
55. Smetanova Litomyšl byla mimořádná 

Možná tomu nebudete věřit, ale první pohád-
kový příběh v rámci Toulovcových prázdnino-
vých pátků jsme mohli zhlédnout již 9.
července roku 1999. Celkem máme
za sebou 123 pátečních večerů pl-
ných pohádek a muziky. Děti,
které byly před patnácti lety na-
šimi prvními diváky, jsou dnes
mnohdy v roli rodičů a na Špitá-
lek vodí již svoje ratolesti. Celo-
prázdninový maratón pohádek
a muziky není třeba již v Litomyšli
a okolí představovat. Sázka na pravidel-
nost - každý pátek o prázdninách ve stejný čas,
na stejném místě - se ukázala jako dobrá volba. 

A jaký program jsme pro vás připravili na červenec?
Zahájíme oblíbeným divadlem Koráb a pohádkou

Princezna na hrášku. Hudební start prázd-
nin bude patřit Montymu a jeho Neka-

pele. Montyho jste mohli vidět jako
předskokana Tomáše Kluse. V pátek 5.
července s sebou přiveze ještě zpě-
vačku Zuzanu Mimrovou ze skupiny
Bujabéza a multiinstrumentalistu Mi-
lana Šánu, který působí například

v seskupení Koňaboj či Terne Čhave
(obě kapely můžete znát z Pátků 2004).

Pohádku O lakomé mlynářce vystřídá druhý
pátek o prázdninách Jaroslav Uhlíř. Věříme, že zli-
dovělé písničky dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svě-

rák si všichni rádi zazpíváme. Hvězdný bude
i další páteční večer. Na jednom se pódiu po-
tkají tři bratři Malinové - banjista Luboš (Druhá
Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a hous-
lista Pepa (Cop). Doplníme-li tento trojlístek
Pájou Peroutkou ze Spirituál kvintetu, můžeme
se těšit na perfektní hudební zážitek. První po-
lovinu prázdnin uzavře divadlo Andromeda po-
hádkou O chytré kmotře lišce a poté přijde
Epydemye. Jde o beatfolkovou kapelu z Če-
ských Budějovic, která během sedmileté exis-
tence odehrála přes 500 koncertů, a sklízí
úspěchy i v žánrových cenách Anděl. Druhou
polovinu prázdnin otevře pohádka Princ Jaromil
v podání divadla Studna. O hudební start do
druhého poločasu Pátků se postará Václav Kou-
bek s kapelou. 
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Toulovcovy pátky patnáctileté

Letošní 55. ročník Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl se uskutečnil od 13. do 30.
června. Po skončení litomyšlské části pokračoval
ještě do 4. července letní stagionou v Nových Hra-
dech. Během osmnácti dní nabídl tento svátek
hudby 23 pořadů, některé ve více provedeních.
Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem měla s Mou
vlastí premiéru
Krize, která částečně zasáhla i Smetanovu Litomyšl,
se podepsala na počtu festivalových dní. Rozhodně
však nijak neovlivnila kvalitu pořadů, které pro le-
tošek organizátoři připravili. Už jen samotné zahá-
jení Smetanovou Mou vlastí bylo mimořádné. „Bylo
to ještě velkolepější než v minulosti, protože ne
každý ročník zahajujeme Mou vlastí a už vůbec ne

s Českou filharmonií,“ potvrdil ředitel festivalu Jan
Pikna. „Máme velmi dobré vztahy s vedením České
filharmonie a už před dlouhým časem jsme se do-
hodli o jejím hostování na Smetanově Litomyšli
s tím, že pokud všechno vyjde a šéfdirigentem se
stane pan profesor Bělohlávek, budeme chtít Mou
vlast – a vidíte, vše se naplnilo,“ doplnil dramaturg
festivalu Vojtěch Stříteský. Z koncertu byla dokonce
pořízena rozhlasová nahrávka, která bude nyní pu-
tovat světem. Má vlast ze Smetanovy Litomyšle tak

zazní např. v Austrálii, Belgii, Německu, Španělsku,
Švýcarsku, Polsku a Rumunsku. 
Pro filharmoniky a dirigenta Jiřího Bělohlávka byl
zahajovací koncert společnou premiérou. Mou vlast
spolu dvacet let neprovedli. Odměnou jim v Lito-
myšli byl obrovský potlesk.
Potlesk, potlesk a zase potlesk
Toho se dočkaly i další pořady. Po Chrámovém ma-
tiné přidával žesťový soubor Vejvanovského a var-
haník Aleš Bárta efektní Toccatu z Gotické suity
Léona Boëllmanna. Velký aplaus sklidili američtí hu-
debníci ze souboru Camerata Chicago, kteří s rusti-
kálním gustem složili hold naší hudbě, když
přidávali Furianta z České suity Antonína Dvořáka.
Strhující bylo i provedení Orffovy kantáty Carmina
burana, kterou přes dvě stě účinkujících podalo
s entuziasmem, euforií a mistrovstvím. Úspěch měly
i dva vyprodané Koncerty na přání s Vojtěchem
Dykem a B-Side Bandem. „Dokázali jsme si spočítat,
že skladby jako Má vlast, Carmina burana nebo vy-
stoupení Vojtěcha Dyka jsou dobrou volbou. Ovšem
nešlo o žádný kalkul.  strana 8 >

Město chystá e-aukce
pro domácnosti2 3 22Litomyšl má nového

zastupitele a radního
Kinematograf 
zahájí Jiří Menzel

4. července 2013
Ročník XXIII. 7Zpravodaj města Litomyšle

Koncert plný překvapení



2

Mezi litomyšlskými zastupi-
teli se objevila nová tvář.
Je jí primář očního oddě-
lení Litomyšlské nemoc-
nice, a.s. MUDr. Vladimír
Liška (Nestraníci pro Lito-
myšl). „Stal se členem za-
stupitelstva města po
odstoupení doktora Vylíčila
a potom i inženýra Brýdla,“
vysvětlil starosta Litomyšle

Michal Kortyš. Doktor Liška složil na červnovém za-
stupitelstvu slib a stvrdil jej podpisem.  

Volné bylo i místo radního,
kterého v červnu zastupi-
telé tajnou volbou zvolili.
TOP 09 – Fórum občanů Li-
tomyšle navrhla Mgr. Jaro-
míra Kroužila. „Věříme, že
pro své zkušenosti se může
stát platným členem rady
města,“ zdůvodnila návrh
MUDr. Renata Rothschei-
nová. ČSSD vzápětí navrhla
svého kandidáta, kterým

byla Dana Kmošková. „Zastupitelstvo zvolilo členem
rady města počtem 13 hlasů pana Jaromíra Krou-
žila,“ uvedl předseda volební komise Mgr. Josef
Štefl. „Děkuji za důvěru těm, co hlasovali pro,
a těm, co nehlasovali pro, se nedivím a říkám, že
i pro ně se budu snažit funkci radního vykonávat
co nejlépe,“ řekl Kroužil.     Text a foto Jana Bisová

otevřená radnice

Z rady města
RaM schvaluje přijetí grantu z Pardubického

kraje ve výši 35 tisíc Kč na zvlhčovače a odvlhčovače
pro depozitář Městské galerie Litomyšl a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy. 

RaM schvaluje přijetí neinvestičního grantu
z Pardubického kraje ve výši 20 tisíc Kč na realizaci
projektu „Výstava k 140. výročí narození Maxe Šva-
binského", kterou realizuje příspěvková organizace
Městská galerie Litomyšl. RaM pověřuje starostu po-
depsáním smlouvy.

RaM souhlasí s přijetím dotace 10 tis. Kč od Par-
dubického kraje na podporu konference „Současnost
a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. sto-
letí", která se koná 5.-6. září 2013. 

RaM vzala na vědomí informaci vedoucího od-
boru městských lesů o postupujícím prosychání ja-
sanů v příměstském rekreačním lese na Černé hoře
a v PP Nedošínský háj. RaM pověřuje vedoucího od-
boru přijetím opatření vedoucích k zajištění bezpeč-
nosti návštěvníků uvedených lokalit. 

