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Prázdninová Litomyšl nabízí 
pestrou paletu kulturních akcí

Hradozámecká noc
proběhne 1. září

Přestože na měsíc srpen plánuje většina lidí své letní
dovolené, nabízí Litomyšl i v tomto období pestrou
paletu kulturních akcí. 
Před námi je posledních pět Toulovcových prázdnino-
vých pátků na „Špitálku“, tedy pět divadelních před-
stavení pro nejmenší a pět koncertů pro všechny
věkové kategorie. Před Smetanovým domem pokraču-
jí tradiční středeční open air koncerty regionálních
kapel z cyklu Středa, hudby vám třeba! 
Na zámku probíhají do 12. srpna 17. Smyčcové kurzy,
které vyvrcholí koncerty pro veřejnost ve dnech 4.
a 11. srpna. V druhé polovině měsíce zazní ještě dva
koncerty klasické hudby, a to v podání tělesa s názvem
Letní orchestr mladých pod taktovkou dirigentů Vojtě-
cha Spurného a Marka Šedivého. 
Oblíbený Kinematograf bratří Čadíků dorazí do Lito-
myšle už 4. srpna. Po pět večerů tak bude horní část

Smetanova náměstí patřit českému filmu. Těšit se
můžete na tituly: Fimfárum – Do třetice všeho dobré-
ho, Lidice, Cigán, V peřině a Nevinnost.
Na konci měsíce, 28. srpna se uskuteční promenádní
koncert japonského dechového orchestru Oita Brass
Band. Průvod japonských mažoretek vyrazí v 16 hodin
od Mariánského sloupu. 
Nejen pro děti je určen kurz restaurátora Davida Zema-
na Udělej si vlastní sgrafito, který pro velký zájem
veřejnosti bude probíhat ještě ve dvou termínech, a to
26. srpna a 2. září v Městské obrazárně na zámku.
Ve stejných prostorech pokračuje do poloviny září
interaktivní výstava Poznávej se! aneb prověř svoje
smysly a schopnosti. 
Více informací naleznete uvnitř  Lilie a v kalendáři akcí
Kam v Litomyšli.                                        Prokop Souček

foto František Renza

Rada města udělí Cenu purkmistra
Laška lékařce MUDr. Haně Šmákalové

Rada města Litomyšle udělí 8. září Cenu purkmistra
Laška lékařce zdejší nemocnice MUDr. Haně Šmákalo-
vé. Doba konání slavnostního aktu předání bude
upřesněna v příštím vydání Lilie a na webu města.
„MUDr. Hana Šmákalová je s litomyšlským zdravotnic-
tvím a službou občanům – pacientům svázána doslova
celý život. A snad všichni občané ji poznali nejen jako
erudovanou lékařku, ale také jako ženu skromnou
a pokornou, která pro pomoc nemocným a naší nemoc-
nici v podstatě obětovala i část osobního života…
Domníváme se, že se paní MUDr. Šmákalová každo-

denní poctivou a přínosnou prací ,významnou měrou
zasloužila o rozvoj Litomyšle‘, třebaže o tom a o svých
zásluhách nikdy neměla potřebu hlasitě hovořit. Paní
doktorka Hana Šmákalová se zanedlouho dožije
významného životního jubilea a domníváme se, že
udělení Ceny purkmistra Laška by bylo adekvátním
vyjádřením lidského vděku této významné, byť nená-
padné osobnosti litomyšlského života,“ napsali
v nominačním dopise, adresovaném radě města,
zastupitelé MUDr. Renata Rothscheinová a Vojtěch
Stříteský.                                                                       -red-

Třetí ročník celostátní akce Národního památ-
kového ústavu s názvem Hradozámecká noc
letos připadá na sobotu 1. září. Hradozámecká
noc na zámku v Litomyšli bude spíše Hrado-
zámeckým dnem, protože odstartuje již v 10
hodin dopoledne. Vše se ponese v duchu
hudební komedie Ať žijí duchové, a tak se
návštěvníci mohou těšit na rytíře Brtníka
z Brtníku, jeho dceru Leontýnku nebo trpaslí-
ky. Nebudou chybět ani chytlavé melodie
z tohoto dětského filmu jako Hajný je lesa
pán, V naší ruině straší, Pramen zdraví z Posá-
zaví nebo Skřítkové tesaři v podání pěveckého
sboru i Vladimíra Šauera a jeho vnoučat. „Celý
den tady navíc budou řemeslné trhy, které
pojmeme jako závěr sezóny. Bude to takové
rozloučení s létem, prázdninami a mé rozlou-
čení s Litomyšlí,“ říká kastelánka zámku Jana
Sehnalová a dodává: „Trhy budou jako obvy-
kle pod arkádami.“ 
Tahákem pro děti však jistě bude historický
kolotoč na druhém nádvoří. „Jde o jediný
kolotoč svého druhu, který se nachází
na území České republiky. Pamětníci si možná
vybaví barevný kolotoč s vyřezávanými koní-
ky,“ popisuje atrakci kastelánka. Během dne
pak vystoupí pěvecký sbor Radky Hudečkové.
Doplnit by ho měla vnoučata Vladimíra Šaue-
ra. V kongresových sálech připraví Dům dětí
a mládeže Litomyšl tvůrčí dílny pro děti.
Odpoledne bude možné zhlédnout představe-
ní v zámeckém divadélku. K tomu všemu by
návštěvníci měli dostávat... co jiného než Pra-
men zdraví z Posázaví. A co více! „Děti, které
se dostaví v kostýmu trpaslíka, dostanou
sladké překvapení,“ prozrazuje pracovnice
zámku Lenka Kruisová. 
Program ale neskončí ani po setmění. „Večer,
až se setmí, kolem 21. hodiny, zahájí promítá-
ní známé zámecké letní kino na nádvoří. Opět
rozvineme přes sgrafita plátno a všichni se
podíváme na film Ať žijí duchové,“ láká Jana
Sehnalová návštěvníky na Hradozámeckou
noc na zámku v Litomyšli. -bj-
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí s uzavřením Smluv o podmínkách

provedení stavby s Regionálním muzeem v Litomyšli
a s Náboženskou obcí Církve československé husitské
v Litomyšli na realizaci slavnostního osvětlení
na střechách objektů dle projektu „Revitalizace
Zámeckého návrší v Litomyšli, předzámčí, SO 14
slavnostní osvětlení" zpracovaného AP ATELIEREM,
Ing. Arch. Josefem Pleskotem.

RaM souhlasí s vydáním rukopisu prof. Zdeňka
Kopala "Můj život" v české a anglické mutaci. 

RaM souhlasí s přijetím účelového investičního
grantu na úhradu nákladů souvisejících s instalo-
váním protipožárních čidel a základní rekonstrukcí
EZS v Městské galerii Litomyšl ve výši 20.000 Kč
poskytnutého Pardubickým krajem. 

RaM odvolává tyto členy Komise pro životní
prostředí: Ing. Radka Holáska, Vladimíra Karáska,

Ondřeje Vaníčka a Kamila Novotného a jmenuje tyto
členy:  Ing. Janu Jiránkovou, MVDr. Karla Kudrnu
a Michala Konečného. 

RaM bere na vědomí rezignaci Bc. Jana Pikny
na členství v Bytové komisi a jmenuje  novým členem
komise Mgr. Daniela Janatu.

RaM bere na vědomí rezignaci pana Otokara Karlíka
a Davida Jirsy na členství v komisi rady Redakční rada
Zpravodaje Města Litomyšl Lilie. 

RaM jmenuje na základě zprávy výběrové komise
a návrhu tajemníka Městského úřadu Litomyšl
do funkce vedoucího úředníka (vedoucí finančního
odboru Městského úřadu Litomyšl), paní Ing. Jitku
Valentovou. Jmenování od 01.08.2012 na dobu
neurčitou.

RaM souhlasí s konceptem textu kroniky města
Litomyšle za rok 2011.

RaM souhlasí se spoluprací při realizaci animačního
kurzu Anomalia 2012 v oblasti informatiky s organizá-
torem kurzu společností 3Bohemians.

Zvýšení nájemného v městských bytech
Rada města Litomyšle se na návrh finančního výboru
zabývala úpravou výše nájemného v městských
bytech. Svým usnesením č. 578/12 stanovila výši
nájemného od 1. 1. 2013 takto:
•byty zvláštního určení (byty v bývalých domech

s pečovatelskou službou a byty určené zdravotně posti-
ženým osobám) - 45 Kč/m2 měsíc

•byty v objektu Z. Kopala 1180 - 60  Kč/m2/měsíc
•byty ostatní - 50 Kč/m2/měsíc
•byty v objektech Z. Kopala 1155, 1161, 1162 -  smluv-

ní dle aktuální úrokové míry úvěru města

•ubytování v objektu pro neplatiče nájemného
(Benátská 290) - 15 Kč/m2/měsíc

Na základě doporučení odboru školství a sociální péče
může být u osob s omezeným příjmem domácnosti
do 1,5 násobku životního minima použito tzv. sníže-
ného nájemného ve výši 25 Kč/m2/měsíc. Nájemce
o vyměření sníženého nájemného musí sám požádat
na výše uvedeném odboru a jeho žádost bude řádně
prověřena.                                                         Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Během plánované výluky trafostanice na ulici Morav-
ská byl provoz světelné křižovatky nakonec bez ome-
zení. ČEZ Distribuce, a.s. oznámila městu Litomyšl, že
ve dnech 24. - 25. července bude v době od 8.00
do 18.00 přerušena dodávka elektrické energie v pro-
storu světelně řízené křižovatky. Pracovníci Měst-
ských služeb Litomyšl, s.r.o. našli způsob přepojení
napájení řadiče křižovatky z jiného směru. Proto její
provoz v tyto dny probíhal bez omezení.     Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Digitalizované kino Sokol zahájí 27.
srpna svůj zkušební provoz, který
potrvá do 1. září. V době uzávěrky
Lilie zatím nebylo jasné, jaký pro-
gram bude v rámci zkušebního pro-
vozu promítán. Doplňující informace
k tomuto týdnu diváci naleznou
na webových stránkách města Lito-
myšle. "V neděli 2. září předpokládá-
me slavnostní otevření plně
digitalizovaného kina. Od 17.00 se
bude promítat třetí pokračování
úspěšného animovaného filmu
pro děti Madagaskar III režiséra
Erica Darnella, od 19.30 navážeme
projekcí amerického filmu Temný
rytíř povstal od režiséra Christophe-
ra Nolana. Oba snímky se pohybují
na nejvyšších místech žebříčků
popularity po celém světě. Diváci se
dále mohou těšit na nejlepší filmy
poslední doby, které nemohly být v Litomyšli promí-
tány z důvodu zastaralého vybavení kina. V hledáčku
máme filmy jako Muži v černém 3, Sněhurka a lovec,
Prometheus, Doba ledová IV: Země v pohybu, Nedo-
tknutelní, The Amazing Spider-Man a další, " říká
Leoš Krejčí, designovaný ředitel Smetanova domu,
pod který nyní kino Sokol spadá.
V novém kině se navíc připravuje znovuobnovení fil-
mového klubu. "Každý třetí čtvrtek v měsíci bude

vyhrazen filmovému klubu, jehož
členové se budou aktivně podílet
na skladbě klubového programu.
První klubové promítání je připravo-
váno na 20. září - v jednání je film
Markéta Lazarová režiséra Františka
Vláčila," poznamenává Leoš Krejčí.
Z důvodu zachování možnosti pro-
mítání archivních filmů zůstane
v kabině také staré promítací zaříze-
ní na filmové pásy o šířce 35 mm.
Na návštěvníky kina Sokol čeká
zbrusu nové plátno o rozměrech 7x3
m, nové ozvučení od firmy QSC řady
7.1 - tzn. zvukový procesor, repro-
duktory, zesilovače...
Kino je také vybaveno aktivním 3D
systémem (vč. aktivních brýlí 3D)
k projekci 3D filmů a disponuje sate-
litem, který umožní přímé přenosy
kulturních či sportovních akcí.

"Od příští divadelní sezóny bychom chtěli spustit
přímé přenosy z Metropolitní opery New York v HD
rozlišení," dodává Leoš Krejčí.
Rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení kina.
"Pokud se podaří sehnat dostatek finančních pro-
středků, ať už z dotačních nebo soukromých zdrojů,
budou opravy zázemí kina Sokol pokračovat i v příš-
tích letech," upozorňuje Leoš Krejčí.
Digitalizaci kina provedla firma D-cinema. Projekt je
spolufinancován ze Státního fondu České republiky
na podporu a rozvoj české kinematografie.            -ps-

Digitalizované kino Sokol chystá
slavnostní otevření

Poslanecká sněmovna odhlasovala v pátek 13. červen-
ce novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Dřívější
úprava podle kritiků zákona zvýhodňovala velká
města před malými. „Pro Litomyšl to znamená navýše-
ní příjmů rozpočtu o cca 12 miliónů korun. Tyto pení-
ze investujeme do oprav majetku města – nehodláme
z nich financovat žádné nové projekty,“ uvedl staros-
ta Litomyšle Michal Kortyš.
Informace, na jaké konkrétní opravy budou peníze
použity, se dozvíte v příštích číslech Lilie.                -ps-

Novela rozpočtového
určení daní – dobrá
zpráva pro malá města

Ve dnech 24. dubna – 11. července probíhala na Měst-
ském úřadě v Litomyšli kontrola Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu. Úředníci NKÚ zkoumali, zda peněžní
prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené
na realizaci projektu Revitalizace zámeckého návrší
byly použity v souladu s platnou legislativou. Kontro-
la NKÚ žádné pochybení neprokázala.                        -ps-

Zámecké návrší
pod drobnohledem

Fungování světelné
signalizace zůstalo
zachováno

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

V Kině Sokol je nainstalována pro-
mítací technologie 3D od firmy NEC
s rozlišením 2K (2048×1080 bodů).

Krátce
17. mezinárodní smyčcové kurzy. Ve dnech 22.

července - 12. srpna probíhají v Litomyšli již 17. mezi-
národní smyčcové kurzy. Studenti konzervatoří
a vysokých škol se pod vedením profesora Milana Vítka
a špičkových zahraničních lektorů po tři týdny inten-
zivně zdokonalují ve hře na smyčcové nástroje. Výsled-
ky jejich práce můžete slyšet na koncertech
pro veřejnost. Jejich seznam naleznete v rubrice Kam
v Litomyšli.                                                                  

Další úspěch infocentra. Litomyšlské informační
centrum uspělo v celorepublikovém anonymním testu
infocenter MF Dnes. Z kontrolních informačních cen-
ter obsadilo výborné druhé místo.                           

Olivetská hora vydává své poklady. Vzhledem ke
zpoždění archeologického výzkumu na zámeckém
návrší bude avizovaná výstava nálezů z činnosti
archeologů - Olivetská hora vydává své poklady - zahá-
jena dne 3. září a potrvá do konce října.                  

Červencový speciál Země světa o českých památ-

kách UNESCO. Koncem července vyšel další cestova-
telský speciál, který poměrně dopodrobna a poutavě
představuje všech dvanáct památek UNESCO na území
České republiky. Po extra číslu časopisu Koktejl si
i redakce časopisu Země světa všimla významného
výročí, které si v souvislosti se Seznamem světového
kulturního a přírodního dědictví v letošním roce při-
pomínáme. Přesně před dvaceti lety byla zapsána
na Seznam UNESCO historická jádra Prahy, Českého
Krumlova a Telče. 
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Cena purkmistra Laška má podobu
zlacené medaile

Cena purkmistra Laška, kterou uděluje Rada města
Litomyšle, je hned po čestném občanství tím nejvyšším
možným vyznamenáním. „Je to cena, pokud ne
za životní, tak určitě za mnoho let trvající zásluhy,“
vysvětluje místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský,
který je přesvědčen, že medaile bude cenná
nejen svou vahou, ale také uměleckou hod-
notou.
Cena purkmistra Laška má podobu zlace-
né medaile, kterou podle návrhu
významného Litomyšlana žijícího
v Praze, akademického sochaře Jiřího
Věnečka, vyrazil pražský medailér Petr
Kazda z firmy Triga. 
„Při přípravě návrhu jsem kontaktoval
vnučku pana purkmistra Laška, se kterou
jsem konzultoval podobu medaile. Dostal jsem
fotografie ze tří období života pana purkmistra,“ popi-
suje Jiří Věneček a dodává: „Jsem samozřejmě rád, že
jsem tuto cenu mohl navrhnout. Všechny věci, které
dělám pro Litomyšl, dělám rád. Myslím, že už jsem jich
udělal dost. Byly to především bronzové desky - napo-
sled zkamenělina ryby v Klášterních zahradách.“ 

Jiří Věneček patří ke špičce svého oboru. Na svém
kontě má řadu medailí i pamětních mincí. Za nejvý-
znamnější považuje zlatou dvoutisícikorunu s moti-
vem litomyšlského zámku, kterou „vydala“ Česká
národní banka v roce 2002. „Podařilo se mi vyhrát

v soutěži deset století architektury na mincích,
právě v renesanci – vzhledem k Litomyšli je

to moje nejcennější práce.“
Medaile - Cena purkmistra Laška má
průměr 50 mm a hmotnost 65 g. Je
vyrobena z materiálu zvaného tombak,
což je slitina s 90% obsahem mědi
a 10% obsahem zinku. Povrch je pozla-

cen dukátovým zlatem, které se svou
kvalitou blíží zlatu ryzímu. „Před zlacením

se dělá speciální úprava – po běžných záleži-
tostech, tedy ražbě a soustružení, se medaile

opískuje křemičitým pískem, setře se pemzou, vršky se
vyhladí a vznikne kontrast lesku a matu. Když se
pozlatí dukátovým zlatem, okopíruje materiál jak lesk,
tak mat,“ vysvětluje jedinečný výrobní postup medai-
lér Petr Kazda.

-ps- foto Petr Kazda st. a Vojtěch Stříteský

Miroslav Bárta: Jsem přesvěd-
čen, že paní doktorka Šmákalo-
vá by tuto medaili dostat měla.
Především za její fantastický
přístup k pacientům, který
měla odjakživa: vždycky se cho-
vala ke každému stejně – v jejím

chování nikdy nehrály roli sociální rozdíly. Je ochot-
ná, příjemná – opravdu sympatická osoba, ke které
máte hned od počátku důvěru. Sám jsem prodělal
onkologické onemocnění – přístup paní doktorky mi
velmi ulehčil ten hrozný šok, když vás něco podob-
ného potká. Přístup lékaře je velice důležitý. 
Paní doktorku znám od začátku 70. let. Ležel jsem
se zlomenou rukou na chirurgii – bylo to ještě
za primáře Güttnera. Už tenkrát si mne získala svým
vlídným přístupem. 
Potom jsem s ní komunikoval už jako zaměstnanec
nemocnice. Několik let jsem pracoval na dispečin-
ku. Pokud bylo něco potřeba, třeba zajet na LDN
vyměnit cévku, paní doktorka jela, a to i přesto, že
kvůli tomu pak měla problémy… Někteří kolegové to
totiž neviděli rádi - radši převezli pacienta na ambu-
lanci. Ona však věděla, že pro nemocného je převoz
hrozný, nasedla do sanity a jela jej ošetřit.

Petr Jonáš: U doktorů se větši-
nou oceňuje odbornost, pečli-
vost a obětavost – to
samozřejmě u doktorky Šmáka-
lové také platí. Na prvním místě
bych však ocenil její komunika-
tivnost, která mnohdy našim

lékařům a odbornému personálu chybí. Dokázala
vlídným slovem s každým pohovořit, ať už byl jaké-
hokoliv vzdělání nebo jakékoliv skupiny lidí. Neměl
jsem tolik možností být jejím pacientem, ale pokud
tam byla, na oddělení vládla pohoda a o pacienty
bylo, řekl bych, výjimečně postaráno. 
Měl jsem tu možnost zpívat s paní doktorkou
v pěveckém sboru Vlastimil, kam ona také docháze-
la. Zpívala alt. Pěvecký sbor je tělesem složeným
z lidí různorodých zájmů, kteří se musí podřídit jed-
nomu cíli – nacvičit něco pořádného. Paní doktorka
Šmákalová byla vždy klidná, svědomitá – totéž jako
v práci. Nikdy bez omluvy nezmeškala zkoušku.
Vždy byla velmi společenská. Dokázala mluvit
o všem – snad kromě sportu. S ženami mluvila
o vaření, o zemědělských pracích, cestování. Často
navštěvuje koncerty – zejména Litomyšlské hudeb-
ní večery – to je její velký koníček. 
Paní doktorka Šmákalová byla pro Vlastimil velkým
přínosem. Nemyslím, že by byla výjimečným sólis-
tou, byla jedním z pilířů sboru.

Pavla Brýdlová: S paní doktor-
kou Šmákalovou jsem pracovala
asi 30 let na chirurgii. Vím, že si
ocenění zaslouží, protože je to
nezměrně obětavý člověk. Tak
by asi lékař měl vypadat… Ona
je však někdy obětavá až
do seberoztrhání. V každém pří-

padě se vždy k pacientům chovala pěkně. Nevím,
jestli by se jí v tomto smyslu někdy něco dalo
vytknout. Vzdělávala se, za pana primáře Komárka

šla na druhou atestaci. Pan primář byl tehdy rád, že
má všechny lékaře erudované. Pak získala ještě spe-
cializaci na obor cévní – dělá cévní poradnu, také
gastroporadnu. Má zkušenosti v několika chirurgic-
kých oborech. 
Paní doktorka Šmákalová je hudbymilovná - společ-
ně jsme chodívali dost na koncerty. Každý rok mi
vozí sadbu kytiček, kterou pěstuje na chalupě. Má
velmi ráda květiny. 
Její přístup k pacientům asi vychází z toho, že je
pravověrnou křesťankou. Od dětství v tomto duchu
byla vychovávána a vstřebala to do sebe tak, že
z toho žije celý život. Je škoda, že nemá rodinu, pro-
tože by to měla komu předávat, ale je to tak: věnuje
se plně medicíně a pacientům.

