrabasů Filharmonie
Hradec Králové a Komorní filharmonie Pardubice
(František Machač, Tomáš Dvořáček, Daniel Vlček
a Radek Pokorný, stálým hostem je kontrafagotista
a zpěvák David Urban. Koncert se uskuteční v prosto-
rách litomyšlského zámeckého pivovaru v úterý 23.
srpna v 19.30. 
Srdečně zveme na všechny koncerty a těšíme se
s mnoha přáteli a příznivci v Litomyšli na setkání. Více
informací najdete na www.lkom.cz.

Jana Klimtová, organizační zajištění LKOM

Že divadlo a sport nejdou dohromady?
Omyl! Velectěná návštěva improvizač-
ního divadla z Pardubic ukáže Lito-
myšli v rámci projektu Hrajeme (si)
v Litomyšli hokejový zápas na divadel-
ních prknech. Improliga, přesněji řečeno, vystupující
improvizační formace Paleťáci, si zahraje se svými
hosty za účasti rozhodčího, faulů a podobných spor-
tovních atributů na diváky, zadaná témata a situace.
Výsledkem bude unikátní improvizované představení
a, pevně věřím, za břicho se popadající publikum.
Takže přátelé, pokud si chcete zpříjemnit začátek
školního roku, zastavte se 3. září v 19.00 do Cafebaru
Underground. Budeme se těšit.              

za Underground a Paleťáky Hana Bártová

Litomyšlský pivní
festiválek s hudbou
různých žánrů
V sobotu 6. srpna od 10.00 se na Toulovcově náměstí
uskuteční 2. ročník Litomyšlského pivního festiválku
aneb Litomyšlí napříč hudebními žánry. Vstupné je
dobrovolné a občerstvení chybět jistě nebude. Připra-
veny jsou rovněž zajímavé soutěže.
Na programu je: 
10.00 - Bekras (dechová hudba)
11.30 - Věneband (folk)
12.30 - soutěž Tuplák na čas
13.00 - X̌ilt (folkrock)
14.00 - soutěž Lahváč turbobrkem + držení tupláku na čas
14.30 - Trilobajt (folkrock)
15.30 - soutěž Běh výčepního
16.00 - Maik Brap (hip-hop)
17.30 - Dirty Way (punk-rock)
18.30 - soutěž Přerovnávání pivních bedýnek 
19.00 - Willow Lake (rock) 
20.30 - Chaos K.Z.R. (klasický zemědělský rock)  -red-

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě

O zpěv a duchovní hudbu mají mladí lidé i v dnešní
postmoderní době zájem Již devátým rokem se v Lito-
myšli uskuteční kurz zpěvu, pořádaný občanským
sdružením Effatha. Kurz je určen dětem a mladým
lidem, kteří rádi zpívají a chtějí svůj talent rozvíjet.
Týdenní pěvecké úsilí zakončí mladí zpěváci koncer-
tem v sobotu 13. srpna v 17.00 v kostele Povýšení sv.
Kříže. 
Devátý ročník pěvecké aktivity je důkazem stálého
zájmu o zpěv. Nejde přitom o prestiž a úspěch, ale
spíše o rozvíjení lásky ke zpěvu a duchovních hodnot,
které jsou zvláště v dnešní době „nedostatkovým zbo-
žím“.                                                          Petra Toušková

Divadlo jako hokej

Koncert Effatha
v proboštském kostele

Zemědělská farma Drahoš,
Dolní Újezd u Litomyšle, nabízí

PRODEJ KVALITNÍCH
BRAMBOR, VARNÝ TYP A i B a

ČESNEK MODRÝ PALIČÁK
Přibližně kolem 20. srpna bude probíhat 

SAMOSBĚR CIBULE
na uskladnění.  Bližší informace na tel. 
461 631 320, 604 357 992.   

Prodám pozemek 1725 m2

zainvestovaný, pro výstavbu RD,
v blízkosti centra Litomyšle. Tel. 736 246 264. 
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pozvánky

Milostné hrátky na vlastní oči 
v Klášterních zahradách

Komedii Bez předsudků zahraje divadelní soubor Ama-
dis z Brna v sobotu 27. srpna od 19.00 v Klášterních
zahradách v Litomyšli. Srdečně jsou zváni všichni
milovníci situačních komedií a divadla pod širým
nebem. Pouze v případě deště se bude hrát ve velkém
sále hotelu Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí. 
Diváci se budou smát neuvěřitelnému milostnému pří-
běhu, který se může stát každému z nás. Co se stane,
když spolu musí v motelu na dálnici neplánovaně pře-
spat šéf se sekretářkou? Oba mají doma své partnery,
kterým chtějí být věrní – nebo alespoň do míry, kterou
jim umožní jejich italský temperament. Právě tady
nastává okamžik, kdy se uchýlí k drastickým řešením.
Půvabná Fiona  a laxní Diego jsou přátelé a neplánova-
ně se ocitnou v pokoji s manželskou postelí. Díky této
okolnosti budete svědky řady komediálních a lechti-
vých situací. Fiona se snaží neobvyklými způsoby zau-
jmout Diega, který ji tuto pozornost neoplácí. A když
konečně ano, tak jinak, než si to přeje. Celý večer se

točí ve víru neustálého svádění a odmítání. Přes
všechnu komediálnost tato inscenace odkrývá i vzta-
hové problémy mezi muži a ženami v současné době.
Hru Diega Ruize a Fiony Bettanini režíruje český pře-
kladatel Josef Širhal a ke komedii s úsměvem dodává:
„Některé věci se říkají jenom v posteli...“ Divadelní hra
je oceněna diváky i kritiky. Například na festivale
Ostravské buchary se komedie umístila na nejvyšší
příčce. 
Dobré divadlo odměňuje věrné diváky, kteří pomáhají
s návštěvností. Například: Když s sebou na komedii
Bez předsudků návštěvník vezme i dalšího kamaráda,
dostaneme za něj hned při vstupu odměnu 100 Kč. Při-
jde-li stálý divák s dalšími 10 známými, dostanete
odměnu 1 000 Kč! Diváci se pobaví a ještě se mohou
občerstvit se známými v podstatě na účet Dobrého
divadla. Vstupné na oceněnou komedii je 200 Kč. Více
informací je na www.dobredivadlo.cz