Ze zastupitelstva
 ZaM bere na vědomí, že MUDr. Vladimír Liška slo-

žil slib a složení slibu potvrdil svým podpisem.
 ZaM rozhodlo, že volba nového člena rady města

proběhne tajnou volbou.       
 ZaM zvolilo členem Rady města Litomyšle počtem

13 hlasů pana Mgr. Jaromíra Kroužila.
 ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy STYLE

PLUS s.r.o. do průmyslové zóny Benátská. Firma
žádá o pozemek za účelem výstavby administrativní
budovy a skladovacích prostor. V současné době pů-
sobí v Lanškrouně 10 zaměstnanců, po přemístění
rozšíření firmy. Zájemce vypracuje projekt pro
územní řízení a poté bude prodej znovu předložen
ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace po-
zemku dle tohoto usnesení do 31. 12. 2013.

 ZaM schvaluje smlouvu o úvěru s Českou spoři-
telnou a.s. na projekt „Rekonstrukce ČOV a odkana-
lizování místních částí města Litomyšl - Nedošín,
Lány - 1. etapa". Výše úvěru je 48 000 000 Kč. Úro-
ková sazba bude pevná ve výši 1,65 % p.a. Splácení
úvěru pravidelnými měsíčními splátkami bude zahá-
jeno 31. 7. 2014 a ukončeno 30. 6. 2023. Úvěr ne-
bude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky.

 ZaM bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra
Hrádka na členství v osadním výboru Suchá. ZaM
zvolilo novým členem osadního výboru Suchá pana
Daniela Bise.

Krátce
Dokument režiséra Pavla Přemysla Riese s ná-

zvem Smetana, život žitý zaživa získal na evrop-
ském festivalu filmů o umění Arts&film 2013 v Telči
cenu Grand Prix Vojtěcha Jasného a stal se vítězem
přehlídky. Druhou nejvyšší cenu, České inspirace,
získal cyklus Komici na jedničku z produkce ČT.
Cenu Měst UNESCO si převzala Iveta Toušlová za cy-
klus Rub a líc. 

V sobotu 29. června přijel do Litomyšle v rámci
propagační cyklo-jízdy Pardubickým krajem radní
zodpovědný za oblast cestovního ruchu a sportu
René Živný. Cílem jeho cest je propagace soutěže
Letní pecky, poznej všecky 2, do které je z Lito-
myšle v letošním roce zahrnut Rodný byt Bedřicha
Smetany.                                                    -ms-

Nový zastupitel 
i radní 

Vybíráme ze zastupitelstva
V úterý 25. června se konalo Zastupitelstvo města
Litomyšle. Mezi projednávanými body nechyběly
majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu na rok
2013 nebo návrh nové vyhlášky o ochraně nočního
klidu. 
Dotace na stavební záměry jsou zpět
Zastupitelé odhlasovali poskytnutí investiční dotace
ve výši 780 tisíc korun na pokrytí části nákladů spo-
jených s výstavbou kanalizačních stok, vodovodního
řadu, veřejného osvětlení a komunikace, které
budou vybudovány dle projektové dokumentace Za-
investování zóny pro 16 RD – 1. etapa 6 RD. Město
se tak vrací k poskytování peněz na stavební zá-
měry, které v loňském roce zastupitelstvo pozasta-
vilo. „Byl jsem pro to, abychom dotace poskytovali.
Zarazila mě ale změna přístupu vedení města, které
to nejdříve zarazilo, a nyní poskytovat dotace chce.
Když se to při jedné žádosti zarazí, a při druhé
spustí, tak to vyvolává pocit, že je to jen pro ně-
koho. Byl bych rád, kdyby přístup k přidělování do-
tací na výstavbu byl pro každého stejný,“ reagoval
zastupitel Radek Pulkrábek. „Pozastavení nebylo
v souvislosti s žádnou konkrétní žádostí,“ vysvětlil
vedoucí majetkoprávního oddělení odboru rozvoje
a investic, podle které bylo v té době hodně žádostí
a málo peněz. „Byla recese, nevěděli jsme, jaký bude
rozpočet a příjem ze státní poklady,“ dodal starosta
Litomyšle Michal Kortyš. 
Nová vyhláška o ochraně nočního klidu neprošla
Mezi další projednávané body patřil návrh nové vy-
hlášky o ochraně nočního klidu a regulace hluč-
ných činností. Tento návrh byl reakcí na stížnost
obyvatel bydlících blízko restaurace U Kolji, kteří
poukazovali na nadměrný hluk před touto provo-
zovnou, a rozšiřoval zónu omezení provozu tako-
výchto zařízení na celé město. V současné době je
regulováno především centrum města. Ta se v sou-
časné době týká především centra města. „Myslím
si, že žádná vyhláška nezakáže mladým se bavit.

Pokud se to v poslední době zlepšilo, tak je vidět,
že policie začala důsledně kontrolovat. Nejsem pro
to někoho omezovat v podnikání,“ uvedl místosta-
rosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. Podobného ná-
zoru byl i zastupitel Pulkrábek, který řekl: „Byl
bych pro to, abychom zaváděli regulaci jen tam,
kde je to potřeba a ne plošně. Můžeme zakázat jen
některou ulici.“ Zároveň žádal o vyškrtnutí bodu,
který se týkal omezení činností strojů, přístrojů
a zařízení způsobujících hluk jako např. sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil či křovinořezů
o nedělích a svátcích mezi 6. a 16. hodinou. „Víme,
že se to bude porušovat. Myslím, že zavádíme re-
gulaci, která není potřeba. Chtěl bych vědět, kolik
občanů žádá tuto regulaci. Pokud bychom toto vy-
pustili, tak se nic neděje, můžeme to tam dát poz-
ději,“ řekl zastupitel Pulkrábek. Nová vyhláška
nakonec odhlasována nebyla a v platnosti zůstává
ta původní (www.litomysl.cz - „Obecně závazná vy-
hláška, o ochraně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností”). Zákaz nedělního sekání v ní
najdeme. 
Zastupitel Odstrčil opět neuspěl
Ústy Zdeňka Zitka opět předložil zastupitel Jaro-
mír Odstrčil body týkající se výpovědi smlouvy
s firmou Vodovody s.r.o. a správcování vody v bu-
doucích letech. „Kontrolní výbor konstatoval, že
smlouva je pro město nevýhodná, a doporučil její
vypovězení,“ vysvětlil Zdeněk Zitko. „Jsme v situ-
aci, kdy můžeme udělat regulérní soutěž, do které
se může přihlásit i současný provozovatel, a pokud
jeho podmínky jsou skutečně ty nejlepší, tak
uspěje. My jsme ale přesvědčeni o tom, že můžeme
ty podmínky vysoutěžit ještě lepší a ještě s lepší
kontrolou,“ sdělil Radek Pulkrábek. O této záleži-
tosti se diskutovalo již na květnovém zastupitel-
stvu, kde vystoupil zastupitel Vít Heblt. Uvedl, že
mu je předloženy návrh blízký, protože pokud
existuje firma, která má určitý monopol, bylo by
dobré si pozvat více firem a vybrat si tu nejvýhod-
nější smlouvu. Vyjádřil ale obavy z toho, že zákon
o veřejných zakázkách městu neumožní si vybrat
nejvýhodnější nabídku, ale nařídí vybrat tu, která
bude nejnižší. V případě, že tam bude „podstře-
leno“ něco z toho, co máme, můžeme se dostat do
velkých problémů. Obdobně jako u firmy Hochtief,
která podhodnotila archeologicky průzkum, ale
město ji muselo přijmout. Nerad by se dostal do
situace, že vypovíme stávající smlouvu a pak bu-
deme muset přijmout takovou, která pro nás vý-
hodná nebude, ať už nám ji nabídne kdokoliv.
Nebo se dostaneme do situace, že vodovodní a ka-
nalizační síť bude město muset dát pod správu
městských služeb a bude nás to stát další náklady
na nákup vybavení. 
Stejně jako v květnu, ani v červnu nebyla usnesení
navržená Jaromírem Odstrčilem zastupitelstvem
přijata.  -bj-