Alois Vojta: Spolupracoval jsem
s ní více než 40 let. Je to lékař-
ka mimořádně pracovitá, zod-
povědná a v tomto oboru
naprosto spolehlivá, což jsou
vlastnosti velmi cenné. Navíc je
velice skromná a nenápadná.
Taková osoba skutečně zaslouží

pozornost. Jako lékařka je velmi vzdělaná, navíc ji
zajímá hudba, výtvarné umění, poezie... Z umělců
má oblíbenou akademickou malířku Ludmilu Jando-
vou a básníka a grafika Bohuslava Reynka. Je
nekonfliktní, přátelská jak ke kolegům, tak k paci-
entům. 
Paní doktorka není typ člověka, který by rád vystu-
poval na veřejnosti, ale je fakt, že ve svém oboru je
prostě dokonalá. Ptal se Prokop Souček

Jedna z nejvýraznějších osobností litomyšlské histo-
rie 20. století. Člen Československé národní demokra-
cie. Od roku 1904 pracoval v zastupitelstvu a radě
politické obce Litomyšl. V letech 1919 - 1941 byl purk-
mistrem politické obce Litomyšl (dnes starosta
města).Vystudoval lékařství na Karlově univerzitě.
V Litomyšli se usadil v roce 1900 a zřídil si zde svou
soukromou praxi. „Dělal všechno od plombování zubů
až po ošetření zlomenin. Tehdy se doktoři na této
úrovni nijak nespecializovali. Začal pracovat v nemoc-
nici. Obvodní lékaři tam docházeli pomáhat. V roce
1902 se stal Lašek v nemocnici sekundářem - druhým
stálým doktorem. Primářem byl Dr. Welz. Po smrti pri-
máře Welze v roce 1921 byl Lašek jmenován řídícím
primářem a tuto funkci zastával až do roku 1935.
Za jeho primariátu nemocnice zaznamenala obrovský
rozkvět. Vzkvétala však i samotná Litomyšl, a to jak v
kulturním, tak i veřejném životě. Rozmach zazname-
nal i stavební vývoj města - stavěly se celé nové čtvr-
ti,“ uvádí litomyšlský archivář Stanislav Vosyka, který
osobě Františka Laška věnoval několik studií a před-
nášek. Po svém příchodu do Litomyšle se Lašek zapo-
jil aktivně do spolkového života. Bylo málo spolků,
jejichž nebyl členem. Jedním z nejdůležitějších, kde
figuroval, byla Beseda, kulturně-osvětový spolek. Zde
byl Lašek funkcionářem a jeden čas i předsedou. Lašek
byl také velkým znalcem a milovníkem výtvarného
umění, významně se zasloužil o vznik městské gale-
rie, později vedl její kuratorium a ředitelství. Vedle
povinností, které souvisely s výkonem úřadu primáře
a úřadu purkmistra, Lašek hojně přednášel a publiko-
val. Dodnes nepřekonané a hojně citované jsou jeho
spisy historické, zejména „Litomyšl v dějinách
a výtvarném umění“ a „Oživené litomyšlské paměti“.
Publikoval však i díla vysoce odborná, lékařská. Jed-
nou ze slavných knih Laška - lékaře byl titul „Válečná
léta 1914 - 1916, Kapitoly z válečné chirurgie a zkuše-
nosti z C. a K. válečné nemocnice ve Vysokém Mýtě,“
vydáno 1917 v Litomyšli.                                strana 5 7

František Lašek 
(* 1872 Česká Třebová, † 1947 Litomyšl)

Medailér Petr Kazda a akademický sochař Jiří Věneček Nová medaile přichází na svět

Anketa: Co říkáte tomu, že by ocenění měla převzít
právě doktorka Hana Šmákalová?
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Také váš názor může ovlivnit úpravu Vodních valů
Od začátku letošního roku připra-
vuje Město Litomyšl ve spolupráci
s nadací Proměny projekt úpravy
Vodních valů a parku u Smetanova
domu. Cílem aktivit, které v tomto
roce probíhají, je identifikovat
potřeby a požadavky uživatelů
území a připravit podklady
pro architektonickou soutěž. 
V průběhu května a června probě-
hla tři setkání formou workshopů,
které poskytly podklady pro detail-
nější analýzu současného stavu
a návrhy na možné budoucí využití
zájmového území. Dvě z těchto
setkání byla určena studentům
střední pedagogické školy a gym-
názia. Na třetím se sešli zástupci
občanských sdružení, spolků,
místních obyvatel a skupin se spe-
cifickými potřebami. 
Mezi hlavní pozitivní stránky
území řadili účastníci workshopů
především možnost využití klidné-
ho a dostupného místa přírodního
charakteru. Oceňují na něm záro-
veň vybavení v podobě dětského
hřiště a zázemí pro kulturní aktivity ve Smetanově
domě a jeho okolí. Vedle toho poskytuje území prostor
pro výuku okolním vzdělávacím zařízením.
Mezi hlavní problémy patří nebezpečné či nepohodlné
řešení dopravní situace v ulici Vodní valy. Problém
v bezpečnosti vnímají specificky studenti v oblasti nad-

chodu přes rychlostní komunikaci,
kde se vyskytují rizikové osoby.
Absence kvalitního osvětlení
v tranzitních částech parku je dal-
ším důvodem k obavám. Obecným
problémem je údržba či stav růz-
ných částí území. Jedná se přede-
vším o komunikace a stav
chodníků, zeleně, hřiště nebo také
zázemí pro kulturní aktivity. Řada
míst jako hřiště či sportoviště by si
dle účastníků workshopů zaslouži-
la doplnění o herní prvky jak
pro menší, tak starší děti a mládež,
či další prvky mobiliáře.
Většina návrhů budoucího využití
území reagovala na stav popsaný
výše. Zásadní problémy související
zejména s dopravou, bezpečností
a údržbou by podle účastníků set-
kání měly být odstraněny. Zejména
zlepšení zázemí pak může napo-
moci ke zvýšení komfortu využití
celého prostoru. Naprostá většina
všech účastníků zdůrazňovala vyu-
žití přírodního či romantického
charakteru území, změny podmi-

ňuje maximálně k přírodě citlivým přístupem. Přírodní
prvek by měl být dle řady lidí posílen například zvýše-
ním diverzity místních druhů a případně využit k výu-
kovým účelům. Tímto způsobem se má dosáhnout toho,
aby území poskytovalo možnosti trávení volného času
co nejširšímu okruhu uživatelů. Zázemí dostupné

v současnosti by se mělo rozšířit o takové prvky, které
budou sloužit dalším věkovým skupinám. 
Návrh nových prvků, na kterých se často shodovali
účastníci různých dílen, souvisí s posílením prostupnos-
ti území a využitím řeky. Řada účastníků by v budoucnu
ráda viděla řeku zpřístupněnou a doplněnou o nový způ-
sob jejího překonávání. Také využití území pro kulturní
aktivity řadu lidí inspirovalo k návrhům na vytvoření
nového chráněného prostoru, např. altánu.
Kromě setkání u kulatých stolů byla příležitostí k dis-
kusi o proměně nábřeží také červnová akce v rámci
celostátního Víkendu otevřených zahrad. Jejím cílem
bylo zapojit do projektu nejmladší občany Litomyšle
a oživit nábřeží ještě před plánovanými úpravami.
Během odpoledne se děti s rodiči mohly zapojit napří-
klad do výtvarné dílny Město je karneval, kterou připra-
vila nadace Proměny. Děti si při ní vyzkoušely, z čeho se
skládá město a jakou úlohu v něm má pro člověka zeleň.
Zájemci mohli v doprovodu zástupců střední zahradnic-
ké a technické školy vyrazit na prohlídku zájmového
území. Pro děti připravilo občanské sdružení Generace
89 spolu s Rodinným centrem a skauty řadu soutěží
a her. Svůj názor na podobu nábřeží jste mohli vyjádřit
v Knize proměn.
Vyhodnocení dotazníkového šetření bude k dispozici
po uzávěrce srpnového vydání Lilie. Všechny výstupy
z workshopů, z dotazníkového šetření a veřejného set-
kání budou souhrnně zapracovány do podkladů
pro architekty, kteří dostanou za úkol vytvořit návrhy,
které respektují názory veřejnosti. 
Pokud vás zajímá, jak dopadlo dotazníkové šetření
a chcete zároveň vyjádřit názor k budoucímu využití
Vodních valů, zúčastněte se zářijového veřejného pro-
jednání. Proběhne 17. září v 18 hodin ve Smetanově
domě a zúčastní se ho zástupci Města Litomyšle, nada-
ce Proměny a nezávislý moderátor ze společnosti Agora
CE. Jste srdečně zváni.                                Jolana Říhová

nadace Proměny, foto Proměny

Účastníci jednoho z pracovních setkání,
které organizovala nadace Proměny spolu
s městem Litomyšl. V Rodinném centru
Litomyšl se sešli zástupci zájmových sku-
pin a předkládali své návrhy budoucí
podoby Vodních valů a parku u Smetanova
domu.

Místo výkonu práce:

Město Litomyšl

Platové podmínky:

- platový tarif - podle přílohy č. 1 k NV 564/2006
Sb., 12. platová třída,  stupeň podle uznané praxe,

- příplatek za vedení,
- osobní příplatek - podle dosahovaných výsledků

Předpokládaný termín výběrového řízení:

září-říjen 2012

Předpokládaný nástup do funkce:

01.01.2013 resp. dle dohody
Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se
o pozici ucházet znovu.

Předpoklady pro jmenování ředitele:

- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- vzdělání SŠ s nejméně pětiletou praxí v řízení

kolektivu
- znalost právních norem v oblasti činnosti a hos-

podaření příspěvkových organizací
- aktivní znalost jednoho světového jazyka
- všeobecný rozhled v oblasti kultury, vzdělávání

a spolkového života města a regionu
- dobrá uživatelská znalost práce na PC, znalost

elektronické komunikace, textového a tabulko-
vého editoru

- řidičský průkaz skupiny B

Další preferované schopnosti, vlastnosti

a dovednosti:

- vysoké pracovní nasazení, iniciativa, flexibilita
- zodpovědnost, spolehlivost, časová disponibilita
- nepodjatost, morální bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, adresa pro doručování, číslo
telefonu, e-mail

Přílohy k přihlášce:

- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosa-
vadních zaměstnáních a odborných znalostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

- koncepce činnosti příspěvkové organizace v ho-
rizontu šesti let

- „čestné prohlášení“ a „lustrační osvědčení“
(postačí doklad o podání žádosti o vydání osvěd-
čení) v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., tzv. „lustrační zákon“ (nevztahuje se
na občany narozené po 1. prosinci 1971)

Podání přihlášky: 

Přihlášky s požadovanými doklady dodá uchazeč
v obálce označené „Výběrové řízení na ředitele ZN-
NEOTVÍRAT“ nejpozději do 14.09.2012 na adresu: 
Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl

Bližší informace podají: 

Ing. Bohuslav Pulgret,
tajemník MÚ Litomyšl, 461653310
Ing. Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cest. ruchu, 461653311
Možnost zaslání těchto materiálů v elektronické
podobě
- Předpokládaná činnost příspěvkové organizace

po založení
- Předpokládaná náplň práce nového ředitele

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Litomyšl, zřizovatel příspěvkové organizace Zámecké návrší Litomyšl, 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITEL/KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ
Druhé kolo soutěže
„Česká inspirace –
města plná života!“
„Česká inspirace - města plná života“ - takový je název
soutěže, kterou vyhlásilo sdružení Česká inspirace
v únoru na veletrhu Holiday World. První kolo soutěže
již má své vítěze. Vyhlášeni byli v polovině června
v rámci festivalu Arts&film v Telči. Kvízové soutěže,
která probíhala výhradně na webu www.ceskainspira-
ce.cz, se zúčastnilo celkem 870 lidí. Toto číslo nás mile
překvapilo a hned jsme začali připravovat další kolo. 
Druhé kolo bylo odstartováno začátkem července
a potrvá až do 31. ledna 2013. Podmínky účasti v sou-
těži jsou opět velmi jednoduché. Stačí do 31. ledna
2013 vyplnit kvíz umístěný na webových stránkách
www.ceskainspirace.cz a pak si při troše štěstí užít
některou z výher a prožít spoustu zajímavých chvil
ve městech České inspirace. 
Vyrazit budete moci na víkendový pobyt do Chebu,
budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si Kut-
nou Horu z paluby letadla nebo získat golfové mini-
mum na Šiškově mlýně u Telče. V litomyšlské
restauraci Bohém, která je součástí čtyřhvězdičkové-
ho designového hotelu Aplaus, na vás čeká výborná
večeře a poté si můžete prohlédnout expozici soch
Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení. S rodinou si
také můžete užít den v Rodinném zábavním parku
Tongo v Hradci Králové nebo se naučit tkát v Domu
gobelínů, který se nachází v Jindřichově Hradci. Zdá
se vám to málo romantické? Potom nezbývá, než si
přát, abyste vyhráli například vstupenky do věže kos-
tela sv. Jakuba v Poličce, kde se narodil Bohuslav Mar-
tinů nebo vstupenky na komentovanou prohlídku
města Třeboň s baterkou a za úplňku.         
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žádné stra-
chy, všechny odpovědi naleznete na webu.  Předání
cen proběhne v rámci únorového veletrhu Holiday
World v Praze.                                    Michaela Severová

manažerka svazku obcí Česká inspirace
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Kastelánka Jana Sehnalová končí na zámku Litomyšl
Naopak je něco, čeho jste chtěla

dosáhnout a bohužel to nevyšlo?

Čeho jsem chtěla dosáhnout, bylo,
aby zámek mohl začít žít svým vlastním
životem. Mrzí mě, když slyším: „Lito-
myšlský zámek, to je tam, kde je ten
festival.“ Nechtěla jsem, aby náš zámek
byl vnímán jako hezká kulisa festivalu
Smetanova Litomyšl. Chtěla jsem
zámku vrátit jeho tvář – důstojné,
romantické a historií protknuté místo.
Když jsem zjistila, že anglický park byl
převeden na Město Litomyšl a bude

procházet revitalizací, ale francouzská zahrada nám
zůstává, nechala jsem zpracovat historický průzkum
zahrady a na základě jeho výsledků se vypracovaly
plány nové krásné francouzské zahrady. Žádná moder-
na, ale romantika, která k zámkům patří. Jen si před-
stavte. Uprostřed pískovcová kašna s vodotryskem,
kolem ní lavičky. Dvě velká bludiště, vysázené záhony
z letniček a loubí porostlá popínavými růžemi. Fran-
couzská zahrada tak, jak má být, vše upraveno, zastři-
ženo, opečováváno. Ale po letošním ročníku festivalu
Smetanova Litomyšl mi po všech incidentech, které
nastávaly při průjezdu kamionů i dalších velkých aut,
navážejících kulisy a techniku přes francouzské
zahrady, došlo, že tak to bude navždy. Moje plány
s francouzskou zahradou zůstanou jen nesplněným
snem. Nedokázala jsem nikomu vysvětlit, že přístup
k tomuto místu se musí změnit. Přece tady navždy
nebude neutěšená pseudofrancouzská zahrada s roz-
bitými cestičkami a olámanými keři. Bohužel, bude.
Obrovská nákladní auta se dál při festivalu budou
vytáčet na trávnících, protože na cestičky se nevejdou
a kulisy na představení je nutné na zámek přivážet
velkými kamiony, protože tak je to ekonomicky únos-
né. Menších aut by bylo zapotřebí více, a to by také
stálo více peněz. Přenosové vozy dál budou rozjíždět
pískovcové dlaždice u zámku, protože přenosy z festi-
valu jsou rovněž zapotřebí. Veliké kovové prvky
na stavbu zastřešení se také do zámku nějak dostat
musí a máme tu opět francouzské zahrady a je problém
vyřešen. Vlastně jaký problém, vždyť tak se to dělalo
vždycky, tak proč něco měnit. Proč například postavit
zastřešení na festival za týden s vyššími náklady, když
se může stavět skoro celý měsíc a nestojí to tolik. Ono
to stojí, ale bohužel účet je na vrub zámku. Představte
si, že rozjedete každoročně sezónu, pořádáte akce
a jiné aktivity a v půli května vše zastavíte a díváte se,
jak se vám nádvoří mění ve staveniště. Stavební hluk
a vše co stavba přináší, nelze opravdu skloubit
s důstojným provozováním zámku. Nelze pořádat svat-
by ani jiné akce, protože zkrátka není kde a hlavně
není na to klid. Genius loci zámku je pryč. A máme
postaveno a začíná festival. Festival je krásný, slav-
nostní a dlouhý. Denně se zámek naplní víc jak tisícov-
kou lidí, ale to jsou hosté festivalu. Pouze velmi malá
skupina z nich následně navštíví zámek. A vím, co
říkám. Po dva roky, s úmyslem propojit chod zámku
s festivalem, jsme po předložení festivalové vstupenky
po dobu Smetanovy Litomyšle poskytovali na prohlíd-
ky zámku slevu a ne malou - 50 korun na dospělou

osobu. Přesto jsem větší zájem o návštěvu historických
expozic nezaznamenala. Také bych se jako host zámku
nechtěla proplétat mezi těžkými závěsy, židlemi
na arkádách, neslyšela výklad průvodce, protože
orchestr právě ladí, či zkouší, neviděla to či ono, pro-
tože je to konstrukcí překryto. Počkala bych si, až
bude po té slávě. Když ale je po slávě, přichází bourá-
ní, technika, hluk a máme půli července. Na splnění
plánu výnosů už nám do konce sezóny moc času
nezbývá. Ovšem bez výnosů nemohou být náklady
a bez nákladů nemůže být provoz. Zámek totiž žije
z peněz, které si sám vydělá. Státní příspěvek se neu-
stále krátí a v současné době nestačí pokrýt ani platy
deseti stálých zaměstnanců. Vše ostatní si musí zámek
financovat ze svého provozu. A čím si má zámek vydě-
lávat? Ukazujeme zámek a pronajímáme zámek, nic
jiného nemáme. Vrátím se k vaší otázce. Ano, to se mi
nepovedlo. Nedokázala jsem prosadit, aby zámek byl
brán jako plnohodnotný partner. A po letošním, mém
třetím festivalu, jsem pochopila, že se mi to nemůže
povést. Festival musí žít! A aby mohl žít, musí fungo-
vat tak jako doposud, protože tak to bylo a bude. Fes-
tival toto město potřebuje, festivalem se zde žije,
z festivalu mnoho lidí žije a spousta lidí jej i miluje.
V současné ekonomické situaci, kdy je nutné šetřit
na všem a za každou cenu, nelze očekávat, že by
někdo uspěl s argumentem: „Toto by šlo jinak, bylo by
to třeba dražší, ale zámku by to pomohlo.“
Co byste popřála svému nástupci?

Přemýšlím, co popřát nástupci. Snad jen jediné,
aby vždy myslel na to, že je kastelán, správce zámku.
Měl dost síly sloužit zámku a kolem sebe alespoň pár
slušných lidí, kteří mu s tím obrovským břemenem
občas pomohou.
Nebude se vám po zámku a Litomyšli stýskat?

To zatím nevím, stále jsem ještě kastelánka a působím
v Litomyšli na zámku. Jak se znám, špatně rychle zapo-
mínám a na dobré se vzpomíná hezky. Stýskat se mi bude
po některých lidech, ale Litomyšl od Kostelce, kde byd-
lím, dělí necelých 50 kilometrů. Takže jaképak stesky.
Kdybyste měla v několika větách shrnout své půso-

bení v Litomyšli, co byste řekla? Naplnila jste

všechny své plány, se kterými jste nastupovala?

Shrnout tři nabité roky života do pár vět. Přišla
jsem, zažila věci nevídané a odcházím. Kdo bude chtít
za mnou práci vidět, ten ji jistě uvidí. Kdo bude chtít
šlehnout jazykem plamenným, učiní tak.
Co budete po odchodu ze zámku dělat? Jaké máte

plány do budoucna?

Řeknu vám, co dělat nebudu. Nebudu pracovat
ve státní správě. Za ty tři roky jsem si jí užila měrou
vrchovatou, takže jediné po čem toužím, je klid
a pohoda. Plán do budoucna mám jediný, být máma.
Chci dělat úplně normální věci, jako vařit oběd,
o víkendech grilovat na naší zahradě, jezdit o prázdni-
nách na výlety, natrhat si třešně a pak z nich třeba
uvařit knedlíky (to se tedy  budu muset ještě naučit),
zkrátka dělat to, na co mi bohužel při kastelánství
nezbýval čas. A stran mého odchodu - výpověď jsem
podala 9. 7. 2012, takže dvouměsíční výpovědní lhůta
mi vyprší k poslednímu září.

Ptala se Jana Bisová

Kastelánka Státního zámku Litomyšl
Jana Sehnalová oznámila konec svého
působení v památce UNESCO. Tuto
informaci již potvrdila i ředitelka
Národního památkového ústavu, územ-
ního odborného pracoviště v Pardubi-
cích Mgr. Naděžda Pemlová. „Výpověď
předala zaměstnavateli paní Jana Seh-
nalová ke dni 10. 7. 2012. Výpovědní
doba končí k termínu 30. 9. t.r.,“ sděli-
la na dotaz redakce. Požádali jsme
proto Janu Sehnalovou o rozhovor,
který vám nyní přinášíme: 
Hned na úvod přímá otázka na tělo. Proč odcházíte? 

Můj život byl poslední roky velmi rychlý, hektický
a podívám-li se na pár měsíců zpět, vystihují je nejlépe
slova klasika: „Tento způsob žití zdá se mi býti poně-
kud nešťastným.“ Během posledních tří měsíců jsem
po dvou autonehodách vystoupila ze dvou zdemolova-
ných aut. Nevím, komu mám poděkovat, zda-li mému
manželovi, že mi dopřál luxusu jezdit do práce v kva-
litních autech, která mě ochránila, nebo někomu jiné-
mu, kdo v danou chvíli byl při mně. Když jsem při
letošním festivalu seděla na zámku u počítače a díva-
la se na fotky, které mi z výletů posílal můj muž se
synem, najednou jsem si položila otázku, proč nejsem
s nimi. Proč neslézám po stopách Jánošíka a horních
chlapců slovenské hory, proč o víkendech sedím
v zámecké pokladně, proč po večerech hlídám akce
na zámku, proč v noci při bouřce běhám po zámku
a snažím se zavírat okna, která nedrží v rámech, proč
ve svém volnu chystám nové výstavy a shromažďuji
exponáty, proč bojuji o záchranu podzemních chodeb,
které díky stavebním úpravám na zámeckém návrší
nelze využívat jako dříve. A najednou je těch proč víc
a víc. Na otázku proč by mělo následovat protože.
A když najednou nenaleznete rozumné protože, ba
dokonce nenaleznete žádné protože, jediné, co může
po takovém závěru následovat, je změna stavu věcí.
A tou je můj odchod ze zámku, z Litomyšle, z památko-
vého ústavu, z rozestavěného návrší, zkrátka
od všeho, co mi poslední roky přišlo jako strašně moc
důležité, ale najednou pro mne naprosto ztratilo
smysl. Už bych nebyla dobrý kastelán, protože tam
kde úsilí vystřídalo rozčarování a zklamání, tam kde
zápal vystřídal mar a zmar a zbyla jen lhostejnost, tam
už nic dobrého nevzejde.
Na co jste za dobu svého působení na zámku nejvíce

pyšná? Co se vám nejvíce povedlo?

Když jsem nastupovala jako kastelán do Litomyšle,
vůbec jsem zámek, podmínky, za jakých je provozo-
ván, ani vlastní stav neznala. Musím přiznat, že jsem
prožila rozčarování hned na začátku. Nedomnívala
jsem se, že památku UNESCO, vlajkovou loď památko-
vého ústavu, jak mi byl vedením zámek presentován,
naleznu v tak neutěšeném stavu. Co se mi povedlo?
Vyklidit a uklidit celý zámek. Zavést pořádky, které si
myslím, že jsou naprosto běžné na jiných objektech,
ale v Litomyšli tomu tak nebylo. Jeden příklad
za všechny - klíčové hospodářství. Tak to byla krabice
plná rezavých klíčů. Nikdo nevěděl, kdo vlastní klíče
od zámku. Nikdo nebyl schopen nalézt ten správný klíč
v potřebný čas. Byly to skutečně krušné chvíle, ale
povedlo se. Zámek má funkční systém generálního
klíče. Zdokonalený zabezpečovací systém, fungující
strážní službu. Což také musím vzpomenout, nebylo
jednoduché. Muselo dojít k výměně zaměstnanců,
neboť někteří nebyli ochotni nebo fyzicky schopni
plnit své pracovní povinnosti v podobě pravidelných
pochůzek po zámku. A když už jsem u zaměstnanců,
musím zmínit další úspěch. Povedlo se mi přebudovat
prostory správy zámku tak, abych mohla pro všechny,
kdo pracují na zámku, zajistit důstojné podmínky
k práci. Dříve totiž byli pracovníci zámku rozptýleni
po budově i přilehlých objektech a mnohdy jenom
najít je, byl nadlidský výkon. Nyní jsou společné pro-
story pro všechny ve správě zámku, máme novou,
moderně vybavenou kuchyňku, prádelnu, sociální
zařízení. Novou moderní technikou je vybaven prostor
ostrahy zámku, posílen kamerový systém a do celé
budovy rozšířen protipožární a zabezpečovací systém.
To totiž byla má priorita - ochránit zámek.
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Velmi kladně byla odbornou veřejností přijata Příruč-
ka k ošetřování zlomenin vydaná v roce 1932. „Laško-
vi však bylo vytýkáno, že málo přihlíží k úrazům, které
se staly při sportu, jenž zaznamenal obrovský rozvoj.
Lašek totiž neměl rád sport, neměl rád tanec a jiné
druhy lidové zábavy,“ popisuje Stanislav Vosyka. Podle
pamětníků docházel Lašek do purkmistrovského
úřadu pouze dva dny v týdnu. Údajně si však nikdo
nedovolil práci šidit. „Purkmistr přišel, zkontroloval,
zda byly všechny jeho příkazy splněny, a šel zas dál,
protože měl spoustu aktivit. Měl velkou autoritu - tro-
chu to vypadalo i na kult osobnosti. Například jeho 60.
narozeniny slavili lidé až do noci ve Smetanově domě.

