
Jsme velice rádi, že tu
byli Japonci, a jak bylo
vidět, rádi byli i náv-
štěvníci, protože u jejich
stánku byla obrovská
fronta,“ uvedl ředitel
Smetanovy Litomyšle
Jan Pikna. Fronta však
nebyla jen u japonského
stánku, ale návštěvníci
měli zájem i o slovenské
speciality ze Salaše
U Franka a našli si cestu
i k Holanďanům. Nový
byl i moderátorský tým
Kluků v akci, Ondřej Sla-
nina a Filip Sajler, kteří
vystřídali Jana Rosáka.
„Kluky v akci jsme měli

vybrané už vloni, ale nakonec z toho sešlo,
protože měli jiné závazky,“ vysvětlil
Pikna.
Gastro soutěžení
Zůstaly ovšem soutěže. Nechybělo klání
o nejlepší bábovku, o nejlepší svíčkovou

nebo gurmánská pouť po restauracích. „Re-
staurace se přidaly a kupodivu se přidaly i re-
staurace z okolí. A to si myslím, že je
podařená část, protože všechna ta „meníčka“

byla připravena s velkou péčí a přesně v duchu slav-
ností, tzn. podle Rettigové jako základu dobré české
kuchyně, ale v moderním hávu,“ řekl ředitel.                       
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„Chuť a estetika, tradice a experiment v ga-
stronomii podle Magdaleny Dobromily
Rettigové“ to je motto litomyšlských ga-
stronomických slavností, jejichž druhý
ročník se uskutečnil v týdnu od 13. do 19.
května. Jejich vyvrcholením pak byl so-
botní gastrofestival a nedělní sousedská hu-
sička na Smetanově náměstí. Nechyběla
soutěž v přípravě kotlíkového guláše.
U Japonců „narváno“
Organizátoři ze Smetanovy Litomyšle, o.p.s. se dr-
želi loňského scénáře. Neodpustili si ovšem drobné
změny, které, jak se ukázalo, návštěvník ocenil.
„Přijela početnější delegace z partnerských měst.

nechá zrestaurovat z příjmů Nakladatelství
Paseka poničené Váchalovo dílo. Vedení nad
restaurátorskými pracemi převzal Jiří Látal.
S ním na obtížné restaurátorské práci spolu-
pracovali Jaroslav Horálek, Jan Turský
a technolog Ladislav Kryl. Vendula Látalová
a Jana Krotká pomáhaly při dokončení re-
staurátorských prací. V počátcích prací i na
rekonstrukci poničeného domu pomáhal
i tehdejší starosta Miroslav Brýdl, který za-
jistil umakartový stůl, židle a čtyři vyřazené
nemocniční postele. V tomto komfortně vy-
baveném prostředí na staveništi domu strá-
vili restaurátoři a majitel Nakladatelství
Paseka téměř celé dva roky. 
Práce byly dokončeny 26. června 1993 a malé
Váchalovo museum, známé veřejnosti dosud
jen z Váchalova Krvavého románu, bylo slav-
nostně otevřeno. 
Za dvacet let existence navštívilo toto ojedi-
nělé místo malířského tvůrčího činu více než
50 000 lidí. V Portmoneu se uskutečnilo více
než čtyřicet výstav.   -red-, foto Pavel Vopálka 

Kastelánské 
prohlídky zámku12 1916Porodnice v našem

městě uzavřena
Výstavy Smetanovy
výtvarné Litomyšle

Scénář stabilizace nemocnic kraje
nepočítá s dětským ani porodnicí

5. června 2013
Ročník XXIII. 6Zpravodaj města Litomyšle

Litomyšl má po 20. květnu alespoň trochu jasno
v tom, jak bude v budoucnu vypadat místní nemoc-
nice. V tento den se totiž na litomyšlské radnici
sešli zástupci Pardubického kraje, krajského úřadu,
Představenstva nemocnic Pardubického kraje a Li-
tomyšlské nemocnice, a.s. s vedením městského
úřadu, radními a zástupcem nejsilnější opoziční
strany, aby je seznámili se Scénářem stabilizace ne-
mocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje.
V Litomyšli by podle tohoto dokumentu měla s jis-
totou zůstat ortopedie, oční a rehabilitace, přičemž
neurologie má již nyní jakési VIP postavení. Zmiňo-
vány v něm jsou i chirurgie, ARO, interna a celý
komplement (laboratoře a RDG). S porodnicí a dět-
ským oddělením se nepočítá, osud gynekologie bez
porodnice zůstává nejasný. 
Stabilita nemocnic na všech „frontách“
Hlavními impulsy pro připravované změny jsou

podle Pardubického kraje především kritická ekono-
mická situace pěti nemocnic akutní lůžkové péče
a jejich funkční nestabilita. „Pro každé z těchto pěti
míst je proto navržena nějaká perspektiva a ani pro
jednu nemocnici nejsou navrhované změny likvi-
dační,“ uvedl náměstek hejtmana Pk Roman Línek.
Fúzí pěti akciových společností do jedné má vznik-
nout jedna velká firma se silnou pozicí na trhu.
Navíc chce Kraj založit ještě další subjekt – jakousi
šestou nemocnici, která bude servisní (modrou) pro
zbylých pět. „Se založením jedné společnosti se
ztotožňuji jen částečně, protože dříve vytvořený
pseudoholding umožňoval už tehdy podnikání po-
třebných kroků k ozdravění zdravotnictví Pardubic-
kého kraje.  Založení centrální servisní organizace
je z mého pohledu velmi riskantní krok a nemusí
přinést očekávané úspory,“ reagoval starosta Lito-
myšle Michal Kortyš.                              strana 3 >

Městské slavnosti 
k poctě M.D. Rettigové

Litomyšlské Portmoneum
letos slaví 20. narozeniny.
Oslavy se uskuteční v so-
botu 22. června 2013. Ve
14 hodin bude v Portmo-
neu zahájena výstava s názvem Volná tvorba
studentů restaurování v Litomyšli, která
bude k vidění do konce září. Program bude
pokračovat v kempinku Primátor, kde zahrají
Magda Žáková, Jiří Šlupka Svěrák, absolventi
a studenti restaurátorské školy a další. Od 18
hodin pak sehraje již zaniklý souboru Fili-
grán divadelní představení dramatizace Kr-
vavého románu Josefa Váchala. 
V roce 1991 prodala Národní galerie Ladislavu
Horáčkovi dům, který svými nástěnnými
malbami vyzdobil v roce 1924 Josef Váchal.
Horáček slíbil Národní galerii i městu, že

Portmoneum
slaví dvacítku
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje

p.p.č. 1336/4 orná půda o výměře 350 m2 a p.p.č.
1336/5 orná půda o výměře 350 m2 oddělených
podle geometrického plánu č. 2125-39/2009 v ka-
tastrálním území Litomyšl za účelem výstavby ob-
jektů B2 a B3 dle podmínek zveřejněných na Úřední
desce. 

RaM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky
nebytových prostor v 1.PP, 1.NP a 2.NP v budově
č.p. 133 na st.p.č. 5/2 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Záhraď za účelem organizace
a koordinace kulturních, vzdělávacích a společen-
ských aktivit v areálu zámeckého návrší, pořádání
kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, po-
řádání výstav, konferencí, pořádání mezinárodních
setkání, vzdělávacích kurzů, zajišťování volnočaso-
vých aktivit, pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí. Vypůjčitel příspěvková
organizace Zámecké návrší.

RaM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
nebytových prostor v 2. NP a podkroví v budově č.p.
133 na st.p.č. 5/2 zastavěná plocha a nádvoří v ka-
tastrálním území Záhraď za účelem využití Regionál-
ním muzeem v Litomyšli jako kanceláře, dílny
a depozitáře muzea. Nájemce Regionální muzeum
v Litomyšli. 

RaM projednala předložené řízení Ministerstva ži-
votního prostředí, pracoviště Hradec Králové o sta-
novení průzkumného území konvenčních ložisek
ropy a zemního plynu společnosti SouthOil s.r.o. na
území krajů Královéhradeckého a Pardubického a ne-
souhlasí s umístěním průzkumného území na území
města z důvodu památkové rezervace, vodních zdrojů
a jejich ochranných pásem na území města a dále
žádá o poskytnutí podrobnějších údajů k danému zá-
měru, zejména umístění zkušebních vrtů. 

Ze zastupitelstva
 ZaM schvaluje účetní závěrku města sestavenou

k 31.12.2012.
 ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se

zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za
rok 2012 těchto dobrovolných svazků obcí: České
dědictví UNESCO, Česká inspirace a Českomoravské
pomezí.

 ZaM souhlasí s podáním přihlášky do výběrového
řízení na spolupořadatelství akce Národní zahájení
Dnů evropského dědictví, které se bude konat v so-
botu 6. září 2014. Uzávěrka přijímání přihlášek je
20. června 2013. Hlavním pořadatelem je Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Město
z vlastních zdrojů poskytne max. 250 tis. Kč. 

 ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního
výboru dne 18.03.2013 a 22.04.2013 a dále zápis
z provedené kontroly č. 02/12. 

 ZaM bere na vědomí rezignaci Ing. Pavla Kopec-
kého na členství ve finančním výboru. ZaM zvolilo
novým členem finančního výboru paní Ing. Zdeňku
Poulovou.

Zastupitel Vylíčil se vzdal mandátu
Ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.
MUDr. Libor Vylíčil a člen zastupitel-
stva se k 6. květnu vzdal svého man-
dátu zastupitele a funkce radního.
Měl k tomu hned několik důvodů,
které objasňuje v následujícím rozho-
voru:

 V poslední době se v Litomyšli ob-
jevily hned dva texty, které se týkaly
vaší osoby. Jeden z nich anonymní,
druhý sice podepsaný, ale čerpající
informace z anonymu. Zabývají se
vaším nástupem do funkce ředitele,
údajným zázračným zbohatnutím
a v podstatě vás obviňují z tunelování. Jak se proti
takovým věcem bojuje? A jde to vůbec?
Můžu vám říci, že se proti tomu bojuje velice těžko.
Během 12 let ve funkci ředitele jsem se snažil ni-
koho nepoškodit. Bylo proto pro mě překvapením
to obrovské množství zel a špíny, která byla najed-
nou po 12 letech vytažena, a to v době, kdy se ne-
mocnice dostala do krize, i když si myslím, že ne
mojí vinou. 

 Vy jste se ale rozhodl bojovat…
Podal jsem trestní oznámení na neznámého pacha-
tele hned, jak jsem zjistil, že je tento pamflet v ne-
mocnici. Jeho distribuce byla pozastavena tak, že
se výtisky posbíraly. Hned ten den odpoledne jsem
šel na policii. Vyšetřování stále běží. Už jsem vypo-
vídal na hospodářské kriminálce o svých příjmech
a aktivitě. Nemám co skrývat. Žena podniká, já pod-
nikám - mám soukromou gynekologickou ambulanci
v Proseči. Sloužili jsme oba dva v nemocnici. Já mám
ředitelský plat. Naše příjmy jsou takové, že můžeme
zdokumentovat vybavení domácnosti nebo naše
cesty do zahraničí.

 Právě ony texty však byly jedním z důvodů, proč
jste se vzdal mandátu zastupitele. Co dalšího vás při-
mělo k takovému kroku?
Vedli mě k tomu tři věci: První je, že zastupitelstvo
na popud Ing. Janečka, který byl radním pro zdra-
votnictví, přijalo usnesení, podle něhož by všichni
členové zastupitelstva měli hájit strukturu nemoc-
nice jako celku, tedy ve stávající struktuře. To zna-
mená žádné změny, skanzen bez toho, zda máme
dostatečný počet lékařů a sester, jestli děláme kva-
litní práci. Na druhou stranu Pardubický kraj po nás
chce vyrovnané hospodaření a kvalitní práci. Kva-
litní práce se dařila dělat do doby, než se rozpadl
personál na dětském oddě-
lení, když odešly dvě lékařky
a nepodařilo se sehnat ná-
hradu. Navíc se objevily ur-
čité konfliktní situace
v souvislosti s ohroženým
oddělením, tedy s porodnicí,
které jsme řešili kompromis-
ním způsobem do konce května. Čeká nás další ře-
šení tohoto oddělení. Zkrátka, byl jsem tímto
usnesením omezován. 
Druhou věcí je, že jednání zastupitelstva v posled-
ních dvou letech je tak mimoúrovňové, že člověk
jen kouká, co dokážou někteří zastupitelé udělat.
Jak dokážou veškeré pozitivní věci rozbourat. Já
mám obavy, že to, co funguje, jsou schopni rozbořit.
Nemají žádné konstruktivní návrhy. Někdy si mys-
lím, že tam jde o to kdo s koho nebo čím hůř tím
líp. Hlavně, ať můžeme zlikvidovat vládnoucí gar-
nituru na radnici, abychom dokázali, že my máme
pravdu. 
Zažil jsem starostování Ing. Janečka, končící staros-
tování Ing. Brýdla. V té době nebyla zastupitelstva
kývacími orgány, že by zastupitelé všechno museli
odkývat. Naopak si myslím, že dokázala Litomyšl
posunout do pozice, kde teď je. A tu pozici jí závidí
všechna okolní města. Tolik dotačních peněz, které
se dostaly do Litomyšle, tolik aktivit, které má de-
setitisícové město, nemají podstatně větší města

v regionu i mimo region. Ale díky
tomu, co se teď děje i díky té jednací
kultuře, která je v zastupitelstvu, ne-
lituji, že jsem odstoupil. 
Třetí věcí je dopis zastupitele Od-
strčila, se kterým se vůbec neznám.
Byli jsme v kontaktu pouze profesi-
onálně. Seděli jsme naproti sobě v za-
stupitelstvu a koukali jsme na sebe.
To je asi tak všechno. A tento člověk
dokáže napsat článek, aniž ví, jaká je
historie. 

Pod tlak jste se dostal díky ohrože-
nému dětskému oddělení. Nyní jste

musel rozhodnout o osudu porodnice a novorozenec-
kého oddělení. Je ohrožena i gynekologie? 
Nebyl bych rád, aby gynekologie skončila. Snahou
je, aby zůstalo gynekologické oddělení s operativou
a drobnými výkony jako součást Litomyšlské ne-
mocnice. Je ovšem otázkou, jak to bude dál, protože
je jasné, že neatestovaní lékaři budou hledat místo
na gynekologicko-porodnických odděleních, kde se
budou moci vzdělávat k atestaci i v porodnictví. 

 Co však bude s personálem zavřených oddělení? 
Budeme se snažit zaměstnat většinu sester. Jen po-
rodní asistentky, které nemohou vykonávat funkci
normální sestry, budeme muset propustit. Abychom
udrželi personál na místech, kde je, tak chceme ote-
vřít druhou část neurologie místo dětského oddě-
lení. Tím pádem navýšíme počet neurologických
lůžek a nebudeme muset propouštět sestry. Vyře-
šíme si to vnitřní restrukturalizací. Lékaře bychom
rádi zachovali. Uvidíme, jestli přistoupí na náš
návrh gynekologického oddělení. Pokud ne, mohou
dát sami výpověď. Nebudeme-li ale moci provozovat
gynekologii jako plnohodnotné oddělení, budeme
se s nimi muset rozloučit. To je ale ta nejhorší vari-
anta. Rád bych do doby restrukturalizačních pro-
cesů, které si bude řídit Představenstvo nemocnic
Pardubického kraje, udržel oddělení tady.

 Jaká je tedy budoucnost Litomyšlské nemocnice?
A bude nemocnice taková jako dosud?
Nejbližší budoucnost nemocnice je, že kromě dět-
ského oddělení a porodnice, by měla fungovat tak,
jak funguje. Máme za úkol do podzimu zakredivat,
tedy zvýšit kvalitu péče. Myslím si, že všechna
ostatní oddělení by měla fungovat tak, aby nahra-
dila sníženou aktivitu těchto dvou oddělení. Myslím
si, že budoucnost je dobrá. Nemocnice ale nebude

taková, jaká je teď. Já sázím
na to, že máme vyhlášenou
neurologii. Získali jsme statut
iktového centra. Na základě
toho budeme čerpat dotaci
asi 23 milionů na vybavení
iktového centra, lůžkové re-
habilitace a jiných provozů,

které souvisejí právě s neurologií. V tu chvíli je tady
pětiletá udržitelnost. Do pěti let bude o nějakých
restrukturalizačních procesech kraje rozhodnuto.
A nemocnice, kromě dětského oddělení a porodnice
(uvidíme, co bude s gynekologií), se může dokonce
rozvíjet. Máme dobrou ortopedii, kvalitní oční am-
bulance jsou vyhledávané široko daleko, musí tu zů-
stat interna, ARO, chirurgie a kompletní
komplement – CTčko s ultrazvukem, laboratoře bio-
chemická a hematologická. Já si myslím, že nemoc-
nice, pokud majitel bude mít zájem, si tady své
místo určitě najde. 
Odchod Libora Vylíčila ze zastupitelstva nezůstal od-
chodem posledním. Mandát po něm převzal Miroslav
Brýdl, který se ho po pár dnech vzdal také z podob-
ných důvodů. Pořadí dalších tří náhradníků dle vý-
sledku voleb je následující: MUDr. Vladimír Liška,
Ing. Jan Kabrhel a Marcela Králová. Jasněji by mělo
být po 25. červnu 2013, tedy po dalším zasedání Za-
stupitelstva města Litomyšl. 

Ptala se Jana Bisová

„Pro lékaře je nejhezčí, když se mu po-
daří odrodit zdravé dítě. Takový pocit
z dobře vykonané práce, jsem v poli-
tické éře nezažil.“ Libor Vylíčil.

Další zasedání Zastupitelstva města Litomyšle se
bude konat v úterý 25. června 2013 tentokrát již od
15.00 hodin. Místo bude upřesněno na plakátech
a stránkách města.

Zasedání zastupitelstva

Cyklobusem Českomo-
ravským pomezím i letos
I v letošní turistické sezóně bude v provozu cyklo-
bus, který přiblíží všechny cyklisty i pěší k atrak-
tivním místům Českomoravského pomezí. Na svou
trasu se poprvé vydá 28. června 2013 a jezdit bude
vždy v pátek, sobotu a neděli až do konce září.
Bližší informace přineseme v příštím čísle Lilie.
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Dostupnost akutní péče i její kvalitu zachováme.
Představenstvo nemocnic projednalo změny s radními měst

O podobě navrženého Scénáře budoucí akutní lůž-
kové péče v krajských nemocnicích, se kterým se
16. 5. ztotožnila Rada Pardubického kraje, jednali
v pondělí 20. května se starosty a radními v Lito-
myšli a následně ve Svitavách předseda a místopřed-
seda Představenstva nemocnic Pardubického kraje
Pavel Havíř a Jiří Benedikt a 1. náměstek hejtmana
Roman Línek. „Je nezbytně nutné osobně vysvětlo-
vat voleným zástupcům měst všechny změny a také
důvody, které nás ke změnám vedou,“ uvedl Línek.
Schůzky se účastnili také ředitelé nemocnic.
Změny v řízení nemocnic
„Ve scénáři respektujeme limity dané vlastníkem, to
znamená, že všechny nemocnice budou poskytovat
i nadále akutní zdravotní péči a zůstanou ve vlast-
nictví kraje,“ uvedl předseda představenstva Pavel
Havíř, který starostům vysvětlil: „Navrhujeme orga-
nizačně jednodušší řízení pěti nemocnic jako jed-
noho subjektu s jedním představenstvem a s jednou
dozorčí radou.“ Upřesnil, že jedna akciová společ-
nost přinese přehlednější řízení nákladů a společ-
ných nákupů. Jednotná personální politika má za
cíl udržet kvalitní zdravotnický personál, který je
hlavní součástí zdravotní péče. Obslužné a technické
činnosti bude řídit a spravovat jedna společná
vnitřní organizační jednotka. 
Péče musí být časově dostupná a vysoce odborná
Rozložení oborů lůžkové zdravotní péče je nutné
strukturovat tak, aby byla provázaná a časově do-
stupná, kvalitní, efektivní a udržitelná. „V návrhu
zohledňujeme především pacienty. Změny pro ně
musejí být vstřícné, a pokud o nějakou péči přímo
v místě přijdou, bude pro ně časově dostupná kou-
sek dál. K tomu musejí dostat jinou přidanou hod-
notu,“ uvedl Pavel Havíř. S důrazem na kvalitu
služeb budou všechny nemocnice brzy akreditované
Spojenou akreditační komisí, se stabilizovaným
a erudovaným personálem. 
„Zdravotnictví je obecně velmi specificky ceněnou
profesí. Přidanou hodnotou jsou specificky vzdělaní

lidé. Do vzdělání profesionálních zdravotníků a oše-
třovatelů je investováno hodně času i peněz. Lidé
ve zdravotnictví se odborně vzdělávají i dále při
práci, absolvují pomaturitní či postgraduální stu-
dium. Takový personál je obrovský profesionální ka-
pitál, který si musíme chránit a musíme s těmito
odborníky pracovat jako se vzácným kořením,“
uvedl předseda představenstva Pavel Havíř.
Vlajkovou lodí v Litomyšli se stává neurologie
„Nejen pod finančním tlakem, ale také pod tlakem
úhradové vyhlášky a odborných společností je
nutné provést jiné rozmístění (alokaci) zdravotní
péče v kraji v některých oborech,“ vysvětlil před-
seda představenstva Pavel Havíř. Uvedl, že Litomyšl-
skou nemocnici čeká vzhledem k přísným
personálním, technickým a medicínským předpokla-
dům alokace akutní lůžkové péče v základních obo-
rech dětského lékařství a porodnictví. Tuto změnu
zde nastartoval odchod dvou dětských lékařek. „Pri-
oritou v Litomyšli je rozvoj neurologie, kde vzniklo
iktové centrum pro spádovou oblast téměř poloviny
kraje,“ uvedl Pavel Havíř. Roman Línek ji označil za
vlajkovou loď Litomyšlské nemocnice. Navíc sebou
nese rozvoj dalších oborů zejména rehabilitace a or-
topedie.

Prioritou ve Svitavách je rozvoj psychiatrie
Ve Svitavské nemocnici budou zachovány základní
obory akutní péče, jako je chirurgie, interna, dětské
lékařství, gynekologie a porodnictví. „Bude ne-
zbytné kapacitně posílit lůžka intenzivní a ARO
péče. ORL a urologii navrhujeme řešit v rámci spo-
lečného lůžkového fondu chirurgických oborů,“ vy-
světlil Pavel Havíř. Příležitostí pro další rozvoj zde
má psychiatrická péče, která bude dále situována
do nově budovaného centra komplexní péče v tomto
oboru a která se tak stane jedním z pilířů krajského
zdravotnictví.
Návrh je průsečíkem možných kompromisů
Pardubický kraj měl podle Romana Línka tři mož-
nosti. Za prvé: nedělat nic - přičemž v rozpočtu
kraje letos není téměř 180 milionů na dofinancování
nemocnic. Za druhé: pronajmout nemocnice sou-
kromníkovi - jako se to stalo již ve dvou krajích -
a zbavit se možnosti ovlivňovat akutní lůžkovou
péči. „Třetí možností, kterou jsme si vybrali, je ta,
která garantuje zachování akutní lůžkové péče ve
všech pěti nemocnicích v kraji a ponechává ji ve ve-
řejných rukou,“ uvedl a dodal, že to stojí v zadání,
které pro tvorbu scénáře stanovila krajská rada. 
„Řešení navržené ve Scénáři je průsečíkem možných
kompromisů, které neohrozí nemocnice do bu-
doucna a které jsou udržitelné. Pro každé z těchto
pěti míst je nalezena perspektiva a ani pro jednu
nemocnici nejsou navrhované změny likvidační,“
uzavřel 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Zdenka Hanyšová Celá, foto Jana Bisová

Scénář stabilizace nemocnic kraje 
nepočítá s dětským ani porodnicí
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Litomyšlská nemocnice ano, ale bez dětí
Připravovaný scénář však nepočítá s dětským oddě-
lením, porodnicí a novorozeneckým. „Mrzí nás, že
tady asi všechna oddělení neudržíme, ale my tady
máme své občany a za ně neseme zodpovědnost,"
shodl se starosta s místostarosty Radomilem Kašpa-
rem a Vojtěchem Stříteským.
„Když už zde tedy nemůžeme
mít dětské a porodnici,
chceme alespoň nemocnici se
stejnými obory, lůžkovou
a akutní péčí jako nyní,“
dodal Kortyš. Dobrou per-
spektivu pro další rozvoj má
podle Kraje oční, ortopedie
a rehabilitace. „Pilířem je ik-
tové centrum a neurologie.

Bude přibývat pacientů, kteří budou mít reálnou
možnost se léčit. Nesporným pilířem zde bude také
ortopedie, která je kvalitním oddělením s kvalitním
personálem,“ vyjmenoval stěžejní obory Pavel Havíř,
předseda Představenstva nemocnic Pardubického
kraje. „V případě neurologie bychom z ní chtěli mít
vysoce specializované oddělení a za podpory Kraje
ji dále rozvíjet,“ sdělil Kortyš a pokračoval: „Chtěli
bychom v Litomyšli také ponechat mikrobiologii
jako druhé pracoviště v kraji pro nemocnice ve Svi-
tavách a Ústí nad Orlicí. Udržet rovněž gynekologii,
kde by se prováděly drobné operační zákroky,
a v případě očního mít čtyřiadvacetihodinovou
službu. Obyvatelům našeho regionu chceme zajistit
odbornou a včasnou péči, aby nemuseli s běžnými
věcmi jezdit přes půl kraje.“ 
Červené obory s otazníkem
Základní obory Litomyšlské nemocnice však zatím
zůstávají, alespoň na papíře, červenou barvou a má
se o nich jednat. „Největším nepřítelem reorgani-
zace je nejistota a neinformovanost personálu ne-

mocnice. V první řadě by měl
Kraj popsat, jaké obory a kde
budou. Nasmlouvat s pojiš-
ťovnami úhrady a od urči-
tého data spustit přesuny.
Pokud se to povede, tak us-
tavit právní formu, pod kte-
rou budou nemocnice
fungovat,“ prohlásil na závěr
starosta Litomyšle. 

Text a foto Jana Bisová

Dobrou zprávou pro Litomyšlskou ne-
mocnici jsou dvě plánované investice:
Modernizace pláště budov IDG, in-
terny, pediatrie a laboratoří za 19,2
milionu korun a 24 milionu korun na
přístrojové a technické vybavení. Obě
finanční injekce jsou plánovány na
rok 2014. 

Zvýšení ceny stočného
Zastupitelstvo města Litomyšle odmítlo na návrh
rady města dne 19. 3. 2013 uzavření smlouvy o při-
dělení dotace na akci „Rekonstrukce městské čis-
tírny odpadních vod a odkanalizování místních částí
města Litomyšle – Nedošín a Lány“. Hlavním důvo-
dem k tomuto kroku byly podmínky smlouvy, na je-
jichž základě by se město muselo zavázat k tomu,
že cena vodného a stočného poroste dle výpočto-
vého modelu stanoveného poskytovatelem dotace.
Cena vodného a stočného by tak v součtu musela
vzrůst v roce 2015 na 68,41 Kč/m3 a v roce 2025 na
95,34 Kč/m3. To by znamenalo proti současné
úrovni 52,76 Kč nárůst o cca 80 %.
Zároveň zastupitelstvo souhlasilo s tím, že bude vy-
hlášeno výběrové řízení na poskytnutí úvěru, z kte-
rého by následně byla provedena rozsahem omezená
část této investiční akce (hlavně co se týká ČOV).
Celková výše nutného úvěru byla po jednáních
s provozovatelem čistírny odpadních vod a projek-
tantem stanovena na celkových 48 mil. Kč. V uve-
dené částce jsou však zahrnuty náklady na
vybudování kanalizace na Lánech a v Nedošíně dle
projektu.
Úvěr v této výši by měl být splácen ze zvýšení ceny
stočného. Rada města Litomyšle proto odsouhlasila
úpravu ceny od 1. 7. 2013 o výpočtem určenou
částku 5,65 Kč/m3 bez DPH. Nová cena stočného
bude tedy celkem 28,59 Kč/m3 bez DPH, tzn. 32,88
Kč/m3 s DPH. Zároveň s tímto krokem bylo zvýšeno
nájemné vůči nájemci vodovodní a kanalizační sítě
o 5,27 mil Kč/rok.
V účetnictví Městského úřadu Litomyšl bude toto
zvýšené nájemné evidováno tak, aby finanční pro-
středky nebylo možno užít k jiným účelům, než ke
splátkám úvěru. Věříme, že občané města pochopí,
že i při zvýšené ceně stočného bude pro ně toto ře-
šení do budoucna výhodnější. I při současné úrovni
celkového nájemného bude zbývat dostatečná
částka na opravy stávajícího majetku a jeho rozvoj.
Podle názoru vedení města byly výpočtové hodnoty
vývoje cen výrazně nadhodnocené vzhledem k sou-
časnému stavu sítí.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství 
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Prostor pro názory volebních subjektů
v Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014

Vážený pane starosto, radní a zastupitelé města
Litomyšle,
vzdávám se mandátu člena Zastupitelstva města
Litomyšle. Osvědčení jsem obdržel dne 9. 5. 2013 po
odstoupení MUDr. L. Vylíčila jako zastupitele města
Litomyšle. 
Omlouvám se těm, kteří mě volili v roce 2010 do za-

stupitelstva, i těm, kteří mě nyní přesvědčují, abych
do zastupitelstva vstoupil v bláhové představě, že
bych dopomohl ke změně atmosféry v zastupitel-
stvu. 
K odstoupení mě vedou obdobné důvody, jako uvádí
p. Vylíčil. Nechci sdílet zastupitelstvo s těmi tzv.
opozičními zastupiteli, jejichž cílem je pouze vlastní

sebeprezentace a používají k tomu všechny možné
i nemožné metody vč. dehonestace mojí osoby. Je-
jich vystupování jde proti zájmům města Litomyšle
a město jako takové je tím poškozováno. Nedopřeji
jim „divadlo“ jako reakci na jejich vystupování. Není
mně to zapotřebí. 
Přeji těm rozumným zastupitelům, radě a starostovi
Kortyšovi pevné nervy k dokončení tohoto jistě ne-
snadného volebního období.