MUDr. Vladimír Liška

Mgr. Jaromír Kroužil

Dvě lesní cesty
budou během
prázdnin opraveny
Druhá etapa projektu modernizace lesních cest ve
vlastnictví města Litomyšle se uskuteční během
prázdninových měsíců. Návštěvníci, kteří v tuto
dobu zavítají do lesního komplexu Strakov a Janov,
proto musí počítat s uzavírkou cest Modřinka a Stra-
kovská. „Termín červenec-srpen je nejvhodnější
vzhledem k možným pozdějším problémům s poča-
sím nebo dopravě dříví,“ vysvětlil volbu letních mě-
síců vedoucí odboru městských lesů Petr Novák. 
Druhá etapa navazuje na modernizaci lesních komu-
nikací uskutečněnou v roce 2010, při níž byl opra-
ven dvoukilometrový úsek ze Strakova směrem ke
Kozlovskému kopci. Stejně jako před třemi lety
i letos bude nový asfaltový povrch přínosem nejen
pro lesníky, ale také pro cyklisty, kteří cesty s ob-
libou využívají.
Vysoutěženou cenu projektu ve výši 2,7 mil. Kč bez
DPH bude z 50 % financovat Program rozvoje ven-
kova ČR. Zbylá částka půjde z rozpočtu města.  -bj-
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E-aukce mohou 
přinést domácnostem
úspory
Litomyšl v uplynulých dvou letech nakupovala elek-
trickou energii a plyn pro své úřadovny a zřizované
organizace na komoditní burze. „Zjistili jsme, že se
tímto nákupem dá hodně ušetřit, a rádi bychom po-
mohli zprostředkovat podobné úspory i pro občany
našeho města,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil
Kašpar a dodal: „Obrátili jsme se na firmu eCENTRE,
která tuto službu obstará.“ V praxi půjde o elektro-
nickou dražbu, ve které dodavatelé přes internet sni-
žují své nabídky a snaží se tak získat zakázku
a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je
průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že
dodavatelé o svého klienta férově soutěží.
„Červenec a srpen věnujeme jakési osvětě a podrob-
nému vysvětlování,“ uvedl místostarosta Kašpar
a pokračoval: „Už nyní víme, že setkání se zástupci
firmy eCENTRE a občany, kteří budou mít zájem uše-
třit, se uskuteční 10. září od 16.00 hod. ve Smeta-
nově domě. Hned poté bude zahájen sběr
potřebných dokladů, jež bude přijímat litomyšlské
infocentrum.“ Mezi tyto doklady patří poslední po-
drobné roční vyúčtování za danou komoditu (elek-
třinu či plyn) a aktuální smlouva občana
s dodavatelem. „Jsou to dokumenty, které potřebu-
jeme k tomu, abychom mohli kvalifikovaně formu-
lovat zadání elektronické aukce. Dále s námi občan
podepíše smlouvu, která je zároveň dohodou o plné
moci,“ vysvětlil manažer pro klíčové zákazníky firmy
eCENTRE Ing. Petr Dobeš a pokračoval: „Když si vez-
meme poslední tři aukce, které se uskutečnily pro
domácnosti občanů, tak se podařilo ušetřit v rozpětí
od 17 % do 32 %.“ Je však třeba říci, že úspora se
netýká celkové položky fakturace. „Týká se to pouze
těch položek, které nejsou regulovány Energetickým
regulačním úřadem a jsou čistě nabízeny obchodníky
daných komodit. Vezmeme-li si celoroční fakturaci
za elektřinu, tak z ceny je třeba odečíst DPH a zby-
tek rozdělit na dvě části – cenu za dopravu elektřiny
a cenu za vlastní komoditu, tedy za silovou elek-
třinu. Silová elektřina představuje z celkové ceny
zhruba 35 % až 40 % a lze ji soutěžit. U plynu je to
trochu jiné. Z fakturované částky je ovlivnitelné
aukcí 80 %,“ vysvětlil Petr Dobeš jeden z častých
omylů. Na bližší informace a zkušenosti s e-aukcemi
si ještě před zářijovou schůzkou můžete podívat na
www.ecentre.cz.
Elektronické aukce pro občany považuje za krok
správným směrem zastupitel za ČSSD Ing. Marek No-
vohradský. „Je to nepochybně dobrá zpráva pro
všechny občany Litomyšle. Věřím, že Litomyšlané
možnost ušetřit na výdajích za energie využijí
a aukce bude úspěšná," reagoval zastupitel, který se
tomuto tématu věnoval v květnové Lilii. Přihlásit se
mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Po-
řádající firma pak všechny sdruží, stanoví přesné
podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví
všechny dodavatele energií na trhu, aby o „balík“
domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.
Pro občany je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské
firmě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani
město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení
aukce dodavatel, který e-aukci vyhraje. Věříme, že
již ke konci tohoto roku či začátkem příštího budou
moci někteří obyvatelé Litomyšle čerpat levnější
elektrickou energii a plyn,“ řekl závěrem místosta-
rosta Kašpar. Šetřit totiž začíná občan podpisem
smlouvy s novým dodavatelem a ukončením původ-
ního smluvního vztahu v závislosti na jeho podmín-
kách.   -ms- a -bj-

Zkrácení úředních
hodin na MěÚ
Úřední hodiny na Městském úřadě v Litomyšli budou
v měsíci červenci a srpnu v pondělí a ve středu zkrá-
ceny do 16.00 hod.                                      -red-

Omezení vstupu do lesů
na Černé hoře a v Nedošínském háji

Někteří z vás si zřejmě všimli, že na Černé hoře
a v Nedošínském háji bohužel došlo k hromadnému
odumírání mladých jasanů a prosychání korun sta-
rých jedinců. Příčinou je pravděpodobně kombinace
napadení těchto dřevin lýkohuby a houbou (Chalara
fraxinea), která se do střední Evropy rozšířila počát-
kem nového tisíciletí z Asie. Skutečný důvod tohoto
hromadného odumírání jasanů potvrdí počátkem
července až odborníci z Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, kteří na základě předpo-
kladu dalšího vývoje tohoto onemocnění navrhnou
i opatření. 
Důsledkem tohoto napadení  nejsou jenom hospo-
dářské ztráty, ale vzhledem k tomu,že se většina
prosychajících jasanů nachází v bezprostřední blíz-

kosti hojně rekreačně využívaných cest (alejí),
především ohrožení bezpečnosti návštěvníků pádem
odlomených větví. Z tohoto důvodu budou pracov-
níci městských lesů nuceni takto poškozené stromy
prořezat a v případě nutnosti i pokácet.
Žádáme proto návštěvníky lesa na Černé hoře, aby
do doby provedení nezbytného zásahu nevstupovali
do části za bývalou hospodou (vpravo od silnice
z pohledu od Litomyšle) a stejně tak do celého Ne-
došínského háje.
Po ukončení I. části zásahu (Černá hora a vyvětvení
v Nedošínském háji), kterou předpokládáme  reali-
zovat do konce měsíce července, vás budeme opět
informovat o dalším postupu. 

Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů

Technická infrastruktura ve správním
obvodu úřadu územního plánování

Na webových stránkách města Litomyšle na adrese
http://gis.litomysl.cz/uap/ byla uvedena do zku-
šebního provozu aplikace poskytující veřejnosti in-
formace o technické infrastruktuře ve správním
obvodu zdejšího úřadu územního plánování, které
mu byly poskytnuty jejími vlastníky či správci. 
Naleznete zde data jak o umístění této infrastruk-

tury, tak i informace o jejím vlastníkovi. Pro zlep-
šení orientace je možné zobrazené sítě podkreslit
aktuální katastrální mapou nebo ortofotomapou,
měřit vzdálenosti a plochy nebo získat informace
o stavbách či pozemcích z katastru nemovitostí.

Josef Filipi, vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování

Město si vzalo druhý největší úvěr 
Město Litomyšl odmítlo přijmout dotaci na projekt
Rekonstrukce čistírny odpadních vod a odkanalizo-
vání místních částí Nedošína a Lánů. Plánované sta-
vební akce se však radnice nevzdává a první etapu
projektu bude financovat pomocí úvěru. Smlouvu
na 48 milionů korun odsouhlasili už i zastupitelé.
Úvěr bude město splácet 10 let. Poslední splátka jej
čeká 30. 6. 2023.
„Vysoutěžili jsme 48 milionů korun, což je druhý
největší úvěr po úvěru na krytý plavecký bazén,“
uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.
V souvislosti s touto investicí dochází ke zvýšení
stočného. „Pokud chceme pokrýt splátky tohoto
úvěru, musíme zvednout cenu vody o 6,50 Kč.
Všechny prostředky, které vybereme navíc na stoč-
ném, budeme odkládat v rámci rozpočtu a tato

částka bude rezervovaná na splácení úvěru,“ sdělil
dále Kašpar. „V hospodaření města se zvýšení stoč-
ného projeví vyššími výnosy z nájemného za vodo-
vodní a kanalizační síť. Nájemné pak bude
v účetním systému odděleno od jiných výnosů tak,
aby v každém okamžiku bylo patrné, kolik peněz
z navýšení nájemného jsme přijali na bankovní účet
a kolik peněz z účtu odešlo na splátky úvěru,“ vy-
světlila systém vedoucí Finančního odboru Měst-
ského úřadu Litomyšle Jitka Valentová. 
S úvěrem však nesouhlasí třeba zastupitel Radek
Pulkrábek, který o něm pochyboval již na minulých
zastupitelstvech. „Proč si brát úvěr na něco, na co
můžeme získat peníze jinde,“ reagoval. Smlouvu
s bankou nepodpořil a hlasoval proti. 