Lašek stál na jevišti, kam za ním chodily deputace
a klaněly se mu. Když se kdekoli v republice řeklo pri-
mář Lašek z Litomyšle, všichni věděli, o koho se jedná.
Znal se s řadou osobností prvorepublikové politické
a kulturní elity. Málo se ví, že k Laškovým příbuzným
patřila filmová herečka Hana Vítová, vlastním jménem
Jana Lašková,“ prozrazuje Stanislav Vosyka a připomí-
ná: „Historik Milan Skřivánek v knize ,Litomyšl 1259 –
2009, město kultury a vzdělávání‘ krásně píše, že
období první republiky můžeme nazývat Laškovou
Litomyšlí – toto tvrzení lze jen podepsat. Laškův odkaz
tkví také v tom, že je třeba neustále pracovat a neří-
kat, že něco nejde - jemu šlo všechno. Snad jen jedno
se mu nepodařilo: usiloval o železniční spojení Lito-
myšl – Polička. Byl desítky let předsedou komitétu
pro výstavbu západomoravské spojovací dráhy. I tak je
neuvěřitelné, že takové množství aktivit mohl stih-
nout jeden člověk.“   -ps-

František Lašek 
(* 1872 Česká Třebová, † 1947 Litomyšl)
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TOP09 – Fórum občanů Litomyšle
Vážení spoluobčané,
rádi využíváme tento prostor pro stručnou rekapitulaci
volebního programu TOP09 - FOL s nímž jsme u Vás - voli-
čů, uspěli v roce 2010 v komunálních volbách. Ten obsa-
hoval mimo jiné i následující text: "Ve zpravodaji Lilie
bude vyhrazen prostor k prezentaci názorů a postojů
volebních stran, které budou v zastupitelstvu." Po nece-
lých dvou letech se podařilo ve spolupráci s ostatními
koaličními partnery, ale i za přispění opozice, tento
transparentní počin prosadit. Vyjednávání nebyla vždy
jednoduchá a s tímto krokem není a nebude spojeno
nadšení všech zastupitelů a jistě i řady občanů Litomyšle.
Přesto považujeme tento bod našeho volebního programu
za zásadní a jeho splnění za povinnost. Jak politicky
moudrý tento krok byl ukáže až čas. Skutečnost, že je to
krok transparentní a demokratický je nezpochybnitelné.
Dalším nepříliš populárním, ale dozajista potřebným

bodem našeho programu byla i spravedlivější a průhled-
ná podpora stávajících sportovních oddílů s důrazem
na přiměřenou finanční spoluúčast dospělých. I tento
záměr jsme prosadili a naplňujeme jej skutečně adresný-
mi příspěvky především pro a děti a mladé sportovce
do osmnácti let.
"Z jednání zastupitelstva bude pořizován audiovizuální
záznam, který bude v době konání zastupitelstva
na webových stránkách města zpřístupněn on-line a zde
bude rovněž i archivován." To je další bod našeho voleb-
ního programu. Zatím je pořizován pouze audio záznam,
ale nové elektronické hlasovací zařízení alespoň umož-
ňuje zpětně kontrolovat kdo a jak hlasoval. 
"V kontrolním výboru zastupitelstva města budou
zástupci případné opozice mít funkci předsedy i početní
většinu." I tento bod je částečně splněn. Předsedou
kontrolního výboru je dnes zástupce opoziční ČSSD.

Především zásluhou koalice dnes město hospodaří
s vyrovnaným rozpočtem. 
Ne všechny body našeho volebního programu se nám
však daří naplňovat. Politika, i ta komunální, je přede-
vším o kompromisech a TOP09 - FOL nedisponuje nadpo-
loviční většinou. Slibujeme Vám však, že se pokusíme
prosadit co nejvíce z toho, co jsme si předsevzali. 
Velký závazek vůči vám cítíme především v budování
cyklostezek. Snad nové rozpočtové určení daní (prosa-
zené v parlamentu především zásluhou TOP09) přinese
potřebné finanční zdroje. 
Nedaří se nám příliš prosadit v oblasti rozvoje průmyslo-
vé zóny získáváním dalších investorů a s tím spojených
pracovních příležitostí. Zde jistě existují rezervy, ale
snad je právě třeba CIMBRIA blýskáním na lepší časy.
Věřte, že se snažíme v rámci našich možností splnit
maximum z našeho volebního programu. Naši členové
pracují v komisích a výborech a jsou v nich vidět. Také
o nich a jejich práci vás budeme informovat v další LILII.   

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle

Generace 89
Hurá, sláva, konečně se budeme moci vyjádřit! Tak -
trochu nadneseně - vypadalo naše rozpoložení nad
novelou tiskového zákona (č. 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku),
schválenou v březnu tohoto roku, která má poskyt-
nout opozici prostor k prezentaci svých názorů.  
Máme radost, byť se nám to zdá trochu pozdě – tolike-
rých peripetií jsme mohli být ušetřeni, vždy, když jsme
něco organizovali! Počínaje Farmářskými trhy přes
Bleší s Větráním šatníků, projekt proměny Vodních
valů, čištění Loučné, Víkend otevřených zahrad, peti-
ci za „pětatřicítku“, výzvu k očištění náměstí od pře-
míry vystaveného zboží konče Prima odpolednem… Tu
trapnou a nedůstojnou anabázi, jestli v Lilii zveřejní

naše jméno, když jsme lidi chtěli „jen“ pozvat! Jistě,
dělali jsme to rádi, pro sebe stejně jako naše kamará-
dy, přátele, známé, lidi z našeho města… Tolik času
a vložené energie, abychom se nakonec dověděli:
´Děkujeme, ale litujeme, název GENERACE 89 bude
vynechán.´ Jako bychom byli spojenci Lorda Volde-
morta: ti, jejichž jméno nesmí být vyslovováno...´
Dá se to vysvětlit. Z volební kandidátky SNK Genera-
ce89 jsme se rozprchli do zastupitelstva a komisí rady
města. A dál? Co dělat, když chceme něco dělat
a nechceme se přitom doprošovat, čekat, podřizovat?
Nejlepší způsob je založit občanské sdružení. 
Tak vznikla GENERACE 89, o.s. - společenství otevřené
každému, kdo chce udělat krok navíc, společenství

primárně apolitické (i když na malém městě je politika
takřka všude), protože tady je důraz položen na kon-
krétní činy, akce, projekty. 
Toto je tedy naše odpověď. Naše řešení. Vyplývá z logi-
ky věci, byť není ideální - pro mnohé může být spoji-
tost mezi oběma subjekty problém. Bereme to jako
riziko povolání. Ne vždy to jde lehce, ale snaha přeta-
vit nevýhodu ve výhodu převládá. A zatím nás to baví.
Jsme zvědavi, co si zde přečteme od druhých. Jaké
pohledy, názory a zkušenosti mají ostatní. Jak se
s novým prostorem vypořádají. A těšíme se, až se jed-
nou společně zasmějeme: „Komu tím prospějete?
Druhé straně?“ 
Pěkný den!
Marcela Boštíková, Petra Benešová, Eva Novotná,

Daniel Brýdl, Marek Urban, Miroslav Hájek,

Sdružení nezávislých kandidátů Generace89

Dozvuky 54. Smetanovy Litomyšle
54. ročník Mezinárodního operního festivalu Smeta-
nova Litomyšl skončil 8. července. Za 25 dní se ode-
hrálo 31 pořadů. Celkem deset představení tvořily
opery, což je prozatím nejvyšší číslo v historii. A to
není všechno: Celkový počet vydaných vstupenek se
vyšplhal na 26 679. "To je zatím absolutní rekord,
nikdy totiž nebylo tolik pořadů jako letos," říká ředi-
tel festivalu Jan Pikna, podle kterého dosáhla průměr-
ná zaplněnost hlediště během festivalu úctyhodných
96,6%. To je, přihlédneme-li k tomu, že se jedná o váž-
nou hudbu, téměř neuvěřitelné. 
Rezervační systém
V prvním týdnu předprodeje se zdálo, že bude během
jednoho dne vyprodána téměř polovina pořadů. Lidé si
totiž přes internet často zarezervovali vstupenky
několikrát, přičemž rezervace do systému následně
vraceli. Protože se někteří zájemci o vstupenky domní-
vali, že jsou pořady beznadějně vyprodány, podruhé
již koupit lístky ani nezkoušeli. V případě titulů,
na které zbývalo sto volných míst a více, vydali pořa-
datelé deset dní před festivalem lístky se slevou. Ty
zmizely velmi rychle. 
Lístky na nevyprodané pořady nabídli školám
Špatně se prodávaly pouze tři pořady mládežnických
těles: Greater Dallas Youth Orchestra, Kanagawa Uni-
versity Symphonic Band a Bohemia Balet taneční kon-
zervatoře Praha. Aby mladí umělci nehráli
pro poloprázdné hlediště, nabídli pořadatelé vstupen-
ky gymnáziu a pedagogické škole. Studenti přišli

a zaplnili hlediště. "Mohlo by to vypadat, že lístky roz-
dáváme, ale v tomto případě si myslím, že jsme uděla-
li dobře. Studenti přišli dobře oblečeni – v oblecích,
šatech - prostě se vší parádou. Stáli, tleskali, pískali -
kontakt mezi mladými účinkujícími a mladými diváky
byl fantastický. Pořady měly obrovskou odezvu. Lito-
myšlští středoškoláci, myslím, získali názor, že vážná
hudba není pro důchodce, ale mohla by být i pro ně.
Statistika zaplněnosti hlediště tedy vychází výborně –
někdo by ale mohl říct, že je to podvod, protože jsme
část vstupenek rozdali," uvádí Jan Pikna.
Festival na staveništi 
Ještě několik dní před začátkem festivalu by nikdo
nevěřil, že se na staveništi v zámeckém areálu usku-
teční kulturní akce pro téměř 27 tisíc lidí. "Zázemí
nemohlo být připraveno včas. Přišly do toho problémy
na stavbě. Nikdo ještě na začátku června nevěděl, jak
harmonogram prací bude přesně vypadat. Vše se tedy
začalo dělat na poslední chvíli," vysvětluje ředitel fes-
tivalu a děkuje všem, kteří se na přípravách zázemí
těsně před zahájením podíleli. "Na tomto místě bych
vyzdvihl výkon firmy Hochtief, která nám ohromě
pomohla a práci Městských služeb, s.r.o. – mají techni-
ku a dokonalý pracovní tým. Obrovsky nám pomohla
i firma Elkor, která obstarala koberec na schody před
vchod do pivovaru. Schody byly z lešení – dámy
na podpatcích by po nich nemohly bezpečně chodit."
Představení přerušili kvůli bouřce
Počasí, které letošnímu ročníku v prvních třech týd-

nech přálo, zkomplikovalo závěr festivalu. Silný vítr
při bouřce 5. července poškodil výsuvnou střechu,
kterou se podařilo opravit pouze provizorně. O den
později tak představení pražského Národního diva-
dla Jakobín muselo být po prvním jednání přeruše-
no. "Začalo pršet na diváky a navíc byla hlášena
ještě další bouřka, proto jsme se rozhodli představe-
ní zrušit. Příští ročník uvedeme představení znovu.
Po předložení vstupenky z 54. ročníku festivalu
bude lidem poskytnuta sleva – obdobně jako u Kad-
dishe Leonarda Bernsteina, který byl zrušen kvůli
bouři v roce 2008. Určitě dáme divákům slevu, pří-
padně i nějaký bonus," ujišťuje Jan Pikna, podle
kterého největší problémy způsobil boční vítr, co se
prohnal otevřenými arkádami ve druhém patře
zámku a zespodu nadzvedl a utrhl plachtu zastřeše-
ní. Jediné řešení, které by zabránilo takto silnému
větru střechu poškodit, je vybudování plexisklových
stěn na druhých arkádách. "Toto je věc, kterou bych
chtěl znovu otevřít. Byly by to jakési skleněné para-
vány. Chci zjistit, zda by bylo možné na toto opatře-
ní získat peníze a povolení od památkářů – jinak se
proti tomu nedá dělat nic," uvažuje Jan Pikna.
Vrcholy festivalu: Sylvie Bodorová a Thomas Ham-
pson i Královna víl
Jedním z divácky nejúspěšnějších představení festivalu
byla světová premiéra písňového cyklu Lingua angelo-
rum skladatelky Sylvie Bodorové v podání prvotřídního
barytonisty Thomase Hampsona. S úspěchem se setka-

Prostor pro názory volebních subjektů v  
V souladu se Statutem Zpravodaje Města Litomyšl Lilie a Metodickým pokynem pro volební subjekty zastoupené v aktuálním volebním období v Zastupitelstvu města Litomyšl
bude počínaje tímto číslem Lilie dáván pravidelně prostor pro prezentaci názorů a stanovisek všem volebním subjektům s výjimkou KSČM, která nedodala v dané lhůtě seznam
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Všem našim voličům a příznivcům,

po dlouhé a pečlivé rozvaze jsme ukončili činnost
klubu Věcí Veřejných (VV) v Litomyšli. Hlavním důvo-
dem naší rezignace byla celková stagnace a úpadek VV,
který se přes veškeré úsilí nepodařilo zastavit. Krajská
struktura byla naprosto zničena, příprava a realizace
krajských voleb se měla uskutečnit bez finanční pod-
pory na bázi dobrovolnosti, což není prakticky možné.
Jsme velmi zklamáni celkovým vývojem, který na jaře
vyvrcholil pučem stranických špiček. Rozkol ve VV vní-
máme jako důsledek manažersky špatně vedené práce
vedoucích představitelů VV. Je nám zejména líto, že

bývalý ministr školství J. Dobeš za dobu své působnos-
ti nebyl schopen schválit projekt opravy budovy a zaří-
zení sportovního oddílu Jiskra Litomyšl, který by
opravdu výrazně pomohl sportu a tělovýchově v Lito-
myšli.
Zastupitelé Ing. Jaromír Odstrčil a Mgr. Zdeněk Zitko
však budou dále pracovat v Zastupitelstvu města Lito-
myšle jako opoziční politici, protože jednoznačně
pociťují zodpovědnost vůči svým voličům. Hlavním a
prvořadým úkolem bude i nadále boj proti korupci,
proti snaze města protěžovat jen určité skupiny oby-
vatel, které si pravidelně vybírají různým způsobem
svou daň za „loajalitu“. 

V současnosti se vážně zabýváme nabídkou ze Strany
soukromníků a živnostníků České republiky vstoupit
do jejich řad. Jejich program je nám blízký, především
snaha vytvořit co nejefektivnější a nejpřijatelnější
podmínky pro podnikání živnostníků, středně velkých
firem a jejich zaměstnanců. Proto je pravděpodobné,
že někteří bývalí členové strany VV se objeví na kandi-
dátní listině pro krajské volby.

Chceme touto cestou poděkovat všem našim voličům
za projevenou podporu, vyjádřené sympatie, morální
pomoc a zároveň i pochopení nastalé situace. 

Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel Litomyšle
Mgr. Zdeněk Zitko, zastupitel Litomyšle

Občanská demokratická strana

Všem Litomyšlanům přejeme hezkou dovolenou
a regeneraci nervů.

Za ODS Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Věci veřejné

la i další premiéra, Královna víl Henryho Purcella
na zámku v Nových Hradech, která přilákala i porotu
prestižních divadelních Cen Thálie. Nelze vyloučit, že
představení nakonec bude na Thálii nominováno. 
Příští ročník festivalu
55. ročník zahájí Mou vlastí Česká filharmonie s Jiřím
Bělohlávkem. O posledním festivalovém víkendu zazní
Dvě vdovy v podání souboru opery Národního divadla
v Praze. "Pokud se podaří sehnat dostatek prostřed-
ků, rádi bychom po skončení festivalu pokračovali
v Nových Hradech Královnou víl. To samé představení,
které proběhlo letos na nultém ročníku, bychom dali
jako oficiální stagioni Smetanovy Litomyšle v Nových
Hradech. Další roky by to mohly být i jiné tituly…,"
prozrazuje Jan Pikna. 
Příští rok bude festival o týden kratší než v posledních
třech letech. Jeho program bude rozložen do tří pro-
dloužených víkendů. Za touto změnou lze hledat jak
úbytek sponzorů a státních dotací, tak pokračující
stavbu na zámeckém návrší. "Příští Smetanova Lito-
myšl by tedy měl být jakýmsi odrazovým můstkem
pro to, aby ročník 2014 byl opravdu velkolepý. Rok
2014 je totiž vyhlášen Rokem české hudby, navíc bude
hotova stavba na zámeckém návrší," vysvětluje Jan
Pikna.
Festival generuje zisky celému regionu
Analýza, jejíž metodiku potvrdil jako správnou Český
statistický úřad, prokázala, že festival přináší více
peněz státu, kraji a městu, než z těchto institucí
dostává na dotacích. Město, kraj i stát na festivalu
vydělávají tím, že se zvyšuje zaměstnanost, podnika-
telé mají příjmy z ubytování i stravování.              -ps-

Zastupitelstvu města Litomyšl 2010 – 2014
oprávněných zástupců, kteří za tento subjekt mohou předkládat a podepisovat příspěvky (podrobněji organizační směrnice č. 05/12, Metodický pokyn, čl. 2, odst. 1).   
Do termínu uzávěrky srpnového vydání Lilie nedodaly svůj příspěvek tyto volební subjekty: ČSSD, KDU-ČSL, Patriot – SNK a Nestraníci pro Litomyšl. 

Nenechte si ujít promenádní koncert
japonského orchestru

s tanečním vystoupením
Návštěvy japonských umělců jsou v Litomyšli čím dál
častější a Litomyšlané se tak mají možnost seznamovat
s odlišnostmi našich kultur. Nedávno se s velkým
úspěchem na Smetanově Litomyšli prezentoval decho-
vý soubor Kanagawa University Symphonic Band,
který zcela změnil naši představu o tom, že „dechov-
ka“ musí být buď vesele lidová, nebo vojensky řízná.
Návštěvníci slyšeli známé symfonické skladby v kulti-
vovaném provedení, kde sice dechové nástroje nahra-
dily obvyklé smyčce, ale málokdo si to vůbec
uvědomil. Nové poznání čeká Litomyšlany na konci
prázdnin. Tentokrát přijede dechový soubor i s „mažo-
retkami“, ale kdo by čekal dívky v uniformách s bato-
ny, pletl by se. V Japonsku je zkrátka všechno trochu
jinak a japonské mažoretky tancují s prapory, stuha-
mi, ale i s hudebními nástroji a trochu to připomíná
naše spartakiádní cvičení, ovšem v japonsky strojově
dokonalém provedení. V úterý 28. srpna do Litomyšle
přijede více než dvě stě mládežníků z prefektur Oita
a Fukuoka a od 16 hodin na horní části Smetanova
náměstí představí hudební pódiové vystoupení,
taneční kreaci mažoretek a vše uzavře průvod muzi-
kantů s mažoretkami po celé délce náměstí až k soše
Bedřicha Smetany a zpět. Litomyšl je díky své dlouho-

leté spolupráci s Japonskem vedle Prahy jediným měs-
tem, kde bude možno tuto neobvyklou show zhléd-
nout. V Praze se mažoretky o den dřív představí
na Hradčanském náměstí a průvod povede na náměstí
Jana Palacha. 
Koncert pořádá za podpory města Litomyšle Smetano-
va Litomyšl, o.p.s., konat se bude pouze za pěkného
počasí. Ukázku vystoupení je možno nalézt na inter-
netových stránkách: www.arigatoweb.com/czech/.