Miroslav Brýdl, starosta Litomyšle 1990–2002

Nestraníci za Litomyšl

Co má společného politika a maratónský běh?
Maratón je královská disciplína. Běžec musí umět
rovnoměrně rozvrhnout své síly, aby dokázal zdolat
cílový úsek. V politice, ať už celostátní, krajské
nebo komunální, to platí dvojnásobně… Tím možná
veškerá podobnost končí, protože maratónský
běžec je odkázán hlavně sám na sebe a v duchu fair
play svádí sice souboj se soupeři, ale zejména musí
překonávat sebe samotného. Zásadní rozdíl, zdá se,
je v podstatě boje. 
V politice, kde samotný jedinec obstojí stěží, je
nutné čelit tlaku soupeřů, být připraven na ofen-
zívu i případnou defenzívu - oboje vyžaduje své
taktické a strategické plány či postoje a jako zku-
šený šachista dobře vím, o čem hovořím. Politika je
proces, dílo všeobecné shody na základě platných
demokratických principů (vítězí názor většiny - což

ještě nevypovídá o správnosti rozhodnutí). Avšak
existují i šedé zóny…, jsou v nich těžko prokaza-
telné a mnohdy stěží napadnutelné praktiky v po-
době zneužívání svěřené moci skupinou
vládnoucích jedinců, a to nejen vůči svým politic-
kým oponentům, ale hlavně vůči veřejnosti (pořád
jde přece jenom o veřejné finance, s nimiž politici
podle svého uvážení nakládají). Tyto zóny se nesou
v duchu sousloví: Co není zakázáno, je dovoleno.
Jejich konstituování vždy náleží na inteligenci
nebo proradnosti vládnoucí strany nebo koalice. 
Jako příkladné se mi jeví uvést nakládání s infor-
macemi v rámci Lilie a její redakční rady. Opravdu
si vybraní lidé myslí, že lidé jsou tak zaslepení, že
stále věří předkládaným větám v článcích, o jejichž
skladbě rozhodují pověření odborníci. Jenom naivní
člověk by zcela jistě uvěřil zdánlivě pravdivým in-

formacím skrývajícím se pozlátkem litomyšlského
informačního toku, vakua, které tak často a ža-
lostně prezentuje události nazírané z vybraného
úhlu pohledu. Pokud se na chvíli vcítím do mozků,
kteří vymýšlejí a stanovují regule kolem litomyšl-
ského měsíčníku, napadne mě jediné: Co funguje,
není nutné měnit. Otázkou zůstává, jestli se slova
propaganda a manipulace, která jsou sice silnějším
výrazivem, brzy nezají vkusu čtenářů. 
Na závěr dodávám, že stranou by neměla být ani ob-
čanská společnost, která na západ od nás dělá
spoustu záslužné práce, protože sama často reguluje
politickou svévoli prostřednictvím různých občan-
ských sdružení, která dohlížejí na nakládání s ve-
řejnými financemi. Ale to je v našich končinách
prozatím sci-fi, i když jsem optimistou směrem
k dalšímu vývoji ve společnosti. 

Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

Za 100 % ceny 100 % kvality, platí to i v Litomyšli?
Členové o.s. Litomyšlský Patriot jsou přesvědčeni,
že občané mají právo požadovat za 100 mil. Kč vy-
placených při realizaci Městského bazénu Litomyšl
stavbu, která splňuje zákonem a vyhláškami dané
podmínky. Dobrý hospodář přece nebude platit za
špatně odvedenou práci. Tou je podle nás, ale nově
i podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR
dlažba v našem Městském bazénu. Nejedná se pouze
o zvýšenou kluzkost dlažby, o které nepochybuje
i vedení města, přestože stále tvrdí, že je vše
v normě, a dokládá to zpětně posudky. Jedná se
i o vlastnosti a způsob položení dlažby a odvádění
vody z ochozů bazénu. Na základě usnesení zastu-
pitelstva byl vypracován znalecký posudek (cca 90
stran), který v případě dlažby konstatoval pochy-
bení jak ve fázi projekční, tak stavební, ale i pro-
vozní. Řešením mělo být položení protiskluzových

rohoží? Takové řešení se nám zdálo trochu jako
v Kocourkově. Dávat na dlažbu, co se neklouže, pro-
tiskluzové rohože? Zakrýt tím dlažbu, která je sou-
částí moderní a oceněné architektury? Té si přece
v Litomyšli vážíme a také za ni patřičně platíme.
Proč ji tedy skrývat plastovými rohožemi? Z těchto
důvodů, a hlavně po seznámení s počty úrazů po
pádu v bazénu jsme začali korespondenci s odpo-
vědnými orgány. Po vyjádřeních okresní a krajské
hygienické stanice přišlo stanovisko autora legisla-
tivy Ministerstva zdravotnictví ČR. Problémy s dlaž-
bou se musí řešit stavebními úpravami. Vedení
města má nyní v ruce jasný argument k reklamování
provedení položení dlažby. Problém by to neměl
být, bazén je stále v záruce a stavební firma a pro-
jektanti jsou pro podobné situace zajisté pojištěni.
Při této příležitosti by se měla vybrat nová dlažba,
která se bude za prvé lépe udržovat a za druhé méně

smekat. Za třetí by se dlažba měla vyspádovat do
odtokových kanálků, tak aby se na ochozech netvo-
řily kaluže. Za čtvrté by se měly po celém obvodě
bazénu dodělat odtokové kanálky, se kterými se při
projektování bazénu nepočítalo. Potom už nám ne-
budou plavčíci běhat po bazénu se stěrkami a sta-
hovat špinavou vodu z ochozů do přelivových
žlábků bazénu, kam již podle nové vyhlášky z hygi-
enických důvodů nepatří. Jejich prací je přeci hlí-
dání bezpečnosti návštěvníků. Jak se říká, zabily by
se tím čtyři mouchy jednou ranou, a my bychom do-
stali za naše peníze dílo, které jsme si zaplatili. Je
nyní na vedení města, zda bude hájit zájmy občanů
města stejně jako Litomyšlští Patrioti a dotáhne
stavbu bazénu do stavu, který nám bude bezproblé-
mově sloužit dalších 20-30 let, nebo zda bude opět
hledat jiný způsob jak ulehčit odpovědným osobám
při jejich problémech se špatně provedenou, ale
dobře zaplacenou prací.

Radek Pulkrábek a členové výboru 
o.s. Litomyšlský Patriot

Patriot SNK

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Dopravní omezení na Trstěnické ulici 
Dopravní komise a Rada města Litomyšle se opako-
vaně zabývaly řešením žádosti občanů o zavedení zá-
kazu jízdy nákladních vozidel po místní komunikaci
v ulici Trstěnická, kterou podepsalo 116 občanů z při-
lehlé lokality. Na jednání, které se uskutečnilo 7. 5.
2013, bylo přijato konečné usnesení RaM, podle
něhož bude podána žádost kompetentním orgánům
o stanovení dopravního značení tak, že v úseku mezi
křižovatkou se silnicí I/35 pod budovou sokolovny
a křižovatkou se silnicí III/3601, která nově vede
podnikatelskou zónou, bude zakázán vjezd nákladním
vozidlům s celkovou hmotností nad 10 tun. Jedná se
o kompromisní řešení, neboť žádost občanů požado-
vala zavedení zákazu jízdy pro všechna nákladní vo-
zidla nad 3,5 tuny. Podle pravidel provozu na
pozemních komunikacích se „celkovou hmotností“ ro-

zumí součet hmotnosti vozidla a tzv. užitečné hmot-
nosti (nosnosti vozidla). Nezáleží tedy na tom, zda je
vozidlem převážen náklad.
Navržené řešení odstraní průjezdy těžkých a rozměr-
ných vozidel (hlavně kamionů) a zároveň umožní do-
statečné zásobování přilehlého území (např. běžné
zásobování provozoven a domácností vozidly AVIA).
Bude tím tedy zajištěn hlavní požadavek žádosti na
zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zároveň po-
žadavek města na menší zatížení a tím i odstranění
poškozování konstrukce komunikace. Vozidla nad
uvedenou hmotnostní hranici budou nucena užívat
pro jízdu v obou směrech silnice I/35 a nové trasy sil-
nice III/3601 oblastí podnikatelské zóny.
Vzhledem k tomu, že se jedná také o zásah do do-
pravního značení silnice I/35, bude muset navržené

řešení projít schválením nejen dopravním inspekto-
rátem, ale také Ředitelstvím silnic a dálnic a Kraj-
ským úřadem Pardubického kraje. Dobu trvání
tohoto procesu lze odhadnout na 1 až 2 měsíce.
Pavel Jiráň, ved. odb. místního a silničního hospodářství 

a Miroslav Nádvorník, předseda dopravní komise

Skauti uklízeli na Černé hoře
Litomyšlští skauti opět potvrdili svůj kladný vztah
k přírodě. Ve spolupráci s lesáky z městských lesů
uklízeli v květnu odpadky zanechané nezodpověd-
nými návštěvníky příměstského rekreačního lesa na
Černé hoře. Více jak třicet dětí nasbíralo téměř čty-
řicet igelitových pytlů všeho možného (nebo spíše
nemožného), co někteří z nás „zapomněli“ na výletě
do přírody. Děkují pracovníci městských lesů!  

Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů 
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Vyhlášení výběrového řízení na 
obsazení nových bytů na J. E. Purkyně
Město Litomyšl vyhlásilo výběrové řízení na obsa-
zení 17 nových bytů v lokalitě naproti nemocnici.
Uzávěrka přihlášek byla k 8. 5. 2013. MěÚ Litomyšl
k uvedenému datu obdržel větší počet přihlášek, z
nichž většina je vztažena k bytům 2 + kk. U této
velikostní kategorie poptávka převyšuje nabídku.
Naopak menší zájem je o byty 3+kk, kde bude
možno nabídnout ještě nejméně 3 byty. Žádní zá-
jemci dosud nenárokují byty velikosti 4+kk. 
Z uvedeného důvodu vyhlašuje město Litomyšl nový
termín pro odevzdání přihlášek do výběrového ří-
zení do 10. 6. 2013, pouze však na velikostní kate-
gorii bytů 3+kk, u bytů 4+kk totiž město nově
zvažuje spíše jejich prodej. Ve stejném termínu

mohou případně upravit také současně evidovaní
žadatelé svoji přihlášku změnou nebo připsáním
této velikostní kategorie, aby tak zvýšili pravděpo-
dobnost přidělení bytu.
Podrobné informace o výběrovém řízení, nabízených
bytech a tiskopis přihlášky můžete získat na
www.litomysl.cz  – zprávy z MěÚ – odbor místního
a silničního hospodářství. 
Návrh na obsazení jednotlivých bytů bude předložen
Radě města Litomyšle na jejím jednání dne 18. 6.
2013. Po tomto datu budou jednotliví žadatelé vy-
rozuměni o výsledku výběrového řízení.

Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Další změny 
v jízdních řádech
S platností od 9. června opět dojde ke změně vybra-
ných jízdních řádů v Pardubickém kraji. Úpravy by se
měly dotknout i některých autobusových linek jezdí-
cích přes Litomyšl. Dojde buď k jejich změně, zrušení,
omezení, ale na vybraných linkách také k posílení.
Jízdní řád na železniční trati do Vysokého Mýta se
měnit nebude. 
Společnost Oredo, která pro Pardubický kraj zajišťuje
organizaci dopravy v kraji, sledovala vytíženost jed-
notlivých autobusových linek. Ty, o něž byl ze strany
cestujících nízký zájem, budou od 9. 6. 2013 po do-
hodě s dotčenými obcemi zrušeny nebo po dobu
prázdnin omezeny, protože snížený krajský rozpočet
neumožní jejich další provoz. K tomuto datu čeká na
Litomyšlany také změna u zastávky Na Prokopu. Do-
posud zde autobusy zastavovaly pouze v pracovní
dny, od června cestujícím zastaví i o víkendech. Další
zastávka již od března funguje ze směru od Janova
u městského bazénu. Jízdní řády naleznete na
www.oredo.cz nebo www.idos.cz. -red-

Litomyšlské infocentrum slaví 20 let
Již dvacet let je pro občany města i návštěvníky ote-
vřeno Informační centrum na Smetanově náměstí
v Litomyšli. Přesně 23. června 1993 byla slavnostně
přestřižena páska a za asistence paní Livie Klausové
bylo otevřeno litomyšlské soukromé íčko, jako jedno
z prvních v České republice. Infocentrum je od roku
1995 členem Asociace turistických informačních cen-
ter ČR.
V průběhu uplynulých let infocentrum postupně
zkvalitňovalo své služby a nabízelo stále služby nové.
Litomyšlské infocentrum vydalo během své existence
řadu tiskovin a propagačních materiálů. Jednou z po-
sledních novinek je vydání nové turistické slevové
knížky „Užijte si Litomyšl“, jejímž cílem je do Lito-
myšle nalákat více turistů a udržet je ve městě delší
dobu.
Informační centrum pravidelně pořádá setkání se zá-
stupci litomyšlských podnikatelů z oblasti cestovního
ruchu a školení pro průvodce, jejichž služby nabízí

turistům ve čtyřech jazycích (Aj, Nj, Fj, Rj). Infocen-
trum spolupracuje při realizaci odborných praxí, stáží
a projektů se školami cestovního ruchu, také se podílí
na spoluorganizaci zájezdů pro novináře a odborníky
z oblasti cestovního ruchu. V roce 2011 se aktivně po-
dílelo na natáčení německého dokumentu Unterwegs
bei Sachsens Nachbarn – „Bohmisches Versailles“, za
který byla následně německá televize MDR TV oce-
něna Cenou ředitele společnosti Czechtourism na fes-
tivalu Tourfilm v Karlových Varech. 
Litomyšlské informační centrum patří k nejlépe hod-
noceným informačním centrům v České republice.
Tento fakt potvrzují vítězství v různých soutěžích
o nejlepší informační centra. Informační centrum
Litomyšl v roce 2003 a 2006 převzalo na pražském Žo-
fíně prestižní ocenění - první místo v soutěži „O nej-
lepší soukromé informační centrum v ČR“. Od roku
2010 je opakovaně vyhlašováno nejlepším informač-
ním centrem Pardubického kraje. Oceněním z poslední

doby bylo loňské 2. místo mezi všemi informačními
centry v ČR dle nezávislého testu MF DNES. Tajný prů-
zkum pořádaný deníkem potvrdil stále vysoký stan-
dard kvality poskytovaných služeb.
U příležitosti oslav bude infocentrum 23. června 2013
pro všechny zájemce organizovat zdarma klasické
prohlídky historickým jádrem města spojené s pře-
kvapením. Prohlídky začnou ve 14 a 16 hod. před
infocentrem na Smetanově náměstí. Zájemci zaregi-
strujte se prosím v infocentru, na tel. 461 61 21 61
nebo emailem ic@litomysl.cz.

Text a foto Blanka Brýdlová, IC Litomyšl

O prohlídky pivovaru a jízdárny
byl velký zájem

Opravené prostory Zámeckého pivovaru a jízdárny
se v neděli 19. května alespoň na pár hodin otevřely
veřejnosti. Prohlídky, o něž byl mimořádný zájem,
zavedly návštěvníky i tam, kam se v budoucnu do-
stanou jen sporadicky. „Prohlídky s ochutnávkou
piva na dvorečku Zámeckého pivovaru jsme naplá-
novali jako jakousi pomyslnou třešničku na dortu
Gastronomických slavností M. D. Rettigové,“ řekla
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu litomyšl-
ské radnice Michaela Severová a dodala: „Potěšil nás
velký zájem o prohlídku. Objekty nakonec prošlo asi
230 lidí, víc se v rámci komentovaných prohlídek
zvládnout nedalo.“ 
„Veřejnosti jsme chtěli ukázat zkolaudovaný pivo-
var, prostory nad ním a jízdárnu, kterou zkolaudu-
jeme začátkem června,“ uvedl starosta Litomyšle
Michal Kortyš, který sám prohlídky vedl. Návštěvníci
tak prošli podkrovními konzervátorskými dílnami,
sály, učebnami, ale i gastro zázemím a viděli rovněž
technické „vychytávky“, jako například sál jízdárny,
který může variabilně měnit velikost a z jehož pod-
lahy lze vytvořit kaskádové hlediště. „Je to zajímavé
a doufám, že to bude dobře využité,“reagoval po po-
hlídce Pavel Boštík z Chotovic. Jan Červenka z Lito-
myšle pak zabrousil do minulosti jízdárny. „Hluboko
za socialismu tady měly Silnice Litomyšl dílnu, kde
skladovaly všechny možné stroje, aby přes zimu ne-
byly venku. Topilo se tady kamny, která úžasně
čoudila, a celý tento prostor byl jako někde v ko-
várně,“ popsal. „Celkem se rekonstrukce podařila,

i když některými detaily nadšený nejsem. Tady u té
podlahy se mi třeba nelíbí, sice to má být kaskádo-
vité, že jsou tady takové veliké „fuky“, které by na
novostavbě být neměly. Jinak je to celkově zdařilé
dílo a byl bych jenom rád, aby ostatní práce pokro-
čily tak rychle dopředu, aby už na Smetanovu Lito-
myšl bylo celé nádvoří v pořádku a návštěvník,
který sem přijde, si to užíval,“ dodal Jan Červenka.
„Rádi bychom podobnou akci zopakovali i u ostatní
objektů, které budeme postupně kolaudovat. Pro-
jektů je 11, takže nedokážeme vše skloubit naráz,“
sdělil starosta. Z projektu Revitalizace zámeckého
návrší by do konce letošního roku mělo být hotové
vše až na přístavbu piaristické koleje. Termín jejího
dokončení je s ohledem na archeologické nálezy po-
sunut na polovinu příštího roku.                     -bj- Upozornění na 

splatnost poplatku
za komunální odpad 
Vážení občané, 
připomínáme, že na základě obecně závazné vyhlá-
šky města Litomyšl č. 04/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů je povinnost uhradit tento poplatek do 30. 6.
2013. Všem poplatníkům byla během měsíce dubna
zaslána složenka, na základě které je možné provést
platbu převodem z bankovního účtu, na přepážce
České pošty, případně v hotovosti na pokladnách
města na ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Purkyně
918 v pondělí a ve středu do 17 hodin, v ostatních
dnech do 14 hodin. 
Pokud jste již poplatek uhradili, považujte, prosím,
toto upozornění za bezpředmětné.
V případě změny, např. bydliště, počtu členů do-
mácnosti, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15
dnů na městském úřadě, Bří Šťastných 1000, v kan-
celáři č. 10 u paní Ivy Kubešové. 

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru 
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Zemřela Eva Dušková
Navždy nás opustila paní Eva Dušková (Freyová),
poslední přeživší nacistický transport litomyšlských
židů z roku 1942. Zemřela 4. května po dlouhé ne-
moci. Paní Dušková navštívila Litomyšl naposledy
vloni v prosinci při příležitosti sedmdesátého výročí
transportu a odhalení památníku v místě, kde kdysi
stávala synagoga. Všichni, kdo jsme ji znali, budeme
na ni vzpomínat.
Eva Freyová se narodila 23. března 1930 v Plzni. Do
Litomyšle se s rodiči přistěhovala roku 1934 do vily
na dnešní ulici Kapitána Jaroše 428, kterou postavil
její dědeček Finger pro dcery Micii (Sgallovou)
a Markétu (Freyovou). Evin tatínek Viktor Frey se
narodil 10. dubna 1901, Evina maminka Markéta
Freyová 27. dubna 1909. 
Když Němci zabrali vilu na ulici Kapitána Jaroše, od-
stěhovali se Freyovi na dnešní Smetanovo náměstí
113 k babičce a dědečkovi Freyovým. Eva přestala

roku 1940 chodit do školy. Do Terezína odjela s ro-
diči 6. prosince 1942, o tři dny později než ostatní
litomyšlští židé (i všichni jejich příbuzní), protože
Evin tatínek byl představeným Židovské obce v Li-
tomyšli a měl ještě nějaké povinnosti. Freyovi strá-
vili tři dny v Pardubicích do 9. 12. Potom jeli do
Bohušovic (transportem Cg, Viktor 199, Eva 200,
Markéta 201) a pěšky se zavazadly do Terezína.
V Terezíně byla Eva s rodiči nejprve 3 dny ve
Schleise. Poté ji s maminkou ubytovali v Hambur-

ských kasárnách. Eva pak dostala spálu a z nemoc-
nice se už mezi dospělé nevrátila, šla do Kinder-
heimu. 
Evě v Terezíně zemřeli dědeček i tatínek. Dědeček
Julius Frey zemřel v době zákazu vycházení z kasá-
ren 28. 4. 1943. Evin tatínek zemřel 23. 6. 1944.
Strýc František Frey odjel do Osvětimi 20. 1. 1943,
babička a dědeček Fingerovi i teta, strýc a bratranec
Sgallovi zářijovým transportem 6. 9. 1943, babička
Hermína Freyová 15. 12. 1943. Funkce správce obce,
kterou Viktor vykonával před deportací, jeho ženu
a dceru až do jeho smrti chránila. Pak šly Eva i její
maminka nejbližším transportem, tj. 12. 10. 1944,
do Osvětimi. V Osvětimi byla Eva s maminkou od 14.
10. do 28. 10. 1944. Pak je vezli tři noci a dva dny
do Lenzing bei Vőcklabruck (odbočka Mauhausenu).
Američané přijeli do tábora, který Němci den před
tím opustili, 5. května 1945. Eva a její maminka ale
tábor opustili 19. 6. 1945, protože paní Freyová byla
dlouho slabá. Když přijela Eva do Litomyšle, její ma-
minka už tam byla. Bydlela u Filků na Bělidlech.
Snažila se získat zpět jejich vilu. V ní ale sídlila
Rudá armáda a pak Svaz mládeže. Když se dům uvol-
nil, v průběhu podzimu se paní Freyová s dcerou na-
stěhovaly. V září nastoupila Eva do kvarty
litomyšlského gymnázia. Musela ale udělat zkoušky
z nižších ročníků. Eva se učila hrát na klavír a na
akordeon, chodila na angličtinu k rektoru Stříte-
skému, do skautu, na keramiku, do rytmiky. Matu-
rovala v roce 1950.
Po maturitě odešla Eva do Prahy. Chtěla studovat
psychologii, ale nakonec se přihlásila na Filozofic-
kou fakultu Karlovy univerzity. Přijata byla na kni-
hovnictví, které také vystudovala. V Lilii jsme si
mohli přečíst její zpracování historie litomyšlského
knihtisku. 
Eva se vdala v roce 1961 za Milana Duška, se kterým
se seznámila ve vlaku, když oba dojížděli do zaměst-
nání do Prahy. Eva z Litomyšle, on z Ústí nad Orlicí.
Měli dvě děti (dceru Hanu a syna Petra).

-red- (s využitím www.zmizeli-sousede.cz), 
foto František Renza

Medaili dr. Alice Masarykové 
převzala Božena Skálová

Dne 13. května se konalo ve Valdštejnském paláci
v Praze slavnostní setkání u příležitosti Světového
dne červeného kříže a 150. výročí jeho vzniku za
přítomnosti předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana
Štěcha. Na tomto slavnostním shromáždění byli oce-
něni členové Českého červeného kříže (ČČK), kteří
se významně zasloužili o dlouholetou charitativní
a humanitární práci v této organizaci. Za dlouhá léta
práce v místní organizaci ČČK i na úrovni Oblastního
spolku ČČK ve Svitavách převzala na jeho návrh nej-
vyšší státní vyznamenání ČČK – Medaili dr. Alice Ma-
sarykové – naše členka, sestra Božena Skálová. 
Její působení v ČČK je dlouhodobé a mnohostranné.
Ovlivněna svým učitelským povoláním byla jí blízká
práce s dětmi. Za aktivního působení ve své profesi
připravovala po několik let teoreticky i prakticky
děti z I. ZŠ na zdravotnicky i společensky zaměře-
nou soutěž mladých zdravotníků a byla také člen-
kou poroty. Soutěž probíhala na konci školního
roku a svým humanitárním zaměřením vedla děti
k ochraně zdraví nejen svého, ale i ostatních spolu-
občanů. Podílela se také na získávání studentů lito-
myšlských středních škol i učňovského střediska při

OPS do dorostových skupin ČČK a zajištění jejich
proškolení v předlékařské první pomoci. Nebyla to
však jen práce s dětmi. Také v dalších oblastech čer-
venokřížského programu byla – a pokud jí zdraví
dovolí - stále je aktivní členkou. Jako dlouholetá
předsedkyně místní organizace ČČK zajišťovala zdra-
votnické služby na různých kulturních a sportov-
ních akcích a sama se jich také účastnila. 
Svůj celoživotní postoj „nebýt lhostejný k potřeb-
ným lidem“ uskutečňovala zapojením do signalizá-
torské a vyhledávací služby a s tím spojovala
návštěvy a pomoc potřebným spoluobčanům. 
Také bychom chtěly zdůraznit její přínosné půso-
bení v Oblastním spolku ve Svitavách. Jsme rády, že
její 56letá práce v ČČK nezůstala bez povšimnutí
a upřímně blahopřejeme k tak vysokému ocenění.
Zároveň chceme sestře Skálové poděkovat za dosa-
vadní podnětnou a nezištnou práci pro ČČK, a tím
také prospěšnou pro naše občany. 
Velice ale litujeme, že zatím nemá komu předat své
letité zkušenosti. Uvítáme proto ochotné nové
členy, kteří by omladili naše řady, abychom mohli
dál pokračovat v dobré tradici ČČK v našem městě,
kterou spoluzakládali takoví nadšenci, jakými je se-
stra Skálová.
K blížícím se narozeninám jí přejeme hodně zdraví,
spokojenost, dosavadní elán a sílu k překonávání
všech těžkostí, které život přináší. Pokud jí zdraví
bude sloužit, těšíme se na další setkání a spolupráci.

Za členky výboru ČČK v Litomyšli
Běla Müllerová a PhMr. Milada Řípová

Poděkování
a blahopřání

Rád bych ze srdce poděkoval neznámému páru
dobrodinců (pán a slečna) za nalezení a okamžité
předání mé ztracené peněženky. Vše se mi vrátilo
naprosto v pořádku, za což můžu děkovat jenom
jim. Jsem pyšný na to, že se takoví lidé vyskytují
v naší obci! Díky!                              Jan Pikna ml.

