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Prázdninové pátky jsou všude – v Praze,
v Levoči nebo třeba ve Vídni. Ale ty naše Pátky
se píší s velkým „P“. A snad nejen proto, že je to
zkrácený název akce Toulovcovy prázdninové
pátky, která se bude konat již počtrnácté. Lito-
myšlské Pátky jsou něčím zvláštní, jedinečné,
jaksi větší a pro děti možná i delší než kterýko-

li jiný den. Věříme, že i tyto
prázdniny se stane Toulov-

covo náměstí pohodovým
místem setkávání s přá-
teli, místem, ze kterého
si odneseme krásné
zážitky. I letos bude
součástí každého veče-

ra tradiční losování
o ceny. A pro nejvěrnější

diváky jsme připravili
novinku. Během celých prázd-

nin budeme na nové hrací karty udílet razítka
za účast a v rámci posledního prázdninového
Pátku losovat  z celé řady hodnotných cen. 
A co jsme pro vás připravili tentokrát?      
Začínáme 6. července. V tuto dobu bude ještě
probíhat Smetanova Litomyšl a Smetanova
výtvarná Litomyšl. Dva projekty v rámci Smeta-
novy výtvarné Litomyšle – Srdce pro Václava
Havla a Havel navždy – připomínají osobnost
prezidenta Václava Havla. Stejně jako byl Vác-
lav Havel osobností Sametové revoluce, byl jí
i Jaroslav Hutka, bez jehož písniček by se jistě
neobešlo žádné ze shromáždění na Letenské
pláni. Právě Jaroslav Hutka, který v současnos-
ti píše i písničky pro děti, odstartuje spolu
s Divadélkem Kuba letošní ročník Pátků. 
Druhý prázdninový pátek se můžete těšit
na pohádku O dvou chroustech  Divadla Pohád-
ka z Prahy a na valašský Fleret.
Třetí pátek bude patřit pohádce O perníkovém
dědkovi v podání oblíbeného divadla Andro-
menda. Kapela Atarés a přiveze nejen výbor-
nou taneční muziku a ohnivý kubánský
temperament, ale věříme, že i nezbytné sluníč-
ko. První polovinu prázdnin zakončí Naďa
Urbánková, která se po letech vrací v doprovo-
du Luboše Javůrka a jeho Bokomary. Naďa
Urbánková zpívala a hrála v legendárním
Semaforu a v Country beatu Jiřího Brabce.
Dodnes se zpívají a hrají písničky s texty Jiřího
Grossmanna z jejího repertoáru, dvě nejslav-
nější – Drahý můj a Závidím zcela jistě zazní
i na Špitálku. Předskokanem bude Nadě Urbán-
kové výborný Radim Koráb s pohádkou Prin-
cezna na hrášku. Start druhé poloviny
prázdnin bude ve znamení romské muziky
v podání nedávno vzniklé kapely Bitumen
Beat, která je přímým pokračovatelem kapely
Terne Čhave. Tu si mnozí z vás z Pátků v roce
2008 jistě pamatujete.     strana 11 >

Prázdninové Pátky
jsou tu zase zpátky 

Ve čtvrtek 14. června
začal slavnostním zaha-
jovacím koncertem 54.
ročník Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl. Druhý nej-
starší hudební festival v republice zahájilo poprvé
v jeho historii naše první koncertní těleso - Česká
filharmonie. Na úvod zněla tradičně hudba Bedřicha
Smetany, tentokrát málo hraná symfonická báseň
ze skladatelova švédského období Valdštýnův tábor.
Před přestávkou diváky ukolébalo Debussyho Moře.
O pár desítek minut později je ze sedadel zvedl feno-
menální turecký klavírista Fazil Say, který za dopro-
vodu filharmonie provedl Koncert č. 1 b moll
pro klavír a orchestr, op. 23 Petra Iljiče Čajkovského.
"Fazil Say proměnil Čajkovského klavírní koncert
ve vášnivý rozhovor klavíru, orchestru, publika
i klavíristy samého. Vlastně je nepochopitelné, proč
má Say mezi kolegy pověst bouřliváka. Jeho inter-
pretace je natolik přesvědčivá a přirozená, že člově-

ku připadá jako ta jedi-
ná správná," napsal
ve svém komentáři
vídeňský hudební skla-

datel českého původu Šimon Voseček.
Letošní ročník Smetanovy Litomyšle zahájil naposled
ve funkci prezidenta republiky Václav Klaus, který nad
festivalem převzal záštitu. Ve své řeči zdůraznil, že se
do Litomyšle bude rád vracet i po skončení svého
posledního funkčního období. 
Prezidenta na pódium doprovodila ministryně kultury
Alena Hanáková, hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek, starosta Litomyšle Michal Kortyš a ředitel
festivalu Jan Pikna. Dalšími vzácnými hosty prvního
letošního pořadu byli velvyslanci států Izrael a Rakous-
ko - J. E. Jaakov Levy a J. E. Ferdinand Trauttmansdorf.
Dosud nejdelší Smetanova Litomyšl v historii trvá
od 14. června do 8. července a nabízí divákům více než
tři desítky pořadů, z toho deset operních titulů.
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Italský tenorista Marcello Giordani zpíval 17. června na II.
zámeckém nádvoří. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
řídil svérázný Steven Mercurio. 

Přední český hornista Radek Baborák vystoupil 1. července
se souborem Česká sinfonietta. V pořadu "Pocta Pernštej-
nům" se představil také jako dirigent.

54. ročník Smetanovy Litomyšle
- dosud nejdelší v historii

Zahájení festivalu patřilo 14. června poprvé v historii Smetanovy Litomyšle České filharmonii.
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otevřená radnice

Z rady města

Ze zastupitelstva

RaM se seznámila se záměrem Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice požádat o grant v rámci veřejné
soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a ino-
vacích v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity vyhlašovaným
Ministerstvem kultury ČR na projekt "Tvorba metodik
identifikace, dokumentace, evidence a prezentace
fondů klášterních knihoven na příkladu piaristické
knihovny v Litomyšli". RaM souhlasí v případě získání
grantu s využitím piaristické knihovny pro tyto účely.

RaM souhlasí, aby byl vypracován pasport zeleně

v zájmovém území projektu "Nábřeží řeky Loučné",
který se stane jedním z podkladů následné architek-
tonické soutěže. 

RaM souhlasí s instalací uměleckého díla
"Robinson Jeffers" od akad. sochaře Františka Jandy. 

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na zakázku "Městské vily v Litomyšli - bytový dům
B1". Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
První litomyšlská stavební a.s. RaM pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy o dílo s touto vybranou fir-
mou.

RaM schvaluje na základě jednání komise pro hod-
nocení nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele

Zasedání zastupitelstva
Třetí zasedání Zastupitelstva města Litomyšle v letoš-
ním roce proběhlo 19. června v malém sále Smetanova
domu. Na programu byly body: majetkoprávní záleži-
tosti města, změny rozpočtu na rok 2012 a záležitosti
finančního výboru, zřízení nové příspěvkové organi-
zace města, záležitosti oddělení rozvoje, záležitosti
odboru kultury a cestovního ruchu, záležitosti odboru
školství a sociální péče, záležitosti odboru výstavby
a územního plánování, záležitosti kontrolního výboru
a jmenování členů správní a dozorčí rady společnosti
Evropské školicí centrum, o.p.s.
Nájemné v městských bytech a výstavba holobytů

Usnesení, které ukládalo Radě města připravit návrh
k vyrovnání nájemného ve všech městských bytech
na úroveň tržního nájemného a současně zpracovat
návrh systému příspěvků na nájemné, který by
zohlednil jednotlivé příjmové skupiny, nakonec
neprošlo. Proti byla valná většina zastupitelů.
Na téma navázal zastupitel Lubomír Sršeň, který
vyjádřil přesvědčení, že počet holobytů, do kterých
mají být stěhováni v Litomyšli neplatiči nájemného,
není dostatečný. Město má v současné době holobyty,
jednopokojové byty se společným sociálním zaříze-
ním, pouze v objektu na Benátské ulici. V Litomyšli
neplatiči dluží více než jeden milion korun. Jak potvr-

dil starosta Michal Kortyš, město vhodnou lokalitu
pro výstavbu holobytů stále hledá.
Zastupitelstvo nakonec přijalo usnesení, ve kterém
ukládá Radě města předložit na prosincovém zasedání
návrh na zajištění holobytů v Litomyšli.
Kvalita životního prostředí

V závěrečné diskuzi promluvila mimo jiné předsedkyně
komise pro životní prostředí Ing. Jarmila Chladová.
Ve svém vystoupení navázala na minulé zasedání
zastupitelstva a potvrdila, že komise obnovuje svou
členskou základnu. Její řady posílil bývalý poslanec
Václav Nájemník. „Rádi bychom upozorňovali na pro-
blémy, které jsou podrobně popsány ve Strategii roz-
voje města Litomyšle, kde byly zpracovány konkrétní
údaje pro roky 2008 – 2015. …Od roku 2003 dýcháme
závadný vzduch, který se zhoršuje. Máme více poléta-
vého prachu, než dovolují normy, máme zde hlučnost,
která převyšuje hygienické normy. Byli bychom rádi,
kdyby Litomyšl věnovala životnímu prostředí pozor-
nost,“ uvedla Jarmila Chladová.
Starosta Litomyšle Michal Kortyš upozornil, že město
do životního prostředí a zeleně investuje. Podle jeho
tvrzení je například pasportizace zeleně již více než
rok připravována a pomalu se blíží svému dokončení. 

–ps-

ČEZ Distribuce, a.s. oznámilo Městu Litomyšl, že ve
dnech 24. - 25. července bude v době od 8.00 do 18.00
přerušena dodávka elektrické energie v prostoru svě-
telně řízené křižovatky. V uvedené dny dojde tedy
zcela nepochybně k velkým dopravním komplikacím
na tomto důležitém dopravním uzlu.
Přestože Město Litomyšl požádalo Dopravní inspekto-
rát Svitavy o pomoc při řízení silničního provozu,
žádáme místní řidiče, aby tomuto omezení přizpůsobi-
li volbu jízdních tras a případně minimalizovali užívá-
ní vozidel. Chodce žádáme, aby v tyto dny užívali
přednostně podchod pod silnicí I/35 u marketu
Albert.                                                               Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního hospodářství

Plánujete navštívit Městský úřad Litomyšl? Městský
úřad pro Vás připravil novou elektronickou službu,
pomocí které si můžete vybrat pro Vás vhodný termín
a hodinu návštěvy na Městském úřadě Litomyšl.
V současné době lze rezervaci termínu provést
pro agendy: cestovní doklady, občanské průkazy,
řidičské průkazy, registr vozidel. 
Rezervační systém naleznete na adrese
www.litomysl.cz/?lang=cz&co=rezervace
V následujících agendách můžete využít rezervačního
systému, pomocí kterého si můžete vybrat termín,
který se vám hodí. V rámci jedné rezervace může být

učiněn pouze jeden úkon (řízení). Osobní informace,
které jsou pro registraci požadovány, nejsou dále žád-
ným způsobem zpracovávány a jsou neprodleně po ter-
mínu rezervace odstraněny. Rezervaci lze provést
i telefonicky na tel. 461 653 394, 461 653 335 (občan-
ské průkazy, cestovní doklady), 461 653 454 (registr
vozidel) a 461 653 464 (řidičské průkazy). Pokud se
v předem zaregistrovaném termínu nemůžete dosta-
vit, lze se i telefonicky odhlásit. V současné době si lze
takto návštěvu zaregistrovat jen na pátek. V případě
vyššího zájmu budou rezervační dny rozšířeny.

Milena Holasová – odbor správní

Rezervační systém městského
úřadu – nová služba občanům

„Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli - záchran-
ný archeologický výzkum“, které se uskutečnilo
30.5.2012 jako nejvýhodnější nabídku č. 3 - Labrys
o.p.s., Praha 13 s nabídkovou cenou včetně DPH
24.800.482,80 Kč. Na druhém místě nabídka č. 2 - AA
TERRA ANTIQUA s.r.o., Rimavská Sobota, s nabíd-
kovou cenou včetně DPH 43.855.309,20 Kč. RaM
pověřuje starostu podepsáním smlouvy s vítězným
uchazečem.

RaM souhlasí s úhradou části nákladů na instalaci
a dopravu uměleckého artefaktu "Perská věž" od arch.
Zdeňka Fránka před domem U Rytířů, a to ve výši max.
25 tis. Kč vč. DPH. Instalace bude trvat od června
do listopadu 2012. 

Starosta Litomyšle Michal Kortyš se na vlastní kůži
přesvědčil, jak dobře funguje služba dopravní policie.
Stalo se tak 7. července, kdy spěchal na slavnostní
poklepání základního kamene nového výrobního
závodu dánského holdingu Cimbria v podnikatelské
zóně Benátská. Po silnici I/35, kde je rychlost omeze-
na na 50 km/h, jel o mnoho rychleji. 
Před zraky dánských manažerů a několika novinářů
tak starosta dorazil na místo sice přesně v 10.00, avšak
s neplánovanou policejní eskortou. „To, že jsem jel
vyšší rychlostí, není samozřejmě správné a nechci
nijak obhajovat, proč tomu tak bylo. Předpisy se mají
dodržovat za každé situace. Stydím se, že jsem porušil
předepsanou rychlost a jsem připraven nést následky.
Vezmu si z toho ponaučení a budu se snažit ,sekat lati-
nu‘,“ uvedl Michal Kortyš.
Podle přestupkového zákona hrozí Michalu Kortyšovi
zákaz řízení v délce 6 měsíců až 1 rok a pokuta v roz-
mezí od 5000 do 10000 korun. Starosta také přijde o
pět bodů.                                                                       -ps-

Starosta Litomyšle
přijde na čas 
o řidičský průkaz

ZaM ukládá RaM předložit na prosincovém zasedání
ZaM návrh na zajištění výstavby holobytů v Litomyšli. 

ZaM schvaluje záměr zřídit novou příspěvkovou
organizaci města Zámecké návrší p.o.  

ZaM schvaluje finanční podíl Města na obnově
střechy kostela Rozeslání sv. Apoštolů, a to ve výši 123
tis. Kč (částka je vč. DPH). Příjemcem je Římsko-
katolická farnost - proboštství Litomyšl.  

ZaM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy
o nadační podpoře na grantový projekt "Nábřeží řeky
Loučné" mezi Městem Litomyšl a Nadací Proměny. 

ZaM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku na úvodní zapojení veřejnosti do projektu

a o zajištění úvodního zapojení veřejnosti do projektu
"Nábřeží řeky Loučné". Příspěvek ve výši 92.100 Kč vč.
DPH je určen na úhradu výše citovaných činností
zajišťovaných společností Agora CE o.p.s.

ZaM schvaluje smlouvu o zajištění provozu hudeb-
ního klubu s občanským sdružením ROCK CLUB KOTEL-
NA o.s., účinnou od 1. 7. 2012. 

ZaM schvaluje mimořádný členský příspěvek
svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 44 000 Kč,
který bude použit na financování projektu
"Cyklobusem Českomoravským pomezím 2012".   

ZaM schvaluje jmenování Radomila Kašpara,
Ing. Jana Janečka, Jana Pikny a Petra Maloty
do funkce člena správní rady obecně prospěšné
společnosti Evropské školicí centrum o. p. s. za Město
Litomyšl na další volební období od 26. 9. 2012
do 25. 9. 2015.

ZaM schvaluje jmenování pana Ing. Pavla Kusého
a paní Aleny Červinkové do funkce člena dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti Evropské školicí cen-
trum o. p. s. za Město Litomyšl na další volební období
od 26. 9. 2012 do 25. 9. 2015.  

Výpadek v řízení
světelné křižovatky

Zvýšení nájemného
v městských bytech
Zastupitelstvo města, Rada města a finanční výbor
dospěly k dohodě o zvýšení nájemného v městských
bytech od 1. 1. 2013. Nájemní smlouvy uzavírané
v současné době budou mít pouze půlroční platnost.
Od 1. 1. 2013 budou platit nové ceny. Více informací
naleznete v srpnové Lilii.                                          -red-
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Cimbria vytvoří v Litomyšli
více než padesát nových pracovních míst

Základní kámen nové výrobní haly dánského holdingu
Cimbria byl slavnostně poklepán 7. června v litomyšl-
ské podnikatelské zóně Benátská. Půjde o největší
a pravděpodobně poslední velkou stavbu této zóny.
Po 62 letech od založení Vertexu se tak do města
dostává další velký průmyslový podnik, který by měl
pomoci snížit nezaměstnanost v regionu. 
Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci investora,
ředitel holdingu Karsten Larsen, ředitel společnosti
Cimbria HMD, s. r. o. Josef Kolář, starosta Litomyšle
Michal Kortyš a Vladimír Ostatek za První litomyšl-
skou stavební, generálního dodavatele stavby.
Největší a pravděpodobně poslední velká stavba pod-
nikatelské zóny se skládá ze dvou objektů o celkové
ploše větší než 10 000 m2. Pouze výrobní plocha haly
je 5000 m2. Součástí projektu je také dvoupatrová
administrativní budova. Pro budoucí rozvoj firmy je

v sousedství první parcely připravena ještě plocha
o výměře dalších 10 000 m2. Zastupitelstvo města roz-
hodlo, že tento pozemek v hodnotě 1,6 mil. korun
daruje firmě zdarma. Cimbria se na oplátku zavázala,
že během šestiletého období vytvoří dalších 50 pra-
covních míst. Když tuto podmínku nesplní, bude
penalizována. „Pokud by zaměstnanost byla nižší,
než je zakotveno ve smlouvě, bude firma platit pená-
le kolem 30 tisíc korun za každého zaměstnance,“
vysvětluje první místostarosta Litomyšle Radomil
Kašpar. Městu by se tak vrátila cena pozemku, který
firmě dává zadarmo. Navíc si tento pozemek Cimbria
sama zainvestuje. My tak ušetříme něco mezi 4 – 5
miliony korun, což považuji za velmi výhodné,“ připo-
míná místostarosta Radomil Kašpar a doplňuje: „Jsem
velice rád, že jsme po složitých jednáních našli s part-
nery shodu a že jsme udrželi tuto výrobu v Litomyšli.” 

Připomínkování
železničních řádů
pro rok 2012-2013
Společnost OREDO vyvěsila návrh železničních spoje-
ní, který by měl platit od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013.
Společnost OREDO a město Litomyšl žádá cestující, aby
se se svými připomínkami obraceli na MěÚ Litomyšl
na jaromir.drabek@litomysl.cz, a to nejdéle do 12.
července 2012. Jízdní řády a další informace nalezne-
te zde: http://www.oredo.cz v sekci archiv zpráv.

-red-

V době prázdninových letních měsíců jsou úřední
hodiny (ve dnech pondělí a středa) na Městském úřadě
v Litomyšli zkráceny do 16.00.                                  -red- 

Provoz MěÚ
o prázdninách

Krajští zastupitelé se přiklonili
k severní variantě trasy R 35

Dlouho očekávané jednání krajského zastupitelstva
přineslo 21. června pozitivní výsledek. Nová silnice
tak budoucí rozvoj Litomyšle pravděpodobně neome-
zí. V další etapě, kterou bude veřejné projednání, již
nesmí být diskutována variantní řešení koridoru
pro umístění silnice R35 kolem Litomyšle, ale pouze
severní trasa obchvatu města. „Zastupitelstvo Pardu-
bického kraje vzalo na vědomí informaci o postupu

pořízení a doporučilo pro veřejné projednání koridor
rychlostní silnice R 35 v prostoru u Litomyšle podle
varianty 1 (severní),“ uvedla tisková mluvčí Pardubic-
kého kraje Magdalena Navrátilová. Konečné rozhod-
nutí o výběru nejvhodnější varianty bude potvrzeno
po vyhodnocení veřejného projednání při schvalování
aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje zastupitelstvem.                                                   -red-

Cimbria vybuduje v Litomyšli závod na výrobu strojů
pro zpracování osiva – např. mořičky osiva, dopravní-
ky... „Investice do výrobní haly včetně nákupu
pozemku bude činit cca 95 milionů korun, do vybave-
ní dalších 100 000 000 korun,“ uvedl Josef Kolář,
ředitel společnosti Cimbria HMD, s. r. o. Celou halu
projektovala litomyšlská kancelář KIP. Přípravné
práce projektu probíhaly dva roky a byly završeny den
před poklepáním základního kamene. Dokončení
výstavby, která již začala, plánuje Cimbria na konec
roku 2012. Následovat bude navážení technologie.
Zkušební provoz bude zahájen už na jaře roku 2013.
„Plná výroba by se měla rozjet v období duben – kvě-
ten 2013. Po plném rozjezdu počítáme s počtem 110 –
120 zaměstnanců,“ potvrdil Kolář.
Firma Cimbria, která vyrábí různé druhy příslušenství
pro zemědělství, byla založena v Dánsku před 65 lety.
V současné době má zhruba 700 zaměstnanců.
Obchoduje po celém světě. Hlavní výrobní náplň je
tvořena produkcí strojů na zpracování osiva a sklado-
vání osiva. „Máme rozvojovou strategii, která je zalo-
žena především na přirozeném růstu - proto je její
důležitou součástí rozšiřování výrobních kapacit.
Z tohoto důvodu bylo učiněno rozhodnutí postavit
výrobní kapacity v Litomyšli. V současnosti máme
výrobní závody v pěti zemích. Do budoucna se veške-
rá výroba bude koncentrovat pouze do dvou výrob-
ních závodů. Jeden z nich bude právě zde,
v Litomyšli,“ uvedl Karsten Larsen, ředitel holdingu
Cimbria. 
„Chtěl bych popřát firmě, která zde bude stavět
a vyrábět, aby nikdy nelitovala toho, že si vybrala
právě Litomyšl. Jsou zde pracovití lidé, kteří jim
budou dobrou odměnou,“ uvedl při slavnostním
poklepání základního kamene starosta Litomyšle
Michal Kortyš. Text a foto Prokop Souček

Zleva starosta Litomyšle Michal Kortyš, ředitel holdingu
Cimbria Karsten Larsen a Vladimír Ostatek z firmy PLS.

Upozornění přispěvatelům a inzerentům
Rada města Litomyšle schválila na svém květnovém
zasedání novou organizační směrnici, která s účinnos-
tí od 1. srpna 2012 upravuje chod Zpravodaje Města
Litomyšle Lilie.
Posunutí uzávěrky

Termín uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje je
stanoven nově vždy na 18. dne v měsíci. Prosíme při-
spěvatele i inzerenty, aby termín dodržovali.
Inzeráty nebudou otiskovány na poslední straně

Podle nových pravidel nebudou inzeráty otiskovány na
prvních třech tiskových stranách a na straně poslední.
Lilie se otevře názorům politických subjektů zastou-

pených v zastupitelstvu města

Každý volební subjekt zastoupený v aktuálním voleb-

ním období v Zastupitelstvu města Litomyšle může
v Lilii ve vymezeném prostoru prezentovat názory
a stanoviska, pokud jsou v souladu se zákony České
republiky, Statutem, Pravidly a Metodickým pokynem
Zpravodaje Města Litomyšle Lilie.
Lilie bude mít menší rozsah

Rozsah stran včetně inzerce a prostoru pro prezentaci
názorů a stanovisek politických stran je stanoven
na 14 – 24. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných
případech povolit vedení města. V souvislosti s tímto
ustanovením bude pravděpodobně docházet k tomu,
že převis příspěvků, které se do Lilie nevejdou, bude
mnohonásobně vyšší než v minulosti. Prosíme čtenáře
a přispěvatele o pochopení.                                      -red-

Výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popel-
nici 2011“, kterou každoročně pořádá společnost EKO-
KOM, byly vyhlášeny 6. června v Hradci Králové v rámci
konference Odpady a obce. „V letošním roce se do finá-
lového kola probojovala tato města a obce: Litomyšl,
Vimperk, Uherské Hradiště, Bílovec, Týniště nad Orli-
cí, Sedlčany, Nové Město na Moravě, Říčany, Český
Brod, Olomouc, Milevsko, Černošice, Jeseník a Lomni-
ce nad Popelkou,“ uvedla mluvčí společnosti EKO-KOM
Šárka Nováková.
Miniaturu křišťálové popelnice převzal za Litomyšl
místostarosta Radomil Kašpar. „Těší mne, že jsme byli
v konkurenci 6000 obcí mezi nejlepšími čtrnácti. Je to
ocenění především našich občanů."
V letošním VIII. ročníku soutěže se na prvním místě
umístil Vimperk, který si odnesl putovní Křišťálovou
popelnici, na které je vybroušeno jeho jméno. Zástup-
cům města byl předán šek na 150 tisíc korun. Druhé
místo získalo město Jeseník, které obdrželo 100 tisíc

korun a třetí příčku obsadilo město Sedlčany. Šek pro
ně měl hodnotu 70 tisíc korun.
V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených
výsledků v oblasti nakládání s komunálním odpadem,
míry aktivity, ale i komplexnosti hospodaření včetně
informování občanů o způsobech nakládání s jednotli-
vými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí přede-
vším na základě údajů poskytovaných obcemi systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Do
soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce,
které jsou do tohoto systému zapojeny.
V krajské soutěži „O Perníkovou popelnici“ byla Lito-
myšl 4. „Na rozdíl od celorepublikové soutěže O křišťá-
lovou popelnici, kde se Litomyšl umístila mezi čtrnácti
finalisty a kde se mj. hodnotí sběr plastu, papíru, skla
a nápojových kartonů, jsou v krajské soutěži hodnoce-
ny také parametry sběru bioodpadu, stavebních odpa-
dů a zpětného odběru elektrozařízení,“ vysvětlila
Šárka Nováková.                                                           -red-

Litomyšl je v třídění odpadu mezi 
nejlepšími 14 městy republiky!
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Fránek nastavil
Litomyšlanům zrcadlo

V muzeu pokračuje stěhování sbírek. 
Víte, co všechno se vlastně bude stěhovat?

Projekt Revitalizace historické budovy Regionálního
muzea v Litomyšli brzy přejde do své stavební fáze.
Od 1. července je muzeum uzavřeno pro veřejnost.
V prvním červencovém týdnu začnou muzejníci se stě-
hováním objemnějších sbírkových předmětů. Některé
z nich budou uloženy v centrálním depozitáři v zámec-
kém pivovaru, další poputují do speciálního skladu
za Litomyšlí. Rekonstrukce bude stavebně dokončena
v závěru roku 2013. Ke znovuotevření muzea dojde
v první polovině roku 2014.
Charakteristika instituce a regionalita

Protože je litomyšlské muzeum institucí vlastivědnou,
má ve svých sbírkách předměty z oblasti výroby
(řemesla, průmysl, zemědělství), bytové kultury
(nábytek, svítidla aj.), odívání, bohatou sbírku zbraní,
ale i věci z typických sběratelských oborů, jako je
numismatika, faleristika, filatelie, cigaretové obaly
nebo například sbírku kachlí z kachlových kamen (od
gotických, přes klasicistní až po ty novější). 
Městské muzeum bylo založeno v r. 1891, aby doku-
mentovalo dění v Litomyšli a nejbližším okolí. Z toho-
to důvodu jsou sbírky z 95 % tvořeny předměty
regionálního původu. "Předměty se zde buď používa-
ly, nebo je daroval někdo místní, často se jedná přímo
o výrobky litomyšlských řemeslníků," vysvětluje ředi-
tel muzea René Klimeš.

Unikáty ve sbírkách muzea

Zajímavých sbírek je velké množství. Ve sbírce nábytku
najdete například celostátní unikáty - malované lido-
vé paravany. Podle ředitele Klimeše je velmi jedinečná
i numismatická sbírka, jejíž velká část pochází
od Quida Šimka, bývalého kurátora sbírek městského
muzea a majitele muzea soukromého. „Z řady dalších
pozoruhodných předmětů můžeme zmínit třeba velo-
cipéd, nejstarší známý výrobek firmy Vorbach z Pardu-

bic a zároveň jedno z nejstarších kol české provenien-
ce,“ upozorňuje René Klimeš.
Na internetové adrese www.sbirky.rml.cz si litomyšl-
ské sbírky může kdokoliv prohlédnout. V současnosti
je totiž digitalizováno 80% trojrozměrných předmětů.
Mnohatisícová sbírka fotografií je dosud zpracována
jen částečně, stejně tak jako sbírka mincí či odznaků,
které představují dohromady více než 30 000 položek.
Přihlédneme-li k faktu, že sbírkových předmětů je
v litomyšlském muzeu cca 70 000, je digitalizace obdi-
vuhodným počinem. "Jedná se o unikátní projekt
v rámci celého českého muzejnictví. Srovnatelnou
databázi sbírek u žádného jiného muzea nenajdete.
V minulosti však muzeum muselo z úsporných důvodů
propustit dokumentátora, což proces digitalizace sbí-
rek zpomalilo," podotýká ředitel Klimeš. 
Zaměstnanci

V současné době se o sbírky stará šest odborných pra-
covníků včetně knihovnice a archeologa. Ti spravují
sbírkový fond muzea a využívají jej k výstavní a pre-
zentační činnosti. "Rámcově lze říci, že zaměstnanci
tráví asi polovinu svého času přípravou výstavní a pre-
zentační činnosti. Druhou polovinu pak tvoří čas,
který tráví správou a budováním sbírky. Sem náleží
i katalogizace - odborný popis a digitalizace," uzavírá
téma René Klimeš.                             -ps-, foto P. Souček

Pracovnice RML Eva Metyšová připravuje na stěhování
obsáhlou muzejní knihovnu.