Tomáš Langr

Den řemesel v Sebranicích
V sobotu 13. srpna od 10.00 proběhne v areálu zahra-
dy čp. 8 (u kostela) v Sebranicích u Litomyšle akce
zaměřená nejen na pravěká řemesla. Pořádající Spolek
archaických nadšenců Sebranice vás zve na Den řeme-
sel. V průběhu celého dne budou k vidění řemesla
z doby železné i nedávno minulé, například pečení
chleba, výpal keramiky v rekonstrukci pravěké pece,
výroba železa redukcí (tavbou) železné rudy, tkaní
na stavu. 
Akce bude zaměřena na zpracování slámy, a to do růz-
ných výrobků jako jsou například ošatky, zásobnice,
obuv, rohože a různé drobné doplňky, také na zpraco-
vání vlny a lnu. Pro šikovnější je zde připraveno filco-
vání ovčí vlny. Návštěvníci si budou moci prohlédnout
nově postavenou polozemnici (rekonstrukce pravěké-
ho obydlí). Návštěvníci a především děti si  mohou
vyzkoušet tkaní na stávku, karetkování, mletí mouky
na kamenném mlýnku (žernovu) a zrnotěrkách i mlá-

cení obilí, které mletí předcházelo. Dále také výrobu
keramiky podle pravěkých vzorů, práci s vlnou a třeba
i pomoci s dmýcháním měchem do železářské pece. 
„V minulých letech jsme se zaměřili na pěstování
a následně i sklizeň dlouhoklasého žita, které jsme
využili pro výrobu došků na střechu polozemnice. Při
výrobě došků vzniká určité množství odpadní slámy,
která se dá ale dále využít. Na této akci se pokusíme
návštěvníkům některé z těchto využití předvést,“ při-
bližuje program Matěj Kmošek, jeden ze členů Spolku
archaických nadšenců. 
Tímto jsou zváni všichni, kteří mají zájem podívat se
a vyzkoušet si, jak se dříve žilo a pracovalo. Vstup
volný. Akce se koná za každého počasí. Při nepřízni-
vém počasí se akce přesouvá do budovy čp. 8. 
Více informací o aktivitách a pořádaných akcích nalez-
nete na www.sebranice.cz/san. 

Vojtěch Kmošek 

Smích je nejlepší lék, 
vzkazují zdravotní klauni

Občanské sdružení Zdravotní klaun je v České republi-
ce široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využí-
vání humoru ve zdravotnictví. Zdravotní klauni
navštěvují nemocnice a snaží se myšlenkově oddělit
malé pacienty od jejich nemocí a psychické nepohody,
zaujmout je hrou, zapojit je do ní a vykouzlit tak
na dětských tvářích úsměv. Tyto pravidelné zdravotní
klauniády jsou hlavním programem sdružení. V sou-
časné době navštěvuje skoro 80 zdravotních klaunů 56
nemocnic v celé České republice. V seznamu nemocnic
je také ta litomyšlská, a proto 9. září dorazí zdravotní
klauni do Litomyšle. Samozřejmě navštíví malé paci-
enty na dětském oddělení s extra klauniádou, ale
klauniáda bude připravena také pro veřejnost na Sme-
tanově náměstí od 11.00 do 12.30. 

Zakladatelem občanského sdru-
žení Zdravotní klaun je Američan
Gary Edwards. Gary navštívil
nemocnici v roli klauna poprvé
v roce 1976 a od té doby vyučuje
a pomáhá k rozvoji projektů
zaměřených na nemocniční
klaunství po celém světě.
Po hudebních studiích v Kalifor-
nii získal stipendium na první
americké akreditované klaunské

škole Dell Arte School of Physical Theater. V roce 1998
zaznamenal absenci nemocničních klaunů v České
republice a založil organizaci Zdravotní klaun.
V občanském sdružení působí jako umělecký a výkon-
ný ředitel. Svůj domov našel v Končinách u Litomyšle,
a má tedy k našemu městu blízko, a to nejen vzdále-
ností. Gary Edwards odpověděl na několik otázek: 

Proč jste si zvolil za svůj domov právě Končiny u Lito-
myšle?

Tento kraj mi připomíná moje dětství. Orlické podhůří,
klima a kraj vůbec je podobný Ohaio, kde jsem se naro-
dil. Ve volných chvílích skládám hudbu a Litomyšl jako
symbol nádherné české hudby je mi velmi blízká.
V tomto kraji jsem také poznal svoji ženu Alenu. 

Proč jste se rozhodl pomáhat právě dětským pacien-
tům?
Každý by měl pomáhat lidem, kteří jsou znevýhodnění
nebo jsou v problematických situacích. A dětem zvláš-
tě. Já jsem měl to štěstí v životě, že jsem nebyl nemoc-
ný, a proto cítím, že je třeba pomáhat těm, kteří to
štěstí neměli. Dětský úsměv je v mé snaze největší
odměnou.

Co chystáte zajímavého v Litomyšli?
V pátek 9. září bychom chtěli obohatit o klauniádu
také obyvatele Litomyšle. Pozveme zdravotní klauny
na náměstí a pak samozřejmě navštívíme také malé
pacienty v litomyšlské nemocnici. Přijďte se podívat.
Občanské sdružení Zdravotní klaun přináší smích
a radost malým pacientům, geriatrickým pacientům
a seniorům. Ročně přinesou zdravotní klauni dobrou
náladu více než 70 000 malých pacientů. Za své 10leté
působení se zdravotní klauniády staly součástí léčeb-
ného procesu. Pravidelně navštěvují zdravotní klauni
kromě nemocnice v Litomyšli také zdravotnická zaří-
zení v Ústí nad Orlicí, Svitavách a domov seniorů
ve Sloupnici.             -red-, foto archiv o.s. Zdravotní
klaun

Gary Edwards

V Lidovém domě 
se nejen tančí
Lidový dům je historická společenská budova postave-
ná v roce 1922 v secesním stylu. Společenské prostory
Lidového domu pronajímá Farní charita Litomyšl spol-
kům a organizacím pro pořádání různých akcí. Sama
pořádá ve společenském sále a přilehlých prostorech
výstavy, koncerty, semináře a hlavně taneční akce.
V  Lidovém domě tančí mladí i dříve narození. Pro mlá-
dež pořádáme na podzim od 10. září Kurz tance a spo-
lečenské výchovy, lekce se konají v sobotu od 17.00.
Pro dospělé jsou připraveny dvoje taneční. Mohou si
vybrat pátky s učitelem tance Ing. Janem Lexmanem
od 30. září nebo soboty s učitelem tance Janem Bílkem
od 1. října, vždy od 20.00. Taneční pro dospělé jsou
věkově neomezeny a jsou vhodné pro všechny, kdo si
chtějí zatancovat v pěkném prostředí s dostatkem pro-
storu na sále, pobavit se, zopakovat si základy spole-
čenských tanců a naučit se nové taneční variace.
Pro dříve narozené se konají každý měsíc Odpolední
čaje, většinou poslední neděli v měsíci od 14.00 do
18.00. K tanci a poslechu hrají oblíbené kapely. Nej-
bližší termín je 25. září.
Nově je založen Taneční klub Jana Bílka při Lidovém
domě. Od září přijme další zájemce o intenzivní tré-
nink společenských tanců ve věkových kategoriích od
10 do 15 let a od 15 let výše. 
Přihlásit se na kurzy, získat více informací o všech
akcích v Lidovém domě a o činnosti Farní charity Lito-
myšl můžete na www.litomysl.charita.cz a tel. 461 619
183 a 731 460 663.