Rádi bychom poděkovali paní učitelce Ivě Nepra-
šové z 3. ZŠ Litomyšl za vynikající a obětavou práci
s našimi dětmi - žáky 3.A, kterou na konci školního
roku bohužel opustí. Paní učitelka od první třídy
děti vhodně motivovala, a tím je naučila každo-
denně se připravovat na vyučování. Dala jim vý-
borný základ do dalšího studia i života a my jsme
rádi, že naše děti provedla začátkem školní do-
cházky právě ona. Za spokojené děti a rodiče

Štěrbovi, Šaldovi, Leštinovi, Brýdlovi, 
Zemánkovi a paní Novotná

Dne 1. června oslavili manželé Candrákovi z Li-
tomyšle zlatou svatbu. Za 50 let společného soužití
prožili vzájemně radosti i strasti života, vychovali
dvě děti a dnes rozdávají lásku i svým pěti milova-
ným vnoučatům. Patří jim obdiv za výdrž, dík za
vše, co společně zvládli, i přání zdraví a všeho dob-
rého do dalších let života.

dcera Zuzana, syn Milan s rodinami
Chtěl bych tímto prostřednictvím poděkovat paní

Martině Červinkové za své osobní nasazení při akci
„Sázejme stromky pro nás i pro potomky”. Další
velké díky patří všem zúčastněným, kteří přišli
a užili si krásný 1. máj.                    Lukáš Kubíček 

Máchovo dílo ožilo
Dobrovolnické centrum při Farní charitě Litomyšl
uspořádalo 1. května další ze svých krátkodobých
aktivit, „Odpolední čtení Máje Karla Hynka Máchy“
v zahradě Jindrovy vily. 
Akce byla připravena jako zpestření volného času
pro klienty Respitní péče, ale i pro širokou veřej-
nost. Mile nás potěšila účast okolo 50 lidí všech ge-
nerací od té nejmladší až po tu nejlepší. 

V krásně rozkvetlé zahradě předčítalo Máj za kyta-
rového doprovodu sedm dobrovolníků z řad zaměst-
nanců Charity a studentů litomyšlských škol. Akce
se velmi vydařila, hlavně díky návštěvnosti lidí z Li-
tomyšle a také díky krásnému prvomájovému po-
časí.
Byli bychom rádi, kdyby se stalo zvykem, že se jed-
nou za rok sejdou lidé různých věkových kategorií
a společně s námi si Máj poslechnou a prožijí.
Farní charita Litomyšl zároveň děkuje dobrovolnicím
z DM drogerie, které v pondělí 22. dubna přišly po-
moci s úklidem a úpravou zahrady v rámci projektu
Firemní dobrovolnictví. Díky jejich píli byla zahrada
krásně upravena pro slavnostní čtení Máje.

Za FCHL Lucie Šteflová a Jakub Mašek, 
foto Miloš Vomočil

Reportáže můžete zhlédnout také na internetových
stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte se například na:
• Ředitel nemocnice odchází z rady města
• Kluci v akci a gulášek v kotlíku

• Šalamounova Píseň písní - premiéra
• Gurmánská pouť po restauracích
• Den Země v Nedošínském háji
• Další případy okradených seniorů

litomyšlská TV na internetu
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V prvních květnových dnech nás tiše opustil vý-
znamný člověk. Starší syn faráře Československé cír-
kve husitské Jaromíra Metyše, zakladatele
Smetanových oslav v Litomyšli – Jaroslav Metyš. Na-
rodil se v Litomyšli 2. 2. 1930, které byl až do skonu
4. 5. 2013 věrný. Celý život, ač ne profesionálně,
zasvětil hudbě. Už jako malý si toužil koupit drahé
noty a otec souhlasil, ale s podmínkou, že si na ně
musí vydělat, a tak se také stalo. V kostele začal
hrát na varhany již od patnácti let. Lidé ho pama-
tují, když doprovázel dlouhá léta hudbou vítání ob-
čánků nebo při uzavírání jejich sňatků v obřadní
síni. Vyučoval v JKP při Smetanově domě začínající
hudebníky.
Miloval tehdy po válce vznikající swing, který těž-
kopádně pronikal mezi budovatelskými písněmi do
Čech. Očaroval ho orchestr Glenna Millera, to dlouhé
barvité souznění dechových sekcí, zejména saxo-
fonů. Protože k činnosti hudebních těles byly po-
třeba prostředky, založil hudební orchestr Járy
Metyše při n.p. Vertex. Kdo v té době procházel Sou-
dní ulicí, nemohl neslyšet četné zkoušky orchestru
ze zkušebny, kterou jim firma poskytla. Založil ně-
kolik hudebních těles, z nichž nejznámější byl
v sedmdesátých letech legendární orchestr COMBO
při Armaturce Česká Třebová. Tento orchestr poté
našel pokračování pod taktovkou Františka Zele-
ného z České Třebové. Jiní, ti z mladší generace, se
setkali s panem Metyšem při tanečních, kdy jejich
první „umělecké kroky“ byly doprovázeny rovněž
orchestrem Jaroslava Metyše. Jeho hudební aktivity
neměly konce. Svitavští dobře pamatují jejich téměř
pravidelná vystoupení v hotelu Slávie nebo v Měš-
ťanském dvoru. Jeho entuziasmus šel tak daleko, že
se znal s panem Hniličkou a dalšími z orchestru Gus-
tava Broma, kteří jej zasvětili do složitých harmo-
nických aranžmá a předepisování partů tak
důležitých pro vedení kvalitního hudebního tělesa.
Z tohoto bohatství a notového základu mohl potom
vzniknout další orchestr mladých hudebníků Big
Band Lidové školy umění.
Po jeho boku začínalo mnoho dobrých litomyšlských
hudebníků a zpěváků.
Výčtem jeho aktivit jen tak neskončíme, ať to byly
jím pořádané Swingové večery ve Zlaté Hvězdě v po-
revoluční době nebo jenom příjemný pravidelný ka-
várenský doprovod k posezení ve svitavském
Schindlerově háji. Byl rovněž zaníceným sportovcem
reprezentujícím litomyšlský fotbal. Jako žák jsem
chodil na jeho fotbalové tréninky.
Pracovní život prožil na obchodním oddělení firmy
Vertex. Byl mezi lidmi velice oblíbeným člověkem
a kamarádem. V prvních volbách po revoluci zvítězil
na celé čáře, ale moc přenechal ambicióznějším

a dravějším. Jeho celoživotní láska byl swing, splnil
se mu i životní sen setkat se osobně s americkým
orchestrem Glenna Millera v Praze v Obecním domě
v roce 2007.
Jeho šarm jsem se snažil zachytit na amatérském
medailónku dva dny před prodejem klavíru v roce
2011, kdy již nemocen se musel týden rozcvičovat.
Jeho zkrácenou verzi jsem poskytl regionální kabe-
lové televizi k vašemu zhlédnutí.
Dožil nemocen, důstojně v Domově důchodců na Na
Skalce za vřelé účasti rodiny, kde dokázal obveselit
a rozjasnit svoji hudbou unavená stařecká srdce
ostatních.
Nechť zní tam nahoře skvělému a skromnému člo-
věku Moonlight Serenade, jeho z nejoblíbenějších.
Járo, zdravíme Tě do nebe! 

Jan Kasal, foto archiv Jana Kasala

Odešel dobrý člověk, vlastenec, hudebník, sportovec
pan Jaroslav Metyš
Narodil se v roce 1930 v rodině faráře a význačného
hudebníka Jaromíra Metyše, spoluzakladatele hu-
debního festivalu Smetanova Litomyšl. Bydleli v his-
torickém bytě po Magdaleně Dobromile Rettigové
v Litomyšli na Špitálku. Zde se scházeli při hudeb-
ním festivalu význačné osobnosti z hudebního a pě-
veckého prostředí, např. Národního divadla apod.
Otec zemřelého dlouhá léta vedl Vlastimil a Lito-
myšlskou filharmonii. Určitě toto prostředí a vý-
chova rodičů zanechala v Jaroslavu Metyšovi
hluboké kořeny. 
Studoval Gymnázium ve Svitavách. V politických
procesech v padesátých letech byl odsouzen a byl
uvězněn. Pro rodiče to bylo hrozné. U Jaroslava to
bylo ve vykonstruovaném procesu ve Svitavách.
Jeho bratr Karel byl souzen se studenty a rektorem
Stříteským na gymnáziu Litomyšl. Jak je známo,
otec souzených navštívil dr. Nejedlého a nebyl vy-
slyšen a studenti byli zavlečeni do vězení. Jaroslav
se po návratu z vězení postupně propracoval a svoji

Odešel Jaroslav Metyš

Slova moudrých: Stane-li se nám nezájem, ne-
tečnost a necitelnost zvykem, ztrácíme celý
život.                                         F. Hrubín

Své významné životní jubileum oslavili naši spo-
luobčané:
80 let - Lidmila Nováková, Jaroslava Klínská,
Jitka Černá, Marie Kopecká – Pohodlí, Roman
Zoubek
85 let - Růžena Bečková
90 let - Božena Vajrauchová - Pohodlí
92 let - Marie Vacková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Valenta, Vysoké Mýto - Marcela Jelín-
ková, Cerekvice nad Loučnou, Stanislav
Pachl, Janov - Hana Valdová, Janov, Michal
Pazdera, Březiny - Soňa Motyčková, Litomyšl,
Jan Peřina, Hluboká - Marta Kmošková, Čistá,
Jan Hebek, Sloupnice - Monika Čelková, Bo-
humín, Jiří Tillner, Velká Británie - Markéta
Staňková, Litomyšl, Karel Rambousek, Něm-
čice - Jana Vokálová, Němčice, Aleš Němec,
Vysoké Mýto - Zdenka Kubíčková, Vysoké
Mýto, Petr Doseděl, Česká Třebová - Martina
Kršková, Česká Třebová, Jan Kyncl, Svitavy -
Alena Stratilová, Svitavy, Jiří Frydrych, Ko-
jetín - Miroslava Rovenská, Litomyšl, David
Dospiva, Postřelmov - Tereza Pakostová, Li-
tomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Zdeňkem Sokolem (89 let), Janem Pečenkou
(53 let), Helenou Kykalovou (77 let), Jaro-
slavem Metyšem (83 let)
Vzpomínáme.                 Věra Kučerová, SPOZ

Omlouváme se za chybně uvedené příjmení
v minulém čísle Lilie. Správně mělo být Jana
Kutlvašrová. Chyba byla již v podkladech,
které redakce Lilie obdržela.  

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

Společenská
kronika 

Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost,
nebo jejich jest království nebeské. Mt 5.10
Tato slova člověka nenechají v klidu. Jak to Ježíš
vlastně myslel? Copak může být blahoslavený, tedy
šťastný ten, kdo trpí? A ještě navíc, kdo trpí pro
spravedlnost? Copak může být šťastný ten, kdo trpí,
protože žije správně, pravdivě a podle práva? To jde
proti naší představě o šťastném životě.
Snad všichni bychom chtěli žít ve společnosti, kde
je dobro odměňováno a zlo trestáno. Ale taková spo-
lečnost je ideál a zdaleka vždycky to tak není.
Možná, že jsme si i my sami už něco vytrpěli, pro-
tože jsme jednali správně. A nebo známe někoho,
kdo se zachoval spravedlivě a dost na to doplatil.
Někoho se zastal a oni ho zbili. Někomu půjčil pe-
níze a on mu je nevrátil. Jednal podle práva, do-
držoval zákony, ale nakonec byl odsouzen. Pomáhal

druhým, a oni ho okradli. Mluvil pravdu, ale udělali
z něj lháře. Prostě jednal spravedlivě, a teď kvůli
tomu trpí. 
Když se s něčím takovým setkáme, zpravidla se roz-
zlobíme. To je ale nespravedlnost! A odsuzujeme ty,
kdo to způsobili. A nebo stát, který to dopustil.
A nebo církev, která k tomu mlčela. A litujeme ty,
kteří takto nespravedlivě trpí. Tak je to mezi námi
lidmi běžné.
Ježíš ale říká, že z Božího pohledu jsou ti, kteří trpí
pro něco správného, šťastní, blahoslavení. Právě ti,
kteří žijí pravdivě a milosrdně a doplácejí na to.
Hospodin si jich váží a připravil pro ně své králov-
ství. Tento svět i se svojí nespravedlností pomine.
Ale Božímu království patří budoucnost. Ježíš trpící
pro spravedlnost nelituje. Ježíš je naopak povzbu-
zuje a dodává jim sebevědomí. Před Bohem jsou na
tom tak dobře, že se mohou radovat i v utrpení. 

Václav Hurt,
evangelický farář v Litomyšli

k zamyšlení...

Copak může být blahoslavený,
tedy šťastný ten, kdo trpí?

pracovní éru ukončil na Podnikovém ředitelství Ver-
texu Litomyšl. 
Celý život se věnovat hudbě. Padesát roků hrál
téměř každou neděli na varhany ve Sboru církve če-
skoslovenské v Litomyšli. Dlouhá léta byl kapelní-
kem hudební skupiny VERTEX Litomyšl. Rozdával
radost ve městě i okolí se svojí kapelou. Na varhany
doprovázel zpěváky při svatebních obřadech
v muzeu i na zámku Litomyšl. Miloval fotbal a vedl
mladé sportovce. Zemřel začátkem května 2013.
Jardo, měli jsme Tě rádi, budeš nám moc chybět!
Díváš se na tu nádhernou Litomyšl z toho hudeb-
ního nebe a my Ti moc za vše děkujeme!

Jaroslav Jiráček, Litomyšl a Brno

Zemřel bývalý redaktor Lilie Jaroslav Metyš
Ve věku 83 let zemřel dne 4. května bývalý redaktor
litomyšlské Lilie Jaroslav Metyš. V redakci byl za-
městnán na částečný úvazek po tři roky v letech
1997 až 1999. Pracoval i jako dlouholetý trenér žá-
kovských a dorosteneckých mužstev Jiskry Lito-
myšl, kde vychoval celé dvě generace mladých
fotbalistů. Ve městě byl dobře znám též v oblasti
kultury, když založil a dlouhé roky byl kapelníkem
velmi úspěšného tanečního orchestru Combo. Čest
jeho památce!                                Zdeněk Vandas 
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Na pódiu rozehráli gastro show Kluci v akci.

Toulovcovo náměstí provoněl gulášek z kotlíků. Jak je
vidět, fantazii se meze nekladly. 

Soutěže o nejlepší svíčkovou se letos zúčastnily pouze
čtyři restaurace. Titul Champion Gastronomických slav-
ností M. D. Rettigové si odnesli kuchaři společnosti So-
dexo, druhý byl Kongres hotel Jezerka – Seč a třetí hotel
Zlatá Hvězda Litomyšl.

Opět se soutěžilo o nejlepší bábovku. Toto ocenění si od-
nesla tvarohovo-jahodová bábovka Barbory Holubcové
z Hlinska. Nejchutnější bábovka pak Mramorová makovka
od Mileny Švábové ze Suché. Nejkrásnější bábovku upekla
Marie Bártíková z Litomyšle a nazvala ji vrstvená bábovka
s tvarohem.

Poctu Magdaleně Dobromile Rettigové vzdali kuchaři u je-
jího hrobu na městském hřbitově. „Dnes se vzpomíná
především jejího literárního díla, řekl bych gastronomic-
kého, ale to bychom jí trochu křivdili. Ona byla buditelkou
a vlastenkou. Věnovala se mládeži, organizovala spole-
čenský a kulturní život a my bychom se jí chtěli dnes po-
klonit. Jsem rád, že se setkáváme při druhém ročníku
gastronomických slavností, protože se tak zakládá tradice
k uctění této významné osobnosti,“ řekl 1. místostarosta
Litomyšle Radomil Kašpar. 

Nedělí husička s variací knedlíků a zelí. Co k tomu
dodat…

Nová tradice v Litomyšli pomůže financovat
humanitární projekty v Africe

V sobotu 18. května skončil 1. ročník dobročinného
bazárku potřeb pro rodiny s dětmi v Novém kostele.
Vydělal neuvěřitelných 33 900 korun.
„Snažíme se pořádat zajímavé akce pro rodiny v Li-
tomyšli a okolí. Je to přirozené – tato skupina je
také u nás v kostele velmi početně zastoupená.
Navíc se aktivně zajímáme o charitativní projekty
a sociální práci – já sama pracuji už desátým rokem
v Naději a mám k tomu blízko,“ říká Martina Sou-
kupová, jedna z organizátorek akce. „Účastníme se
známého projektu Adopce na dálku, podpořili jsme
nákup baterií do solárního systému pro dětský
domov Pudukkottai v Indii nebo stavbu vodovodu
v Ugandě. Jednalo se vždy o projekty s konkrétním
účelem, spojené s lidmi, které osobně známe, v ob-
lasti pracují a důvěřujeme jim. Když proto přišla
Jana Vlčková s nápadem podpory práce v domově
pro sirotky v Nairobi, kde bude 9 měsíců také půso-
bit, kromě společné sbírky mezi sebou jsme se roz-

hodli uspořádat benefici ve prospěch tohoto zá-
měru. A povedlo se to,“ upřesňuje Martina Souku-
pová důvody uspořádání akce.
Zájem ze strany veřejnosti byl velký; během prvního
dne se dětským zbožím za výhodné ceny zcela za-
plnily prostory kluboven a vestibulu kostela. „Nej-
větší zájem byl o věci za deset, dvacet korun –
hračky, knížky nebo třeba kojenecké body. Nastá-
vajícím maminkám pak udělaly největší radost nové
kočárky od Babypointu, které společnost věnovala
ve prospěch sociálního záměru akce, a další zboží
od partnerů akce, jako například nové zdravotní
sandálky z lékárny paní Mgr. Dostálkové,“ upřesňuje
Martina Soukupová. 
Výtěžek je určen ve prospěch zajištění vzdělání a so-
ciální práce v domově pro sirotky First Love Inter-
national v Nairobi v Keni v roce 2013/2014. Další
informace a průběžné zprávy budou pravidelně
umisťovány na na www.novykostel.cz. Organizátoři

uvažují, že akci budou opakovat ještě na podzim
nebo určitě v roce příštím. „Velmi si vážíme všech,
kteří se do akce zapojili, a děkujeme jim. Potvrdilo
se, že naše rozhodnutí bylo správné,“ dodává Mar-
tina Soukupová.                 Text a foto Jana Kašická

strana 1 >
Gulášek z kotlíku
Na Toulovcově náměstí se pak
v sobotu 18. května konalo
Oblastní kolo Mistrovství ČR
v přípravě kotlíkového gu-
láše, kterého se zúčastnilo
deset týmů, tedy o dva více než
loni. „Pravidla byla jednoduchá.
Vařilo se na otevřeném ohni
v kotlíku a guláš musel být uva-
řen do čtyř hodin. Jaké se použilo maso nebo suro-
viny, nebylo pro pravidla rozhodující. 
Rozhodující byla chuť,“ uvedl organizátor Jiří
Kohák z restaurace Veselka a jeden z pěti porotců
Vojtěch Stříteský dodal: „Guláš by měl být chutný,
voňavý, měl by být plný chuti. Rozhodně by neměl
být přespříliš pálivý.“ Podle poroty tak nakonec vy-
hrál daňčí guláš Mouřenín s přídavkem pivního
sladu (Š)Kopečkářů ze Svitav, ti tak získali nomi-
naci na finále mistrovství ČR v Přerově. Druhé
místo obsadil tým Sněhurka a trpaslíci, který při-
pravil jelení guláš, a za své druhé místo postupují
na Otevřené mistrovství o pohár Zubr v Přerově.
S klokaním guláškem si třetí místo vybojoval Hopsa
Team studentů SOŠ a SOU Polička. Podle diváků byl
však nejlepší Kujebácký guláš z jihoamerické krávy
týmu Kluci Kujebáci z Vysokého Mýta, druhé místo
veřejnost udělila týmu Los Dingos z Litomyšle a je-

Městské slavnosti k poctě M. D. Rettigové

jich Mexickému guláši z hovězího masa. Jako třetí
nejlepší guláš jedlíci ohodnotili tým (Š)Kopečkářů.
Koncert pro svíčkovou
Gurmány snad potěší, že i příští rok by se měla tato
velká slavnost jídla a pití v Litomyšli konat. Otáz-
kou je, kdo ji bude pořádat. „Byl bych rád, kdyby
se toho ujal někdo jiný. Je to pěkná akce, jsou to
městské slavnosti, žádný gastro veletrh. Myslím si,
že by Rettigová měla v Litomyšli mít své slavnosti,“
prohlásil Jan Pikna, který ovšem jedním dechem
dodal: „Jestli to nikdo nevezme, tak to stejně udě-
láme.“ Proběhlo prý již jednání s Romanem Paulu-
sem, michelinským kuchařem, který dělá pořad
s názvem Vaření podle Rossiniho. „Rossini byl vy-
nikající hudební skladatel, ale někdy v 35 letech
pověsil skládání na hřebík a věnoval se kuchařství.
Dokonce napsal kuchařku. A to spojení hudby
a jídla se mi velice líbí,“ nastínil budoucnost slav-
ností ředitel Smetanovy Litomyšle. Možná nás tedy
příští rok čeká koncert pro svíčkovou.   

Jana Bisová, 
foto František Renza a Jana Bisová
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Sečení travnatých ploch
Městský úřad Litomyšl a Městské služby Litomyšl
s.r.o. zprovoznily v roce 2012 elektronický pasport
sekaných trávníkových ploch. Systém umožňuje evi-
dovat rozsah služeb, které jsou v rámci této činnosti
poskytovány městu Litomyšl. Technik organizace
pravidelně zaznamenává termíny sečení jednotli-
vých dílčích ploch, což pracovníkům úřadu umož-
ňuje provádění kontroly rozsahu prací, a systém
sám potom generuje výkony v jednotlivých měsících
a za celý rok. Za rok 2012 bylo takto vykázáno po-
sečení cca 291 ha. Pasport sečených ploch bude od
letošního roku umístěn také na webových stránkách
města www.litomysl.cz – občan – služby – pasport
sekaných ploch, takže i občané města se budou moci
přesvědčit, kdy byly konkrétní plochy posekány
(např. poslední termín sečení).

Zároveň byla za přispění dozorčí rady této obchodní
organizace zpřesněna nákladová evidence jednotli-
vých činností. Díky tomu bylo možno zjistit, že cel-
kový roční náklad na sekání travnatých ploch byl
v roce 2012 ve výši 3,87 mil. Kč.
Z výše uvedených údajů je tedy možné také určit
průměrnou cenu sekání jednotkové plochy. Za rok
2012 se jedná o částku 1,33 Kč/m2. Okolní městské
servisní organizace vykazují úroveň těchto cen od
1,25 Kč/m2 do 3,30 Kč/m2. Uvedené údaje podle na-
šeho názoru vypovídají o dobré efektivitě provádění
jedné z hlavních činností, kterou Městské služby
Litomyšl pro svého zřizovatele vykonávají.

Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství 

Možnost ubytování v městských hájenkách
Město Litomyšl má ve svém majetku i lesy, ke kte-
rým neodmyslitelně patří hájenky. Ovšem představa
vousatého hajného s puškou na rameni a pejskem
po boku je již dávnou minulostí. Radnice proto mu-
sela řešit co s hájenkami ve Strakově, Kozlově a na
Budislavi a rozhodla se nabídnout jejich prostory
i pro rekreační účely. 
„V letošním roce se podařilo upravit prostory háje-
nek ve Strakově a na Kozlově se záměrem využívat
tyto objekty pro komerční účely,“ potvrdil vedoucí
odboru městských lesů města Litomyšl Petr Novák
a dodal: „Charakter ubytování je ale jiný než přímo
v Litomyšli. Je určeno především pro dlouhodobější
rekreaci. Lidé, kteří si objekt pronajmou, stráví
jeden dva dny v Litomyšli a zbytek dovolené pak
v přírodním prostředí.“ Petr Novák věří, že tento typ
ubytování přitáhne turisty, kteří by sem jinak ne-
přijeli. Ovšem jak dále podotkl, hájenky mohou vy-
užít i Litomyšlané třeba pro své příbuzné či přátele,
kteří za nimi přijedou. Hájenka ve Strakově nabízí
tři dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním
zařízením a s možností přistýlky. Pro všechny po-
koje je plně vybavená společná kuchyňka. K dispo-
zici je uzavřený dvůr pro parkování, úschovna kol
a zahradní posezení. Na Kozlově pak je čtyřlůžkový

apartmán s možností dvou přistýlek. Bližší infor-
mace i ceník jsou k dispozici na www.litomysl.cz.
Ovšem tyto dva objekty nemají sloužit pouze jako
ubytování pro turisty. Městské lesy zde mají i své
vlastní zázemí se skladovými prostory, byty pro pra-
covníky a ve Strakově i kanceláře. Příjem z ubyto-
vání by pak měl pokrýt provoz a údržbu těchto
budov. 
Město v současnosti řeší i třetí hájenku na Budislavi,
která by po úpravách měla sloužit stejnému účelu. 

Jana Bisová, foto František Renza

Porota vybrala pět
postupujících návrhů

V pátek 17. května se na litomyšlské radnici sešla
porota, aby vyhodnotila první kolo architektonické
soutěže na dotvoření veřejných prostor Vodních
valů a parku u Smetanova domu. Na projekt s ná-
zvem Nábřeží řeky Loučné – Dialog mezi řekou
a městem získala radnice grant z Nadace Proměny
až do výše 25 milionů korun. 
Z doručených jedenatřiceti soutěžních návrhů po-
rota v prvním kole vybrala pět, které postupují do
druhého kola. To se uskuteční letos v srpnu. „U
těchto pěti budeme dále posuzovat kritéria, která
byla definována v soutěžních podmínkách,“ uvedl
předseda poroty, architekt Michal Fišer a dodal: „Na
základě konceptu, který soutěžící předloží ve dru-
hém kole a kterým by měli přesvědčit porotu
o správnosti tohoto konceptu, by měli následně roz-
pracovat návrh do takové podoby, aby vyhlašovatel
soutěže spolu s městem Litomyšl pojali důvěru v ta-
kový návrh a v autora návrhu, takže následná re-
alizace bude zárukou kvality.“ Podle Fišerových slov
měla porota jednoduché rozhodování, protože kri-
téria soutěže byla nastavena velmi důkladně. 
Porota se skládala ze závislých a nezávislých posu-
zovatelů. Závislou částí byli zástupci vyhlašovatele,
tedy města Litomyšle, a zároveň členové Nadace
Proměny. Nezávislá část, složená z přizvaných ex-
terních odborníků, měla přinést nezávislý pohled na
tématiku soutěže.
Projekt obnovy nábřeží řeky Loučné běží od ledna
roku 2012. V únoru letošního roku vyhlásila Nadace
Proměny architektonickou soutěž Cena Nadace Pro-
měny 2013. Součástí podkladů pro architekty byly
i výstupy ze sociologického průzkumu, ve kterém
se podařilo shromáždit názory a přání širokého
spektra obyvatel Litomyšle na proměnu nábřeží.
Soutěžní návrhy si bude možné prohlédnout na pod-
zim v rámci veřejné výstavy. 

Text a foto Jana Bisová

NOVÉ kadeřnictví 
Pod Klášterem OTEVŘENO!

Nový, moderní kadeřnický salón Lenky LÁZNIČKOVÉ
pro muže, ženy i děti je od 1. června nově otevřen
v ulici Boženy Němcové v Litomyšli (u Toulovcova ná-
městí). Při jeho návštěvě vás čeká moderní interiér,
profesionální přístup a dárek v podobě parafínového
zábalu na ruce, který vám bude aplikován zcela
ZDARMA. Výhodou pro méně pohyblivé zákazníky
je zejména vchod, který je takřka BEZBARIÉROVÝ,
salón se nachází v přízemí. 
Odpovědnou vedoucí je zde Lenka LÁZNIČKOVÁ,
která má dlouholeté zkušenosti v oboru. Pravidelně
se účastní kadeřnických soutěží a školení. Drží tak

krok s posledními světovými trendy. Příkladem jsou
různé druhy intenzity regenerace vlasů, střihy, styly
barvení, ošetření vlasů přípravky proti vypadávání,
lámání atd. Neupouští však ani od klasických střihů,
takže i starší generace si přijde na své. Doménou ka-
deřnictví pak jsou svatební a společenské účesy.
V kadeřnictví si také můžete zakoupit kvalitní pří-
pravky pro domácí péči o vlasy a různé vlasové do-
plňky! Přijďte se podívat… 
Otevírací doba: PO-PÁ od 7-19 hod., SO od 8 hod. nebo
dle dohody. Telefon: 603 534 067.

Placená inzerce

Krátce
Připomínáme všem majitelům vstupenek na letošní

jubilejní 55. ročník Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl, že každá vstupenka na festiva-
lový pořad konaný na zámeckém nádvoří je zároveň
jednorázovou vstupenkou do zámecké expozice. Vstu-
penka je platná nejen v době konání festivalu, ale až
do konce návštěvnické sezóny, tedy do 28. 10. 2013. 