Revitalizace Zámeckého návrší:
Devět otázek pro hlavního koordinátora projektu Ivo Koukola 

Opravdu se dopředu vědělo, že průzkum bude
náročný a drahý, jak řekli v reportáži ČT lidé
z Archeologického Ústavu AV?
Město Litomyšl nemělo žádné předběžné kalkulace
ohledně výše archeologického průzkumu. Řešení této
problematiky jsme postoupili dodavateli, který zvítězil
ve výběrovém řízení. Hlavním důvodem tohoto řešení
byl fakt, že generální dodavatel by měl mít nejlepší
předpoklady pro koordinaci veškeré činnosti v rámci
takto komplikované stavby. Proto byla v rámci výběro-
vého řízení poptávána cena i za archeologické práce,
jejíž výši byl povinen nabídnout každý účastník výběro-
vého řízení. O tom, že je archeologický průzkum
v jistém rozsahu součástí díla dle smlouvy o dílo, byli
všichni účastníci výběrového řízení řádně informováni.
Proč neproběhl zjišťovací průzkum - sondy?
V průběhu zpracování projektové dokumentace byly
Městu Litomyšl dovoleny pouze nedestruktivní meto-
dy archeologického průzkumu. Navíc nebyla jistota,
že Město Litomyšl dotaci obdrží, a provádění sond
v objektech by znamenalo jejich vyřazení z provozu
a nezbytné statické zajištění, aniž bylo jasné, zda sta-
vební práce a obnova objektů budou následovat.  
Proč vyhrála firma  Hochtief, která měla na archeo-
logii vyčleněno pouze 150 tisíc?
Město postupovalo přesně podle zákona o zadávání
veřejných zakázek. Rozhodující pro výběr dodavatele
nejsou jednotlivé položkové nebo oddílové ceny, ale
celková nejnižší nabídková cena.  
Na kolik lokalit bylo vlastně výběrové řízení vypsáno?
Aktuální výběrové řízení bylo vypsáno na 7 objektů
a jeho předpokládaná cena dle dřívějších nabídek spo-
lečnosti Labrys, která prováděla první část výzkumů
jako subdodávku pro dodavatele stavby, činila 9,4  -
12 milionů Kč bez DPH. Poptávali jsme záchranný
archeologický průzkum u těchto objektů: kočárovna,
stáj, park, předzámčí, I. nádvoří, kolej a kostel. 
Proč vyhrála znovu firma Labrys?
Odpověď je jednoduchá – tato nestátní organizace
nabídla nejnižší nabídkovou cenu, která byla jediným
kritériem. A to i přesto, že vysoce překročila předpo-
kládanou hranici. Smlouva bude uzavřena na částku
20.667 tis bez DPH.        
Kde došlo k pochybení a kdo bude zbylé miliony

na archeologii platit, město nebo dodavatel?
Záchranný archeologický výzkum bude uhrazen
z rezervy projektu Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli. Tedy velká část peněz půjde z Evropské
unie a část ze státního rozpočtu. Setkalo se zde něko-
lik negativních faktorů, nelze jednoznačně ukázat
na viníka celé situace. Projektanti se bohužel spolehli
na výsledek archeologického průzkumu z roku 1960,
kde se však vyskytují chyby v řádech metrů absolut-
ních výšek. Mnohem větší aktivitu a metodickou
pomoc jsme očekávali od Archeologického ústavu
v Praze i Národního památkového ústavu (pouze
u dvou z jedenácti závazných stanovisek byla konkrét-
ně nařízena povinnost zrealizovat záchranný archeo-
logický výzkum). Pravdou je i to, že dodavatelská
firma podcenila objem archeologických prací. Nejdů-
ležitější je však to, že se všechny zúčastněné strany
dokázaly dohodnout na řešení a dalším postupu prací. 
Proč se nic neděje na Jiráskově ulici?
Česká se na podpis smlouvy s vítězným uchazečem,
který vzešel z výběrového řízení na zhotovitele
záchranného archeologického průzkumu. V případě,
že se v rámci výběrového řízení nikdo neodvolá, bude
smlouva podepsána pravděpodobně v první polovině
července 2012.
Co způsobilo průtahy ve vyhlášení výsledků výběro-
vého řízení?
Provádění ZAV bylo pozastaveno rozhodnutím KÚ
Pradubického kraje, a to předběžným opatřením
z 20.3.2012, vydaným na návrh společnosti Labrys,
což by znemožnilo uzavřít příslušnou smlouvu s vítě-
zem výběrového řízení. Na základě odvolání proti
tomuto předběžnému opatření pak bylo dne 4.5.2012
toto rozhodnutí změněno tak, že v ZAV je možno s pod-
mínkou uzavření dohody s oprávněnou organizací
pokračovat, a výběrové řízení tedy mohlo být dokon-
čeno. Ve vyhlášení výsledků výběrového řízení pak
nebyly žádné průtahy. S ohledem na velké množství
doplňujících dotazů byl pouze několikrát posunut ter-
mín ukončení veřejné zakázky. V oblasti zadávání
veřejných zakázek jde o standardní postup.   
Není ohrožen termín dokončení?
Termín dokončení v tuto chvíli ohrožen není. 

Ptal se Prokop Souček

Perská neboli Neviditelná věž, která vyrostla na začát-
ku minulého měsíce před domem U Rytířů, vyvolala již
v prvních dnech nezvyklý rozruch. Od roku 2009, kdy
město obsadilo šestnáct monumentálních plastik
sochaře Aleše Veselého, nezpůsobilo žádné z umělec-
kých děl tak bouřlivé reakce. Na městském úřadě zvo-
nily od rána telefony. Lidé se ptali, kdo má dílo na
svědomí a proč zakrývá nejstarší dům na náměstí. Jak
uvedl na slavnostním otevření Neviditelné věže organi-
zační ředitel Smetanovy výtvarné Litomyšle Pavel Cha-
lupa, začali někteří Litomyšlané podepisovat petici za
odstranění stavby. Jeden z hlavních argumentů odpůr-
ců, který zněl, že stavba znemožní návštěvníkům foto-
grafovat renesanční průčelí domu U Rytířů, vzal záhy
za své. Poté, co byla dřevěná konstrukce stavby pokry-
ta nerezovým plechem, ve kterém se zrcadlí celé
náměstí, stal se dům U Rytířů spolu s Neviditelnou věží
snad nejfotografovanějším objektem v Litomyšli. To, že
je věž skutečně Neviditelná, je totiž patrno až z foto-
grafií. "Dovolil jsem si věž postavit v tom nejcitlivěj-
ším místě, před nejkrásnějším domem," uvedl tvůrce
díla architekt Zdeněk Fránek, který je toho názoru, že
"moderní architekturu lze umístit vedle té staré, aniž
by rušila." 
Neviditelná, dříve Perská věž, součást Fránkova cyklu
Útroby architektury, stála původně na perském kober-
ci v interiéru Domu umění v Brně. Věž navrhl Fránek
jako obytnou stavbu. Náklady na litomyšlskou realiza-
ci projektu hradí autor z vlastních prostředků. Částkou
25 000 korun přispělo Město Litomyšl. 
Neviditelná věž zůstane na Smetanově náměstí do 2.
prosince tohoto roku, kdy skončí v Městské galerii
Litomyšl výstava s titulem Architekt Zdeněk Fránek.      

Text a foto Prokop Souček
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Bonus pas– spousta výhod pro každého!
Českomoravské pomezí přináší všem
turistům i domácím možnost navštívit
mnoho zajímavých míst regionu s výraz-
nou slevou. Stačí, když si během návště-
vy naší turistické oblasti zdarma pořídí
slevovou knížku Bonus pas, a mohou si
začít užívat všech výhod, které nabízí.
Atraktivní slevy poskytují hrady, zámky,
muzea a galerie, ale i sportovní a ubytovací zařízení,
restaurace a kavárny nebo informační centra. Celkem
přináší Bonus pas Českomoravského pomezí více než
padesátku slev a bonusů. Podrobná pravidla, přehled
poskytovaných slev a další informace o Bonus pasu
najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz a nově také
na Facebooku.
Před několika týdny byla na této oblíbené sociální síti
spuštěna stránka Českomoravského pomezí
(www.facebook.com/ceskomoravskepomezi), která
informuje o aktuálních kulturních a sportovních

akcích a přináší zajímavé fotografie,
videa a tipy na výlety v našem regionu.
Každý, kdo se stane facebookovým
fanouškem Českomoravského pomezí,
získá nejen přehled o aktuálním dění
v turistické oblasti, ale také přístup
k soutěžím o zajímavé ceny. V minulých
dnech totiž byly na facebookové stránce

Českomoravského pomezí spuštěny aplikace, které
informují o slevovém programu Bonus pas a fanouš-
kům nabízí možnost soutěžit o slevové knížky a další
atraktivní ceny.                                          Jiří Zámečník, 

manažer DSO Českomoravské pomezí

Soutěž: Letní pecky, poznej všecky
te navštívit. A o co se hraje? 1. cena – víkend pro 4
osoby na Dolní Moravě, 2. cena – wellness víkend pro 2
osoby v hotelu Aplaus v Litomyšli, 3. cena – víkend
pro 1 osobu v Kramářově chatě na Suchém vrchu, 4.
cena – volný vstup pro celou rodinu do Památníku
Dr. Emila Holuba v Holicích, 5. cena – volný vstup
pro celou rodinu na zámek v Pardubicích, 6. – 20. cena
– dárkové propagační předměty. 
Připomeňme, že toto není jediná soutěž, při které
můžete o prázdninách cestovat a ještě vyhrát zajímavé
ceny. Na www.unesco-czech.cz se dočtete, že stačí
navštívit do konce roku tři památky UNESCO a automa-
ticky se stáváte VIP členem Společnosti přátel památek
UNESCO a také soutěžíte o víkendové pobyty. Podpořit
cestování chce i Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. Také proto letos již podruhé vyhlási-
lo soutěž Putování po čtrnácti historických městech
roku. No, přiznejte, byli jste již někdy v Kadani,
ve Šternberku, v České Kamenici, v Polné či například
v Klášterci nad Ohří? A neláká vás podniknout výlet
tam, kde to ještě neznáte a přitom si trochu zasoutěžit?
Podrobnosti naleznete na www.historickeputovani.cz.

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl

Prázdninové dny přímo vybízejí k nejrůznějším výle-
tům. Mnozí s vás si jistě nenecháte ujít výlet k moři či
za památkami celého světa. Často však zapomínáme,
že krásná místa, která stojí za to vidět, máme i doslo-
va pár kroků za domem. 
Pardubický kraj a Destinační společnost Východní
Čechy pořádají prázdninovou soutěž „Letní pecky,
poznej všecky“. Soutěž bude probíhat od 1. července
do 16. září 2012. Princip je jednoduchý – do tzv. Van-
drovní knížky nasbírat alespoň 7 z celkového počtu 23
možných razítek. Seznam míst souvisí s projekty,
které byly podpořeny v rámci tzv. Regionálního ope-
račního programu. V Litomyšli dostanete razítko
na zámku, v Klášterních zahradách v hotelu Aplaus.
Z Českomoravského pomezí také na hradě Svojanov,
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce a v Informačním
centru a kavárně Oskara Schindlera ve Svitavách.
Svoji Vandrovní knížku si můžete vyzvednout v jakém-
koli informačním centru Pardubického kraje, na sou-
těžních místech, vybraných památkových objektech
a ke stažení bude i na www.vychodni-cechy.info. Sou-
částí Vandrovní knížky je také úplný přehled míst
v Pardubickém kraji, která v rámci této soutěže může-

Julius Mařák rozdává ceny
Během výstavy s titulem „Julius Mařák (1832–1899)“
v Městské galerii Litomyšl mohli návštěvníci odpovídat
na soutěžní a anketní otázky. Ankety se zúčastnilo 93
návštěvníků. Na otázku, zda by měl mít Julius Mařák
v Litomyšli sochu, odpovědělo „ANO“ 84 z nich.
Soutěžní otázka zněla: Julius Mařák se narodil v Lito-
myšli dne 29. 3. 1832, Bedřich Smetana 2. 3. 1824. Oba
tito významní rodáci, téměř vrstevníci, se v poměrně
útlém věku z Litomyšle odstěhovali. Než se tak stalo,
mohli se zde potkat?
Správná odpověď: Když se Julius Mařák narodil, Bedři-
chu Smetanovi bylo 8 let, ale protože se Bedřich Sme-
tana z Litomyšle odstěhoval v roce 1831, tj. rok před
Mařákovým narozením, je jasné, že se potkat
NEMOHLI. 

Správně odpovědělo přesně 50 soutěžících z celé České
republiky. Vítězem, respektive vítězkou, vylosovanou
ze správných odpovědí je paní Marcela Jílková z Polič-
ky, která obdrží mimo jiné dvě celoroční volné vstu-
penky na aktivity pořádané Městskou galerií Litomyšl.
Stejnou celoroční volnou vstupenku vyhrává ještě dal-
ších pět vylosovaných účastníků ankety: Josef Šmo-
lík ml. z Litomyšle, Markéta Vrtělová z Tišnova,
František Svoboda z Úholiček, Irena Švecová z Lito-
myšle a Petra Machová z Litomyšle.
„Všem vylosovaným gratulujeme a děkujeme, že se
soutěže i ankety zúčastnili. Zároveň zveme vylosované
z Litomyšle, aby nás navštívili a převzali si ceny,“
uvedla ředitelka Městské galerie Litomyšl Dana Schlai-
chertová.                                                                        -red-

Smetanova Litomyšl
skončí dělostřelbou
Letošní Smetanovu Litomyšl v neděli 8. července uza-
vře Slavnostní předehra 1812 Petra Iljiče Čajkovského,
připomínající tažení napoleonského vojska do Ruska
a vypálení Moskvy právě před 200 lety. Ačkoli se jedná
o skladbu mimořádně efektní a velmi známou i z pou-
žití ve filmech (např. V jako Vendeta), nebývá uváděna
často. Vyžaduje totiž velký symfonický orchestr dopl-
něný o početnou skupinu dechových nástrojů a hlavně
dělostřeleckou kanonádu, která v závěru vypálí 16
synchronizovaných salv. Takto bude provedena
i v Litomyšli za pomoci malých hmoždířů, které budou
umístěny v zámecké zahradě nad amfiteátrem. Efekt
bude pouze zvukový, nemá proto smysl snažit se
do zahrady nahlížet. Rány však budou bezpochyby sly-
šet po celé Litomyšli a pořadatelé festivalu se tímto
omlouvají všem obyvatelům za krátké vyrušení kolem
15. hodiny, kdy proběhne zkouška jedním výstřelem,
a potom krátce před 20. hodinou nejprve pěti a nako-
nec jedenácti ranami.     
Prosíme občany bydlící zejména v okolí zámku, aby
byli připraveni uklidnit svá domácí zvířata. Děkujeme
za pochopení.

Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl
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V letošním roce už zazněla historicky nejhranější
opera festivalu (32 uvedení), a sice Prodaná nevěsta
Bedřicha Smetany - tentokrát v úspěšném podání sou-
boru opery Moravského divadla Olomouc. Soubor
a orchestr Státní opery Praha přivezl oblíbenou Pucci-
niho La Bohéme. Populární Bizetova Carmen v podání
souboru Opery Národního divadla Moravskoslezského
v Ostravě zazněla na II. zámeckém nádvoří hned
ve dvou uvedeních. V závěru festivalu uslyšíme ještě
Jakobína Antonína Dvořáka, se kterým do Litomyšle
přijede pražské Národní divadlo. To provede také
jednu z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho La travi-
ata. Lahůdkou letošního ročníku je pořad, který vzni-
kl na objednávku festivalu. Barokní opera Henryho
Purcella Královna víl bude znít hned po tři večery
v barokním přírodním divadle rokokového zámečku
v nedalekých Nových Hradech.
Program festivalu zdobí i hvězdná jména mezinárodní
operní scény. První tenorista Metropolitní opery ital-
ský pěvec Marcello Giordani zazpíval na galakoncertu
z cyklu Hvězdy operního nebe několik slavných árií
a sicilských i neapolských písní. "Giordaniho hlas má
vynikající vysoké polohy, kde jeho hlas zní pevně, sytě
a dosahuje nepředstavitelné hlasitosti – vrcholné
momenty árií bylo určitě slyšet až na náměstí," uvedl
ve svém komentáři Šimon Voseček.
Další z hvězd je anglický barytonista Thomas Ham-
pson, který se litomyšlskému publiku představí
v pořadu nazvaném Lingua Angelorum. Pořad je
nazván podle zbrusu nového písňového cyklu sklada-
telky Sylvie Bodorové, jež kompozici věnovala právě
Hampsonovi, jednomu z nejuznávanějších barytonistů
současnosti.
54. Smetanova Litomyšl, která kvůli probíhajícím pra-
cem na Revitalizaci zámeckého návrší vejde do dějin
jako "festival na staveništi", má v tuto chvíli před
sebou posledních sedm pořadů. Závěrečný koncert
s titulem Největší symfonické maličkosti se uskuteční
v neděli 8. července od 18.00. Symfonický orchestr
Českého rozhlasu bude řídit světoznámý Libor Pešek,
pod jehož vedením přednese toto koncertní těleso
výběr z nejpopulárnějších melodií klasické hudby.
Finále festivalu bude patřit výjimečnému provedení
Čajkovského Slavnostní předehry 1812 tradičně
doprovázené synchronní dělostřelbou.

Prokop Souček, foto František Renza

Televizní reportáže z Litomyšle i na satelitu!
Redakce CMS TV, producent televizního zpravodajství
z Litomyšle, rozšířila v posledních měsících okruh
svých diváků. Informace o dění ve městě se nyní obje-
vují ve vysílání nového programu Regionální televize,
šířeného nekódovaně ze satelitu Astra 3. Znamená to,
že o novinkách z Litomyšle se nyní snadno dozvědí
diváci v celé Střední Evropě! V poslední době Regionál-
ní televize CZ převzala do svého programu například
reportáže o restaurování piaristického chrámu, o Gas-
tronomických slavnostech M. D. Rettigové a nejnověji
o zahájení festivalu Smetanova Litomyšl 2012. 
Program CMS TV v Litomyšli je nyní šířen v síti kabelo-

vé televizi UPC a dále s pomocí místních vysílačů pro-
střednictvím společných televizních antén. Celá pro-
dukce studia je zároveň bezplatně ke zhlédnutí
na internetových stránkách www.cms-tv.cz a samo-
statném kanále "TheComvision" na službě YouTube. 
Hlavní novinka se však teprve chystá! Od 1. září 2012
chce CMS TV spustit na programu Regionální televize
CZ vysílání svého samostatného bloku. V něm se
budou vysílat nejzajímavější pořady z Litomyšle,
ze Svitav a případně z dalších měst a obcí v blízkém
regionu.                                      Petr Horák, šéfredaktor
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
Čt 5.7. - MUDr. Dvořáková
Pá 6.7. - MUDr. Sláma
So 7.7. - MUDr. Sláma
Ne 8.7. - MUDr. Sláma
So 14.7. - MUDr. Tišlerová
Ne 15.7. - MUDr. Slavík
So 21.7. - MUDr. Kašparová
Ne 22.7. - MUDr. Jindrová
So 28.7. - MUDr. Večeřa
Ne 29.7. - MUDr. Slavík
So 4.8.  - MUDr. Dvořáková
Ne 5.8.  - MUDr. Cacek

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Čt 5.7. MUDr. Laštůvková
Pá 6.7. MUDr. Mareš
So 7.7. MUDr. Laštůvková
Ne 8.7. MUDr. Filová
So 14.7. MUDr. Pilařová
Ne 15.7. MUDr. Hájková
So 21.7. MUDr. Reifová
Ne 22.7. MUDr. Filová
So 28.7. MUDr. Švábová
Ne 29.7. MUDr. Jílková
So 4.8. MUDr. Filová
Ne 5.8. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Čt 5.7. - lékárna U Nemocnice 
tel.: 461 615 617
Pá 6.7. - lékárna U Nemocnice 
tel.: 461 615 617
So 7.7. - lékárna U Nemocnice
tel.: 461 615 617
Ne 8.7. - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 14.7. - lékárna U Slunce 
tel.: 461 612 678
Ne 15.7. - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 21.7. - lékárna U Anděla strážce
tel.: 461 615 457
Ne 22.7. - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 28.7. - lékárna Na Špitálku
tel.: 461 615 034
Ne 29.7. - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 4.8. - lékárna U Nemocnice
tel.: 461 615 617
Ne 5.8. - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5.7. - MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
6.7. - MUDr. Ševčíková Pavla

Polička, 1. máje 607, tel.:461 724 423
7.-8.7. - MUDr. Švecová Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
14.-15.7. - MUDr. Veselíková Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
21.-22.7. - MUDr. Zeman František

Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613
827
28.-29.7. - MUDr. Zeman Oldřich

Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
4.-5.8. - MUDr. Adamcová Markéta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987

Rozpis služeb
Informace z Úřadu práce ČR –

nová výplata dávek přes sKarty
Sociální reforma, zahájená začátkem roku na úřadech
práce, přináší od července 2012 poměrně zásadní
změnu pro všechny občany, kteří pobírají ze sociální-
ho systému některou z dávek. 
Nepojistné sociální dávky a dávky státní politiky
zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi růz-
nými platebními způsoby (poštovní poukázkou, pře-
vodem na účet, popř. v hotovosti přímo na ÚP), začnou
být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociál-
ních systémů neboli tzv. sKarty. První dávky budou
vyplaceny prostřednictvím těchto karet již v srpnu,
poslední z příjemců, kteří by měli kartu obdržet v pro-
sinci roku 2012 dostanou první dávku či příspěvek
v lednu 2013. Přechod bude postupný v průběhu II.
pololetí letošního roku. Každý příjemce nepojistné
sociální dávky a dávky v nezaměstnanosti bude vyzván
úřadem práce k vyzvednutí sKarty na Kontaktním pra-
covišti v Litomyšli, kde zároveň obdrží informace
o jejím používání. sKarta se bude vydávat ve dvou
variantách: základní a speciální, která bude zároveň
sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. sKarty budou
vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými před-
pisy, které se vztahují na bankovní karty, budou tedy
obsahovat stejné ochranné prvky. Podobný systém
zavedla a využívá již řada evropských zemí, například
Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba
také USA.
Pro koho je sKarta určena?

sKarta je určena příjemcům nepojistných sociálních
dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti,
které se vyplácejí buď jednorázově, nebo pravidelně.
Jedná se o následující dávky:
•Dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě,

rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dávky
pěstounské péče , porodné, pohřebné 

•Dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živo-
bytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá
pomoc 

•Příspěvek na péči

•Dávky pro osoby zdravotně postižené – příspěvek
na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku 

•Dávky v nezaměstnanosti – podpora v nezaměstna-
nosti, podpora při rekvalifikaci

Jakou funkci bude sKarta plnit?

sKarta bude mít tři funkce: identifikační, autentizační
a platební. To znamená, že sKartou se bude každý pro-
kazovat na úřadě práce a současně bude karta sloužit
osobám se zdravotním postižením jako průkazka TP,
ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. sKarta bude
obsahovat běžné identifikační údaje, které jsou obvy-
klé pro bankovní kartu, tudíž i ochrana bude podléhat
stejným parametrům a principům. U osob zdravotně
postižených bude sKarta obsahovat také fotografii

a informaci o stupni mimořádných výhod. Tím dojde
k nahrazení stávajících průkazů. Autentizační funkce
v budoucnu umožní z domova realizovat činnosti spo-
jené s veřejnou správou. Příjemce bude mít prostřed-
nictvím internetu přehled o čerpaných sociálních
dávkách. V neposlední řadě platební funkce karty
umožní příjemci sKartou platit v obchodech nebo
vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny i všech
dalších bank, případně si převádět bezplatně dávky
na svůj vlastní účet.
Jak lze sKartu obdržet?

Postup je velmi jednoduchý. Každá osoba bude dopi-
sem od ÚP upozorněna na skutečnost, že se jí karta
vyrábí a bude upozorněna, aby si kartu vyzvedla
na kontaktním pracovišti úřadu práce v Litomyšli
na adrese J. E. Purkyně 918. Poštou obdrží přístupové
heslo (PIN). V případě držitelů průkazů TP,ZTP a ZTP/P
bude před vydáním karty potřeba, aby na úřad dodali
svoji fotografii. Každý občan při převzetí karty bude
úřadem práce řádně poučen o tom jak s kartou naklá-
dat, jak postupovat v případě problémů apod. Dále
obdrží příručku s návodem, jak kartu používat, pře-
vezme písemnou informaci o podmínkách použití
sKarty a také sazebník plateb při nakládání s sKartou.
Kolik mě to bude stát?

Bezplatné jsou následující úkony: 
•Zřízení a vedení účtu 
•Vydání karty jednou za 4 roky
•Zaslání PIN a bezpečnostního hesla 
•Nákupy v obchodech
•1 výběr z bankomatu ČS nebo 1 bezhotovostní pře-

vod ke každé dávce
•Dotaz na zůstatek prostřednictvím bankomatu ČS

nebo www.skontakt.cz
•Portál www.skontakt.cz
Zpoplatněny jsou transakce a služby, které jsou nad-
standardní jako např. vyrobení náhradní karty při její
ztrátě, změna PIN v bankomatu ČS, opětovné zaslání
PIN a bezpečnostního hesla doporučeně do vlastních
rukou, výběr hotovosti z bankomatu jiné banky, další
výběry z bankomatů apod.
V případě dotazů se můžete obracet přímo na zaměst-
nance kontaktního pracoviště v Litomyšli na tel.
950163560, 950163565 nebo 950163440. Informace
obdržíte i u kontaktních pracovníků, se kterými jste
ve styku při vyřizování vámi pobíraných dávek a přís-
pěvků. 
Chtěl bych touto cestou upozornit všechny příjemce
dávek a příspěvků, že všichni zaměstnanci úřadu
práce učiní vše potřebné, aby přechod na nový systém
výplat byl z naší strany bezproblémový a co nejméně
zatěžující.                                    Mgr. Jiří Brusenbauch, 

ředitel Kontaktního pracoviště Litomyšl

Cyklobus opět v provozu
Od posledního červnového víkendu mohou příznivci
cyklistiky a turistiky opět využít služeb cyklobusu,
který se bude na svou trasu Českomoravským pomezím
vydávat každý pátek, sobotu a neděli až do 30. září.
Cyklobus bude v provozu i o svátcích,
tedy 5. a 6. července a 28. září, kdy poje-
de podle nedělního jízdního řádu.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky
přes Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak
přes Moravskou Třebovou, Svitavy, Čes-
kou Třebovou, Litomyšl a Budislav
do Poličky a večer zpět. V sobotu se cyklisté dostanou
z Poličky přes Proseč do Vysokého Mýta, Litomyšle,
České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět.
V neděli brzy ráno pojede cyklobus opět z Poličky přes
Svitavy do Jevíčka a z Jevíčka zpět přes Moravskou
Třebovou, Svitavy a dále přes Českou Třebovou, Lito-
myšl, Vysoké Mýto a Nové Hrady do Proseče a Poličky.
Cyklobus bude součástí nově zavedeného systému
integrované regionální dopravy Pardubického kraje

(IREDO), což bude znamenat také změny v jízdném.
Na lince bude pro všechny cestující platit jednotný
tarif IREDO, cena za přepravu kola bude 20 Kč bez
ohledu na vzdálenost. Systém nabízí několik možnos-

tí, jak ušetřit. Výrazné slevy jsou posky-
továny dětem a osobám ZTP. Je možné
využít také výhodné síťové jízdenky.
Například rodinná síťová jízdenka
pro dva dospělé a až tři děti v ceně 260 Kč
umožňuje po celý den neomezeně cesto-
vat cyklobusem a všemi dalšími vlaky

a autobusy zařazenými v systému IREDO. V cyklobusu
lze využít i časových jízdenek IREDO.
Podrobné informace o cyklobusu, jízdní řád, mapu
a několik tipů na výlety najdete na www.ceskomorav-
skepomezi.cz nebo v letáku, který je zdarma distribu-
ován do všech domácností a k dispozici bude také
v informačních centrech, na autobusových a vlako-
vých nádražích a dalších místech.         Jiří Zámečník, 

manažer DSO Českomoravské pomezí
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Litomyšlská historie 
na pohlednicích Petra Jandíka

Litomyšlský sběratel historických pohlednic Petr Jan-
dík vlastní rozsáhlou sbírku pohlednic, které v růz-
ných časových horizontech zobrazují naše město
a objekty i celé čtvrti. Ty buď vůbec neexistují, nebo
prošly tak rozsáhlou přestavbou, že je jen těžko někdo
pozná. Velmi cenné jsou snímky např. ze stavby Sme-
tanova domu nebo kašny na horní části Riegerova
náměstí.
V roce 2007 v Litomyšli vystavil malou část této sbírky,
která se od té doby rozrostla, a tak jej napadlo předlo-

žit ji k nahlédnutí trvale, využitím fenoménu dneška –
internetu.
Na internetových stránkách http://pohledy.litomy-
sl.net si můžete takřka celou sbírku prohlédnout,
probrat se městskými částmi a hledat „ztracený čas.“
Stránky jsou nově založené a postupně nabídnou
i soubory snímků tzv. „včera a dnes“, kde se pomocí
prolínání obrázků zobrazí fotografie pořízené ze stej-
ného místa s odstupem desítek let.

Jiří Mlejnek

Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
Chtěli bychom vyjádřit naši velkou spokojenost

s paní učitelkou Mgr. Dalenou Beníškovou ze II. ZŠ
U Školek, která provázela naše děti během prvních tří
let školy. Za tuto dobu se jí podařilo mnohé. Děti se
naučily nejen číst, psát nebo počítat, ale také prožíva-
ly krásné chvíle na školních výletech či exkurzích.
Společně s dětmi připravila pro rodiče nádherná
vystoupení na školní akademii v první a třetí třídě.
Během tří let se jí podařilo vytvořit ve své třídě přátel-
skou atmosféru, kde se naše děti cítily dobře. 
Chceme proto alespoň tímto způsobem poděkovat paní
učitelce za její výbornou práci, kvalitní pedagogickou
činnost a hlavně za její hezký a vstřícný přístup
k našim dětem – lepší vstup do školních lavic si děti
nemohly přát. Vedení školy a hlavně dětem přejeme
mnoho takových učitelů.