-bj-

Změna v pronajímání městských bytů 
Dne 18. 6. 2013 schválila Rada města Litomyšle na
návrh bytové komise novou podobu směrnice města,
která se týká hospodaření s bytovým fondem města.
Změna spočívá v tom, že se zavádí podstatně odlišná
pravidla pro možnost podání žádosti o přidělení
městského bytu takto:
a) žadatel je zletilý, má prokazatelné bydliště mini-
málně po dobu uplynulých 36 měsíců na území
města Litomyšle a integrovaných obcí nebo praco-
viště po dobu minimálně 6 měsíců na území města
Litomyšle a integrovaných obcí a nemá žádné zá-
vazky vůči městu. 
b) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné do-
mácnosti nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost
s volným bytem.
c) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domác-
nosti nemá v nájmu byt s nájemní smlouvou na dobu
neurčitou nebo městský byt. Tato podmínka neplatí,
pokud žadatel předloží doporučení odboru sociální
péče k přidělení odpovídajícího bytu v rámci posuzo-
vání nároku na vyplácení doplatku na bydlení nebo
pokud prokáže, že na 1 obytnou místnost současně
obývaného bytu připadají minimálně 2 osoby při po-
žadavku na přidělení většího bytu nebo maximálně
1 osoba při požadavku na přidělení menšího bytu.

d) žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné do-
mácnosti nemají a v uplynulých 3 letech neměly vý-
pověď z bytu bez nároků na bytovou náhradu na
základě Občanského zákoníku.
e) žadatel nenarušuje ve svém bydlišti občanské
soužití a nikdy neobýval obecní byt neoprávněně.
f) na vyzvání je žadatel povinen plnění těchto podmí-
nek písm. a) až e) prokázat odpovídajícím dokladem.
Touto změnou byla tedy zrušena hranice příjmu ža-
datele (dříve do trojnásobku životního minima)
a nově dává možnost podání žádosti i osobám, které
tady dlouhodobě prokazatelně bydlí bez povinnosti
prokázat se trvalým pobytem v občanském průkazu.
Formulář žádosti o evidenci žádosti o byt je k vy-
zvednutí fyzicky na podatelně Městského úřadu
v Litomyšli nebo odboru místního a silničního hos-
podářství – budova Bří Šťastných 1000 nebo elekt-
ronicky na www.litomysl.cz – sekce úřední
formuláře – odbor místního a silničního hospodář-
ství – Žádost o přidělení bytu. 
Platnost evidence žádosti je i v nové směrnici ome-
zena dobou 3 let od data jejího zaevidování, po
uplynutí této lhůty je třeba samostatně provést ob-
novení žádosti, včetně nového prokázání plnění
výše uvedených pravidel.                     Pavel Jiráň, 

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství
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Konstuktivní – nekostruktivní, koalice-opozice
Naši koaliční kolegové nám, opozici, stále vyčítají
nekonstruktivnost, nespolupráci, boření ideálního
světa, dehonestaci. Lokální média typu místní ka-
belové televize, Sy deníku nám na jedné straně ne-
dají žádný prostor k vyjádření, na druhé straně nás
svévolně masírují a účelově odvádějí pozornost od
podstatných věcí. Na zastupitelstvech v 2/13, 5/13
a 6/13 jsem podával vždy ten samý návrh, který ko-
alice zamítla. Posouzení, zda byl konstruktivní, či
nekonstruktivní nechám na čtenářích a občanech
města.
Usnesení č.1: ZaM ukládá radě města, aby vypově-
děla smlouvu s firmou Vodovody s.r.o. na prvním
nejbližším zasedání RaM. 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo ukládá RaM, aby na
nejbližším ZaM předložilo návrhy variant na správ-
cování vody v budoucích letech. Jedná se o zvolení
jedné z koncepcí, tj. správcování vodovodní a kana-

lizační soustavy města vlastními silami nebo správ-
cování soukromou firmou na základě výběrového ří-
zení.
1.  Kontrolní výbor jednoznačně doporučil ZaM na
svém řádném zasedání v prosinci 2012 smlouvu
o správcování vody s firmou Vodovody s.r.o. vypo-
vědět. (5 : 2)
2.  Pan Jiráň svým vystoupením na únorovém zastu-
pitelstvu jednoznačně potvrdil, že prováděná kon-
trola je zcela nevyhovující.
3.  Současná  smlouva obsahuje pouze elementární,
zákonné povinnosti, které ukládají zástupcům
města se chovat jako dobrý hospodář při správě ci-
zího majetku v souladu s platnými zákony a vyhlá-
škami. Smlouva neobsahuje žádné další mechanizmy
a nástroje, abychom mohli chránit občany města
a jejich majetek a finanční prostředky.
4.  Je velmi smutné, že město neplní ani zákonné
povinnosti vyplývající ze současné platné smlouvy.

Vyúčtování a plán, který předkládá každý rok sou-
časná správcovská firma a rada města ji schvaluje,
včetně předloženého zisku firmy za uplynulé ob-
dobí, je již řadu let zcela v rozporu s platnými zá-
kony. Tuto skutečnost mám jasně potvrzenou
dvěma právními rozbory. Rada tak zřejmě vědomě
nebo nevědomě porušuje povinnosti při správě ci-
zího majetku.
5.  Vypovězením současné smlouvy město nic neri-
skuje. Současná smlouva bude platná do 31. 12.
2014. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby sou-
časná RaM za podpory a spolupráce se všemi zastu-
piteli a dalšími odborníky rozhodla, která z variant
správcování vody je pro město a jeho občany,
s dlouhodobým výhledem, výhodnější.
6.  Pokud město zvolí variantu pronájmu a správco-
vání, nic nebrání současné správcovské firmě, aby
se přihlásila do výběrového řízení. Celý proces bude
jasný, transparentní a spravedlivý. Nová, koncesi-
onářská smlouva umožní městu lepší kontrolu a do-
hled nad nakládáním s veřejnými prostředky.

Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

Co nás čeká?
V posledních letech se toho v naší samosprávě
hodně změnilo. Ačkoliv máme PR dokonale fungu-
jícího města, ve skutečnosti ztrácíme. Snižuje se do-
pravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou.
Slučováním škol přicházíme o žáky a stejnou salá-
movou metodou se okrajuje činnost naší nemocnice.
Díky tomu se snižuje nabídka pracovních příležitostí
a vyvstává otázka, zda se časem občané nezačnou
stěhovat za prací? Z důvodu cenové nedostupnosti
začala generace mých vrstevníků budovat své do-
movy mimo Litomyšl a další ročníky v tom pokračují.
Počet obyvatel Litomyšle dlouhodobě klesá a pár
„Pražáků“, kteří si u nás pořizují „letní byty“ to ne-
zachrání. Zvyšující se množství prázdných obchodů
v centru je také určitým signálem, doufejme, že jen
krátkodobým.  Zkusme se nad tím zamyslet. Je prav-
dou, že jsme ve všem nejlepší, jak se často dovídáme

z různých soutěží? Jsme opravdu městem zeleně
(titul Entente Florale)?  Městem pro nejlepší bydlení
(mnohá ocenění za „dokonalou“ architekturu)? Jedni
z nejatraktivnějších pro turisty (anketa časopisu Tra-
vel in the Czech republic 2008) a jedni z nejlepších
pro podnikání (časté ankety v regionálních novi-
nách)? Určuje skutečně kvalitu života v našem městě
množství získaných dotačních peněz (předvolební
anketa webu aktuálně.cz z roku 2010)?  Vynaklá-
dáme opravdu veřejné prostředky rozumně, jak je
nám tvrzeno v městských médiích?  Zajistí nám naše
architektura a bohatý kulturní život trvalý rozvoj
města?  Vyváží sochy Aleše Veselého a Perská věž
Zdeňka Fránka to, o co přicházíme a co město sku-
tečně potřebuje k rozvoji? 
Připusťme si již skutečnost a začněme věci měnit
k lepšímu, nečekejme na takové zhoršení stavu, že
to bude zřejmé i těm nejzaslepenějším zastáncům