Hana Šauerová, vedoucí Lidového domu

Újezdské babí léto
letos již podevatenácté
Pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Roma-
na Línka zvou Přátelé dobré hudby a Zastupitelstvo
obce Dolní Újezd na 19. ročník Újezdského babího
léta, které se uskuteční 19. a 20. srpna v přírodním
areálu za koupalištěm. 
V pátek 19. srpna od 19.00 vystoupí Šantré, Ivo Jahel-
ka, Nezmaři & Miky Rivola a vše uzavře country bál
s kapelou Přístav. V sobotu od 13.00 zahrají Madam,
Doteky, Pouta, Šworc, Wabi Daněk a Roman Horký,
Skupina Luboše Odháněla, Žalman a spol., Spirituál
kvintet a Kamelot. Slovem provází Jirka Malý a Wabi
Daněk.
Předprodej vstupenek pro Litomyšl je v infocentru
na Smetanově náměstí za 100 Kč (pátek) nebo 150 Kč
(sobota), děti do 15 let a ZTP 40 Kč nebo 60 Kč. Další
možnosti předprodejů v sítích Ticketportal.cz
a na www.babi-leto.wz.cz. Vstupné na místě v den
konání 140 Kč (pátek) nebo 190 Kč (sobota).           -red-
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
•28. srpna / náměstí Míru
Zahájení projektu Putování za historickými
sídly
•28. srpna – 3. září / Svitavský stadion
Řezbářský memoriál A. Petruse – zahájení 28.
8., z pozůstatků topolů budou pod rukama řez-
bářů růst další nové sochy
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
•5. srpna od 20.00 / Centrum B. Martinů
Lucie Redlová - koncert
•19. – 21. srpna / Palackého náměstí
Festival 555 - tradiční multižánrový festival
Více na: http://cs-cz.facebook.com/kulturnileto

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•6. srpna od 17.00 / zámek
Každý ro©k na zámku - čtvrtý ročník přehlíd-
ky regionálních rockových kapel
•27. srpna od 13.00 do 22.00 / zámek
Kejkle a kratochvíle - tradiční středověký fes-
tival lidového veselí, dobových řemesel…
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
•18. – 21. srpna / náměstí Přemysla Otakara II.
Kinematograf bří Čadíků
•22. srpna od 18.00, 23. – 26. srpna od 19.00 /
náměstí Přemysla Otakara II.
Týden hudby - hudební festival

Českomoravské
pomezí zve

Chess Open Pardubice 2011
- šachový festival

Ve dnech 14. - 17. července se šachisté TJ Jiskra Lito-
myšl zúčastnili tradičního otevřeného Mistrovství
České republiky čtyřčlenných družstev v šachu. Tur-
naj proběhl jako každý rok v prostorách pardubické
hokejové arény. Letos se turnaje zúčastnilo 112 druž-
stev. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 7 kol
a dominovala mu družstva z Ruska s řadou vynikají-
cích velmistrů. 
Cestou na první kolo jsem Jirkovi Švábovi říkal, že
bych nechtěl v 1. kole nějaké zázračné děti, které
není vidět za šachovnicí. Jako bych nám to přivolal.
V prvním kole jsme dostali výběr nadějí Německa do 9
let. Malé blonďáčky a zrzky nebylo za šachovnicemi
téměř vidět, kolem jejich trenéři, rodiče, kamery, foto-
aparáty. Nepřipustili jsme ostudu a po 4 hodinách
jsme tyto děti s velikou šachovou budoucností porazi-
li 4:0. Byl to dobrý start, ale následně jsme vždy stří-
davě jednou prohráli a jednou vyhráli. 
Po 6 kolech jsme měli 50 % bodů a přišlo poslední, roz-
hodující kolo. V případě výhry jsme mohli být v roz-
mezí 25. - 35. místa a zopakovat loňský fantastický
výsledek. Šachová bohyně Caissa se však od nás odklo-
nila a po 5 hodinách hry skončily, bohužel, všechny
partie remízou, což nám vyneslo celkové 53. místo.
To odpovídalo našemu nasazení. 
Z našeho družstva zaslouží největší pochvalu neúnav-
ná a sympatická bojovnice Lucka Bartošová, která

Šachisté Litomyšle ve složení Václav Pekař, Lucie Bartošová,
Jiří Šváb, Jaromír Odstrčil se potí s nadějemi Německa do 9 let.

Volejbaloví mladší žáci i elévové
přeborníky Pardubického kraje

V kategorii mladších žáků má Pardubický kraj nového
šampiona. Je jím volejbalový tým VK Litomyšl. Roz-
hodla o tom až finálová část přeboru, hraná společně s
Královéhradeckým krajem. Největším soupeřem Lito-
myšle bylo mužstvo nedalekých Svitav, se kterými svá-
děla parta s lilií na prsou celou sezónu 2010/2011
tuhé a velmi vyrovnané boje.
Tato kategorie zahrnuje hráče ročníků narození 1997
a 1998. V dresu Litomyšle ale pravidelně nastupovali
v základní sestavě i mladší borci, jako Šulc Radim, Kla-
divo Jan nebo Toman Vojta. To ukazuje na solidní per-
spektivu tohoto kolektivu.
Jedinou kaňkou na sezóně plné úspěchů bylo, dle
slov trenéra Šulce, vážné, ale nezaviněné zranění
Michala Kapouna (zlomená noha). Tento hráč proka-
zoval velká zlepšení, díky své pracovitosti v trénin-
ku. Všichni věříme, že se brzy pod vysokou síť vrátí.
Hráči v důležitých částech sezóny prokázali soudrž-

nost i disciplínu a v některých momentech i potřeb-
nou herní kvalitu. Na té je ale potřeba ještě dlouho
a poctivě pracovat. Přesto parta kolem bratrů Šulco-
vých, Vojty Chadimy, Matěje Nováka a dalších není
uzavřenou společností. Naopak, s radostí přivítáme
na tréninku ve středu a v pátek od 17.00 další adepty
tohoto, v našem městě tradičně úspěšného sportu. 
Kádr VK Litomyšl: Smečaři - Šulc Marek, Novák Matěj,
Kapoun Michal, Kladivo Jan, Toman Vojta; nahrávači -
Šulc Radim, Krejbych Daniel; univerzálové - Chadima
Vojtěch, Ondráček Daniel; trenér - Šulc Pavel 
Stejného úspěchu dosáhl i nejmladší volejbalový potěr
pod vedením trenérky Renaty Šulcové. V kategorii
elévů získávají první herní zkušenosti hráči ročníků
1999 a mladší. Ti se zde mají možnost utkávat se tři-
nácti mužstvy z našeho kraje. Borci jako Kladivo,
Šelever, Toman a další tyto zkušenosti jistě brzy
zúročí.                    Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

uhrála na 1. a 2. šachovnici celkem 4 body ze 7. Ostat-
ní členové týmu Václav Pekař, Lukáš Jirsa, Ladislav
Zeman, Jiří Šváb a Jaromír Odstrčil uhráli shodně 50 %
bodů, což je průměr, který nestačil na umístění mezi
elitou. Snad příště. Václav Pekař se rovněž zúčastnil
v rámci Chess Open jednoho z otevřených turnajů
jednotlivců a skončil s 5 body ze 7 na výborném pátém
místě s průměrným výkonem na úrovni ELO 2200
bodů. 