Jan Pikna
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Na základě nařízení z roku 1818 byl pro Litomyšlské
panství vydán dne 16. 7. 1825 „Pořádek při hašení
ohně pro panství“. Jeho součástí je požární řád a pre-
ventivní nařízení.
V roce 1870 je v Litomyšli založena Tělocvičná jednota
Sokol. Ta je dělena na dva směry, a to tělocvičný
a hasičský. Sokol vlastnil po dlouhá léta vlastní stří-
kačku a hasební nářadí. Obě činnosti byly pro Sokol
vzhledem ke stavu členstva neúnosné. Na základě
těchto skutečností vznikl nový samostatný Hasičský
spolek v Litomyšli v roce 1872. 
První valná hromada spolku se konala 8. září 1872
za účasti 89 občanů. Velitelem byl zvolen purkmistr
Janouš, který však volbu nepřijal, a proto byla 22. září
1872 druhá valná hromada. Ta již byla úspěšná, když
zvolila za historicky prvního velitele Matěje Podháj-
ského, inspektora pojišťovny. Podveliteli byli zvoleni
Jan Seman, městský nadlesní Antonín Tobolář, okres-
ní soudce Josef Nápravník a advokát Dr. V. Prošek. Dále
byli zvoleni náčelníci jednotlivých skupin. 1. skupina
pro přímé hašení František Čermák, 2. skupina
pro hájení okolních budov Antonín Kočárník, 3. skupi-
na měla na starost stříkačky, 4. oddíl se staral o vodní
zdroje pod velením Davida Feldmana. 5. oddíl hájil
majetky občanů a 6. oddíl hlídkoval na požářišti pod
velením Antonína Jesslera. Spolek měl stejnokroj sklá-
dající se z čepice s kokardou, na které byla lilie – znak
města. Dále blůza s číslem jednotlivých skupin umístě-
na na rameni a černé kalhoty. Spolek vycvičil z Prahy
pozvaný František Racek a výcvik trval šest týdnů.
Sbor zakoupil čtyřkolovou stříkačku, vozy na náčiní,
vědra a další. První veřejné cvičení proběhlo 10. listo-
padu 1872. Svěcení stříkačky proběhlo v roce 1873
současně s prvním praporem, který sboru daroval veli-
tel Matěj Podhájský. V roce 1873 již začal sbor zasaho-
vat u požárů. Stříkačky a materiál byl uložen v domech
funkcionářů. V roce 1874 zemřel první velitel Matěj
Podhájský. 13. a 14. srpna 1876 se členové sboru Fran-
tišek Andrle a Ferdinand Wrana zúčastňují sjezdu
hasičských sborů v Praze, kde je odhlasováno zřízení
Zemské české hasičské jednoty. V následujícím roce
1877 je rozvinut nový velký prapor. O rok později je

zakoupena další stříkačka. Sbor se zúčastňuje všech
hasičských srazů, sjezdů a rozvíjení praporů v okol-
ních městech. Přihlásil se mezi prvními za člena Hasič-
ské župy v Chrudimi a zúčastnil se jejího prvního
sjezdu.
Členové sboru po požáru stodol u Smutného mostu
dne 19. září 1882 byli kritizováni a uráženi obyvatel-
stvem. Na základě toho sbor rezignuje a rozchází se.
Purkmistr Kritzner však do stanovené doby svolává
komitét sestavený ze tří členů sboru, tří členů Sokola
a městské rady k reorganizaci hasičského sboru.
Po volbách se stává velitelem Buchtele. V té době měl
sbor 6 stříkaček. 9. září 1889 se do Litomyšle sjíždějí
okolní sbory z celé Chrudimské župy. Přijely uvítat
tehdejšího císaře Františka Josefa. Byl přítomen také
starosta české sekce Ústředí hasičské jednoty v Praze
Dr. Jan Figar, župní velitel Šára a jednatel Ježek. Toho-
to dne se sjelo do Litomyšle na 2 000 krojovaných hasi-
čů. V roce 1902 je založena samostatná župa
Litomyšlská s hranicemi kopírujícími politický okres.
Prvním starostou byl zvolen František Khom z Bená-
tek. V roce 1904 je založen sbor na Lánech a o rok
později na Zaháji. Roku 1912 proběhly oslavy 40 let
trvání sboru. Konal se sjezd župy a vydán almanach
sboru. K tomuto datu má sbor 48 činných členů a 120
přispívajících. U příležitosti 50 let sboru a 20 let Lito-

Stručná historie sboru dobrovolných hasičů
SDH Litomyšl město - 1. část

myšlské župy v roce 1922 je uspořádán sjezd župy, kde
je předvedeno různé cvičení, včetně cvičení se sekyr-
kami a samaritánů na hřišti u nádraží. Tento rok
konečně vychází učebnice „Lékař a samaritán“
od MUDr. Bedřicha Welze, primáře litomyšlské nemoc-
nice, zakladatele samaritánské služby zřizované jako
součást hasičských sborů. Samozřejmě nejvíce převa-
žuje represivní činnost sboru, kde sbor vyjíždí skoro
ke všem požárům v okolí i do okolních měst. V dalších
letech se sbor zúčastňuje mnoha vlasteneckých slav-
ností nejen v Litomyšli, ale i v širokém okolí. Nejvíce je
hasičstvo zastoupeno při odhalování pomníku lito-
myšlskému rodáku Bedřichu Smetanovi. V roce 1929
je v Litomyšli pořádána Východočeská výstava v areálu
Masarykovy průmyslové školy, ve Smetanově domě,
v budovách škol a v dřevěných pavilónech na takzva-
ném výstavišti. 9. července se hasiči ve velkém počtu
dostavili k uvítání prezidenta republiky T. G. Masaryka
na výstavě. 21.července byl na výstavě Den hasičstva,
který je spojen s poutí k hrobu zakladatele samaritán-
ského hnutí při hasičských sborech. Dne 28. května
1933 při oslavě 60 let sboru je provedeno velké cviče-
ní na zámek, piaristickou kolej, na klášter a muzeum,
které bylo zakončeno průvodem mužstva i techniky.
Cvičení se zúčastnily i německé hasičské sbory z okolí.
Poslední velké vystoupení hasičů proběhlo 28. října
1937, kdy proběhl sraz župy Litomyšle. Ráno se usku-
tečnilo velké cvičení na budovu kláštera a přilehlé
objekty se zásahem na věž kostela. Potom se konal
nástup na náměstí, kde na čestné tribuně byli zástup-
ci města, okresu a ostatních organizací. Po projevech
náčelník župy Vít Švec přednesl přísahu republice
a celé shromáždění hasičů, Češi i Němci odpověděli :
TAK PŘÍSÁHÁME. Po hlášení následovala přehlídka
všech sborů včetně stříkaček, praporů i samaritánů.
Celkem se zúčastnila 1 automobilka, 16 aut, 40 moto-
rových stříkaček, 23 ručních a 38 párů koní. Z Lito-
myšlské župy přítomno 805 mužů, z Albrechtické župy
246 mužů, z německých sborů 310, dále 49 žen- sama-
ritánek a Červeného kříže. Celkem 1389 mužů a 49
žen. 28 sborů z Litomyšlské, 13 z Albrechtické župy
a 12 sborů německého hasičstva. 

Josef Wilder

starosta Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl - město

Rubová strana historicky prvního praporu sboru. Dar první-
ho velitele hasičů Matěje Podhájského. Motivy maloval lito-
myšlský malíř Jaromír Šantejský.

seriál

Každá panenka má svůj rodný list a představuje sku-
tečný život dítěte. Rodný list obsahuje vedle nezbytné
fotografie, jména panenky, barvy očí, výšky také adre-
su zhotovitele. „Existuje i zpětná vazba, že naše
panenky jsou prodávány,“ konstatuje Dagmar Kroulí-
ková, vyučující předmětu polytechnická praktika,
v jehož rámci se na střední škole panenky vyrábějí. 

Studenti pedagogické školy letos pokořili hranici jed-
noho milionu korun, který byl odevzdán fondu
UNICEF v rámci projektu adoptuj panenku. Adopce je
zpoplatněna částkou 600,- Kč. Tato suma slouží
na vakcinaci jednoho dítěte v zemích třetího světa
proti šesti smrtelným nemocem (spalničky, záškrt,
černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).

Studenti vyrobili panenky za více než milion korun

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

„Zhotovitelům chodí dopisy od dětí, kterým byly
panenky předány,“ dodává učitelka. Vedle žáků SPgŠ
se do projektu zapojili i studenti denního studia vyšší
odborné školy, zcela nově pak také studenti dálkové-
ho studia. „V projektu jsme zapojeni již cca 12 roků
a jenom v tomto roce bylo UNICEF předáno 237 pane-
nek,“ upřesňuje informace Dagmar Kroulíková. Cel-
kem tak žáci pedagogické školy pomohli již více než
1700 dětem ze zemí třetího světa. „Chápeme tuto čin-
nost jako jednu z forem přípravy na budoucí povolání,
ale i obyčejné výchovy studentů k lidství, toleranci
a vzájemné pomoci,“ uzavírá pedagožka. Pravdivost
jejích slov dokládá i další spolupráce, kterou pedago-
gická škola letos navázala. Jedná se o neziskovou
organizaci Nedoklubko, která se stará o rodiny s nedo-
nošenými dětmi.      Text a foto Zuzana Fruniová
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„…hříchů odpuštění, 
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. AMEN“

V Japonsku je prý téměř nemožné vysvětlit, co je
hřích. Slyšel jsem to od jednoho misionáře, který tam
strávil léta. Při vysvětlování, co je hřích, je prý v té
zemi nejsnazší mluvit o zločinu. Je to snad slovo
významem nejbližší. A když je zločin odhalen, je přeci
jednoduché jej potrestat. A tak se lidé slova hřích bojí.
I v Čechách je těžké mluvit o tom, co je hřích. Lidé
podezírají církev z toho, že je společenstvím, které
neustále moralizuje a mravokárně pozvedá prst. Můj
přítel mi jednou řekl: „Nikdy nebudu chodit do koste-
la, nepotřebuji, aby mi někdo mluvil do života.“
I moralizování je někdy zapotřebí, ale pokud zůstane
jen u toho, mluvčí se brzy sám nachytá a zesměšní.
Ovšem pokud se mluví o hříchu, jde o něco jiného. Zlo-
činy, lumpárny, podvádění, pýchu, podvody i uplácení
dokáže posoudit i malé dítě. Definice hříchu by mohla
vypadat třeba takto: „Hřích je odvrácení se od Boha“.
Pak už jde o něco jiného – o životní postoj. Sobec může

dodržet všechny zákony, může dodržet společenskou
konvenci, ale i když nespáchal jediný přestupek, pře-
sto je hříšníkem a karikaturou pravého svobodného
člověka. Úplně jsme v české společnosti zapomněli
uvažovat o rozměrech a dopadech hříchu, zapomněli
jsme na životní postoj a myslíme si, že stačí jen nic
neprovést před literou zákona (případně provést, ale
tak, aby to bylo nedohledatelné). Podle Vyznání víry je
Bůh hotov odpustit hřích těm, kdo mají víru, to zna-
mená těm, kdo litují a mají naději.
O lidských přestupcích se paradoxně mluví až ve větě
další. K víře patří také těla z mrtvých vzkříšení. Vyzná-
ní nemluví o tom, budou-li v nebi „dvojnožci“ z masa
a kostí. Ještě to tak, už vidím, jak by někteří z nás zva-
žovali plastiku svého zhuntovaného těla. Ale mluví se
o návaznosti a spojitosti. I v tom nebi budete mít cosi
společného s životem na Zemi – to je to tělo. Tělo koná
skutky, tedy každý by měl mít tu snahu, aby i v nebe-
sích mohli někde navázat nit. Bůh vzkřísí tam, kde je
návaznost, nebude rozhodně navazovat na naše zmat-
ky a kotrmelce.

A do třetice další lidský omyl, kdy se Vyznání víry špat-
ně čte – vzkříšení k životu věčnému. To není výpověď
o kvantitě, tedy neřeší se filosofická otázka nekoneč-
na. Mluví se o kvalitě. Život věčný je život lepší než ty
si, člověče, umíš představit. Tedy máš se nač těšit a co
očekávat. Jedno dítě mi na hodině náboženství odpo-
vědělo, že do nebe nechce, protože tam nebudou počí-
tačové hry.  Ale já tam chci, protože tam bude lépe,
než je nyní. Nebudou tam vyžírkové, nebude tam poli-
tika a už tam nebude ani rozdělená církev, nebude tam
slzí a pláče. Bude lépe před Boží tváří: „Jak je psáno:
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku
na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 
AMEN – to slovo znamená nikoliv konec, ale tak jest,
tak tomu věříme a o to jsme se s vámi v posledním půl-
roce s ostatními duchovními chtěli podělit.

Petr Peňáz, 
farář Českobrastrské církve evangelické

k zamyšlení...

Kde pomohla Tříkrálová sbírka

la nová izolace, která zabrání zatékání do střediska
Charitní ošetřovatelské služby a celé schodiště pak
nově sestavili. Dále dostavěli opěrnou zeď před okny
střediska Charitní pečovatelské služby, která byla
v minulých letech zbořena, a chybějící zábradlí bylo
vráceno na své místo. Schodiště k sestřičkám dostalo
nové schodnice a do chodníku byly vsazeny kanálky,
díky kterým už nebude vznikat na chodníku náledí,
které bylo jak pro sestřičky, tak pro klienty a návštěv-
níky střediska tak nebezpečné. Celý prostor před res-
taurací i vchod k sestřičkám byl upraven do původního
stavu. 
Děkujeme pracovníkům stavebního sdružení Boštík
za pečlivě provedenou práci. Děkujeme za trpělivost
a toleranci těm, kterých se rekonstrukce dotkla
a narušovala jim klidné dny. A znovu děkujeme všem,
kdo Tříkrálovou sbírku podpořili ať účastí nebo přís-
pěvkem.

Text a foto Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl

Tříkrálová sbírka se na Litomyšlsku uskutečnila
v sobotu 7. ledna. Koledníci společně vykoledovali 322
035 Kč. Hlavním záměrem pro použití získaných pro-
středků byla oprava schodiště a vstupních prostor
do střediska Charitní ošetřovatelské služby. 
Rekonstrukce byla zahájena v pondělí 20. června.
Hned zrána se před budovou Lidového domu objevila
potřebná technika spolu s pracovním týmem a nepře-
slechnutelný zvuk sbíječky byl pro nás znamením, že
dlouho očekávané opravy právě začaly. 
Celková rekonstrukce trvala 3 týdny. Za tento čas pra-
covníci stavební firmy rozebrali celé schodiště, které
vede do restaurace Lidový dům. Pod schodištěm vznik-

Slova moudrých: O hodnotě člověka nerozhodu-
je, co ví a co má, ale co koná.                       Drábr

Své významné životní jubileum v červenci

oslavili naši spoluobčané:

80 let – Anna Mäklová, Blanka Stránská, Bohu-
slava Strnadová, František Jireček, Marie Pro-
kopcová, Bohumil Kučera, Stanislav Novák
85 let – Marie Adámková
92 let – Zdenka Tošovská
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Radek Pala, Litomyšl – Renata Chadimová,
Litomyšl, Petr Kosina, Pardubice – Lenka Cho-
ceňská, Semanín, Martin Chalupný, Voděrady –
Jana Bubnová, Litomyšl, Lukáš Cvrk, Litomyšl –
Kateřina Jandová, Kunčina, Bohdan Nebesař,
Komňa – Lenka Bulvová, Olomouc, Jiří Hurych,
Litomyšl – Jana Vychytilová, Litomyšl, Pavel
Schlosser, Luže – Veronika Svobodová, Jenišo-
vice, Josef Stříteský, Čistá – Eva Abrahamová,
Litomyšl – Pohodlí, Jan Čechovič, Litomyšl –
Marie Nováková, Litomyšl, Jan Rambousek,
Litomyšl – Veronika Švecová, Litomyšl, Tomáš
Marousek, Litomyšl – Jana Kratochvílová, Ždí-
rec nad Doubravou, Miroslav Kuře, Čistá –
Monika Áronová, Slovensko, Zdeněk Marek,
Proseč – Lucie Mlejnková, Proseč, Petr Béna,
Hradec Králové – Jana Dvořáková, Praha, Josef
Vodehnal, Osík – Ilona Stoklasová, Libecina.
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

Slavnostním obřadem při příležitosti 50. výročí
uzavření manželství – ZLATOU SVATBU osla-

vili manželé Růžena a Stanislav Stříteský. 
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví
a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Marií Vostřelovou (74 let), Annou Cimburkovou
(89 let), Jiřinou Vostřelovou (84 let) Kornice,
Přemyslem Šmahelem (86 let).
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronikaPoděkování, blahopřání, vzpomínky 

V pátek 30.června se na II. zámeckém nádvoří
konalo slavnostní rozloučení se školním rokem
na Základní škole Zámecká. V tomto krásném prostředí
byli žáci školy odměněni za výborný prospěch, za úspě-
chy ve znalostních, sportovních a uměleckých soutě-
žích. Absolventi 9. tříd se svými vystoupeními
a kytičkami rozloučili s bývalými učiteli. Chtěla bych
touto cestou za všechny rodiče poděkovat panu ředite-
li Petru Dosedělovi, paní zástupkyni Dáše Burdové
a všem vyučujícím za jejich nesmírně obětavou a nároč-
nou práci. Po celou dobu školní docházky vštěpovali
žákům znalosti o životě, světě, vychovávali je k správ-
ným mravním hodnotám. Přestože nastalo smutné lou-
čení, bývalí žáci se budou rádi vracet za svými učiteli
a do „své základky“.  Mgr. Hana Honzíková

Oznamujeme všem našim příznivcům, že nový prapor
Vlastimilu bude až do konce srpna vystaven ve výloze
prodejny "Večerka-Kasal". Tímto i paní Kasalové děkuje-
me za propůjčení výlohy a pěkné aranžmá.    Hana Černá

Rádi bychom touto cestou poděkovali personálu
Léčebny dlouhodobě nemocných v Litomyšli za pří-
kladnou a lidskou péči o naši babičku, paní Boženu
Holcovou, která zde dožila po dlouhé nemoci. Celému
personálu z celého srdce děkujeme a přejeme hodně
síly a optimismu v jejich nelehké práci.

Děkujeme, dcera Hana Vojáčková s rodinou.
Dne 6. srpna uplyne první smutný rok ode dne, kdy

zemřel pan Milan Švec z Litomyšle. Nezapomeneme -
manželka, dcera a syn s rodinami, vnoučata.

Ludmila Bartasová

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.
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Občané mají právo
na přiměřené hmotné
zabezpečení ve stáří.
Mají právo také na bez-
platnou zdravotní péči
na základě veřejného
pojištění. Jde pouze
o jedny z mnoha bodů,
které jsou zakotveny

v listině základních práv a svobod. 
Pokud se nad tím zamyslíte, v jakém stavu jsou tato
práva v České republice dnes? Můžeme polemizovat
o přiměřenosti zabezpečení. Nelze ovšem  zpochyb-
nit fakt, že někteří naši spoluobčané, zejména
senioři, bojují doslova o přežití. Dnes český
důchodce často váhá, zda si má koupit léky, nebo
zda si má koupit základní potraviny. Z důchodu
totiž musí pokrýt ještě další nutné výdaje - nájemné
a energie. Uvědomíme-li si, že si senioři celý život
platili na důstojné stáří, je to skutečně mizerná

vizitka naší společnosti a především vládnoucí garnitury. 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI odmítá porušování
těchto základních práv a svobod. Odmítáme i zvýšení
poplatků ve zdravotnictví a další zvyšování spolu-

účasti pacientů na zdravotní péči považujeme
za neúnosné a nemravné. Odmítáme i zvýšení DPH
u základních potravin a léků. 
SPOZ mimo jiné ve svém programu navrhuje zákon
o prokázání příjmů a majetku. Jsme přesvědčeni,
že je to ten správný lék na odstranění korupce.
Nechť politici, soudci, státní zástupce a vyšší poli-
cejní funkcionáři prokáží legální nabytí svého
majetku včetně osob jim blízkých. 
SPOZ také navrhuje zavedení obecných referend.
Tedy, aby si občané sami ve svých krajích, městech a
obcích rozhodovali prostřednictvím referend o důleži-
tých věcech, jakými jsou například investiční záměry. 
SPOZ neslibuje občanům laciné fráze jako některé
ostatní strany, ale na rozdíl od nich nabízíme reál-
ná a splnitelná řešení, nabízíme přímou demokra-
cii pro občany.                         

Mgr. Zdeněk Štengl 

1. místopředseda SPOZ a kandidát SPOZ 
pro krajské volby

Občané, máte právo změnit politiku.
Když ne Vy, tak kdo tedy?

PLACENÁ INZERCE

Firma MACH DRŮBEŽ a. s. oslavila 20 let 
Firma MACH DRŮBEŽ a. s., Litomyšl, která se zabývá
produkcí jednodenních brojlerových kuřat, oslavila
12. července dvacetileté výročí svého založení.
Zakladatel společnosti Ing. Jiří Mach začínal v Lito-
myšli v roce 1992 s pouhými 12 zaměstnanci. Za dvacet
let vybudoval prosperující podnik, který v současnosti
patří k největším a nejmodernějším zemědělským pro-
vozům svého druhu ve střední a východní Evropě.
„Když jsem začínal, nechtěla mi banka půjčit ani deset
milionů korun. Kapacita líhní tehdy byla pouhých 10
milionů kuřat ročně. První tři měsíce jsem neměl ani
na výplaty. Musel jsem si půjčit od kamaráda. Syn
Jarda dělal šoféra, manželka Eva vybírala kuřata
a vedla líhně… Začátky byly kruté, pak už jsme se jen
rozrůstali. Než jsem získal první zákazníky, trvalo to
asi tři měsíce,“ vzpomíná Jiří Mach.
Tehdejší konkurenti tvrdili, že Jiří Mach do roka
zkrachuje. To se však nestalo. Z dřívějších 10 milio-
nů kuřat ročně navýšila firma během své existence
produkci na neuvěřitelných 165 milionů kuřat
za rok. Zkrachovaly jiné subjekty a společnost MACH
DRŮBEŽ a. s. má nyní na českém trhu s jednodenní-

mi brojlerovými kuřaty více než 40% podíl a sloven-
skému trhu dominuje s větším než 60% podílem.
Zástupci světových dodavatelských firem, se který-
mi firma MACH DRŮBEŽ a. s. spolupracuje, potvrdi-
li, že růst, jakého firma Mach za posledních 20 let
dosáhla, nemá ve světě obdoby.

Firma MACH DRŮBEŽ a. s. dodává své produkty
do zemí EU, Ruské federace, na Ukrajinu, do Bělo-
ruska i do Iráku. V současnosti pokrývá celý techno-
logický řetězec – od odchovu po chov rodičů, přes
produkci násadových vajec až po líhnutí. Navíc dis-
ponuje vlastní klimatizovanou autodopravou, která
brojlerová kuřata rozváží do destinací ve vzdálenos-
ti až 1500 Km. Od roku 2002 je společnost držitelem
certifikátu systému managementu jakosti a envi-
ronmentu podle norem ISO.
Jiří Mach ve své společnosti uplatňuje zkušenosti,
které jeho předci získávali po dvě generace. „Už můj
otec a dědeček podnikali v tomto druhu průmyslu.
Komunisté však líhně zavřeli a zapečetili. Naši
museli firmu předat JZD, které začalo v líhních
znovu hospodařit. Děda tehdy dělal vedoucího
líhně ve svém vlastním podniku!“ vzpomíná Jiří
Mach, který tehdy jako čtrnáctiletý v družstvu
krmil slepice.

Text a foto Prokop Souček   

KOMERČNÍ PREZENTACE

V první řadě uprostřed čerstvý sedmdesátník, zakladatel firmy
Ing. Jiří Mach. Na snímku se svými obchodními partnery.

Památky UNESCO na letišti Praha Ruzyně
Díky vstřícnosti Letiště Praha, a.s. a agentury Czech-
Tourism se mohou české a moravské památky UNESCO
představit všem cestujícím ve spojovací hale mezi ter-
minály 1 a 2 na letišti Praha Ruzyně. Až do konce září
zde bude instalováno 13 panelů velikosti A0, na kte-
rých je k vidění výstava s názvem Sloh se nepíše,
na sloh se kouká. Cílem projektu je nejen ukázat
národní poklady a přilákat návštěvníky na památky
UNESCO, ale zároveň je také trochu „dovzdělat“.
Na příkladech jednotlivých českých a moravských
památek UNESCO ukazujeme charakteristické znaky
stavebních slohů. Výstavu doplňují fotografie všech
památek UNESCO na několika dveřích v areálu letiště.  
Doprovodné texty jsou v česko-anglické mutaci. Věří-
me, že výstava zpříjemní čekání na odbavení nejen
řadě návštěvníků naší země, ale bude důležitá i z hle-
diska domácího cestovního ruchu.  
Připomeňme také, že výstava zahájila své putování
v březnu tohoto roku v Senátu Parlamentu České
republiky. Celý duben potom byla k vidění v informač-
ním centru agentury CzechTourism na Staroměstském
náměstí a jednáme i o jejím umístění na dalších zají-
mavých místech.  
V Senátu byla v rámci vernisáže výstavy založena
také Společnost přátel památek UNESCO s názvem

UNES&CO. a spuštěna nekonečná soutěž pro návštěv-
níky českých a moravských památek UNESCO. Členem
Společnosti přátel památek UNESCO se může stát
úplně každý. Stačí se přihlásit na www.unesco-
czech.cz, členství je zdarma. Přináší celou řadu
výhod, bonusů a dokonce možnost vyhrát nejen
víkendové pobyty, ale i řadu dalších skvělých cen. Tak
tedy neváhejte a nahlédněte do duše našich památek!   