starých pořádků. Otázek jsem položil mnoho a je mojí
povinností navrhnout řešení. Každý problém se za-
číná řešit v momentě, kdy se o něm začne svobodně
a veřejně diskutovat. Vedení města si musí uvědomit,
že jiný názor není automaticky nepřátelský. Městský
zpravodaj má sloužit všem, ne jenom úzké skupince
ve vedení města k budování nálepky dokonalých
vůdců města nebo k vytváření dojmu, že vše, co říká
opozice, je špatné. Co udělat pro změnu k lepšímu?
Nejdříve musíme městský zpravodaj Lilii vyléčit
z chorob jménem chlubivost, cenzura a nedemokra-
tičnost. Díky velice povedené besedě o.s. Generace
89 nám k tomu lék předepsal  odborník na radniční
zpravodaje a legislativu, bývalý poslanec parlamentu
ČR Oldřich Kužílek. To, co vedení města dlouhodobě
odmítalo z úst Patriotů, nyní slyšelo od autority.
Městský zpravodaj nemá sloužit jako hlásná trouba
radnice, ale má přinášet občanům objektivní a vyvá-
žené informace. Prostě řečeno nemalovat vše na rů-
žovo a z chyb, které se stanou, si vzít poučení
a zajistit nápravu. Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Patriot SNK

Začátkem měsíce června zamítl Ústavní soud ČR opo-
ziční návrhy na zrušení tzv. církevních restitucí, a to
proti názoru velké části veřejnosti odmítající nepři-
měřené nároky církví. Stále ale zůstávají pochybnosti
kolem ústavnosti legislativní procedury, uplatnění
nerovného přístupu, zákonné nezrušitelnosti nebo
rozpor s předpisy Evropské unie. Jaké majetkové
a jiné křivdy se vlastně mají zákonem napravit? A co
je křivdou? Nezodpovědné jednání vládnoucích elit,
vedení agresivních válek, genocidní praktiky celých
států, nespravedlivé a násilné rozchvacování spole-
čenského bohatství…? I to vede podle ústavního sou-
dce Jana Musila k bezpočtu křivd, ovšem jejich
zmírnění se oběti většinou nikdy nedočkají.
Jakým příkořím byla vystavena římskokatolická cír-
kev (budoucí největší soukromý vlastník půdy v ČR)
na Litomyšlsku? O čem se příliš nemluví? Podle situ-

ačně politických hlášení SNB z 50. let představitelé
litomyšlských církví navenek prohlašovali, že budou
věrně a poctivě sloužit ve svém povolání tehdejšímu
lidově demokratickému zřízení. Zároveň žádný du-
chovní v celém litomyšlském okrese neodmítnul při-
jmout dle platového zákona služné (zákon
č. 218/1949 Sb.), naopak byli rádi, a biskupský vikář
Marek dokonce prohlásil, že mu plat ze zákona patří,
tak proč by ho nebral. Většinově souhlasili i s postu-
pem vlády v církevních záležitostech, a někteří se do-
konce aktivně zapojili a z kazatelny hlásali o plnění
úkolů, které vláda kladla na zemědělce a pracující.
Svérázně vystupoval farář Kotek z Janova, který ci-
tuji: „…je více sedlákem a hýřilem a jeho činnost se
v otázce náboženské neprojevuje, ba právě naopak
má u sebe dvě ženy a na poslední leči myslivců v Ja-
nově vyváděl jako poslední člověk v obci. Tak i odraz

jeho života je vidět na věřících, kde v hostinci p. Kar-
líka se dosti pije, a poměry v této obci jsou rozhá-
rané…“ Financování církve státem bylo vnímáno jako
náhrada za ztráty na majetku odejmutém podle tehdy
platných právních norem, zejména zákonem
č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě. Často
také probíhaly zábory pozemků z důvodu místní po-
třeby půdy nebo žádalo-li to obecné blaho.
Na Svitavsku církve požadují celkem 22 237 190 m2

pozemků, a to i v bývalých německých částech
okresu, kde byla po válce zavedena národní správa
(na Litomyšlsku byl národním správcem ustanoven
probošt Josef Durek). A protože ani neexistuje věro-
hodný soupis nemovitostí ve vlastnictví církve
k únoru 1948, jsou nároky římskokatolické církve
dosti pochybné a také přehnaně neskromné, i když
jsou seznamy restituovaného majetku zatím tajené.
Stát chce narovnávat staré křivdy, ale konkrétním
ublíženým tím nepomůže a zároveň uškodí všem
ostatním. Max Olšan, ZO KSČM Litomyšl

Komunistická strana Čech a Moravy
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Pohodové prázdniny plné sluníčka a zajímavých zážitků, 
dětem spoustu zábavy a dobrodružství přeje
za ODS Michal Kortyš

Občanská demokratická strana

Vážení spoluobčané,
v květnu tohoto roku jsme vydali a do vašich poš-
tovních schránek nechali roznést druhé vydání na-
šeho občasníku GEN. 
Bohužel, od některých z vás jsme se dozvěděli, že
vaši poštovní schránku GEN minul. Pokud máte

zájem si občasník přečíst, zde je odkaz na elektro-
nickou verzi ve formátu PDF uloženou na našich we-
bových stránkách www.generace89.cz.

Marek Urban, SNK Generace89
http://www.generace89.cz/index.php/aktuality/13
5-druhy-obcasnik-qgenq-je-na-svete.html 

SNK Generace 89

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

Návrh vlakových
jízdních řádů 2013/2014
Do 8. 7. 2013 je možné podávat připomínky k ná-
vrhu nového železničního jízdního řádu 2013/2014.
Návrh tohoto jízdního řádu je umístěn na adrese:
http://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluz-
nost/62508/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-
jr-2011/12
Do 8. července tedy podávejte připomínky na e-mai-
lovou adresu jaromir.drabek@litomysl.cz, na tel.
číslo 461 653 326 nebo osobně na Odboru místního
a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl
na Bří Šťastných 1000 (referent Jaromír Drábek).
Aby bylo možné připomínky zahrnout do sou-
hrnného materiálu, prosíme o dodržení termínu do
10.00 hod. v uvedený den.                     Pavel Jiráň, 

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

mačky byly myslím
v květnu, Portmoneum
jsme otvírali v červnu,
v září se otvírala
škola… Šlo to všechno
hrozným fofrem. Teď už
nejde nic. Všechno je
zablokovaný, zabooko-
vaný. Každý na něčem
chce vydělat, na něčem
trhnout. O to tady ten-
krát nikomu nešlo,
proto to dopadlo, jak
dopadlo. Dům stojí
a stojí v tom stavu, ve
kterém jsme ho před těmi dvaceti lety zanechali.
A díky nakladatelství Paseka, které do něj neustále
investuje nějaké peníze, je už dvacet let otevřeno

pro veřejnost.
Při příležitosti 20. výročí otevření

Portmonea byl divadelním souborem
Filigrán odehrán Váchalův Krvavý
román…
Divadelní představení Krvavého ro-
mánu bylo nově nastudované po deseti
letech den před představením. Je to ta-
ková vzpomínka pro nás, co jsme to
tenkrát zažili, a všechny chyby, které

tam nyní byly, byly autentické (smích). Na Jirá-
skově Hronově řekli, že to je ta nepříšernější zále-
žitost, že je to ostuda českého divadla a Jiráskova
Hronova vůbec. 
K Ladislavu Horáčkovi se připojil emeritní starosta Mi-
roslav Brýdl a jeho slova ještě doplnil: 
Když jsem nastoupil jako starosta, tak paní Randá-
ková říkala, pojďte se podívat do toho domu. Ten je
nádherný, ten by se měl tady udržet. Bohdan Ko-
pecký byl tehdy správcem tohoto domu za Národní
galerii. Paní Randáková, Láďa, Bohdan Kopecký a já
jsme si řekli, že opravdu stojí za to, aby se dům za-
chránil. Jsou tady lidé, kteří na tom velmi partici-
povali, a dneska vidíte ten výsledek. Kdyby sem
nepřišel Láďa Horáčků, tak by tady spousta věcí ne-
byla. V roce 1991 zakoupilo nakladatelství Paseka

Ve středu 26. června tomu bylo 20 let, co se otevřelo
Portmoneum – Museum Josefa Váchala veřejnosti.
Návštěvníci díky tomu mají možnost obdivovat
zvláštní, ale nádherné malby Josefa Váchala. Nebýt
restaurátorských prací před lety, tuto příležitost mít
nemuseli. Za vším ale hledejme Ladislava Horáčka
z nakladatelství Paseka, jehož zásluhou Portmo-
neum přežilo. 