Jaromír Odstrčil, předseda šachového oddílu
TJ Jiskra Litomyšl, foto Vladimír Zeman

Litomyšlští muži
zahájí krajský přebor
v České Třebové
Fotbalisté Jiskry se po dramatickém jarním finiši
I. A třídy, který jim nakonec přinesl vysněný postup,
pilně připravují na obnovenou premiéru v krajském
přeboru. Na trenérské lavičce zůstal Pavel Schejbal
a pod jeho vedením absolvuje kádr od 8. července tré-
ninky i zápasové testy. Všechno směřuje k sobotě 13.
srpna, kdy se Litomyšl po několikaleté pauze opět
představí v nejvyšší fotbalové soutěži Pardubického
kraje. Stane se tak na stadionu Pod Jelenicí v nedale-
ké České Třebové, kam by si mohli najít cestu také naši
fanoušci. Pokud ne, tak je jistě přiláká domácí premi-
éra o týden později v sobotu 20. srpna, kdy přivítáme
v sousedském derby Cerekvici nad Loučnou, které
máme z jara co vracet. Třetí a poslední prázdninový
duel zavede naše mužstvo v neděli 28. srpna do Polič-
ky. Béčko mužů zahajuje v neděli 14. srpna od 17.00
doma proti Janovu a dorostenci, kteří se zapojí
do nově vytvořeného Východočeského přeboru U19, se
poprvé v mistrovském utkání představí v sobotu 13.
srpna v 10.15 také doma proti Slavii Hradec Králové.    

Radek Halva

Nabízím podnájem
1+1 v RD

v centru Litomyšle.
Vhodné pro svobodné nebo studenty.

Ne rodiny s dětmi nebo zvířata.
Nájemné dle počtu osob dohodou.

Informace na čísle 605 483 221.
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Inzerce
Prodám použité sekací čtyřkolové traktůrky zn. MTD,
WHITE v dobrém stavu, levně. Mobil: 736 210 918. •
Prodám trojkombinovaný červenočerný kočárek v dob-
rém stavu po 1 dítěti, cena 2 000 Kč, tel.: 605 810 270.
• Hledáme hodnou paní z Litomyšle k občasnému pohlí-
dání 4letého chlapečka. Kontakt: 737 644 706. • Pro-
dám pravé interiérové dveře, nové, ještě zabalené,
odstín buk, potažené folií proti oděru, s ozdobou, 5 ks
80 cm, 1 ks 60 cm, možno zakoupit i po kusech. Cena 1
000 Kč/1 ks. Tel.: 605 810 270. • Koupím staré pohled-
nice do r. 1950, dále vyznamenání, řády – i socialist. T:
608 420 808. • Prodám stavební komplet za 7 000 Kč,
mrazák Zanussi 90 l za 2 000 Kč, nový flash disk 512 MB
za 200 Kč, černý plech o síle 1 mm - 80 tabulí za 3 900
Kč, noční stolky - 3 kusy za 900 Kč, silonové bílé pytle -
60 kusů za 300 Kč, 7 demižonů za 1 500 Kč, tel.: 736 790
421 - Vysoké Mýto. • Prodám skříňový trezor v. 180 cm,
š. 95 cm, hl. 60 cm se zabudovaným vnitřním trezorkem
za 6 000 Kč. Dále výstavní vitrínu v. 175 cm, š. 100 cm,
hl. 40 cm, skleněné dvoukřídlové dveře, skleněné police

prosvícené halogen. osvětlením dole zásuvka, dvě skří-
ně za 3 000 Kč. Mobil: 774 114 934. • Dvoukřídlová dře-
věná vrata, včetně dřevěné zárubně 210 x 210 cm,
zhotovené na zakázku za 10 000 Kč, prodám za 5 500 Kč.
Nerezový dvoudřez 100 x 60 cm, včetně odtok. armatu-
ry prodám za 500 Kč, smaltovaný dvoudřez 100 x 45 cm,
včetně odtok. armatury prodám za 250 Kč. Mobil: 774
114 934. • Sháním pěkný šicí stroj, šlapací s pěknou
deskou, aby se dal využívat i jako stoleček, za rozumnou
cenu, nutný váš dovoz, nemám auto. Tel.: 739 307 646.
• Z důvodu stěhování do budoucna do menšího, nabí-
zím konf. stoleček za 150 Kč, pěkné ohýbané křeslo –
hnědé halabala – 200 Kč, na chalupu světlou garnyž +
poličku z masivního dřeva za 150 Kč, židličku na koleč-
kách, kůže světlá – 50 Kč, 2 menší obrazy za 200 Kč,
police masiv antik, stáří 1 rok (PC 3 000 Kč) 650 Kč. Tel.:
739 307 646. (Celý inzerát na www.litomysl.cz/lilie v Co se
nevešlo.) • Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začí-
nající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze
800 Kč. Dále detektor kovů a elektrického vedení, jed-
noduchá lokalizace starých instalací při renovacích
a přestavbách, nový v orig. bal., jen 390 Kč. Zašlu

i na dobírku. T: 604 961 269. • Ultrazvuková čistička,
úplně nová, dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle,
zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty, velmi jed-
noduchá obsluha, český návod, cena 490 Kč. I na dobír-
ku. T: 604 961 269. • Nabízím žehlení prádla dle vašeho
přání. Tel.: 732 879 840. • Hledám místo hospodyně
na celý úvazek, úklid, žehlení, domácí zvířectvo není
překážkou. Tel.: 737 186 304. • Prodám dětskou dřevě-
nou postýlku (po třech dětech) - tel.: 602 979 232.