Kinematograf bratří Čadíků v Litomyšli již počtr-
nácté! Maringotka Kinematografu bratří Čadíků se
zastaví na Smetanově náměstí v Litomyšli také le-
tošní prázdniny. Od 2. do 6. srpna se můžeme těšit
na filmy: Vesničko má středisková, Okresní přebor,
Signál, Probudím se včera a Perfect Days. Jestli vše
dopadne podle předpokladů, zahájí letošní promí-
tání režisér Jiří Menzel.  

V pražském Klubu MAT se 22. května uskutečnil
křest knihy Petra Volfa Baráky v hlavě. Knihu uvedli
emeritní starosta Litomyšle Miroslav Brýdl a architekti
Ladislav Lábus a Norbert Schmidt. V knize je soustře-
děno 20 interview, která Petr Volf pořídil v období
1998-2012 s předními českými architekty. Dohromady
tvoří zajímavý a čtivý celek, v němž se autor ptá na
okolnosti zrodu nejrůznějších staveb či celých měst,
ale také na pocity, jež architekti zažívají, když svá díla
promýšlejí a uvádějí do života.                     -ms-, -bj-
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Po stopách let minulých – Smetanovo náměstí 
1. část: bývalé Horní Riegrovo náměstí

seriál

Snímek z konce 19. století - budova městského úřadu je
připravena přivítat generály před vojenskými manévry.

Dřevoryt, na kterém je zachycena městská kašna, stála
za morovým sloupem.

Horní náměstí ještě s koňskými povozy a bez žulových
kostek.

Dřevoryt s budovou a arkýřem, dnes je zde spořitelna. Pohled z malého prostoru do horní části náměstí s hos-
tincem Modrá hvězda (vlevo).

Takto vypadala budova městského národního výboru, než
se začala stavět nová budova pod gymnáziem.

Starší pohled na budovu hotelu Hvězda, kde byla také
místní záložna.

Pohled na náměstí z hotelu Hvězda. Na konci náměstí stojí dům, kde se narodil národní buditel
Brauner, podle kterého je pojmenováno i malé náměstíčko.

Na náměstí bylo v minulém století také místo pro odjíž-
dějící autobusy, později se stanoviště autobusů přemístila
na Bělidla.

Budova bývalého MNV byla přestavěna na obchodní stře-
disko firmy Kubík.

Takto vypadá střed náměstí z horkovzdušného balónu.

Dnes je Smetanovo náměstí památkovou oblastí a na jeho ploše se uskutečňují všechny důležité události
města. Jeho protáhlý tvar s podsíněmi rádi navštěvují hosté a turisti a je zde soustředěna také velká část
obchodů.                                                                         Ze starších pramenů připravil Miroslav Škrdla

Masáže Michaela Litomyšl
Toulovcovo nám. 151, tel. 607 533 237

www.masaze58.webnode.cz

Prodám/pronajmu byt 3+1
s garáží v klidné lokalitě.

Tel. 736 772 721.

Nabízím pronájem bytu 1+1
Litomyšl – Dukelská ulice. 

Volný od 1. 6. 2013.  Tel. 602 159 408.
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Connolly John- Pekelné zvony, Kessler Leo - Plameny
pekla, Neomillnerová - Tanec s carevnou, Ciprová -
Hříšná královna, Patterson - Jedenáctá rozhodne, Col-
lins - Plavba za všechny prachy, Roberts Nora - Spojeni
osudem, Gideon Nancy - Pod vlivem úplňku, Abnett
Dan – Xenos, Plaidy Jean - Ludvík Milovaný, Stach Jan
- Komisaři a vrazi, Dubská - Člověk Gabriel, Kollár
Jozef - Byl jsem dětský špion, Polách - Bratři ze So-
luně, Kukal Petr - Deník muže ve středních…, Cohen
Greene - Intimní život, Novotný David – Gilgul, Laňka
David - Jedlíci aneb Sto kilo…, Gratton Tessa - Magie
krve, Přibský - Vraždění lazebnic, Slaughter – Zběsi-
lost, Matyášová - Klaudie na rozcestí, Ross Adam - Pan
Burák, Dunthorne Joe – Ponorka, Rowling J. K. -
Prázdné místo, Ondaatje - Stůl v koutě, Smith L. J. -
Upíří deníky. Ohrožení, Preston - Falešná hra, Child

Lee - Muž na odstřel, Krůta Jan – Sextenze, Hjorth -
Temná tajemství, Váňová Magda - Náhoda nebo osud,
Lecká Iva - Dámská jízda s Milanem, Longinová – Po-
sedlost, Žáček Jiří - Strážce majáku, Sharma Nabila -
Peklo v chrámu božím, Cubeca Karel - Písky času, Fos-
sum Karin – Provokatér, May Peter – Skála, Benková
Jana - Máš, cos chtěl, miláčku!, Schneiderová - Hry
s příslovími…, Zelinková Olga - Mám dyslexii, Robert
- Nenech si to líbit!, Gruhl Monika - Psychická odol-
nost…, Šmerák Václav - Toulky mezi Vltavou a…, Du-
ková Ivana - Sociální politika, Škvárová Věra - 77
výletů po stopách…, Messner - G I, G II, Hurdová -
Jak přežít těhotenství, Jarolímková - Co možná nevíte
o životě, Junek Václav - Slavné vily slavných, Nolen-
Hoeksema - Proč ženy o všem příliš…, Reinhaus David
- Techniky učení

červen 2013
kalendárium Litomyšle

215 let - 10. 6. 1798 se narodil v Kácově JAN VALE-
RIÁN JIRSÍK. Studoval v Litomyšli na gymnáziu a stal
se později kanovníkem u sv. Víta v Praze a biskupem
v Českých Budějovicích.
130 let - 20. 6. 1883 zemřel v Litomyšli ALOIS ŠMI-
LOVSKÝ, vlastním jménem Schmillauer. Učitel,
školní inspektor a spisovatel. Pamětní deska s jeho
jménem je na náměstí - dům čp. 30, kde žil v závěru
svého života. Do Litomyšle přišel v roce1873.
100 let - 14. 6. 1913 se narodil BENO BLACHUT,
operní pěvec a sólista ND, který při prvních roční-
cích Smetanovy Litomyšle často zpíval v Litomyšli.
95 let - 4. 6. 1918 padl v první světové válce v Rusku
ANTONÍN ŠPONAR, legionář z Osíka. 26. 6. 1918 také
v Rusku za doby první světové války zemřel v boji
JAN ŠVEC z Dolního Újezdu.
70 let - 2. 6. 1943 zemřel v Litomyšli LADISLAV
KASAL st., obchodník s hudebními nástroji a dalšími
hudebními pomůckami. Byl všestranně činný ve
městě, působil v Řemeslnické besedě, v Sokolu, ve
Vlastimilu i v Hasičské jednotě.
20 let - 23. 6. 1993 zemřel v Anglii ZDENĚK KOPAL,
astronom světového jména a profesor mnoha uni-
verzit ve světě. Zabýval se bádáním o dvojhvězdách
a pracoval v týmu, který připravoval vyslání kosmo-
nautů na Měsíc. Narodil se v Litomyšli a je čestným
občanem města.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

250 let - Byla dokončena stavba budovy proboštství
u městského kostela. Stalo se tak v roce 1763
a stavba trvala 5 let.
165 let - Na pražské revoluční události v roce 1848
reagovala bezprostředně také Litomyšl, kde se bou-
řili studenti a vytvořili vlastní studentskou legii.
Město se pokusilo rovněž o vytvoření městské
gardy. Záznam v kronice o 29 let později přiblížil
národu Alois Jirásek v povídce Filosofská historie,
kterou dopsal roku 1877 v Litomyšli.
130 let - V Litomyšli byla založena a otevřena mateř-
ská školka. Ještě v začátku století byla umístěna
v budově dnešní hudební školy na začátku tehdejší
Komenského ulice. Počátek činnosti školky byl
v roce 1883.                     Připravil Miroslav Škrdla

Knihovna v červenci
uzavřena

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.

Oznamujeme našim čtenářům, že v měsíci červenci
bude Městská knihovna Litomyšl uzavřena. Důvodem
je revize knihovního fondu, opakující se nejdéle po
pěti letech, a výměna podlahové krytiny v oddělení
pro dospělé čtenáře. Proto velmi uvítáme, když si
během června přijdete vypůjčit knihy, časopisy, mapy
a zvukové knihy. S ohledem na delší uzavření kni-
hovny si můžete domů odnést až 40 knihovních jed-
notek. Předpokládáme, že plánované práce a činnosti
zvládneme během prvního prázdninového měsíce
a opět otevřeme v pondělí 5. srpna. Jana Kroulíková

O víkendu 10.-12. května se Vlastimil zúčastnil v Le-
voči oslav 15 let od založení pěveckého sboru CHO-
RUS MINOR. Hlavní koncert se konal v sobotu večer
v prostorách levočské radnice za účasti zástupců
města, sponzorů a velkého množství příznivců. Po-
kračování pak bylo v Městském divadle, kde proběhl
společenský večer při dobrém jídle, pití, písni
a tanci. 
Hostitelé se o nás postarali i v sobotu dopoledne.
Zajistili nám prohlídku Spišské kapituly s průvod-
cem, tajemníkem biskupa, který nám dovolil na-
hlédnout do prostor, jež jsou pro veřejnost běžně
nepřístupné. V neděli před odjezdem jsme ještě spo-
lečně zpívali při mši v překrásném chrámu sv.
Ducha. Pak už jen následoval oběd a cesta domů.                    

Hana Černá, foto Václav Boštík

Vlastimil v Levoči 
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Petice PRO zachování gynekologicko-porodnického 
oddělení a dětského oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s.

Vážení členové petičního výboru,
Dne 17. 4. 2013 a 23. 4. 2013 (druhá část podpisových
archů) byla doručena hejtmanovi Pardubického kraje
petice občanů požadující zachování gynekologicko-po-
rodnického oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s.
Vaše petice byla projednána Radou Pardubického kraje
při jejím zasedání dne 16. 5. 2013. Usnesením číslo
R35613 Rada Pardubického kraje schválila následující
stanovisko k obsahu petice.
Problém dětského oddělení v Litomyšli není nový.
Před rokem již k dočasnému uzavření oddělení z dů-
vodu nemoci došlo. Obecně na pracovním trhu existuje
nedostatek dětských lékařů s odpovídající atestací, to

není problém jen Litomyšle nebo jen Pardubického
kraje, ale platí celostátně.
Vedení Litomyšlské nemocnice, a.s. bylo nuceno uza-
vřít lůžkové dětské oddělení s ohledem na aktuální
personální situaci, kdy dvě lékařky daly výpověď, při-
tom pro standardní chod oddělení jsou vyhláškou mi-
nisterstva zdravotnictví vyžadováni tři atestovaní
lékaři v plném úvazku.
Požadavky odborné lékařské společnosti pro provoz
lůžkového dětského oddělení jsou též jednoznačné
a ředitel nemocnice se jimi musí řídit, nemůže se tvá-
řit, že neexistují, byť nemají charakter zákonného
opatření. Ředitel nemocnice MUDr. Libor Vylíčil dlou-
hodobě hledá specializované dětské lékaře, bohužel
neúspěšně.

Předseda představenstva MUDr. Pavel Havíř učinil kroky
proto, aby došlo k zajištění potřebné péče pro dětské
pacienty. Prioritou pro něj bylo, aby zajistil časovou
a místní dostupnost péče, aby měl rodič jistotu, že se
svým dítětem včas dostane někam, kde mu kvalitní
péče bude poskytnuta. Byl ujištěn svitavským a ústec-
koorlickým primariátem o zajištění potřebné péče.
V Ústí nad Orlicí je oddělení poměrné nově zrekonstru-
ované, svou kapacitou dobře situované. Ve Svitavách
dojde k rozšíření kapacity o dva pokoje pro matky
s malými dětmi. Úpravy proběhnou v letním období.
Prioritou nás všech je zajištění kvalitní péče, zacho-
vání provozu bez odpovídajícího personálního obsa-
zení by bylo krajně neodpovědné především pro děti
a jejich rodiny. Podobná situace je nyní koncem
května při omezení provozu novorozeneckého oddě-
lení a porodnice Litomyšlské nemocnice, a.s.
Na situaci v Litomyšlské nemocnici, a.s., a tím nepřímo
i na petici reagoval ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.
tiskovým prohlášením, které následně podpořil i Par-
dubický kraj svým tiskovým prohlášením.
S existencí Litomyšlské nemocnice, a.s., se i nadále po-
čítá. Je pravděpodobné, že v současné celostátní situaci
ve zdravotnictví dojde k zásahům do struktury oborů.
Na druhé straně se projednávají investiční záměry,
které budou nemocnici dále rozvíjet a profilovat.
Ke stanovisku ještě dodáváme, že dne 24. 4. 2013 se
sešli zástupci Pardubického kraje (hejtman a 1. ná-
městek), zástupci města Litomyšl (starosta a místo-
starostové), předseda představenstva a ředitel
nemocnice se dvěma členkami petičního výboru na
radnici v Litomyšli, kde bylo předběžné stanovisko
Pardubického kraje prezentováno.

S pozdravem Martin Netolický, hejtman
V Pardubicích dne 16. 5. 2013

V květnu jsme obdrželi stanovisko Pardubického kraje
k zaslané petici „PRO zachování gynekologicko-po-
rodnického oddělení a dětského oddělení Litomyšlské
nemocnice, a.s.“ Požádali jsme redakci Lilie, zda by
mohla vyjádření pana Netolického, hejtmana Pardu-
bického kraje, otisknout, a tak umožnit vám všem si
ho přečíst.
Obsah vyjádření zástupce kraje necháváme bez ko-
mentáře. Nicméně mi dovolte poupravit dny ode-
vzdání podpisových archů, které pan hejtman ve
svém dopise uvádí (17. a 23. 4.). Petice byla doručena
na kraj 15. dubna 2013 a „druhá - doplňující část pod-
pisových archů", které se podařilo získat v termínu
od 8. 4. do 30. 4. 2013, byla odeslána na kraj 9.
května 2013. 
Domníváme se, že lhůta pro odpověď dle zákona za-
čala běžet 15. dubnem, a tedy do 15. května nám

měla být odpověď zaslána. To se nestalo. Dopis s vy-
jádřením kraje dorazil až 17. května a lhůta 30 dnů
pro odpověď nebyla dodržena. Nicméně zákon podob-
nou situaci neupravuje. Týden po obdržení odpovědi
přišla omluva od úředníka Kraje za pozdní dodání.
Dovolte nám připomenout, že petici k zachování od-
dělení podepsalo 6 069 lidí. Sběr podpisů probíhal
v období od 23. 3. 2013 do 30. 4. 2013. Naším cílem
bylo umožnit veřejnosti, aby se k rušení oddělení také
vyjádřila. 
Oddělení se bohužel zachránit nepodařila. Cítíme
zklamání nejen z výsledku, ale i ze samotného prů-
běhu.
Rádi bychom ovšem znova poděkovali všem, kteří se
aktivně podíleli na distribuci a sběru podpisových
archů! Velký dík pak patří vám všem, kteří jste pod-
pořili záchranu oddělení podpisem! Nebyli jste lhos-
tejní. Iva Sedláčková a Jaroslava Hurychová,

petiční výbor

Pardubický kraj:

Petiční výbor:

Porodnice a novorozenecké oddělení uzavřené
vykonávat práci běžné sestry, se prý nemocnice bude
muset rozloučit.
Porodnice, která má dva sály a několik poporodních
a novorozeneckých pokojů, tedy zůstane zatím za-
konzervovaná. Lůžka budou s největší pravděpodob-
ností použita pro plánované neurologické oddělení.
Gynekologie zatím zůstává, její osud je však také ne-
jistý. „Nechceme opustit gynekologii,“ potvrdil Vy-
líčil. „Zatím jednáme se Svitavskou nemocnicí
o možné spolupráci vedoucí k zachování operační
gynekologie a zároveň přístupu našich lékařů do ob-
lasti porodnice Svitavské nemocnice. Tím, by byla

zachována jejich erudice v obou částech oboru. Je-
stliže ale gynekologové řeknou, že tady sami opera-
tivu dělat nebudou a nebudou chtít spolupracovat
na tvorbě navrhovaného řešení, tak budeme muset
řešit otázku jiným způsobem. Potom by na uvolněné
místo gynekologicko-porodnického oddělení mohla
nastoupit varianta řešení, kdy by po úpravách mohlo
dojít k přestěhování interního oddělení do tak zva-
ného monobloku a LDN z havarijní Kláry do budovy
interny. Co bude s budovou Kláry, dořeší její majitel,
to znamená Pardubický kraj,“ sdělil ředitel nemoc-
nice.      -bj-

Stejný osud jako dětské oddělení Litomyšlské ne-
mocnice, a.s. potkal porodnici a novorozenecké od-
dělení. Nepodařilo se sehnat potřebné pediatry, a tak
bylo rozhodnuto o uzavření. Porodnice přestala ro-
dičky přijímat 25. května, na konci měsíce se vy-
prázdnilo i oddělení šestinedělí. Budoucí maminky
tak musí hledat jinou nemocnici, ve které by své po-
tomky přivedly na svět. Žádný z nich už ovšem ne-
bude mít v rodném listě uvedeno místo narození
Litomyšl.
Ani byt, ani smlouva na dobu neurčitou nepřilákala
do Litomyšle atestovaného pediatra. A není-li pe-
diatr, není ani dětské oddělení, porodnice a novoro-
zenecké. „Řekl jsem, že pokud seženeme dva
pediatry, kteří by udrželi chod novorozeneckého od-
dělení, tak porodnici udržíme do doby než si Pardu-
bický kraj, jako majitel, řekne, jestli porodnici
s gynekologií chce v Litomyšli mít. Přes veškeré ak-
tivity a jednání jsem byl schopen zabezpečit jen ně-
kolik lékařů do služeb, ale nesehnal jsem odborného
pediatra na normální chod novorozeneckého oddě-
lení,“ sdělil ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s. Libor
Vylíčil a dodal: „Do 30. května jsme vyprázdnili še-
stinedělí a novorozenecké oddělení a zakonzervovali
je.“ Toto uzavření má být dočasné, ale jak uvedl ře-
ditel Vylíčil, je třeba řešit personální otázku. „Pokud
se neobjeví v červnu pediatr (abychom „naskočili
zpět do rozjetého vlaku“), počítám s tím, že ote-
vřeme druhou část neurologie místo dětského oddě-
lení. Tím pádem navýšíme počet neurologických
lůžek a nebudeme muset propouštět sestry,“ vysvět-
lil ředitel. Ovšem, bez propouštění se to zřejmě ne-
obejde. S porodními asistentkami, které nemohou

Pronajmu byt 1+1 
Tel. 607 744 568
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 8. 6. MUDr. Večeřa
Ne 9. 6. MUDr. Večeřa
So 15. 6. MUDr. Sláma
Ne 16. 6. MUDr. Sláma
So 22. 6. MUDr. Slavík
So 23. 6. MUDr. Jindrová
So 29. 6. MUDr. Slavík
Ne 30. 6. MUDr. Slavík
Pá 5. 7. MUDr. Sláma
So 6. 7. MUDr. Sláma
Ne 7. 7. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 8. 6. MUDr. Beňová
Ne 9. 6. MUDr. Pilařová
So 15. 6. MUDr. Filová
Ne 16. 6. MUDr. Filová
So 22. 6. MUDr. Papoušková
So 23. 6. MUDr. Mareš
So 29. 6. MUDr. Jílková
Ne 30. 6. MUDr. Reifová
Pá 5. 7. MUDr. Pilařová
So 6. 7. MUDr. Beňová
Ne 7. 7. MUDr. Filová

*Jak Lilii potvrdil ředitel Litomyšlské nemocnice,
a.s. Libor Vylíčil, i přes uzavřené dětské oddělení
zůstává dětská LSPP do konce letošního roku za-
chována. K dispozici je soboty, neděle a svátky
vždy od 8 do 13 hodin, ovšem bez možnosti hos-
pitalizace. 

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 6. lékárna U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 9. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 15. 6. lékárna U Slunce , tel. 461 612 678
Ne 16. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 22. 6. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 23. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 29. 6. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 30. 6. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Pá 5. 7. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
So 6. 7. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 7. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8.-9. 6. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
15.-16. 6. MDDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
22.-23. 6. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
29.-30. 6. MUDr. Hebltová Vladimíra
Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
5. 7. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
6.-7. 7. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126

Rozpis služeb

Poznejte svůj oblíbený park jinak
Víkend otevřených zahrad nabídne netradiční pohled
na parky a zahrady po celé České republice. Litomyšl
nebude výjimkou. Bohatý doprovodný program
a známé i méně známé skutečnosti týkající se historie
i blízké budoucnosti parku u Smetanova domu a na
přilehlých Vodních valech nabídne zábavné odpo-
ledne pro celou rodinu.
Víc než jen příjemná procházka čeká na ty, kdo se
v sobotu 8. června vypraví mezi 14. a 18. hodinou do
parku ke Smetanovu domu. Zatímco pro nejmenší
budou připravena dvě dětská představení s názvem
Zahrada nudy a fantazie, větší děti mohou zdolávat
nízké lanové překážky nebo se vydat na poznávací
stezku parkem, kde otestují svoje přírodovědné a his-
torické znalosti. Zájemce pak čeká navazující exkurze
po interiérech Smetanova domu. Prohlédnout si
mohou i fotografické a výtvarné práce vystavené
v rámci soutěží vyhlášených v souvislosti s plánova-
nou proměnou prostoru kolem Vodních valů a Sme-
tanova domu. 
Litomyšl známá neznámá se představí všem dětem
bez ohledu na věk, které se na chvíli ocitnou v kůži
Magdaleny Dobromily Rettigové, aby pronikly do tajů
tradiční české kuchyně, vyzkouší si malovat na plátno
jako Julius Mařák nebo psát inkoustem po vzoru

Aloise Jiráska. Občerstvení na grilu a hudbu k posle-
chu nabídne restaurace Karlov. 
Park u Smetanova domu a přilehlé Vodní valy nebyly
pro konání Víkendu otevřených zahrad v Litomyšli
vybrány náhodou. Prostor má v následujících letech
projít proměnou, stát se vyhledávaným místem pro
relaxaci a pozvednout společenskou a rekreační hod-
notu místa. Návštěvníci se proto během sobotní akce
budou moci dozvědět víc o historii místa, zjistit, co
vypátraly studentky místního gymnázia, ale také pro-
kázat, že jim není lhostejná ani budoucnost parku.
V průběhu celého odpoledne jim bude k dispozici in-
formační stánek, kde se mohou seznámit s výsledky
sociologického průzkumu, zaměřeného na to, jak by
si občané přáli prostor využívat, co by v něm chtěli
zachovat, a co naopak změnit. Zároveň se mohou zep-
tat na cokoli, co je v souvislosti s obnovou parku za-
jímá, a sami vyjádřit svoji představu. 
Víkend otevřených zahrad v Litomyšli pořádá město
Litomyšl ve spolupráci s Nadací Proměny. Partnery
akce jsou Generace 89, DDM Litomyšl, Střední škola
zahradnická a technická Litomyšl a restaurace Karlov. 
Více o víkendu otevřených zahrad v České republice
na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Jana Říhová, Nadace Proměny

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Manželský pár má přednost.  Dále jednoho 
externistu - VŠ, SŠ. Mobil 606 223 698, 606 223 685.
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Děti ze Základní školy U Školek
mezi nejlepšími v republice

Ve čtvrtek 16. května byly v Praze vyhlášeny vý-
sledky letošního 12. ročníku celorepublikové sou-
těže Video pohlednice z mého města. Dvě ocenění
putovala také do Litomyšle, a to na Základní školu
U Školek. V kategorii 4.–5. tříd se jejich snímek
umístil na 3. místě a v kategorii 8. a 9. tříd skončilo
druhé video na krásném 2. místě.
Pravidla soutěže byla jednoduchá. Děti musely vy-
tvořit krátký nápaditý snímek o městě, ve kterém
žijí, ale v anglickém jazyce. „ Když už má naše škola
vybavení a díky školní televizi Dvojka 2 TV i zkuše-
nosti s filmováním, byla by škoda toho nevyužít,“
uvedla ředitelka školy Miroslava Jirečková a dodala:
„Vznikly dva pracovní týmy. Jeden tvořilo pět dětí
z 5.B a druhý všichni osmáci. Na pomoc ještě
ochotně přispěchali členové našeho televizního
štábu Honza Bárta a Dominik Kalivoda a někteří uči-
telé, za což jim patří veliký dík. Několik dní se pilně
pracovalo, museli jsme bojovat s nepřízní počasí,
technickými nebo jinými problémy, ale nakonec
jsme došli ke zdárnému konci a viděli za sebou kus
práce.“ Do soutěže tak putovaly dva filmy - „Trip to
Litomyšl“ a „My town Litomyšl in a historical con-

text“. Pak už mladým tvůrcům nezbylo než netrpě-
livě čekat na vyhodnocení soutěže. „Když nám při-
šel email, v němž nám bylo sděleno, že jsou oba
naše snímky nominovány mezi nejlepšími třemi
z celé republiky a že jsme zváni do Prahy na Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na slav-
nostní vyhlášení vítězů, naše radost byla obrovská,“
řekla s úsměvem ředitelka školy, která je na své svě-
řence právem hrdá. 
„Odnesli jsme si spoustu zážitků a nových zkuše-
ností a hlavně jsme si zpestřili výuku anglického ja-
zyka,“ uvedli shodně žáci, kteří video považují za
výbornou pomůcku ve výuce jazyků. Práce s video-
kamerou je totiž pro žáky motivující a jazykové do-
vednosti rozvíjí mílovými kroky. Žáci se při tvorbě
snímků neučí jen anglicky, ale zároveň směřují
k osvojení všech kompetencí, které vyžaduje sou-
časný program základního vzdělávání. „Naše děti
prokázaly, že toho hodně umí, vždyť bojovaly
v konkurenci jazykových škol a gymnázií. Navíc
věřím, že důstojně reprezentovaly a zviditelnily
naše město. Zůstala nám památka, při které se mů-
žeme ještě po letech určitě dobře pobavit,“ sdělila
na závěr Miroslava Jirečková. Však posuďte sami,
výsledek jejich snažení můžete zhlédnout na webo-
vých stránkách 2. základní školy –
www.litomysl.cz/2zs v sekci školní televize - speci-
ály.
Soutěž byla vyhlášena Anglickým klubem pražské
Základní školy Mládí pod patronací velvyslankyně
Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za
podpory Městské části Praha 13. Byla určená žákům
4. – 9. tříd všech typů základních škol, studentům
odpovídajících ročníků víceletých středních škol
a studentům 1. a 2. ročníků čtyřletých středních
škol.               Jana Bisová, foto Miroslava Jirečková

Sokolové z Litomyšle 
opět v celorepublikovém finále

O víkendu 13. a 14. dubna se zúčastnila skupina zá-
vodníků z TJ Sokol Litomyšl Závodu zálesácké zdat-
nosti. V sestavě Michal Kapoun, Zdeněk Bydžovský
a Tomáš Vitvar se soutěžící vydali v sobotu ráno do
Řečan nad Labem poblíž Chvaletic, kde se závod
konal. Závod probíhal na šest kilometrů dlouhé trati
v přilehlém okolí Řečan. Běhalo se od stanoviště
k stanovišti, kde se plnily jednotlivé úkoly. Nakonec
litomyšlský tým porazil týmy z Račic a Pardubic,
tudíž se umístil na prvním místě s časem 50 minut
a čtyřmi trestnými minutami. Z tohoto závodu tým
postupuje do celorepublikového kola ZZZ, který se
bude konat nedaleko Prostějova. 