Text a foto Michaela Severová

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 
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Denní stacionář plný prázdninových akcí
Občanské sdružení Ruka pro život nabízí od letošního
léta prázdninovou docházku pro žáky základních škol
speciálních, praktických škol a speciálních odborných
učilišť. Docházku mohou využít žáci s mentálním
a kombinovaným postižením od 14 let věku. Služba je
zároveň otevřena pro uživatele jiných sociálních slu-
žeb (týdenních stacionářů, denních stacionářů jiných
poskytovatelů), kteří v létě provoz nezajišťují a opat-
rovníci a pečující osoby stojí před nelehkou situací.
Vedle běžné náplně programu Denního stacionáře jako
je nácvik sebeobsluhy a samostatnosti, rozvoj hrubé
a jemné motoriky a kognitivních funkcí, jsou v prázd-
ninovém programu zařazeny především kulturní
a sportovní aktivity ve stacionáři i mimo něj.
Od začátku prázdnin jsme v Denním stacionáři zvládli
již několik zajímavých akcí. Měli jsme muzikoterapii,
při které se hrálo na šamanské bubny. Byli jsme si
zahrát bowling v městské hale. Na výlet jsme vyjeli
do nedaleké Poličky a na krásný zámek do Častolovic,
kde jsme navštívili i malou zoologickou zahradu.
Na měsíc srpen plánujeme mimo jiné prohlídku lito-

myšlského zámku, výlet do Nedošínského háje s opé-
káním vuřtů, či procházku Toulovcovými maštalemi. 
Další informace o aktivitách Denního stacionáře
najdete na našich webových stránkách www.rukapro-
zivot.cz, dotazy vám rádi zodpovídáme také na tel.
739 963 625, 461 312 412.           Text a foto Ria Slušná,

Občanské sdružení Ruka pro život

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 4. 8. MUDr. Dvořáková
Ne 5. 8. MUDr. Cacek
So 11. 8. MUDr. Kašparová
Ne 12. 8. MUDr. Sláma
So 18. 8. MUDr. Mareš
Ne 19. 8. MUDr. Slavík
So 25. 8. MUDr. Paseková
Ne 26. 8. MUDr. Paseková
So 1. 9. MUDr. Paseková
Ne 2. 9. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 8. MUDr. Filová
Ne 5. 8. MUDr. Filová
So 11. 8. MUDr. Beňová
Ne 12. 8. MUDr. Hájková
So 18. 8. MUDr. Švábová
Ne 19. 8. MUDr. Jung
So 25. 8. MUDr. Filová
Ne 26. 8. MUDr. Filová
So 1. 9. MUDr. Beňová
Ne 2. 9. MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 4. 8. lékárna U Nemocnice

tel.: 461 615 617
Ne 5. 8. Ústavní lékárna 

tel.: 461 655 530
So 11. 8. lékárna U Slunce

tel.: 461 612 678
Ne 12. 8. Ústavní lékárna 

tel.: 461 655 530
So 18. 8. lékárna U Anděla strážce

tel.: 461 615 457
Ne 19. 8. Ústavní lékárna 

tel.: 461 655 530
So 25. 8. lékárna Na Špitálku

tel.: 461 615 034
Ne 26. 8. Ústavní lékárna 

tel.: 461 655 530
So 1. 9. lékárna U Nemocnice

tel.: 461 615 617
Ne 2. 9. Ústavní lékárna 

tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
4. - 5. 8. MUDr. Adamcová Markéta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
11. - 12. 8. MUDr. Adamcová Silva

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
18. - 19. 8. MUDr. Adamec Stanislav

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
25. - 26. 8. MUDr. Cacek Tomáš

Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
1. - 2. 9. MUDr. Drdová Anna, Sloupnice
188, tel.: 465 549 236

Rozpis služeb

Navštivte nově otevřenou
letní terasu, kde pro Vás každý den
připravujeme speciality z grilu

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

Zpívali jsme ve Všeradicích

Litomyšlský Sbor paní a dívek navštívil 16. června
tohoto roku Všeradice, nevelkou obec na Berounsku,
rodiště své patronky Magdaleny Dobromily Rettigové.
A cože nás sem přivedlo? Pozvání Všeradických, aby-
chom si s nimi připomněly, že uplynulo 750 let
od první písemné zmínky o jejich sídle, která se vzta-
huje k roku 1262. 
Všeradice své slavné výročí slavily slavně – celé dva
dny! A to v zámeckém dvoře, který během posledních
let proměnili z chátrajícího komplexu budov ve víceú-
čelový areál, v něm jsou teď muzeum, výstavní síně,
restaurace aj. Naše vystoupení bylo zařazeno do dvou
programových celků. Jednatelka sboru paní Jindřiška
Kubíčková a sbormistryně paní Hana Vanišová nás
představily a pak jsme zazpívaly převážně lidové písně
v náročné trojhlasé úpravě Jiřího Temla a Zdeňka
Lukáše. A samozřejmě naši znělku Milá paní Dobromi-
la a Jablíčka na slova Jana Sudiprava Rettiga, také

píseň Vlnky z cyklu Písně letních dnů a nocí Zdeňka
Lukáše. Zpívaly jsme s chutí a líbily jsme se.
V bohatém programu prvního dne vystoupila napří-
klad Domažlická dudácká muzika, krojovaná dechov-
ka Domažličanka, také se předvedli šermíři i kaskadéři
na koních a další. Nás snad nejvíc zaujala a dojala
kapela rumunských Čechů z Gerniku s krojovanými
tanečnicemi a malé všeradické děti, které předvedly
Českou besedu. A ovšem vystoupení samotného Všera-
da, lokátora tohoto sídla (představoval ho herec Vác-
lav Vydra), který se dostavil s malou družinou, aby
zopakoval svůj někdejší zakladatelský akt. (Jen tak
na okraj: sdílely jsme s ním a jeho doprovodem společ-
nou šatnu, kde si na poslední chvíli značně nervózní
opakoval svou roli, zvaly ho do Litomyšle a pak se
s ním i fotografovaly.)
Velmi silným zážitkem pro nás byla (již mimo oficiální
program) návštěva místní staré synagogy, kde jsme
zazpívaly, už bez publika, těm, kteří už mezi námi
nejsou … Pro toto prostředí  a tuto chvíli jsme zvolily
kánon Dona nobis pacem (anonym, 18. stol.) a trojhla-
sou skladbu Soumrak slavného italského komponisty
16. století Lucy Marenzia. Zněly mimořádně působivě.
Z časových důvodů jsme musely oželet vystoupení
pozdního večera – Banjo Band Ivana Mládka – čekala
nás daleká cesta domů. I té jsme si užívaly, zpívaly
jsme si tiše jen tak pro sebe a do krásné jasné letní
noci. Když jsme se po půlnoci v Litomyšli loučily,
ve Všeradicích právě probíhala půlnoční ohňová
show…
Všeradice vzkvétají. Ať se jim daří!

Eva Kapustová, foto Miroslav Škrdla

Výuka hudebních nástrojů

Pro děti i dospělé
(klavír, akordeon, kytara a flétna)

Pavla Horáková
Benátská 1156 Litomyšl

tel. 737 409 990
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Po stopách let minulých - díl 8. Z historie hasičů

seriál

Důvodem vzniku hasičského spolku byly nové předpisy
ochrany před požáry, kterých i Litomyšl prožila mnoho.
První obrázek nám to připomíná.

Stará hasičská zbrojnice stála pod hřbitovem při silnici na Českou Třebovou. Za ní protékal potok Drahoška.

Zvláštní skupinou hasičstva byla samaritánská služba. Výz-
namným činovníkem z Litomyšle byl MUDr. Bedřich Welz.

Historická fotografie dobrovolných hasičů v jejich sváteč-
ních uniformách.

Hasicích pomůcek je mnoho. Záběr z výstavy v městském
muzeu.

b Slavnost předávání prapo-
ru byla vždy velkou oslavou.
Dnes má sbor již tři historic-
ké prapory.

7 Velmi obětavým a zná-
mým členem litomyšlských
hasičů byl Miroslav Sobotka,
vyznamenaný  za svoji dlou-
holetou činnost nejvyšším
řádem v republice. Pan
Sobotka se dožil 89 let a
zemřel v červnu 2011.

Litomyšlský sbor dobrovolných hasičů byl početný, jak dokazují snímky všech členů. Při městských slavnostech nechyběli také hasiči. Snímek z
vlastní přehlídky na náměstí, kde pochodují s praporem
sboru.

Hasičský spolek v Litomyšli vznikl v roce 1872. Připomínáme si proto letos 140 let od vzniku nejstarší hasičské
organizace v okolí.                                                                                  Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro)

České dědictví UNESCO přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR
České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí
a měst, která mají na svém území památku UNESCO.
Důležitou oblastí, ve které toto sdružení pracuje, je
samozřejmě  cestovní ruch. Značka UNESCO je jakousi
zárukou kvality a motivátorem k návštěvě – někdo již
před vámi prověřil, že památku opravdu stojí za to vidět.
Začátkem června tohoto roku nás Asociace cestovních
kanceláří České republiky přijala jako svého přidruže-
ného člena. Zástupci sdružení mají z tohoto kroku vel-
kou radost. V oblasti společné propagace má České

dědictví UNESCO již velký kus práce za sebou. Je proto
nejvyšší čas představit a nabídnout tento hotový pro-
dukt cestovním kancelářím k prodeji. 
Zástupci Českého dědictví UNESCO by rádi pracovali
hned v několika sekcích. Věříme, že důležitou roli
můžeme hrát v sekci památek a významných turistic-
kých cílů. Zajímavá je pro nás i sekce incomingové
a kongresové turistiky a nezanedbatelná není ani
sekce domácího cestovního ruchu. 
S tajemníkem ACK ČR Michalem Vebrem jsme již

dohodli některé konkrétní kroky spolupráce. Členské
cestovní kanceláře budou mít například možnost stáh-
nout si, případně formou e-booku prolistovat Katalog
pro cestovní kanceláře a odborníky. Oběma stranám
prospěje také plánované zářijové školení na téma Jak
pracovat s cestovními kancelářemi. Samozřejmostí je
propojení obou webu www.ackcr.travel a www.unesco-
czech.cz. a společné prezentace na veletrzích.                

Michaela Severová 

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO



3. 8. Pá 18.00 TPP: O Všudybylovi - Divadlo Studna (Č. Budějovice), vstup. dobrovolné • Toulovcovo nám. (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
19.00 Commercial party - dj Styx, taneční hudba, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 TPP: Bitumen Beat - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Music mix - djka Magdida • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

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 nám.       malota@generace89.cz
9.00 Malá cena Litomyšle 2012 - jezdecké závody • Jízdárna Suchá                                                                                        www.stajmanon.cz

13.00 Turnaj dvojic v petanque - startovné 60 Kč/dvojice • Hřiště před Lidovým domem www.bclit.org
19.00 Peklo to Houseland - djs Mark Evil, P-Jay, Glenn, house music, vstupné 50 Kč ženy a 100 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 Smyčcový koncert - v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů • Zámek - kongresový sál tel. 608 882 301
20.00 Oldies 60s-80s - dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 777 589 664
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Fimfárum - Do třetice všeho dobrého - film ČR, vstup. dobrovolné • Smetanovo nám. www.kinematograf.cz

5. 8. Ne 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Lidice - film ČR, vstup. dobrovolné • Smetanovo náměstí                                        www.kinematograf.cz
6. 8. Po 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Cigán - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí                                      www.kinematograf.cz
7. 8. Út 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: V peřině - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí                                 www.kinematograf.cz
8. 8. St 19.00 Holiday mix - prázdninový mix v podání dj Bobo, karaoke, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359

19.30 Středa hudby vám třeba!: Návrat (svitavsko-litomyšlská kapela) - koncert, vstup volný • park u Smetanova domu tel. 461 613 239
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Nevinnost - film ČR, vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí                             www.kinematograf.cz

10. 8. Pá 18.00 TPP: Zvířátka a Loupežníci - Divadlo Kapsa (Andělská Hora), vstup. dobrovolné • Toulovcovo nám. (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
19.00 Meloun párty - dj Tony, taneční hity, hromada šťavnatých melounů zdarma, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 TPP: Tomáš Kočko & Orchestr - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí  (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Hudební klystýr - djka Baquš • Music Club Kotelna tel. 777 589 665

11. 8. So   10.00 - 22.00 Litomyšlský pivní festiválek - 3. ročník přehlídky region. pivovarů a živá hudba různých žánrů • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719
17.00 Koncert pěveckých sborů Effatha - vstup. dobrovolné • kostel Povýšení sv. Kříže www.effatha.cz
19.00 Brooklyn night - dj Mikke, největší pecky 90.let, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 Závěrečný koncert - v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů • Zámek - kongresový sál tel. 608 882 301

15. 8. St 19.00 Holiday mix - prázdninový mix v podání dj Bobo, karaoke, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 Středa, hudby Vám třeba!: Volnost (Č. Třebová) - koncert, vstup volný • park u Smetanova domu tel. 461 613 239

17. 8. Pá 18.00 TPP: O ševci Kubovi -  Divadýlko Mrak (Havl. Brod), vstup. dobrovolné • Toulovcovo nám. (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
19.00 Tahiti night - dj Piere, gogo tanečnice, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 TPP: Jarabáci - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Music mix - dj Milhaus • Music Club Kotelna tel. 777 589 666

18. 8. So 13.00 Turnaj smíšených trojic ve volejbale - startovné 60 Kč/trojice • Hřiště před Lidovým domem www.bclit.org
17.00 Jiskra Litomyšl vs. FK Agria Choceň - fotbalové utkání Krajského přeboru • Městský stadion Černá hora tel. 461 612 761
19.00 Mafia Crew - djs Martin Frank, Leemac, Styx, house music, vstupné 50 Kč ženy a 100 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Diskotéka 70.- 90. let - dj Alík • Music Club Kotelna tel. 777 589 667
21.00 Muž sedmi sester - komedie, divadelní soubor Semtamfór ze Slavičína, vstupné 100 Kč • Klášterní zahrady tel. 777 637 888

20. 8. Po 19.30 Komorní koncert Letního orchestru mladých - vstupné dobrovolné • Evropské školicí centrum - koncertní sál tel. 723 941 212
21. 8. Út 10.00 Prázdninové posezení v Klášterních zahradách - sraz v 10.00 tel. 732 141 575
22. 8. St 19.00 Holiday mix - prázdninový mix v podání dj Bobo, karaoke, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359

19.30 Středa, hudby Vám třeba!: Blabovy stromy (Litomyšl) + Willow lake - koncert, vstup volný • park u Smet. domu tel. 461 613 239
23. 8. Čt      9.00 - 16.30 Prodej vyřazených knih a časopisů • městská knihovna tel. 461 612 068
24. 8. Pá 18.00 TPP: O veverce a Napucánkovi , Divadlo DTK (Praha), vstup. dobrovolné • Toulovcovo nám. (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311

19.00 Friday boom! - dj Rodrigo, taneční hudba, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 TPP: Kuzmich Orchestra - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí  (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Music mix - dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 777 589 668

25. 8. So 10.00 Primátor cup 2012 Senior Open 9 ball - seniorský kulečník. turnaj, startovné 350 Kč • Billard centrum www.bclit.org
14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji - 8.kolo • Dům dětí a mládeže                                                                         Jindrich.Petr@email.cz
19.00 Československá noc - dj Lukáš Sojka, noc plná českých a slovenských hitů, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 Závěrečný koncert Letního orchestru mladých - dirigent, cembalista Voj. Spurný • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 723 941 212

26. 8. Ne  10.00 a 14.00 Udělej si vlastní sgrafito - kurz výroby sgrafita pod vedením restaurátora Davida Zemana • Městská obrazárna tel. 461 614 765
28. 8. Út 8.40 Výlet do Budislavských lesů - odjezd v 8.40 z autobusového nádraží, stanoviště č.7 tel. 732 141 575

16.00 Promenádní koncert japonského dech. orchestru Oita Brass Band - průvod mažoretek od marián. sloupu • Smet. nám. tel. 461 612 575
29. 8. St 17.30 Výklad karet, channeling a kyvadlo jako nástroje pro komunikaci - přednáška D. Němcové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Holiday mix - prázdninový mix v podání dj Bobo, karaoke, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 Středa, hudby Vám třeba!: Pink Panthers (Svitavy) + AC/DC boys - koncert, vstup volný • park u Smetanova domu tel. 461 613 239

31. 8. Pá 17.00 Decimuž 2012 – Memoriál Huberta Stratílka ml. – 30. ročník triatlonu, prezence od 15.00 / Areál litomyšlské plovárny tel. 602 441 655 
18.00 TPP: O líných čertech, Divadlo M (Praha), vstup. dobrovolné • Toulovcovo nám. (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
19.00 Bye, bye holiday - dj Ass, letní taneční hity, gogo tanečnice, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 TPP: Hm... - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí (déšť - MC Kotelna) tel. 461 653 311
20.00 Music mix • Music Club Kotelna tel. 777 589 669

1. 9. So 10.00 Hradozámecká noc • Státní zámek Litomyšl tel. 461 615 067
10.00 - 16.00 Zámecké tvoření k rozloučení s prázdninami • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066
12.00 - 17.00 Rozloučení s prázdninami • Zámecké sklepení tel. 724 063 041

17.00 Jiskra Litomyšl vs. SKP Slovan Moravská Třebová - fotbal. utkání Kraj. přeboru • Měst. stadion Černá hora tel. 461 612 761
19.00 Commercial party - dj Tony, taneční noc, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359

2. 9. Ne  10.00 a 14.00 Udělej si vlastní sgrafito - kurz výroby sgrafita pod vedením restaurátora Davida Zemana • Městská obrazárna tel. 461 614 765
10.00 - 16.00 Zámecké tvoření k rozloučení s prázdninami • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066

V LITOMYŠLI V SRPNU 2012 



INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: 

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

Nabídka Infocentra:

Predprodej 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 verejnost.

V prodeji: Víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce
o Litomyšli, mapy, DVD, tricka, CD, hrnícky, suvenýry,
cokoládové pozdravy...

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

!
hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže

do 15. 8. Ars Animalium - výstava perokreseb, kreseb a grafik mladého kreslíre Ondřeje Moučky / Zámecké informační centrum / denně 9.00 - 17.30
do 29. 8. Šárka Franková: Ohlédnutí - prodejní výstava obrazů / Po-Pá 9-18, So 9-12 / Prostory nad Vinotékou Ullet
6. - 30. 8. Našlo se v knížkách a knihovně - výstava / městská knihovna / ve výpůjční době
do 31. 8. Soutěž o nejoriginálnější pozdrav z prázdnin „Prázdninový tulák“ - pokračování.  Vyhodnocení 7. 9. / městská knihovna
do 31. 8. Po Litomyšli s Barunkou a Lojzíkem - pokračování prázdninové soutěže • Bližší informace v městské knihovně
18. 8. - 24. 8. Výstava květů pozdního léta – tradiční prodejní výstava / Areál okrasných a ovocných školek Litomyšl / denně 8 – 17
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 9. 9. Helena Hurtová: Tóny a barva - výstava obrazů akademické malířky / Galerie v Antik hotelu Sofia / otevřeno denně
do 16. 9. Poznávej se! aneb prověř svoje smysly a schopnosti - interaktivní výstava / Městská obrazárna na zámku / Út-Ne 9 - 12 a 13 - 17
3. 9. - 28. 10. Olivetská hora vydává své poklady - výstava nálezů z činnosti archeologů na zámeckém návrší / Zámek Litomyšl / Út-Ne 10 - 16
7. 9. - 25. 9. Výtvarná Litomyšl ´12 - výstava obrazů / Út-Ne: 10-12 a 13-17 / dům U Rytířů
do 29. 9. Farmářské trhy /soboty 8-12 (kromě 11. 8. a 22. 9.) / Toulovcovo náměstí
do 30. 9. CO! - Camera obscura v Portmoneu - projekt Aleše Hvízdala a fotografa Marka Volfa / Portmoneum / Út - Ne 9-12 a 13-17 
do 14. 10. Adriena Šimotová: A je takové ticho. - výstava kreseb / White Gallery v Osíku u Litomyšle / So-Ne 13-17 / 
do 28. 10. Byl jednou jeden domeček - výstava historických domečků a pokojíčků pro panenky, v rámci II.prohlídkové trasy / Zámek Litomyšl / Út-Ne 9-17
do 28. 10. Melodická Litomyšl - hudební náměty na obrázcích Quidona Šimka, výstava  / Rodný byt B. Smetany / 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
do 2. 12. Josef Pleskot: Studánka 2012 - nejmenší soukromý park na světě zasvěcený umění i odpočinku / Otevřená galerie 1art v Mariánské ulici / otevřeno nonstop
do 31. 12. Sochy Jiřího Šimka - výstava ve vnitřních a externích prostorách galerie /Galerie v Antik hotelu Sofia / denně

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. 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

Kinematograf bratří Čadíků
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Dugas Dionýz - Bylinkový receptář, Cibulka Aleš - Čer-
nobílé idoly i jiní, Hassel Sven - Druzi ve smrti, Cremer
Andrea – Oběť, Reichs Kathy - Temné kosti, Connor
Beverly - Mrtvá minulost, Wellington - Pensylvánský

upír, Wood Tom - Krycí jméno Tesseract, Traviss Karen
- Gears of War, Hart Megan - Na dně, O'Connor - Dáma
ve zlatém, Lowell - Oheň a déšť, Harris - Pasti ze záhro-
bí, Pawlowská - Až se mě dcera zeptá.

srpen 2012

kalendárium Litomyšle

275 let - 1. 8. 1737 zemřel v Necpalech písmák
VÁCLAV KLEJCH z Lažan. Šířil známé náboženské
špalíčky nejen v Čechách, ale také v Polsku a v Němec-
ku. Bratrský exulant, který konal tajné cesty ze Žitavy
do Čech.
270 let - 11. 8. 1742 zemřel v Moravské Třebové JIŘÍ

PACÁK, sochař z rodiny Pacáků, žák M. Brauna. Půso-
bil v Litomyšli a v Moravské Třebové, autor mnoha
soch. 
145 let - 6. 8. 1867 se narodil JAN OBDRŹÁLEK, bota-
nik a městský lékař v Litomyšli. Jeho herbář je uložen
v Národním muzeu v Praze.
140 let - 10. 8. 1872 se narodil v Křížanově
FRANTIŠEK AUTRATA, ředitel litomyšlského gymná-
zia, spisovatel a překladatel.
130 let - 17. 8. 1882 zemřel v Bell Plaine v USA
MATOUŠ FRANTIŠEK KLÁCEL, filozof, národní budi-
tel, přítel spisovatelky B. Němcové. Studoval v Lito-
myšli.
100 let - 2. 8. 1912 se narodil v Čermné LADISLAV

FALTEJSEK, profesor pedagogické školy v Litomyšli.
Sochař, autor pamětní desky B. Němcové na litomyšl-
ském náměstí a Petra Jilemnického v Poříčí.
100 let - 22. 8. 1912 se narodil VÍT NEJEDLÝ, hudeb-
ník, skladatel, dirigent vojenského armádního soubo-
ru za druhé světové války. Syn historika Zdeňka
Nejedlého. 
70 let - 25. 8. 1942 byl v Berlíně popraven BOHUSLAV

KOHOUT, plukovník jezdectva, rodák z Litomyšle.
Zároveň byl popraven plukovník Závada, oba byli veli-
teli odbojové organizace Obrana národa.
50 let - 20. 8. 1982 zemřela LUCIE SOVOVÁ, vlastním
jménem Františka Benešová. Rodačka našeho města,
učitelka zdejší dívčí školy, spisovatelka. Její tvorba
byla inspirována životem Litomyšle.