Motokáry Orion Racing teamu 
již v pátem závodě mistrovství republiky

Domácí mistrovství v kartingu pokračovalo v jiho-
českém Písku svým pátým letošním závodem.
Za Orion Racing team nastoupili tentokrát pouze dva
jezdci . Martin Doubek – kategorie KZ2 a Marek Boris
Machulda – kategorie Kadet. Petr Dvořák v kategorii
Honda nestartoval. 
V nejsledovanější kategorii KZ2 podal velmi pěkný
výkon Martin Doubek. Do předpokládaného souboje
o první místo v celkovém hodnocení Mistrovství
České republiky (MČR), který se odehrává mezi
Janem Midrlou a Adamem Janoušem, nečekaně zasá-
hl Martin Doubek z Orionu. Již v měřeném tréninku
na sebe výrazně Martin upozornil velmi rychlým
časem, kdy byl pouze o 0,004 s. druhý za vedoucím

Janem Midrlou. V první bodované jízdě dojel na dru-
hém místě, ale při této jízdě zajížděl nejrychlejší časy
na jedno kolo ze všech startujících. Prostě, skvěle
fungovala technika Tony Kart/Vortex a i Martin Dou-
bek se ukázal ve skvělé formě. Velký podíl na dobrém
výkonu Martina Doubka v Písku měl start v nedáv-
ném závodu WSK v italské La Conce, který se konal
za velmi náročných podmínek, týden před tímto závo-
dem. Celkově druhé místo v Písku podrželo Martina
Doubka v průběžném hodnocení MČR na třetím
místě a podařilo se snížit bodovou ztrátu na druhého
Adama Janouše. Marku Borisi Machuldovi se v kate-
gorii Kadet tentokrát moc nedařilo a z Písku si
do celkového hodnocení připočítal pouze 16 bodů.

Celkově 5. závod MČR v Písku: kategorie Kadet: 6.
místo Marek Boris Machulda, kategorie KZ2: 2. místo
Martin Doubek. Průběžné pořadí MČR po 5 závodech:
kategorie Kadet: 4. místo Marek Boris Machulda,
kategorie KZ2: 3. místo Martin Doubek. Další závod
MČR se  pojede 20. - 21. srpna v Sosnové.

Vráťa Ondráček

Východočeši 
v parkuru šestí
Dlouho očekávaná událost Mistrovství České republiky
v parkurovém skákání proběhlo 15. - 17. července.
Nejlepší jezdci z Čech a Moravy se sjeli do středočes-
kého jezdeckého centra Ptýrov, kde na ně čekala
kromě soutěže jednotlivců mladých jezdců, žen a seni-
orů i soutěž družstev. Nejlepším skokovým týmem

Sport areál s.r.o., tel. 774 741 695
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt 10.00-22.00 • Pá 10.00-23.00 
So 8.00-23.00 • Ne 8.00-22.00 
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Rezervace na tel. 724 033 548
Po - 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út - 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St - 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt - 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá - 17.30 - 120 minut 
Sobota - 10.00, 17.00 • Ne - 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce
pro kolektivy minimálně 6 osob. 
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková
vše ve Fitcentru Fila u zimního stadionu
K2 Hiking
Po 16.30, 18.00, 19.30 
Út 16.30 (senioři), 18.00, 19.30 
St 8.30, 19.30 • Čt 18.00, 19.30 
Pá 8.30 • Ne 18.30 
Rezervace na tel.: 776 288 774 
Jumping®

Po 18.00, 19.30 • St 18.00, 19.30 
Čt 8.30 • Pá 18.00 • Ne 18.30 
Rezervace na tel.: 773 288 001 
Zumba
Út 19.30 • Čt 17.00 
Rezervace: zumba.litomysl@jandikova.cz,

tel.: 777 288 770 (pouze v den konání lekce!) 
Aerobik 
Út 18.00 
Informace na tel.: 777 288 770 
Hatha jóga
Po 8.30 • Čt 18.30 
Informace na tel.: 608 834 129 
•více info na www.jandikova.cz
Venkovní koupaliště Litomyšl, tel. 461 612 915
- otevřeno denně 8.00-20.00 - bazén 50 m, bazén
25 m, tobogán, plážový volejbal
In-line bruslení pro veřejnost, tel. 461 612 179
- do 14. 8. vždy v neděli a ve středu od 17.30
do 19.30. Podmínkou pro vstup na in-line plochu
jsou in-line brusle bez brzdy a se silikonovými
kolečky. Doporučujeme: helmu, rukavice, chráni-
če na lokty a kolena. Možnost pronájmu plochy:
info na tel. 461 612 179, 605 252 045, 605 328 961.
Prázdninová ZUMBA, adrianavit@seznam.cz
každé prázdninové pondělí od 19.30 do 20.30
v areálu ZŠ Zámecká Litomyšl. Cvičí se pod širým
nebem (v případě nepříznivého počasí v tělocvič-
ně). Letní zumbovné (1 lekce) - 50 Kč. 
Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN DO 31. 8. UZAVŘEN!
Kurty za sokolovnou, tel. 777 947 718
Antukové kurty - tenis, nohejbal, volejbal. Hřiště
na petangue. Občerstvení. 
Po - Pá 15.00-21.00 
So - Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel. 777 947 718.

Sport, cvičení

Badmintonová 
školička v Osíku
Tělovýchovná jednota Sokol Osík pořádá v hale
za základní školou „Školičku badmintonu“ pro děti
ve věku 6 až 12 let. Školička se uskuteční od 29. do 31.
srpna od 9.00 do 12.00. Přihlásit se můžete buď na e-
mailu: kkundera@lit.cz nebo telefonicky 777 830 960,
a to nejpozději do 22. srpna.
Děti by s sebou měly mít sportovní obuv a oblečení
do tělocvičny, ručník, raketu a pití.       Karel Kundera

pro rok 2011 se stalo družstvo Západočeského kraje,
které tak úspěšně obhájilo zlato z loňského roku.
Východočeské družstvo obsadilo z 16 týmů 6. místo. 
V soutěži mladých jezdců (do 21 let) měla Stáj Manon
Litomyšl svého zástupce - z loňského roku zlatou
Petru Skřivanovou (Odyssea), která v letošním roce
měla k dispozici mladou klisnu Andromedu. Ze tří
náročných kol obdržely celkem 12 trestných bodů (0 –
8 - 4), což znamenalo 5. místo. Prvenství získala B.
Tomanová – Kohen (DaJ Praha). 
Mistrem republiky v kategorii seniorů se stala jediná
žena ve startovním poli Zuzana Zelinková – Ninja (JK
Tarpan), druhý Ondřej Zvára – Carmen (Arcus E.
Czech). O třetí místo se rozeskakovali 4 jezdci, nejlep-
šího času dosáhl Jan Studnička – Magic Boy (JC
Zájezd), čtvrté místo si odnesl – stejně jako loni Jiří
Skřivan – Kalisto (Stáj Manon Litomyšl), páté pak další
východočech Ludvík Jandourek – Vigo (Stáj Karsit).