Text a foto Kamila Kapounová

Školka v Jarošově zve k zápisu děti z Litomyšle 
V pondělí 10. června 2013 se uskuteční zápis do Ma-
teřské školy Jarošov pro školní rok 2013/2014. K zá-
pisu je možné přijít od 13.00 do 16.00 hodin do
budovy mateřinky. Mateřskou školu však můžete nav-
štívit i v jiné pracovní dny, a to v době od 7.00 do
16.00 hodin, a seznámit se blíže s jejím prostředím.
Školka prošla v letošním školním roce rekonstrukcí,
a nabízí proto dětem nové prostředí s novým vybave-

ním. Kromě toho MŠ dětem poskytuje doprovod za-
městnanců z Litomyšle do Jarošova a zpět při cestě
linkovými autobusy. Navíc se nachází v blízkosti pří-
rodní rezervace Toulovcovy maštale, takže děti chodí
na procházky krásnou přírodou. Mají také možnost
naučit se hrát na flétnu. Výhodou je bezesporu také
vaření bezlepkové diety. Další informace získáte na
tel. 461 638 153. Blanka Vávrová

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 21.-30. června / na všech scé-
nách Klicperova divadla a Divadla Drak a při
venkovní produkci Open Air dokonce i v par-
cích, uličkách starého města a jeho zákoutích
Mezinárodní divadelní festival Divadlo evrop-
ských regionů - XIX. ročník a Open air pro-
gram 2013

CHEB
• 2. června / Chebský hrad
Chebsko pod vládou rodu Štaufů - 16 hodin,
vernisáž ojedinělé výstavy v hradní román-
sko-gotické kapli, jež je věnována význam-
nému rodu středověkých králů a císařů.
Výstava potrvá do 25. 8. 2013. 

JINDŘICHŮV HRADEC
• 21. června / Kulturní dům Střelnice
Závěrečný koncert Jihočeského festivalu Con-
certino Praga

KUTNÁ HORA
• 22. – 23. června
Královské stříbření Kutné Hory - Na dva dny
ožívá celé město i královské sídlo a mincovna
ve Vlašském dvoře příběhem příjezdu a pří-
tomnosti krále Václava IV. s jeho dvorem. 

POLIČKA
• do 1. září / Městská galerie v Poličce
Jiří Šalamoun a Maxipes Fík - výběr z výtvarné
tvorby autora. Maxipes Fík a dalšími posta-
vičky ze známých knih a příběhů, interak-
tivní koutek včetně Fíkovy boudy.

TELČ
• 13. – 15. června 
Arts&film 2013 - slavnostní zahájení Evrop-
ského filmového festivalu o umění a vernisáž
výstavy „Myšlenka světlu – světlo myšlence“
ve čtvrtek v 17 hod. v Hasičském domě.

TŘEBOŇ
• 28. – 30. června
Okolo Třeboně - 22. ročník hudebního festi-
valu, Vlasta Redl s kapelou, Jan Budař, Ne-
zmaři, Folk Team a další... 

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

Inspirace
z České inspirace 

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: • Kraj Smetany a Martinů:
Obec Jedlová se představuje • Více jak padesát
maket lodí k vidění ve Vysokém Mýtě • Kup ma-
mince kytičku, zavolej tátovi • Chráníme úrodu •
Památkáři odstartovali věrnostní soutěž • Podpořte
litomyšlskou restauraci, jeďte na Apetit Festival •
Ambasador cizinecké legie učil v Litomyšli jak se
bránit • Přijďte se bavit s námi • Třebovické pivnosti
• Květnové jezdecké hry na Suché • Volejbalisté
mezi absolutní republikovou špičkou • SadoFC tur-
naj ve stolním fotbálku „O pána vesmíru" • Něm-
čická olympiáda

co se do Lilie nevešlo

Prodám garáž 
v lokalitě Cihelna, 

cena 119 000 Kč. Tel. 602 115 263

TRUHLÁŘSTVÍ BM – LITOMYŠL
kuchyně - obýváky - ložnice - schodiště 

kompletní výroba nábytku pro Váš domov
www.truhlarstvibm.cz • truhlarstvibm@seznam.cz • tel. 737 469 694



Přání dětem
Ráda bych popřála všem dětem, které chodí do
I. mateřské školy v Litomyšli, aby si užily prázdnin,
sluníčka a pořádně si užily koupání, her a výletů
s rodiči nebo prarodiči. Za celý kolektiv I. MŠ přeji
budoucím školáčkům, aby po prázdninách vykročili
„tou správnou nohou". Také děkuji všem zaměst-
nancům MŠ za jejich práci, snahu i starost o bezpro-
blémový chod naší školky.      V. Borovičková, I. MŠ

Základní škola 
U Školek získala
stříbro

Vynikajících výsledků dosáhla II. základní škola
U Školek v Preventan Cupu – celostátní soutěži zá-
kladních škol ve vybíjené. Družstvo chlapců a dvou
dívek ze 4. a 5. tříd úspěšně a suverénně postoupilo
do krajského finále, které se uskutečnilo 14. 5. 2013
v Ústí nad Orlicí. Rozhodující třetí zápas (dva přede-
šlé v pohodě vyhráli) byl absolutně vyrovnaný. Roz-
hodovalo se v prodloužení a ZŠ U Školek prohrála
o jeden jediný život. Škoda, na celostátní finále po-
stoupila „jen o vlásek“ ZŠ z Chrudimi. Ale i tak je
to obrovský úspěch našich dětí, které celý školní
rok trénovaly při tělesné výchově i v kroužku vybí-
jené. Poděkování za vzornou reprezentaci školy,
města i okresu Svitavy, za bojovnost a hru „fair
play“ patří celému týmu. Jsou to: Terezka Hánělová,
Anička Leksová, Pavel Chadima, Tomáš Koukola,
Martin Čáp, Patrik Šplíchal, Lukáš Kurka, Milan
Menc, Jan Randa, Filip Špinka, Jeroným Lněnička
a Petr Rosa.

Alena Bartošová, foto Petra Štěpánková

Jaro v MŠ Lidická
Po letošní dlouhé zimě jsme se všichni v mateřské
škole na Lidické ulici moc těšili na příchod jara. Če-
kala nás totiž spousta krásných akcí. V dubnu jsme
se se staršími dětmi již tradičně zúčastnili přírodo-
vědné stezky v DDM. Také jsme vystoupili s pásmem
písniček a říkanek na jarmarku ke Dni Země na Sme-
tanově náměstí. 
Dne 30. dubna jsme na školní zahradě uspořádali
Čarodějnický rej. Ten den přišli všichni v maskách
čarodějů a čarodějnic a naše zahrada se proměnila
ve svět plný čar a kouzel. Za splnění různých úkolů
dostaly děti u ježibaby v perníkové chaloupce sladký
perníček a další dobroty.
V květnu jsme zase nachystali besídky a dárečky pro
maminky k jejich svátku. 
A co nás ještě čeká? Těšíme se na výlet do budislav-
ských skal, kde budeme již tradičně hledat poklad
rytíře Toulovce. Předškolní děti se chystají na výlet
do olomoucké ZOO. Společně s rodiči oslavíme Den
dětí a na konci června nás čeká rozloučení s před-
školními dětmi, na které budeme rády vzpomínat.
Přejeme jim ve škole hodně úspěchů a těšíme se na
jejich návštěvy u nás ve školce. 

Kateřina Švábová a Martina Nováková, 
foto Kateřina Švábová

Představení
ke Dni matek potěšilo
K již tradičním akcím I. mateřské školy Zámecká
patří květnové představení ke Dni matek. Ve čtvrtek
9. května jsme tak usedli ve zcela zaplněném sále
Smetanova domu a se zájmem sledovali úžasné vý-
kony všech školáčků, které pobavily, rozesmály, do-
jaly... Malí herci, zpěváčci a tanečníci se se svými
rolemi odvážně a statečně poprali. Velký potlesk si
právem zasloužili. Těší nás (a jistě nejen nás) velký
pokrok naší dcery. Při loňském vystoupení ze sebe
ještě nevydala ani hlásku a letos už zpívala sama
před celým sálem. Velký dík proto patří všem paním
učitelkám za přípravu celého programu.  Bylo to pří-
jemně strávené odpoledne a krásný dárek mamin-
kám.                                         Iva a Milan Motlovi

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

Litomyšl – prodej bytu 1+kk (37 m2) s lodžií 5 m2

v okrajové části města. Vlastní plyn. topení, nová kuch.
linka, sprchový kout, okna dřevěná Euro s mikroven-
tilací. Nízké náklady na bydlení. Možnost koupě
s garáží. Č.851.  Cena: 550 000,- Kč
Litomyšl – prodej krajní zděné garáže v části obce Ci-
helna, blízko sídliště. Vrata plechová, světelná elek-
troinstalace, beton. podlaha. Zastavěná plocha 19 m2.
Č.852. Cena: 165 000,- Kč
Němčice – prodej rod. domu 6+1 se samostatnou
stodolou na okraji obce. Topení ústřední na tuhá paliva,
zahrada, vlastní studna. Klidná lokalita v blízkosti
přírody i města. Č.859. Cena: 1 100 000,- Kč
Němčice u ČT – prodej staršího domu se 2 byty 2+1
a zahradou mírně ve svahu u domu. Každý byt má sa-
mostatný vchod. Klidná lokalita. 
Č.853. Cena: 890 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel bytu 3+1 s lodžií (64 m2) ve
IV.NP čtyřpatrového panel. domu. Byt je po celkové
rekonstrukci. Nová kuch. linka, plastová okna, zděné
bytové jádro, nové radiátory, střecha zateplená. Klidná
lokalita. Č.838. SLEVA! Cena: 1 495 000,- Kč
Bohuňovice u Litomyšle – prodej menšího domku
2+1 v původním stavu se zahrádkou. Přípojka plynu
před domem, v domě elektro, voda, odpad do jímky,
vytápění akumulač. a lokálními kamny.
Č.832. SLEVA! Cena: 390 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 3+1 (66 m2) s lodžií v 1. NP
blízko centra města po celkové rekonstrukci. Plovoucí
podlahy, moderní kuch. linka, zasklená lodžie, dům je
zateplený. Č.808. SLEVA! Cena: 1 730 000,- Kč
Dolní Sloupnice – prodej pozemku k bydlení o rozloze
1303 m2 na pěkném slunném a rovinatém místě
s přípojkami plynu, vody, elektro na hranici pozemku.
Č.762. SLEVA! Cena: 265 000,- Kč
Trstěnice – prodej starší venk. usedlosti s velkou
zahradou a stodolou. Zavedeno elektro, voda, plyn na
hranici pozemku. Nutná větší rekonstrukce objektu či
stavby nového domu. Č.830. Cena: 310 000,- Kč
Borová – prodej domu 5+1 se zahradou a garáží
v domě. Dům je po částečné rekonstrukci, lze využít
jako 2 byt. jednotky. Plyn. přípojka před domem. 
Č.772. Výrazná sleva! Cena: 1 560 000,- Kč
Litomyšl – prodej stavebního pozemku s rod.domem
4+1 ve výstavbě v lokalitě Záhrad’. Lze koupit
s rozestavěným nebo dostavěným RD. Zahájení výs-
tavby je jaro 2013, možnost změn dle požadavku
klienta, výměra parcely 802 m2. Cena je uvedena za
hrubou stavbu vč.pozemku.
Č.769. Cena: 2 250 000,- Kč
Vidlatá Seč – prodej starší zachovalé chalupy v obci
u Litomyšle. U domu je zahrada a stodola-stání pro
auto. Objekt je podsklepen a napojen na elektro, vodu
a kanalizaci.
Č.631. Výrazná sleva! Cena: 440 000,- Kč

PRONÁJMY BYTŮ V LITOMYŠLI:
• č.835 půd.vestavba 3+1 (95 m2) 6 500,- Kč/měs.
• č.861 byt 2+1 (55 m2) 6 000,- Kč/měs.
• č.847 byt 3+1 (73 m2) 7 000,- Kč/měs.

Šití péřových dek a polštářů.
Čištění parou, desinfekce.

Výběr z více druhů sypkoviny.

M. Šimková • Tyršova 237 • Litomyšl
Tel. 461 613 200

Čištění peří

KMtronic s.r.o.
hledá pracovníky 
na následující pozice:
Vedoucí výroby
• SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnické

nebo strojní
• výborné organizační schopnosti
• vedení výrobního kolektivu
• manuální zručnost
• obsluha strojního vybavení
• výroba vzorků a přípravků
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
Projektový manažer
• SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnické 

nebo strojní
• realizace zakázkových projektů
• výborné organizační schopnosti
• samostatnost, komunikativnost
• manuální zručnost
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost Aj na technické úrovni

Konstruktér, vývojář
• VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnické
• návrh a realizace prototypů
• tvorba dokumentace pro zakázkovou 

a sériovou výrobu
• výborná znalost práce na PC
• samostatnost, komunikativnost
• ŘP skupiny B
• znalost Aj na technické úrovni

Místo výkonu práce Polička, 
Na Vyšehradě 1094
Strukturovaný životopis zašlete 
na info@kmtronic.cz          www.kmtronic.cz
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V pátek 14. června 2013
v 17.30 hodin se na lito-
myšlském zámeckém ná-
vrší uskuteční slavnostní
vernisáž výstavy děl Vác-
lava Boštíka s názvem
Hledání ztraceného ráje.
Od malířova narození
totiž letos uplyne sto let.
Na vernisáži bude veřej-
nosti představena kniha
autorů Martina Boštíka
(Regionální muzeum v Li-
tomyšli), Stanislava Vo-
syky (Státní okresní
archiv Svitavy se sídlem
v Litomyšli) a Jaromíra
Zeminy (bývalý pracovník Národní galerie a malířův
blízký přítel) nazvaná „Václav Boštík (1913–2005).
K stému výročí malířova narození“, která je výsledkem
několikaleté badatelské práce. Jejím grafikem je Jiří
Lammel a vydavatelem prestižní nakladatelství umě-
novědné literatury Arbor vitae. Publikace, jež vznikla
na základě průzkumu dosud neznámých pramenů,
bude prezentovat osobu proslulého malíře ze specific-
kého úhlu pohledu a uvede na pravou míru mnoho
dosud tradovaných omylů.
Václav Boštík, považovaný za největšího českého ma-
líře druhé poloviny 20. století, se narodil v nedalekém
Horním Újezdu a zůstal po celý život pevně spojen se
svým rodným krajem. Jeho význam pro Litomyšl spo-
čívá mj. v tom, že zde v letech 1974–1986 pracoval
spolu s Olbramem Zoubkem, Zdeňkem Palcrem a Sta-
nislavem Podhrázským na restaurování zámeckých
sgrafit. 
Výstavu, jejímž generálním partnerem je Bohemian
Heritage Fund, připravila Smetanova Litomyšl, o.p.s.
ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli zři-
zovaným Pardubickým krajem v rámci 9. ročníku Sme-
tanovy výtvarné Litomyšle. -red-, foto archiv RML

Radosti života, který je nejvýznamnějším Kupkovým
dílem periody secese a symbolismu. 
Dalšími díly, jež stojí za zmínku, je samozřejmě již
známý a vynikající Maroldův kvaš „Při rozhovoru"
i pozoruhodná kombinovaná technika Alfonse
Muchy „V zamyšlení", která patří v kresbě bezesporu
k tomu nejlepšímu, co bylo na světovém trhu od to-
hoto autora v posledních letech veřejně nabízeno.

Nádherné a v prezentované kvalitě
ojedinělé jsou i obrazy Karla Vítěz-
slava Maška, Karla Špillara, jehož
obraz „Micareme" dobově kore-
sponduje s Šimonovou „Čtveryl-
kou", popřípadě další Šimonovo
dílo „Harfenistka" z dob studií
u Maxmiliána Pirnera. Zajímavým
a rovněž v současné době jediným
známým Pečinkovým dílem pod vli-
vem secese je jeho obraz „V dešti".
Poslední silnou trojici špičkových
pláten tvoří Ullmannův obraz „V
březině", publikovaný ve Zlaté
Praze v roce 1901, vynikající Vá-
chalův obrázek komorního roz-

měru „Múzy" a špičkový, mnohokrát vystavovaný
Vejrychův olej „Pod pergolou", vytvořený pod vli-
vem secese a neoimpresionismu, který pochází
z autorovy rodiny, původně byl v majetku Zuzany
Švabinské a můžeme ho zařadit mezi to nejlepší, co
za svůj život namaloval. Secesní krajiny Aloise Kal-
vody, Josefa Krále, Karla Langera, Roberta Vacíka
a Adolfa Zahela uzavírají tuto výjimečnou litomyšl-
skou expozici.
Výstavu, která je zahrnuta do Smetanovy výtvarné
Litomyšle, můžete navštívit od 9. června do 14. čer-
vence denně od 10 do 18 hodin. 

-red-

Téměř šedesátka děl od autorů zvučných jmen jako
Mucha, Preisler, Schikaneder, Slavíček, Švabinský
a dalších, ale i těch méně známých jako Zahel či Ví-
zner bude k vidění v Galerii Kroupa, která výstavu,
jak už napovídá sám název Mistrovské doteky če-
ského symbolismu a secese, dramaturgicky zaměřila
na tuto specifickou oblast výtvarného umění. Sama
o sobě je výstava bezesporu unikátní, ale zápůjčka
několika obrazů z Národní galerie
v Praze jí dodává punc exkluzivity.
Žádnému soukromému subjektu se
totiž doposud takováto zápůjčka
nepodařila. Zapůjčená díla nejsou
běžně k vidění ani v Praze, protože
jsou „ukryta“ v depozitářích Ná-
rodní galerie. 
„Sedm vynikajících obrazů z Ná-
rodní galerie v Praze („Podzimní
večer" Antonína Hudečka, „Sama-
ritánka" Alfonse Muchy, „Žena
u jezera" Jana Preislera, „Ulice na-
večer" Jakuba Schikanedera, Šimo-
nova „Čtverylka", Slavíčkova „Míla
v šeříku", „Léto" Maxe Švabin-
ského) doplněných zajímavými oleji Maxmiliána Pir-
nera a Jana Preislera z Východočeské galerie
v Pardubicích a rovněž jedním obrazem Jaroslava
Panušky z Muzea města Skutče tvoří základ této vý-
stavy ze státních sbírkotvorných institucí,“ uvedl
galerista Miroslav Kroupa. „Velký dík patří též řadě
soukromých sběratelů, kteří ochotně poskytli ob-
razy k vystavení i reprodukování. Díky nim se tak
podařilo sestavit vyrovnanou kolekci, jež obsahuje
esenci toho nejpříznačnějšího pro období symbo-
lismu a secese,“ doplnil PhDr. Michael Zachař. Ze
soukromé sbírky je například zcela mimořádná de-
sítka kresebných studií Františka Kupky k obrazu

pozvánky na výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle

Max Švabinský – Kozlovské sonety
Vrcholem výstavní sezóny Městské
galerie Litomyšl bude reprezenta-
tivní výstava Maxe Švabinského
s názvem Kozlovské sonety. Svým
rozsahem i obsahem navazuje na
loňskou výstavu Julia Mařáka.
Představeny budou nejvýznamnější
díla Maxe Švabinského, malíře,
jehož život i tvorba je neodmysli-
telně spjatá s naším regionem,
především nedalekým Kozlovem.
Prezentovány budou malby, gra-
fiky i kresby ze sbírek Městské ga-
lerie Litomyšl, ale také ze zápůjček
z Národní galerie v Praze, která
speciálně pro naši výstavu nechala
některé obrazy restaurovat, těšit
se můžete také na osobní věci
Maxe Švabinského, například na jeho klobouk, které
galerii zapůjčí soukromý sběratel. Unikátnost celého
projektu spočívá v propojení výstavy v Litomyšli,
v Městském muzeu v České Třebové a se Švabin-
ského chaloupkou přímo v Kozlově, k výstavě
vznikne mapa zachycující místa spojená s Maxem
Švabinským, což umožní přiblížit život a dílo jed-
noho z našich nejvýznamnějších výtvarných umělců
i mimo zdi galerie. 
Vernisáž výstavy, kterou si připomeneme výročí 140
let od narození Maxe Švabinského, se uskuteční
v sobotu 15. 6. 2013 v 18 hodin v domě U Rytířů.
Úvodní slovo pronese kurátor výstavy PhDr. Michal
Šimek. Návštěvníci budou moci výstavu zhlédnout
do 1. 9. 2013 denně mimo pondělí od 10.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská galerie se touto

výstavou připojí ke Smetanově vý-
tvarné Litomyšli.
Max Švabinský (1873-1962), rodák
z Kroměříže, patří k nejdůležitěj-
ším postavám českého výtvarného
umění konce 19. a počátku 20. sto-
letí a zakladatelům českého moder-
ního umění. Mladý sebevědomý
umělec byl ve svých 19 letech při-
jat na pražskou akademii, kde se
setkává s profesorem Juliem Mařá-
kem, který ho zasvětil do grafické
techniky leptu, tím ale jeho „kon-
takt“ s Litomyšlí nekončí. V roce
1895 se Max Švabinský seznamuje
Elou Vejrychovou a brzy na to mezi
nimi propuká milostné vzplanutí.
Mladý pár pravidelně jezdí s Vejry-

chovými na jejich chalupu do Kozlova, Max Švabin-
ský zde maluje svoje první významnější díla. Jeho
múzou se stává právě Ela, jejich vztah je završen
v roce 1900 sňatkem, který proběhl v kostele Pový-
šení sv. Kříže v Litomyšli. Na tento krok osobní na-
vázala Švabinského významná etapa umělecká. Na
Kozlově mezi lety 1909 a 1919 vznikla řada menších
děl, ale také nejdůležitější Švabinského práce, kte-
rými se zapsal do dějin českého výtvarného umění,
a právě tato díla budete moci zhlédnout na výstavě
v Litomyšli.
Šťastný manželský vztah Ely a Maxe však netrvá
dlouho. Elin bratr, nadějný malíř Rudolf Vejrych, se
v roce 1912 oženil s Annou Procházkovou. Oba man-
želské páry – Max s Elou i Rudolf s Annou, tráví léto
společně v Kozlově, což vede k tragickému manžel- Hledání 

ztraceného ráje

Václav Boštík při restauro-
vání zámku, září 1975.

Mistrovské doteky 
českého symbolismu a secese

Max Švabinský: Kvetoucí hruška

Antonín Slavíček: V šeříku, 1898,
olej, plátno, 77 x 77 cm

skému rozpadu. Max Švabinský se osudově zamiluje
do své švagrové Anny, která se také postupně stává
jeho múzou. Rozkol v rodině je tedy neodvratný.
Naposledy se Švabinský objevil v Kozlově na konci
prosince 1919. Od té doby už bude žít tato malá ves-
nička jen v jeho vzpomínkách a v jeho díle, které
krásu tohoto místa a tohoto kraje proslavilo a zvěč-
nilo.                    Michal Šimek a Zuzana Tomanová

K výstavě je připravený bohatý doprovodný pro-
gram, který se bude konat v domě U Rytířů:
V pondělí 17. 6. v 16.00 hodin proběhne komen-
tovaná prohlídka s kurátorem výstavy
PhDr. Michalem Šimkem.
Ve středu 26. 6. od 17.00 hodin bude mít Václav
Drábek přednášku s názvem Max Švabinský
a Kozlov.
V sobotu 29. 6. od 15.00 hodin bude probíhat
program pro rodiny s dětmi s názvem Kozlo-
Kouzlo-Kozlov, kde se návštěvníci pomocí do-
provodných, nejen výtvarných aktivit seznámí
s tvorbou a životem Maxe Švabinského.
V neděli 25. 8. od 14.00 se můžete těšit na před-
nášku kurátora výstavy PhDr. Michala Šimka.
Do konce školního roku bude probíhat dopro-
vodný program pro školy, během něhož se děti
i studenti zábavnou formou seznámí s vystave-
nými díly a životem Maxe Švabinského, součástí
programu bude i výtvarná dílna. (Pokud budete
mít zájem o doprovodný program, kontaktujte
městskou galerii: tomanova@galerie.litomysl.cz,
tel. 461 614 765.)
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Fakulta restaurování otevřela 
v Litomyšli dvě nové výstavy

Od pátku 17. května je možné v Litomyšli navštívit
dvě nové výstavy, které představují umělecké a vě-
decké aktivity Fakulty restaurování Univerzity Pardu-
bice. Výstavy jsou uspořádány u příležitosti 20 let
výuky restaurování v Litomyšli a bude je následovat
řada dalších zajímavých akcí během celého roku 2013.
První výstava, která byla zahájena vernisáží 16.
května, je nazvaná LITOMYŠL ZBLÍZKA A JEŠTĚ BLÍŽE.
Najdeme ji v prostorách Červené věže a seznamuje
návštěvníky s možnostmi využití elektronové mikro-
skopie jako moderní metody zkoumání různých druhů
materiálů a představuje tak interaktivním způsobem
výsledky práce Katedry chemické technologie. „Zvo-
lená forma prezentace zmíněné metody využívá vel-
koplošné fotografie detailů různých materiálů
z objektů, které nás běžně obklopují. Její snahou je
současně poukázat na krásu a rozmanitost „mikro-
světa“ kolem nás. Objekty, které jsou velmi detailně
zobrazeny, některé až při zvětšení 170tisíckrát, jsou
z Litomyšle a blízkého okolí, jako např. list ze stromu,
hornina, maltovina, sůl a další,“ popisuje výstavu
Ing. Karol Bayer, děkan fakulty restaurování.

Výstava potrvá do 8. září 2013 a je otevřená v pracovní
dny od 9 do 16 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin.
Vernisáž druhé výstavy s názvem 20 LET VÝUKY RE-
STAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI se uskutečnila opět 16.
května. Expozice prezentuje fakultu restaurování, její
historii a současné dění na fakultě a přibližuje práci
všech kateder a ateliérů fakulty. „Své práce zde vy-
stavuje více než padesát studentů fakulty. Za zmínku
stojí např. figurální studie v životní velikosti, kresby
a malby zátiší. Z grafického díla studentů jsou k vidění
grafické listy zhotovené technikami čárového leptu,
akvatinty a suché jehly. Vystaveny jsou makety his-
torických knižních vazeb či kopie středověké knižní
malby. Mezi plastikami je instalován akt dívky v ži-
votní velikosti nebo sekaná kopie portrétu sv. Václava.
Další zajímavostí je například cvičný panel se sgrafi-
tem a mozaikou,“ odhaluje přehlídku exponátů
PhDr. Tomáš Kupka, proděkan pro studium, pedago-
gickou činnost a rozvoj fakulty restaurování.
Výstavu naleznete do 8. června 2013 denně od 10 do
17 hodin v nově zrekonstruovaných prostorách zámec-
kého pivovaru v Litomyšli.  -red-

Další výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle
Zostra – česká fotografie dneška (Jiří Černický, Jiří
David, Kateřina Držková, Viktor Kolář, Lukáš Jasanský
- Martin Polák, Tono Stano, Václav Stratil, Jiří Thýn,
Miroslav Tichý)
• Galerie Miroslava Kubíka / 15. 6. - 18. 8. 2013 /
denně 10-17 hod.(po dobu festivalu), v ostatní dny čtvr-
tek až neděle 10-17 hod.
Kolektivní výstava Zostra - česká fotografie dneška
dává dohromady několik špičkových projevů vyzrálých
osobností mladší, střední, starší a nejstarší generace
tvůrců. Jejím cílem je představit fotografii jako tvárné
médium, jako jeden ze zásadních prostředků součas-
ného umění. Výstava přináší vyhraněné pozice a uka-
zuje nutnost originálního přístupu a postoje
k fotografickému zobrazení. Výstava tak cirkuluje od
bressonovského rozhodujícího okamžiku přes různě
vnímanou estetiku krásna a konceptuální práce až po
readymady užité a komunální fotografie a postkon-
ceptualistické reflexe samotného média.
Volná tvorba studentů restaurování v Litomyšli
• Portmoneum - Museum Josefa Váchala / 23. 6. - 30.
9. 2013 / denně kromě pondělí 9-12, 13–17 hod. 
Portmoneum, jeho restaurování, vznik Musea Josefa
Váchala a vznik restaurátorské školy byly ve svých
počátcích dvěma stranami téže mince. Právě to chce
připomenout tato výstava. Studenti pro přijetí musí
prokázat výrazný výtvarný talent a někteří z nich
se ani později, kdy se již stali profesními restaurá-
tory, nezříkají volné umělecké tvorby. Výstava chce
představit některé z nich; především „děti Portmo-
nea", tedy ty absolventy, kteří spolu s učiteli prožili
první období nelehké cesty, která vedla k dnešní Fa-
kultě restaurování Univerzity Pardubice.
Linky a výběr z díla Jiřího Dudychy
• ATELIER DUKE BOHEMIA / 16.-30. 6. 2013 / denně 9-
17 hod.
Výstava představí tvorbu tří umělců spjatých s výcho-
dočeským regionem: 
Zdeněk Farský: narozen 24. 11. 1962 v Trutnově. Člen
UVU Hradec Králové a také Českého sdružení přátel bet-
lémů. Zabývám se jak klasickou řezbařinou (betlémy,
madony...), tak i moderní plastikou ,v kterých zpraco-
vávám hlavně téma žena, která je věčnou inspirací.
Pavel Farský: narozen 15. 9. 1988 v Náchodě. Vystu-

doval Střední školu propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí a na Univerzitě v Hradci Králové studuje
pod vedením doc. Jaroslavy Severové počítačovou gra-
fiku a multimedia. Ve svých pracích vychází převážně
z automatické kresby. 
Jiří Dudycha: narozen 21. 10. 1941. Člen Unie výtvar-
ných umělců České republiky člen mezinárodní orga-
nizace IAA/AIAP, místopředseda Unie výtvarných
umělců v Hradci Králové. Keramika byla pro mne
vždycky součástí života, je pro mne povoláním i záli-
bou. Pro mě je tvorba adrenalin, je to jako slézat hory,
závodit nebo něco podobného. Vymyslet a realizovat
novou plastiku je pro mne radost a štěstí. V současné
době se zabývám realizacemi pro architekturu a tvor-
bou volných plastik. Mým životním dílem však stále
zůstává KŘÍŽOVÁ CESTA z roku 2005 pro nový ekume-
nický kostel v obci Budislav na vysoké pískovcové
skále na Vysočině.
Kozlovsko - chudý kraj Maxe Švabinského
• Městské muzeum Česká Třebová / 7. 6. - 1. 9. 2013 /
denně kromě pondělí 10–18 hod. 
Výstavou chce muzeum připomenout 140. výročí na-
rození významného českého umělce, jehož první
a dnes výrazně ceněná fáze tvorby je spjata právě
s Kozlovskem. Do této malé vesničky nedaleko České
Třebové jezdil malíř v letech 1896-1919 jako nápad-
ník a později manžel Ely Vejrychové. Rázovitá, neoká-
zalá, ale přesto malebná krajina i její obyvatelé
Švabinského okouzlili a inspirovali k řadě monumen-
tálních děl i komorních kreseb a grafických listů.
Právě výběr těchto drobnějších prací, které zachycují
krajinné motivy z Kozlovska a vznikly v intervalu let
1896-1919, nabídne českotřebovská výstava. Výstava
tematicky doplňuje reprezentativní kolekci Švabin-
ského figurálních prací shromážděnou Městskou gale-
rií v Litomyšli, má rovněž návaznost na expozici
v Chaloupce Švabinského v Kozlově u České Třebové. 
Pro zájemce o setkání s autentickým prostředím, ve
kterém vznikala Švabinského díla kozlovského období,
upravilo Městské muzeum Česká Třebová návštěvní
dobu Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově. Ve
dnech 21.-23. června 2013 (pátek až neděle) bude ob-
jekt zpřístupněn od 9 do 19 hodin. Bližší informace
na adrese www.mmct.cz.