Za spokojené rodiče Šárka Valentová a Petra Jaklová
16. května si pro nás děti z 1. MŠ připravily krásné

vystoupení ke Dni matek ve Smetanově domě. Celé
vystoupení bylo umocněno atmosférou Smetanova
domu a mělo svoje osobité kouzlo. Tímto bych chtěla
poděkovat jménem spokojených rodičů za mimořádný
výkon všech dětí a za profesionální přípravu celé akce
paním učitelkám. Myslím, že nejen mně ukápla slza
dojetí a velmi si vážím citlivého a láskyplného přístu-
pu celého personálu „zámecké“ školky, v čele s paní
ředitelkou Mgr. Borovičkovou. V dnešní hektické době
tam děti tráví většinu času a myslím, že tam jsou velmi
spokojené a do školky se každé ráno těší, což je velmi
důležité jak pro děti samotné, tak pro nás, rodiče
a v neposlední řadě pro paní učitelky, které s nimi tráví
celé dny a připravují jim bohatý program. Ještě jednou
srdečné díky a přeji mnoho spokojených dětských
úsměvů.                 Za spokojené maminky R. Dolníčková

Ráda bych poděkovala a popřála krásné, slunné

a pohodové prázdniny všem dětem, rodičům, prarodi-
čům, pedagogům a provozním zaměstnancům z
I. mateřské školy - Zámecká školka. Přeji všem, aby si
odpočinuli a načerpali hodně  síly do dalšího školního
roku. Čeká nás opět mnoho zážitků a akcí. Těšíme se
i na nové děti, které  k nám po prázdninách přijdou. 

Vítězslava Borovičková, ředitelka I. MŠ - zámecká
Rádi bychom poděkovali manželům MVDr. Poláčko-

vým z veterinární ordinace v Litomyšli za jejich oběta-
vou a profesionální péči, jakou věnovali přes 7 let naší
fence francouzského buldočka.
Velmi děkují za vstřícné jednání Věra a Dušan Kalábovi

Dne 12. července oslaví Bohuslava Strnadová
z Litomyšle 80. narozeniny. Do dalších let přejeme
hodně zdraví.             Dcery Jana Knapová, Iva Švejdová 

a vnučky Zuzana, Martina a Petra.
Dne 12. července oslaví krásné životní jubileum

veterinární lékař MVDr. Lubomír Řípa. Hodně zdraví
a životního optimismu i v dalších letech přejí vnučky

Mgr. Michaela Kaplavková a Mgr. Eva Mitášová

Dne 11. července vzpomeneme již
25. výročí úmrtí MUDr. Pavla Nádvorní-
ka, lékaře a nadšeného organizátora
hudebního dění v našem městě.

manželka a děti s rodinami

Utichlo srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo
z kamene, utichlo a šlo spát, my budeme věčně vzpo-

mínat.
Dne 21. července uplyne 15 smutných
let ode dne, kdy zemřel pan Pavel Coufal
z Litomyšle.                Nikdy nezapomene

manželka Jitka, dcera Jitka, vnoučata
Jiří, Angela a pravnoučata.

Slova moudrých: Je lehké být upřímný, když
neříkáme celou pravdu.                          R. Thákur

Slavnostně byli přivítáni noví občánci 

našeho města:

Lilien Nováková, Adéla Rosypalová, Eliáš
Chlubna, Amálie Halousková, Filip Havran,
Jiřina Kvapilová
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum v červnu

oslavili naši spoluobčané:

80 let – Anna Krátká (Pohodlí), František Dou-
bek, Milada Vopálková, Vladimír Lněnička
85 let – Věra Doležalová, Jarmila Kulichová,
Miluše Vopařilová
90 let – Anna Hendrychová (Suchá)
91 let – Marie Faltysová
94 let – Anna Soukupová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Michal Filip, Litomyšl – Eva Korychová, Lito-
myšl, Tomáš Mach, Polička – Nela Nováková,
Polička, Pavel Bureš, Voděrady – Eva Kubíková,
Litomyšl, Martin Patruška, Vys. Chvojno –
Kateřina Vrbková, Budislav, Karel Šplíchal,
Sebranice – Šárka Fellnerová, Sebranice, Petr
Hlavsa, Rakovník – Martina Mlejnková, Lito-
myšl, Vladimír Kuchta, Litomyšl – Renata Sme-
tanová, Svitavy, Jiří Ježek, Hradec Králové –
Hana Jandíková, Litomyšl, Jan Palaščák, Vodě-
rady – Nina Čelková, Slovensko, Petr Křivský,
Sedliště - Marie Straková, Sedliště, Jan Hubin-
ka, Trstěnice – Jana Holcová, Trstěnice, Lukáš
Hromádka, Svitavy – Iveta Přívratská, Opato-
vec, Tomáš Horčička, Praha – Lenka Jílková,
Litomyšl, Ondřej Bulva, Litomyšl – Michaela
Zindulková, Polička, Bohuslav Sedlák, Vysoké
Mýto – Jana Plchová, Sloupnice, Miroslav
Pohorský, Litomyšl – Monika Motyčková,
Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Ludmilou Zikovou (87 let), Eliškou Metyšovou
(80 let), Marií Kladivovou (85 let), Janou
Popelkovou (74 let), Boženou Hlávkovou (84
let), Radoslavem Bahníkem (63 let).
Vzpomínáme.                     Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze jména
osob, které daly ke zveřejnění písemný souhlas.

Společenská
kronika

Lék je účinný až po požití 

„…Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých…“ 

Můj táta odešel ze života dobrovolně před necelými
třiceti lety. Nikdy už se nedozví, jak mi chyběl. Nikdy
se s ním nebudu moci poradit při jakémkoliv neúspě-
chu, stejně tak se nebudu moci ješitně pochlubit při
jakémkoliv úspěchu. 
Věříte v gravitaci? Gravitace je zákon, jistě. Ani si neu-
vědomujeme, že v gravitaci věříme, stačí, že s ní
v životě počítáme. Ale věřte mi, jsou chvíle, kdy bych
gravitaci zrušil. To tahle síla dokonala tátovo rozhod-
nutí ukončit své bolesti. 
Věřit. Věřit v něco, nebo věřit někomu. V obou přípa-
dech je nutné být přesvědčen, že to něco nebo někdo
je. Naučil jsem se, díky teologii, v poslední době pou-
žívat následující vztahovou trojčlenku. Dá se snadno
aplikovat do jakékoliv oblasti života, ale nejlépe
ve vztazích: Věřit je základ. Důvěřovat je druhý krok,
který prověří až čas. Dlouhodobé důvěře a víře se říká

věrnost. Ale i kdyby byla narušena věrnost a s tím pak
důvěra, tím spíš budu přesvědčen, že ten, kdo mi ublí-
žil, je, tedy existuje. 
Na počátku křesťanství, ve chvíli, kdy se Ježíš loučil se
svými učedníky, říká svým následovníkům, které my
nazýváme apoštoly: „…dostanete sílu Ducha svatého,
který na vás sestoupí, a budete mi svědky…“ Je možné
dostat sílu, když v ní nevěříte? Je možné s ní dispono-
vat, i když jí nedůvěřujete? K čemu jsou mi plná ústa
síly, které ale nejsem věrný? 
Ve svých letošních zamyšleních v této rubrice mluvíme
o Apoštolském vyznání. Pravdou je, že dějiny křesťan-
ského vyznání víry jsou složité. Nezůstalo u jediné for-
mulace a církev, která měla být jedno, se rozdělila
v množství útvarů s nejednoduchými vzájemnými
vztahy. Ale podle apoštola Pavla je původní vyznání
křesťanů vcelku jednoduché. V 1 Korintským 12, 3
říká, že „nikdo nemůže říci: ‚Ježíš je Pán,‘ leč v Duchu
svatém.“ 
Všichni počítáme s gravitací, ale ne všichni počítáme
s Ježíšem Kristem. Málo lidí je věrných větě: Ježíš je
Pán. Přitom o Kristu je psáno, že je Původcem a Stvo-
řitelem všeho, tedy i gravitace. Je o něm psáno, že

„Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.“ 
Věřím v Ducha svatého, církev patřící Ježíši Kristu
a věřím také ve společenství věřících lidí, pokud svou
víru prohloubili v důvěru a věrnost. Ale jak v Bibli píše
Jakub – věřit nestačí. „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je
správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.“ 
Věříte, že vám pomůže předepsaný lék? Ale k čemu by
vám to bylo, pokud byste ten lék neužili podle návodu
lékaře? Lék, jak je známo, je účinný až po požití. Stej-
né tomu je s vírou náboženskou. Věřit nestačí. Důleži-
té je naučit se důvěřovat a také být věrný
nejdůležitějšímu krédu ve vesmíru. Ježíš je Pán. 
Přeji vám Bohem (po)vedený zbytek léta 

Aleš Kocián, Kazatel Církve adventistů sedmého dne

k zamyšlení...
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Po stopách let minulých - díl 7. Komenského náměstí

seriál

Stavba byla na velké ploše, kde převládal stavební ruch a
velká technika.

Tyto stavby již prozrazují, jak bude vypadat nová Havlíčkova
ulice.

Domy vznikaly pomocí panelové techniky.První základy a stavby ještě neprokazovaly jejich budoucí
výšku.

Jakmile byly předány k obývání celé domy, využily děti
všechny další prostory areálu.

Celý prostor před Smetanovým domem byl využit pro nové
prodejny.

Velký prostor staveniště představoval trvalý přísun staveb-
ních panelů a dalšího materiálu.

Poslední stavbou byl hotel Dalibor, jak poznáme podle silni-
ce k Nedošínu.

Dva činžovní domy zaplnily prostor po bývalé olejně a židov-
ské synagoze.

Dnešní obrazová příloha připomíná stavbu nových činžovních domů na místě bývalého prostoru mezi řekou
Loučnou a Havlíčkovou (Dolní) ulicí.                                                   Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro)

Z dopisů čtenářů

Pane Kortyši!
V době kdy měl bazén v pronájmu pan Hanus, byl vždy
venkovní bazén 25 m již cca po 1. květnu vždy otevřen.
Voda byla ohřívána kolektory a člověk mohl užívat
prvního jarního sluníčka. Kromě toho otevřením ven-
kovního bazénu až od 1. června se zkracuje o skoro
celý měsíc doba využitelnosti sezonní vstupenky a tím
nepřímo i k jejímu zdražení…
Plánované otevření venkovního bazénu někdy až
od 1. června je tedy krokem zpět, a tak jako vše dobré
a zažité v Litomyšli se v poslední době postupně a sys-
tematicky likviduje! Přitom je mnoho krytých bazénů,
které se využívají i pro venkovní opalování jako např.
České Budějovice, Karlovy Vary, Pelhřimov atd…
Pokud máte zájem, tak si můžete ověřit, že třeba
v Pelhřimově je cena letního celodenního vstupného
70 Kč/den s tím, že se můžou lidé jít opalovat na ven-
kovní trávník místo pobytu v uzavřeném bazénu
s výpary chloru.

Proč není bazén 
otevřen již od května?

Vážený pane Vomočile,
máte pravdu, když plovárnu provozoval pan Hanus,
byla skutečně otevřena již na začátku května. Součas-
ný provozovatel městské služby, převzal plovárnu
v roce 2008. 
V letech 2008 – 2010 byl provoz vždy zahájen první
týden v květnu a voda byla rovněž ohřívána kolektory.

V roce 2011 plovárna zahajovala svůj provoz 4. června.
Letos byla otevřena 2. června – máme zde krytý bazén,
kde je, jak známo, k dispozici výplavový bazén. Provo-
zovat v měsíci květnu jak plovárnu, tak krytý bazén je
ekonomicky neúnosné.
Otázka, proč nebyly na nový bazén umístěny kolekto-
ry, by měla směřovat spíše na projektanta.
Původní kolektory nebyly na střechu krytého bazénu
umístěny, protože jsou z části dále využívány
pro ohřev venkovního bazénu. I tak jsou podle vyjá-
dření dodavatele již na hranici své životnosti. Kolekto-
ry demontované ze střechy tzv. domečku tvořily asi
30% celkově instalovaných. Na demontovaných kolek-
torových pásech byla provedena prohlídka. Ty poško-
zené byly odstraněny a jejich valná většina je uložena
v budově šaten plovárny.
Měření potvrdilo, že dlažba má projekční nedostatky
a odchylky v realizaci od normových hodnot. Odchylka
je však tak mírná, že nebrání provozu bazénu.
Na některá místa budou podle doporučení odborníků
instalovány protiskluzové rohože. Město dlažbu tedy
reklamovat nehodlá.

S pozdravem Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Zajímalo by mě také, proč u krytého bazénu nebyly
na střechu položeny původní plastové kolektory, které
mohly být využívány jak pro krytý, tak i otevřený
bazén. Jaký osud je těchto poměrně zánovních kolek-
torů a kde skončily?
Ještě ke kvalitě dlažby krytého bazénu: Položená dlaž-
ba neodpovídá projektu a nemá dostatečný spád.
Osobně jsem byl přítomen v bazénu v době, kdy se pro-
vádělo měření, které dokládá špatné provedení…
Žádám také o zveřejnění prováděného měření spádu
dlažeb u bazénu i v dalších prostorách. Jak bude
město dále postupovat v reklamaci dlažeb a bude stále
tvrdit, že je vše v naprostém pořádku?

S pozdravem Jan Vomočil

Odpověď starosty
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Čechova Dora - Nechtěl jsem být Leninem, Weberová
Ilse - Kdy skončí naše utrpení, Lecká Iva - Všechno je
jednou poprvé, Longinová – Kukačky, Robb J. D. -
Smrtící klon, Vaculík - Říp nevybuchl, Stone J. Z. - 3+1
dobrodružství do…, Noël Alyson – Nesmrtelní, Beahm
George - Třeskutá kniha teorie, Mapa rozhleden a…,
Bárta Jan - Kohouti kokrhají všude, King Stephen –
Zhubni, Green Simon - Úsměv pro ducha, Wodehouse -
Dívka v modrém, Quick Amanda - Stíny noci, Koontz
Dean R. - Tajemství noci, Davis Lindsey – Alexandrie,
Steel - Dědictví krve, Lindner April – Jane, Wolfová -

Prokletí ohně, Lupton – Sestra, Downham Jenny - Ty
proti mně, Chorvatsko, Bednářová - Čteme se skřít-
kem, Janouch – Korespondence, Hošková Helena –
Batika, Joël Sylvie – Bambuláčci, Kossak - Jak se snad-
no učit a více…, Křivohlavý- Optimismus, pesimismus
a…, Markley Robert - Okrasné dřeviny na…, Hamann -
Kniha proměn, Däniken Erich - Omyly v zemi Mayů,
Cesta přátelství, Van Pelt Nancy - Jak zvládnout part-
nerskou…, Wheeler - Za branami smrti, Zormanová -
Výukové metody v…, Svitko Jelena - Stres, nespavost
a…., Laudin Radek - Křížem krážem po stopách…

červenec 2012

kalendárium Litomyšle

70 let - V minulém seznamu popravených občanů
nebyla uvedena MILOSLAVA HORSKÁ, rozená Průš-
ková ze Sloupnice. Byla popravena v Pardubicích 3.
června 1942 spolu s ostatními. Dodatečně připomíná-
me její oběť.
165 let - 26. 7. 1847 se u Nových Benátek narodil
JOSEF KOŘENSKÝ, učitel v Litomyšli. V dalším půso-
bení v Praze byl znám jako spisovatel a cestovatel.
Uskutečnil 33 cest do zahraničí, včetně cesty kolem
světa.
120 let - 26. 7. 1892 zemřel na Horách u České Třebo-
vé HUBERT GORDON SCHAUER, spisovatel, kritik,
publicista. Je pochován na litomyšlském hřbitově.
110 let - 7. 7. 1902 se narodil v Trstěnici JAN SOTONA,
městský lékař. Člen a funkcionář různých spolků.
Za II. světové války byl vězněn.
95 let - 2. 7. 1917 padli v bitvě u Zborova ruští legioná-
ři JOSEF ŠVÉDA z Litomyšle a VÁCLAV FLÍDR z Desné
u Litomyšle.
75 let - 22. 7. 1937 zemřel v Litomyšli JAROSLAV
CASKA, ředitel chlapeckých škol, ruský legionář,
redaktor časopisu Od Trstěnické stezky, významný
funkcionář Sokola.
70 let - 1. 7. 1942 zemřel v Litomyšli ALOIS KNOTEK,
profesor gymnázia, oběť heidrichiády v Litomyšli.
60 let - 15. 7. 1952 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK
ROPEK, malíř. Jeho výtvarná díla jsou v soukromých
sbírkách a v galeriích. Jeden z jeho obrazů je ve vstup-
ní hale spořitelny v Litomyšli.
45 let - 20. 7. 1967 zemřel v Praze EMIL KUBÍČEK,
sochař. Litomyšlský rodák, jeho tvorbu si můžeme pro-
hlédnout na místním hřbitově.
25 let - 15. 7. 1987 zemřel PAVEL NÁDVORNÍK, lékař,
vedoucí mikrobiologie v Litomyšli. Stál v čele litomyšl-
ské filharmonie, dirigent a známý organizátor hudeb-
ního života v Litomyšli.
25 let - 4. 7. 1987 zemřel v Litomyšli BOHUSLAV
BEZDÍČEK, vedoucí místní tiskárny. Člen Sokola,
turista, obětavý pracovník a kamarád.
Oprava kalendária na červen 2012
Správný údaj o skonu Františka JIŘÍČKA je rok 1998.
Omlouváme se za nesprávné datum.

35 let - V roce 1977 byla otevřena galerie Josefa
Matičky na náměstí v historickém domě U Rytířů
a stala se důstojným místem pro pořádání uměleckých
výstav.
35 let - Ve stejném roce 1977 začaly zemní práce
na vybudování ledové plochy za hřbitovem. Na podzim
se zde již konaly hokejové zápasy. Do té doby se zápa-
sy hrály za koupalištěm.
35 let - Celý rok 1977 byl stavebně velmi rušný. Průtah
městem pokročil až k bývalým Juranovým závo-
dům. Geologický průzkum a statické zajištění budov
se provádělo v hostinci Na sklípku (dnešní Aplaus).
Pokračovala rozsáhlá výstavba sídliště na místě bývalé
Havlíčkovy ulice a Bernardky. Původní název sídliště
U Smutného mostu byl později změněn na Komenské-
ho náměstí.                              Připravil Miroslav Škrdla

Ve dnech 5., 6., 7. a 13. června proběhlo v naší knihov-
ně Pasování prvňáčků na čtenáře a předávání knížky
určené speciálně pro žáčky prvních tříd.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlá-
sil na podzim roku 2011 již čtvrtý ročník projektu
na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je vytvoření čte-
nářského návyku, který je rozhodujícím faktorem
pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti. Do projek-
tu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná
knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti
knihovny. 
Knihovna pracuje s prvňáčky nad rámec obvyklých
knihovnických činností.  V období od prosince 2011
do května 2012 jsme prvňáčky pozvali na návštěvu
knihovny a uspořádali řadu akcí vedoucí k rozvoji
zájmu o četbu - povídání o spisovatelích a ilustráto-
rech, společná čtení, besedy s tvůrci knih, výtvarné
soutěže, vyplňování Čtenářských pasů. Za zmínku
stojí deníčky Škola naruby, kde rodiče prvňáčků zapi-
sují, jak často a co dětem čtou, a ty je potom ohodnotí
známkou jako ve škole.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti
Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která
byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky pro-
jektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimál-
ně tři roky koupit. V tomto školním roce to byla kniha
oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla
Školníci, kterou ilustrovala přední ilustrátorka,
nositelka mnoha ocenění Renáta Fučíková. Knihu
vydalo nakladatelství Triton, hlavní sponzor této akce.
Knížku a průkazku do knihovny s jednoročním zápis-

ným zdarma jsme předali prvňáčkům na slavnostním
pasování na čtenáře, které proběhlo v sálku naší kni-
hovny. V letošním roce jsme pasovali na čtenáře prv-
ňáčky ze všech tří základních litomyšlských škol.
Přijely také děti ze základních škol Cerekvice, Němčice,
Morašice, Čistá, Vidlatá Seč, Osík a Trstěnice. Celkem
jich bylo 195. Velmi nás potěšila účast rodičů, souro-
zenců, prarodičů a dalších rodinných příslušníků.
Těšíme se na své malé budoucí čtenáře a budeme se
pro ně snažit vybrat knihy, které jsou zajímavé, učí je
myslet a poskytovat jim znalosti.
Poděkování patří studentkám Střední pedagogické
školy v Litomyšli Dorotě Malínské, Elišce Jantačové,
Pavlíně Hejzlarové, Lucii Štěpánové, Marcele Pluhařo-
vé a Kateřině Mrázkové za doprovodný zábavný pro-
gram. Za hudební vystoupení děkujeme Filipu
Boštíkovi, Jaroslavu Vejrychovi a Vašíkovi Nádvorní-
kovi – žákům paní učitelky Jarmily Hájkové ze Základ-
ní umělecké školy v Litomyšli.
Děkujeme za velmi pozitivní ohlasy na naši akci a těší-
me se na další spolupráci se školami i v příštím škol-
ním roce.                                           Helena Vomáčková

foto Miroslav Škrdla 

„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
a „Pasování prvňáčků na čtenáře“

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.
Prodáme rodinný řadový dům

v Litomyšli tel. 608 043 514 
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Události ve fotografiích

Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání se o víkendu 8.
- 10. června poprvé v historii přesunula na kvalitnější kolbiš-
tě v obci Suchá. Domácí favorit Jiří Skřivan s klisnou Kallis-
to zajel jako jeden z mála bez chyby a nadále se drží na čele
hodnocení seriálu závodů Skokového poháru České pojiš-
ťovny.                      foto Petr Šilar

Výstava CO! Camera Obscura v Portmoneu, která byla otevře-
na vernisáží 23. června, je projektem studenta Fakulty res-
taurování v Litomyšli Aleše Hvízdala a fotografa Marka
Volfa. Ti zahrádku Portmonea zabydleli plastikami, které
popírají zákony fyziky a gravitace. Otevřeno do 30. září.         

foto František Renza

Obec Všeradice na Berounsku oslavuje letos 750 let od svého
založení. V místním panském statku se narodila Magdalena
Dobromila Rettigová. Pro toto výročí obce byly pozvány
z Litomyšle členky pěveckého souboru Paní a dívek, které
zde ve slavnostním pořadu vystoupily 16. června .

Foto a text Miroslav Škrdla

Občanské sdružení Charita dětem uspořádalo 10. června ve
Smetanově domě benefiční show s názvem Tentokrát přijde
i kouzelník. Výtěžek z představení, dar ve výši 20 000 korun
byl předán Litomyšlské nemocnici na nákup narkotizačního
přístroje. Na snímku děti z dětských domovů, které v rámci
benefice účinkovaly s vlastním programem na Toulovcově
náměstí.                                                        foto Prokop Souček

V rámci 2. ročníku litomyšlské Noci kostelů se 1. června
konalo v Novém kostele Církve bratrské povídání s tvůrci
skleněného kříže Václavem Ciglerem (autorem) a Janem
Frydrychem (zpracovatelem). Zajímavou besedu doprovodi-
la projekce snímků, mapujících genezi uměleckého díla,
které je složeno z 33 skleněných plátů.     foto Prokop Souček

Černá vertikální linie z kompozitního karbonového vlákna
autora Federica Díaze, která vyrostla před Novým kostelem
Církve bratrské, představuje plastiku, jež vytváří geometrii
vztahů. Symbolicky spojuje nebe se zemí. Název objektu
(18.7.) i jeho výška (18,7 m) vychází z data narození
autora.     foto Prokop Souček

Do 8. července je na dvoře zámeckého pivovaru k vidění
dvoumetrové Srdce pro Václava Havla. Objekt, který vznikl
ze svíček přinášených na pietní místa v mnoha městech
a obcích České republiky, je dílem Lukáše Gavlovského
a Romana Švejdy.                                     foto František Renza

Třetí ročník akce zvané Minifest přvítal 2. června na pro-
stranství před Lidovým domem sedm kapel z Litomyšle
a blízkého okolí. Festival pořádal Jan Rychtařík z Nekuřácké
restaurace v Lidovém domě. Zastoupeno zde bylo několik
generací hudebníků a rozličné spektrum hudebních žánrů.

foto Prokop Souček

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 3. - 6. července
Rock for People – 18. ročník

Festivalpark - letiště Hradec Králové
Jeden z největších tuzemských hudebních fes-
tivalů. 150 zahraničních i domácích hudebních
hvězd, množství interaktivních i sportovních
atrakcí, nové technologie, stejně jako skvělé
zázemí pro jídlo a pití. Festival pro všechny
smysly…

CHEB

•19. – 22. července
Mezinárodní závody spřežení CAI A–Nebanice

Světový pohár v jízdě spřežení
jezdecký oddíl TJ Agro Cheb

JINDŘICHŮV HRADEC

•28. července
Zahájení TOP týdne v Jindřichově Hradci

Celodenní zábavný program na náměstí Míru –
oslavy 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů
a pokus o rekord ve vytvoření živého symbolu
Jindřichova Hradce s názvem „Zlatá růže v poli
modrém, vzpomeň na Jindřichův Hradec
v dobrém“

KUTNÁ HORA

•12. - 15. července
Creepy Teepee - Festival alternativní hudby

POLIČKA

•20. - 21. července
Colour Meeting Polička

Mezinárodní multikulturní festival v jedineč-
ném prostředí poličského parku u hradeb.
Zahraniční i česká hudba, bohatý doprovodný
program – dětská divadla, workshopy, výstavy,
dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ

•21. července
Klasika pod hvězdami - opera Georgese Bize-

ta - Carmen

Open-Air projekt na českých a moravských
zámcích, opera v italském originále
zámecký park

TŘEBOŇ

•14. července
Historické slavnosti Jakuba Krčína a trh

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

Inspirace
z České inspirace 

Výpůjční doba
v městské knihovně
o prázdninách
Dospělí Dětské od.

8-17 pondělí 12-16
8-16 úterý 9-11
zavřeno středa zavřeno 
8-17 čtvrtek 9-11  12-16 
8-16 pátek 9-11
zavřeno       sobota         zavřeno  

Čítárna pro děti i dospělé otevřena:

po, út, čt, pá: 9-11.30



11

Krátce
Kinematograf bratří Čadíků v Litomyšli již

potřinácté! Maringotka Kinematografu bratří Čadíků
se zastaví na Smetanově náměstí v Litomyšli také
letošní prázdniny. Od 4. do 8. srpna se můžeme těšit
na filmy: Fimfárum – Do třetice všeho dobrého, Lidice,
Cigán, V peřině a Nevinnost. Všechny filmy jsou
z české produkce či koprodukce.

Profesionální hasiči z Litomyšle převzali ocenění 

Celkem sedmnáct členů Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje převzalo 22. května
ve Svitavách medaile Za věrnost II. a III. stupně.
Po deseti letech aktivní služby ocenění obdržel lito-
myšlský rodák Lukáš Faltys. Za dvacet let práce
ve sboru byl oceněn také Litomyšlan Petr Pakosta.

Do Chorvatska pouze s platným cestovním pasem!

Upozorňujeme, že vycestovat mimo EU je možné
pouze s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz,
a to ani,  když ho cílová země akceptuje.
Ministerstvo vnitra upozorňuje, že ani do Chorvatska,
Černé Hory apod. zemí nebudou turisté bez platného
pasu vpuštěni do letadla a potíže mohou nastat
i na silničních přechodech z EU!         Sekretariát ACK ČR

Soutěž „Česká inspirace – města plná života“ již má
své vítěze. Vyhlášeni byli v polovině června v rámci
festivalu Arts&film v Telči. Soutěže na www.ceskain-
spirace.cz se zúčastnilo celkem 870 lidí. Z toho 568
zodpovědělo kvízové otázky správně a postoupili
do slosování o osm hodnotných cen, mezi kterými
nechyběly víkendové pobyty či řada volných vstupe-
nek na nejrůznější kulturní akce. Pokud však nejste
mezi šťastnou osmičkou, nezoufejte. Začátkem čer-
vence vyhlásíme další kolo soutěže, budete mít dru-
hou šanci. Díky soutěži a webové kampani, která
soutěž doprovázela, došlo k několikanásobnému zvý-
šení návštěvnosti webu www.ceskainspirace.cz.
Česká inspirace však nepodceňuje ani tištěnou propa-
gaci. Pozvánky na nejdůležitější akce v roce jsou
nejen v tištěném kalendáři akcí, ale také v jednodu-
chém letáku, který byl vydán v nákladu 40 tisíc kusů.
Distribuce probíhá jednak v členských městech, ale
hlavně v síti Adujst Art, která čítá cca 100 distribuč-
ních míst v rámci celé České republiky.  
Nezanedbatelná není ani prezentace pěti akcí z každé-
ho členského města na citylightech, které jsou umís-
těny v centru Prahy. Realizováno bylo celkem 20
velkoplošných plakátů, které budou putovat po Praze
v hlavní turistické sezóně. Cílem plakátů, kterých bylo
ve formátu A2 vytištěno celkem 1.000 kusů, je nalákat
na akce do měst České inspirace. 
Na závěr připomeňme, která města pod název Česká
inspirace patří. Jde o Hradec Králové, Cheb, Jindři-
chův Hradec, Kutnou Horu, Litomyšl, Poličku, Telč
a Třeboň. Nechte se inspirovat i vy, přijměte pozvání
k návštěvě a prožijete nezapomenutelné chvíle při
hudebních a divadelních festivalech, tanečních pře-
hlídkách a zajímavých výstavách.             