Mirka Skřivanová, foto Kateřina Návojová 
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Sezónu Stiga hokeje zpestřil 
propagační turnaj 

Stolní táhlový hokej je sice celoroční sport, jenže vět-
šina hráčů si po Mistrovství České republiky (reprezen-
tanti po mistrovství Evropy / mistrovství světa)
tradičně dává letní pauzu, aby se pak o to víc těšila
na zářijový zahajovací turnaj nového ročníku Českého
poháru (ČP). Letošní sezónu však prodloužil propagač-
ní turnaj, pořádaný hokejovým klubem HC Dukla
Jihlava ve spolupráci s Českou asociací Stiga Game. 
„Protože víme o spoustě fanoušků, kteří ve svých obý-
vácích rádi svádí boje nad hřištěm Stiga hokeje, roz-
hodli jsme se uspořádat turnaj, kde se budou moci
osobně seznámit a mezi sebou poměřit své herní kva-
lity. A řekli jsme si, proč k tomu nevyužít náš zimní
stadion? Myslím, že jeho kulisa rovněž přispěje
k zážitku z tohoto klání,“ popisuje zrod myšlenky
uspořádat na Horáckém zimním stadionu první ročník
Dukla Stiga Cupu Dušan Pařil z marketingového oddě-

lení klubu. Zájemců o nové zážitky i o zajímavé ceny se
sjelo z Česka a Slovenska celkem 49 a ve 4 základních
skupinách bojovali o postup do 3 výkonnostních sku-
pin. 
Oproti systému ČP tentokrát záleželo takřka na kaž-
dém zápase, protože do odpoledních skupin se počíta-
ly i výsledky dopoledních bojů. Klub Stiga HC Benátky
měl na místě 3 zástupce: Jindřich Petr (33.) postupem
do Béčka splnil povinnost a potrápil mnoho hráčů, ale
na play-off nedosáhl. Mnohem lépe se vedlo Zdeňku
Lopaurovi (12.), který po 2. místě v základní skupině
z 10. příčky v osmifinále nastoupil proti favorizované-
mu Jakubu Sládkovi (THC Stiga Elites). Tomu
po tuhém boji podlehl 2:3 na zápasy. Patrik Petr po 3.
místě dopoledne šel do vyřazovací části ze 4. příčky.
Nejprve přehrál „starého známého“ Roberta Ježe (THC
Stiga Svitavy 93) 3:1, pak si stejným poměrem poradil
s Tiborem Vargou (BSE České Budějovice). V semifiná-
le dokonce 3:0 porazil Daniela Matýska (HCS Žabka
Praha), aby pak ve finále podlehl jeho klubovému dru-
hovi Zdeňku Matouškovi ml. 1:3. Patrik si tak odvezl
krásné hodinky a další ceny a my všichni jsme strávili
zajímavý den na Vysočině.
V červencovém kole Litomyšlského poháru zvítězil
Patrik Petr před Zdeňkem Lopaurem a Robertem
Ježem. Průběžné pořadí: 1. Patrik Petr 240 b., 2.
Robert Jež 200 b., 3. Zdeněk Lopaur 195 b., 4. Tomáš
Halama 144 b., 5. Michal Boštík 142 b., 6. Ivan Halama
120 b., 7. Jindřich Petr 94 b., 8. Jiří Junek 71 b., 9.
Milan Zeman 63 b., 10. Barbora Petrová 54 b. (kromě
Ježe Stiga HC Benátky) atd.

Text a foto Jindřich Petr

Fotbaloví mladší
elévové si zahráli 
v Salzburgu
Fotbalisté družstva mladší přípravky oddílu kopané
TJ Jiskra Litomyšl se vydali na dlouho očekávaný
zájezd na mezinárodní turnaj do rakouského Salzbur-
gu. Tým tvořili hráči ročníků 2002 a 2003: Vojta
Hlous, Ivan Škeřík, Jan Punčochář, Martin Čáp,
Tomáš Koukola, Milan Halamka, Tomáš Lorenc, Ond-
řej Stodola, Oldřich Hána a Lukáš Jireček. V kategorii
U9 bylo přihlášeno 16 celků z Rakouska, České repub-
liky a Německa. 
Mladí Litomyšlané podlehli první turnajový den
v základní skupině krajanům z Bohemians 1905 0:4
a domácím výběrům ASKD 1. SSK 1919 Salzburg 0:2
a McDonalds St. Johann 0:3. V neděli se jim vedlo
lépe, když porazili Stadt Salzburk 1:0 a s rakouským
ASK i německým Röthleinem remizovali bez branek.
Celkově skončil litomyšlský tým dvanáctý ze šestnác-
ti účastníků, to ale nebylo to nejdůležitější. 
Kluci zvládli turnaj dobře a zaslouží pochvalu jako
kolektiv. Po oba dny si sáhli na dno sil, turnaj brali
velice prestižně a hráli na hranici svých možností.
Bylo pro ně skvělým zážitkem zahrát si proti rakous-
kým a německým soupeřům a zažít atmosféru tohoto
skvěle zorganizovaného turnaje. Při závěrečném
ceremoniálu dostali stejné medaile jako vítězové,
krásné foto a diplom. Ve všech nakonec převládl
velmi dobrý pocit z víkendu v nádherném městě
s panoramatem blízkých Alp.              Václav Provazník

Tomáš Kabrhel 
má bronz z Varny

Důležité závody
čekaly v uplynu-
lém měsíci lito-
myšlského ju-
niorského triat-
lonis tu Tomáše
Kabrhela. Koncem
června startoval
na mistrovství
Evropy juniorů
ve španělské Pon-
tevedře. Zpočátku
se pro něho závod
vyvíjel velice
dobře, když plaval
kolem šestého
místa na špici

závodu. Při tlačenici na jedné z bójí však nešťastně
přišel o plavecké brýle a ztratil důležitý kontakt
s čelem. Na kole se snažil dojet čelo závodu, což se mu
ve stoupáních zpočátku dařilo, ale v následných sjez-
dech byl proti velké skupině bez šancí. Závod nako-
nec dokončil na 45. pozici v osmdesátičlenném
startovním poli. Po závodě převládalo velké zklamá-
ní, neboť měl formu a výkonnost na dobrý výsledek,
ale potřebné štěstí se k němu otočilo tentokráte zády.  
V následujících závodech se opět dostal do potřebné
pohody, když postupně obsadil 2. místo na Mistrov-
ství České republiky v Jihlavě a velice dobře se před-
vedl i na závodě Evropského poháru (EP) juniorů
v nizozemském Holtenu. Nejlepšího letošního výsled-
ku pak následně dosáhl v dalším závodě EP juniorů
ve Varně v Bulharsku. Ve skvělé konkurenci nejlep-
ších evropských juniorů vybojoval místo na stupních
vítězů, když už od začátku závodu se pohyboval
na samém čele závodu. Po plavání byl těsně druhý,
na kole byl členem vedoucí čtyřčlenné skupiny, která
si vypracovala před závěrečným během rozhodující
náskok. Nakonec obsadil výborné třetí místo a potvr-
dil svoji příslušnost k evropské špičce.