Theodor Pištěk ve White Gallery
• White Gallery, Osík u Litomyšle / 16. 6. - 18. 8.
2013 / denně 13–17 hod., v červenci a srpnu čtvrtek
až neděle 10-17 hod.
Výstava představuje Pištěkovu tvorbu ze šedesátých
a sedmdesátých let, konkrétně soubor jeho pozoru-
hodných černobílých laků na dřevě.  
Skrytá tvář Smetanovy Litomyšle -
fotografie Nikoly Tláskalové
• Zámecký pivovar v Litomyšli, prostor Josefa Pleskota
– přízemí / 13. - 30. 6. 2013 / denně 10-18 hod.
Mladá litomyšlská fotografka Nikola Tláskalové
(1989), studentka fotografie na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně, představuje v přízemí Zámeckého pi-
vovaru výběr ze svých černobílých fotografií, které
pořídila v letech 2009-2012 v zákulisí mezinárod-
ního operního festivalu Smetanova Litomyšl.
Prostor chrámu, prostor krypty - Václav Cigler
a Michal Motyčka pro kostel Nalezení sv. Kříže
Zámecký pivovar v Litomyšli, prostor Josefa Pleskota -
přízemí / 13. - 30. 6. 2013 / denně 10-18 hod. 
Výtvarné návrhy Václava Ciglera a Michala Motyčky
k výzdobě interiéru rekonstruovaného kostela Nale-
zení svatého Kříže v Litomyšli, které by měly být re-
alizovány v rámci rekonstrukce této významné
památky v letošním roce. Tato světelná sakrální in-
stalace podtrhuje kvalitu ryzí a funkční architektury
a ozvláštňuje novým obsahem prostor jedné z nejvý-
znamnějších barokních staveb regionu. -red-

Putovní výstava
České inspirace ve
znamení fotoprůsvitů 
Významným společným projektem svazku obcí Česká
inspirace je již mnoho let putovní výstava, která
během jednoho roku navštíví všech osm členských
měst sdružení. 
V roce 2013 bude putovat komorní výběr fotoprůsvitů
Miroslava Kovala z let 1979-2012. Fotograf, malíř,
kreslíř, kurátor a typograf Miroslav Koval vždy hodně
kreslil. Vyjadřuje se především tušovou kresbou, dříve
i malbou, fotografií a fotoprůsvity. Věnuje pozornost
přírodě, rytmům a zákonům pobytu v ní. „Obklopoval
jsem se nalezenými přírodninami. Ale vodu, tu tekoucí
i v bezpočtu proměn sněhu a ledu, symfonii větrem
rozvlněné trávy, stvoly vzpřímené k nebi a jindy ne-
pohodou těsně přibité k zemi, to všechno jako zá-
znamy přírodních dějů v prolínání velkého s malým
nosil jsem si domů na fotografiích,“ vzpomíná Koval
a pokračuje: „Teprve po letech mne nezávisle na sobě
Jiří Valoch s Jindřichem Štreitem přemluvili, abych je
spolu s kresbami vystavoval a potvrdil tak jejich
shodné směřování. Víc než motivem je obojí jeho pro-
storovým rytmem a niterným řádem. Nejde mi ani
tolik o umění, to je jen prostředkem hlubšího dotyku
s přírodou. A v duchu Boštíkova výroku, že ,není tma
a světlo, jen více nebo méně světla‘ není ani proti-
kladu bezprostředně viděné, reálné přírody a odtažité,
zdánlivě abstraktní polohy výpovědi. Jedno plynule
přechází ve druhé a liší se snad jen mírou zobecnění
bytostně prožívané skutečnosti.“ 
Je až symbolické, že výstava zahájila svoje putování
v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií
v Jindřichově Hradci. Dále se zastavila v Poličce a třetí
zastávkou je Litomyšl, kde bude k vidění od 13. do
30. června. Zde se stane součástí festivalu Smetanova
výtvarná Litomyšl a bude jí patřit jeden z nejkrásněj-
ších výstavních prostorů – sál zámeckého pivovaru.
V létě se fotoprůsvity Miroslava Kovala zastaví
v Hradci Králové a Chebu, na podzim v Kutné Hoře,
Třeboni a svoje putování zakončí v Telči. Přesný har-
monogram naleznete na www.ceskainspirace.cz.

Michaela Severová, 
manažerka svazku obcí Česká inspirace 

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • www.profi-servis.cz
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pozvánky

Ars Regio Civitas na červen připravuje
JAK PEČOVAT O STARÉ KNIHY A GRAFIKY
Workshop Jak pečovat o staré knihy a grafiky se
uskuteční v sobotu 8. června 2013 od 9.00 do 14.00
hod. v Ateliéru restaurování a konzervace papíru,
knižní vazby a dokumentů (J. E. Purkyně 652 – bu-
dova bývalého kožního oddělení v nemocnici).
Workshop povede MgA. Karina Sojková.
Zájemci se v rámci workshopu seznámí s problema-
tikou restaurování papíru, knih, grafických listů,
map a plánů. Účastníci budou moci nahlédnout do
ateliéru a budou mít možnost odzkoušet si dolévání
strat papírové podložky papírovou suspenzí. V ne-
poslední řadě se dozví, jak správně pečovat o své
sbírky, jejichž nosnou podložkou je právě papír. 
JAK PEČOVAT O HISTORICKOU BUDOVU ANEB HLÍNA
JAKO TRADIČNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL
Tento workshop je připravený na sobotu 15. června
2013 od 8.30 do 15.00 hod. Konat se bude na Budi-
slavi - Kamenných Sedlištích. Odvoz na místo je za-
jištěn (sraz u budovy fakulty restaurování
v Litomyšli). Workshop povede Mgr. art. Luboš Ma-
chačko.
Hlína je tradičním stavebním materiálem, který
v současnosti prožívá svou renesanci. Náplní kurzu
bude seznámení účastníků s využitím hlíny v tra-
diční lidové architektuře s důrazem na využití jílu
jako základního materiálu pro výrobu hliněných
omítek. Účastníci se seznámí s technologií přípravy
omítek, s jejich složením a možnostmi použití. Sou-
částí workshopu bude praktická ukázka, při které si

účastníci budou moci vyzkoušet přípravu a aplikaci
hliněné omítky na stěnu. 
Svou účast prosím potvrďte: eva.novotna@upce.cz
nebo na tel. 737 111 507.
ČESKÉ ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY. CYRILOMETODĚJ-
SKÁ TRADICE A JEJÍ ODKAZ DNEŠKU
Přednáška na téma České země uprostřed Evropy se
uskuteční ve středu 12. 6. 2013 od 19.00 hod. na
fakultě restaurování (Jiráskova 3) v Litomyšli. Před-
nášku povede Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Co si představujeme pod pojmem evropská kultura
a evropská kulturní tradice? Je současná evropská
integrace pro naši vlastní kulturu příležitostí či
hrozbou? A proč jsou pro nás tak důležité pojmy
„národní“ a „kulturní“ identita? Abychom zodpově-
děli tuto otázku, podnikneme výlet do minulosti,
až ke kořenům evropské kultury, a ukážeme si, kde
se vzala a jaké místo v ní zaujímá naše kultura
a kulturní tradice. Přednáška s názvem „České země
uprostřed Evropy“ proběhne k příležitosti 1150. vý-
ročí příchodu Cyrilometodějské misie na Velkou Mo-
ravu a bude se věnovat také tomuto důležitému
milníku našich dějin. 
JAK AKTIVNĚ BUDOVAT A UDRŽET KVALITNÍ RADNIČNÍ
LISTY Z POHLEDU OBČANA
Kulatý stůl týkající se radničních listů se koná v pon-
dělí 10. 6. 2013 od 18.00 do 21.00 hod. v hotelu Zlatá
Hvězda na Smetanově náměstí v Litomyšli. 
Jste vítáni! Účast na všech akcích je zcela zdarma! 

Marcela Boštíková a Eva Novotná

Haló, radnice? Tady občan! Můžete mi prosím říct…? 
aneb Jak aktivně budovat a udržet kvalitní radniční listy...
„Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, víte, mám v centru
města k dispozici určité prostory a chtěla bych je na-
bídnout někomu, kdo by je uměl smysluplně využít.
Třeba nízkoprahové centrum pro mládež nebo azylový
dům pro matky s dětmi - nevíte, co by tady bylo po-
třeba?“ S touto otázkou a místním plátkem pod paží
jsem jednoho dne stanula ve vrátnici obecního úřadu
v domnění, že právě tam to vyřeším. „Hm, tak to běžte
asi k místostarostovi. První patro.“ 
Cože?!!?! Já??! Dovnitř?!! Pomóóc! Sjíždím pohledem
svůj nedbalý sportovní obleček s tenisovou raketou
v ruce – vždyť já nejsem na žádné jednání připravená!
Ale co, kalkuluji bleskově, stejně tam takhle odpoledne
nikdo nebude, a i kdyby, tak na mě nebude mít čas.
Aspoň si to tady prohlídnu… 
Poznáváte se? Taky máte úřad za něco vzdáleného, tak-
řka protivníka, jehož sídlo musíte hledat na mapě?
Tenkrát jsem s každými dveřmi, které jsem míjela, ob-
jevovala nové světy: odbor XY, oddělení YZ. Člověk
přece normálně nemůže tušit, co tam zkoumají? Proč
se o tom nemluví, nikde nepíše, vždyť to přece musí
být zajímavé? Najednou stojím před sekretariátem a co
hůř - slyším se klepat! Nic! Hurá, znamení, že se mám
otočit a pokračovat v cestě. Najednou prásk! Dveře se
rozletí a v nich… žádná jemná něžná křehká princezna
- asistentka, ale sám nejvyšší pán z nejvyšších – ales-
poň v měřítku našeho města. Přímá úměra zde spoleh-
livě zafungovala - zatímco přede mnou stojí už něco
jako Džin z láhve, ze mě se stal trpaslík s IQ na polovině
než při běžném cholerickém záchvatu. Tuším, že žádná
sláva to nebude. Blekotám omluvy a něco ve smyslu,
že nevím, koho se zeptat, a trochu zbaběle se vymlou-
vám, že mě poslali sem… „Pan místostarosta tu není,
ale pokud by vám nevadilo, kdybych se vám pokusil
pomoci já?“ Nevadilo. Odložila jsem raketu, dostala
kafe, čas, odpovědi a zkušenost. A naštěstí jsem i znovu
povyrostla. 
I toto znáte? Ta MOJE situace se sice nakonec vyvinula
jinak, ale zkušenost přetrvala: 1) Když něco chci vědět,

můžu - dokonce mám a musím – se zeptat. 2) Úřad ne-
jenže není nepřítel, ale je tady i pro mě. 3) Pokud chci,
abych byla slyšena, musím se o věci okolo zajímat, tedy
včetně úřadu a jeho lidí. 4) Pokud chceme spolu dobře
žít, je dobré a nutné si naslouchat, dobré a nutné spolu
komunikovat a k tomu je dobré a nutné využít všech
možných prostředků. 
O jednom z nich teď budeme besedovat – o radničních
listech (ano, o tom, co teď máte v ruce). Jsou důleži-
tější, než si myslíme, protože jsou prostředníkem mezi
námi občany a obyvateli tohoto města a městem jako
institucí, radnicí. Jsou důležité proto, že informace,
které předkládají, do velké míry vytvářejí obraz světa,
v němž žijeme. A všichni přece chceme, aby se nám zde
žilo dobře! 
Někoho z vás třeba zajímá, co se bude stavět na obec-
ních pozemcích, druhého, kolik prostředků se vyna-
kládá na úklid, třetího, komu se za kolik se pronajímá
onen sousední dům patřící městu, čtvrtého, jak obec
hospodaří, pátého, komu zadává své zakázky, šestého,
co se hradí ze státních prostředků atd. atd. Přijďte si
sami říct, co vás zajímá, o čem chcete být v radničních
listech informováni, co má být podle vás sděleno! 
O své zkušenosti s tématem JAK AKTIVNĚ BUDOVAT
A UDRŽET  KVALITNÍ  RADNIČNÍ  LISTY  Z POHLEDU
OBČANA se s námi přijdou podělit poradce pro otevře-
nost veřejné správy a ochranu soukromí (viz www.ote-
vrete.cz), bývalý československý, resp. český poslanec
Oldřich Kužílek; protikorupční a mediální poradce, bý-
valý brněnský zastupitel a aktivista působící mj. v pro-
jektu Rekonstrukce státu Svatopluk Bartík, město
Litomyšl zastoupí jeho 2. místostarosta Vojtěch Stříte-
ský a tisková mluvčí MěÚ Litomyšl Michaela Severová.
Večerem nás moderátorsky provede ředitel Českého roz-
hlasu Pardubice Martin Kolovratník.
Přijďte, jste vítáni! V pondělí 10. 6. 2013 od 18.00 do
21.00 v hotelu Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí
v Litomyšli. Účast zcela zdarma! Těším se na vás! Sr-
dečně    Marcela Boštíková

Infocentrum
zve na výstavy
Informační centrum Litomyšl vás zve na již druhou
samostatnou výstavu litomyšlského kreslíře a ani-
mátora MgA. Ondřeje Moučky. Výstava bude probí-
hat v Zámeckém informačním centru v Litomyšli,
v budově bývalého zámeckého pivovaru. Název vý-
stavy „Les Animaux Géométrigues“ napovídá, že se
bude jednat o kresby a perokresby spojující zvířata
s geometrií. Výstava je k vidění od 29. 6. do 28. 7.
denně od 9 do 17 hodin, vernisáž výstavy se usku-
teční 29. 6. v 18 hodin. 

Aleš Bárta, Informační centrum Litomyšl 
Zveme vás na výstavu výtvarných prací litomyšl-
ského studenta architektury, která se uskuteční
v Zámeckém informačním centru v Litomyšli, v bu-
dově bývalého zámeckého pivovaru. K vidění budou
architektonické studie a modely budov, prostorů
a míst. Výstava Prostory/Místa_Spaces/Places bude
probíhat od 10. 6. do 27. 6., denně od 9 do 17
hodin. 

Martina Moučková, Informační centrum Litomyšl 

Bleší trhy jsou zpět
Už zase! Cokoliv, co se vám doma nehodí, se bude
hodit už v sobotu 15. června, kdy začínají první so-
botní Bleší trhy roku 2013! Ať jsou to knížky, pohled-
nice, staré obrazy po babičce či harampádí ze sklepů
a půd, většinou si všechno najde svého kupce. Přijďte
se pobavit, poklábosit s přáteli či známými, něco na-
koupit a něco prodat. A hlavně, opět pomůžete dobré
věci! I v letošním roce peníze získané z Bleších trhů
znovu poputují na úspěšný projekt Prima odpoledne,
který podporuje znevýhodněné děti.
Zároveň jako každý rok zveme na oblíbené Větrání šat-
níků, kde si pod širým nebem za malý obnos můžete
udělat radost třeba kouskem od své oblíbené módní
značky nebo superkrásnými tepláky.
Přijďte, těšíme se na vás 15. 6., 13. 7., 17. 8. a 7. 9.
vždy od 8.00 do 11.00 hodin na Toulovcově náměstí!
Více informací najdete na webových stránkách
www.generace89.cz nebo volejte 737 94 18 29.

Eva Novotná a Olga Radimecká

Tématické stezky 
Informační centrum připravilo pro turisty i občany
města tématické stezky po Litomyšli, které jsou
k vidění na webu města www.litomysl.cz, v sekci
Turista. Tyto tématické stezky jsou procházky po Li-
tomyšli, vždy zaměřené na určité téma. Součástí
každé stezky je mapka s důležitými body. V sou-
časné chvíli jsou na webu zveřejněny procházky „Po
stopách Bedřicha Smetany“, „Putování za sochami
a pomníky Litomyšle“, „Procházka po muzeích a ga-
leriích“, „Za moderní architekturou“, „Po bronzo-
vých pamětních deskách“. Připravujeme i další
putování jako například stezku po přírodních pa-
mátkách, pro rodiny s děti atd. 

Martina Moučková, Informační centrum Litomyšl 
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Den otevřených dveří
ve stacionáři
Občanské sdružení Ruka pro život vás srdečně zve
na Den otevřených dveří u příležitosti 3. výročí za-
hájení provozu denního stacionáře pro dospělé spo-
luobčany s postižením, pro seniory a lidi
s chronickým duševním onemocněním, který se
uskuteční v úterý 18. června 2013 v čase od 10.00
do 15.00 hodin. Denní stacionář využívá prostory
v ulici J. E. Purkyně čp. 1126 a 1150 (naproti Lito-
myšlské nemocnici, a.s.). 
Budete si moci prohlédnout prostory stacionáře,
uvidíte výsledky práce uživatelů denního stacionáře
a prohlédnete si výrobky, které vznikly v rámci te-
rapeutických činností v našich multifunkčních díl-
nách. Těšíme se na vás!

Za Ruku pro život – občanské sdružení Ria Slušná

Závěrečný večer malých
i velkých tanečníků

V úterý 11. 6. 2013 od 17 hod. se ve Smetanově
domě koná závěrečný taneční večer žáků Taneční
školy Scarlett a ZUŠ Dolní Újezd, která letos slaví
20. výročí založení. Vystoupí děti od tří let i dospělí
tanečníci včetně maminek. Ty se představí společně
se svými dětmi v choreografii „Maminčino pohla-
zení". Další z choreografií byla připravena student-
kou pedagogické školy v Litomyšli Lucií Váňovou
jako součást absolventské práce, kterou psala na
téma „Taneční průprava v předškolním věku".
Ovšem těšit se můžete na řadu dalších vystoupení. 
Srdečně vás všechny zveme. 

Šárka Hnátová a Jana Frišová, foto Šárka Hnátová

Čapkův pošťák 
dorazí i do Litomyšle
Pošťáckou pohádku Karla Čapka zahraje divadelní sou-
bor Mim z Prahy v neděli 16. června od 18 hodin v Li-
tomyšli v Klášterních zahradách (v případě deště se
hraje ve Smetanově domě). 
Pošťák Kolbaba dostal dopis bez adresy. Poštovní
skřítci mu poradili, jak vyhledat adresáta. Kolbaba
dlouhou dobu putoval po světě, aby se dopis dostal
do správných rukou. Jestli se mu to podařilo, se podí-
vejte sami. Děti uvidí poštovní skřítky a pošťáka, který
rozváží dopisy autem a na mapě navštěvuje různá
místa naší vlasti. Děti se tak hravě učí o krásách naší
země. Hraje Petr Liška, absolvent Akademie múzic-
kých umění. Prodej vstupenek za 50 Kč je na místě
hodinu před začátkem programu a v Infocentru Lito-
myšl. Tomáš Langr,

ředitel neziskové organizace Dobré divadlo

Ohnivé andaluské flamenco 
ve Smetanově domě 

Srdečně vás zveme na koncert s názvem „Al – An-
dalus“, který se bude konat 5. června 2013 v 19.30
hodin ve Smetanově domě v Litomyšli v rámci Lito-
myšlských hudebních večerů. Představí se nám Petr
Vít - kytara, Virginia Delgado Olmedo – tanec
a Mateo El Gallito – zpěv, tanec, perkuse.
Projekt Al Andalus těží z bohatství hudby Andalusie
– oblasti jižního Španělska – která byla od nepaměti
kulturní křižovatkou a současně i mostem mezi Ev-
ropou a Afrikou. Je tedy přirozené, že hudba, která
se zde zrodila, v sobě harmonicky spojuje kulturní
dědictví obou kontinentů.
Brněnský rodák a absolvent tamější konzervatoře
Petr Vít pokračoval ve studiu na pražské AMU, jež
rozhojnil soukromými konzultacemi a později umě-
leckou dráhou i osobním životem v Rakousku, Jižní
Americe a Španělsku, kde má dnes de facto druhý
domov. Očarován flamenkem studoval tento styl
přímo v centru dění, ve španělské Andalusii. Kromě
své koncertní a skladatelské činnosti dnes působí

i pedagogicky na brněnské konzervatoři a na Es-
cuela Experimental de Música v Granadě. Petr Vít je
rovněž dramaturgem a uměleckým garantem festi-
valu Iberica.
Tanečnice Virginia Delgado Olmedo, původem z Mad-
ridu, se od dvanácti let věnovala klasickému baletu
a v sedmnácti letech naplno propadla kráse a vášni
flamenka. Spolupracovala s významnými soubory
španělského klasického tance a flamenka. Během
své profesionální kariéry se Virginia věnovala rovněž
pedagogické činnosti, působí jako profesorka klasic-
kého baletu, Clásico Espaňol a Flamenka v Praze.
Mateo El Gallito (vl. jménem Matúš Kohútek) je vy-
hledávaným flamenkovým tanečníkem, zpěvákem,
perkusistou, klavíristou a skladatelem. Flamenkový
tanec studoval na prestižní flamenkové akademii
„Contratiempos“ v Málaze, aby se stal jedním z nej-
váženějších vyslanců království flamenka ve vý-
chodní a střední Evropě.

Jiřina Macháčková

Sbor paní a dívek ke kafíčku
Sbor paní a dívek zve všechny své příznivce v so-
botu 8. června 2013 v 16 hod. do cukrárny Bobo
Cafe. Při dobrém „kafíčku" si spolu můžeme zazpívat
a prožít pěknou hodinku. Již nyní se těšíme na po-
sezení s návštěvníky cukrárny.   Jindřiška Kubíčková

Starodávný jarmark
Již sedmnáct let se na Smetanově náměstí koná Sta-
rodávný jarmark. I letos nás čekají dvě soboty vě-
nované této oblíbené akci. Ten první, červnový
máme již za dveřmi, protože se uskuteční 22. června
v době od 8 do 17 hodin. Jako obvykle budou
stánky rozmístěny v horní části Smetanova náměstí,
takže prostor mezi budovou České spořitelny
a Domem sportu Stratílek bude pro dopravu uza-
vřen.
Letos je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou
předvádět staré umění a prodávat své výrobky. 
Krom toho návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí
kování koně, drátování, rytí skla, košíkářské a řez-
bářské práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky
a korálků, ručního papíru, skleněných předmětů,
tkaní, zdobení perníků a další, dnes již polozapo-
menuté způsoby výroby. Součástí jarmarku bude
tvořivá dílnička pro děti všech věkových kategorií.
Ochutnat bude možné mandle v karamelu i pekařské
výrobky, mimo jiné např. valašské frgály, štramber-
ské uši, oplatky, medovníky, trubičky a koláčky, ale

také trdelník, domácí čabajky a klobásky. Občer-
stvení bude zajišťovat i Staročeská kuchyně paní
Marušky.
Před morovým sloupem nebude chybět pódium, na
kterém se vystřídají hudební skupiny a orchestry.
Program je následující: 
8.00–9.15 – Big Band a Dechový orchestr ZUŠ Lito-
myšl – vedoucí Libor Kazda a Jan Kratochvíl
9.30–10.30 – country skupina TrioLit – vedoucí Jiří
Andrlík
10.45–11.45 – folklórní soubor Levočan ZUŠ Levoča
– vedoucí Ladislav Lisovszki a Tatiana Stanislavová
12.00–13.00 – folková skupina Náhoda Litomyšl –
vedoucí Josef Fryauf
13.15–14.15 – Dechový orchestr Smetanova domu –
vedoucí Jiří Tomášek
14.30–15.45 – folková skupina XILT Litomyšl – ve-
doucí Rostislav Sopoušek
16.00–17.00 – folklórní soubor Levočan ZUŠ Levoča
– vedoucí Ladislav Lisovszki a Tatiana Stanislavová

Jaroslav Dvořák, odbor kanceláře vedení 

Kastelánské prohlídky zámku
Rodová galerie Státního zámku v Li-
tomyšli se opět rozrostla. Od 28. 5.
2013 mohou návštěvníci pohlédnout
do tváře dalších šlechtických maji-
telů, a to třeba během kastelánských
prohlídek, které jsou připraveny na
vybrané červnové neděle. 
Nové portréty na litomyšlském
zámku zachycují 2. generaci vald-
štejnských majitelů. Emanuela Fili-
berta z Valdštejn-Vartemberka a jeho
mladšího bratra Jiřího Kristiána, za
něhož Emanuel spravoval Litomyšl
do jeho plnoletosti. Za vlády Jiřího
Kristiána a jeho syna Františka Jo-
sefa bylo na zámku zbudováno nádherné zámecké
divadlo. Něžnost nové galerii portrétů dodává
krásná žena – Marie Anna z Lichtenštejna, manželka
staršího z bratří Emanuela. Posledním novým por-
trétem je pak podobizna jejich nejstaršího syna
Karla Josefa Emanuela, kterého návštěvníci jistě
spojí se slavným Giacomou Casanovou, který působil
jako knihovník na valdštejnském panství v Duch-
cově.
Ideální příležitostí, kdy si portréty přijít prohléd-
nout, jsou nedělní odpoledne. Neděle 16. 6. a 30. 6.