Jaké to bylo před těmi 20-23 lety, když Portmo-
neum dostávalo „nový“ kabát?
Skupinu restaurátorů vedl Jiří Látal. Pracoval s ním
Honza Turský, Láďa Kryl a Jarda Horálek, který bo-
hužel během restaurátorských prací zemřel. Je to
taková nostalgie vzpomínat na to, jak jsme začínali.
Co všechno se dalo dělat v 90. letech… Třeba naku-
povat takovéhle baráky od Národní galerie. Pak se
dal získat z bývalého národního výboru umakartový
stůl, čtyři židle a staré postele z nemocnice s mat-
racemi staršího data. Všechno bylo do
Portmonea dovezené a na tom stave-
ništi restaurátoři a já jsme žili dva roky
mezi tím harampádím. 

Kdo dále se podílel na opravě Port-
monea?
Parta zedníků pana Vaňáska, pan Va-
ňásek už také není mezi námi, kteří
tomu domu dali neskutečný ráz. Ty
omítky jsou na dnešní dobu výji-
mečný. Práce na baráku byla také výjimečná. Člo-
věk, bez kterého by to vše nebylo, byl tehdejší
starosta Miroslav Brýdl, který sehnal všechno, a do-
konce i trochu peněz. Současný starosta tady dělal
elektriku. Mikuláš Hulec dělal architekturu toho
domu. Dohlížet na stavbu chodil Arnold Bartůněk,
který s námi chodil i do hospody a pak s námi začal
dělat restaurátorskou školu.

Na co z té doby nejvíce vzpomínáte?
Nejvíce vzpomínám na guláš Járy Horálka, nad kte-
rým bylo na zdi připsáno: Česnek nakonec. Česnek
se teda vždy přidával až do talířů a guláš se vařil
pořád. My jsme odešli třeba na 6 hodin do hospody
a tady pořád bublal guláš. 

Zmínil jste restaurátorskou školu…
Ta měla přijímačky před více než dvaceti lety. Přijí-

od Národní galerie v Praze Portmanův dům včetně
maleb s úmyslem devastované dílo zachránit. Ná-
stěnné malby byly skutečně v žalostném stavu. Část
plochy maleb byla ztracena při výměně oken a dveří
v 70. letech a osudovou událostí byl zejména požár
na konci 70. let. Vlivem zateklé vody došlo k oddě-
lení maleb od nosných omítek, částečnému opadání
a zvětšení prasklin. Navíc byla malba před zaháje-
ním restaurátorského zásahu pokryta sazemi, pra-
chovými nečistotami a místy i výkvětem sanytru.
Narušená statika stavby se projevila puklinami
v klenbě. Celková nesoudržnost maleb s hlinkovými
podklady a špatný stav omítek vedl k rozhodnutí
realizovat nejnáročnější a také nejriskantnější re-
staurátorský postup - transfer maleb, což znamená
jejich sejmutí a opětné osazení na nové omítky. Po
sejmutí transferů byly odstraněny zbytky omítek
a během léta 1992 provedla stavební firma všechny
práce podmiňující úspěšnost záchrany díla: novou
střechu, zpevnění klenby, izolace a nanesení nových
omítek. Do června 1993 pak restaurátoři umístili
malby zpět na stěny, provedli barevnou retuš a čás-
tečnou rekonstrukci pomocí dochované fotodoku-
mentace.                                                    -red-

Portmoneum oslavilo 20 let od otevření 
výstavou a Krvavým románem

Ladislav Horáček
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Odbor místního a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu Litomyšl, do jehož agendy patří mimo
jiné povolování uzavírek, objížděk a jiných doprav-
ních omezení, upozorňuje veřejnost, že podle plat-
ného zákona č. 13/1997 Sb. umísťuje informace
o výše uvedených situacích do aplikace Jednot-
ného systému dopravních informací pro ČR. Veřej-
nost má přístup k těmto informacím ze stránek
DOPRAVNÍ INFO CZ, které se nachází na:
http://www.dopravniinfo.cz/hlavni-strana. Zde
jsou umístěny informace o všech aktuálních uza-
vírkách, objížďkách a jiných dopravních omezeních
na území celé České republiky a výběrem Pardubic-
kého kraje na interaktivní mapě České republiky
se aktivuje území správního obvodu MěÚ Litomyšl
s příslušnými informacemi. Na této interaktivní
mapě lze samozřejmě nalézt i informace o uzavír-
kách, objížďkách a jiných dopravních omezeních
na území Litomyšle a integrovaných obcí. Doporu-
čujeme hlavně odpovědným pracovníkům podnika-
telských subjektů, aby výše uvedeným stránkám
věnovali trvalou pozornost.  

Tomáš Rádek, referent odboru místního 
a silničního hospodářství

Místní dopravní
omezení na
dopravniinfo.cz

Cyklobusem Českomoravským 
pomezím i letos

Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si od
roku 2006 našel již mnoho příznivců. I v letošním
roce bude linkový autobus uzpůsobený pro převoz
jízdních kol od posledního červnového víkendu vy-
jíždět na svou trasu po turisticky atraktivních mís-
tech na pomezí Čech a Moravy. Cyklisté i pěší turisté
tak budou opět moci poznávat nejen krásy pěti his-
torických měst Českomoravského pomezí, ale také
dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových
Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maš-
tale, rozhledna na Kozlově nebo zřícenina hradu
Cimburk.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a neděli
od 28. června do 29. září, celkem tedy čtrnáct pro-
dloužených víkendů. Možnost dostat se blíže

k atraktivitám Českomoravského pomezí vám nabí-
zíme díky spolupráci měst Litomyšl, Svitavy, Morav-
ská Třebová, Vysoké Mýto a Polička. Projekt opět
podpořil také Pardubický kraj.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes Svi-
tavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou Tře-
bovou, Svitavy, Českou Třebovou a Litomyšl do
Poličky a večer zpět. V sobotu se dostanete z Poličky
přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Litomyšle,
České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět.
Nedělní trasa je vedena přes stejná města a obce
jako sobotní, ale v opačném směru.
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který na-
bízí několik možností, jak ušetřit. Výrazné slevy
jsou poskytovány dětem (do šesti let zdarma, do

patnácti let sleva 50%) a osobám ZTP. Je možné vy-
užít také výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky.
Letáky s přesným jízdním řádem, mapkou a něko-
lika tipy na výlet jsou k dispozici ve všech infor-
mačních centrech regionu a distribuovány budou
i na nádražích a ve vlacích Českých drah. Další in-
formace najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Přejeme šťastnou cestu plnou nezapomenutelných
zážitků!    Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

Jantarová komnata v zámecké jízdárně
Jízdárna je jedním z jedenácti
objektů, které „vracíme do ži-
vota“ v rámci projektu Revitali-
zace zámeckého návrší. Po staletí
je důležitou součástí jedinečného

areálu zámeckého návrší. Autoři návrhu rekon-
strukce Petr Hájek, Tomáš Hradečný a Jan Šépka vý-
znam i historické souvislosti při své práci plně
respektovali. 
„První údaje o stavbě jízdárny jsou z roku 1635,“
říká Petr Hájek a pokračuje: „Po roce 1726 prováděl
obnovu po požáru architekt F. M. Kaňka. V 70. le-
tech 20. století proběhla rozsáhlá úprava celého ob-
jektu. Kvůli zajištění dostatečné únosnosti z důvodu
plánovaného umístění archivu do prostoru podkroví
jízdárny byl v rámci těchto úprav zbudován také be-
tonový strop a krov. V našem návrhu jsme se snažili
respektovat alespoň ty části historických kon-

strukcí, které se nám do dnešních dní dochovaly.
Z uliční fronty se obnovila původní velikost oken-
ních šambrán včetně venkovní bosáže. Ve štítové
zdi byl zmenšen novodobý vstup do archivu. Histo-
rická budova jízdárny byla rekonstruována a vstupní
portál byl restaurován. Funkce archivu byla v pod-
kroví zachována,“ vypočítává Hájek. 
Investor od počátku zamýšlel vytvořit z jízdárny
multifunkční variabilní prostor vhodný pro pořádání
koncertů, promítání filmů, pořádání konferencí i vý-
stav. „Chtěli jsme co nejméně zasahovat do histo-
ricky cenné budovy, zvolili jsme koncept nového
vloženého posuvného objektu, který může jízdárnu
rozdělit, a umožnit tak rychlou proměnu funkce
a akustiky,“ říká další z architektonického trojlístku
Tomáš Hradečný a přibližuje podrobnosti: „Nový ob-
jekt je složen ze dvou částí - posuvného čela a pev-
ného korpusu. V korpusu jsou umístěny šatny