Text a foto Zdeněk Kabrhel
Stiga-hokej - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga -
do 23. 8. v klubovně restaurace v Benátkách,
od 30. 8. v DDM Litomyšl 
So 27. 8. od 14.00 - 8. kolo Litomyšlského poháru
2011 v DDM Litomyšl
www.litomysl.cz/ddm
Letečtí modeláři - letiště Vlkov
každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí se
návštěvníci mohou podívat na lety mnoha modelá-
řů. Scházíme se obyčejně odpoledne po 13. hodi-
ně. Tato informace platí celoročně pro víkendy
a svátky.
So 27. 8. od 9.00 - XVIII. Leteckomodelářský den -
tradiční přehlídka leteckých modelů, hlavní
komentovaný program od 14.00 do 16.00,
http://modelari.lit.cz
Sport před Lidovým domem
So 6. 8. od 13.00 (prezence od 13.30) - Volejbal,

turnaj trojic, v každém týmu může hrát pouze
jeden registrovaný hráč, startovné 60 Kč  / dvojice
So 20. 8. od 13.00 (prezence od 12.30) -      Petan-
que, turnaj dvojic v petanque, startovné 60 Kč /
dvojice 
Billard centrum - Lidový dům
So 27. 8. od 10.00 (prezence 26. 8. do 22.00, 27. 8.
od 9.00) - Primátor Cup 2011 - senior open 9 ball,
systém: skupiny po 4 hráčích + double K.O., star-
tovné 350 Kč
Stolní fotbálek - Cafebar Underground
Ne 7. 8. od 14.30 - turnaj ve stolním fotbálku - star-
tovné 100 Kč / tým, tel. 725 846 248
Atletika - stadion na Černé hoře
So 6. 8. od 10.30 - 42. ročník Východočeského
turné, za účasti předních českých atletů. V rámci
mítinku se uskuteční Velká cena v hodu diskem
žen, Memoriál Jaroslava Ptáčka ve skoku vysokém
a Memoriál Bohumila Novotného ve vrhu koulí. 

Kam za sportem
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Orion Litomyšl - RS Petrol na předních příčkách
Na Slovensko, Ukrajinu, ale také do nedalekých Holic
zavítali motokrosoví jezdci týmu Orion Litomyšl – RS
Petrol. Na výsledkové listině nebylo třeba dlouze hle-
dat jejich jména. Stačilo se podívat na oceňované příč-
ky či těsně pod ně. 
Ve slovenské Šenkvici se světový šampionát motokro-
su kubatury MX3 dostal do své poloviny Velkou cenou
Slovenska. V kvalifikaci skupiny A skončil Martin
Michek z Orionu Litomyšl třetí a jeho stájový kolega
Petr Bartoš osmý. Dominoval Švýcar Julien Bill.
V béčku zajel nejlepší čas Francouz Milko Potisek, Slo-
vák Martin Kohut byl devátý. V samotné Velké ceně
Slovenska se v první jízdě po bojovném výkonu rado-
val z vítězství Milko Potisek z týmu Ufo Racing, který
ale svedl velký boj s Julienem Billem. Bojoval i jezdec
Orionu Martin Michek. Martin zajel nejrychlejší kolo
závodu, ale zdržel se při předjíždění dobře jedoucího
Slováka Martina Kohuta, a když se dostal před něho,
tak Potisek i Bill už měli dostatečný náskok. 
Diváci pochopitelně očekávali, co bude v druhé jízdě.
Domácí diváci hnali dopředu přirozeně Kohuta, ale
kolem dráhy byly vidět i české vlajky, které zase vlály,
když projeli naši borci. V druhé rundě vyrazil jako
blesk Michek za ním Bill, Kohut a Potisek. Asi ve čtvr-
tém kole si zašlápl motorku v jedné zatáčce Potisek
a dlouho se zdržel s nastartováním. Vepředu mezi tím
uháněl Michek, ale Bill nasadil také velké tempo. Dojel
Michka a po krátkém boji se dostal před ně. A bylo roz-
hodnuto. Třetí nakonec dojel v této jízdě Kohut. Cel-
kově tak v Šenkvici na bednu vystoupil jako první Bill,
stříbro bral Michek, bronz Kohut. Bartoš byl 9. 
To v nedalekých Holicích si Petr Bartoš vedl lépe, i když
zůstal těsně pod stupni vítězů, na které opět vystoupil
Martin Michek. Závod republikového šampionátu však
provázelo špatné počasí. Vytrvalý déšť udělal z místní
dráhy doslova peklo a pádu se snad na trati nevyhnul
nikdo. V hlavní třídě MX - Open v první jízdě vedl
Michek, druhý jezdil jeho stájový kolega z týmu Orion
Litomyšl - RS Petrol Petr Bartoš. Už se zdálo, že vítěz-
ství bude na naší straně, ale Michek najednou nepřijel
a bylo jasné, že si někde ustlal. Toho využil skvěle
jedoucí Bartoš a s velkým náskokem vyhrál před svými
soupeři, kteří měli na trati velké problémy. Michek
po zdržení nakonec dojel šestý se ztrátou jednoho kola. 
V druhé jízdě zase odpálil nejlépe Michek a nasadil opa-
trné, ale rychlé tempo a věděl, že chybu si už nemůže
dovolit. Naopak chybu tentokrát udělal Bartoš

a po pádu musel čelo dohánět. Po skvělé stíhačce
a několika pádech nakonec dojel osmý, a kdyby nespa-
dl v posledním kole, kdy útočil na pátého Michalce,
mohl se i radovat z celkového primátu. Druhou rundu
nakonec vyhrál Michek po dobrém výkonu, před Žera-
vou a Čepelákem. Celkově se tak radoval a na stupně
vystoupil nejvýše Michek, Žerava bral stříbro, Kadleček
bronz a na Bartoše nakonec zbyla bramborová medaile.
Ve Veteránech opět zajel dobře Jan Mrázek z Orionu-RS
Petrol týmu, který vyhrál obě své jízdy. 
Další dějství motokrosového mistrovství světa (MS)
kubatury MX3 bylo o víkendu na dráze v ukrajinské
Chernivtsy, kde se jel již šestý podnik. Jak jinak, závo-
dilo se již v sobotu a v kvalifikaci dominoval Švýcar
Julien Bill, druhý skončil Martin Michek z družstva
Orion Litomyšl-RS Petro, Francouz Milko Potisek, star-
tující za český tým UFO Racing, byl třetí. V nedělním
závodě opanoval první jízdu dobře jedoucí Potisek, pět
sekund za ním skončil Bill, Michek dojel třetí. Druhá
runda slibovala boj, a ten také přišel. Švýcarský bojov-
ník Bill nakonec tuto rozjížďku vyhrál a mohl další tri-
umf slavit i na Ukrajině. Jeho největší konkurent
v pořadí MS Potisek dojel totiž druhý, překvapivě třetí
zkušený závodník Žerava. Až pátý nakonec Michek.
Jak později řekl Michkův trenér a mechanik v jedné
osobě Honza Froněk: „Martinovi se v druhé jízdě
dostal kámen pod brzdu, proto musel zastavit v depu
a nějaký čas se tam zdržel, než jsme to opravili. Nako-
nec tedy začala stíhačka někde kolem dvacátého fleku
a v cíli byla z toho pátá příčka. Škoda, opět zde bylo
podle průjezdů a dosažených časů na bednu, ale nedá
se nic dělat. To, co jsme na Slovensku nahnali na cel-