2013 vždy od 14 hodin nabízejí mož-
nost navštívit zámek v Litomyšli
v doprovodu kastelánky. Kastelánské
prohlídky zpřístupní unikátní zá-
mecké divadlo z roku 1797 a repre-
zentační prostory I. patra tzv.
Vratislavova stavení – západního pa-
láce, právě s novými portréty. 
Vítáni jsou všichni návštěvníci, kteří
touží poznat litomyšlský zámek po-
drobněji, kteří se chtějí zeptat na
věci historicko-umělecké, ale i pro-
vozní, kteří mají zájem o budoucnost
zámku. Milovníci historie ale roz-
hodně nebudou ochuzeni o výklad

k historickým spojitostem a k zajímavostem z běž-
ného života aristokratické rodiny, pobývající na
venkovském sídle.
Vstupenky lze rezervovat na: 461 615 067 (v pra-
covní době út-ne od 9 hod. do 16 hod.) 
Cena: 120 Kč plné vstupné, 70 Kč vstupné snížené.
Na mimořádné kastelánské prohlídky se nevztahuje
možnost uplatnit vstupenku z festivalu Smetanova
Litomyšl.
Více na www.zamek-litomysl.cz.       Zdeňka Kalová,

kastelánka Státního zámku Litomyšl
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Druhá výstava
patchworku 
pod širým nebem

Chtěly bychom vás, čtenáře Lilie a všechny příznivce
patchworku , pozvat v sobotu 22. června 2013 do
Klášterních zahrad v Litomyšli, kde budeme po celý
den, ale pouze za příznivého počasí, větrat naše
větší i menší díla. Pro všechny příchozí budou při-
praveny ukázky ručního šití s možností ušití si
vlastního výrobku. V tento den najdete náš stánek
i na jarmarku na Smetanově náměstí.
Těšíme se na vás.                  Monika Rambousková, 

Spolek patchworku Litomyšl, foto Alena Bromová

Litomyšlský TOP týden
Tzv. TOP týdny jsou jedním z vý-
stupů projektu s názvem Putování
po historických městech Čech, Mo-
ravy a Slezska. V Litomyšli jde
o týden, který je doslova nabitý ak-
cemi, a proto neprohloupí ten, kdo si naplánuje
návštěvu našeho města někdy mezi 28. červnem a 5.
červencem tohoto roku. 
Právě v tomto týdnu vrcholí 55. ročník Mezinárod-
ního operního festivalu Smetanova Litomyšl, pro-
bíhá 9. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle,
zahajujeme 15. ročník Toulovcových prázdninových
pátků, připravíme azyl pro Setkání přátel komorní
hudby a Mezinárodní interpretační kurzy, zahájíme
celoprázdninový cyklus s názvem Středa, hudby vám
třeba. V Klášterních zahradách bude oku lahodit pře-
hlídka florálních objektů s hudební tématikou. 

Po letech opět stálé letní kino 
v Litomyšli. Otevřeno od 14. června 

Kino Sokol otevře 14. června svou novou letní scénu
ve Sportovním areálu za sokolovnou. „Letní kino
bude promítat pravidelně dvakrát týdně. Až do
konce prázdnin se tak diváci mohou těšit na filmový
zážitek pod širým nebem," uvedl Leoš Krejčí, ředitel
Smetanova domu, pod který kino Sokol spadá. Pro-
mítat se bude na plátno o velikosti 3,5m x 7,5 m,
a to vždy v úterý a pátek od 21.00. Vstupné 40 Kč.
Předpokládaná kapacita až 300 míst k sezení.
V červnu diváci v areálu za sokolovnou uvidí napří-
klad kriminální filmové drama Davida Ondříčka „Ve
stínu" s hvězdným Ivanem Trojanem (11 českých
lvů), akční thriller „Temný rytíř" (dva Oscary), do-
kument „Šmejdi", který mapuje drsné prostředí
předváděcích akcí pro seniory, historický film „Krá-
lova řeč" (čtyři Oscary) nebo oživlý komiks „Alois
Nebel", který pro své originální ztvárnění získal Zla-
tou palmu na festivalu v Cannes. „Nabízíme promí-
tání filmu na velké plátno v pěkném prostředí, kde
vás rychlá obsluha příjemně nakrmí či napojí. Spor-
tovní areál za sokolovnou v Trstěnické ulici je

V rámci tohoto týdne mohou účast-
níci 3. ročníku soutěže Putování zí-
skat do své Cestovní knížky
v infocentru důležité razítko. Do
soutěže se zapojila 4 nová města

s titulem Historické město roku, jsou jimi Beroun,
Františkovy Lázně, Znojmo a Uherské Hradiště. Po-
drobnější informace ze 17 měst, která se do projektu
zapojila, naleznete na webových stránkách
www.historickeputovani.cz. Pět vylosovaných vý-
herců získá poukaz v hodnotě 5 000 Kč na ubyto-
vání v jednom ze zapojených měst. Dalších pět
vylosovaných se může těšit na věcné dary v hodnotě
2 000 Kč. Dodejme, že akci organizuje Sdružení his-
torických měst Čech, Moravy a Slezska, jehož čle-
nem je také město Litomyšl.      Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Setkání přátel komorní hudby 
a mezinárodní interpretační kurzy 

Blíží se prázdninové měsíce a po záplavě hudby na
Smetanově Litomyšli je tady opět nabídka hudby
v komorním provedení přístupná všem zájemcům ve
městě, kam naše kurzy míří už po osmé. Od 1. do
12. července budete opět potkávat asi stovku našich
účastníků s „futrály“ všech smyčcových nástrojů
a fléten, jen klavíristé s sebou svůj nástroj nenosí,
a tak jsou trochu anonymní. Ti všichni přijedou do
Litomyšle na Setkání přátel komorní hudby a mezi-
národní interpretační kurzy. 
Vás ale bude zajímat spíše náš večerní program –
tradičních deset koncertů našich lektorů a jejich
přátel a na závěr koncert účastníků a známý večer
Humor v hudbě. Na zahajovacím koncertě této ko-
morní řady koncertů uslyšíte po několika letech
opět skvělou varhanici Ursulu Herrmann Lomovou
a den poté také vám dobře známý Komorní orchestr
Jaroslava Kociana. 
Letos nás všechny ovšem čeká jedna velká změna.
První dva koncerty uslyšíte tradičně v kostele Po-
výšení sv. Kříže, ale ostatní už nebudou na zámku,
ale v malém sále Smetanova domu vždy od 19.30
hod. Za to, že nás přijal pod svá křídla, panu řediteli
Mgr. Leoši Krejčímu děkujeme!
Milí přátelé z Litomyšle – těšíme se na setkání
s vámi na našich koncertech! Přijďte s námi oslavit
40. ročník Setkání přátel komorní hudby!

• Út 2. 7. - Ursula HERRMANN - LOMOVÁ – varhany.
Na programu J. S. Bach, A. Pärt
• St 3. 7. - KOMORNÍ ORCHESTR J. KOCIANA – diri-
gent Bohuslav Mimra, sólista Leoš Čepický – housle
* na programu Vivaldi, Dvořák, Händel, Mozart
• Čt 4. 7. - TRIO CON FLAUTO - Magdalena Bílková
Tůmová – flétna, Dana Sommerová – violoncello,
Ludmila Čermáková – klavír. Na programu Lotti,
Bach, Lukáš, Martinů
• Pá 5. 7. - Čeněk PAVLÍK – housle, Miroslav SEKERA
– klavír. Na programu Benda, Beethoven, Smetana
• So 6. 7. - Ivan ŠTRAUS, Michaela ŠTRAUSOVÁ –
housle, Miroslav SEKERA, Jiří HOLEŇA, František
MALÝ – klavír. Na programu Franck, G. Muchová,
Martinů, Skrjabin, Chopin, Milhaud
• Ne 7. 7. - Leoš ČEPICKÝ, Jakub ČEPICKÝ – housle *
na programu Telemann, Bach, Ysaye, Paganini, Kukal,
Honneger, Bartók
• Po 8. 7. - Petr RIES, Tomáš LOM – kontrabas, Jakub
UHLÍK, Ludmila ČERMÁKOVÁ – klavír. Na programu
Händel, Henze, Janáček, Martinů, Dvořák, Bottesini 
• Út 9.7. - Evžen RATTAY -violoncello, Čeněk PAVLÍK
– housle, František MALÝ a Ludmila ČERMÁKOVÁ –
klavír. Na programu skladby A. Dvořáka
• St 10. 7. - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
• Čt 11. 7. - Hu- Hu večer (Humor v hudbě)

Eva Štrausová

novým příjemným místem v Litomyšli. Lze zde
nejen sportovat, ale také trávit volné chvíle v ro-
dinném kruhu, a to třeba s klobásou nebo s grilova-
ným kouskem masa v ruce. Kromě letního kina se
zde konají sportovní turnaje nebo koncerty živých
kapel," zve k návštěvě letního kina Leoš Krejčí.
Kompletní program naleznete v kalendáři akcí Kam
v Litomyšli nebo na www.areal-sokolovna.cz.

Prokop Souček

Letní tábory DDM
Vážení rodiče, nabízíme příjemné a pestré prožití
prázdnin pro vaše děti a vzhledem k častým dota-
zům, přinášíme aktuální informace o jejich kapacitě: 
Pobytové tábory: Řadov „ Do pravěku“ 29. 6. - 12.
7.: obsazen / Svratouch „Mexiko“ 7. 7. - 20. 7.: po-
slední volná místa (program – tvoření z různých ma-
teriálů, dobrodružství, bojovky, soutěže, šifrování;
ubytování ve stanech).
Příměstské tábory: přírodovědný 15. 7. - 19. 7.: ob-
sazen / keramický 29. 7. - 2. 8.: poslední volná
místa (program – keramické tvoření a vyrábění
z různých materiálů, hry, hledání tajemného po-
kladu) / dramaticko-hudebně-hravý s dotekem an-
gličtiny 22. 7. - 26. 7.: poslední volná místa (tábor
je vhodný pro všechny děti od první třídy až po nác-
tileté - nemusí být hudebníci ani divadelníci; pro-
gram - dramaťák, improvizace, hudba, hry všeho
druhu - smyslové, pohybové, logické) / sportovní
5. 8. - 9. 8.: poslední volná místa (tábor je vhodný
pro děti od 11 let se zájmem o pohyb a chutí zažít
lehký adrenalin; program - lanový park, PINQUIN
PARK, cyklistické výlety, lezecká stěna, soutěže, mí-
čové hry, koupání).
Jezdecké kurzy v Květné: termíny v červenci obsa-
zeny, 4. - 10., 11. - 17., 18. - 24. srpna: poslední
volná místa.
Přihlášky a další informace najdete na www.lito-
mysl.cz/ddm.                     Josef Štefl, ředitel DDM  

Zájezdy do celého světa od 270 ověřených
cestovních kanceláří včetně NĚMECKÝCH. 
Internetový prodej zájezdů na: 
www.cestovkalaplaya.cz
Kontakt: Bělidla 1061 (v budově GE MONEY BANK) 
vedle Alberta  •  e-mail: calaplaya@seznam.cz
tel. 605 161 873  •  skype: stepankova.eva1

NOVĚ OTEVŘENÁ 
CESTOVNÍ

AGENTURA

Inzerujte
v Lilii!

ceník na www.litomysl.cz
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Noc kostelů: Ekumenickým zahájením v kostele Povýšení
sv. Kříže začala v pátek 24. května Noc kostelů. „Naším
cílem bylo, aby se člověk, který nechodí běžně do kostela,
nebál přijít, aby zjistil, že to není žádná „nalejvárna“,
ale může to být prostředí, kde se bude cítit dobře i se
svými dětmi. V tomto duchu jsme se letošní Noc kostelů
také snažili pojmout,“ uvedla za organizátory Jana Mac-
ková. Na noční poutníky po kostelích tak čekal různorodý
program od koncertu přes výstavy až po opékání špe-
káčků či výrobu lampionů. Letos se zapojilo šest litomyšl-
ských kostelů.

Právo pro každý den: V pondělí 29. dubna se v prosto-
rách internátu Litomyšlské nemocnice, a.s. uskutečnilo
oblastní kolo soutěže Právo pro každý den určené žákům
základních škol. Z osmi zúčastněných týmů se na prvních
třech místech umístili žáci: ZŠ Litomyšl Zámecká (Marek
Doseděl, Tereza Frňková, Adéla Šteflová, Lucie Večeřová),
ZŠ Litomyšl Zámecká (Kateřina Kovářová, Jaroslav Karlík,
Nikola Novotná, Kateřina Macková), ZŠ Morašice (David
Severa, Radek Nadrchal, Daniela Kopecká, Marie Šve-
cová). Vítězný tým se zúčastní krajského kola v Pardubi-
cích.

Městská obrazárna zahájila sezónu výstavou Mariany
Alasseur: Městská obrazárna na litomyšlském zámku se
otevřela veřejnosti výstavou Mariany Alasseur s názvem
Záblesky světel aneb moje vzpomínka na Váchala. Vý-
stava byla zahájena 3. května, kdy se úvodního slova ujal
Richard Drury, anglický teoretik a znalec českého a svě-
tového umění. Díla, jejichž monumentální velikost, ale
úsporná kompozice s barevně výraznými plochami, skvěle
vynikala na velkých plochách obrazárny, byla k vidění do
26. května. 

Deset let internátu a večerní koncert na podporu hen-
dikepované studentky: První májový den věnovali stu-
denti a učitelé pedagogické školy v Litomyšli pomoci
studentce této školy Monice Valachové, která po nehodě
skončila na invalidním vozíku. Během benefiční akce s ná-
zvem Májové hraní se v domově mládeže, který letos slaví
10 let od svého otevření, konal program plný her a tvo-
ření, spojený s prohlídkou internátu. Večer se pak k Má-
jovému hraní připojil i pěvecký sbor KOS s koncertem ve
Smetanově domě. Během tohoto dne bylo možné přispět
na pomoc Monice Valachové do vyhlášené sbírky, která
potrvá do 31. 12. 2014.

Píseň písní: Několikaminutovým potleskem bylo odmě-
něno snažení bezmála padesátky účinkujících po premiéře
nového muzikálu Píseň písní, jehož autorem je Petr Jiří-
ček, učitel na ZUŠ B. Smetany a regenschori v kostele Po-
výšení sv. Kříže. Muzikál zachycující biblický příběh lásky
krále Šalamouna a královny ze Sáby mohli diváci zhléd-
nout ve Smetanově domě 10. května hned ve dvou před-
staveních za sebou. Režie, choreografie, světelného
designu a projekce se ujal Vladimír Kiseljov. Hlavní roli
Milého zpíval Lukáš Pelc, kterého si někteří vybaví coby
Ježíše Krista v Jiříčkově prvním muzikálu Živé pašije. Role
Milé se ujala mezzosopranistka původem z Litomyšle
Radka Hudečková. V třetí hlavní roli Básníka se představil
Josef Vajrauch, mimo jiné dlouholetý člen pěveckého
sboru pedagogické školy KOS.

Opera pod májovým nebem: Opera pod májovým nebem
má již v kulturním kalendáři Litomyšle své místo. Tato
akce na podporu vycházejících hvězd se letos uskutečnila
25. května. Májové nebe však nebylo umělcům a jejich
divákům nakloněno, takže písně v podání Lindy Ballové,
Václavy Krejčí Houskové, Leoše Krejčího, Dušana Růžičky
a Jiřího Brücklera za doprovodu Komorní filharmonie Par-
dubice zazněly pod smetanovým stropem ve Smetanově
domě. 

Beseda na téma sociální služby: V pondělí 20. května
se v zasedací místnosti městského úřadu uskutečnila be-
seda na téma sociální služby v oblasti dětí a mládeže v Li-
tomyšli. Setkání se zúčastnili někteří poskytovatelé
sociálních služeb, ředitelé, výchovní poradci, metodici pre-
vence základních škol v Litomyšli, členové komise pre-
vence i radní. „Cílem našeho setkání bylo předání
aktuálních informací o aktivitách jednotlivých subjektů
a v diskusi očekáváme reakce ze strany škol na nabízené
služby,“ uvedla Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru
školství a sociální péče MěÚ Litomyšl. Na programu byly
také prezentace aktivit Farní charity Litomyšl, Naděje Li-
tomyšl a Rodinného centra Litomyšl.

Další nové herní prvky slouží dětem: Další čtyři herní
prvky byly v květnu nainstalovány na dvě dětská hřiště
v Litomyšli a na jedno v Nové Vsi. Z krásného multifunkč-
ního prvku se mohou děti těšit Na Výsluní, podobný herní
prvek společně s nízkými lanovými překážkami najdou Na
Lánech a svoji mrštnost na lanových překážkách vyzkou-
šejí také děti na Nové Vsi. Již v dubnu nainstalovala vy-
soutěžená firma herní prvek na Wembley. Letos je
v rozpočtu na dětská hřiště vyčleněna částka půl milionu
korun. 

Události ve fotografiích

Pouť ke kapličce s bohoslužbou na Nové Vsi: V neděli
19. května odpoledne se konala v Nové Vsi u Litomyšle
tradiční pouť k sv. Janu Nepomuckému. Tomuto patronovi
je totiž zasvěcena zdejší kaplička, která byla postavena
právě před 200 lety – v roce 1813. Jubilejní děkovnou
mši a následnou Májovou pobožnost celebroval litomyšl-
ský vikář P. František Beneš, přítomno bylo na osm desí-
tek občanů a oba místostarostové Radomil Kašpar a
Vojtěch Stříteský.
V historii byla kaplička opravována v letech 1920 a 1928
a nyní prošla rekonstrukcí, kterou na základě výběrového
řízení provedli pracovníci litomyšlských městských služeb.
Celkové náklady na opravu činily 106 000 Kč a o jejich
užití z investic pro integrované obce rozhodli prostřednic-
tvím osadního výboru sami obyvatelé Nové Vsi. 

-red-, foto Milan Glänzner Foto Jana Bisová
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 6. června od 19.15 / kino Vesmír
Přímý přenos baletu Labutí jezero - přenos
z nově otevřeného Mariinského divadla
v Sankt Petěrburgu 
• 18. června od 19.00 / kavárna V Parku
Petra Boštíková - zpěvačka – klavíristka - šan-
soniérka & blues woman, koncert
• 26. června od 19.30 / Fabrika
Hommage á Čajkovskij - externí koncert festi-
valu Smetanova Litomyšl, Komorní filharmo-
nie Pardubice, Edwin E. S. Kim – housle, Jiří
Bárta - violoncello
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 13. června od 19.00 / Tylův dům
Willy Russel: Shirley Valentine - one woman
show Simony Stašové

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 15. června od 14.00 / areál parkoviště na
Hřebči „U Tety“
Festival Hřebečský slunovrat - vystoupí Last
Time, The Backwards, The Fireballs, Blue Ef-
fect, Citizen 37, Kowalski, Kaderus Blues
a David Koller & Band. Na závěr diskotéka
s laserovou show a DJ Maty
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 8. června od 8.00 / náměstí Přemysla Ota-
kara II.
VII. ročník festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto -
setkání s historickými vozy s karosérií So-
domka, sraz historických automobilů a mo-
tocyklů do r. výr. 1950, vyhlídkové jízdy po
městě autobusem RTO atd.
• 21. června / náměstí Přemysla Otakara II.
Evropský svátek hudby - maraton hudby
(www.vysoke-myto.cz)
• 28. června od 20.00 / amfiteátr
Traband - koncert, česká skupina hrající word
music

Českomoravské
pomezí zve

Již od roku 2004 pořádá město Litomyšl oblíbenou
prázdninovou zájmovou činnost pod názvem Křížem
krážem prázdninami - KKP. Děti z prvního stupně
základních škol se mohou zúčastnit pestrého pro-
gramu, který je pro ně připraven v Rodinném centru
na Toulovcově náměstí. Cena programu činí pouze
60 Kč/den za jedno dítě, sourozenci platí 50

Kč/den. Úhradu je možné předat společně s přihlá-
škou na pokladně Městského úřadu v Litomyšli, nej-
později den před nástupem do programu. Přihlášku
lze získat z webových stránek města Litomyšle nebo
letáčku KKP.  Pro děti jsou zajištěny obědy v jídelně
Scolarest.                                      Renata Šulcová,

odbor školství a sociální péče

Křížem krážem prázdninami 2013
Mateřské školy
o prázdninách
I. MŠ OTEVŘENO: 1. 7. - 19. 7. a 26. 8. - 30. 8.
    ZAVŘENO: 22. 7. - 23. 8.
II. MŠ OTEVŘENO: 5. 8. - 30. 8.
    ZAVŘENO: 1. 7. - 2. 8. 
III. MŠ OTEVŘENO: 22. 7. - 9. 8. a 26. 8. - 30. 8
    ZAVŘENO: 1. 7. - 19. 7. a 12. 8. - 23. 8.

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

Jsme levní a dobří!

Úřední den:  čtvrtek 14.00 - 18.30 hod.
Kontakt: tel 602 462 175 • www.autoskolamikulecky.cz

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS NAUČÍ ŘÍDIT
Provádí výcvik na všechny skupiny řidičského oprávnění

PRÁZDNINOVÝ KURZ 
- zajímavý bonus



24

Inzerce
Velké celozlaté dvouplášťové hodinky zn. IWC Schaff-
hausen, nepoškozený ciferník, punc pláště, oblik
i strojek, funkční, pevná cena 29 000 Kč. Celá ČR. T.:
731 719 454. • Prodám úplně nový kvalitní daleko-
hled, 12násobné zvětšení, optické sklo BK7. Vynika-
jící dalekohled pro turistiku. Jen 590 Kč. I na
dobírku. T.: 731 719 454. • Prodám vozík za osobní
auto 120x250 cm. Cena dohodou. Tel.: 608 27 72 27.
• Hledám brigádu na měsíce červenec a srpen v Lito-
myšli a okolí. Jsem studentka VOŠ Litomyšl, 20 let.
Tel.: 776 765 904. • Hledám byt v Litomyšli a okolí -
podnájem (garsoniéra, 1+1). Alespoň částečně zaří-
zený - koupelna, kuchyň. Tel.: 777 443 765. • Prodám
starší zachovalou rohovou kuchyňskou linku s barem
včetně spotřebičů - lednice, sporák, myčka. Míry ku-
chyně 3,90 x 2,10 x 2,30 m. K dispozici v průběhu
měsíce července. Cena: 19 000 Kč. Renata Portlíková,
tel.: 773 822 224. • Prosím, nevyhazujte a nabídněte
do sbírky staré knoflíky z dob našich babiček, též
různé spony, brože, kabelky korálkové, alpakové,
štrasové atd. Každá potěší. Tel.: 739 307 646. • Nabí-
zím krabici různých drobných věcí vhodných na cha-
lupu za 500 Kč. Dále nabízím menší sbírku gramof.
desek, pouze vcelku, populární hudba 60.–80. léta,

naše i zahraniční, vše za 3 000 Kč. Tel.: 739 307 646.
• Kdo by měl zájem natrhat si višně (zahrada v Lito-
myšli) - budou zralé po 15. 6. 2013. Tel. č. 607 744
568. • Prodám velmi pěkný manažerský notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako
nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku. T: 604 961 269. •
Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající as-
tronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kom-
pasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. T: 604 961 269. • Prodám
míchačku a 2 kolečka, cena dohodou. Tel.: 605 756
212. • Prodám bezpečnostní plachtu 4 m x 7,5 m na
bazén zabudovaný v zemi. Celoroční plachta Solar
s hliníkovými profily je jednoduše stahovatelná po-
mocí stáčecí kliky, nosnost až 85 kg, 3 roky stará,
sleva 50 % původní ceny, možno předvést. T: 602 202
580. • Ztratil se světlý Mops slyšící na jméno Max. In-
formace, prosím, volejte na tel.: 775 38 03 19.

Motokrosový šampionát pokračoval v Pacově
Krásné počasí přivítalo v jihočeském Pacově diváky
na druhý díl mezinárodního mistrovství České repu-
bliky pod názvem Buksa/Ados motokros 2013. Ten-
tokrát dorazilo do místního Propadu na 160
závodníků ve třech kategoriích a kolem tratě se od-
poledne tísnilo na 5 tisíc motokrosových příznivců.
Závodní dráha se všem účastníkům velice zamlou-
vala, protože pořadatelé zde udělali mnoho výra-
zných změn, a to hlavně kvůli blížícímu se
mistrovství světa třídy MX3, které má zde dostave-
níčko 1. září a pro pacovské nadšence z místního
autoklubu je to velká výzva ukázat se poprvé světu.
V samotném závodě v prestižní kubatuře MX1 domi-
noval první jízdě Filip Neugebauer, když po výbor-
ném staru dojel druhý jezdec týmu Orion Litomyšl
Franta Smola. Franta jel opravdu dobře, dokonce ně-
kolik kol vedl, ale v závěru rundy se přes něho přece
jenom dostal výborný Neugebauer. V superfinále od-
pálil od startu jako raketa Francouz Florent Richier
následován Smolou, Neugebauerem a Michkem. Ri-
chier se všem jezdcům vzdaloval, za ním to ale vřelo.
Ke konci závodu se Neugebauer dotáhl na Francouze,
ale v jedné zatáčce upadl a bylo rozhodnuto. Cílem
tak projeli po velkém boji jezdci v pořadí Richier, Mi-

chek, Neugebauer, Slovinec Gerčar a Smola, který se
v této rozjížďce trošku propadal. Celkově si tak z Pa-
cova odváží zlatý věnec Neugebauer, stříbro bral Ri-
chier, bronz zaujal Michek, čtvrtý skončil Smola.
Průběžně po dvou odjetých závodech MMČR vede
Neugebauer (Osička tým MX) - 156b., druhý je Ri-
chier (Buksa/Ados)- 151 b. a na třetí příčku se již
propracoval Smola (Orion Litomyšl) – 147 b. Škoda,
že Smolu nemohl podpořit v úsilí jeho parťák z Ori-
onu Petr Bartoš, který se zranil na předchozích zá-
vodech, v Pacově to na motocykl ještě nebylo.

Ve slabší třídě MX2 úřadoval další francouzský borec
Boris Maillard před Markem Sukupem, na bednu je
ještě doprovodil Rudolf Weschta. Průběžně vede
Sukup (KRTZ tým) – 157 b., 2. Maillard (Osička tým
MX) – 156 b., 3. J. Sulivan z Francie – 144 b. Ve ve-
teránech kraloval Mirek Kučírek, průběžně vede tuto
kategorii Dušan Kotrla před Michalem Baborovským.
Další podnik mistrovství je naplánován 30. 6. do ji-
hočeské Kaplice a zde po zranění kotníku by se již
mohl předvést i Bartoš.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto Miroslav Jireček

PRONÁJEM  NEBYTOVÝCH  PROSTOR
na  Smetanově náměstí čp. 23 v 1. patře

o rozloze 75 m2 s kuchyňkou a WC
Kontakt: 606 618 354  



rou pomáhal panu Františkovi při
hře, když mu obětavě přistrkával
židli, jak je pan František v určitých
chvílích zvyklý hrát. „Františku
a Honzo, náš kamarád by byl na vás
pyšný, že jste neporušili zásady vaší
hry, když jste hráli všichni jako za
starých časů.“ 
Tímto bych vám všem moc poděko-
vala za účast, děkuji také mému
manželu Vašku Bláhovi za realizaci
tohoto memoriálu, obsluze Za Vodou
za včasné doplňování tekutin a ráda
bych se rozloučila slovy našeho ka-

maráda: „Smradi upocený, naučte se to!“ Příští rok
se opět sejdeme a věřím, že to bude tak milé a pří-
jemné jako tato vzpomínka.

Lenka Bláhová, foto archiv

Koncem dubna se uskutečnil šip-
kový turnaj v hospůdce „Za Vodou“,
při kterém jsme se všichni sešli a za-
vzpomínali na našeho kamaráda
Honzu Barcalíka. Bylo tomu právě
10 let, co nás navždy opustil, ale
v našich srdcích zůstane vzpomínka
stále. 
Touto cestou bych ráda poděkovala
bratrovi Honzy Barcalíka, který při-
jal naše pozvání a navštívil nás spo-
lečně s manželkou. Sešli jsme se ve
velice pěkném počtu jak hrajících
hráčů, tak i velkých fanoušků, kteří
fandili s velkou chutí. Hrálo se o spoustu věcných
cen. Největším favoritem, který hodil nejvíce červe-
ných středů, byl pan František Nohavec a ocenění
zaslouží i pan Honza Renza za velkou podporu, kte-
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Již během února a března se
konal seriál 4 soutěží větroňů
kategorie F3J v Poříčí nad Sá-
zavou. Krásné zimní počasí
s malým výskytem termiky dalo vyniknout dobrým
modelům a jemné pilotáži. Ve 3 soutěžích, kterých
se náš zástupce Jaroslav Vostřel zúčastnil, se mu po-
dařilo 2 x zvítězit a jednou obsadil 2. místo. Že ne-
byla tato zimní příprava zbytečná, se potvrdilo hned
v první nominační soutěži na letišti u Podhořan. Za
nepříznivého květnového počasí (zataženo a silný
boční vítr při startu) se dařilo bratrům Vostřelovým.
Jaroslav zvítězil a Vlastimil obsadil čtvrté místo.
Další nominační soutěž se konala opět v květnu na
Slovensku v Holíči. Závody pronásledovalo opět ne-
příznivé počasí. V sobotu se odlétalo 5 kol základní
části. V neděli pořadatelé vzhledem k deštivému po-
časí rozhodli odlétat pouze 2 finálová kola, což se
v době, kdy pršelo méně, nakonec podařilo. Jaroslav

Vostřel obsadil třetí místo. Další velká mezinárodní
soutěž za účasti nejméně 70 závodníků se konala 1.
a 2. 6. na letišti u Podhořan. 