Michaela Severová

manažerka svazku obcí Česká inspirace

Česká inspirace –
města plná života!

strana 1 >

Další kapely a divadelní společnosti vám představíme
v srpnovém vydání Lilie. Věříme, že i přes velké šetře-
ní, které letos při přípravě Pátků panovalo, se nám
podařilo postavit zajímavý program. A ještě jedno
drobné upozornění – plakáty z úsporných důvodů
necháme vyvěsit na litomyšlské plakátovací plochy jen
na chvíli. Hledejte prosím informace především
na www.litomysl.cz a v Lilii.      
Vstupné bude opět dobrovolné, ale drobné doma nene-
chávejte. Stejně jako v uplynulých letech mohou
pomoci znevýhodněným či postiženým dětem v rámci
sbírky Pomozte dětem. 
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdninách,
od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert – vše na Toulov-
cově náměstí. V případě nepříznivého počasí se akce
koná v Music Clubu Kotelna.           Michaela Severová

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Prázdninové Pátky
jsou tu zase zpátky

Soutěž Památky UNESCO očima
dětí má své vítěze

Výsledky litomyšlského kola celorepublikové výtvarné
soutěže s názvem Památky UNESCO očima dětí byly
slavnostně vyhlášeny 11. června v městské galerii. Jak
potvrdila ředitelka Městské galerie Litomyšl Dana
Schlaichertová nejlepší z prací ve všech třech katego-
riích postupují do celostátního kola, které se bude
konat v Kutné Hoře. 
„Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se soutěže
zúčastnili a poblahopřát vám k tomu, jaká díla se vám
povedla vytvořit. Jsme rádi, že nás ve městě UNESCO,
v Kutné Hoře, budou tato díla reprezentovat,“ uvedl
místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský, který ceny
mladým výtvarníkům společně s vedoucí odboru škol-
ství a sociální péče městského úřadu Miladou Nádvor-
níkovou předával. 
Soutěž byla vyhodnocena ve třech kategoriích.
Do první z nich patřily děti ve věku od šesti do deseti
let. Na prvním místě skončil Kryštof Simon, druhá byla
Eliška Šlégrová a třetí místo patřilo Oskaru Štěrbovi.
Ve druhé kategorii pro děti ve věku 11 – 14 let byla
první Eliška Kovářová, druhá Pavla Jirmásková a třetí
Anička Lněničková. 
Ve středoškolské kategorii pro věkové rozmezí 15 – 18
let zvítězila Michaela Sedláčková. Druhé místo obsadil
Jiří Pečinka a třetí místo patřilo Anně Hanusové. 
Některé práce vyhodnotila porota mimo soutěž. Ta
byla totiž zaměřena pouze na děti, které žijí ve měs-
tech UNESCO. Své práce však odevzdaly také děti

z Dolního Újezda. V kategorii 6 - 10 let byla nejlepší
Veronika Dezortová, druhý skončil Tomáš Votřel a třetí
Vít Zaoral. Kategorii 11 – 14 let kralovala Veronika Kor-
diovská, druhý skončil Vlastimil Vostřel a třetí Renata
Křivková. 
Soutěže se zúčastnil i čtyřletý Oliver Kotlár, který si
vysloužil zvláštní ocenění. 
Všichni ocenění obdrželi kromě dárků od města Lito-
myšle i celoroční vstup do galerie zdarma. V den vyhlá-
šení si také mohli prohlédnout výstavu děl Julia
Mařáka s odborným výkladem ředitelky Dany Schlai-
chertové.                                     -ps-  foto Prokop Souček

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

Němčice u ČT – prodej staršího domu se 2 byty 2+1
se soc. zařízením a zahradou mírně ve svahu u domu.
Každý byt má samostatný vchod. 
Č.733. Cena: 990 000,- Kč
České Heřmanice – prodej zachovalého bývalého
statku s větším vnitřním dvorem a zahradou
za domem. Skládá se z obytné a zemědělské části.
Vhodné k rekreaci i bydlení.
Č.732. Cena: 1 300 000,- Kč
Svitavy-Lačnov – prodej staršího domu reálně děle-
né nemovitosti se dvorem a větší zahradou. Dům je
částečně po rekonstrukci, klidná lokalita.
Č.730. Cena: 1 200 000,- Kč
Dolní Sloupnice – prodej samostatně stojícího rod.
domu 4+1 se 2 garážemi. Možno zbudovat dvě
samostatné byt. jednotky a využít velice pěkný půdní
prostor. Č.734. Cena: 1 499 000,- Kč
Litomyšl – prodej nového luxusního bytu 4+1
ve zděném bytovém domě, v podkroví. Mezonetový
byt, dvě lodžie, dvě koupelny. Výhled na historické
centrum města. Č.715. Cena: 4 500 000,- Kč
Litomyšl – prodej stavebních parcel vhodných
pro stavbu rod.domů za výhodné ceny v atraktivní
lokalitě. Dobré dostupové vzdálenosti, výměra cca
645 m2. Č.725. Cena: 1 100,- Kč/m2
Vendolí – prodej objektu bývalé fary a navazující
výrobní haly. Fara je v horším stavu, výrobní hala
po rekonstrukci a je využívaná. 
Č.727. Cena: 1 800 000,- Kč
Budislav – prodej rod. domu se zahradou. Vytápění
ústřední plynové, odpady svedeny do ČOV, voda
obecní. Dům 2+kk je po rekonstrukci, vhodný k byd-
lení.  Č.726. Cena: 900 000,- Kč
Sedliště – prodej slunného bytu 3+1 s garáží
a dvěma sklepy v cihlovém domě. Dům se nachází
v klidné lokalitě obce blízko Litomyšle. 
Č.737. Cena: info v RK
Strakov – prodej pěkné dřevěné udržované chaty
2+kk, do chaty zavedeno elektro, voda je pitná
z místní studny vedle chaty. Chata leží u lesa a rybní-
ku, možnost rybaření. Č.710. Cena: 280 000,- Kč
Litomyšl – prodej luxusního zděného bytu 4+1
v I.NP blízko centra. Podlahová plocha bytu vč. pří-
slušenství je 103 m2, byt má 2 sklepy a 2 balkony,
vlastní plyn. topení. Č.738. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej býv. zájezdního hostince vhodné-
ho pro přestavbu na byty, rod.sídlo, příp. sídlo firmy.
V přízemí lokál, v patře sál, velký byt, velká zahrada,
stáje, garáže. Č.728. Cena: info v RK
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu mezi star-
ší zástavbou. Slunný pozemek (2000 m2), pův.studna,
napojení domu na vodu, elektro, čističku, plyn
u pozemku. Č.630. Cena k jednání! 1 290 000,- Kč
Vysoká u VM – prodej zajímavého objektu bývalého
zájezdního hostince s větší ovocnou zahradou
u domu. Charakter histor.objektu je zachován. 
Č.713. Cena: 1 200 000,- Kč

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

na náměstí v Litomyšli
vykupují zlaté a stříbrné mince, 

šperky, hodinky, příbory,
tabatěrky, pudřenky,

staré kapesní, náramkové
a letecké hodinky.

Solidní jednání, ceny dohodou.
Tel. 602 487 195

Pronajmu garáž v Litomyšli
na Zahájské, tel. 732413721

Jan Chadima 
ELEKTROMONTÁŽE

tel.: 777 623 175
jan.chadima@tiscali.cz
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Oznamujeme prozatímní činnost mobilního pracoviště ZP MV ČR
na Smetanově náměstí 72 u informačního centra v Litomyšli,

a to každý čtvrtek od 10 do 15 hodin.

Na našem pracovišti můžete vyřídit vše ohledně zdravotního pojištění,
produktu Karta života, o cestovním pojištění na cesty 

po České republice i do zahraničí a další.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt: Jana Krummerová, tel. 606 613 867
www.zpmvcr.cz, infolinka 844 211 211

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

Lenka filová
Portrétní fotografie

Rodinná fotografie
(rodiny, děti, těhulky)

Svatby (svatební den,
boudoir pro nevěstu)

Ženský portrét
(boudoir, glamour)

www.portretni-fotografie.com
info@portretni-fotografie.com

+420 608 200 467

Zámek má své propagační spoty
Zámek Litomyšl má své vlastní propagační spoty. Ty
lákají k návštěvě renesanční památky a do věže plné
strašidel. Na jejich vzniku se podíleli sami zaměstnan-
ci zámku a kameramanem, režisérem i autorem střihu
je Tomáš Čermák z CMS TV. Reklamní spoty bude
možné zhlédnout v letních měsících na webových
stránkách památky UNESCO, v infocentru i v televizi
před pokladnou zámku. Na spot zvoucí k návštěvě
východočeské perly se navíc podívají také cestující
na ruzyňském letišti v Praze.
Šikovní herci ze zámku

Třicetivteřinový spot představující litomyšlský zámek
vznikl na přání kastelánky Jany Sehnalové. Ta však
nechtěla pouze strohé záběry, ale živé zachycení reali-
ty. „Přišli jsme na to, že máme talent a natočili jsme
spot s názvem Radovánky na zámku v Litomyšli. Pře-
vlékli jsme se do kostýmů, ve kterých provázíme každý
víkend a rozehráli scénky v expozicích. Snažili jsme se
přiblížit zámek jako místo pro život,“ informuje kaste-
lánka. „Původně jsem točit nechtěl, protože celé to
byla improvizace, ale nápad byl dobrý. Musím říct, že
zaměstnanci zámku jsou šikovní a přicházeli s jedním
nápadem za druhým. Až je podezírám, že to měli při-
pravené,“ říká autor spotů Tomáš Čermák a dodává:
„Další úloha byla z toho sestříhat spot, což když neví-
te, co vlastně točíte, je těžké a já se navíc do takových-
to věcí snažím dostat děj. Záběry jsem sladil s klavírní
hudbou Bedřicha Smetany, a to začalo fungovat.“ Spot
se tedy povedl, a to vnuklo nápad natočit další, složi-
tější. 
Rytíř vstávající z krypty

Už od zpřístupnění zámecké věže veřejnosti bylo
jasné, že se podařilo trefit do černého. Ovšem, když se
v ní objevila strašidla, šlo o trhák. „Ve spolupráci s kre-
ativním studiem KLUCIvespolek jsme letos vyrobili
„profesionální“ strašidla a přepracovali celý příběh.
Návštěvník ve věži prožívá legendu 5 G, a splní-li
všechny podmínky, je ve věži pasován rytířem Kamen-
né strašidelné věže,“ popisuje prohlídkovou trasu
a zároveň i děj druhého spotu Jana Sehnalová a pokra-
čuje: „V případě stavu nouze musí všichni rytíři a rytíř-

ky přijít litomyšlskému zámku na pomoc po vzoru Bla-
nických rytířů. Z reakcí návštěvníků víme, že děti
doma vyrábějí meče a štíty a ptají se, kdy budou zámek
zachraňovat.“ Zachránců však není nikdy dost, proto
vznikl již zmiňovaný, půldruhé minuty dlouhý, spot,
lákající do útrob duchařské věže. „Po krátkém čase
jsme se ale rozhodli dotočit další náročnější scény,“
sděluje Tomáš Čermák. „Hlavně jsem tomu chtěl dát
ještě větší děj. V prodloužené verzi tak je nejenom
drak, bílá paní, různá zátiší s pavouky či štíry, ale
například i rytíř, který vyleze z krypty, prochází zdí
nebo je bezhlavý,“ prozrazuje. Rolí strašidel se opět
zhostili pracovníci zámku a tentokrát nechybí ani tri-
kové záběry. Točilo se za časného rána, ale pro navoze-
ní atmosféry především večer a v noci. „První natáčení
trvalo jeden dlouhý den, dotáčení pak další dva
(respektive dvě noci). Obzvláště když se některá scéna
opakovala třeba 20x,“ vysvětluje Tomáš Čermák, které-
mu pomohli bývalí spolužáci z filmové školy zajiště-
ním kamery a další techniky. „Kdyby to nebylo
pro děti, tak bych to osobně udělal drsnější, ale jelikož
je to pro malé diváky, tak to musí být tomu přiměřeně
strašidelné až třeba někde lehce úsměvné.“ Úsměvné
však bylo i natáčení samotné. „Když zaměstnanec
zámku Jarda Beránek, který hrál rytíře, byl v brnění
a ležel v kryptě, tak vždy když se měl posadit, zaklínil
se. Musel si pokaždé někoho zavolat, aby ho posadil.
Problém byl, že on se zaklínil vždy, když se měla scéna
točit,“ vypráví závěrem jednu historku kameraman. 

Jana Bisová, foto Tomáš Čermák

39. Mezinárodní interpretační kurzy 
a Setkání přátel komorní hudby

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy se
budou konat již jako 39. ročník a posedmé v Litomyšli!
Je to tedy mnohaletá tradice a také mnohaleté dobré
výsledky a báječné ohlasy. Účastníci jsou z nejširšího
okruhu zájemců – profesionální hudebníci, absolventi
konzervatoří a vysokých uměleckých škol a studenti
uměleckých škol, ti všichni mají jedinečnou příležitost
– už třeba jako hráči v orchestrech, komorní hráči
nebo pedagogové na nejrůznějších typech škol – pra-
videlně doplňovat své vzdělání a získávat nové
poznatky a inspiraci pro svou práci nejen od našich
nejzkušenějších pedagogů a komorních hráčů, ale
i od lektorů působících v zahraničí.
Menší skupina vyspělých amatérských hráčů (i laureá-
tů mezinárodních amatérských soutěží) je dobrým
a velmi potřebným výchovným doplněním pestré pale-
ty frekventantů.
Interpretační semináře a tvůrčí dílny probíhají v indi-
viduální výuce ve všech smyčcových nástrojích (včetně
kontrabasu), klavíru, příčné flétně, zobcové flétně,
ve třídách komorní hry a v orchestru. Pátým rokem
také plánujeme dětskou sekci, která se setkala s vel-
kým ohlasem. Výuka je doplněna přednáškami lektorů
(podle možností a příležitostné přítomnosti i zahra-
ničních lektorů) i některých frekventantů, kteří
pro své kolegy přinášejí zajímavá témata.
Nedílnou součástí kurzů jsou koncerty lektorů i dal-
ších přizvaných umělců, které jsou většinou dramatur-
gicky připravovány s ohledem na různá výročí nebo
hudební události (např. Komorní dílo B. Martinů,
Francouzská hudba,  výroční rok W. A. Mozarta, letos
zazní např. C. Debussy).
V roce 2006 jsme se z provozních důvodů přestěhovali
z Bechyně do krásné Litomyšle a setkali jsme se s tako-

vým porozuměním, zájmem a pomocí všech místních
kulturních pracovníků, že jsme našli odvahu v našem
projektu pokračovat v tomto kulturně bohatém městě.
I my můžeme totiž tomuto městu svým cyklem komor-
ních koncertů přinést hodnotné pokračování velkého
festivalu Smetanova Litomyšl. A naše mezinárodní
interpretační semináře jsou otevřeny všem zájemcům
z Litomyšle a okolí (a také jich každý rok přibývá!).
120 – 150 účastníků Setkání přátel komorní hudby se
stane na 11 dní i turisticky zajímavou skupinou.
O Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kur-
zech je každý rok v srpnu odvysílán hodinový pořad

v Českém rozhlase, nepravidelně věnuje této akci
pozornost i Česká televize a odborný tisk (Hudební
rozhledy, Harmonie, Talent, dříve Hudební nástroje).
Po více než třech desítkách let zkušeností, můžeme
zcela zodpovědně říci, že tento projekt umožnil vznik
dalších víkendových seminářů a vychoval mimo jiné
i řadu vynikajících pedagogů po celé republice, jejichž
práce je výrazně patrná na výsledcích našich meziná-
rodních dětských soutěží. Umožnil mnoha komorním
souborům a jednotlivcům seberealizaci na nejvyšší
možné úrovni, pomohl k dosažení skvělých výsledků
na domácích pódiích i mezinárodních soutěžích.
Pro mladé studenty se toto „Setkání“ často stalo roz-
hodujícím mezníkem jejich budoucího profesionální-
ho zaměření.
Přijďte si nás poslechnout, najdete nás na zámku
každý večer od 10. do 19. července!

Eva Štrausová 
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• výcvik všech skupin
AM-A1-A-B-BE-C-CE-D-T

• akreditované školící
centrum řidičů

Akce na prázdniny - sleva až 1000,- Kč
Přihlášky v autoškole nebo na www.autoskolalitomysl.cz
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Zdeněk Škacha, mobil: 605 215 707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

Naučíme Vás řídit i ve velkém městě.

www.autoskolalitomysl.cz

Co nepatří do kanalizace - kanál není popelnice
Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se
řídí zákonem č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanali-
zacích, v platném znění a dále je upřesněno v Kanali-
začním řádu pro město Litomyšl, který schválil
vodoprávní úřad MÚ Litomyšl v srpnu 2011.
Systém odvádění odpadních vod kanalizační sítí funguje
bez problémů, jenom pokud všichni připojení používají
kanalizaci tak, jak mají.  Splašková kanalizace je projekto-
vána na odpadní vody – tj. vody mírně znečištěné během
běžného splachování, koupání, uklízení, praní nebo umý-
vání nádobí a potravin v kuchyni apod. Koncentrované
kapalné, tuhé nebo nebezpečné odpady do kanalizace
v žádném případě nepatří. Kdo používá záchod nebo kanál
jako popelnici, může svým chováním zkomplikovat odtok
i následné čištění odpadních vod a navíc významně přispí-
vá k množení hlodavců ve stokách.
Kanalizační řád stanovuje maximální přípustnou hod-
notu znečištění nerozpuštěných látek v odpadních
vodách. Tento stanovený limit bývá mnohonásobně

překračován při použití drtičů kuchyňského odpadu.
Vypouštění drceného odpadu do veřejné kanalizace je
v kap. 6 Kanalizačního řádu pro město Litomyšl zaká-
záno. Při drcení odpadů jsou zbytky jídla rozmělňová-
ny na hustou mastnou kaši, na kterou nejsou
kanalizační přípojky ani kanalizace dimenzovány. 
Tuky a jiné extrahovatelné látky se mohou do kanali-
zace dostávat nejen jako odpady z domácností, které
se zbavují olejů a tuků ze smažení a fritovaní vylitím
do kanalizace, ale i v případech, kdy stravovací zaříze-
ní nemají nainstalované lapače tuků nebo o ně správ-
ně nepečují. V kanalizaci se pak tyto látky sráží,
usazují, vznikají hrudky, které se postupně nabalují
a rostou. Dochází ke vzniku nánosů, které snižují
kapacitu zařízení a brání volnému průtoku. Může dojít
až k ucpání přípojky nebo stoky. Kromě toho tukem
zanesené kanály nepříjemně zapáchají.
Rozkladem tuků v kanalizaci vznikají mastné kyseliny,
které zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. Dále veške-
ré tyto látky způsobují i velké potíže při mechanických
a biologických procesech na čistírně odpadních vod.
Kromě níže uvedených hygienických potřeb jsou další-
mi nevítanými předměty v kanalizaci provazy, uhynu-
lá zvířata a kovové předměty (např. žiletky, hřebíky,
dráty). Velké problémy mohou v kanalizaci způsobovat
i odpady ze staveb a stavební materiál.
Ucpaný kanalizační řad může způsobit vytopení při-
lehlých nemovitostí splaškovými vodami. Na odstra-
ňování takovýchto havárií jsou vynaloženy
nezanedbatelné náklady, které mohou navyšovat stoč-
né, pokud je ten, kdo je za havárii zodpovědný neu-
hradí.  V případě, že je zjištěno, že nejsou při provozu

veřejné kanalizace dodržovány legislativou, kanali-
začním řádem a vodoprávním úřadem stanovené pod-
mínky, jedná se o porušení zákona a hrozí sankce. 

Tyto odpady do veřejné kanalizace nepatří:

Biologický odpad 
•odpady z kuchyňských drtičů - patří do sběrného

dvora příp. kontejnerů na směsný odpad
•zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potra-

vin - patří do sběrného dvora příp. kontejnerů
na směsný odpad

•tuky, fritovací a ostatní oleje z domácností - patří
do sběrného dvora

Veškeré hygienické potřeby  
•kondomy, vložky, pleny a separační vložky, čistící

ubrousky apod. - patří do kontejnerů na směsný
odpad

Chemikálie a další nebezpečné látky - vše patří 
do sběrného dvora
•staré barvy, ředidla, lepidla
•kyseliny, hydroxidy, detergenty
•mazadla, oleje
•zbytky čisticích prostředků
•domácí a zahradní chemie
•obsah baterií, ropné látky
•radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
•a další chemické látky
Léky - patří zpět do lékárny nebo do sběrného dvora
provoz veřejné kanalizace Litomyšl:
www.vodovody.lit.cz
sběrný dvůr - podrobnosti na www.likosvitavy.cz            

Bc. Helena Karlíková, VODOVODY spol. s r.o.

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete:
• Otevřený dopis návštěvníků Cafebaru Underground

Litomyšli kulturní
• Rekonstrukce muzea si vyžádá jeho uzavření 
• Miniškolka se loučí se školním rokem
• Domov pod hradem Žampach otevřel novou pobyto-

vou odlehčovací službu
• Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrako-

vým postižením v Pardubickém kraji
• Můžeme za vámi přijet na domluvené místo
• Škola v přírodě
• Šmoulov ve Vidlaté Seči
• Klub Stiga HC Benátky přivezl Budějovic 2 poháry

co se do Lilie nevešlo

Občané města Litomyšl odevzdáním starých el. spotřebičů
výrazně přispívají k ochraně životního prostředí

V roce 2011 Město Litomyšl, díky občanům, odevzdalo
k recyklaci 709 ks televizí, 289 ks monitorů a 4160 kg
drobných elektrospotřebičů (mobily, notebooky, tis-
kárny…). Tím jsme uspořili 252 MWh, 10 096 litrů
ropy, 1166 m3 vody a 11,81 tun primárních surovin. 
Občané našeho města již šestým rokem zodpovědně
třídí elektrodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, vody jsme díky odevzdá-
ní elektrospotřebičů na sběrný dvůr ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vychází ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytří-
děných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali cer-
tifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o významu sběru
drobných elektrozařízení. 

Studie zhodnotila dopady sběru, dopravy a ekolo-
gického zpracování či likvidace. Výsledky studie
byly prezentovány formou spotřeby energie, suro-
vin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Pro názornost zpětný odběr a recyklace např. sta
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spo-
třebuje moderní úsporná lednice za 4,3 roky provo-
zu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 km nebo dojde k úspoře 392 litrů
pitné vody. Stejné množství vody je spotřebováno
při 30 cyklech mytí nádobí v myčce. Recyklací jed-
noho monitoru dojde k úspoře 125 kWh, které spo-
třebuje 60 W žárovka při nepřetržitém svícení
po dobu 3 měsíců.
Proto všichni, kteří odpovědně třídí a přispívají
k ochraně životního prostředí, zaslouží velký dík!

Pro občany, kteří ještě netřídí elektrické spotřebiče,
doporučujeme tato místa zpětného odběru:
- sběrný dvůr ul. Mařákova, Litomyšl
- přízemí MěÚ Litomyšl, ul. Bří Šťastných 1000, J. E.
Purkyně 918 do E-boxů (spec.označené nádoby s mož-
ností odevzdat i baterie). Do konce měsíce července
plánujeme ve městě Litomyšl rozmístit tří stacionární
červené kontejnery na sběr elektroodpadu (telekomu-
nikační zařízení, hračky, lékařské přístroje, přístroje
pro monitorování a kontrolu, spotřebitelská zařízení).
Při plánování návštěvy Městského úřadu v Litomyšli
nezapomeňte vysloužilé malé spotřebiče, baterie,
úsporné žárovky, zářivky vzít s sebou, zbavíte se jich
vhozením do správně označeného kontejneru. 

Jana Foltová

odbor místního a silničního hospodářství

Oznamuji zahájení výkonu činnosti
daňového poradenství od 1. 6. 2012

Ing. Marie Pohorská
daňový poradce

osvědčení č. 04663
kancelář Benátská 295, Litomyšl

tel. 604 827 828 • pohorska@lit.cz
www.pohorska.cz

Prodám garáž
v Litomyšli - cihelně. 

Cena dohodou. Tel: 605147805. 
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Výstava: Šárka 
Franková - Ohlédnutí
Výstava obrazů Šárky Frankové v prostorách nad vino-
tékou „Ullet“ na Braunerově náměstí bude zahájena
vernisáží ve středu 4. července v 17.00 hodin. 
Výstava je prodejní a potrvá do 29. srpna. 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 18.00 a So 9 - 12 hodin. V prů-
běhu vernisáže jste zváni na ochutnávku stáčených
vín vinotéky Ullet. Hudební doprovod Míra Techlov-
ský.                                                                                -red-

pozvánky

Dotýkat se exponátů přikázáno!
Vyzkoušejte sami sebe

Výstava s titulem „Poznávej se! aneb prověř svoje
smysly a schopnosti,“ která bude k vidění od poloviny
července v městské obrazárně na zámku, navazuje
na úspěšný loňský výstavní projekt s názvem Hry
a klamy. 
Interaktivní expozici zapůjčila Městská galerie v Lito-
myšlii od Science centra iQpark z Liberce, které má
na svém kontě již několik úspěšných výstavních pro-
jektů. Například v roce 2008 navštívilo jeho expozici
úctyhodných 27 000 osob! Na této výstavě rozhodně
neplatí, že se exponátů dotýkat nesmíte. Výstava je
určena jak pro ty nejmenší, tak pro dospělé – zkrátka
pro všechny, kteří si chtějí hrát a poznat jak fungují
lidské smysly a lidské tělo. Řešením jednoduchých
kvízů a hádanek návštěvníci získají srozumitelnou
a hravou formou informace o zdravé výživě, životním
stylu, vlivů různých neřestí a zlozvyků na lidský orga-
nismus.
Exponáty jsou v tomto případě různé přístroje a stroje.
Sál městské obrazárny ve druhém patře litomyšlského
zámku se zaplní pomůckami, na kterých si budete
moci vyzkoušet také svou sílu, schopnost orientace
nebo rovnováhy. „Někteří zjistí, že jim jdou řešit lépe

logické úkoly, jiní zase přijdou na to, že věci, které
v mládí dokázali hravě zvládnout, jim v pozdějším
věku nadělají velké problémy,“ líčí ředitelka Městské
galerie Dana Schlaichertová. 
Výstava v městské obrazárně Státního zámku Litomyšl
je otevřena od 14. července do 16. září, Út - Ne: 9.00-
12.00 a 13.00-17.00. Držitelé Bonus pasu Českomorav-
ského pomezí: 1 vstupenka v plné ceně + 1 vstupenka
zdarma.                                                                        -red-

Letní parket s pódiem slavnostně otevřela v pátek 29.
června od 11 hodin zážitková restaurace Peklo. Roz-
lehlý dvůr místní podnikatel Jan Faulhammer opravil
a vybudoval zde zázemí pro mladé lidi i rodiny s dětmi.
V zážitkové restauraci Peklo mohou návštěvníci využí-
vat bowling nebo tančit na letním parketu na živou
hudbu. Mámy a tátové uvítají dětské hřiště, kde si
budou děti hrát pod dohledem pedagogického pracov-
níka. Pro gurmány je otevřen gril s nabídkou čerstvých
jídel, které navrhnul populární kuchař Dalibor Navrá-
til. Dále budete překvapeni vodopádem a gotickým
sklepem s vinárnou. Pro náročné hosty se připravuje
zimní zahrada. Na podiu budou vystupovat celé léto
hudební skupiny, divadelníci a loutkoherci. Počítá se
s tancem a velkoplošnou projekcí. Terasu slavnostně
otevře v uvedený den Rádio Hey, odkud se bude živě
vysílat do éteru. Všichni zájemci mohou vyhrát v sou-
těžích pěkné ceny. Kontakt www.peklo-litomysl.cz

Tomáš Langr

Trampský podvečer
SDH Budislav pořádá již tradičně o první srpnové
sobotě 4. srpna trampský podvečer. Letos se koná 18.
ročník a vystoupí kapely: Honza Vančura a Plavci,
Makadam - Ústí nad Orlicí, Chrpa - Chrudim, Ponny
Expres - Řetová a Náhoda - Litomyšl. Všichni jste
srdečně zváni. Vstupné 100 Kč.              Luboš Šplíchal

Peklo otevře letní
parket s pódiem

PLACENÁ INZERCE

Informační centrum Litomyšl zve všechny milovníky
kresby a grafiky na výstavu ARS ANIMALIUM. Autorem
perokreseb, kreseb a grafik je mladý litomyšlský kres-
líř Ondřej Moučka, který se v Litomyšli narodil a také
zde žije a tvoří. Výstava potrvá od 5. do 31. července
a v Zámeckém informačním centru je k vidění denně
od 9 do 17.30 hodin. Vernisáž výstavy proběhne 10.
července v 16 hodin.                                        Aleš Bárta

Informační centrum Litomyšl

Výstava ARS ANIMALIUM
v Zámeckém infocentru

Trstěnické divadelní léto 2012
Obec Trstěnice a Divadelní spolek Vojnarka zvou
na Trstěnické divadelní léto 2012, které se koná
ve dnech 17. - 19. srpna 2012 v přírodním areálu
za školou v Trstěnici.
Léto zahájíme v pátek 17. srpna ve 20 hodin představe-
ním „Honorace z pastoušky“ v provedení ochotníků
Divadelního spolku Vojnarka pod vedením režiséra
Franty Šplíchala.  Hru napsal Miloslav Švandrlík
a s nadsázkou se v ní přeneseme do 80. let minulého
století.  Divadelní představení budeme opakovat ještě
v sobotu 18. srpna v 15 hodin a ve 20 hodin.
V neděli 19. srpna se budou konat tradiční, již čtrnác-

té Trstěnické dožínky. Ve 13 hodin vyjde dožínkový
krojovaný průvod od obecního úřadu, zastaví se
u památníku vzniku republiky a svou cestu ukončí
opět v přírodním areálu za základní školou. Tam bude
pokračovat bohatý program. Hlavním hostem celého
odpoledne je dechová hudba Moravanka Jana Slabáka
se svými sólisty. Dále uvidíte dechovku Pohoranku
ze Sebranic, Mažoretky z Moravan, dětský taneční
soubor ZŠ Trstěnice. V areálu uvidíte ukázky lidových
řemesel, pro děti bude připraven zdarma skákací hrad
a projížďky na koních i ve vozech. Samozřejmostí je
dobré a bohaté občerstvení, které bude připraveno
po celou dobu konání Trstěnického divadelního léta.