665 let - Listina města z roku 1347 je v té době již
opatřena pečetí, na které je znak města – lilie.
390 let - Na bývalých panských pozemcích za městem
byl postaven v letech 1620 až 1622 kostel sv. Anny

a kolem něho postupně vznikal nový hřbitov. Bývalé
hřbitovy v blízkosti zámku a v okolí děkanského kos-
tela byly zrušeny. Při stavebních sondách byly
u muzea objeveny pravděpodobně stopy po nejstarším
hřbitovu města.
90 let - Při organizaci Sokol v Litomyšli byl vytvořen

v roce 1922 nový loutkářský odbor, který uváděl
loutkové hry pro děti. Později hrál v nové budově, kde
je dnes kino Sokol. 
85 let - Město přijalo v roce 1927 směrný územní plán
v prostoru za nádražím a postupně tam vyrůstala

nová obytná oblast nazvaná Husova čtvrť. Byly zde
postaveny také dva městské nájemní domy.

Připravil Miroslav Škrdla

Kromě svého knižního fondu pečuje Městská knihov-
na Litomyšl i o fondy dalších 16 obecních a místních
knihoven a jednu pobočku. Co to obnáší? Znamená
to, že vybíráme, nakupujeme a knihovnicky zpraco-
váváme literaturu pro výměnný fond. Ten využívají
knihovny v obcích Benátky, Bohuňovice, Budislav,
Cerekvice, Čistá, Horky, Morašice, Němčice, Nová
Sídla, Pohodlí, Příluka, Sebranice, Sedliště, Strakov,
Suchá Lhota, Tržek a Újezdec. Tyto odborné služby
poskytujeme i pobočce v městské části Pohodlí, která
je bohužel umístěna v nevyhovujících prostorách, což
negativně ovlivňuje i využívání jejího fondu.
Z tohoto výměnného fondu vytváříme soubory knih,
které putují po obecních knihovnách. Každá z obcí
tak obdrží ročně minimálně 120 svazků ve výměn-
ných souborech. Nad rámec tohoto počtu dostávají
nové knihy ty knihovny, ve kterých se knihy nejvíc
půjčují, tj. obce Benátky, Budislav, Cerekvice, Čistá,
Morašice, Němčice a Sebranice. Součástí výměnného
fondu je i fond tzv. doporučené četby, který obsahu-
je díla českých i světových autorů. Jedná se o tituly,
požadované na základních a středních školách k pře-
čtení. Místním či obecním knihovnám také poskytu-
jeme knižní dary, které naše knihovna nevyužije
pro vlastní fond a rovněž jim nabízíme starší ročníky
časopisů, ať už vyřazené nebo věnované darem naši-
mi čtenáři.
Velikost obsluhované populace výše uvedených obcí
je v současné době 6 555 osob. 
Co se týká velikosti fondu těchto knihoven, tak jej
tvoří 28 696 knihovních jednotek. 
Litomyšlská knihovna dle knihovnického zákona
zajišťuje v těchto obecních knihovnách 1x za 5 let
revizi knihovního fondu. Znamená to, že dvě pracov-
nice MěK Litomyšl dojíždějí do obcí a dle přírůstkové-
ho seznamu porovnávají stav knihovního fondu se
skutečným fyzickým stavem. Výsledkem je návrh
na vyřazení zastaralé a nevyužívané literatury a pro-
tokol o provedení revize.
V obcích, kde je škola, spolupracuje litomyšlská kni-
hovna s těmito vzdělávacími institucemi mj. tak, že
zve žáky na lekce informační výchovy nebo přednáš-
ky o spisovatelích přímo do jejich obecní knihovny.

Naše knihovna také pořádá pro knihovníky svého
obvodu 2x ročně setkání, při kterém je informuje
o aktuálních novinkách v knihovnictví, současných
úkolech a trendech.  Sami knihovníci využívají tato
setkání i k výměně svých zkušeností. Našim kolegům
– dobrovolným knihovníkům také poskytujeme kon-
takty na přednášející a pravidelně je informujeme
o akcích, které pořádáme.
Kromě toho příslušná pracovnice Městské knihovny
Litomyšl 1x ročně navštíví každou knihovnu svého
obvodu a z této metodické návštěvy pořizuje zápis,
který postupuje nadřízené Městské knihovně ve Svi-
tavách, která je garantem regionálních funkcí
v našem okrese. V případě zájmu poskytujeme tyto
zápisy i starostům obcí.
Ze státních prostředků, poskytovaných prostřednic-
tvím Městské knihovny ve Svitavách, nakupujeme
pro obecní knihovny i základní knihovnické pomůcky.
Smyslem veškeré metodické činnosti a péče o fond
obecních knihoven je snaha zajistit přístup ke kvalit-
ní a nové literatuře i obyvatelům malých obcí a při-
spět k dalšímu rozvoji komunitní role knihoven
na venkově.   Jana Kroulíková, ředitelka MěK Litomyšl

Zajištění regionálních funkcí 
v litomyšlské knihovně

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
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Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: Bonus pas Českomoravského pomezí
• Výzva děvčatům • Hasiči občanům • Vzhůru do oblak!

co se do Lilie nevešlo Mladé naděje české vědy aneb 
vychovávají nejenom učitelky mateřinek

Na vynikajícím 4. místě se v celostátním kole 34.
ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti
(SOČ) vyhlašované MŠMT ČR umístila studentka
Střední pedagogické školy Litomyšl Gréta Pelzová.
Letošní maturantka postupovala do celostátního
klání z pozice krajské jedničky a své kvality obhájila
i v náročné a nelehké konkurenci ostatních regionů.
„Svým umístěním jste dokázali, že patříte mezi mla-
dou naději české vědy,“ komentoval úspěch stu-
dentky děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD. a dodal:“
Prokázali jste, že jste schopni vytvořit kvalitní
vědeckou práci. Úspěch v této soutěži je tím nejlep-
ším předpokladem pro zdárné studium na vysoké
škole.“ Gréta zaujala porotu svojí prací Můj život
s Anou – tak totiž nazývají ti, kteří onemocněli men-
tální anorexií, tuto nemoc. Motivací byla této sym-
patické, úspěšné studentce jak jinak než vlastní
zkušenost. Gréta získala vedle zmiňovaného 4.
místa i cenu katedry psychologie pro nejlepší psy-
chologickou práci v oboru pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času a cenu Filo-
zofické fakulty UK v Praze v podobě odborné stáže
a účasti na letní škole. Svůj podíl na úspěchu stu-
dentky pedagogické školy má bezesporu i vedoucí
práce Soňa Sodomková. „Motivovaní jedinci, kteří

mají zájem o studium na vysoké škole, patří mezi
nejčastější autory prací SOČ. Potřebují pochopitelně
vedení, ale práce je jejich,“ dodává skromně
na adresu svých zásluh na úspěchu studentky Soňa
Sodomková. Svoji roli, jak přiznala, sehrál v tomto
případě vedle bližší znalosti mladé dívky, kterou
poznala dobře z vyučovacích hodin, i Grétina obrov-
ská touha věnovat se studiu psychologie. „Nebýt mé
vedoucí práce, nikdy bych se do středoškolské
odborné činnosti nepřihlásila,“ přiznává Gréta Pel-
zová. Své účasti v soutěži však nelituje. „Seznámila
jsem se s novými lidmi, naučila jsem se psát odbor-
nou práci a hájit své názory před vysokoškolsky
vzdělanými lidmi,“ vyzdvihuje klady účasti v SOČ. 
Úspěchy v SOČ zaznamenala litomyšlská pedagogic-
ká škola již v uplynulých letech. Je to dokladem
faktu, že tato vzdělávací instituce vychovává neje-
nom učitelky mateřinek, ale i potenciální vědecké
pracovníky. Pyšnit se tak může dosaženými výsledky
svých studentů i absolventů zcela právem, vždyť
nechává za sebou i studenty gymnázií. Boří tak
nezadržitelně zastaralý mýtus o méně všestranné
a náročné přípravě studentů pedagogické školy
ve srovnání se všeobecným základem, který posky-
tují gymnázia.

Zuzana Fruniová

Nejluxusnější TAXI! (od 18 Kč/km)

TAXI BENÁTKY
Přemysl Seidl     tel. 722 001 440

NON–STOP
Nečekaný večírek? 

Odvezeme bezpečně Vás i Vaše auto!

Nabízíme dlouhodobou
brigádu,

výplata 1krát týdně i ZTP hlavně víkendy.
Kontakt 737 331 479. Volat po 15 hodině.

Prodej s. r. o.
Vznik: 1996 pro obchodní činnost.

Nikdy nevyvíjela činnost, bez dluhů, 
bez pohledávek, cena 999,- Kč.
ak.jih@iol.cz, tel. 296 781 288

S hasiči z pohádky do pohádky
Dne 16. května se konal dětský den na lánském hřiš-
ti, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů a JPO II.
Slunce se do přítomných opíralo, a tak bylo na místě
ochlazení proudem z hadic při předvádění hasičské
techniky. Mnohé děti toho využily natolik, že jim
mizelo z rukou potvrzení o navštívených stanoviš-
tích. Vzácnou atrakcí byla ukázka slaňování p. Jaro-
slava Kokeše z vysokozdvižné plošiny, kterou
zapůjčil p. Roman Telecký. A na řece Loučné přilákal
raft, na kterém se střídala jedna skupinka zájemců
za druhou.  Na hřišti travnatém, pískovém i asfalto-
vém děti putovaly z pohádky do pohádky po připra-
vených stanovištích. Organizátoři byli převlečeni
za pohádkové postavy. Děti cestovaly od Zlatovlás-
ky, které pomáhaly najít ztracené perly v pískovišti,
k Červené karkulce a Šípkové Růžence, královně
Koloběžce I., kde probíhal slalom na „odstrkova-
dlech“, u Dlouhého chodily na chůdách, Vodníku
Dušičkovi sestavovaly skleničky s víčky, navlékaly
korále pro obryni na lano nebo odvážné pustil Čert
tunelem do pekla pro sladkou odměnu. Za splněné
rytířské úkoly byly děti dekorovány medailemi
a odměněny drobnými odměnami, za jejichž poříze-
ní velmi děkujeme p. Jiřímu Janečkovi, firmě Cimb-
ria - HMD, firmě Kubík, SQHM Zálší, hračkárně Žolík
a p. Kohákovi. Vynikající občerstvení nám zajistil

p. Kohák z Veselky. Hlavní poděkování patří všem,
kteří na lánské hřiště přišli, a podpořili nás tak
ve volnočasových aktivitách. Odměnou nám byly
rozzářené oči dětí a pochvalná vyjádření jejich rodi-
čů. Nadšení sklidila i výstava historie hasičstva
v místní zbrojnici, za jejíž přípravu děkujeme JPO II.
Díky všem hasičům a dobrovolníkům z řad rodičů
a mládeže se odpoledne vydařilo. Kdo pobyl na zdej-
ším hřišti, jistě si přijde vychutnat poklidné zátiší
i příště.

Za SDH, JPO II. a organizátory Martina Jakoubková

foto Václav Černý

A.M. B. I. 
Bc. Ambrož Koukola
soukromý detektiv

Kontakt: tel. 606 105 338
ambrozkoukola@seznam.cz
www.detektiv-litomysl.cz

MASÁŽE VITALITY
Petra Pavlišová

naproti Edenu, Tyršova 236,
Litomyšl

tel. 721 438 731

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

Prodej bytu 3+1
v Litomyšli. Možná i výměna

za menší byt. Tel. 724 212 613
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Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

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

O naší cestě do Rodenu, 
patchworku, workshopech a výletech, naší spotřebě deštníků 

a našich hostitelích…
Program našeho setkání začíná v místě společné výsta-
vy, quilty jsou nádherné a krásně se ty české kamará-
dí s těmi holandskými. Připravená dílna je laděna
do vánočních dezénů na přání našich přátel a též
Holanďanky mají pro nás správně vybraný motiv –
vánoční hvězdu. Odpoledne si užíváme ve Warffumu
na výstavě Nancy Craw a poté ve skanzenu. Výstava
byla obrovským zážitkem. Fascinovány barevností,
zpracováním i velikostí quiltů, vracíme se od konce
opět na začátek. Skanzen je pro nás i kvízem: Kdo tu
asi bydlel, co dělal, jak se vešli do těch krátkých poste-
lí a opravdu spali ve skříních? Zajímavé objekty i vyba-
vení, zase další příležitost poznat více tuto zemi. 
Druhý den pokračuje workshop, venku prší a prší…
Odpoledne za stálého deště nakupujeme na trhu výbor-
ný perník, nesmí chybět ani sýry, karamelové oplatky
a jiné dobroty. Večer pokračuje workshop vysvětlením
techniky Jinny Beyer pro zvídavé a učenlivé. 
Při sobotním výletu do Groningenu nás doprovází
Egbertje, auta zůstávají na odstavném parkovišti
v Hoogkerku a do dvoumilionového města dojíždíme
autobusem. Po prohlídce historické části města se
odpoledne vydáváme na plavbu lodí po kanálu, vyjíž-
díme od moderní budovy galerie, mosty se otvírají
a zase zavírají, fotoaparáty jsou v pohotovosti, domy
jsou vysoké a úzké, podobné jako v Amsterodamu. 
V neděli projíždíme nádhernou krajinou, plnou listna-

tých lesů, jezírek a kanálů, pastvin a cyklostezek…
A v této romantické části země, v místě zvaném Veen-
huizen, se nachází muzeum vězeňství (ale též řada
moderních, v současnosti provozovaných objektů). Je
to obrovský areál, informace od průvodkyně i cesta
vězeňským autobusem jsou velmi zajímavé. Mj. se
dozvídáme, že celý areál má ambice stát se památkou
UNESCO.
Před odjezdem z Veenhuizenu navštěvujeme galerii
skla, které je v Holandsku velmi oblíbené a zdobí
interiéry snad všech příbytků (jak jsme se měli i mož-
nost přesvědčit).
Po návratu do Rodenu nás čeká raut u Brigity na roz-
loučenou. Fritie odmotává kouzelné klubíčko (bude
zapracováno do budoucích quiltů), vzájemně si děku-
jeme za krásné setkání a spolupráci.
V pondělí odjíždíme z Rodenu, naplněni krásnými
zážitky, obohaceni setkáními s úžasnými lidmi. Děku-
jeme všem, co pomohli a pomáhají utvářet toto krásné
partnerství, které pod rukama patchworkářek kvete
do krásy. Zvláštní poděkování patří Galerii Barth-Art,
která pro nás byla azylem po celý pobyt. 
Pozn.: Ještě k těm deštníkům. Člověk se bez nich neo-
bejde, snad v Holandsku prší každý den. Pohřbili jsme
celkem čtyři kusy. Něco vítr, něco nekvalitní materiál ,
něco hlava. 

Zdraví vás a přeje všem krásné léto Alča Bromová

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 – prodej podsklep.domu 4+1 s garáží, zahra-
dou a podsklep.stavbou na zahradě. Dům je patrový,
napojen na vodu, elektro, kanalizaci. Vhodný k menší
modernizaci. Č.744. Cena: 1 990 000,- Kč
Osík – prodej prov.areálu s příjezdem po asfalt.cestě
z hlavní silnice. Objekt se skládá z několika výrobních
objektů, nové vytápěné haly, admin. budovy, lakovny s
vytvrz. pecí a vilky s 2 byty. Č.740. Cena: 11 850 000,- Kč
Sedliště – prodej slunného bytu 3+1 s garáží a dvěma
sklepy v cihlovém domě. Dům se nachází v klidné loka-
litě obce blízko Litomyšle. Č.737. Cena: info v RK
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
Svitavy – prodej bytu 2+1 v domě s přísl.podílem na
půdě a zahradě u domu. Nová plastová okna a odpady,
klidná lokalita města.
Č.695. Cena k jednání 1 050 000,- Kč
Svitavy-Lačnov – prodej domu 2+1 se dvorem a větší
zahradou v klidné lokalitě. Dům je po částečné rekon-
strukci. Vytápění plyn.kotlem a kamny na tuhá paliva.
Č.730. Cena: 1 200 000,- Kč
Vendolí – prodej objektu bývalé fary a navazující výrob-
ní haly. Fara je v horším stavu, výrobní hala po rekon-
strukci a je využívaná. Č.727. Cena: 1 800 000,- Kč
Strakov – prodej dřev. chaty 3+kk po větší rekonstruk-
ci. Část nově vyzděna, obložena dřevem, dřevěná okna,
nový komín. Nové rozvody elektro, odpady - potřeba
ještě dokončit. Č.701. Cena: 395 000,- Kč
Budislav – prodej rod. domu se zahradou. Vytápění
ústřední plynové, odpady svedeny do ČOV, voda obec-
ní. Dům 2+kk je po rekonstrukci, vhodný k bydlení.
Č.726. Cena: 830 000,- Kč
Litomyšl - prodej slunného bytu 4+1 ve zděném byto-
vém domě, ve III. NP, se dvěma lodžiemi. Klidné pro-
středí, pěkný výhled, u domu parkoviště. 
Č.697. Cena k jednání 2 390 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu na okraji obce,
klidná zástavba. Na pozemku (2000 m2) je pův.studna,
napojení domu na obec. vodu, elektro, čističku. Plyn
vede u pozemku. Č.630. Cena k jednání 1 290 000,- Kč
Litomyšl – prodej pozemku pro stavbu rodinného
domu v centru města. Výměra 160 m2, zahrada 129 m2.
Klidná část obce, sítě u pozemku.
Č.698. Cena k jednání 1 050 000,- Kč
Litomyšl – prodej poloviny dvojdomku s garáží a zahra-
dou v okrajové části města. Obsahuje byt 2+1 s příslušen-
stvím a dalším pokojem v podkroví. Nový plynový kotel. 
Č.669. Výrazná sleva! Cena: 1 640 000,- Kč
Chmelík – pronájem chalupy po menší rekonstrukci -
nová koupelna, kuchyň. Obytná část se skládá ze 3
místností, u domu větší stodola.
Č.746. Cena: 6 000,- Kč/měs.

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

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 8. 9. 2012 8 - 12 a 13 -16 hod.

případně do vyprodání 

Cena:  35,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 39 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

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

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

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

Nabízím k pronájmu
nebytové prostory
o ploše 50 m2

nacházející se  v I. NP domu čp. 281, Litomyšl – Mařákova ul.
Jedná se o podkrovní místnost a sociální zařízení. 
V blízkosti centra. Vhodné jako kosmetický salon, masážní
salon, nehtové studio, kancelář atd. Příjemné prostředí. 
Samostatný vchod. Cena 8000 Kč/měs. včetně energií.
Kontakt: tel. 605 341 853

VODA –TOPENÍ – PLYN

David Vomočil
Nedošín 129, 570 01
tel. 722 278 029
davidvomocil@seznam.cz

ProfiTop - servis, prodej, montáže
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Mladé hvězdy / Young Stars
Sympozium vizuálního umění představí tendence a autory nastupující generace 

Ve dnech 31. srpna – 16. září pořádá Gale-
rie Miroslava Kubíka první litomyšlské
sympozium vizuálního umění. „Posláním
sympozia, jež má ambici každoročního
konání, je především podpora kulturnosti
prostředí města Litomyšle. To je naplňo-
váno pracovními setkáními vizuálních
umělců, kteří v době svého pobytu vytvá-
řejí umělecká díla nadčasové hodnoty,“
říká Martin Dostál, kurátor sympozia, které má za cíl
koncentrovat pozornost na zajímavé osobnosti, jevy
a tendence současného umění. 
„Pro program 1. ročníku bylo vybráno představení
špičkových zástupců nastupující české malířské gene-
race. Důraz na ,klasické’ malířství v sobě obsahuje
jistý osten konfrontace s ,preferovanými’ postkoncep-
tuálními tendencemi a novými médii,“ vysvětluje Mar-
tin Dostál. 

Na sympozium naváže výstava v Galerii
Miroslava Kubíka, která v autorských profi-
lech představí jednotlivé malíře-účastníky
sympozia a také díla, která v Litomyšli
vznikla.
Vybraní umělci: Josef Achrer (1982), David
Hanvald (1980), Ondřej Kopal (1974), Mar-
tin Krajc (1984), Robert Šalanda (1976),
Evžen Šimera (1980), Karel Štědrý (1985) 

Sympozium se bude konat v ateliéru Fakulty restauro-
vání Univerzity Pardubice v Litomyšli. V úterý 11. září
bude v ateliéru probíhat den otevřených dveří –
workshop pro školy, kroužky výtvarné výchovy, místní
studenty restaurátorství a všechny ostatní zájemce. 
Výstava v Galerii Miroslava Kubíka bude zahájena ver-
nisáží v sobotu 15. září a otevřena bude od 16. září
do 18. listopadu.                                                        

-red-

Prázdninové „pátkování“ 
jde do druhé poloviny

A je to tady – prázdniny se nám přehouply do své
druhé poloviny. Stejně tak je za půlkou i celoprázdni-
nový maratón pohádek a dobré muziky s názvem Tou-
lovcovy prázdninové pátky. 
Srpen odstartujeme spolu s divadlem Studna a pohád-
kou O Všudybylovi. O hudební start se postará nedáv-
no vzniklá romská kapela Bitumen Beat, která je
přímým pokračovatelem kapely Terne Čhave. Tu si
mnozí z vás z Pátků v roce 2008 jistě pamatujete.  
Tomáš Kočko & Orchestr je další z řady velmi úspěš-
ných muzikantů, kteří si v rámci čtrnáctého ročníku
Pátků v Litomyšli zahrají. Kapela se sama řadí mezi
world music inspirovaný moravskou tradiční hudbou.

Kritiky bývá s trochou nadsázky označována jako bes-
kydské Chieftains či moravské Jethro Tull. Pohádka
Zvířátka a loupežníci v podání divadla Kapsa, jistě
udělá Tomáši Kočkovi, milovníkovi legendárního zboj-
nického hrdiny beskydských hor Ondráše, hodně vel-
kou radost. Další pátek nám bude pohádku O ševci
Kubovi vyprávět oblíbené Divadýlko Mrak. Po pohádce
a nezbytném pravidelném losování o ceny se poprvé
v Litomyšli představí skupina Jarabáci. Těšit se může-
te na violoncellovou smršť okořeněnou trumpetou,
banjem nebo akordeonem. Hudební styl nelze přesně
definovat, ke skupině patří hravé texty, příjemná
směs akustické alternativy a retro atmosféry. Předpo-
slední letošní prázdninový pátek se můžete těšit
na divadlo DTK a pohádku O veverce a Napucánkovi.
V Kuzmich Orchestra hraje na kytaru a na bicí Josef
Ostřanský, známý ze skupin Domácí lékař, Dunaj nebo
Boo a na baskytaru Dorota Barová z Tara Fuki či Verti-
go Quintet. Skladby Kuzmich Orchestra oscilují mezi
intimní křehkostí umocňovanou výjimečným zpěvem
Doroty Barové, elektroakustickým neofolkem a ostřej-
ší bigbítovou polohou. Poslední pátek letošních prázd-
nin, mimochodem již 123. v pořadí, bude patřit nejen
líným čertům v pohádce pražského divadla M, ale také
hravé skupině Hm… Tato kapela se dá jen těžko zařa-
dit do určitého hudebního žánru. V jejich písničkách
najdete prvky jazzu, folku, rapu, šansonu i rockového
písničkářství. Dodáme-li, že členové Hm… ovládají
dohromady hru na patnáct nástrojů, dáte nám asi
za pravdu, že poslední koncert v rámci letošních Tou-
lovcových prázdninových pátků bude pestrý.       
Vstupné je opět dobrovolné, peníze vybrané do kasi-
ček budou pomáhat znevýhodněným či postiženým
dětem v rámci sbírky Pomozte dětem. 