účinkujících, prostor techniků a sociální zařízení pro
hosty. Posuvné čelo pojíždí po kolejnicích v podlaze
a jako paravan vymezuje prostor pro jednotlivé
akce. Tímto způsobem můžeme nastavit proporce
prostoru, a tím i jeho akustické parametry. Posuvné
čelo slouží po odsunutí jako prostor techniků. Pod-
lahu tvoří praktikábly, jež umožňují samostatný
zdvih pódia, elevaci hlediště nebo individuální čle-
nění podlahy při výstavách. Scénická osvětlovací
technika, akustické rezonátory a další potřebné
prvky jsou umístěny na nezávislé konstrukci pod
stávajícím betonovým stropem sálu.“ 
Všechny nové prvky jsou navrženy jako kombinace
oceli a průsvitného laminátu lehce jantarové barvy.
„Šlo o to umístit do zámecké jízdárny jakýsi šperk,
který bude mít své kouzlo adekvátně odpovídající
prostředí multifunkčního prostoru. Šperk, který
bude zároveň moderní a zároveň funkční,“ dodává
architekt Jan Šépka.    
Svoji velkou premiéru si odbyla „jantarová kom-
nata“ v rámci zahájení 55. ročníku Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl. Při příle-
žitosti 100. výročí narození jedné z nejvýznamněj-
ších osobností českého výtvarného umění druhé
poloviny 20. století Václava Boštíka zde byla insta-
lována první část výstavy s názvem Hledání ztra-
ceného ráje. Od 17. srpna do 15. září zde bude
k vidění výstava ke 150. výročí od založení Umě-
lecké besedy. Těšit se můžete na díla 25 umělců a 8
sochařů. 
Jízdárna patří spolu se zámeckým pivovarem k prv-
ním dvěma objektům, které prošly úspěšným kolau-
dačním řízením. Velmi zajímavé a účelné se ukazuje
vnitřní propojení mezi těmito objekty.

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl, foto František Renza

Už během letošních prázd-
nin si můžete užít spoustu
zábavy s novou unikátní
soutěžní hrou pro uživa-
tele chytrých mobilních
telefonů. Geofun, který
vychází z populárního geo-
cachingu, vás provede po nejzajímavějších místech
našeho regionu. To však není zdaleka vše. Pokud se
zapojíte do naší hry, čeká vás mnoho netradičních
zážitků. Navštívíte oblíbené atraktivity Českomorav-
ského pomezí a dozvíte se spoustu zajímavých in-
formací, budete se bavit při plnění nevšedních
úkolů, sbírat body a soutěžit o hodnotné ceny.
Jak už napovídá podtitul „Známé i neznámé osob-
nosti Českomoravského pomezí“, vašimi průvodci

v nové hře budou vybrané
osobnosti spojené s městy
Svitavy, Litomyšl, Polička,
Moravská Třebová a Vysoké
Mýto. Seznámit se s nimi mů-
žete už dnes v animovaných
filmech na portálu www.ce-

skomoravskepomezi.cz.
Nejúspěšnější hráči Geofunu získají nejen atraktivní
ceny, ale také se zařadí po bok hrdinů animovaných
filmů a stanou se novými osobnostmi Českomorav-
ského pomezí. Aplikaci Geofun určenou pro všechny
telefony s operačním systémem Android a iOS, si mů-
žete zdarma stáhnout na www.ceskomoravskepo-
mezi.cz/geofun.

Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

Nová hra Geofun vás bude bavit
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Na modernizaci „zušky“ se již začalo pracovat
Již několik týdnů pracují zaměstnanci firmy Bro-
mach, která vzešla z výběrového řízení, na stavební
části projektu Inovace studijních programů podmí-
něná modernizací prostor Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany v Litomyšli. Na financování všech
částí se městu podařilo získat dotaci z Regionálního
operačního programu (ROP) NUTSII Severovýchod ve
výši 60 % ceny projektu, zbytek doplatí radnice za
pomoci úvěru. 
Stavební firma pracuje na půdní vestavbě, která
rozšíří kapacitu ZUŠ o další učebny a o sál pro
zhruba 80 osob. Přístup do tohoto podkrovního
prostoru bude řešit vstup ze dvorku. Ten se zastřeší
prosklenou střechou a pod ní se umístí schodiště.
„Stavba je však jen částí celého projektu. Dále
půjde o dodání nábytku, hudebních nástrojů
a hardware a software,“ uvedl vedoucí Odboru roz-
voje a investic Městského úřadu Litomyšl František
Zachař. Práce probíhají za provozu školy, což
s sebou nese určitá negativa. Budova má za sebou
demolici komínů a stropů a odkrytí střechy. „Do-
savadní praxe ukázala, že realita nebude tak zlá,

jak jsme očekávali. S vedoucími stavební firmy je
bezproblémová domluva. Snažíme se oboustranně
respektovat a skloubit potřeby školní i stavební.
Doufám, že nám tato spolupráce vydrží,“ řekla zá-
stupkyně ředitele základní umělecké školy Markéta
Hegrová a dodala: „Dočasně jsme ztratili kvůli
zvýšení stropů učebnu hlasové výchovy, což je
v našich prostorových podmínkách opravdu kom-

plikované, ale podařilo se nám výuku překombino-
vat tak, abychom se vyhnuli hledání externích pro-
storů - učeben mimo ZUŠ. Tímto ještě jednou
děkuji žákům a rodičům za pochopení.“ 
Stavební práce by měly být dokončené do konce
letošního roku. Jejich cena je zhruba 7,5 milionu
korun. „Co projekt škole skutečně přinese, ukáže
až realita. My se teď těšíme na nový (a hlavně
větší) koncertní sál, který nám v současné době
opravdu chybí, a na nové učebny. Těšíme se na
školní nahrávací studio, na nové možnosti výuky
hudební nauky a dětských pěveckých sborů. Díky
novým prostorovým možnostem se budeme moci
pustit do nejrůznějších projektů, postavených na
spolupráci všech oborů - hudebního, výtvarného,
dramatického a tanečního,“ sdělila Markéta He-
grová, která zároveň doufá, že rekonstrukcí budovy
a rozšířením a modernizací výuky se zvýší prestiž
školy a zatraktivní vzdělávací nabídka školy tak,
aby vzrostl zájem dětí o studium. 

Text a foto Jana Bisová

Piaristický kostel Nale-
zení sv. Kříže, který
v současné době pro-
chází rekonstrukcí
v rámci projektu Revi-
talizace zámeckého ná-
vrší v Litomyšli, by
mohl po svém dokon-
čení nabízet nevšední
podívanou v podobě
uměleckých děl akade-
mického sochaře Vác-
lava Ciglera ve
spolupráci arch. Mi-

chala Motyčky. Pokud se najdou finanční pro-
středky, budou v této barokní památce umístěny tři
zcela jedinečné výtvory. V jednání je i prvek čtvrtý,
na který by se návštěvníci chodili dívat do chrámové
krypty. 
Po potopě umístil Bůh duhu na oblak jako znamení své
smlouvy s člověkem (Noe, 3)
„Naše výtvarná koncepce řešení daného prostoru vy-
chází z vědomí respektu k tak mimořádné barokní
architektuře, kterou bychom chtěli zvýraznit něko-
lika výtvarnými prvky v souladu s nově zamýšleným
společenským využíváním daného prostoru,“ uvedl
Václav Cigler a dodal: „Když jsme před časem přišli
do tohoto prostoru, byl velice zdevastovaný
a prázdný. A to prázdno bylo nádherné a vedlo nás
k zamyšlení, co s ním, jak s ním pracovat.“ Pomoc
s jeho uchopením jim nakonec poskytla bible.
„Vztah toho nahoře a pozemšťana by měl být zpe-
četěný smlouvou na principu duhy, tak jsme si my-
sleli, že sklo ve schopnosti rozkládat světlo
a vytvářet duhu bude tou správnou připomínkou
toho, co je mezi námi a jde mimo nás,“ sdělil Cigler. 
Sloup, Menza a Světelný kříž
Dvojice se zaměřila především na střední část kos-
tela. Na prostor, kde se protínají hlavní loď s příč-
nou lodí zakončenou kupolí. Ze středu kupole
navrhují zavěsit na subtilním lanku trojboký hranol
– „Sloup“, který by rozkladem světla vytvořil duhu
‐ jako symbol zmiňovaný biblickou literaturou.
Tento optický hranol by byl volně zavěšený nad
kruhovou skleněnou plochou. „Tato plocha není jen
zrcadlem. Je to vrstvené sklo, které by mělo evoko-
vat barevností vodu,“ upřesnil Michal Motyčka. Dal-
ším prostorovým prvkem má být „Menza“ – oltářní
stůl - v podobě skleněného kvádru zevnitř prosví-