Ivana Hermanová, foto archiv spolku Vojnarka

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 František Kupka 

ve White Gallery v Osíku
Výstava „František Kupka - Okolo bodu“ ve White Gal-
lery v Osíku připomíná sté výročí 10. podzimního salo-
nu v Paříži, kde Kupka představil veřejnosti
pravděpodobně první  abstraktní obraz v historii.
Výstava je z důvodu aplikace mezinárodní konvence
o ochraně kulturního dědictví sestavena z kopií origi-
nálů kvašů z let 1911 - 1930, které jsou uchovány
v depozitářích Musea Kampa. „Jednotlivé obrazy cyklu
nejsou přípravnými studiemi, směřujícími k nějaké
jiné realizaci, ale jsou plnohodnotnými a definitivními
díly. Jsou bohatým rozvinutím výtvarné myšlenky,
která patří k základním Kupkovým obrazovým medita-
cím nad kosmickým děním,” říká kurátor výstavy Jan
Sekera.                                     -red- foto František Renza



4. 7. St 17.00 Vyhlášení 36. ročníku litomyšlské minikopané „Wembley“ • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Houseland - djs 2Takt a Tazz, oblíbená house noc, vstupné 70 Kč • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 SL 2012: Thomas Hampson - Lingua Angelorum - koncert, Symf. orchestr Hl. města Prahy FOK • II.zámecké nádvoří tel. 461 616 070
20.00 Dance party - dj BJ • Music Club Kotelna tel.777 589 663

5. 7. Čt 10.00-15.00 Tvoření šperků z korálků • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066
14.00 Pečené jehně na rožni budeme připravovat s Pepou Koudelou • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Oldies night - dj Čoko hraje největší pecky 80. a 90. let v orig. znění, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Oldies 60s-90s - dj Wolf • Music Club Kotelna tel.777 589 663

6. 7. Pá 10.00-15.00 Tvoření šperků z korálků • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066
18.00 TPP: Pletené pohádky -  Divadýlko Kuba z Plzně, vstup. dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311
19.00 Fruit party night - dj Rodrigo, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 TPP: Jaroslav Hutka - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 SL 2012: Ant. Dvořák: Jakobín - opera, soubor Nárdoního divadla v Praze, Kühnův dětský sbor • II.zámecké nádvoří tel. 461 616 070

7. 7. So 14.00 Litomyšlský pohár ve Stiga hokeji - 7.kolo • Dům dětí a mládeže                                                                             Jindrich.Petr@email.cz
19.00 Hawai party - dj Piere, hawajská párty se vší parádou • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

8. 7. Ne 16.00 Ekumenické shromáždění k výroční Mistra Jana Husa - poslouží F. Beneš, P. Peňáz a V. Říhová • Sborový dům ČCSH tel. 461 615 585
10. 7. Út 8.50 Výlet do Nedošína a Tržku • sraz na autobusovém nádraží tel. 732 141 575

16.00 Ars Animalium - vernisáž výstavy kreseb a grafik mladého kreslíře Ondřeje Moučky • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066
17.30 Věková regrese - přednáška terapeutky Dagmar Němcové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 
19.30 Komorní orchestr J. Kociana - koncert, na programu: Purcell, Vivaldi, Suk, Janáček, aj. • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905

11. 7. St 19.00 Holiday Mix + karaoke - prázdninový mix v podání dj Bobo, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 Středa hudby vám třeba!: Do větru (Svitavy) - koncert, vstup volný, občerstvení zajištěno • park u Smetanova domu tel. 461 613 239
19.30 Flétnový soubor Magistri - koncert, na programu: Palestrina, Bach, Telemann, aj. • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905

12. 7. Čt 19.30 I. a M. Štrausovi (housle), J. Holeňa (klavír), E. Rattay (violoncello) aj. - koncert • kongresový sál zámku tel. 737 978 905
13. 7. Pá 11.00 Borůvkový víkend - borůvkové speciality, borůvkové pivo, limo, likéry, skvělá zábava • Restaurace Veselka tel. 776 887 719

18.00 TPP: O dvou chroustech - Divadlo Pohádka (Praha), vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311
19.00 Ice party night - dj Ohayo, gogo tanečnice, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 František Malý (klavír) - koncert, na programu: Martinů, Janáček, Prokofjev • kongresový sál zámku tel. 737 978 905
19.30 TPP: Fleret - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Music party - djka Baquš • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

14. 7. So 8.00-11.00 Bleší trhy - dva druhy prodeje: 1)kdo si co donese, to si prodá a 2)dobročinný šatník • Toulovcovo náměstí       malota@generace89.cz
11.00 Borůvkový víkend - borůvkové speciality, borůvkové pivo, limo, likéry, skvělá zábava • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
12.00 Grilované špekové a mandlové krůty na ohni budeme připravovat s Pepou Koudelou • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Bacardi night - dj Karney, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 P. Ries (kontrabas), J. Ries (flétna) a J. Uhlík (klavír) - na programu: Bach, Bruch,aj. • kongresový sál zámku  tel. 737 978 905

15. 7. Ne 19.30 Violoncelli da camera - koncert, na programu: Falla, Sluka, Liszt, Chopin, aj. • kongresový sál zámku tel. 737 978 905
16. 7. Po 19.30 Leoš Čepický (housle), M. Řehák (viola) a V. Valkoun (klavír) - koncert • kongresový sál zámku tel. 737 978 905
17. 7. Út 19.30 Č. Pavlík (housle) a E. Rattay (violoncello), F. Malý a L. Čermáková (klavír) - koncert • kongresový sál zámku tel. 737 978 905
18. 7. St 15.30 Zdravé stravování seniorů a detoxikace těla - přednáší Aniko Keri • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412

19.00 Holiday mix + karaoke - prázdninový mix v podání dj Bobo, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 Středa hudby vám třeba!: Mičudka + František Černý a jeho parta z Čechomoru - koncert, vstup volný • park u Smetanova domu
19.30 Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů Litomyšl 2012 • kongresový sál zámku

19. 7. Čt 19.30 Hu-Hu večer - zábavný hudebně-divadelní pořad účastníků Setkání přátel komorní hudby • kongresový sál zámku tel. 737 978 905
20. 7. Pá 18.00 TPP: O perníkovém dědkovi - Divadélko Andromeda (Praha), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311

19.30 TPP: Atarés - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Rock Party - dj Wolf • Music Club Kotelna tel.777 589 663

21. 7. So 12.00 Víkend s makrelami „po chorvatsku“ na žhavém uhlí • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Mafia Crew - djs Yan Dark, Flash, Casey, Styx, house party, vstupné 100 Kč muži a 50 Kč ženy • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Diskotéka 70s-90s - dj Alík • Music Club Kotelna tel.777 589 663

22. 7. Ne 10.00, 14.00 Udělej si vlastní sgrafito - kurz výroby sgrafita  pod vedením restaurátora Davida Zemana • Městská obrazárna tel. 461 614 765
12.00 Víkend s makrelami „po chorvatsku“ na žhavém uhlí • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

25. 7. St 19.00 Holiday mix + karaoke - prázdninový mix v podání dj Bobo, vstup zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 Středa hudby vám třeba!: Xilt (Litomyšl) - koncert, vstup volný, občerstvení zajištěno • park u Smetanova domu tel. 461 613 239

27. 7. Pá 18.00 TPP: Princezna na hrášku - Divadlo Koráb (Brno), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.00 Československá párty - dj Volejka, největší české a slovenské hity, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 TPP: Bokomara s Naďou Urbánkovou - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Music Mix - dj Milhaus • Music Club Kotelna tel.777 589 663

28. 7. So 14.00 Odpoledne u táboráčku - opékání buřtíků • Sportovní areál za Sokolovnou tel. 777 947 718
19.00 Videodiskotéka - dj Jirka Fikejz, videoklipy na přání, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

29. 7. Ne 10.00, 14.00 Udělej si vlastní sgrafito - kurz výroby sgrafita pod vedením restaurátora Davida Zemana • Městská obrazárna tel. 461 614 765
31. 7. Út 9.30 Procházka Černou horou - s sebou buřtíky na opečení • sraz na Toulovcově náměstí tel. 732 141 575
1. 8. St 19.30 Středa hudby vám třeba!: Věneband (Litomyšl) + host - koncert, vstup volný, občerstvení zajištěno • park u Smet. domu tel. 461 613 239
3. 8. Pá 18.00 TPP: O Všudybylovi - pohádka, Divadlo Studna (Č. Budějovice), vstup. dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311

19.30 TPP: Bitumen Beat - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť: MC Kotelna) tel. 461 653 311
4. 8. So 8.00-11.00 Bleší trhy - dva druhy prodeje: 1)kdo si co donese, to si prodá a 2)dobročinný šatník • Toulovcovo náměstí      malota@generace89.cz

21.00 Kinematograf bří Čadíků: Fimfárum - Do třetice všeho dobrého - film ČR, vstup. dobrovolné • Smetanovo náměstí  www.kinematograf.cz
5. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Lidice - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí                                      www.kinematograf.cz

V LITOMYŠLI V ČERVENCI 2012 



do 31. 12. Sochy Jiřího Šimka - výstava ve vnitřních a externích prostorách galerie /Galerie v Antik hotelu Sofia / denně
do 28. 10. Byl jednou jeden domeček - výstava historických domečků a pokojíčků pro panenky, v rámci II.prohlídkové trasy / Zámek Litomyšl / Út-Ne 10-16, So-Ne 9-17
5.7. -31.7. Ars Animalium - výstava perokreseb, kreseb a grafik mladého kreslíře Ondřeje Moučky / zámecké infocentrum / denně od 9 - 17.30
do 28.10. Melodická Litomyšl - hudební náměty na obrázcích Quidona Šimka, výstava  / Rodný byt B. Smetany / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 9.9. Helena Hurtová: Tóny a barva - výstava obrazů akademické malířky / Galerie v Antik hotelu Sofia / otevřeno denně
do 8.7. Smetanova Litomyšl i na talíři - tradiční festivalové menu, speciality inspirované dílem B.Smetany / hotel Zlatá Hvězda
5.7. a 6.7. Tvoření šperků z korálků / Zámecké infocentrum / 10.00 - 15.00
14.7.-16.9. Poznávej se! aneb prověř svoje smysly a schopnosti - interaktivní výstava / Městská obrazárna na zámku / Út-Ne 9 - 12 a 13 - 17
1.8.-30.9. Olivetská hora vydává své poklady - výstava nálezů z činnosti archeologů na zámeckém návrší / Zámek Litomyšl / Út-Ne 9 - 17

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

do 8.7. Peter Župník: Orbis pictus Leuchovia - 17 velkoformátových snímků z interiérů levočských chrámů / v sousedství chrámu Povýšení Svatého Kříže
do 8.7. Hlava nehlava - výstava linorytů Petra Palmy / Portmoneum, museum Josefa Váchala, hostinec Na sklípku a salonek hotelu Aplaus
do 8.7. Oldřich Škácha: Havel navždy - snímky dvorního fotografa Václava Havla / sály bývalého zámeckého pivovaru / denně 10-18 
do 8.7. Srdce pro Václava Havla - ze svíček, je dílem Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy / nádvoří zámeckého pivovaru / denně 10-18
do 8.7. Julius Mařák na zámku v Litomyšli - obrazy / Městská obrazárna ve II.patře zámku/ denně 10-18 
do 15.7. Julius Mařák a jeho žáci - výstava děl Julia Mařáka a jeho slavných i méně slavných žáků / Galerie Kroupa / denně 10.00-18.00

Federico Díaz: 18.7. - plastika, černá vertikální linie z kompozitního karbonového vlákna / Místo pro natékání ducha, pozemek před Novým kostelem Církve bratrské
15.7.-14.10. Adriena Šimotová: A je takové ticho. - výstava kreseb / White Gallery v Osíku u Litomyšle / So-Ne 13-17 / vernisáž 14.7. v 16.00
do 29.7. Kamil Lhoták 100 - výstava k 100. výročí nar. Kamila Lhotáka / Galerie Zdeněk Sklenář / do 8. 7. denně 11-19, v ostatní dny Čt-Ne 10.00-17.00
do 29.7. Zářivý měsíc svěží vítr.cz - deset fenoménů současnosti napříč generacemi / Galerie Miroslava Kubíka / do 8.7. denně 10-17, v ostatní dny pouze Čt-Ne 10-17
do 10.7. František Kupka: Okolo bodu - kvaše F. Kupky z let 1911 - 1930 ze sbírky Jana a Medy Mládkových/ White Gallery v Osíku u Litomyšle / denně 13-17 
15.7.-14.10. Adriena Šimotová: A je takové ticho. - výstava kreseb / White Gallery v Osíku u Litomyšle / So-Ne 13-17 / vernisáž 14.7. v 16.00
do 2.9. Mistři české malby - obrazy z fondu České spořitelny v pobočce Litomyšl / dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17 
do 30.9. CO! - Camera obscura v Portmoneu - společný projekt studenta Fakulty restaurování v Litomyšli Aleše Hvízdala a fotografa Marka Volfa / Portmoneum / 

Út - Ne 9-12 a 13-17 
do 2.12. Zdeněk Fránek: Perská věž - jedna z nejpozoruhodnějších realizací cyklu Útroby architektury / před domem U Rytířů / denně 9-21

Josef Pleskot: Studánka 2012 - nejmenší soukromý park na světě zasvěcený umění i odpočinku / Otevřená galerie 1art v Mariánské ulici / otevřeno nonstop

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: 

Po - Pá: 8.30 - 18.00 h 
So - Ne: 9.00 - 14.00 h 

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

Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art,
Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim a Vstupenky.cz
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

Dále v prodeji:

víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička,
CD, hrníčky, suvenýry, čokoládové pozdravy...

Aktuálně: prodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl
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Udělej si vlastní sgrafito!- unikátní
nabídka pro veřejnost

Chcete v létě zažít něco zcela netradičního? Udělejte si
vlastní sgrafito – jak jej dělali renesanční mistři
na litomyšlském zámku v 16. století – a odneste si ho
domů!
Kurz zvládne každý, je určen pro dospělé i pro děti cca
od 10 let. Jak to bude probíhat? Hlavní součástí
„kurzu“ bude tvorba sgrafita původními postupy.
Každý účastník si udělá vlastní sgrafito na speciální
orámované desce – pro dospělé velikosti A3, pro mlad-
ší účastníky velikosti A4. Motivem může být jednodu-
ché psaníčkové sgrafito dle připravených šablon nebo
složitější motiv dle vlastní volby.
Kurz povede restaurátor David Zeman, autor známých
novodobých sgrafit ve Váchalově ulici v Litomyšli. Asi-
stovat mu budou lektorky z muzea a z galerie. Co si
účastníci odnesou? Kromě netradičního zážitku to
bude „výuční list“ o absolvování „kurzu“ a především
vlastnoručně vyrobené sgrafito uložené ve speciální
krabici. Doma si ho můžete třeba pověsit na zeď nebo
se může stát originálním dárkem.
Místo akce: Zámek v Litomyšli, 2. patro, zadní sál
Městské obrazárny 
Termíny akce: 22.7., 29.7., 26.8., 2.9. – dvakrát denně
v 10.00 a ve 14.00 hod. Doba trvání kurzu je 1,5 – 2
hodiny. Maximální počet účastníků je 20 osob! 
Předprodej vstupenek (od 10. července): Městská
galerie Litomyšl, Smetanovo nám. 110 (dům U Rytířů),
Zámecké infocentrum Litomyšl, Jiráskova 233 (zámec-
ký pivovar).

Doporučujeme zakoupit vstupenku v předprodeji. Při-
jdete-li až na samotný kurz, je možné, že jeho kapaci-
ta bude již naplněna!
Informace: Jana Vokálová, vokalova@galerie.litomy-
sl.cz, tel.: 461 614 765. Vstupné: 120 Kč/osoba. Ojedi-
nělá akce v rámci celé České republiky. Akci pořádá
Regionální muzeum v Litomyšli a Městská galerie Lito-
myšl. Koná se za finanční podpory Pardubického kraje
v rámci projektu Pernštejnský rok.
(www.pernstejnskyrok.cz).

René Klimeš, foto Jana Vokálová

• 3. července - Pěší výlet na Suchou za koníčky

sraz v 9.30 hod. na Toulovcově náměstí
• 10. července - Výlet Nedošín – Tržek

sraz v 8.50 hod. na autobusovém nádraží
• 24. července - Výlet na dětské hřiště v Chocni

sraz v 8.45 hod. na autobusovém nádraží
• 31. července - Procházka Černou horou

sraz v 9.30 hod. na Toulovcově náměstí
s sebou buřtíky na opečení
•21. srpna - Prázdninové posezení v Klášterních
zahradách, sraz v 10.00 hod.
• 28. srpna - Výlet do budislavských lesů

odjezd v 8.40 hod. z autobusového nádraží, stanoviš-
tě č.7 
Bližší informace k uvedeným akcím budou vždy
v pátek před akcí vyvěšeny na ceduli u vchodu
do Rodinného centra na Toulovcově nám., na webu RC:
rc.litomysl.cz nebo je získáte na tel.: 732 141 575.
Akce se nekoná za nepříznivého počasí a nebo z důvo-
du nemoci, pro ověření můžete volat nebo poslat sms
na tel.: 732 141 575.
Činnost RC podporuje Město Litomyšl, Pardubický kraj
a MPSV.      Petra Benešová, Rodinné centrum Litomyšl

Na výlet s Rodinným
centrem Litomyšl

Žáci 6.B z II. ZŠ U Školek v Litomyšli s vlastnoručně vytvoře-
nými sgrafity, které si odnesli domů. Dole uprostřed restau-
rátor David Zeman, vedoucí kurzu. 

7. ročník streetbalového turnaje 
Přijďte si zahrát či podpořit báječnou
atmosféru streetballového turnaje
do Městské sportovní haly.
Účast přislíbili hráči Matonni NBL.
K vidění bude soutěž ve smečování
a v trojkových hodech. V průběhu turna-
je budou probíhat soutěže pro nejmenší,
vezměte tedy své ratolesti zasoutěžit si
ve střelbě na koš s ligovými hráči a oku-
sit tak pravou streetballovou atmosféru!
Je připraven bohatý doprovodný pro-
gram - vystoupení taneční skupiny
a dalších. K poslechu bude hrát DJ. Občerstvení bude
opět k dispozici. Po skončení turnaje bude raut a zába-
va je tedy opět zajištěna. Ubytování je pro vás také při-
praveno. Těšíme se na další kvalitní ročník.
Místo akce: Městská sportovní hala Litomyšl, T.G.
Masaryka. Datum akce: Sobota 21. července, začátek
registrace v 9.00, začátek hry v 10.00.
Kategorie: Smíšené. Startovné: 350 Kč/tým.

Registrace: do 20. července, počet týmů
je omezen!
email: litomysl.ic.cz@seznam.cz,FB:
Litomysl Streetball. Týmy: max. 3+2
hráči. Hřiště: basketbalová obuv do haly.
Systém hry: bude upřesněno na místě,
předpoklad: každý zápas 11 min., nebo
do 16 bodů.
Doprovodný program: soutěž jednotlivců
ve smečování a tříbodových hodů, sou-
těž pro nejmenší. Ceny pro vítěze: hod-
notné ceny

Poznámka: účast všech hráčů na vlastní nebezpečí,
zaplacení registrace na místě konání v den konání
Přihlášku si prosím stáhněte z webových stránek.
Vyplněnou nám ji pošlete na email:
litomysl.ic.cz@seznam.cz. V případě jakýkoliv dotazů
nás informujte na uvedený email.
Webové stránky: www.litomysl.ic.cz

Martin Kopecký

pozvánky

Simona Stašová v trojroli 
pro Speciální školu v Litomyšli

Obdivovatelé jedné z neobsazovaněj-
ších hereček budou mít v neděli 14.
října možnost vidět její „herecký kon-
cert“ v divadelní hře Shirley Valentine.
Simona Stašová tak podpoří Speciální
základní školu a Mateřskou školu v Lito-
myšli, nad kterou převzala patronát.
Tam také poputuje finanční výtěžek
z představení. O tom, že bude její lito-
myšlské uvedení hry opravdovou kul-
turní událostí, svědčí - pro hru Shirley
Valentine - dva roky dopředu zadaná
jeviště a vyprodaná hlediště českých divadel, kde tato
skvostná herečka exceluje. 

Simona Stašová prožije v Litomyšli celý
den. Prohlédne si město, poobědvá
s příznivci Speciální školy, kterou, pře-
stože bude neděle, odpoledne navštíví
a setká se samozřejmě i s dětmi do této
školy docházejícími. Umělkyně zavítá
i do třídy při dětském oddělení litomyšl-
ské nemocnice, která je součástí Speci-
ální školy. Večerní představení, které
začíná ve Smetanově domě v 18.00
hodin, už bude patřit pouze jí. Vstupen-
ky na divadelní hru Willyho Russella

SHIRLEY VALENTINE jsou již nyní k zakoupení v Infor-
mačním centru v Litomyšli.                   Pavel Sršeň, PR

Ekumenické shromáždění 
k výročí Jana Husa
Ekumenické shromáždění k výročí Mistra Jana Husa se
bude konat jako každý rok ve sboru CČSH na Toulovco-
vě náměstí v Litomyšli. Letos poslouží pobožností
duchovní správci církví v Litomyšli František Beneš,
Petr Peňáz a Věra Říhová dne 8. července v 16.00.
Zveme všechny církve i příznivce Husova odkazu víry.

Jaroslav Jiráček

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

kadeřnický a nehtový salon
Tyršova 236 (vedle Trading centra), Litomyšl

Nabízíme veškeré kadeřnické
služby a modeláž nehtů 
na rukou i nohou.

Přijmeme kadeřnici a nehtovou
designerku i na částečný úvazek.

kontakt: Jana Dosedělová, 603 453 794
www.maximo-salon.cz
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Poděkování za příkladnou spolupráci
v několika uplynulých letech v rámci odborné výuky
úpravu přibližně dvaceti hrobů; jednalo se o ošetření
hrobových míst umístěním fólií, resp. mulčovacích
textilií, jejich vysypáním kamennou drtí či mulčovací
kůrou a osázením drobnými dřevinami a další zelení.
Koncem měsíce června mají být takto upraveny a osá-
zeny ještě čtyři další hroby. Na základě návrhu mís-
tostarosty města pana Radomila Kašpara se zdařilo
do péče o hroby v majetku města úspěšně zapojit též
litomyšlské skauty. Ti pod odborným vedením paní
Ing. Jany Foltové a paní Marcely Quaiserové upravili
19. června t. r. sedmnáct hrobů. S odvoláním na výše
uvedené Město Litomyšl děkuje řediteli Střední
zahradnické a technické školy v Litomyšli Ing. Ivo
Jiránkovi a místní skautské organizaci za příkladnou
spolupráci a věří do budoucna v její pokračování.
Technickou podporu zajistily Městské  služby Lito-
myšl, s.r.o.                                       Mgr. Oldřich Pakosta

předseda Komise pro regeneraci památek a správu
památných hrobů, foto Marcela Quaiserová

Již několik let se rozvíjí úspěšná spolupráce mezi
Městem Litomyšl a místní Střední zahradnickou
a technickou školou v péči o hroby v majetku Města
Litomyšle. Pod odborným vedením paní Ing. Štěpán-
ky Filipiové provedli studenti SZTŠ v Litomyšli

Pasování čtenářů
Na začátku června jsme se s našimi prvňáčky opět
zúčastnili akce Městské knihovny – Pasování čtenářů.
Rád bych touto cestou velmi poděkoval zaměstnanky-
ním knihovny za uspořádání této milé události dopl-
něné kulturními vložkami studentek pedagogické
školy a studenta ZUŠ. Prvňáčci si užili tohoto pro ně
svátečního dne, paní učitelky, které děti naučily číst,
dostaly kytičku a já jsem byl letos zvláště potěšen tím,
že zde byla nebývale velká účast rodičů, maminky si to
užily také, rodiče dali najevo, že jim na dětech záleží.
Měl jsem z této akce dojem, že zde došlo k tomu,
po čem dlouhodobě ve školství voláme, k zážitkům
dětí, ke spolupráci různých organizací a k úzkému
propojení působení školy a rodiny. Díky všem, hezký
čas dovolených a hodně energie do následující práce.

Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka 

Nejlepší venkovská školka regionu
MAS Litomyšlsko

V pondělí 28. května proběhlo slavnostní předání cen
a diplomů třem mateřským školičkám, které byly nej-
úspěšnější v projektu „Nejlepší venkovská školka regi-
onu MAS Litomyšlsko“. Hlavním sponzorem projektu
byla firma Stavební sdružení Boštík s.r.o. z Poříčí
u Litomyšle, která věnovala vítězné školce poukaz
na 10 000 Kč. Nejlepší venkovskou školkou regionu
MAS Litomyšlsko byla vyhlášena Mateřská škola
Desná. Ceny a diplom předali vítězné školce starosta
obce pan Josef Jebousek, starosta obce Poříčí u Lito-
myšle pan František Bartoš a jednatel firmy Stavební
sdružení Boštík, s.r.o. pan Pavel Boštík. Skřítka Vítka
přišly předat dětem za organizátora soutěže slečna
Ivona Opletalová, ředitelka MAS Litomyšlsko, a členky
hodnotícího týmu - paní Alena Bartošová, slečna
Michaela Dušková a paní Eliška Macháčková. Na dru-
hém místě se umístila Mateřská škola Sebranice, která
obdržela poukaz na 4 000 Kč a třetí místo patří Mater-
ské škole Cerekvice nad Loučnou, ta obdržela poukaz
ve výši 2 000 Kč. Poděkování a uznání patří i dalším
zúčastněným školkám - Budislav, Lubná, Benátky,
Němčice a Sedliště.

Zúčastněné školky byly hodnoceny podle tří hlavních
kritérií. Prvním kritériem pro hodnocení byl vyplněný
dotazník, který měl poskytnout hodnotitelům více
podrobných informací o fungování přihlášených ško-
lek. Dále pak byl hodnocen výtvarný projekt dětí z jed-
notlivých školek Školička snů pro skřítka Vítka.
Všechny zpracované výtvarné projekty byly vystaveny
celý březen v kulturním domě v Poříčí u Litomyšle, kde
mohli návštěvníci dát hlas nejvydařenějším domeč-
kům pro skřítka Vítka. Hlasovat pro nejhezčí školku
snů bylo možné také na internetu. Všechny tyto hlasy
se pro celkové hodnocení sečetly. Poslední částí hod-
nocení byla návštěva školek hodnotící komisí, která
sledovala celkovou atmosféru ve školkách a ověřovala
také údaje vyplněné v dotazníku. Konečné hodnocení
komise bylo velice těžké, v každé školičce čekalo
na členy hodnotící komise nějaké milé překvapení. 
Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem mateř-
ským školkám, paním učitelkám a dětem za hravost
a úsilí, se kterým se zapojily do tohoto projektu
a vytvořily opravdu překrásné výtvarné projekty Ško-
ličky snů pro skřítka Vítka.                Ivona Opletalová

Grilování 
s harmonikou
13. června uspořádala Ruka pro život – občanské sdru-
žení, v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro senio-
ry, posezení pro spoluobčany v seniorském věku.  Před
domem na ulici J.E.Purkyně 1150 se sešla skupina
těch, kteří pravidelně dochází na programy připravo-
vané pracovníky Ruky pro život. Společně jsme grilo-
vali buřty, povídali a zpívali. Pozvání přijali manželé
Vodehnalovi  z Osíka, kteří za doprovodu harmoniky
hrají a zpívají spoustu  známých  lidových písniček.
Navzdory předpovědi nám vyšlo krásné počasí, všichni
se dobře bavili a již nyní se těší na další podobná set-
kání ať už venku pod širým nebem, nebo v prostorách
občanského sdružení.                    Za o.s. Ruka pro život

Ria Slušná, foto Lucie Matejsková

Pronajmu byt 2+1 v Litomyšli
s prosklenou lodžií na Komenského náměstí.  

tel. 602 373 776

Devět let uplynulo jako voda
1. září 2003 bylo pro nás důležitým dnem, protože
jsme celí natěšení nastoupili na Základní školu Lito-
myšl, U Školek. Všechno pro nás bylo nové, s nadšením
jsme se seznamovali nejenom s neznámým prostředím,
ale také s novými kamarády a učiteli. Postupem času
se stalo chození do školy všední záležitostí, ani jsme si
neuvědomovali, jak ten čas běží. Získávali jsme spou-
stu znalostí a dovedností, pořád jsme se něco učili. Ne
vždy jsme to dělali s chutí, ale letos jsme pochopili, že
to nebylo zbytečné. S blížícím se příchodem přijíma-
cích zkoušek se nároky učitelů stupňovaly. Nyní víme
proč, a ačkoli to zní divně, jsme jim za to vděční. U při-

jímacích zkoušek jsme totiž všichni výborně obstáli a
dostali se na školy, kam jsme chtěli. Největší zásluhu
na tom má paní učitelka Lenka Ondráčková a paní uči-
telka Jaroslava Kršková, které nás připravovaly z hlav-
ních předmětů. Chtěli bychom jim tímto poděkovat.
Ostatním učitelům jsme poděkovali také, a to 1. červ-
na, kdy se konala školní Akademie. Připravili jsme si
pro ně překvapení a před plným Smetanovým domem
jsme vyzdvihli jejich náročnou práci, za kterou dostali
symbolickou růži. Snad právě proto, že se jednalo o
naši poslední Akademii, jedno oko nezůstalo suché.
Bylo to naše poslední rozloučení se školou, moc jsme si
to užili.
Těch devět let zkrátka uplynulo jako voda, stihli jsme
toho ale přece jenom dost. Protože nás učitelé a vede-
ní školy nejen nijak neomezovali, ale v našich nápa-
dech nás plně podporovali, rozjeli jsme řadu aktivit.
Společně s paní učitelkou Beníškovou jsme založili
školní časopis Dvojka 2, vymysleli jsme si školní tele-
vizi Dvojka 2 TV, užili jsme si mnoha akcí – školními
výlety a exkurzemi počínaje a Akademiemi konče.
Bylo to tady super, závidíme těm, kteří ještě zůstávají
nebo teprve přijdou. Odnášíme si spoustu krásných
vzpomínek, budeme se rádi vracet. Děkujeme!