Text a foto Jaroslav Vostřel

Memoriál Honzy Barcalíka

Minikopaná Litomyšl
13. května proběhly poslední duely základní části
ligy minikopané v Litomyšli. Tabulku po 15 kolech
ligy vede Sokol Tokyjo následován SK Litomyšl. Tyto
týmy si až do posledního kola dokázaly udržet ne-
porazitelnost a až v posledním kole SK Litomyšl ne-
stačilo na Tokyjo a podlehlo mu ve vzájemném
zápase 0:2. Toto ovšem nemusí nic znamenat, pro-
tože dalších pět pondělků budou na hřišti U Černé
hory probíhat utkání play-off o mistra ligy a o další
umístění. Celý rozpis zápasů a následně výsledky
najdete na: www.minikopana-litomysl.cz/news/roz-
losovani-play-off-2013/.                           Jiří Gult

Sportovní úspěchy modelářů LMK Litomyšl

Trpíte bolestmi hlavy,
páteře či pohybového ústrojí?

Navštivte nejznámějšího pražského
rehabilitačního maséra

s třicetiletou praxí, který 
otevírá novou ordinaci.

Rudolf Kosina
Litomyšl, Hrnčířská 270
tel. 461 312 655
mob. 603 485 596
www.kosina.tym.cz
e-mail: 
rudolf.kosina@seznam.cz

• POLEDNÍ MENU od 75 Kč
• STUDENTSKÉ MENU za velmi výhodné ceny
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE
• PŘÍJEMNÁ TERASA S VENKOVNÍM GRILOVÁNÍM

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

www.vitejvsiti.cz

Výstavy na téma Vodní valy
Přijměte pozvání na dvě soutěžní výstavy: „Vodní
valy pohledem fotografické čočky“ a výtvarné sou-
těže „Zapoj se do Proměn“, vyhlášených městem Li-
tomyšl, Nadací Proměny a DDM v souvislosti
s plánovanou proměnou této lokality. Vernisáž vý-
stav se uskuteční ve čtvrtek 6. června od 17 hodin
ve vestibulu Smetanova domu. 
Návštěvníci se mohou aktivně zapojit do soutěže ve-
řejným hlasováním a vybrat tak nejlepší fotogra-
fické a výtvarné práce, které budou, společně s díly
oceněnými odbornou porotou, předány architek-
tům, kteří je zapracují do svých konečných návrhů. 
Výstavy je možné navštívit v pracovních dnech od
9 do 17 hod., v sobotu od 14 do 18 hod. Zakončeny
budou v pátek 14. června dopoledne dernisáží s pře-
dáním odměn nejúspěšnějším soutěžícím. 

Josef Štefl, ředitel DDM
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Městský bazén, tel.: 461 315 011
Info o otevírací době na www.mslit.cz/bazen.php
nebo na tel.: 461 315 011
Zdarma do krytého bazénu v Litomyšli pro děti se
samými jedničkami
Školáci základních škol, kteří přinesou ukázat vy-
svědčení či jeho kopii se samými jedničkami, mají
v pátek 28. 6. 2013 vstup do Městského bazénu
Litomyšl zdarma.
Plavecká škola Ráček Litomyšl
tel. 461 315 011 a 606 051 995
e-mail: plaveckaskola@mslit.cz
• Po 8.30 Kurz „Plavání kojenců a batolat“ do 3 let
e-mail.: batolata@mslit.cz
• Po 17.00–18.00 Kurz „Plavání pro těhotné“
• Út 16.00-17.00 Kurz „Plavání pro dospělé“
(plavci i poloplavci) - 18 let a více
• Út 17.00-18.00 - Kurz plavání „Rodiče s dětmi“
od 3-5 let
• Út 17.00-18.00 Kurz Ráčci „Plavání hrou“- kurz
pro děti do 6 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka I. -
pro děti 6-8 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka II. -
pro děti 8-10 let
• Út 18.15-19.15 Zdokonalovací přípravka a kon-
diční plavání - pro děti 10-15 let
Pravidelná cvičení a kurzy plavání:
• Út 16.00-17.00 Kurzy plavání pro rodiče s dětmi
od 3-6 let - více info na tel. 737389 797,
www.kajmanek.cz
• Út 19.30 Aquarobic s Jarmilou Souškovou -
více info na tel. 606 415 698, www.bazenlito-
mysl.cz
• Pá 8.00-10.00 Kurzy plavání pro kojence a ba-
tolata - objednávky na tel.: 737 389 797,
www.kajmanek.cz
• Pá 10.00-11.00 Cvičení ve vodě pro seniory 
více info na tel. 606 051 995

Koupaliště, tel. 461 612 915
- otevřeno za příznivého počasí denně 9-20 hod. 
- bazén 25 m, bazén 50 m (od 15. 6.), tobogán,
plážový volejbal
www.mslit.cz

Sportcentrum, tel. 732 908 499
Tenis, squash, bowling, badminton
Po-Ne 10.00-22.00
• více na www.sportcentrum-lit.cz

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

jandikova.cz
• ZUMBA • ZUMBATONIC
• AEROBIK „OBRÁCENĚ" • K2 HIKING 
• HATHAJÓGA • JUMPING 
• MIX PRO ŽENY • FLOWIN 
• BOSU
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli U Školek
• PILATES - Čt 17.45-18.45
ke cvičení je třeba pouze podložka a ručník,
cvičí se bez obuvi
Kontakt: Jana Voleská, tel. 777 118 220

Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
- opět v provozu - volejbal, nohejbal, tenis, pe-
tanque / otev. denně za příznivého počasí od 9.30
více na www.areal-sokolovna.cz

Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
letní sezona: Čt 18.00-22.00 bez omezení
www.areal-sokolovna.cz

Cvičební sál Veselka
Samurai klub bojových umění a sportů
tel. 776 88 77 19
• Karate Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30
• Fitbox Po, Čt 18.00-19.00 - tel. 776 887 719
• Zumba Po 19.00-20.00
• Jóga Út 18.00-19.00 - tel. 608 834 129
• Sportovní příprava pro malé děti - zaměřeno
na bojová umění Po, St 16.00-17.00
• Aikido St 17.00-18.30
• Kickbox St 19.00-20.00, Pá 18.30 - 19.30
Ostatní info na tel. 775 998 869
• každé úterý Vasrmánek - pohyb s dětmi pro je-
jich zdraví a pro zábavu vás, rodičů:
• 9.00-9.50 Koumáci (1-2 roky)
• 10.00-10.50 Likvidátoři (2-3 roky)
• 16.00-16.50 Puberťáci (3-4 roky) a rozumbra-
dové (4-5 let)
více na www.vasrmanek.cz, tel. 777 113 173

Sokolovna, tel. 608 615 747 a 732 962 686
Pravidelná cvičení 2012/2013:
• Po 16.00-17.00 Rodiče a děti
• Po 17.30-18.30 Mladší žactvo
• Út 18.00-19.00 Zumba
• St 17.00-18.00 Predškoláci
• St 18.00-19.00 Gymnastika
• Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení
• Čt 19.00-20.00 Aerobik

Rodinné centrum Litomyšl, tel. 607 605 720
• Čt 8.45-9.15 Cvičíme spolu aneb Baby gymnas-
tika – pro děti od 3 měsíců
• Čt 9.30-10.00 Cvičíme spolu aneb Baby gym-
nastika – pro děti kolem 8 měsíců
• Čt 16.00-17.00 Rehabilitační cvičení s prvky
jógy – tel. 721 344 217

Hřiště za střední školou zahradnickou 
a technickou
• Letní ZUMBA - od 5. června každou středu
19.00-20.00
Adriana Vítková, www.zumbasadrianou.wz.cz

Aula III. ZŠ - T. G. Masaryka
• Pilates
Po, St 19.30–20.30
Více informací: L. Hájková, tel.: 724 731 366

Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
do 11. 8. 2013 v provozu plocha pro in-line brus-
lení každou neděli od 14.30 do16.30 
Podmínkou pro vstup na in-line plochu jsou in-
line brusle bez brzdy a se silikonovými kolečky.
Doproručujeme helmu, rukavice, chrániče na
lokty a kolena.

Sport, cvičení

Sportovní hry MŠ
Ve čtvrtek 6. června 2013 se na stadionu na Černé
hoře uskuteční Sportovní hry mateřských škol. Malí
sportovci začnou bojovat o medaile od 8.30. Spor-
tovní hry se konají v duchu olympijských her,
a proto nebude chybět hymna nebo závěrečné vy-
hlášení včetně medailí a famfár.
Sportovní hry mateřských škol pořádá odbor škol-
ství a sociální péče města Litomyšl již od roku 2008.
Hry jsou určeny pro děti z mateřských škol, jedná
se tedy o 200 dětí z Litomyšle a okolí.
Každoročně sportovní klání přicházejí podpořit ro-
diče, prarodiče i kamarádi malých sportovců. Přijďte
i vy letos podpořit naše nejmenší sportovce.   -red-

Přátelský turnaj ke 20
letům s vámi na kurtu 
Tenisová škola PIREO srdečně zve všechny příznivce
bílého sportu na společné setkání a přátelský turnaj
čtyřher pro všechny generace na 23. června 2013.
Příjem přihlášek hráčů na telefonu 776 056 801.
Prezentace bude na tenisových kurtech Sport Centra
v Litomyšli v 9.00 - 9.30 hodin. Turnaj bude připra-
ven paralelně pro rekreační hráče, děti, bývalé
a současné závodní hráče. Ceny jsou zajištěny pro
všechny kategorie. Těšíme se na vás nejmladší až po
známé osobnosti nejen litomyšlského tenisu. 
Pozvání současně přijali Stanislav Bernard, Dominik
Hašek, Martin Hašek a Dušan Palkovič. (O účasti
v turnaji bude rozhodovat vytíženost hráčů v tomto
termínu. Podrobnější informace budeme mít týden
před turnajem.)
Pro přátele a doprovod hráčů, ale i příchozí bude po
celý den zdarma k dispozici bowling, squash, kroket
i windsurfingový trenažér. 
V 16.00 až 17.00 hodin proběhne exhibiční tenisové
utkání. Hrají pozvaní hosté a legendy litomyšlského
tenisu. V 17.00 hod. vyhlášení turnaje, poděkování
a společné foto. Od 17.30 hodin pro vás hraje živá
hudba. K setkání vás srdečně zve 

Mgr. Pavel Saqua, Tenisová škola PIREO
a Jiří Stránský, Sportcentrum

Česko-slovenský 
fotbalový týden 2013
aneb Slovan Bratislava
v Litomyšli
Poprvé v historii regionu změří své síly poslední
červnový týden v přátelských utkáních česká a slo-
venská ligová družstva vedle Bystřice nad Pernštej-
nem také v Litomyšli, Svitavách a Moravské Třebové.
SK Sigma Olomouc, FK Hradec Králové a FK Vysočina
Jihlava poměří své síly s předními celky slovenské
Corgoň Ligy AS Trenčín a ŠK Slovan Bratislava. AS
Trenčín v současné době klepe na dveře Evropské
ligy a je jistě z hlediska společné československé éry
jedním z historických fotbalových pojmů.
Nejvýraznějším představitelem slovenského fotbalu je
však jak historicky, tak i v současnosti čerstvý mistr
Slovenska a účastník 2. předkola Ligy mistrů UEFA ŠK
Slovan Bratislava. Vedoucí družstva Ján Švehlík,
jedna z legend československých mistrů Evropy v Bě-
lehradě v roce 1976, z nabídnutých pobytových vari-
ant volil jednoznačně – Litomyšl. Stravovací
i ubytovací zázemí poskytne hotel Zlatá Hvězda.
V herním programu budou moci diváci zhlédnout
i jedno z utkání Slovanu Bratislava přímo na měst-
ském fotbalovém stadionu na Černé hoře ve čtvrtek
27. června v 18.00 hodin proti východočeskému sou-
peři FK Hradec Králové. Další zápasy: Svitavy 24. 6.
od 18.00 FC Hradec Králové x AS Trenčín, Bystřice
n. Pernštejnem 25. 6. od 18.00 FC Vysočina Jihlava x
ŠK Slovan Bratislava, Svitavy 26. 6. od 17.00 FC Vy-
sočina Jihlava x AS Trenčín, Moravská Třebová 28. 6.
od 18.00 SK Sigma Olomouc x ŠK Slovan Bratislava. 

Zdeněk Cikrdle

info na tel. 602 441 655
hubert@stratilek.cz

PRONAJMU!!!
prostory v centru Litomyšle

vhodné na kanceláře, služby,
prodejny a skladovací prostory 

s rampou



Letos vedl volejbalový tým starších žáků s lilií na
prsou jako kapitán k historickým úspěchům. Čtvrté
místo na MČR, páté místo v Českém poháru žáků
a titul přeborníků Pardubického kraje. V létě odchází
do extraligového klubu Volejbal Brno a.s.
Marek Šulc je žákem II. základní školy v Litomyšli,
chodí do deváté třídy. Za VK Litomyšl hraje již od de-
víti let. Začínal u trenérů Karla Novotného a Břeti-
slava Fialy jako benjamínek u mladších žáků.
Postupně se vypracoval a dnes hraje za starší žáky
u trenéra Pavla Šulce, za juniory a muže B u Karla
Novotného a Bohuslava Kerala. 
Dostal se i do užšího kádru reprezentace ČR v kate-
gorii kadetů (15-17 let), která se připravuje na
Mistrovství Evropy v lednu 2015.

Jak se stane, že volejbalisté z desetitisícové Lito-
myšle předstihnou týmy z Prahy, Brna, Příbrami aj. na
mistrovství ČR?
Sám to nechápu, je to jak pohádka. Vysoko jsme
předčili naše očekávání, už když jsme byli pátí na Če-
ském poháru, ale 4. místo na mistrovství ČR? Ač je
to místo nehezké, je pro nás obrovským úspěchem.
Cením si také výhry nad vítězem celého mistrovství
- Ostravou, která má tým složený výhradně z repre-
zentantů, my je přesto porazili, a to jsme prohrávali
v rozhodujícím setu 4:11 a vyhráli ho 15:13.

Na mistrovství ČR starších žáků jsi dostal i dvě in-
dividuální ocenění, jaká a za co?
Byl jsem vyhlášen nejlépe útočícím hráčem. Na za-
čátku turnaje na nás organizátoři přichystali anketu,
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Kapitán Marek Šulc dovedl volejbalisty ke 4.místu v republice

v které si sami hráči volili nejlepšího hráče mezi
sebou, a tuto anketu jsem vyhrál. Cením si obou oce-
nění, ale tohoto o trochu více. Když vás sami proti-
hráči zvolí za nejlepšího hráče, je to velká pocta.

Jak se ti hrálo před tolika diváky?
Mně se před fanoušky hraje vždy výborně, zvláště
když většina fandí nám. Ať už to jsou kamarádi z ji-
ných týmů nebo fanoušci z Litomyšle, o kterých jsem
mohl pyšně říci, že jich dorazilo ze všech týmů nej-
více. Tímto jim všem moc děkuji.

Při volejbale je důležité, aby si hráči vyhovovali i po-
vahově. Jaký máš na to názor?
Ano, a to je jeden z faktorů, který náš tým zdobí. Je

Velká cena Litomyšle
Srdečně zveme všechny příznivce jezdeckého sportu
k návštěvě extraligového závodu Velká cena Lito-
myšle, který se koná v areálu Hřebčína Suchá v ter-
mínu 6.-9. června 2013. V pestrém programu
čtyřdenních závodů se uskuteční celkem dvanáct
parkurových soutěží, které vyvrcholí v neděli ve
14.00 hodin 4. kolem Skokového poháru České po-
jišťovny 2013 - Velkou cenou města Litomyšle. Velká
cena Litomyšle zaručuje bohatě obsazená startovní
pole našimi nejlepšími koňmi a jezdci. Hodnotný
sportovní program bude opět doplněn show ukáz-
kami a atrakcemi pro rodiny s dětmi. Tradičně
budou slosovatelné vstupenky o LCD televizor! Za-
čátky soutěží jsou od 9.00 hodin. Srdečně vás zveme
k účasti!
Velká cena Litomyšle působí již 12 let v prestižním
seriálu Český skokový pohár a řadí se mezi nejvý-
znamnější sportovní podniky roku v rámci jezdec-
kého sportu v České republice. Záštitu nad 4. kolem
Skokového poháru České pojišťovny v Litomyšli pře-
vzalo, stejně jako v uplynulém roce, Ministerstvo
zemědělství ČR.                            Mirka Skřivanová

Horní řada zleva: trenér Pavel Šulc, kapitán Marek Šulc,
Michal Frank, Matěj Novák, Vojta Chadima. Dolní řada
zleva: Vojta Toman, Radim Šulc, Daniel Krejbych

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • 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: levné pečící kameny, panelové hrobky,

plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

příjemné poslouchat reprezentační trenéry i trenéry
z jiných družstev, jak nám říkají: „Vy jste tak parádní
tým na hřišti i mimo něj a je vidět, že vás volejbal
baví. Fandíme vám."

Jak náročné je skloubit tvé klubové a reprezentační
povinnosti s povinnostmi školními?
Je to velmi náročné - dokonce jeden měsíc jsem byl
více na cestách než doma a ve škole. Často slýchám,
že sport je krásná věc, ale existují také zranění a jiné
nepříjemnosti, což respektuji a na školu nezapomí-
nám. Je pro mě stále prvořadá.

Ty sám odcházíš v létě do klubu Volejbal Brno a.s.,
tento tým je už deset let českou jedničkou v této kate-
gorii. Nebojíš se konkurence? A na co budeš z Litomyšle
nejvíce vzpomínat?
Abych pravdu řekl, tuto otázku neslyším poprvé.
Budu se samozřejmě snažit, abych se prosadil, což
pro mě znamená o trochu více práce. A k té druhé
otázce - asi na výbornou partu, na kluky, se kterýma
jsem vybojoval tyto skvělé úspěchy, ale i na kluky,
se kterými jsem začínal, s kterými jsem si užil
spoustu legrace. -red-, foto Renata Šulcová



Zpravodaj Města Litomyšle. Vychází 1x měsíčně, vydává Město Litomyšl. Odpovědná redaktorka: Michaela Severová, 461 653 311, michaela.severova@litomysl.cz.
Redakce: Bří Šťastných 1000, Jana Bisová, 461 653 307, lilie@litomysl.cz, www.litomysl.cz/lilie. Redakční rada: Vladimír Šauer, Josef Janeček, Aleš Bárta.
Články opatřené značkou a neoznačené materiály jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat
názory redakce. Uzávěrka podkladů je vždy k 18. předchozího měsíce. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Povoleno rMK ČRE 12017. Grafická úprava a tisk:
H.R.G. Litomyšl. Náklad 4450 výtisků. Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma, ostatní 8 Kč. 

Po   3. 6. 17.00 1. semifinále minikopané - hřiště A a hřiště B, další zápasy v 17.40, 18.20 a 19.00 / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
St   5. 6. 10.00 Kriteria mladých koní - Z - L/n / Jízdárna-Hřebčín Suchá
Čt  6. 6. 8.30 Sportovní hry mateřských škol / stadion na Černé hoře
Čt-Ne 6.-9. 6. 9.00 Velká cena Litomyšle - Skokový pohár České pojišťovny 2013 - Z - T** / Jízdárna-Hřebčín Suchá
Ne  9. 6. 13.30 Otevření Košíře a otevřené odpoledne pro veřejnost - windsurfing/ rybník Košíř, Nedošín
Po  10. 6. 17.00 2. semifinále minikopané - hřiště A a hřiště B, další zápasy v 17.40, 18.20 a 19.00 / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
Pá  14. 6. 17.00, 17.40 Finále minikopané - hřiště A a hřiště B / umělý trávník hřiště Jiskry Litomyšl
So  15. 6. 10.00 Jezdecké hry pro děti - jezdecké závody, 40-80 cm (pískové kolbiště) / Jízdárna-Hřebčín Suchá
    14.00 Litomyšlský pohár 2013 - 6. kolo stiga hokeje / dům dětí a mládeže (každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM)
    17.00 Litomyšl (muži A) x Česká Třebová - fotbalová utkání / stadion Černá hora
Ne 16. 6. 13.30, 15.15 Litomyšl (žáci) x Přelouč - fotbalová utkání / stadion Černá hora
    17.00 Litomyšl (muži B) x Semanín - fotbalové utkání / stadion Černá hora
Čt  20. 6. Trénink před velkoturnajem v Bohuňovicích - stolní fotbálek, přijďte se rozehrát s dobrými hráči / Cafebar Underground
Ne 23. 6. 9.00 Přátelský turnaj ke 20 letům Tenisové školy Pireo - čtyřhra pro všechny generace / Sportcentrum Litomyšl
    16.00 Exhibiční tenisové utkání - pozvané osobnosti a legendy litomyšlského tenisu / Sportcentrum Litomyšl
Čt 27. 6. 18.00 Slovan Bratislava x FK Hradec Králové - fotbalové utkání / stadion na Černé hoře 
Pá  28. 6. Zdarma do krytého bazénu pro děti se samými jedničkami - školáci ZŠ, kteří přinesou ukázat vysvědčení se samými jedničkami mají vstup zdarma / bazén 
Ne 30. 6. 8.00 Velká cena města Litomyšl - soutěž v brokové střelbě / střelnice OMS Černá hora
So  6. 7. 14.00 Litomyšlský pohár 2013 - 7. kolo stiga hokeje / dům dětí a mládeže

KAM ZA SPORTEM

Mladí basketbalisté přivezli zlaté medaile
Družstvo složené z šesti dívek a šesti chlapců roč-
níků 2001 až 2003 vybojovalo v sobotu 18. května
na turnaji v Havlíčkově Brodě zlaté medaile. Ob-
dobný tým, který vloni na témže místě obsadil třetí
místo, měl letos vyšší ambice, ale v to, že se podaří
bez ztráty zápasu vyhrát celý turnaj, jsme snad ani
nedoufali. 
Na úvod jsme si snadno poradili s chlapci ze Svitav,
které jsme v poklidném tempu porazili 53:21, přes-
tože naše dvě nejzkušenější hráčky v tomto zápase
odpočívaly.
Do druhého střetnutí jsme už museli jít v plné síle,
protože chlapci z Přelouče rozhodně nebyli snadnou
kořistí. Od první minuty jsme si šli tvrdě za vítěz-
stvím, když jsme se rychle ujali vedení 8:0, a i na-
dále jsme svůj náskok zvyšovali. Po třech čtvrtinách
jsme na palubovce jasně dominovali a vedli 44:16.
V posledním dějství jsme už trochu ztratili koncen-
traci, a tak soupeř lehce korigoval celkový rozdíl.
Nicméně vítězství 47:29 nám dávalo velké šance na
zisk zlata. Náš tým táhla za vítězstvím dvojice Terka
Hánělová – Vikča Jakubcová, která zaznamenala
stejně bodů jako celé družstvo Přelouče. 
V závěrečném duelu jsme se proti domácímu Havlíč-
kovu Brodu dost trápili a nebyl to z naší strany
nijak povedený zápas. Ale o to je cennější, že se

nám v něm podařilo urvat vítězství v poměru 42:32
a oslavy zisku poháru mohly vypuknout.
Velká gratulace patří celému týmu ve složení: Háně-
lová Tereza, Jakubcová Viktorie, Lněnička Jeroným,
Záleský Milan, Stříteský Jakub, Bisová Natálie, Doub-
ková Barbora, Kotěra Tomáš, Candrák Tomáš, Vašková
Pavlína, Sádovský Matěj a Knesplová Sabina.
Velký dík i všem rodičům, kteří s dětmi jeli a po celý
turnaj fandili.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu, 
foto Jindřich Lněnička

Otevření Košíře s českou Miss Earth 2013

Česká Miss Earth Monika Leová

Dne 9. června 2013 od 13.30 hod. připravujeme tra-
diční Otevření Košíře a otevřené odpoledne pro ve-
řejnost v areálu vodních sportů na Košíři
u Litomyšle. 
Po loňské návštěvě našeho olympionika ve windsur-
fingu Patrika Hrdiny přijala pozvání na 32. Otevření

Košíře naše Česká Miss Earth 2013 Monika Leová.
Monika před rokem na Košíři začínala s prvními sur-
fařskými kroky na windsurfingovém trenažéru. Po
navazující přípravě na moři se pro ni windsurfing
stal na léto velmi oblíbeným sportem. Pro vás, kteří
máte zájem nahlédnout do kuchyně windsurfingu
v Litomyšlském jachetním oddíle, připravujeme
osobní setkání s lektory windsurfingu, zajímavými
sportovními osobnostmi a Monikou Leovou. 
Předpokládaný odpolední program: Možnost vy-
zkoušení windsurfingového trenažéru. K dispozici
budou 3 WS-komplety a juniorská plachetnice Lily.
Po kladné odezvě na předešlé soutěže v paddlebo-
ardingu zařazujeme 3. ročník Paddleboard pro ra-
dost. Za příznivých povětrnostních podmínek
zařadíme  windsurfingový  slalom  pro  juniory. Ne-
bude chybět tradiční program pro děti a hry.  Sr-
dečně zveme všechny příznivce vodních sportů.
Otevřené odpoledne pro vás připravují členové ja-
chetního oddílu Litomyšl. Těšíme se s vámi na spo-
lečné setkání u vody. 
Za YCL Litomyšl Mgr. Pavel Saqua, foto Martin Košín

Florbalistům skončila
nejúspěšnější sezóna 
v historii klubu
Florbalovému klubu FBC Peaksport Litomyšl a jeho
hráčům skončila šestá sezóna, která byla opravdu
výjimečná. Již v období, kdy se přihlašovala druž-
stva do soutěží, se předseda klubu mohl radovat
z velkého úspěchu. Tento úspěch nebyl ve hře, to
je jasné, vždyť se sezóna teprve rozjížděla. Družstva
byla v největší kondici a dolaďovala všelijaké nedo-
statky a prvky své hry. Radost se dostavila při zjiš-
tění, že FBC Peaksport má po šestileté existenci
zastoupení ve všech věkových kategoriích. „Do se-
zóny 2012/2013 bylo přihlášeno celkem 6 družstev.
Počínaje družstvem elévů a konče A-týmem mužů.
To je veliký úspěch po pětiletém působení florbalu
v Litomyšli," hodnotí dosavadní práci předseda
klubu Ladislav Štancl.
Nejen tímto štěstím se může klub chlubit. Za barvy
Peaksportu „bojovalo" 90 hráčů. Těchto 90 stateč-
ných „rytířů" se vydalo do boje na začátku září a na
shledanou všem utkáním řeklo 5. května 2013. Po
celou dobu sezóny jim byli podporou jejich trenéři
z řad zkušených hráčů. Svoje zkušenosti dokázali
dokonale přenést na své svěřence, kteří si rady vzali
k srdci, a v tomto duchu se odvíjel i celý hrací rok.
Píle a úsilí sklidilo své ovoce: elévové 2. místo v Pře-
boru elévů, mladší žáci 3. místo v Pardubické lize
mladších žáků, starší žáci 1. místo v Pardubické lize
starších žáků a postup na mistrovství ČR, 4. místo
v 1. kole mistrovství ČR, dorostenci 3. místo v První
lize dorostenců a postup do celostátního play-off,
celkové 10. místo v celé ČR, junioři 1. místo ve 3.
lize juniorů a postup do 2. celostátní ligy, muži 11.
místo v 2. lize mužů. 
Poděkování za tak úspěšnou sezónu patří rodičům
a příznivcům florbalu, kteří nás chodili podporovat
a fandit nám na tribunu při domácích zápasech,
a hlavně trenérům Ladislavu Štanclovi, Vojtěchu Ja-
kubíkovi, Filipu Holubovi a Michalu Jochovi, bez
kterých by tyto výsledky nebyly.

Za hráče FBC Peaksport Radim Lipavský

Velká cena města 
Litomyšl v brokové střelbě
Dne 30. června 2013 proběhne na střelnici OMS
Černá hora soutěž v brokové střelbě. Začátek je v 8
hodin. Bude se střílet na letící asfaltový terč. Soutěž
probíhá pod záštitou města Litomyšl.

Jindřich Groulík, člen střelecké komise OMS Svitavy