kově druhého Potiseka, jsme tady zbytečně ztratili,
ale musíme bojovat dál.“
A bojovalo se již o pár dní později ve slovinské Oreho-
vě Vasi při sedmém dějství mistrovství světa. Místní
dráha slibovala dramatický průběh a rozhodovala
dobrá připravenost jezdců. Tu opět prokázal nejlépe
francouzský rychlík Julien Bill, který ovládl jak sobot-
ní kvalifikaci, tak i vlastní závod a nenašel ani v jedné
rundě přemožitele. Milko Potisek z českého UFO týmu
byl i zde celkově druhý. A co jezdec Orionu Litomyšl-
RS Petrol týmu? Martin Michek pokazil první jízdu,
kdy špatně odstartoval. Potom se ještě přimotal
do hromadného pádu, a tím v podstatě začínal
od konce. V cíli z toho bylo alespoň osmé místo.
V následujícím závodě si už Michek spravil trochu chuť
třetí pozicí. Celkově tak Velkou cenu Slovinska vyhrál
Bill před Potiskem. Na bednu zde ještě překvapivě
vyskočil Fin Pyrhonen, Michek byl opět bramborový.
Posledním podnikem mistrovství světa v této třídě
bude Francie – 7. srpna, plánované Švýcarsko a Špa-
nělsko se ruší.                       -red-, foto Miroslav Jireček

Na stupni vítězů v Holicích

•STAVEBNINY
•BARVY, LAKY, TMELY, FASÁDY
•MALÍŘSKÉ POTŘEBY
•MÍCHÁNÍ BAREV NA POČKÁNÍ
•PRODEJ POUŽITÉHO

ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Po tel. dohodě prodej
i mimo pracovní dobu!

areál DUKOR a.s.
(býv. areál Silnice s.p.)
Trstěnická 932, Litomyšl
tel. 775 599 709, 731 424 757
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Václav Pekař na šachovnici
dobyl hrad Bouzov

Fantastického úspěchu dosáhl nejlepší současný
šachista Litomyšle Václav  Pekař. Druhá sobota v čer-
venci patří již tradičnímu šachovému turnaji v rapidu,
který se pořádá v překrásném prostředí pod hradem
Bouzov ve stejnojmenné obci. 
Za překrásného rána jsme vyrazili společně s Jirkou
Švábem, Láďou Zemanem, Vaškem Pekařem a žákem
Tomášem Vitvarem na turnaj. Cesta uběhla velmi rych-
le a na místě jsme byli asi hodinu před začátkem turna-
je. Vyrazili jsme na procházku vzhůru směrem k hradu.
Cesta byla lemována stoletým lípami. Za chvíli se před
námi rozevíralo panoráma překrásného středověkého
hradu, kterému dominuje typická věž tak známá z vel-
kého množství českých pohádek. Chvíli jsme poseděli
před hradní branou a potom rychle zpět na turnaj.
V sále byla téměř stovka šachistů a řeči vévodila milá
a úsměvná hanáčtina. Většinu účastníků tvořili
šachisté z Olomouce, Litovle, Uničova, Zábřehu. Byli

Zcela suverénní, přesnou hrou měl po 7 kolech 7 bodů
a zbylý peloton mu jen koukal na záda. Trochu jsem ho
popichoval, že by bylo hezké mít 9 bodů z 9. Vašek ale
odvětil, že mu stačí vítězství a poslední dvě kola dal
rychle za remízu. 
První místo ve velmi dobře obsazeném turnaji se zis-
kem 8 bodů z devíti je skvělým úspěchem Vaška a celé
Litomyšle. Vašku gratulujeme. Vynikajícího úspěchu
dosáhl i nestárnoucí bojovník Láďa Zeman, který
skončil s 6 body na 12. místě a nebýt nešťastné prohry
na čas v 8. kole, mohli jsme mít i další medaili. 
Turnaj byl i prvním krokem mezi dospělé pro našeho
žáka Tomáše Vitvara, který uhrál dva body a zažil popr-
vé atmosféru velkého turnaje. Odjížděli jsme domů
spokojeni, z dálky jako by nám mávaly na rozloučenou
věže hradu Bouzova.

Text a foto Ing. Jaromír Odstrčil, 
předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl

Souboj kamarádů z našeho oddílu Václava Pekaře, vítěze
turnaje s Láďou Zemanem.

jsme prostě na Hané. Po třech kolech jsme měli Odstr-
čil, Pekař, Zeman a Šváb 3 body a zabrali jsme první
stoly a vypadalo to, že na turnaji vévodí jen Litomyšl.
Do konce však zbývalo mnoho kol a šachy jsou mnoh-
dy nevyzpytatelné. Jeden z nás však vydržel a prošel
turnajem bez zaváhání. Byl to Vašek Pekař. 

GRILOVÁNÍ
O VÍKENDECH

NONSTOP TAXI
775 770 200
777 622 266

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ

Jízda historických
hasičských vozidel
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH
ČMS) pořádá ve dnech 24. - 27. srpna propagač-
ní jízdu historických vozidel ke 120. výročí
založení Zemské ústřední hasičské jednoty krá-
lovství Českého. Trasa jízdy dlouhá více než dvě
stovky kilometrů povede z Bílých Poličan
do Přibyslavi a jednou ze zastávek na cestě je
také Litomyšl. Na Smetanovo náměstí historic-
ké vozy dorazí ve čtvrtek 25. srpna kolem 13.
hodiny a přivítá je zde starosta města, předsta-
vitelé okrsku Litomyšl a jednotlivých sdružení
dobrovolných hasičů.  Při cestě budou odhaleny
pamětní desky významným osobnostem české-
ho hasičského hnutí Adolfu Seidlovi v Náchodě
a Františku Procházkovi v Poličce. Symbolem
jízdy bude praporec, na který budou na jednot-
livých zastávkách zavěšovány pamětní stuhy
měst a obcí.                                                    -red-