Za třídu 9.A Dominik Kalivoda a Daniel Krejbych

foto František Kabrhel
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Výměnný pobyt žáků ZŠ U Školek
v německém Burgsinnu a Gemündenu

Půl roku od návštěvy žáků z Burgsinnu a Gemünde-
nu uběhlo jako voda a na naše žáky 8. a 9. tříd
čekala cesta do Německa. Počátkem května opět
proběhla partnerská výměna žáků škol Litomyšl –
Burgsinn – Gemünden. 
V neděli 6.5.2012 jsme se ráno sešli na vlakovém
nádráží a vyrazili směr Praha - Schwandorf - Nürn-
berg - Würzburg - Gemünden. Po náročné cestě
plné legrace a vtípků nastala chvíle plná napětí
a očekávání - rozchod do rodin.
Od pondělí na nás čekal nabitý program. Po pro-
hlídce školy nás na školním dvoře přivítali žáci
z celé školy, učitelé, pan ředitel a přišel nás pozdra-
vit i pan starosta Burgsinnu. Dopoledne pak násle-
dovala jazyková animace a různé hry.
V úterý jsme poprvé navštívili naši novou partner-
skou školu v Gemündenu. Ve velké hale nás mile uví-
tali žáci a učitelé. Pan Söllner pomocí projekce
zajímavě prezentoval naši školu a město Litomyšl.
Poté se žáci rozdělili do různých tříd a zažili výuku
v cizí zemi. Zajímavé bylo i setkání na radnici, kde
nás přijal pan starosta Gemündenu a nadšeně hovo-
řil o důležitosti těchto partnerských výměn.
Po obědě, který pro nás uvařily maminky ze školské
rady gemündenské školy, jsme odjeli do lanového
parku. Musím smeknout před výkony a odvahou
všech našich žáků.
Ve středu hned ráno jsme odjeli do města Würzburg.
Dopolední program byl naplněn úkoly, při kterých

zároveň žáci poznávali historickou část města.
Potom následovala prohlídka rezidence.
Čtvrtek byl ve znamení sportovních klání. Nejdříve
přišla na řadu vybíjená, potom pozemní hokej
a na závěr basketbal. Ani reportéři naší školní televize
nezaháleli a natáčeli i v Burgsinnu. Celé setkání ukon-
čila večer závěrečná diskotéka v mládežnickém klubu.
Páteční ráno bylo plné smutku. Většina rodičů nás
doprovodila až na perón. Loučení bylo hodně těžké
a plné slz. Tentokrát se slzy objevily i v očích rodičů,
což bylo neskutečně dojemné. Co říci na závěr: Jsme
velice pyšní na naše žáky, kteří naprosto perfektně
reprezentovali jak naši školu, tak i zemi. 

Lenka Ondráčková, foto archiv ZŠ U Školek

Jedeme 
do Paříže!
Poslední květnový týden se tři žákyně naší školy –
Anežka Dvořáková z 8. A, Natálie Flídrová a Markéta
Staňková z 9. C spolu s paní učitelkou Krškovou
zúčastnily poznávacího zájezdu do Paříže. Vyhrály jej
díky projektu, při kterém se zabývaly výzkumem vad
klenby chodidla u dětí mladšího a staršího školního
věku, zaměřily se na prevenci vzniku těchto vad
a jejich léčbu. Projekt prezentovaly na pátém ročníku
Festivalu vědy a techniky. A jak si šestidenní výlet
užila jedna z účastnic – Markéta Staňková? Přečtěte si
následující řádky:

„V neděli odpoledne jsme nastoupili do autobusu,
ve kterém nám rozdali papíry s otázkami, které jsme
měli během zájezdu vyplnit. Do Paříže jsme přijeli v 8
hodin ráno. Během pondělí jsme se stihli podívat
do Louvru, kde jsme konečně na vlastní oči spatřili
i slavnou Monu Lisu. Dále jsme viděli Obelisk, Vítězný
oblouk, Centre G. Pompidou (moderní muzeum
ve stylu odhalených potrubí a vertikál) a Velký oblouk
Archa ve čtvrti plné moderní architektury.
Ráno jsme se jeli podívat na Eiffelovu věž. Výtah nás
vyvezl až do třetího patra, kde byl úžasný výhled
na celou Paříž. Bohužel jsme museli spěchat, abychom
stihli přednášku v Evropské kosmické stanici ESA, kde
se s námi o zážitky podělil i německý kosmonaut.
Během dalšího dne jsme se byli podívat na Sacre Coeur
a ve dvou muzeích pro mládež, kde měli řadu interak-
tivních zařízení. Ověřili jsme si, jak je fajn, když si
v muzeu návštěvník může spoustu věcí vyzkoušet
a nechodí pouze od vitríny k vitríně. Středu jsme
zakončili pohledem na Vítězný oblouk.
Ve čtvrtek jsme jeli vlakem TGV do parku
FUTUROSCOPE, ve kterém se nachází spousta 3D a 4D
kin, kde se to s diváky různě drncá, naklání a hází.
Venku byly také vodní atrakce. Tady nám to nedalo
a museli jsme jednu vyzkoušet. Jenže jsme ji špatně
pochopili a místo do terčů jsme se vodou trefovali
navzájem. Ani nám to nevadilo. Tudíž jsme vlakem
zpátky do Paříže jeli mokří. Po dvaadvacáté hodině
jsme vyrazili k domovu spokojení, jak hezky jsme si to
všichni užili.“                 Zuzana Rybenská, ZŠ Zámecká

I v létě chodí Ježíšek?
Do II.MŠ v Litomyšli ano. Pro děti bylo velkým překva-
pením nové dopravní hřiště v areálu MŠ, 8 odrážedel
i s přilbami a zabodovala již osvědčená pěna na závěr
oslavy Dne dětí 29. května. Třešničkou na dortu byly
výborné koláčky od paní kuchařek.
Za spokojené a rozesmáté děti bych ráda ještě jednou
poděkovala panu Petru Pakostovi a hasičům ze Svitav,
panu ing Davidu Jaškovi z údržby Správa silnic Pardu-
bice a panu Hubertu Stratílkovi za příznivé ceny odrá-
žedel a k nim zcela zdarma děti dostaly přilby.
Vážím si elánu pracovnic naší MŠ a přeji krásné prázd-
niny dětem a všem jim blízkým.

Hana Kosková – ředitelka II.MŠ Litomyšl 
foto Ivana Mlejnková

A je to tady!
Uběhl nám rok a další předškoláci se loučí s mateřskou
školou. Končí tak jedna z nejklidnějších bezstarost-
ných etap jejich života.
Přejeme jim správné vykročení do té zodpovědnější
a více pracovní etapy, která jim nastane od září.
Teď už jen prázdniny a hodně štěstí, předškoláci!
Belfiová Nikola, Brýdl Jonáš, Candráková Ela, Černic-
ký Dominik, Hřebec Milan, Pakosta Ondra, Rafael
Sebastian, Vacková Jana

Za IV. oddělení I.MŠ Litomyšl 
Hana Sládková a Romana Vacková, foto Dan Brýdl

Malí keramici z DDM vystavovali
v průjezdu městské knihovny

po dně a setkávali se s různými druhy ryb, mušlí
a korálů. Potkávali lodě, za kterými letěla hejna
racků, kteří věstili rybářům blízkost pevniny. Maják
je varoval před nárazem do nebezpečných skalisek
a sám Neptun ochraňoval námořníky na dalekých
plavbách. Vzpomínala jsem, co všechno jsme si vyprá-
věli na keramice my. Bylo to místo, kde jsme mohli
snít a vymýšlet si vlastní příběhy, pídit se po informa-
cích a zkoušeli jsme si obhájit vlastní názor. Keramic-
ká dílna byla pro nás místo svobody. 
Na výstavě byla i díla dětí z Janova, které vede Anič-
ka Kmošková. A dokonce i vosková batika na polštá-
řích a obrazech na téma moře. Nejmladšímu
vystavujícímu keramikovi jsou čtyři roky a nejstarší-
mu osmnáct. Je moc příjemné vidět práci takových
šikovných výtvarníků. 
Byla jsem se podívat i v DDM a prohlídla jsem si kera-
miku dospělých. Klobouk dolů, před jejich šikovnos-
tí. V druhém pololetí se pustili do kachlů a opravdu se
jim daří. 
Přeji všem litomyšlským keramikům hodně dobrých
nápadů a ať si to užívají jako kdysi my.

Text a foto Olina Lengálová

Jsem bývalou členkou keramického kroužku DDM
v Litomyšli, který vede Hanka Plíhalová Šafaříková,
a již několik let bydlím a pracuji v Pardubicích. Sama
vedu keramický kroužek pro děti i dospělé a zůstá-
vám stále ve spojení s domečkem. Přijela jsem se
podívat na letošní výstavu a opět mě velice potěšily
skvělé nápady dětí a dobré zpracování tématu. Letos
se všichni skoro celý rok potápěli v moři, putovali

Prodej bytu 3+1
v Litomyšli bez RK.

Po kompletní renovaci bez
investic ihned k nastěhování.

Tel: 724 212 613
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Dne 28. dubna se v Dolním Újezdě uskutečnilo okresní
kolo Závodu vlčat a světlušek. Téma závodu bylo „Nap-
říč skautským stoletím“', protože v letošním roce slaví
Junák sto let od svého založení. Závodů se účastnily
všechny litomyšlské oddíly, tedy 3. dívčí oddíl Dobré
naděje, 4. chlapecký oddíl Ostříži, 9. dívčí oddíl Devít-
ky a 13. chlapecký oddíl Tři slunce.
Na trasu postupně vybíhaly 5 až 7 členné skupinky
vlčat či světlušek. Čekalo je celkem deset stanovišť,
na nichž musely prokázat svou fyzickou zdatnost,
manuální zručnost, znalost první pomoci a dopravních
značek i schopnost řešit problémové situace, vyhledá-
vat informace, orientovat se a komunikovat. Dále si
musely poradit při „pobytu v přírodě“ a také prokázat
teoretické znalosti na téma vlast a skauting.  
Všechny skupinky trať absolvovaly úspěšně. Družiny
4. chlapeckého oddílu „Jestřábi“ a 9. dívčího oddílu
„Čtyřlístky“ se umístily se na výborném 2. místě (ve
své kategorii), čímž si zajistily postup do kola krajské-
ho konajícího se v Dolní Dobrouči 2. června. 
Tam se skupinky hnaly za bájným Stromouchem. Na tří-
kilometrové trati bylo rozmístěno 10 stanovišť, kde
musela každá skupinka prokázat svoje znalosti, zdat-
nost a schopnost spolupracovat. Na posledním stanoviš-
ti na ně čekal Stromouch, který každého pochválil
a odměnil medailí za úspěšné absolvování trati.
Litomyšlské skupinky bohužel do celostátního kola
nepostoupily, nicméně odvedly skvělou práci a doká-
zaly, že se ani v kraji neztratí.

Vojtěch „Vita“ Chadima, Dominik „Déčko“ Kovář

Závody vlčat 
a světlušek 2012

Prvňáčci ze
Zámecké vyhráli
v soutěži
Český svaz ochránců přírody společně se sponzorující
firmou NET4GAS vyhlásili v polovině května vítěze ve
třech kategoriích v soutěži „Jsem Blíž přírodě“.
O umístění v této výtvarné soutěži bojovalo 286 obráz-
ků ze 62 mateřských a 52 základních škol celé republi-
ky. Hodnotící komise vybrala ve druhé kategorii
obrázek Veroniky Kmoškové z 1. A, která namalovala
rybník a okolí Velkého Košíře. Tuto soutěž nabízel Dům
dětí a mládeže v Litomyšli na Zábavném odpoledni v
Nedošíně, které se pořádalo při příležitosti oslav Dne
Země. DDM se připojilo ke gratulantům a zajistilo na
výletě společně s paní učitelkou Janou Vohralíkovou
pedagogický dozor. Vítězstvím Veronika zajistila nejen
sobě, ale i svým spolužákům ze Základní školy Zámec-
ká Litomyšl výlet do lokality Žákova hora a do
záchranné stanice Pasíčka. 
Celodenní výlet se uskutečnil v úterý 12. června. Pro
děti přijel ke škole autobus, který je dovezl do výše
zmíněných přírodních oblastí. Tam už na ně čekali pří-
rodovědci, kteří je provedli celým programem. S mís-
tem je blíže seznámili a přidali i odborný výklad. Po
celou dobu děti doprovázeli zástupci organizátorské a
sponzorující firmy, kteří vítězce Veronice předali cenu
za prvenství v její kategorii. Také všichni její spolužá-
ci si odnesli hodnotné dárečky, které jim budou připo-
mínat zasloužený výlet. 

Jana Vohralíková a Hana Plíhalová Šafaříková

foto Anna Kmošková

Socializovat svého psa je nutné
Jistě nikomu v mediích neuniklo, že opět začaly přibý-
vat útoky psů na lidi. Proto se Český kynologický svaz
rozhodl proti tomuto nešvaru bojovat. Od letošního
roku povinně zavedl pro velká i malá plemena psů tzv.
zkoušku doprovodného psa, tak jak už je to běžné
i v jiných státech EU.
Základní kynologická organizace Litomyšl nechtěla
zůstat pozadu a tyto zkoušky 20. května uspořádala.
Posuzování se ujala rozhodčí Iveta Skalická. 
Zkouška se skládá ze dvou částí. První obsahuje kla-
sické cviky poslušnosti v areálu cvičiště. Druhá část
musí probíhat v městském prostředí. Proto se osmička
psovodů přemístila na parkoviště u litomyšlského
autobusového nádraží. Rozhodčí sleduje, jestli i v tak
rušném prostoru se psi nezačnou chovat agresivně.
Všichni psi ale tuto situaci zvládli a zkouškou prošli
úspěšně. Není to v podstatě výcvik, nýbrž výchova. Psy
je nutné postupně na ruch města zvykat – socializo-
vat. Největší chválu zklidnil chodský pes Šárky Skřiva-
nové. Rozhodčí však ocenila i vzorné chování tří
jedinců, patřícím k „bojovému“ plemeni rotvajler.

A když tuto zkoušku složí se svým německým ovčákem
i člověk na vozíku, proč ne vy?
Pokud chcete s výchovou svého psa poradit, rádi vám
pomůžeme. Scházíme se v areálu ZKO každou neděli
od 8.30 hod. Více informací na
http://zkolitomysl.webzdarma.cz/ 

Václav Rambousek, člen ZKO Litomyšl

Poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci 
litomyšlského Víkendu otevřených zahrad

Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na organizaci
litomyšlského Víkendu otevřených zahrad v sobotu 9.
června na Vodních valech a v parku u Smetanova
domu. Navzdory velké konkurenci kvalitních akcí
toho dne ve městě a ne příliš vlídnému počasí se poda-
řilo úspěšně uskutečnit připravený program. Zhruba
80 dětí si za doprovodu svých rodičů či prarodičů
(dohromady cca 300 lidí) v areálu dětského hřiště
vyzkoušelo své dovednosti všeho druhu - od skládání,
chytání, stavění přes přenášení, třídění a trefování až
po vyprávění či zpívání. Ve foyeru Smetanova domu
pracovaly společně na podobě „svého“ města, v modří-
nové aleji zakusily nástrahy lanové dráhy a po celém
území pak hledaly jednotlivá písmenka celého labyrin-
tu… 
A dospělí? Ti se díky fundovanému výkladu, dobovým
fotografiím a informačním tabulím dozvěděli něco
více o historii místa a jeho přírodních danostech,
pochutnali na grilovaných pochoutkách či poseděli
u živé hudby.
Chci tímto poděkovat všem, kdo na akci přispěli - ať už
materiálně nebo organizačně - a vyzdvihnout přitom

skutečnost, že díky dobrovolnému vkladu každého
z nich se akce stala finančně bezzátěžovou. Děkuji
tímto firmám Story, Litex, Kubík, HRG, Ravensburger,
Elkor, Modrá cukrárna, Billa, DM, O2, papírnictví KOH-
I-NOOR, lékárnám Na Špitálku, U Anděla Strážce
a U Slunce. 
Poděkování patří také spolupracovníkům – organizá-
torům: paní Matouškové a paní Říhové z nadace
PROMĚNY, paní Jiránkové a panu Papáčkovi ze Střední
školy zahradnické a technické, panu Urbánkovi
z Domu dětí a mládeže, panu Drábkovi z městského
úřadu, panu Metyšovi ze Smetanova domu, paní Can-
drákové z Rodinného centra, paní Dvořákové z oddílu
skautů a panu Škeříkovi z restaurace Karlov. 
Velký dík patří mým kolegům a kamarádům (nejen)
z pořádajícího občanského sdružení Generace 89: Pet-
rovi Malotovi, Danielu Brýdlovi, Jakubovi Tmejovi,
Radkovi Komárkovi, Olze Radimecké, Petře a Martino-
vi Benešovým, Janu Piknovi ml., Markovi Urbanovi,
Pavle Šaldové a Nikole Půlkrábkové. Všem srdečné
díky a těším se na další spolupráci!

Marcela Boštíková, foto Prokop Souček 

Počítáme s vámi, řekl krajský
radní v Litomyšlské nemocnici

V Litomyšlské nemocnici, a. s., se tento týden usku-
tečnilo pravidelné setkání managementu se zaměst-
nanci nemocnice. Ti byli seznámeni s hospodářskými
výsledky za rok 2011. Jednání si nenechal ujít radní
Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Mar-
tin Netolický. Přítomným představil záměry Pardubic-
kého kraje v oblasti poskytování akutní péče a investic
do místní nemocnice. 
„Kraj si uvědomuje význam Litomyšlské nemocnice,
počítá s ní i nadále. Nejlepším důkazem je řada připra-
vovaných investic jako například schválený záměr
vybudování iktového centra pro východní část kraje či
zakoupení mamografu. Intenzivně budeme pokračo-
vat také v obnově další zdravotnické techniky,“ ujistil
zástupce a zaměstnance nemocnice krajský radní Mar-
tin Netolický. V Litomyšlské nemocnici dále hovořil
o změnách v řízení nemocnic a zhodnotil činnost per-
sonálně sjednocených dozorčích rad a statutárních
orgánů. Účastníci získali také informace o závěrech
nezávislé analýzy o hospodaření nemocnic. 
„Považuji za nutné přímo informovat zaměstnance
nemocnice o krocích, které Pardubický kraj v nej-
bližší době chystá. Slýchám nejrůznější „zaručené“
informace, jež se rychle šíří a vzbuzují velkou ner-

vozitu. Přitom se nezakládají na pravdě.  Obdobné
příležitosti považuji za ideální pro komunikaci
s lidmi v našich nemocnicích,“ ozřejmil hlavní
důvod své návštěvy radní Netolický. V následné dis-
kuzi zazněly dotazy na stabilizační plány nemocnic
či srovnání jejich výkonnosti v návaznosti na výši
vyrovnávacích plateb.  „Hodlám nadále přistupovat
ke krajskému zdravotnictví jako celku, proto odmí-
tám dílčí srovnávání nesrovnatelných parametrů
mezi jednotlivými nemocnicemi. Problémy jedné
z nich jsou problémem všech, protože krajský roz-
počet je jenom jeden. S ohledem na finanční situa-
ci bude muset každý ustoupit ze svých pozic.
Nicméně pacient posuzuje zdravotnictví pouze
podle kvality a dostupnosti zdravotní péče. Dovo-
lím si říci, že se občanům v našem kraji takové péče
dostává,“ doplnil Netolický.
Jedním z dalších bodů programu bylo hodnocení spo-
kojenosti pacientů, kteří v nemocnici vyplňovali
dotazník. Debatovalo se také o projektu rekonstrukce
a přístavby psychiatrického oddělení ve Svitavách či
realizaci střednědobé koncepce ve zdravotnictví.

Magdalena Navrátilová

tisková mluvčí Pardubického kraje
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I v Litomyšli jsou fandové swingu, ne jen opery
Předposlední májový podvečer 30. 5. 2012 se v hotelu
Zlatá Hvězda sešli milovníci swingu a rodiče účinkují-
cích dětí ze ZUŠ v Litomyšli na absolventském koncer-
tu. Litomyšlský Big Band vedl pan učitel Libor Kazda
a kromě swingových skladeb, které zahráli, se také
předvedl pěvecký sbor Lilium pod vedením paní učitel-
ky Lucie Kratochvílové.

Bylo to krásné, neformální setkání s mladými hudeb-
níky. Kdo nebyl u toho, může litovat. A pro ty mladé
byl odměnou potlesk a nadšené publikum.
I v Litomyšli jsou fandové swingu, ne jen opery. Drží-
me palce, ať se daří.                Za spokojené návštěvníky 

Věra Fajfrová

Ruka pro život – občanské sdružení
děkuje všem dárcům

V sobotu 26. května se uskutečnil na litomyšlském
Smetanově náměstí koncert na podporu vycházejících
operních hvězd s poetickým názvem„Opera pod májo-

vým nebem.“ Výtěžek z tohoto koncertu byl věnován
Ruce pro život – občanskému sdružení na podporu
sociálně aktivizačních služeb pro seniory, které Ruka
pro život provozuje jako jednu z aktivit pro občany
města Litomyšle a přilehlého okolí. 
Děkujeme tímto mecenášům této akce, bez jejichž
finanční pomoci by podobný projekt nemohl být reali-
zován - jmenovitě děkujeme Dagmar a Patrikovi Krpči-
arovým, Arnoštu a Marcele Maiwaldovým, Marii
a Olbramu Zoubkovým, Martě a Rudolfu Pawlicovým –
dále také partnerům akce - Renatě Rothscheinové,
Miroslavu Kroupovi, Michaele a Milanu Kotlárovým
a Petru Malotovi. 
V neposlední řadě děkujeme všem, kteří přispěli
v rámci dobrovolného vstupného a tím podpořili čin-
nosti občanského sdružení Ruka pro život v Litomyšli.

Za o. s. Ruka pro život Ria Slušná,  foto Leoš Krejčí 

Komu se zelení

Respitní péče Jindra, zařízení Farní charity Litomyšl,
působí v našem městě více než 7 let. Takzvaná „Jindro-
va vila“ se stala v Litomyšli neoficiální značkou dobré
kvality v péči o seniory. „Škoda jen té zanedbané
zahrady,“ posteskl si mnohý z návštěvníků nebo lidí ze
sousedství při návštěvě architektonicky zajímavé
budovy.
Již několik let se čeká, jestli bude schválena dotace EU
na celkovou obnovu zahrady a vybudování veřejného
parku. Snaha o údržbu zahrady je složitá i proto, že
Respitní péče Jindra je v areálu pouze jako nájemce.
Přesto se díky úsilí ředitelky Farní charity Věry Dvořá-
kové daly na jaře letošního roku „věci do pohybu“. 
Farní charita Litomyšl nakoupila potřebné nářadí na
údržbu a za pomoci pracovitých a dokonce nadšených
pracovníků veřejné služby, kteří byli vysláni na zahra-

du Úřadem práce, a díky několika dobrovolnicím, se
zahrada dočkala posečení a vyhrabání staré trávy,
odborného řezu dřevin, likvidace náletových a plevel-
ných rostlin. Vznikla tak nová příjemná zákoutí pro
klienty i návštěvníky, objevily se dávno zapomenuté
keře a prvky zahradní architektury. Polozdivočelá
flóra po odborném zásahu začíná odhalovat půvab
původní zahradnické koncepce.
Děkujeme za velké pracovní nasazení a odbornou péči
zahradníkovi Martinu Petrašovi a za pomocné práce
paní Daně Stolarikové. Dále pak děkujeme vedoucím
regionálních prodejen DM drogerie: Ivě Vajrauchové,
Jaroslavě Nechvílové a Janě Špatenkové, které praco-
valy na zahradě v rámci projektu Firemního dobrovol-
nictví, který napomáhá prohlubování vztahů (tzv.
teambuilding) i k duševní hygieně. Děkujeme i ostat-
ním nejmenovaným spolupracovníkům a dobrovolní-
kům.                  Jindřich Klička, sociální pracovník RPJ

foto Gabriela Dvořáková

Ocenění dobrovolníků 
a pracovníků Charit

V úterý 5. června Diecézní charita Hradec Králové sla-
vila 20. výročí od svého založení. Při této příležitosti
byli oceněni významní pracovníci charit. 
Za Farní charitu Litomyšl dostala stříbrný kříž z rukou
pana biskupa Jana Vokála, biskupů z Indie a preziden-
ta diecézní charity Mons. Josefa Suchára paní Markéta
Bělohlávková. Ve Farní charitě v Litomyšli pracuje
od srpna 2004, v současné době je na mateřské dovo-
lené. Podílela se na vzniku Respitní péče Jindra,
postavila celou její koncepci, několik let udávala směr
nejen této službě, ale později i celé Farní charitě
v Litomyšli. Za dobu její služby ředitelky došlo k nej-
většímu rozvoji a rozkvětu sociálních služeb ve Farní
charitě. Respitní péče Jindra byla prvním zařízením
v Pardubickém kraji, které právě pod jejím vedením
prošlo inspekcí standardů kvality hned napoprvé bez
připomínek kontrolních orgánů. Dále byly oceněny
paní Lidmila Valentová, Marie Kroužilová a Věra
Rybenská - dobrovolnice zakladatelky Charitního šat-
níku. Více než 15 let dobrovolně pracují pro Charitu.

Dobrovolnou činnost vykonávají bez nároku na odmě-
nu, ochotně a oddaně a jsou tak projevem samotného
ducha charitní práce. Všem oceněným gratulujeme
a za jejich obětavou práci srdečně děkujeme.
Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl, foto P. Vondřejc

… sami to ale
nezvládneme
„Ten náš kluk nechodí do školy, už si
s ním nevíme rady.“ „Nemám práci,
nemám kde bydlet, bojím se, aby mi
moji holčičku nesebrali.“ „Opět mi
volali ze školy, co jsi zase provedl.“
„Kdo se má v těch papírech vyznat,

spousta kolonek, co já vím, co tam
mám vyplnit.“ „Mám si brát dceru
jednou za dva týdny na víkendy, ale to předání je ohro-
mě děsivá záležitost. Kdyby nám v tom mohl někdo
pomoci.“ „Potřebovala bych na tu sociálku konečně
zajít,ale  když já se bojím.“ „Řekli nám, že máme jít
s dítětem do poradny. To se jim lehce řekne. Sami to ale
nezvládneme.“
Takové věty se mohou rodičům mnohdy honit hlavou.
Jejich dítě má problémy ve škole, ocitli se v nouzi
a přes víkend nemají co jíst, předání dětí mezi rozvede-
nými rodiči se neobejde bez hádek, učitel v dobré víře
doporučil rodičům kontaktovat pedagogicko-psycho-
logickou poradnu, ale oni nevědí, kam se mají obrátit,
nebo se bojí. Slýchají, že pokud se u nich doma něco
nezmění, tak jejich dítě bude muset jít „do děcáku“.
V mnohých takových a podobných situacích může být
rodinám užitečná Služba Sanace rodiny.
Sanace rodiny je nejmladší službou, kterou Farní cha-
rita Litomyšl poskytuje. Svoji činnost zahájila v únoru
2011. Působí na území Litomyšle a spádových obcí.
V rámci poskytování služby spolupracuje s rodinami,
které se ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou
v danou chvíli neumí svými silami vyřešit.
Cílem služby je poskytovat podporu rodinám s dětmi
při vytváření funkčního rodinného prostředí. Činnost
pracovníků služby spočívá v podpoře a aktivizaci jed-
notlivých členů rodiny tak, aby k řešení své situace
dokázali využít vlastních možností a zdrojů.
Rodinám poskytujeme základní sociální poradenství
(informace o službách, pomoc při vyhledávání infor-
mací o sociálních dávkách…), výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti (podporu při zapojování dětí
do domácích prací, poradenství ohledně hospodaření
a vedení domácnosti, nácvik rodičovských dovednos-
tí, podporu při upevňování hygienických návyků, pod-
poru při podílení se rodičů na přípravě dětí
do školy…), pomoc při kontaktování odborníků,
doprovod rodičů či dětí (při jednání s úřady, se školou,
apod.). 
S rodinami spolupracujeme nejčastěji na základě
doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí, školy
nebo vlastní žádosti rodiny. Důležitým principem služ-
by je spolupráce na základě dobrovolnosti.
Pracovní tým tvoří speciální pedagog a sociální pra-
covnice. Od počátku úzce spolupracují s odborem soci-
ální péče, základními školami, středisky výchovné
péče, pedagogicko-psychologickou poradnou a další-
mi odborníky.
Služba je poskytována terénní formou v přirozeném
domácím prostředí dětí a jejich rodičů
ve všední dny od 7 do 18 hodin. Je nabízena rodinám
s dětmi do osmnácti let věku nebo do ukončení přípra-
vy na povolání.
Kancelář Sanace rodiny se nachází v přízemí Lidového
domu. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech
734 642 312, 734 642 313 nebo e-mailové adrese
sar@lit.cz. Další informace získáte rovněž
na www.litomysl.charita.cz.

Za Službu Sanace rodiny Mgr. Romana Zezulková
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

• 14. července od 13.00 hod. / horní část
náměstí Míru
Slavnosti piva - I. ročník

Pivní festival, kde představí svoji produkci 14
převážně malých pivovarů. Nebudou chybět
další pivní speciality a koncerty kapel.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

• do 2. září / Centrum B. Martinů
Výstava: Afrika

Výstava představí nejen život afrických domo-
rodců, ale přiblíží dobu, kdy černý kontinent
objevoval cestovatel E. Holub.
• do 31. srpna / Centrum B. Martinů
Poličské kulturní léto

Divadelní představení, letní kina, koncerty
a další akce během léta.
Více informací na : http://kulturnileto.word-
press.com/
• 20. – 21. července / Poličský park
Colourmeeting

Multikulturní hudebně divadelní festival
v poličském parku.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•21. července od 16.00 hod. / areál zámku
Moravskotřebovský bramborák

Vystoupí : Podjezd, L. Dobrovodská, Neřež,
N. Urbánková a Bokomara atd.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

•11. července od 20.00 hod. / amfiteátr Měst-
ského klubu
Koncert F. Nedvěda s kapelou

Slavnostní otevření amfiteátru. 

Českomoravské
pomezí zve

Den dětí v Litomyšlipřilákal stovky dětí
První červnová sobota patřila i v Litomyšli tradičně
dětem. V nevšední lokalitě „Na Záhradi“, v překrásném
přírodním arboretu a jeho okolí nachystalo několik
pořádajících organizací společně mnoho stanovišť s
úkoly různého stupně náročnosti. Vyzkoušet si děti
mohly svou fyzickou zdatnost, trpělivost, logické myš-
lení a pobavit se spolu se svými kamarády. Nechybělo
ani vystoupení kouzelníka v sále na Veselce a balonko-
vá show v Zámeckém infocentru. Každý malý soutěžící
si za svou námahu a úsilí mohl vybrat malý dárek –
létající draci, kreslící potřeby nebo oblíbené sladkosti
udělaly radost určitě každému. Zábavné odpoledne
pro děti společně uspořádalo Město Litomyšl, Naděje
občanské sdružení pobočka Litomyšl, Junák, Rodinné
centrum, Samurai klub a Infocentrum v Litomyšli. 