Za pořadatele Michaela Severová, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu, foto Prokop Souček

Rybičky Na Kopečku
posedmé
Opět se přiblížilo září a s ním spojené „gurmánské babí
léto“. A proto nám již šestiletá tradice velí, pozvat vás
na každoroční rybí hody na zahrádce Hospody
Na Kopečku. Rybářství Litomyšl, s.r.o. pro vás jako vždy
připraví velké množství a druhů ryb a rybiček (pstruzi,
siveni, kapři, štiky, lososoví pstruzi,…). Vychutnání
těchto rybích specialit servírovaných přímo z grilů se
vám pokusí zpříjemnit anebo okořenit svou produkcí
několik místních či přespolních hudebních skupin.
K poslechu, tanci a posezení přislíbila zahrát tato
hudební uskupení: Trilobajt, Lucky Losers, Do větru,
Night´s joy. Vše vypukne 8. září 2012 od 14 hodin.
Srdečně vás zveme – „přijďte pobejt.“ Petr Hanus

Písničkář Jaroslav Hutka při svém vystoupení na Toulovcově
náměstí 6. července.

V sobotu 14. července byla v Litomyšli malou vernisáží
zahájena výstava umělecké tvorby Veroniky Matouš-
kové. Výstava nese název Prvotiny, a jak vyplývá z její-
ho názvu, jedná se zejména o počínající malířskou
tvorbu této mladé nadějné autorky pocházející z neda-
leké Poličky. Většina vystavených obrazů byla zpraco-
vána v abstraktně - moderním duchu, kdy každé
z těchto děl vás však může inspirovat, vtáhnout
do světa fantazie a vyvolat ve vás řadu emocí. Ve zve-
řejněné různorodé zábavné tvorbě se jistě může najít
každý.
Srdečně vás tedy zveme na výstavu Prvotiny, která je
k vidění v učebně autoškoly Pegas Tour s.r.o. v Lito-
myšli na Nádražní ulici 526 (bývalé sídlo Církve bratr-
ské naproti nádražní budově), a to v úřední hodiny
autoškoly (pondělí 10-12h a 14-17h, čtvrtek 15-17h),
případně dle dohody na tel.č. 732 600 811 přímo
s autorkou. Vstupné je zdarma. Budeme se těšit
na vaši milou návštěvu.                               Petra Filová

Výstava: Veronika
Matoušková „Prvotiny“

Z Kroužku Jihočechů

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

Provádíme výkupy DB nebo OV bytů, 
rodinných domů a stavebních pozemků,

i zadlužených a v exekuci za hotové peníze. 

Konzultace zdarma.

e-mail: realitytomkova@treality.cz • mobil: 775 627 683

Sedmá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2012 se
koná ve čtvrtek 20. září od 17. 00 v salónku restaurace
U Slunce. Na programu bude přednáška paní Aleny
Randákové „Sochařský rod Pacáků a jejich díla
ve východních Čechách.“ Srdečně zveme i nečleny
kroužku.                                                 Jana Kroulíková
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Klášterní zahrady opět ožijí divadlem
Komedii Muž sedmi sester zahraje divadelní soubor
Semtamfór ze Slavičína v sobotu 18. srpna od 21 hodin
v Litomyšli v Klášterních zahradách. Přijdou si na své
milovníci černého humoru. Mladí recesisté zahání
nudu svých maloměstských životů tím, že na sebe

vymýšlí šílené kanadské žertíky. Jednoho dne obrátí
pozornost na sedm sester Kostkových. Hlavní hrdina
se za pomoci svých kamarádů pouští do největšího
žertu svého života – během jediného týdne hodlá svést
všech sedm sester. Každý den jednu! 

Letní orchestr mladých bude letos
opět koncertovat v Litomyšli

Česká hudební společnost - Sdružení přátel krás-
ných umění pořádá v letošním létě opět soustředění
Letního komorního orchestru mladých. Je to již 27.
ročník desetidenního soustředění smyčcového
orchestru mladých hráčů, většinou studentů střed-
ních škol a nižších ročníků konzervatoří. Letos bude
orchestr opět v Litomyšli a to v době od 17. do 26.
srpna a bude připravovat program pro závěrečné
veřejné koncerty. Dirigenty orchestru budou letos
dirigent, cembalista Vojtěch Spurný a mladý diri-
gent, klavírista Marek Šedivý. Studijní materiál
orchestru se vždy věnuje skladatelům barokní
hudby až po autory současné.
V letošním roce jsou na programu následující sklad-
by, které také zazní na závěrečném koncertě v Lito-
myšli. 
J. S. Bach: Contrapunktus 14 (Umění fugy), W. A.
Mozart: Adagio a Fuga pro smyčce c moll KV 546,
J. Zach: Symfonie in A, A. Dvořák: Serenáda
pro smyčce E dur.

Závěrečný koncert pro veřejnost se uskuteční v sobo-
tu 25. srpna v 19.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže
v Litomyšli. 
V průběhu soustředění se v Litomyšli uskuteční nejen
pro členy orchestru, ale i pro litomyšlskou veřejnost
komorní koncert, na kterém vystoupí houslista Jakub
Fišer a klavírista Marek Šedivý se skladbami C. Franc-
ka, C. Debussyho a F. Poulenca. Koncert se uskuteční
v koncertním prostoru Evropského školícího centra
YMCA v litomyšlském zámeckém pivovaru v pondělí
20. srpna v 19.30 hodin.
Významnou finanční podporu pro uskutečnění celého
soustředění již několik let poskytuje Nadační fond
AVAST a Ministerstvo kultury ČR.
Spolupořadatelsky se na koncertech podílí Proboštský
úřad v Litomyšli a Evropské školicí centrum YMCA.
Další podrobné informace na www: LKOM. cz
Srdečně zveme na uvedené koncerty a těšíme se
mnoha přáteli a příznivci v Litomyšli na setkání.

Jana Klimtová, organizační zajištění LKOM

Litomyšlský pivní festiválek aneb Litomyšlí
napříč hudebními žánry – III. ročník

Nastává již druhá polovina prázdnin a čas neúprosně
letí. Poznáváme to i my. Letos pořádáme již třetí roč-
ník hudebního festiválku s účastí regionálních pivova-
rů a minipivovarů. Abychom zachovali regionální ráz
akce, pozvali jsme převážně litomyšlské kapely a pivo-
vary z blízkého okolí.
Celkem se zúčastní se svou nabídkou sedm regionál-
ních pivovarů a sedm minipivovarů. Podrobný pro-
gram, zúčastněné pivovary, jejich nabídku a seznam
hudebních kapel naleznete na www.veselka.lit.cz.
Budete si moci zakoupit festivalovou skleničku o obje-
mu 0,2 l, se kterou se vám jistě podaří ochutnat co
možná nejvíce vzorků. Pivovary budou mít možnost
propagovat celé své portfolio včetně nealkoholických
nápojů. 
Na své si dozajista přijdou i pivní fajnšmekři a sběrate-
lé pivních suvenýrů. Pro náročné budou k dispozici
lahvová piva z celého světa i s pivní osvětou od prodá-

vajících, kteří se zajímají o pivo hlouběji, dokonce
patří mezi domovarníky a do jejich ochutnaného
portfolia patří přinejmenším tři tisíce pivních vzorků. 
Přijďte nás podpořit a pobavit se na festiválku, který
lze uspořádat nízkonákladově, bez velkých sponzorů,
na dobré úrovni. Stejně jako tomu je u piva, kde
najdete v nabídce hned několik pivních stylů, tak
i v hudbě si každý najde to své.
Při přípravě akce jsme se zaměřili zejména na propa-
gaci pivní kultury, poskytnutí pivní rozmanitosti,
o rozšíření povědomosti o pivní kultuře a ne na množ-
ství vypitého piva. 
Letošní ročník opět nebudou chybět vtipné soutěže
o věcné ceny. Rádi bychom zanesli mezi návštěvníky
dobrou pohodu, pestrou škálu nabízeného sortimen-
tu a zdravého soutěžního ducha. Festiválek se koná
11. srpna na Toulovcově náměstí od desíti do desíti.

Lenka Seklová a Jiří Kohák

První ročník mezinárodního sochařského sympózia
s názvem “Trstěnická stezka“ chce navázat na odkaz
starobylé obchodní cesty vedoucí z Orientu do západ-
ní Evropy, která dle dostupných pramenů procházela
právě obcí Trstěnice u Litomyšle. Cílem sympózia a rov-
něž i stejnojmenného občanského sdružení, založené-
ho letošní rok, je znovu obnovit význam této spojnice
a vytvořit jedinečné místo pro setkání občanů našeho
kraje s odlišnými kulturami prostřednictvím zahranič-
ních účastníků a umělců sympózia.     
Účastníci: Kees Buckens (NL, Rotterdam, sochař),
Harry Schumacher (NL, Rotterdam, výtvarník), Gerard
Höweler (NL, Amsterdam, sochař), Paty Sonville (Bel-
gie, Brusel, sochařka), Le Thi Hien (Vietnam, Hanoi,
sochařka), Arthur Gläsner (CZ / DE, Trstěnice, sochař)
Program sochařského sympózia 2012:

• 6. srpna - příjezd a zahájení sympózia v 19.00, Sta-
tek “U Vlachů“, Trstěnice č.p. 26
• 18. srpna Komunitní centrum Trstěnice - oficiální
představení projektu veřejnosti v 19.00
- veřejná celodenní vernisáž menších sochařských děl

• 7. – 31. srpna - možnost návštěvy a debaty s umělci
v průběhu prací na statku U Vlachů 10.00-17.00
V průběhu září 2012 instalace sochařských děl
v katastru „Trstěnické stezky“
Případné změny, doprovodné akce a upřesnění progra-
mu naleznete na našich internetových stránkách. Při-
hlásit na doprovodné akce se lze prostřednictvím
emailu. 
Kontakt: Trstěnická stezka, o.s., Trstěnice 26, 569 57
info@trstenickastezka.cz, www.trstenickastezka.cz

David Dezort

První ročník mezinárodního sochařského
sympózia “Trstěnická stezka“

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

„Do divadla nechodím, protože se tam hrají podbízivé
pražské zájezdovky. V Klášterních zahradách jsem byla
minulý rok a líbila se mi komedie Don Quijot v režii
Bolka Polívky. Tuhle komedii zkusím taky. V létě ráda
sleduji kulturu pod širým nebem. Klášterky jsou krás-
né.“ hodnotí Marcela Morávková z Pohodlí.  
Podrobné informace zájemci o divadlo najdou
na stránkách www.dobredivadlo.cz. Prodej vstupenek
je vždy hodinu před začátkem na místě a cena je
100 Kč. Slevy se poskytují všem zájemcům. Občerstve-
ní na akci je zajištěno. 

Tomáš Langr

ředitel neziskové organizace Dobré divadlo

Dynamická meditace
Meditace jako aktivní cesta k hlubokému uvolnění, 

odreagování a načerpání nové energie

Dynamická Meditace
8 hod. ráno, neděle 26. 8. 2012

Kundalini Meditace
19 hod., čtvrtek 30. 8. 2012

Místo konání: Cvičební sál na Veselce
Další informace a přihlášky 

na tel. 605 147 812 • Vstupné: 80 Kč

• Velmi jemná technika, která obnovuje přirozený
mechanismus člověka a spouští podvědomé
samoléčící procesy v lidském těle

• Optimalizuje nervový a hormonální systém,
posiluje odolnost vůči onemocnění a má 
detoxikační účinek.

• Kraniosakrální terapie se používá mimo jiné při
těchto potížích: migrény a bolesti hlavy, bolesti
páteře a kloubů, stavy chronické vyčerpanosti,
deprese, poruchy učení, hyperaktivita, příprava 
na porod, zpracování poporodního traumatu,
pomáhá odblokovat traumata uložená
v podvědomí

• Má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi
vhodná jako součást osobního a duchovního
růstu pro pocit pohody a štěstí

Objednat se můžete na tel. 605 147 812 
nebo na e-mailu: milam28@seznam.cz

Kraniosakrální masáž

Prodáme rodinný řadový
dům v Litomyšli

tel. 608 043 514
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Z dopisů čtenářů

Vždycky jsem si myslela, že členové rady města, které
si sami volíme, jsou tady pro nás. A že by nás tedy měli
brát vážně, jako partnery a nechovat se, jako nějací
"nadlidé", kteří po svém zvolení získali jakousi pseu-
domoc a my "dole" už je nezajímáme... Žijeme tu přeci
společně a všichni se chceme v Litomyšli cítit dobře,
tak proč se k nám chovají "s odstupem"? Bohužel jsme
se již mohli setkat s jejich několika přešlapy, kterým
však bylo možné buď předejít, např. předchozí anke-
tou, průzkumem, anebo když už byla Rada na svoji

chybu upozorněna, což se samozřejmě může stát, tak
by se měla zamyslet a pokusit se o nápravu. Bohužel
ale naše Rada si jakékoliv výtky na svoji adresu (ke
svým rozhodnutím) nebere nijak k srdci. U ní už bohu-
žel neplatí pradávné "Vox populi, vox dei" - čili: "Hlas
lidu, hlas boží", ačkoliv několik členů pochází z KDU-
ČSL. Tak například mě dodnes velice mrzí, nebo přes-
něji řečeno mi vadí, neochota členů Rady města
ustoupit ze svého původního rozhodnutí a přejmeno-
vat poněkud kontroverzní název ulice Svitavská

na mnohem nekonfliktní, např. ulice Podnikatelská,
Spojovací, či Janovská... Po rozhodnutí RaM pojmeno-
vat ulici v průmyslové zóně tímto ne zrovna úspěšným
názvem, vyvolalo vlnu kritiky a hlasy se ozývají
dodnes, což znamená, že lidé se s tímto názvem stále
těžce srovnávají. Bohužel v Radě je dnes velmi málo
členů natolik s Litomyšlí spojených, kteří by dokázali
pochopit hlubší souvislosti s tímto názvem ulice souvi-
sející... Argument, že doba se změnila, a nebo, že by to
byl problém kvůli subjektům, které zde sídlí, je také
demagogické. To by se dnes tedy mohla ulice jmenovat
klidně Gottwaldova a subjektů, které zde podnikají, je
zanedbatelné množství... Tudíž i problém s přejmeno-
váním ulice sídla firmy je minimální.
Ale jak říkám, dokud nebudou spoluobčané bráni jako
partneři, tak se do podobných situací budeme bohužel
dostávat častěji.
Děkuji vám za možnost vyjádřit se a přeji hezké léto
vám, všem čtenářům Lilie a také všem spoluobčanům.

S pozdravem Jana Zemanová

Smetanova výtvarná Litomyšl letos přinesla opravdu
pestrou nabídku výstav a děl, ze které si každý milov-
ník umění mohl vybrat, co mu konvenuje. A že tako-
vých milovníků bylo hodně, o tom svědčil pohled
do slušně navštívených výstavních síní zejména
o „prodlouženém“ červencovém víkendu. 
Asi jen málokdo zaznamenal i neoficiální složku letoš-
ní výtvarné Litomyšle, za kterou můžeme, samozřejmě
s notnou dávkou nadsázky, považovat drobný happe-
ning, který se odehrál v Mariánské ulici. Na hladinu
Máchadla tu byly spuštěny papírové lodičky a parníčky
složené z vytištěných reprodukcí děl Zdeňka Sklenáře,
Karla Malicha, Bohuslava Reynka, Václava Boštíka
a Zdeňka Sýkory, tedy umělců, kteří patří do „portfo-
lia“ jen pár kroků vzdálené Galerie Zdeněk Sklenář.
Další část této události se odehrála v zahrádce „1 art /
100 m2 pro umění i odpočinek“, kde byly na větve stro-

mu zavěšeni jacísi motýlci, opět vytvoření z papírových
reprodukcí obrazů jmenovaných malířů. Je přitom
paradoxní, že tento „guerillový útok“ na přístupný
soukromý prostor ladí s jeho proklamovaným posláním
více než nedávné osazení černou rourou, nazvanou
studánka, která bohužel v té době sloužila spíše jako
odpadkový koš.
Lodičky se, na důkaz pomíjivosti věcí, během krátké
doby rozmočily, motýlci snad vydrželi déle. O co vlast-
ně mělo jít? O naivní výtvarnou akci, či o jakýsi
„občanský příspěvek“ renomované litomyšlské galerii
a vlastně ocenění její činnosti? Snad na tom ani nese-
jde. Důležité je, že toto subtilní a prchavé gesto svěd-
čí o odezvě, kterou aktuální prezentace výtvarného
umění vyvolává, a můžeme ho považovat za svého
druhu zpětnou vazbu s nejednoznačnou interpretací.

Stanislav Hampl

Výtvarné umění a jeho odezva

Vox populi, vox dei?

Tři velká zklamání Smetanovy Litomyšle
Zklamání č. 1
Každým rokem přijíždí můj bratr s manželkou z Děčína
na Smetanovy oslavy. Letos si vybrali z nabídky recitál
Jaromíra Nohavici, na který se těšil i jejich syn bydlící
v Ostravě. Bohužel, nepodařilo se mu vstupenky získat
prostřednictvím internetu, a to ani v první den 7. 3.
(připraven od deváté hodiny!), ani o půlnoci ze 14.
na 15. března. Rozhodl se tedy pro operu Carmen,
z omezené nabídky si zakoupil vstupenky do 7. řady.
Jaké bylo ale rozčarování, seděli jsme v 1. řadě, prv-
ních 6 řad bylo uvolněno pro orchestr, a ještě k tomu
zcela na kraji, takže bez problémů nebylo sledovat
čtecí zařízení, ale to jen na okraj, zklamání bylo, že se
mu nepodařilo získat lístky na recitál Jaromíra Noha-
vici.
Zklamání č. 2
jsme zažili o přestávce představení, kdy jsme chtěli
zhlédnout Srdce pro Václava Havla. Domnívala jsem se,
že by mělo být přístupné všem občanům, ale ouha. Při
vstupu do nádvoří nás docela okatě a urážlivým způso-
bem zastavila dvojice pořadatelů s tím, že to není
pro každého, abychom ukázali vstupenky. Už mám
těch V.I.P. plné zuby!
Zklamání č. 3
Na neděli si návštěva naplánovala zhlédnout různé
výstavy a jiné zajímavosti. Podařilo se uskutečnit
pouze výstavu Kamil Lhoták 100. V Zámku jsme měli
opět smůlu – Srdce pro Václava Havla bylo zakryté
plachtou vzhledem k vysokým teplotám. I zamířili
jsme na výstavu Julius Mařák na zámku v Litomyšli,
bylo přesně 10 hodin, pořadatelská služba nás infor-
movala, že tam začne mše a výstava bude otevřena
v 11.15. Co dělat? Naše cesta vedla do Klášterních
zahrad, kde jsme se občerstvili a kolem půl dvanácté
jsme se vrátili, že konečně uvidíme výstavu Julia
Mařáka. Bohužel, ani té jsme se nedočkali, opět infor-
mace zněla, že mše je asi v polovině. Nezbývalo, než
po velkém zklamání odejít dovařit oběd, neboť návště-
va se musela brzy po obědě vrátit zpět do Děčína. Co
z toho plyne? Budeme-li živi a zdrávi, v příštím roce
zakoupím vstupenky osobně i za cenu, že budu stát
frontu od čtyř hodin ráno.     Anna Žabková, Litomyšl

Odpověď 
Ačkoli se snažíme festival zorganizovat co nejlépe, ne
vše je v naší moci. Nemůžeme ovlivnit počasí, teplotu
vzduchu a tání vosku, ale ani řadu dalších vnějších
vlivů. Kapacita hlediště je omezena, a jelikož Jaromír
Nohavica odmítl odehrát původně plánované koncerty
dva, bylo jasné, že počet vstupenek nebude zdaleka
stačit. Vyprodán byl během několika minut a na rozdíl
od jiných pořadů na tento se žádné rezervace zpět
neuvolnily. Hlediště Smetanovy Litomyšle se musí při-
způsobovat typu pořadu – zatímco při koncertech
mohou být řady až těsně k pódiu, při operních před-
staveních je umístěn orchestr pod jevištěm a nemohou
tedy být postaveny přední řady. Navíc má jeviště vari-
abilní hloubku 8, 10 a 12 m, tedy na různé pořady bývá
i různý počet řad. Z praktických důvodů je potom
výhodnější řady nepřečíslovávat. Na skutečnost, že se
na operní představení neprodávají řady 1 -6 je výslov-
ně upozorněno u plánku v programové brožuře i ve
všech pláncích předprodejních kanceláří, na internetu
nejsou přední řady vůbec zakresleny.  
Výstavu Julia Mařáka jsme po dobu konání mše muse-
li uzavřít, protože požární kapacita zámku byla zcela
zaplněna a nebylo možno vpustit další osoby do areá-
lu. Ani to jsme nemohli ovlivnit, omlouvám se však za
nedostatečnou informovanost. V letošním roce se fes-
tival ocitl na staveništi, přičemž jsme přišli o řadu
velmi důležitých prostor pro nezbytné zázemí. Evrop-
ské školicí centrum v bývalém zámeckém pivovaru
jsme proto museli využít během večerů jako středisko
pro sponzory a výstavu tak otevřít pro návštěvníky
jenom během dne. Jsem si jist, že to bylo lepší řešení,
než výstavu nepořádat vůbec. Bez sponzorů by se fes-
tival pochopitelně vůbec nemohl konat a své zázemí
mají ve smlouvách. V letošním roce jsme ale založili
Klub přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle a VIP
hostem se pro příští rok může stát každý, kdo mu chce
finančně pomoci. Navíc získá možnost přednostního
nákupu vstupenek bez front!

Jan Pikna, ředitel Smetanovy Litomyšle o.p.s.

Farní charita Litomyšl pořádá

TANEČNÍ KURZY 
V LIDOVÉM DOMĚ

Základní kurz pro mládež:
12 lekcí a věneček, cena 1200,-/os.

od 8. září, soboty v 17.00 hod.

Kurz pro dospělé:
zopakování základů společenských

tanců a nové taneční variace
8 lekcí a závěrečný ples, 

cena 1245,-/os.           
od 6. října, soboty ve 20.15 hod.

kontakt: 461 619 183, 731 460 663
lidovydum@lit.cz 

Pronajmu byt 1+1
v panelovém domě, Litomyšl,

Komenského nám. Cena dohodou, 
informace tel. 606 662 128.
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 16. - 18. srpna
Hip Hop Kemp

Festivalpark - letiště Hradec Králové
Letos se už po jedenácté potkají v Hradci Králo-
vé příznivci hiphopové kultury z domácích
Čech spolu s fanoušky z celého světa.

CHEB

•4. srpna
Fly fest - rockový festival
Chebský hrad, poř. Kulturní centrum Svoboda

JINDŘICHŮV HRADEC

•25. srpna v 19.00 hodin
Opera na Státním hradu a zámku v Jindřichově
Hradci. Georges Bizet: „Carmen“ na III. nádvo-
ří Státního hradu a zámku J. Hradec
Nastudováno v originále s českými titulky

KUTNÁ HORA

•17. – 19. srpna
Int Veteran Rallye Kutná Hora - Mezinárodní
závod historických vozidel do vrchu

POLIČKA

•17. - 19. srpna
Festival Polička 555

Oblíbený letní multižánrový festival, jehož
hlavní scénou je poličské náměstí – klasická
hudba, jazz, rock, divadlo. Páteční večer bude
patřit skupině MIG 21!