Text a foto Martina Soukupová

V pátek 15. června jsme se s naší školou vydali
na vodácký víkend na Sázavu. Jeli jsme vlakem
z České Třebové do Chocerad. V kempu jsme si posta-
vili stany a po kratičkém rozchodu šli spát, abychom
byli připraveni další den upádlovat více než 20 km. 
V sobotu ráno jsme se probudili, nasnídali se a sbali-
li jsme si věci a stany. Věci, které jsme nepotřebova-
li, jsme dali do auta. Jídlo, pití a náhradní oblečení
jsme si dali do barelů, které jsme vezli s sebou
na lodích. Ještě před tím, než jsme nastoupili
do lodí, nás dva instruktoři poučili, jak správně pád-
lovat. Když nám všechno vysvětlili, mohli jsme
do lodí v určených dvojicích. Než jsme vyjeli, zkou-
šeli jsme, jak nám to půjde. Ti, kterým to nešlo, se
přesadili a utvořili dvojice jiné. Po chvíli klidného
plutí nás čekal první jez. Instruktoři nám řekli, kudy
ho máme sjet, abychom se „necvakli“. Po prvním
jezu jsme zůstali všichni v suchu. Když jsme večer
dorazili do kempu a postavili si stany, někteří z nás
šli nakupovat jídlo a pití, další se šli jen projít. Večer
jsme byli všichni v kempu, někteří se šli dívat na fot-
bal, někteří jen tak seděli a povídali si. Po celý den
svítilo sluníčko a bylo asi 30°C. S panem učitelem
Jaklem přeci NIKDY neprší. 

Sázava 2012: S panem učitelem
Jaklem přeci NIKDY neprší!

V neděli ráno jsme se vydali opět se dvěma instruktory
na řeku a hned u kempu nás čekal první jez. Tady jsme
všichni suší nezůstali. Tohoto dne nás čekal větší
proud a méně kilometrů. Celý den nesvítilo sluníčko,
ale to nám nevadilo. Po asi 18ti kilometrové plavbě
jsme dojeli do Pikovic, kde náš vodácký víkend končil.
Vyklidili jsme barely, vyčistili lodě, vrátili jsme pádla
a vesty a šli jsme na vlak. Domů jsme přijeli opálení
a o pár dalších zážitků bohatší.        

Pavlína Gogolová, 9.třída III.ZŠ Litomyšl

Litomyšlští studenti na I-SWEEEP potřetí
Na počátku května se naši studenti již potřetí zúčast-
nili prestižní mezinárodní soutěže I-SWEEEP. 
V americkém Houstonu se utkalo na poli vědy a tech-
niky více než 600 studentů z 68 zemí světa.
Naši školu reprezentovaly Kateřina Ševčíková a Kristý-
na Bednářová (sexta) s projektem Co, prosím? V této
práci se děvčata věnovala odbornému vyšetření sluchu
mladých lidí a statistickému vyhodnocení případných
postižení, měření hlučnosti pracovního prostředí atd.
Svoji hypotézu a z měření plynoucí závěry úspěšně
obhájila před odbornou komisí.
Do výsledků soutěže zasáhl velmi dobře student Ond-
řej Vacek (3. A), který se stejně jako dívky nominoval
do této soutěže z národního kola EXPO SCIENCE 2011.

Ondra soutěžil s projektem z oboru mikrobiologie Cit-
livost bakterií k dezinfekčním prostředkům a na zákla-
dě rozhodnutí komise obsadil celkové 4. místo a navíc
obdržel čestné uznání poroty.
Porotce zaujal jeho dlouhodobý výzkum, který prová-
děl ve spolupráci s Chemicko-technologickou fakultou
Univerzity Pardubice. Ve své práci se věnoval účinkům
dezinfekce na bakterie, především zkoumal sníženou
citlivost kmenů schopných vyvolat v těle člověka
infekční onemocnění. Jeho hlavním cílem bylo zjistit
optimální podmínky, za kterých jsou čtyři vybrané dez-
infekční prostředky nejúčinnější a nejdéle použitelné.
Z výsledků jeho práce vyplývají překvapivé závěry,
které by se při dalším výzkumu mohly stát velmi atrak-
tivní např. pro nemocnice a soukromé spotřebitele.
Chtěla bych poděkovat Kateřině, Kristýně a Ondrovi
za mimořádnou reprezentaci školy, za to, že se jim
podařilo navázat na práce „Roboťáků“ (2009) a Filipa
Naisera (2010). 
Jsem ráda, že naše gymnázium má tolik šikovných
a pracovitých studentů, kteří jsou schopni výsledky
své badatelské činnosti obhájit před laiky i odborníky,
dokonce i v cizím jazyce. A za to v neposlední řadě
patří dík kolegům - angličtinářům.
Naši reprezentanti na letošním I-SWEEEPu by ještě
chtěli dodat, že by pro ně cesta do Ameriky nebyla
zdaleka tak snadná bez obětavé práce paní Kunderové
a paní Jaklové, za což jim patří rovněž veliký dík.

Text a foto Martina Kunderová 

Divadelníci ZUŠ
v Benátkách
V úterý 12. června si udělali žáci literárně dramatické-
ho oboru pracovní výlet do nedalekých Benátek.
Impulzem jim bylo pozvání rodičů nejmladší žákyně
oboru Danielky Pavlíkové, kteří se rozhodli poskyt-
nout prostory jejich zahrady i domu pro divadelní
představení. Rodiče a přítomní diváci tak mohli zhléd-
nout v podání nejmenších dětí pohádku Zlatovláska
a ve spolupráci starších a nejstarších žáků dramatiza-
ce s názvem Čert a kočka, Věštkyně a výběr ze známé
sbírky poezie Když tygr jede do Paříže.
Odměnou za jejich vystoupení jim bylo bohaté pohoš-
tění a hlavně příjemná atmosféra, kterou nezkazil ani
déšť. Poděkování za organizaci celého divadelního
výletu patří manželům Pavlíkovým a Brýdlovým
z Benátek a samozřejmě paní učitelce Janě Paulové,
která dlouhodobě literárně dramatický obor vyučuje.

Markéta Hegrová, foto Eva Pavlíková
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Motto: Zachovat slušnost 
v každém svém konání

Může být politik slušný?
Určitě jsou principy, na kterých se všichni slušní
lidé shodnou. Dnes nikdo nepochybuje, že základ-
ní model politického uspořádání musí stát na
demokratických základech. To ale nestačí! Všichni
očekáváme od politické reprezentace víc. Přede-
vším se nám vytrácí politická kultura.
Od politika očekávám pevné zásady, hájení urči-
tých principů a nikoliv koryt. Pevné zásady vzaly
za své po zahájení politického turismu. Přeběhlic-
tví, ať už se za ním skrývá politická korupce nebo
ne, nám komplikuje stále více možnost se dobře
orientovat. Jsou politici, kteří byli nadšenými
komunisty a nyní dělají kariéry v jiných stranách.
Další jsou již ve sněmovně třeba i za třetí stranu v
pořadí (ODA, KDU-ČSL, TOP 09) nebo přechází z
jedné velké strany do druhé za prazvláštních okol-
ností. Pak jsou zde nové politické projekty či nové
subjekty, které na vlně populismu vzniknou a
následně se rozštěpí (VV, Zelení). A konečně co
třeba frustrovaní předsedové strany, kteří poté co
se léta bijí v prsa za historické principy své strany,
kritizují přeběhlictví a podobné praktiky, zakládají
následně stranu novou (NS – LEV 21, SPOZ). Kdo se
v tom má vyznat! Těžko potom uvěřit, že jim jde o
něco jiného než o koryta. 
Čitelnost politika by měla být pro voliče jasná. Pro
mě osobně i politický protivník, který hájí pevně
zásady, na kterých stojí jeho kandidatura, je osob-
ností, které si mohu vážit. Pokud jsou ale volby
pouze cestou z funkce do funkce, bez dodržování
uvedených principů, tak opět snižujeme politickou
kulturu a urážíme voliče, které opíjíme rohlíkem.
Právě to vede hodně občanů k rezignaci na volby!

Pozor! Tato naše rezignace uvolní cestu těm, které
kritizujeme. Recept je jasný. Jít především k vol-
bám a pečlivě zvážit svůj výběr. 
Každý z nás je schopen definovat slušeného politi-
ka. Je to člověk, kterému nejsou lhostejné věci
veřejné a jenž v politice uplatňuje to, co ve svém
osobním i pracovním životě. Tedy slušnost, praco-
vitost a zodpovědnost. Jistě důležitá je i rovná
páteř. Ačkoliv z medicínského hlediska to není
možné, přesto těch bez páteře se najde dost. Bohu-
žel tito vedou k naší frustraci z politiky. Přitom
práce politika nemusí vycházet z korupce a poru-
šování základních mezilidských pravidel (nebo
dokonce zákonů). 
Jsou i slušní politici, o těch média ale nepíší. Mám
to štěstí i čest, že jsem takové poznal. Jsou to ti, co
se prezentují seriozním přístupem k práci i rodině.
Opět zde narážíme na to hlavní – je to v každém
konkrétním člověku! Pokud máte důvěru v něko-
ho, dejte to najevo. Volte ho! To je jediná možnost,
jak tyto principy uvést v život. Kritizovat je prostě
málo. 
Právě senátní volby jsou těmi, kde volíme konkrét-
ního člověka. Zvažme, zda bude senát odkladištěm
vysloužilých politiků, trafikou na důchod nebo
zastávkou pro letité funkcionáře, kteří již dlouho
nežijí mezi námi, odtržení od reálného života. Pro
mne osobně vše vyvěrá z rodiny. Co nedělám v rodi-
ně, neměl bych dělat ani ostatním. Na vštěpování
základních hodnot svým dětem stavím jejich
budoucnost. A právě o podporu pevného zázemí
rodiny se opírá má kandidatura do senátu! 
Krásný den vám opět přeje

Harald Čadílek

PLACENÁ INZERCE

Pavel Šporcl
v Džínách
V červnu měli návštěvníci zámeckého informačního
centra možnost pohlédnout na vážnou hudbu neváž-
nýma očima žáků II. stupně ZŠ Zámecká, kteří tu před-
stavili své koláže. Výstava nesla název Hudba
v džínách, protože malbu na obrazech výrazným způ-
sobem doplňovala džínovina, přesněji řečeno větší či
menší části starých riflí. Žáci do ní oblékli Bedřicha
Smetanu na setkání s Múzou, Myslbekově Hudbě z ní

vyrobili rozverné copánky a Pavlu Šporclovi vložili
do rukou „pravé džínové“ housle. Infocentrum se
zkrátka na měsíc změnilo v hudebnědžínový ráj.
A v něm se díky pracovníkům Smetanovy Litomyšle
ve středu 20. června potkali dětští výtvarníci s mist-
rem smyčce – Pavlem Šporclem. Paní učitelka Šárka
Franková, za jejíhož vedení výtvarné práce vznikly,
provedla slavného houslistu výstavou a žáci se s ním
přímo mezi obrazy vyfotili. Na památku si odnesli
podepsané fotografie s věnováním.

Dagmar Burdová, ZŠ Zámecká
foto František Renza
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Svěřenci Petra Gregora slavili úspěchy
na MČR v kickboxu

Mistrovství České republiky v Kickboxu proběhlo 9.
května ve městě Lovosice. Svěřenci trenéra Petra Gre-
gora (mistr Evropy 2010, vicemistr světa 2010) byli
úspěšní.
Klub: Arena XX team Vysočina: Mladší žákyně do 32 kg:
Sára Zámečníková 3. místo.
Mladší žáci: Adam Stráník 2. místo do 42kg
Starší žáci: Matěj Havran 2. místo do 57kg, Jakub Hav-
ran 2. místo do 70kg
Muži: Dominik Janča Lightcontact 84 kg 3. místo,
Light Lowkick 3. místo
František Stráník Lightcontact 90 kg 3. místo, Tomáš
Hamerník - Light 3. místo, Tomáš Seneta - Lowkick 5.
místo, Tomáš Peša 67 kg - Lowkick 1. místo, Jiří Pro-
cházka - Lowkick 2. místo
Sára Zámečníková (JK-Blatiny), Adam Stráník (Dolní
Újezd), Tomáš Peša (Olešnice na Moravě) a trenér Petr
Gregor budou ve dnech 2 - 9. 7. 2012 reprezentovat ČR
na mistrovství světa v řecké Soluni.
Tomáš Peša a Jiří Procházka budou 5 - 7. října 2012
bojovat o titul mistra republiky v K-1 v Praze.
Klub Kickboxu Arena xx team Vysočina se zaměřuje

na: Kick box, Light Contact, Kick Light, Full Contact,
Low Kick, Čínský box, K-1, Fitness Kickbox, Box,
A reálnou sebeobranu. Jedná se o historicky nejúspěš-
nější klub v kraji Vysočiny.        Text a foto Vít Svoboda

Vlevo s kšiltovkou trenér Petr Gregor, uprostřed Jiří Bursa
pětinásobný amatérský i profesionální mistr světa
v kickboxu

Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací
u nás. Mohou být způsobené přírodními jevy (tání
sněhu, dešťové srážky) nebo civilizačními vlivy (protr-
žení hráze vodního díla). V poslední době představují
vážné ohrožení také náhlé přívalové deště, které způ-
sobují tzv. bleskové povodně. Rozlišujeme tři stupně
povodňové aktivity (SPA). 1. SPA se nazývá bdělost
a nedochází k vybřežení toku a jeho rozliv, a tedy ani
k hmotným škodám na majetku. 2. SPA se nazývá
pohotovost a zde již dochází k prvním rozlivům, které
však nepáchají větší škody na majetku, aktivují se
povodňové orgány. 3. SPA, neboli ohrožení, vyhlašuje
příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebez-
pečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku
a životů v záplavovém území, provádějí se zabezpečo-
vací a záchranné práce. Bydlíte-li v záplavovém území,
připravte se na povodeň předem. 
Co dělat těsně před opuštěním obydlí?

Pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo
ho včas odvezte na bezpečné místo. Odveďte do bezpe-
čí domácí a hospodářská zvířata. Připravte si prostřed-
ky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, lopaty).
Uzavřete přívod vody, plynu a el. energie. Uhasněte
otevřený oheň v topidlech. Připravte evakuační zava-
zadla pro všechny členy rodiny. Informujte se o způso-
bu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte.
Utěsněte kanalizaci a odpady ve sklepě a v přízemí.
Zajistěte snadno odplavitelné předměty. Sledujte sdě-
lovací prostředky a řiďte se pokyny orgánů obce
a záchranářů.
Na co se zaměřit po povodni?

Zkontrolujte své obydlí, řiďte se pokyny hygienika,
informujte se o místech humanitární pomoci, kontak-
tujte Vaši pojišťovnu a aktivně se zapojte při likvidaci
následků povodní.       Více naleznete na www.hzspa.cz.

Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Hasiči občanům

V Litomyšli se od podzimu budou
hrát dvě krajské fotbalové soutěže
Mistrovská fotbalová sezona 2011/2012 je minulos-
tí a litomyšlský oddíl TJ Jiskra ji může hodnotit vcel-
ku se spokojeností. Nejsledovanější tým, kterým
bylo áčko mužů, vstupovalo jako nováček do kraj-
ského přeboru s prvořadým cílem nemít potíže se
záchranou. To se mu ne tak úplně povedlo, protože
o vyhnutí se nevyzpytatelné baráži bojoval
do posledního kola. Ale konečné třinácté místo zna-
mená, že si v nejvyšší soutěži Pardubického kraje
zahraje také v příštím ročníku, takže úkol byl spl-
něn. Téměř po celou sezonu se ale svěřenci trenéra
Pavla Schejbala potýkali se špatnou produktivitou
v koncovce, což je stálo lepší umístění. Tým však má
solidní perspektivu a v následujícím ročníku by se
měl posunout do vyšších pater.
Béčko vedené trenérem Edvardem Portlíkem bojova-
lo téměř po celou sezonu s Moravskou Třebovou B
o prvenství v okresním přeboru. Soupeř byl v závěru
o několik bodů lepší a litomyšlská rezerva skončila
druhá, nicméně od podzimu si rovněž zahraje v kraj-
ské I. B třídě dospělých. Účast jí byla nabídnuta jako
nejlepšímu celku ze druhých míst okresních přebo-
rů a vedení družstva i celého oddílu se vyslovilo
pro postup. Poprvé v historii se tak v Litomyšli

budou hrát dvě soutěže mužů na krajské úrovni!
Zmínit je potřeba také mládežníky. Dorost bojoval
velmi srdnatě ve Východočeském přeboru a vzhledem
k tomu, že patřil k věkově nejmladších kolektivům
a během jara ho navíc pronásledovala početná

Vítězslav Kristek střílí jediný a rozhodující gól v utkání s Heř-
manovým Městcem. Když k tříbodovému zisku Jiskra přida-
la ještě další čtyři body za vítězství nad Žamberkem a remízu
v Moravské Třebové, je krajský přebor pro příští rok pro Lito-
myšl zachráněn. Obávanou baráž bude hrát Lanškroun.

Ženy B VK Litomyšl v krajském
přeboru opět první

Poslední roky se stalo příjemnou tradicí, že volejba-
listky VK Litomyšl vyhrávají krajský přebor II. třídy.
V posledním mistrovském zápase, konaném 16. června
na domácích kurtech proti Letovicím, jim k vítězství

v celé soutěži stačilo jednou vyhrát. V nepředstavitel-
ném vedru, které panovalo již od brzkých ranních
hodin, se první zápas nepodařil a ženy prohrály
výsledkem 2:3. 
Po malém občerstvení nastoupila děvčata do odvetné-
ho zápolení s odhodláním vybojovat vítězství nejen
v dnešním zápase, ale i v celém ročníku oblastní sou-
těže. Větší bojovnost i zlepšená kvalita hry byla tento-
krát na straně domácích děvčat, což vedlo k vítězství
3:1 a celkově 1. místu v oblastní soutěži Pardubického
kraje.
O tento úspěch se zasloužil tým, kde se mísí zkušené
hráčky s mladými, někdy věkem ještě juniorkami.  
Sestava: Vondráčková M., Mencová L., Lammelová
Zdena, Lammelová Eva, Kvapilová L., Pecháčková E.,
Beránková E., Lustyková H., Karalová H., Dušková S.,
Novotná T., Kopecká O., Šulcová R. a trenérka Vaníčko-
vá J.                      Břetislav Fiala,  předseda VK Litomyšl, 

foto Petr Šilar

marodka, je konečné desáté místo a 32 získaných
bodů výborným výsledkem. Starší žáci odehráli
parádní sezonu, v krajském přeboru skončili druzí
o pouhý bod za vítězným Vysokým Mýtem. Je velká
škoda, že dva rozhodující zápasy v závěru soutěže
jim hrubě nevyšly, jinak mohli slavit titul. Mladší žáci
obsadili ve stejné soutěži jedenáctou pozici. Kladně
je nutno hodnotit také vystoupení starších a mlad-
ších elévů, když oba týmy startovaly na finálových
turnajích krajské miniligy. 
Po tradičně krátké letní přestávce vyplněné nejprve
odpočinkem a poté intenzivní přípravou, bude nový
ročník soutěží rozehrán v měsíci srpnu.

Radek Halva, popisek a foto Zdeněk Mikulecký

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Manželský pár má přednost.  Zároveň
externistu VŠ, SŠ. tel. 606 223 698.

NEJLEVNĚJŠÍ
GARÁŽE V ČR.

Montáž a dovoz je zdarma.
Termín dodání cca do 10 dnů.
e-mail: milan.czyz@seznam.cz 

Tel: 721 912 322

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
•Dánský holding přesouvá výrobu do ČR
•Deset zářivých fenoménů
•Havel navždy na Smetanově výtvarné Litomyšli
•Charita dětem, včetně kouzelníka
•MTB cyklomaraton se vrátil do města

litomyšlská TV na internetu
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Pořadí po 3 kolech: 1. Litomyšl, 2 Polička, 3. Choceň,
4. Mor. Třebová, 5. Ústí nad Orlicí, 6. Svitavy
Atletika je ale především individuálním sportem,
některé zajímavé úspěchy ze začátku června:
P. Baar po medaili z Mistrovství republiky v desetiboji
startoval na mezinárodním Fortuna mítinku v Kladně.
David Bartůněk reprezentoval ČR na mezinárodním
čtyřutkání juniorů ČR – Maďarsko – Chorvatsko - Slo-
vinsko ve Slovenje Gradaci Disk (47,55). J. Friš obsadil
2. místo v rozběhu na 800m (1:57,30) na memoriálu J.
Odložila v Praze. T. Kozák vyhrál kouli (17,18) na aka-
demických hrách v Brně, na MR ve Vyškově obsadil
v této disciplíně 7. místo.
Medaile z krajských přeborů dospělých přivezli
V. Kozák (oštěp), D. Lašek (dálka), J. Macek (400 m),
J. Jakoubek (llo, 400 př.).
Nejbližší významné závody v Litomyšli uvidíme v rámci
Východočeského turné tradiční Velkou cenu města
Litomyšle v sobotu 4. srpna.                           Petr Jonáš

skupinu KP a zajistilo si již postup do zářijového finále.
Proti minulým letům se schází žáci ve vyšším počtu 18-
19. Úbytek žáků ve školách vede ke snaze oddílů získá-
vat žáky již mezi těmi nejmladšími a vést je k předčasné
specializaci. Zkušenosti potvrzují, že žáci sportovních
škol jsou mnohdy znechuceni sportem a brzy ve své
sportovní kariéře končí, stejně jako početné dětské
pěvecké sbory nenajdou většinou pokračovatele
ve sborech dospělých. V našem kolektivu jsou i chlapci,
kteří se na atletiku nespecializují – fotbalisté, hokeji-
sté plavci, florbalisté, mají možnost si vybrat nejvýhod-
nější disciplínu a rozhodnout se v čem by měli možnost
nejsnáze vyniknout. V posledním kole vyhráli Roth-
schein (dálka), Siegl (800), Tomšů (koule), Jakubec
(míček), Maier (150), Hlaváček (výška).

Červen je příležitostí k bilancování první části bohaté
atletické sezóny.
Družstvo mužů – jediný prvoligový kolektiv z Lito-
myšle nastoupil do letošní soutěže s předsevzetím
udržet tuto ligu i pro příští rok a po prvních dvou
úspěšných kolech v Jablonci a Hradci Králové je
na vynikajícím 3. místě. Liga je velmi vyrovnaná, vět-
šina družstev využívá i zahraničních posil z Polska
a Slovenska. Naše nejsilnější disciplíny jsou koule,
disk, llo př. a skok o tyči.
Před 3. kolem v Liberci je pořadí následující: 1. Liberec
– 16, 2. St. Boleslav - 13, 3. Litomyšl – 12, 4. Ml. Bole-
slav – 9, 5. Jablonec – 8, 6. Hradec Králové – 7, 7. Nové
Město N/Met. – 4, 8. Praha – Jeseniova – 3.
Družstvo mladších žáků – Po třech kolech vede svou

Atletické bilancování

Soutěže rádiem řízených větroňů
Letošní sezónu zahájili piloti rádiem řízených větroňů
velmi brzy. Již v únoru se zúčastnil Jaroslav Vostřel sou-
těže v Poříčí nad Sázavou. Za krásného zimního počasí
(asi -6°C) testoval nový model pro letošní sezónu. V kon-
kurenci 25 pilotů skončil na pátém místě, což byl dobrý
výsledek a příslib dobré výkonnosti nového modelu.
První zápočtová soutěž se létala na letišti v Podhořa-
nech 7. dubna. Deštivé a větrné počasí dalo zabrat
pilotům i modelům. Soutěž byla nakonec předčasně
ukončena a podle odlétaných výsledků vyhlášeno
pořadí. 1. Vítězslav Štěrba, 2. Jaroslav Vostřel (LMK
Litomyšl), 3. Svoboda.
Druhá soutěž se létala na polích u Králova Dvora. Počasí
přálo, a tak se odlétalo 6 soutěžních kol včetně dvou finá-
lových s tímto výsledkem. 1. Jiří Ducháň, 2. Jaroslav
Vostřel (LMK Litomyšl), 3. Vlastimil Vostřel (LMK Litomyšl).
Velká mezinárodní soutěž Evropského poháru se létala
opět v Podhořanech 2. - 3. června avšak tentokrát

za krásného počasí. Necelá devadesátka pilotů z něko-
lika zemí si s chutí zasoutěžila a odlétalo se 6 kol
základní částí a 10 nejlepších 3 finálová kola. Piloti
z Německa započítávají výsledky z této soutěže

Příprava Vlastimila Vostřela a jeho pomocníka na start jed-
noho z finálových letů v Podhořanech na Evropském poháru

do kvalifiace pro reprezentaci na mistrovství Evropy
2013. Proto nikoho nepřekvapila účast šedesáti nej-
lepších pilotů z této země. Dále se zúčastnili piloti
z Norska, Polska, Slovenska a pouze 13 soutěžících
z České republiky (45 EUR startovného je přeci jenom
dost peněz). První tři místa obsadili mladí piloti
z Německa. Nejlépe z České republiky se umístil Jan
Vácha na 4. místě a 8. místo obsadil Vlastimil Vostřel
z LMK Litomyšl. Jeho bratr Jaroslav po potížích s rádi-
em neodletěl první kolo a to už nenapravil ani výbor-
ně odletěný zbytek soutěže. 
Ještě další domácí i zahraniční soutěže jsou před
námi a tak nezbývá než popřát oběma soutěžícím
z našeho klubu mnoho úspěchů a zvláště Jaroslavu
Vostřelovi na Mistrovství světa, které se koná v Jiho-
africké republice 1. - 8. 8.2012

Jaroslav Vostřel, náčelník klubu
foto Jana Štěrbová
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Jubilejní rok 2012 – 150 let od založení organizace
SOKOL a rok konání XV. všesokolského sletu

Když jsme my všichni účastníci minulého všesokolské-
ho sletu v roce 2006 odjížděli z hlavních sletových dnů
v Praze – po hodinách strávených v MHD, na seřadiš-
tích, zkouškách na stadionu, po průvodu Prahou
a po hlavních vystoupeních – unaveni, ale moc šťast-
ní, vzájemně jsme si slibovali, že za 6 let se sejdeme
znovu. Prožili jsme nejen ty nezapomenutelné oka-
mžiky ve sletové Praze, ale i nádherné zážitky z míst-
ních a župních sletů.
6 let uplynulo a na podzim loňského roku jsme i u nás
v naší sokolovně zahájili nácvik nových hromadných
skladeb pro jubilejní XV. všesokolský slet 2012. Tentokrát
skladby pro ženy – Česká suita, pro muže – Chlapáci III,
skladbu pro rodiče a děti – Muzikantova písnička a sklad-
bu Člověče, nezlob se pro předškoláky a malé školáky.

Po měsících nácviků jsme „barvy“ litomyšlského Soko-
la hájili na sletových vystoupeních v Nasavrkách 12.5.,
kde celý den pršelo (Česká suita a Člověče, nezlob se),
na župním sletu v Hradci Králové 20.5., kde naopak
celý den hřálo sluníčko (Chlapáci III a Člověče, nezlob
se), na místním sletu v Městečku Trnávka 27.5., kde se
sluníčko s deštěm několikrát vystřídalo (Chlapáci III,
Muzikantova písnička a Člověče, nezlob se) a na žup-
ním sletu v Pardubicích 16.6., kde dusno a vedro dosa-
hovalo rekordních hodnot (Muzikantova písnička,
Člověče, nezlob se, Česká suita, Chlapáci III).
U nás v Litomyšli jsme sletová vystoupení zařadili
do programu sokolského sletového dětského dne
v sobotu 9.6. V příjemném prostředí sokolské zahrady
se během odpoledne vystřídali cvičenci se svými
skladbami a vzpomínková Poupata. Hlavně dětem byla
určena možnost prohlédnout si vůz záchranné služby
a seznámit se s pomůckami městské policie.
Po vystoupení 4 vycvičených pejsků manželů Puchro-
vých z Janova děti soutěžily na jednotlivých stanoviš-
tích se sladkými odměnami od fi Kubík a p. Jirouška.
Všichni účastníci odpoledne dostali k opečení svůj
buřtík od p. Friedla a při reprodukované hudbě p. Kou-
koly a s občerstvením diskutovali malí, mladí, starší
i staří do pozdního odpoledne.
Plni nadšení, očekávání a plni elánu odjíždíme do sle-
tové Prahy. Čekají nás znovu dlouhé chvíle přesunů
v MHD, hodiny na seřadištích a secvičných hřištích,
nádherné chvíle v průvodu Prahou, mnohá setkání se
starými známými a hlavně vystoupení při hlavních sle-

tových dnech. Každý, kdo alespoň jednou v životě stál
na té své značce ví, co znamená: „Když stojím na své
značce – není mě vidět, ale když tam chybím nebo nec-
vičím přesně – vidět to je.“ Snad se nám vystoupení
podaří, snad mezi přítomnými diváky bude i někdo
z Litomyšle, snad se ve zdraví; a s dalším odhodláním
z Prahy vrátíme a o svých zážitcích se budeme moci
podělit i se čtenáři v srpnovém čísle Lilie..
Za finanční podporu XV. všesokolského sletu děkuje-
me firmám Orion Litomyšl, BTTO s.r.o. Litomyšl, ARS
Litomyšl, T&T trade, s.r.o., Litex, paní D. Renzové
a městu Litomyšl.

Dana Kmošková, foto Miroslav Havran

Krásné a slunečné letní dny  všem čtenářům Lilie přejí děv-
čata ze sletové skladby Člověče, nezlob se.

•Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající
astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800
Kč. Mohu zaslat i na dobírku. tel: 604961269•NOKIA
6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM
rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab.,
stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na
dobírku. tel.: 604961269•Prodám zánovní rozkládací
gauč – modrá kostka, pěkný. Cena dohodou. Prodám
starší dámské kolo – levně. tel.: 732 688 037.•Nabízím
na výměnu kartičky,samolepky zvířátek z Alberta,Billy
a Penny za samolepky z Billy. Napište mi na email:
www.litomysl@seznam.cz•Nabízím k prodeji tvrze-
nou izolaci do podlah 126 m2 ORSIL T-P tl. 25 mm
(cena 120 Kč/m2) a 60 m2 ORSIL T-P tl. 40 mm (cena
190 Kč/m2). Vše v originálních obalech. tel.: 721 781
743.•Prodám nový dalekohled, 30 x 60 mm, barva
černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450
Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Dále prodám 2 nepro-
mok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze sil-
nější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě
apod., úplně nové v orig. balení,  290 Kč/ks. I na dob.
tel. : 731342476 •Koupím štěně - fenu, amerického
kokršpaněla nebo německého špice bez PP koupím
nebo darujte. tel.: 605911957•Prodám pěkné chlapec-
ké kolo tel. 732413721.

Inzerce Tomáš Kabrhel úspěšný
doma i v Německu
Triatlonová sezóna je v plném proudu a litomyšlský
závodník Tomáš Kabrhel absolvoval další starty.
V Račicích se konal úvodní podnik Českého poháru
a předvedl se v něm v tom nejlepším světle. Vody račic-
kého kanálu opouštěl hned za vedoucím závodníkem
jako druhý a i na kole pokračoval ve výborném výkonu.
Na druhém místě se držel i při cyklistické části a stále
se vzdaloval závodníkům za sebou. Štěstěna se však
k němu odvrátila zády, když výborně rozjetý závod
musel kvůli defektu ve druhé polovině cyklistické
části vzdát. V tu chvíli to již vypadalo na umístění
na stupních vítězů, když na čtvrtého a pátého závod-
níka, kterými byli ironman Petr Vabroušek a olympij-
ský medailista ze Sydney Jan Řehula, měl již téměř
dvouminutový náskok. 
Již potřetí letos zavítal do Německa na závod bunde-
sligy. V Schömbergu obsadil velice dobré 24. místo.
V tomto závodě zvítězil bývalý mistr světa a pátý z OH
v Pekingu Daniel Unger. 
Poté absolvoval závod v aquatlonu započítávaný
do světové série World triathlete 1, kde potvrdil svoji
letošní výkonnost a obsadil druhé místo hned za vítě-
zem úvodního podniku ČP v Račicích Františkem
Kubínkem.                                               Zdeněk Kabrhel

Starší žáci závěr soutěže
nezvládli a obsadili
konečné 2. místo
Celých 23 kol se naši mladí fotbalisté drželi na prvním
místě krajského přeboru Pardubického kraje. Až ve 24.
kole poprvé v sezóně prohráli na hřišti Vysokého Mýta
a spadli na druhé místo v tabulce, které jim bylo defi-
nitivně přisouzeno po následné porážce doma s Čes-
kou Třebovou. Je to škoda. Kluci měli na dosah
úspěch, který se doposud nikomu nepodařilo v Lito-
myšli dosáhnout, a to vyhrát krajský přebor. Vítězství
nám uteklo o 1 bod. I tak lze sezónu hodnotit jako
velice úspěšnou. Z 26 zápasů jich vyhráli 22, 2 zápasy
skončily naší prohrou a 2 skončily nerozhodně. Soupe-
řům nastříleli celkem 114 branek a obdrželi 38.
Všem klukům a jedné slečně patří veliké díky za dosa-
žené výsledky v letošní sezóně. Přeji jim mnoho dal-
ších fotbalových úspěchů a krásné prázdniny.
Konečné pořadí čela tabulky krajského přeboru kate-
gorie starších žáků: 1. Vysoké Mýto 136:31 - 69 bodů,
2. Litomyšl 114:38 - 68 bodů, 3. Pardubice  85:34 -
55 bodů.                                 Ivan Čech, foto Václav Jílek

Daniel Krejbych, Lukáš Mikulecký, Martin Švec, Daniel Ond-
ráček, Martin Štarman, Patrik Petr, Jiří Věneček, Kateřina
Miklová. Horní řada zleva: Miloslav Krejbych, Antonín Valen-
ta, Tomáš Soukup,Ondřej Bureš, Jaroslav Vejrych, Marek
Šulc, Lukáš Koukola, Marek Karal, Ivan Čech
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Na Mistrovství Evropy ve Stiga hokeji byli
Češi úspěšní ve všech kategoriích

Druhý červnový víkend patřil 6. ME ve Stiga hokeji,
které po odřeknutí Chorvatů za půl roku připravili
Lotyši v Rize. Hrálo se v místním Olympijském cent-
ru v sousedství haly Arena Riga, kde už 5 sezón hraje
KHL místní tým Dynamo Riga. Česká výprava, čítají-
cí 15 reprezentantů, byla spolu s ostatními výprava-
mi ubytována v DODO hotelu a doprava mezi
hotelem a OC byla zajištěna autobusem. Prvními
soutěžemi turnaje bylo v pátek klání juniorů, vete-
ránů a žen. Jediným zástupcem klubu Stiga HC
Benátky byl jako loni na MS ve Finsku Patrik Petr,
který si naposledy užil soutěže juniorů (25). Spolu
s Filipem Hamáčkem prošel až do finálové skupiny
a ze 4. místa nastoupil v play-off právě proti němu.
Hamáček ho porazil 4:1 na zápasy a oplatil mu tak
vyřazení z letošního MR. Mistrem Evropy se stal
Maxim Borisov (Rusko), Hamáček skončil 4. a Petr
6. V soutěži juniorských týmů (6) Češi získali bronz
po vítězství nad Lotyši 6:1, titul patří Rusům. Soutěž
žen (20) ovládla Viktoria Laricheva (Rusko), Marie
Vargová získala bronz a její sestra Anežka skončila 7.
V týmové soutěži (4) Češky v semifinále dokázaly
zvítězit nad Lotyškami 4:3, ve finále podlehly Rus-
kám 0:8 a braly další bronz. Očekávané úspěchy při-
nesla veteránská soutěž (39), do které letos prvně
vstoupil Jan Dryák. Ve finále zvítězil nad Janne
Kokko (Finsko) a získal svůj první titul, bronz přidal
Petr Turoň. Se stejným nadšením šli i do soutěže
týmů (8) a svou cestu za zlatem završili Jan Dryák,
Petr Turoň, Václav Pikl a Pavel Plešák vítězstvím 3:2
nad Ruskem! Zisk 6 medailí jen za pátek byl nečeka-
ný a svůj díl chtěli proto v sobotu odevzdat i hráči
v OPEN kategorii (106). Ze základních skupin
postoupilo do Áčka 6 Čechů, do Béčka 3
a 1 do Céčka. Pak následovala soutěž týmů (10). Češi

obsadili ve své skupině 2. místo za Ruskem, ve čtvrt-
finále vyřadili Ukrajinu 13:10, v semifinále velmi
smolně podlehli Lotyšsku 10:11, když Hamáček
v posledním kole dostal gól v poslední vteřině, ale
v zápase o 3. místo zvítězili nad Švédskem 13:9
a bylo jasné, že z Rigy žádný Čech neodjede bez
medaile! Neděle měla na pořadu závěrečné boje jed-
notlivců. Z šestice našich zástupců v nejvyšší divizi
se pouze Zdeňku Matouškovi ml. a Janu Dryákovi
podařil postup do vyřazovacích bojů, zatímco Patrik
Petr porážkou v posledním kole zůstal hned za jeho
branami. Zatímco Dryáka vyřadil v osmifinále Ahti
Lampi (Finsko) 3:4, Matoušek porazil jeho krajana
Santtu  Sainio 4:2 a nad jeho síly byl až ve čtvrtfiná-
le Atis Silis (Lotyšsko) – 1:4. Titul jednoznačně zís-
kal opět Borisov před Silisem a Lampim, Matoušek
7., Dryák 14., Petr 18. atd. Mistrovství lze hodnotit
maximálně pozitivně jak po stránce sportovní
a pořadatelské, tak i z hlediska navázání nových
přátelství a získání spousty zkušeností. Riga nám
prostě zůstala pod kůží!       Text a foto Jindřich Petr

Koupaliště, tel. 461 612 915 
Do 31.8. otevřeno denně 9.00-20.00 za příznivého
počasí
- bazén 25 m, tobogán, plážový volejbal
Od 16.6. otevřeno denně 9.00-20.00 za příznivého
počasí
- bazén 25 m, bazén 50 m, tobogán, plážový volejbal
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
HODINOVÉ LEKCE, 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 • Ne 10.00, 18.00 
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková

ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
Prázdninový rozvrh lekcí platný od 1. 7. 2012
Rezervace a rozpis všech lekcí v rezervačním
systému na www.jandikova.cz
•K2 HIKING
Po 18.00, 19.30 • Út 16.30, 18.00, 19.30
St 8.30, 18.00, 19.30 • Čt 18.00, 19.30
Pá 18.00 • Ne 18.30

•JUMPING
Po 18.00 • Út 18.00 – jumping SOFT
St 18.00, 19.30 • Pá 18.00, Ne 18.30
•ZUMBA - Čt: 19.30
•FLOWIN - Út 19.30
•AEROBIK - Po 19.30
•MIX PRO ŽENY - St 16.30 
•JÓGA - Po 8.30 - Čt 18.00
Informace : 608 834 129 (Petra Bálská)
Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době na www.lito-
mysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
Sportovní areál za sokolovnou

Rezervace na tel. 777 947 718,
Možnost pronájmu sportovišť: tenis, nohejbal,
volejbal, petanque.
Otevřeno denně za příznivého počasí. 
Bohaté občerstvení, nově vybavený koutek
pro děti, sledování sportovních přenosů na plaz-
mových televizorech.
Zimní stadion Litomyšl

In-line bruslení pro veřejnost. Každou neděli
do 12. 8. 2012 vždy od 17.00 do 19.00
Podmínkou pro vstup na in-line plochu jsou in-line
brusle bez brzdy a se silikonovými kolečky. Dopo-
ručujeme helmu, rukavice, chrániče na lokty
a kolena. Možnost pronájmu plochy, informace
na tel.: 461 612 179, 605 252 045 a 605 328 961

Sport, cvičení

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

NABÍZÍME:

Litomyšl - byt 4+1 se dvěma lodžiemi
v cihlovém domě, velikost 97 m2, v OV.
Nová okna, podlahy v koupelně a kuchyni,
nové bezpečnostní a protipožární vstupní
dveře. Mimořádná nabídka
Cena 2.400.000,- Kč (bez provize).

Anenská studánka - prodej domu k byd-
lení či rekreaci, velikost 3+1, zahrada
400 m2, Tichá lokalita 26 km od Litomyšle,
Vytápění elektřinou a v kuchyni kamna
na tuhá paliva. Nová koupelna a WC
Cena 790.000,- Kč.

Borovnice – bývalá rychta, veliký třípo-
dlažní dům s bývalou výrobnou čokolády,
škrobu na břehu řeky Svratky v malebné
obci Borovnice, 28 km od Litomyšle. Stavení
je v současnosti ve špatném technickém
stavu.
Cena 1.500.000,- Kč.

Pohodlí – administrativní budova v areálu
Radiokomunikací po celkové rekonstrukci
v roce 2000 - nová střecha, kotelna, podla-
hy obložkové dveře, více než 20 kanceláří,
zasedací místnosti, ředitelna se sekretariá-
tem. Vybaveno 
Cena 6.800.000,- Kč.

Chrastavec - hospodářské roubené stavení
k rekonstrukci , stodola, dvůr,malá zahrada
Cena 200.000,- Kč.

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

Prodej bytu 2+1
po celkové rekonstrukci, Litomyšl.
Cena dohodou. Tel. 724 303 818. 

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • e-mail: info@adventurapark.cz
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Dálkové plavání na otevřené vodě
Lucka Kurková z Plaveckého klubu Vysoké Mýto, žáky-
ně II. základní školy U Školek v Litomyšli, opět začala
dálkoplaveckou sezónu. Ta byla zahájena v sobotu 26.
května, tentokrát na Máchově jezeře, kde byla po 25
letech obnovena tradice závodů. Zde Lucka startovala
na dvou tratích. Trať 2,5 km uplavala v čase 37,53
minut a tím si doplavala pro 1. místo v kategorii mlad-
šího dorostu. Stejné místo si vyplavala na dvojnásobné
trati v čase 1 hod 18 minut. 
Týden po „Mácháči“ si poprvé ve svém životě vyzkou-
šela trať dlouhou 15 km ve vodě teplé 18°C na Tova-
čovském jezeře. Zde v čase 4 hod 2 minuty obsadila
1. místo v mladším dorostu a 3. místo v celkovém hod-
nocení žen. 
Druhou letošní patnáctku Lucka absolvovala na písníku
v Mělicích. Startovalo se za krásného počasí, ale
v poslední hodině pršelo. Přesto se Lucce dařilo a zapla-
vala čas 3 hod 51 minut. V kategorii mladšího dorostu
opět zvítězila a v celkovém hodnocení žen obsadila 5.
místo. Vyhrála česká reprezentantka Sylva Rybářová. 

Týden po Mělicích ( 16.6.2012 ) se konal Brněnský
maraton na Brněnské přehradě. Za tropického počasí
Lucka odstartovala na trať 20 km. V cíli byla jako čtvr-
tá žena ( 1. v dorostu ) v čase 4 hodiny a 53 minut. Teď
ji čeká serie "kratších" tratí na 10 km a koncem léta
ještě jedna 20 km trať.                    -red- foto Jiří Kuřina

Finále volejbalové přípravky chlapců
V neděli 10. června se na litomyšlských kurtech
v Líbánkách odehrálo poslední krajské kolo volejbalo-
vé přípravky chlapců. V přípravce se hraje již klasický
volejbal, ale na menší hřiště (6m x 6m), se třemi hráči
tzv. trojky. Hraje se systémem každý s každým. Proto-
že je v Pardubickém kraji poměrně dost družstev, jsou
rozděleny na dvě výkonnostní skupiny A a B. 
Na poslední mistrovský turnaj se v Litomyšli sjela
všechna družstva. Po závěrečném měření sil následo-
valo vyhlášení nejlepších malých volejbalistů našeho
kraje.
Litomyšlští kluci se již po podzimní části drželi
na předních příčkách. Celkově jim za sezonu
2011/2012 patří krásné třetí místo. 
Klukům gratulujeme, bohužel již příští sezonu nemo-
hou hrát v této kategorii, postupují mezi mladší žac-
tvo, ale doufám, že je nahradí nastupující malí
volejbalisté.
Tímto bychom chtěli pozvat chlapce, kteří mají chuť se
naučit hrát volejbal, aby přišli v září na volejbalové

kurty v Líbánkách, kde máme každou středu a pátek
od 17.30 hodin trénink.          Text a foto Fiala Břetislav

předseda VK Litomyšl

Kateřina Miklová 
se probojovala 
do reprezentace
Víte, že Kateřina Miklová (Zhoř) je snad nejmladší
státní reprezentantkou z Litomyšle? Hrát kopanou
začala v klukovském mužstvu v Němčicích. Zakrátko
přešla do Litomyšle. V současné době hraje za starší
žáky nejvyšší krajskou soutěž (viz. foto), ale také za
Hradec Králové v dívčí jedenáctce. Zde si jí všimli i
„nejvyšší bossové“ a za její výborné dlouhodobé výko-
ny jí už přišla pozvánka na reprezentační soustředě-
ní… Takže nová talentovaná sportovkyně ze Zhoře!

Text a foto Zdeněk Mikulecký

Kateřina se snaží zastavit útok chlapců z České Třebové

Sestava: Chadima Pavel, Klusoň Daniel, Šelever David, Šulc
Radim, Toman Vojtěch

Motokrosaři Orionu Litomyšl bodují doma i v zahraničí
Po Lokti nad Ohří pokračoval domácí šampionát
motokrosařů třetím podnikem v moravském Přerově.
Zde přivítalo účastníky velice teplé počasí, a to se
nakonec podepsalo na průběhu tohoto závodu, ke
kterému  kvůli zranění nepřijelo hned několik před-
ních jezdců. Na prašné zdejší dráze byli k neudržení
opět borci z týmu Orion Litomyšl Martin Michek a Petr
Bartoš, oba jedoucí na motocyklech KTM. Startovací
manévr zvládli nejlépe ze všech a orioňácké dresy tvr-
dily muziku celý závod. Cílem tak projel první
Michek, za ním skončil Bartoš s nepatrnou ztrátou a
bronz zaujal v poslední době dobře jedoucí Michal
Votroubek. Druhé jízdy se nakonec kvůli velké praš-

nosti nekonaly a tak celkové vítěze určil první duel.
Pořadí MMČR- Buksa- Ados motokros 2012 - 1. Michek-
118b. 2. Bartoš- 111b. 3. Votroubek- 83b. Šampionát
pokračuje v červenci- 8.7. na trati v jihočeské Kaplici a
22.7. uvidí diváci boje v Dalečíně, kde se po dlouhé
době vrací vrcholný motokros.
Ve světovém mistrovství kubatury MX3 byly v červnu
na programu závody v Chorvatsku a Slovinsku. Obě
dvě klání provázelo nepříznivé počasí a to právě moc
Michkovi nevyhovovalo, naopak Bartoš si na bláto
letos již zvykl a jede velice dobře. Ale popořádku, v
chorvatské Mladině měl Michek blízko ke stupňům
vítězů, ale nakonec z toho byla bramborová medaile,

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, žulové schody, velmi levné pečící kameny

když dvakrát obsadil třetí pozici, Bartoš byl celkově
sedmý. Další týden se jela Velká cena Slovinska na
dráze v Orehove Vsi. Zde opět vydatně pršelo a v pod-
statě celý víkend se závodilo na bahně. Michkovi ten-
tokrát blátivý podklad vůbec nesedl a po problémech
dojel nakonec dvakrát devátý, což znamenalo, že Mar-
tin si v šampionátu po Slovinsku pohorší a třetí příčku
neudrží. Naopak Bartoš jel tady výborně, v první jízdě
se dlouho držel na pátém místě, ale potom ho zradila
technika a musel předčasně do depa. Škoda, ale Petr
zabojoval i v následující rundě, odměnou mu bylo za to
krásné šesté místo v cíli.
Pořadí mistrovství světa po šesti závodech – 1. M.
Walkner (AUT)- 226b. 2. G. Schmidinger (AUT)- 198b.
3. K. Gercar (SLO)- 192b. 4. A. Pyrhönen (FIN)- 179b.
5. M. Michek (CZE)- 169b. … 9. P. Bartoš (CZE)- 105b.
Další kolotoč světového šampionátu zavítá do sloven-
ské Šenkvice - 1.7. Michek pokud chce obhájit loňský
bronz, musí tady podat kvalitní výkon jako loni jeho
stájový kolega Bartoš má zase na dosah prioritní
osmičku, tak uvidíme, jak se slovenská GP našim
zástupcům vydaří.             Za Orion Litomyšl Petr Kovář

foto Miroslav Jireček

Prodej bytu 3+1
v Litomyšli bez RK.

Po kompletní renovaci bez
investic ihned k nastěhování.

Tel: 724 212 613
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Biskupské věže Litomyšle se vydařily
Před více jak čtyřmi lety přišel za mnou tehdejší před-
seda šachového oddílu Honza Motáček s tím, že nás
město Litomyšl žádá, abychom jako šachisté něco zor-
ganizovali k oslavám povýšení Litomyšle na město
a přispěli tak k celoročním oslavám spojeným s řadou
kulturních a sportovních akcí. Nebyl to velký problém,
podobné turnaje jsem již dříve organizoval v energeti-
ce. Nejzdařilejším turnajem byl zřejmě mezinárodní
velmistrovský turnaj Dukovany towers (Dukovanské
věže). Dlouho jsem nemusel přemýšlet a vychrlil jsem
na Honzu název Biskupské věže Litomyšle a název tur-
naje byl na světě. Věže patřily v minulosti k nejdůleži-
tějším obranným prvkům středověkých hradů a měst.
Nejinak je tomu u šachu, kde věže obsazují všechny
čtyři vrcholy čtvercové šachovnice. Často jsem dostal
otázku: „Ale kde jsou ty věže? Kde je biskupství?
„Ano, skutečné hradní věže ani biskupství tu nejsou.
Husité je pobořili ze vzteku, že zde pobýval biskup,
konfident a zrádce v jedné osobě Jan Železný, který
měl hlavní podíl na upálení národního hrdiny a symbo-
lu pravdy, Mistra Jana Husa. Vzpomínky na slavné bis-
kupství založené Karlem IV., otcem vlasti,
a na slavného litomyšlského biskupa Jana ze Středy,
by pro nás všechny měly být mementem…
Turnaj proběhl 2. 6. 2012 jako každý rok v překrásných
prostorách internátu SPGŠ, Strakovská.
Tak hladký a bezproblémový turnaj nepamatuji. Orga-
nizátoři turnaje, členové šachového kroužku pracova-
li naprosto profesionálně a bylo vidět, že organizujeme
již 4. ročník turnaje. Turnaj byl zároveň mistrovstvím

Pardubického kraje v rapidu a první tři vítězové se
kvalifikovali na Mistrovství republiky. Po devíti kolech
zvítězil naprosto suverénním způsobem se ziskem 8.5
b (9) mistr FIDE a učitel matematiky Martin Červený
z SK Polabiny, druhý skončil Sergej Petuchov z Rapidu
Pardubice se 7 body a třetí Marián Sabol z SK Vysoké
Mýto. Nejlepším seniorem byl pan František Vykydal
z Lokomotivy Brno, celkově na 10. místě. Je to fantas-
tický výkon vzhledem k jeho věku, který přesně
neznám. Vím jen, že když jsem hrál na vysoké škole
na jednom turnaji s ním, chystal se pomalu do důcho-
du. Nejlepším juniorem byl Marek Doseděl z Litomyšle

Nejlepší hráč Litomyšle Martin Daniel (7. místo) bojuje s nej-
lepším seniorem turnaje panem Františkem Vykydalem
z Lokomotivy Brno (10 místo) Stiga-hokej - sál DDM

So 7. 7. 2012 od 14.00 7. kolo Litomyšlského
poháru 2012 v DDM Litomyšl
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v klubovně restaurace v Benátkách
Sportovní areál za sokolovnou

St 4. 7. od 17.00  Vyhlášení 36. ročníku lito-
myšlské minikopané „Wembley“
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

7. - 8.7. Velká maketářská - IV. ročník, začátek
od 9.00 hodin. info na tel. 603 584 620
Každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí
se návštěvníci mohou podívat na lety mnoha
modelářů. Scházíme se obyčejně odpoledne
po 13. hodině. Tato informace platí celoročně
pro víkendy a svátky.
Nekuřácká restaurace Lidový dům

So 7. 7. Turnaj dvojic v petanque
začátek ve 13.00 hodin, startovné 60 Kč/druž-
stvo
So 21. 7. Turnaj v nohejbale – dvojice
začátek ve 13.00 hodin, startovné 60 Kč/druž-
stvo
So 28. 7. Turnaj v badmintonu – smíšené dvoji-
ce. Začátek v 10.30 hodin, prezentace 10.00
hodin, 8. ročník, startovné 80 Kč
So 4. 8. Turnaj dvojic v petanque
začátek ve 13.00 hodin, startovné 60 Kč/druž-
stvo

Kam za sportem

se ziskem 3 b (9). Nejlepší ženou a juniorkou se stala
slečna Tran Huyen Linh z Rapidu Pardubice. Turnaj
vzorně řídili Václav Pekař a Milan Krejčí
z Litomyšle.Chtěl bych srdečně poděkovat sponzorům,
kteří nám v poměrně složité době umožnili uspořádat
důstojný turnaj. Jde o firmy MACH DRŮBEŽ, a.s.,
PROFISTAV Litomyšl, a.s., KUBÍK, a.s. , ALFA, s.r.o.,
ŠVANDA PRIMA, s.r.o.., ANNA KOPALOVÁ, VINOTÉKA
ALEŠ CENEK, VINOTÉKA JAN TAŠNER, FITNESS KLUB
233 . Dále děkujeme vedení SPGŠ a VOŠP v Litomyšli
za zapůjčení prostor, které nám umožnilo uspořádat
tak velkou akci v našem městě.   Ing. Jaromír Odstrčil

ved. šachového kroužku TJ Jiskra Litomyšl

Minikopaná Litomyšl
I v měsících květnu a červnu pokračují zápasy 1. a 2.
ligy minikopané. Celkem 9 mužstev v 1. lize a 7 muž-
stev z  2. ligy bojuje o co nejlepší umístění v tabulkách
pro sezónu 2011-2012. V 1. lize je o vítězi rozhodnuto
už 4 kola před koncem. Díky famózní sezóně se mist-
rem ligy v minikopané v Litomyšli stává team SOKOL
TOKYJO. Mužstvo Sokola Tokyjo se tak kvalifikovalo na
Mistrovství České Republiky v minikopané, které se
koná 6. - 7. července v Černé Hoře (u Brna). Vedení
ligy tímto gratuluje. O 2 příčku stále ještě svádí boje 5
družstev z 1. ligy viz pořadí. 
V 2. lize je nejblíže postupu družstvo Restaurace U Kolji.
V těsném závěsu se drží team Pohoda. Před uzávěrkou

tohoto čísla nebude postupující z 2. ligy ještě znám.
Všechny hráče obou lig a fanoušky litomyšlské mini-
kopané zveme na SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ výsledků
této sezóny, které se bude konat ve Sportovním areálu
za sokolovnou dne 4. července od 18 hod. (www.mini-
kopana-litomysl.cz).
Pořadí 1. ligy - jaro 2012 - po 16. kole 1. Sokol Tokyjo
38b, 2. SK Litomyšl 25b,  3. Bayern 23b, 4. Fla-Fla 22b,
5. Sedliště  21b, 6. FC Smeták 21b, 7. Slavoj Ahoj 17b,
8. T&T Trade 12b, 9. Gambrinus 4b
Pořadí 2. ligy – jaro 2012 – 1. Restaurace U Kolji 38b,
2. Pohoda 36b, 3. VH Tržek 32b, 4. Combo 20b, 5. 1FC
VP 17b, 6. AC Dárečci 16b, 7. SK AMI 4b               Jiří Gult



Prestižní cyklistické závody zpátky v Litomyšli
V sobotu 9.6.2012 v 10.00 ráno se na litomyšlském
náměstí ozval výstřel a závod MTB Author Cyklo Lito-
myšl byl odstartován. Na start se postavili cyklisté
od nejmenších předškoláků na trase 300m, 1km,
po starší profi i hoby jezdce na trase 30 km a 50 km.
Speciální trasa 20km byla určena rodinám s dětmi
a vedla po lesních zpevněných cestách. 
Cyklomaratonu Author Cyklo Litomyšl (na trase 50km)
se zúčastnila i česká reprezentace v běhu na lyžích
v čele s Lukášem Bauerem, Martinem Jakšem, Duša-
nem Kožíškem, Jiřím Magálem,  Alešem Razýmem,
Ondřejem Horynou, Jiřím Horčičkou, Janem Barto-
něm, Danielem Mákou a trenérem Miroslavem Petrás-
kem. Tito profi sportovci měli za sebou jako  každý rok
náročné  čtrnáctidenní cyklosoustředění. Den před
závodem si v rámci tréninku celou trasu projeli.  I přes
únavu po náročném cyklosoustředění se postavili
na stupně vítězů a dokázali, že se jen tak nevzdají
i za cenu bláta, náročnosti, únavy, bolesti, dokonce
i několika odřenin jako např. Martin Jakš, který zajel
závod v čase 2:01:18.9. A i přes to všechno dospurto-
val do cíle společně s Lukášem Bauerem na 2. a 3.

místě v absolutním pořadí. 1. místo si vyjel Pavel Žák
v čase 1:57:05.6. . Každý může stát na stupních vítě-
zů, protože kategorií je celkem 16 a jsou rozděleny dle
náročnosti, věku a pohlaví. Pokud nemáte štěstí při
závodě, můžete vyhrát jednu ze 30-ti věcných hodnot-
ných cen v tombole vylosované během závodu. Nebo
být šťastlivcem při losování o hlavní ceny a stát se
majitelem mimojiné i jednoho z krásných kol značek
AUTHOR, AGANG tak, jako třeba šťastlivec z Osíka
nebo dívka z trasy na 300m. Na své si přišlo i publi-
kum, které zhlédlo módní přehlídku konfekce Noon
a sportovní ochutnávky z Domu sportu Stratílek, dále
super exhibici gangu mistra světa ve freestyle BMX
a MTB Jennyho Valenty spolu s litomyšlskými ridery.
Své umění předvedl i trojnásobný mistr světa v biket-
rialu Petr Kraus, který zdolal i přeskok přes dobrovol-
níky z publika a mnoho dalších triků. Děti si
zadováděly v nafukovacích atrakcích, vyzkoušely
jízdu zručnosti. V závěru bychom rádi poděkovali
všem, kteří se podíleli na organizaci této velké akce,
organizačnímu týmu,  studentům litomyšlských střed-
ních škol, žákům ZŠ Lubná,  městské policii a Policii
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H.R.G. Litomyšl. Náklad 4450 výtisků. Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma, ostatní 88 KKčč..  

Za menu razítko,
za razítka bowling

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

ČR, Městským lesům i Lesům ČR, Městským službám
Litomyšl, s.r.o., Pardubickému kraji a dalším. Také
děkujeme městu Litomyšl za vstřícné jednání v prů-
běhu tříměsíčních příprav. Příští ročník se bude konat
opět v Litomyšli a už teď se na vás těšíme. Více info,
články, komentáře, krásné fotografie, videa z průbě-
hu celé akce a výsledky naleznete na www.stratilek.cz

Veronika a Hubert Stratílkovi, foto: Foto Samek

V sobotu 11. srpna od 13 hod se koná již 18. ročník tra-
dičního triatlonu v Litomyšli - Nedošíně.
Přátelé litomyšlského triatlonu zvou všechny, kteří si
chtějí vylepšit předchozí časy, nebo si tento sport jen
vyzkoušet. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak tří-
členná družstva. Závod se koná za každého počasí
a prezentace je od 11.30 hod. 
Bližší informace na www.triatlonlitomysl.cz

Přemysl Seidl, foto František Renza

18. ročník Triatlonu

Účastníci minulého ročníku.