TELČ

•17. - 18. srpna
Od Zachariáše po UNESCO

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce
a Kateřiny z Valdštejna

TŘEBOŇ

•13. srpna
SOUTH BOHEMIA JAZZFEST 2012

Dean Brown and The Fish Mann /USA/CZ/UK/,
AMC TRIO featuring Ulf Walkenius /SKV/SWE/
Fi.Jazz CO /CZ/, Ekra-five /A/ 

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

Inspirace
z České inspirace 

Španělská premiéra Ebenova
Labyrintu v podání Lucie Žákové

Rodačka z Litomyšle, nadaná varhanice a cembalistka
(obor cembalo absolvovala 28. 4. 2012 koncertem
na AMU v Praze) Lucie Žáková žije v současné době
ve španělském Madridu. Při své zahraniční koncertní
činnosti se rozhodla propagovat především českou
hudbu. Obrátila se tedy na ředitelku Českého centra
v Madridu paní Věru Zátopkovou, zda by ve spolupráci
s ní mohla uvést ve španělské premiéře dílo českého
skladatele Petra Ebena, vycházející z textů stejno-
jmenné knihy „Labyrint světa a ráj srdce“ Jana Ámose
Komenského. Texty do španělského jazyka přeložil
na žádost ředitelky Zátopkové Enrique Gutiérrez
Rubio, profesor španělštiny na Univerzitě Palackého
v Olomouci, recitace se ujal augustiniánský kněz, pro-
fesor španělštiny, ředitel gymnázia a herec v jedné
osobě D. José María Torrijos Carrillo.
Koncert se uskutečnil v rámci 32. ročníku Mezinárod-
ního varhanního týdne dne 29. května 2012 v kostele
San Manuel y San Benito v centru Madridu, nedaleko
od „Puerta de Alcalá“. V rámci celého festivalu vystou-
pilo pět varhaníků z pěti zemí. Španělská premiéra
Ebenova Labyrintu byla bohatě navštívená - zúčastni-

lo se jí na čtyři sta posluchačů. Umělci byli odměněni
velikými ovacemi vestoje. 
Z premiéry byl pořízen zvukový záznam pro Český roz-
hlas 3 Vltava.
Nadšené přijetí tohoto díla dokazuje, že i Ebenova
soudobá hudba oslovila zahraniční posluchače. Lucie
Žáková se již během studií na AMU v Praze zabývala
intenzívně osobností Petra Ebena, na toto téma napsa-
la i svoji diplomovou práci. Při uměleckých turné
uvádí jeho skladby pravidelně. 
Ve Francii byl Ebenův a Komenského „Labyrint světa
a ráj srdce“ v jejím podání uveden také jako premiéra,
poprvé zazněl v katedrále Meaux (2010), poté v opat-
ství Fécamp. Dále byl reprizován v rámci prestižního
festivalu „Festival Orgue et Musique Sacrée“ v kated-
rále v Evreux a v Épinay sur Orge v Paříži. Ve francouz-
ské verzi recituje producent koncertů Philippe
Lécossais, překlad textů pořídil profesor pařížské Sor-
bonny Xavier Galmiche. Nadšené ohlasy publika doka-
zují, že i soudobá Ebenova hudba dokáže oslovit
zahraničního posluchače.
Letošní koncertní turné Lucie Žákové po Francii se
bude odehrávat ve třech katedrálách. Sólové varhanní
recitály proběhnou v katedrálách Albi a Lombez, reprí-
za „Labyrintu“ ve francouzštině pak zazní v katedrále
Agen. „Koncert pro 4 ruce a 4 nohy“ uvede česká uměl-
kyně spolu s varhaníkem Carlosem Arturou Guerra
Parra v opatství Souillac ve Francii. 
Lucie Žáková se v letošním roce zúčastnila také Var-
hanního festivalu v provincii Castellón,
sólově koncertovala ve městech Segovia a Écija (Sevil-
la), o prázdninách zahraje varhanní recitál ve španěl-
ském Villar de Caňas (Cuenca).
Přejme jí i nadále tak vřelé a pozorné publikum
a mnoho krásných míst k jejímu dalšímu koncerto-
vání.                                            Ricardo Sousa Carballo

foto archiv Lucie Žákové

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

Litomyšlské členky TJ Sokol 
na všesokolském sletu v Edenu

Oslavy k 150. výročí založení Sokola vyvrcholily v prv-
ním červencovém týdnu uspořádáním XV. všesokol-
ského sletu. Do Prahy se sjelo téměř 14 tisíc členů

sokolských jednot z celé republiky. Nechyběli mezi
nimi ani členové Tělovýchovné jednoty Sokol Lito-
myšl. Krásný týden plný zážitků ze setkávání s bratry
a sestrami z celé republiky zažila také skupina 9 soko-
lek, které od října 2011 pilně nacvičovaly skladbu
pro ženy s názvem „Česká suita“. Z tak malých celků,
jako byl ten litomyšlský, se potom na stadionu slávis-
tické Synot Tip Arény vytvořila nádherná, choreogra-
ficky propracovaná a dokonalá podívaná pro všechny
přítomné i televizní diváky. Cvičily jsme na obou
vystoupeních a sklidily velký potlesk diváků.
Jsme rády, že jsme svou účastí alespoň trochu přispěly
k zdárnému průběhu významných sokolských oslav a již
teď se těšíme na příští slet sokolským pozdravem: Nazdar!
Zároveň bychom chtěly poděkovat našim sponzorům,
rodinám a přátelům za pomoc.

Za Sokolky Litomyšl Kamila Kapounová

foto archiv Sokola Litomyšl
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•26. srpna od 20 hod. / dolní část nám.  Míru 
Monkey Business - koncert v rámci Svitav-
ských letních slavností.
•31. srpna od 20. hod. / dolní část nám. Míru
Mňága a Žďorp - koncert v rámci Svitavských
letních slavností.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•do 2. září / Centrum B. Martinů
Afrika - výstava představí nejen život afrických
domorodců, ale přiblíží dobu, kdy černý konti-
nent 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/
•17. – 19. srpna /Palackého náměstí
Festival 555

Letní festival na náměstí. Vystoupí Mig 21, P.
Janů, Peha, Bokomara aj.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•21. – 24. srpna vždy od 21 hod. / nám. T.G.M.
Kinematograf bratří Čadíků: Fimfárum – Do
třetice všeho dobrého, V peřině, Nevinnost,
Lidice.
•1. září od 13.00 hod. / areál zámku
Kejkle a kratochvíle

Bohatý program: historické souboje, tradiční
řemesla, dobová hudba atd.
Více informací na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

•12. – 15. srpna, po setmění / nám. Přemysla
Otakara II.
Kinematograf bratří Čadíků: Fimfárum – Do tře-
tice všeho dobrého, V peřině, Nevinnost, Lidice.
•27. – 31. srpna / nám. Přemysla Otakara II.
Týden hudby

Multižánrový hudební festival. Program na
www.mklub.cz

Českomoravské
pomezí zve

Začaly prázdniny a spousta hráčů stolního hokeje
tvrdí, že přes léto na táhla ani nesáhnou, aby se tím víc
těšili na zářijový začátek sezóny Českého poháru.
Pro některé kluby v čele se Stiga HC Benátky to roz-
hodně neplatí, naopak se těšíme na hráče, kteří si
k nám nacházejí cestu právě jen o prázdninách, kdy
Stiga-liga hostuje v klubovně restaurace v Benátkách.

Hráči Stiga HC Benátky neznají prázdniny
Ještě před tím jsme se však s DDM Litomyšl rozloučili 7.
kolem Litomyšlského poháru za účasti 9 hráčů.
Po základní části vedl Patrik Petr před Robertem
Ježem, Michalem Boštíkem a Zdeňkem Lopaurem,
na postup do vyřazovacích bojů nedosáhl náš benjamí-
nek Matyáš Cafourek. Ve čtvrtfinále si Patrik, Robert
a Lopy se soupeři snadno poradili. Michal však narazil
na Jindru Petra, se kterým v poslední době svádí boje
více než vyrovnané a tentokrát na něj dokonce nesta-
čil – po vítězství 3:2 na zápasy šel dál Jindra! V semifi-
nále Patrik vyřadil Lopyho a Robert Jindru, ve finále
zvítězil Patrik nad Robertem a 3. příčku uhájil Lopy
před Jindrou, přičemž všechna utkání skončila 3:0.
Skupinu o 5. místo samozřejmě vyhrál Michal. Průběž-
né pořadí: 1. Patrik Petr 240b., 2. Robert Jež (THC
Stiga Svitavy 93) 200, 3. Michal Boštík 186, 4. Zdeněk
Lopaur 173, 5. Jindřich Petr 118, 6. Tomáš Halama 104,
7. Dominik Kubík 79, 8. Barbora Petrová 75, 9. Josef
Malý 66, 10. Jiří Junek 64 (kromě Ježe všichni Stiga
HC Benátky) a dalších 8 účastníků. 8. kolo se uskuteč-
ní v sobotu 25. 8. od 14 hod. opět v DDM Litomyšl –
všichni jste srdečně zváni.       Text a foto Jindřich Petr

Znáte Aquarobic?
Neznáte? Seznamte se, prosím.
Aquarobic je cvičení ve vodě, které má tu výhodu, že
odlehčuje kloubům a páteři, je tedy vhodné pro lidi
všech věkových kategorií a různých fyzických kondicí.
Dbá se při něm na správné držení těla, využívá základ-
ních pohybů nohou, to jsou chůze, běh, výkopy, pře-
skoky, výskoky, nůžky, pohybů rukou, objevují se
prvky z jiných cvičení, jako je aerobic, kickbox, kruho-
vý trénink, zumba, strečink.
Cvičíme pod vedením zkušené cvičitelky paní Mgr. Jar-
mily Souškové při hudbě, ale bez choreografií, které by
si člověk musel pamatovat. Využíváme aqua pomůcky,
které cvičení zpestřují, zároveň zvyšují odpor vody, při
cvičení v hluboké vodě nadnášejí. A nejsme stále „na
značkách“, ale též v kruzích, zástupech, v řadách.
Chcete si to s námi zkusit? Máte možnost každé úterý
na bazéně v Litomyšli od 19 hodin. Po prázdninách
začínáme 11. září 2012.

Přijeďte, uděláte něco pro sebe nejenom po stránce
fyzické, ale i psychické.  S námi se zasmějete, uvol-
níte. 
Za cvičenky Blanka Stodolová, foto Štěpán Heger

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • e-mail: info@adventurapark.cz

Litomyšlský Sokol v Praze
Dne 1. července se v Praze konal průvod Sokolů k slav-
nostnímu zahájení XV. všesokolského sletu. Účastníci
sletu se scházeli už od rána na Václavském náměstí, kde
panovala nádherná atmosféra! Samozřejmě nechyběly
kapely.
Sokol funguje i v zahraničí – celkem v patnácti stá-
tech! V Praze měla každá země své zastoupení
a v čele průvodu nesli její zástupci označení státu
a vlajku. Když jsme viděli Kanadu, vzpomněl jsem si,
že bychom tam mohli mít krajana. A ono to vyšlo!
Oslovil jsem vlajkonoše. Mezi bratry sokoly z Kanady
byl Jaroslav Tmej (*1930), vlastenec, člen budislav-

ské skupiny Jánošíci. Emigroval 27.3.1949 s kama-
rádem Paťavou. Na slet přijel se svou manželkou
Zdenou – viz. foto.
Pozdravili jsme i sestry a bratry z Litomyšle. Popřáli
jsme jim zdárný průběh sletu. Jak vše probíhalo,
viděla asi většina čtenářů Lilie v televizi. Díky zakla-
datelům Sokola, díky našim předkům za záslužnou
a radostnou práci v Sokole! Díky všem, kteří v této
činnosti pokračují. Ať žije Sokol! Ať se daří litomyšl-
ské jednotě! Zdar XVI. sletu, který bude uspořádán
ve slavnostním roce založení naší republiky, v roce
2018.   Jaroslav Jiráček, foto TJ Sokol

První část Sokolské jednoty Litomyšl, větší skupina dojela
na hlavní sletové dny

Sokolové Jaroslav Jiráček a Jaroslav Tmej

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Koupaliště, tel. 461 612 915 
Do 31.8. 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
V prázdninové dny bude bazén otevřen pouze
v případě nepříznivého počasí (např. déšt, bouřka,
teplota vzduchu nižší 19° C).
Provozní doba je stanovena denně od 8.00 do 21.00.
Více na www.mslit.cz/bazen.php 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

•Prodám masážní stůl, lustr s pěti žárovkami, pletací
stroj. Ceny dohodou. tel.: 461 613 471•Mladý nená-
ročný pár hledá ubytování/podnájem v Litomyšli
a okolí (cca 2-3 km). Alespoň částečně zařízený. Maxi-
málně za 5-6000 Kč měsíčně i s energiemi a všemi dal-
šími poplatky. V případě nabídky volejte na tel.: 776
765 904 po celý den.•Prodám zánovní rozkládací gauč
– modrá kostka, málo používaný. Cena dohodou. Dále

prodám starší dámské kolo. Zachovalé. Cena 700 Kč.
tel.: 732 688 037•Koupím starší zachovalé pianino.
tel.: 737 840 296•Sháním použitý malý kuchyňský
sporák za přiměřenou cenu. tel.: 723 364 001•Nabí-
zím k prodeji tvrzenou 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•Hledám dlouhodobý podnájem
v Litomyšli: 1+1 do 5000/měs. včetně energií nebo
2+1 do 6000 včetně energií. tel.: 733 474 134

Inzerce

Minikopaná ukončila
36. sezónu
V pondělí 2. července skončila 36. sezóna litomyšlské
minikopané. Na slavnostním vyhlášení, které se kona-
lo o dva dny později za sokolovnou, se vyhlašovaly
výsledky obou lig a nejlepší střelci obou lig. Z 2. ligy
postoupil tým Pohody (na snímku), který jen těsně
uhájil prvenství před mužstvem Restaurace U Kolji.
Na třetím místě skončil VH Tržek. V 1. lize byli jasnými
vítězi Sokolové z Tokyja. Jako druhé skončilo SK Lito-
myšl. Vítězstvím v posledním kole si třetí příčku zajis-
tilo mužstvo Fla-Fla. Nejlepším střelcem 1. ligy byl
vyhlášen Radek Mandlík (Tokyjo). V 2. lize kraloval
střelcům Vojta Jirout (Rest. U Kolji).                                  

Jiří Gult, foto Petr Šilar

Možnost zastupování organizace 
při kontrolách státních orgánů.

Jitka Valenová, Polička, tel. 733 328 687
mail: jitkavalenova@seznam.cz

Nabízím služby jako osoba
odborně způsobilá:

• v oblasti požární ochrany
- preventivní požární prohlídky, zpracování
dokumentace dle zákona o PO, školení
• v oblasti bezpečnosti práce
(odborná způsobilost dle z. č. 309/2006 Sb. 
- nutná od 1.1. 2012) - vyhledání rizik práce, 
prověrky BOZP, zpracování směrnic,
školení, zpracování kategorizace prací.
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Martin Doubek letos závodí
v modrých barvách Pragy

Motokárový závodník Martin Doubek z Litomyšle přijal
pro letošní sezónu závodní angažmá v českém továr-
ním týmu Praga. Mimo účast v zahraničních závodech
dostal litomyšlský závodník „bojový“ úkol od týmu
Praga co nejlépe skončit v domácím šampionátu. Mist-
rovství České republiky 2012 je pro letošek pětidílným
seriálem a v současné době jsou odjety dva závody.
První závod MČR Martin Doubek absolvoval na moto-
kárové dráze v Chebu, kde v konečném hodnocení
skončil na stupních vítězů na pěkném třetím místě.
Druhý závod se uskutečnil na Autodromu ve Vysokém

Mýtě. Zde chtěl Martin Doubek využít téměř domácího
prostředí a společně s Pragou opět zaútočit na stupně
vítězů. Ve dvou závodních jízdách obsadil druhé a třetí
místo, což v konečném hodnocení závodu vyneslo
druhé místo. V průběžném pořadí seriálu MČR Martin
Doubek figuruje na druhém místě. Třetí závod domá-
cího šampionátu se uskuteční v srpnu na Autodromu
v Sosnové a zde by chtěl Doubek stáhnout patnáctibo-
dový náskok na prvního Adama Janouše, rovněž  tak
z Praga Racing teamu. 

Vráťa Ondráček

Kalisto a Jiří Skřivan na MČR 
v parkurovém skákání získali bronz
Napětí do poslední chvíle, výborná kulisa a podpora
diváků. Přesně to nechybělo v areálu hotelového
resortu Equitana Martinice na Příbramsku, kde se
bojovalo ve dnech 12. – 15. července o mistrovské
medaile v parkurovém skákání... 
Kromě dvoukolové soutěže družstev, která vyvrcholila
v sobotu vítězstvím pražského celku, se medaile roz-
dávaly v neděli, kdy proběhla třetí kola kategorií
mladí jezdci, ženy a jednotlivci. Na nejvyšším stupni
obtížnosti T (150 cm) se utkali muži a jedna žena, ta
však po prvním kole již nepokračovala. 
Do nedělní závěrečné části nastupovali dva jezdci bez
trestných bodů, a to Josef Kincl mladší s Cascarem (JO
Horymas Horní Město) a Rudolf Fiala s koněm Casini´s
Son-T (Leon Blatná). Jiří Skřivan s Kalisto po smolné
sobotě, kdy získal 8 trestných bodů, vstupoval
do nedělního finále ze čtvrté pozice. 

I přes jednu chybu na posledním dvojskoku po jinak
bezchybné jízdě se ze zlaté medaile radoval právě
Josef Kincl (Horymas Horní Město). O druhé místo
se nakonec rozeskakovali Rudolf Fiala, který v nedě-
li chyboval dvakrát a naopak ve finále čistí Jiří
Skřivan s Kalisto (Stáj Manon Litomyšl). V rozeska-
kování se bohužel Jiří Skřivan, na rozdíl od R. Fialy,
chybě nevyhnul a to znamenalo bronzovou medaili.
V kategorii žen zvítězila Lucie Poláková s Carosem
(Stáj Polák Strakonice) a v mladých jezdcích byla již
podruhé za sebou Barbora Tomanová s Careful (DaJ
Praha).
Kalisto a Jiří Skřivan zvítězili před mistrovstvím
ve Velké ceně Opavy 2012 a nyní je čeká těžký start
na mezinárodních závodech v Bratislavě, kde půjde
i o kvalifikaci na mistrovství Evropy 2012.

Mirka Skřivanová

Stiga-hokej - sál DDM

So 25. 8. od 14.00 8. kolo Litomyšlského pohá-
ru 2012 v DDM Litomyšl.
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v klubovně restaurace v Benátkách.
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

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 4. 8. turnaj dvojic v PETANQUE, startovné 60
Kč/dvojice, začátek ve 13 hodin
So 18.8. turnaj smíšených trojic ve VOLEJBALE,
startovné 60 Kč/trojice, začátek ve 13 hodin
So 25.8. PRIMATOR CUP 2012 SENIOR OPEN 9
ball, seniorský kulečníkový turnaj, startovné
350 Kč, začátek ve 10 hodin
Jízdárna-Hřebčín Suchá

So 4.8. od 9.00 Malá cena Litomyšle 2012 - jez-
decké závody, součástí je také oblastní mist-
rovství dětí, juniorů a mladých jezdců
více na www.stajmanon.cz
Městský stadion Černá hora

So 18.8. od 17.00  Jiskra Litomyšl vs. FK Agria
Choceň s.r.o. - mistrovské utkání Krajského
přeboru dospělých ve fotbale
So 1.9. od 17.00  Jiskra Litomyšl vs. SKP Slovan
Moravská Třebová - mistrovské utkání Krajské-
ho přeboru dospělých ve fotbale
Areál litomyšlské plovárny

Pá 31.8. od 17.00  Decimuž 2012 – Memoriál
Huberta Stratílka ml. – 30. ročník tradičního
triatlonu, prezence od 15.00 / tel. 602 441 655 

Kam za sportem

Příznivci královské hry opět na Bouzově
Protože je šachistova herní vášeň neutuchající,
vyrazila 14. července 2012 šestičlenná výprava
šachistů (Ladislav Zeman, Jirka Šváb, Jaromír a Jan
Odstrčilovi, Jiří Seidl, Milan Krejčí) na Bouzov, kde
se v podhradí v prostorách bývalé barokní sýpky
uskutečnil již 5. ročník šachového turnaje v rapidu
s názvem BOUZOV 2012. 
Každoročně je tento turnaj pro nás velmi příjemným
zpestřením letních prázdnin.
V příjemném prostředí se zde potkávají šachisté
z východních Čech a moravských krajů, kteří se
za celý rok nepotkají, protože systém soutěží druž-
stev je ryze regionální v oblasti krajů. 
Na místo přijíždíme někdy o půl deváté. Proběhnou
běžné formality jako je registrace a poplatky. Násle-
duje nějaké to kafe či pivo nebo párek (občerstvení
zvané též „šachová klasika“) a úderem 9. hodiny
začíná první kolo. Velmi dobře jsme se rozjeli.
Po čtyřech kolech má naše trojice Zeman, Šváb,
Odstrčil 3 body ze čtyř, což je fantastický start.
Zeman dokonce porazil Víta Valentu mladšího, rodá-
ka z Litomyšle a velmi silného šachistu, který se
před několika týdny umístil jako třetí na Mistrovství
světa postižených v Sofii a kvalifikoval se na Mezi-
národní šachovou olympiádu v Istanbulu.
Přibližně v polovině turnaje následoval oběd, a to je
pro nás každoročně katastrofa. Vepřový řízek, hroma-
da salátu a litovelské pivo si vždy vybírá krutou daň
v podobě spokojeného žaludku a odkrvené hlavy,
která je na pár chvil líná uvažovat. Následuje řada nul
a je po turnaji. Nikdo mi však nevymluví, že Vašek
Pekař loni turnaj vyhrál také díky tomu, že zkrátka
na polední pokrm rezignoval. Jednoduše napsáno:

po obědě jsme turnajové kolo s číslem 5 všichni svorně
prohráli. Bojovali jsme ale statečně a snažili se zlomit
bouzovské prokletí řízku a piva Litovel. Částečně se to
podařilo. 
Nejlepšího výsledku dosáhl neúnavný a nesmlouvavý
bojovník Láďa Zeman, který se 6 body skončil na 12.
místě. Nebýt jeho nešťastné prohry s Vítem Valentou
starším, jenž pomstil svého syna, mohl brát bronz.
Za úspěch lze ještě považovat 18. místo a 5,5 bodu
pisatele tohoto článku Jaromíra Odstrčila. Turnaj
skončil, rozebrali jsme si ceny, dali si na rozloučenou
poslední Litovel, zamávali monumentálnímu hradu
Bouzov, a vydali se podmanivou kopcovitou krajinou
zpět k Litomyšli.                                     Jaromír Odstrčil

předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl

Skutečný duel v podání „Litomyšláků“. Ing. Vít Valenta
starší poráží Ladislava Zemana a vendeta za syna Víta
Valentu mladšího je dokonána.

Sokol Tokyjo na 
Mistrovství republiky 
v minikopané
Vítězství Sokola Tokyjo v lize znamenalo postup
na Mistrovství České republiky v minikopané v Černé
Hoře u Brna. V konkurenci 40 nejlepších týmu
z republiky se Tokyjo neztratilo a po bojovném výkonu
se kvalifikovalo mezi 16 nejlepších mužstev. V pavou-
ku narazilo na brněnský tým, který byl lepší a Tokyjo
tak skončilo na děleném 9. až 16. místě.
(www.minikopana-litomysl.cz)

Jiří Gult, foto Petr Gult 

Horní řada: P. Holomek, P. Pavlák, R. Mandlík, S. Brunclík,
I. Fryauf, J. Hájek, R. Šplíchal. Dolní řada: Z. Fišmon, P. Kavan,
J. Gult, B. Bican, R. Slovik