Díla Václava Ciglera a Michala Motyčky
v piaristickém kostele? Ano, pokud budou peníze

Na výzdobě kostela se podílela řada dalších význam-
ných umělců ‐ sochy čtyř evangelistů v křížení a sv.
Václava a sv. Prokopa na fasádě vytvořila dílna M.
B. Brauna (Jiří Pacák), klenbu kupole vymaloval
r. 1728 Václav Jindřich Nosek a obraz na hlavním
oltáři pochází od významného italského malíře F.
Trevisaniho.
Vybavení kostela utrpělo několika požáry ‐ zejména
v letech 1735, 1775 a 1814. Kostel sloužil především
bohoslužbám otců piaristů a studentů piaristických
škol. Stal se také místem posledního odpočinku pří-
slušníků řádu i hrabat z rodu Trautmannsdorfů
a Valdštejnů‐Vartenberků. Piaristé opustili Litomyšl
v roce 1948. V letech 1948‐1949 proběhla na dlou-
hou dobu poslední oprava kostela (opravy věží
a krytiny). Už od roku 1958, kdy byl poprvé ofici-
álně konstatován havarijní stav celého kostela, se
pak táhnou neúspěšné snahy o jeho rekonstrukci.
V roce 1972 byl kostel převeden do vlastnictví státu
(od té doby ho spravuje Památkový ústav v Pardu-
bicích). Teprve v roce 1978 byl zpracován projek-
tový úkol na celkovou rekonstrukci, práce však ani
poté nezačaly. V letech 1981‐1982 bylo demonto-
váno vnitřní zařízení kostela a část vybavení byla
předána k restaurování; k plánované demontáži
soch evangelistů a varhan však už nedošlo a práce
byly opět zastaveny. Realizovaný projekt Revitali-
zace zámeckého návrší je mnohými přijímán právě
díky tomu, že zahrnuje i opravu této barokní pa-
mátky, která je neodmyslitelnou součástí panora-
matu města Litomyšle a je jednou z nejvýznam-
nějších barokních staveb regionu.

Text a foto Jana Bisová,
vizualizace Václav Cigler

Autoři přímo v kostele představili svůj záměr. 

ceného. Takto vyzařované světlo, střídavě větší
nebo menší intenzity, by rovněž evokovalo její du-
chovní hodnotu neodmyslitelně spojenou s daným
prostorem. „Vnitřní světlo oltářního stolu je možné
zapínat při výjimečných příležitostech. Při vypnutí
se objekt stává částečně difúzním a éterickým,“ vy-
světlil sochař. Posledním výtvarným a obsahově vý-
znamným prostředkem je „Světelný kříž“ v podobě
laserových linií protínajících obě kostelní lodě. „V
případě Světelného kříže vytváříme neviditelnou
mlhu a díky tomu můžeme světelný kříž vidět
i během dne. Můžeme dokonce ovlivnit i jeho
délku,“ popsal technologii, která by byla umístěna
na římsách v ose hlavní lodi a transeptu, architekt
Motyčka. 
I krypta by mohla mít své umělecké dílo
Tyto tři prvky by mohl doplnit ještě jeden v prostoru
prázdné krypty, která je právě v místě křížení lodí.
„Navrhujeme zde vytvořit instalaci intimní povahy na
principu kubického objektu vytvořeného z vrstev ta-
bulového skla a prosvětleného štěrbinami ve tvaru
kříže po jeho obvodu. Nad „oltářem“ navrhujeme za-
věsit plochý kovový kříž prosvětlený středem vedené
linie zakončeného čtyřmi hranoly fialově zbarveného
skla,“ popsal objekt Václav Cigler. 
Realizace závisí na penězích
Rekonstrukce kostela Nalezení sv. Kříže by měla být
hotová do konce letošního roku. O tom, zda v pa-
mátce nakonec najdeme i Ciglerova a Motyčkova
umělecká díla však rozhodnout finance. „Je to ve-
liká šance pro Litomyšl. Tento projekt může Lito-
myšl vynést k nebeským výšinám výtvarného
umění,“ řekl PhDr. Pavel Chalupa, ředitel Smetanovy
výtvarné Litomyšle, během které byl projekt před-
staven. „Je stále možné pro projekt finančně něco
udělat,“ dodal ředitel. „V případě prvních tří prvků
očekáváme kladné závazné stanovisko památkové
péče,“ uvedl Antonín Dokoupil, vedoucí oddělení
rozvoje Odboru rozvoje a investic Městského úřadu
Litomyšl. 
Historie chrámu
V roce 1714 začal majitel litomyšlského panství
hrabě František Václav z Trautmannsdorfu se stav-
bou nového velkého kostela a nových škol. Namísto
původních plánů Mikuláše Rossiho byl přijat projekt
významného barokního architekta Giovanni Battisty
Alliprandiho. Po jeho smrti v roce 1720 dokončoval
stavbu kostela František Maxmilián Kaňka, který jen
upravil vzhled fasád a byl zřejmě autorem interiérů.
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Toulovcovy pátky
patnáctileté

55. Smetanova Litomyšl byla mimořádná
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Nejsme festival, který by šel prvoplánově po stan-
ding ovation. Těší nás však, že lidé své nadšení dá-
vají najevo. Naši návštěvníci už dobře poznají, jestli
a kdy muzikanti podávají stoprocentní výkon,“ řekl
dramaturg a dodal: „Obrovský úspěch ale měly
i další pořady - samozřejmě Pocta Vaňhalovi byla vy-
aplaudovaná. Ale i reakce po Sicilských nešporách
nebo Donu Giovannim byly velmi příjemné.“ 
Koncert plný překvapení
Je asi zbytečné hovořit o dalších pořadech, protože by
to bylo pomyslné nošení dříví do lesa. Zmiňme pouze,
že divadelní řada měla pět titulů. Operní scény z Prahy
a Brna provedly Verdiho Sicilské nešpory a Othella,
Mozartova Dona Giovanniho, Smetanovy Dvě vdovy
a také Dvořákova Jakobína. Organizátoři i letos mysleli
na malé diváky a připravili pro ně operní pohádku Pa-
pageno hraje na kouzelnou flétnu a představení
(Vy)prodaná nevěsta v podání Dětské opery Praha. Co
však opominout nelze, je Koncert plný překvapení,
který při příležitosti 30 let své spolupráce s festivalem
připravil dramaturg Vojtěch Stříteský, a zaznamenala
Česká televize. Pozval na něj přátele - slavné umělce,
kteří se představili i v nepříliš obvyklých polohách.
Vystoupil například houslista Pavel Šporcl, Jiří Pavlica
se souborem Hradišťan, slovenský trumpetista Juraj
Bartoš, varhaník Aleš Bárta, Filharmonii Bohuslava
Martinů Zlín řídil Stanislav Vavřínek, z turné v Asii
dorazil jako překvapení skvělý Radek Baborák, ale
(jako záskok) zazpívala také Eva Piknová ze Smeta-

novy Litomyšle, o.p.s. „Byl to skutečně koncert plný
překvapení pro pořadatele, hudebníky i diváky. Chtěl
bych vyjádřit obdiv zlínské filharmonii. Zcela se pod-
řídili situaci, a dokud nebylo vše v pořádku, tak
z mnohahodinové zkoušky neodešli. Bylo to od nich
mimořádné a neslyšel jsem od nich jediné slovo za-
brblání. Zlíňáci se chovali tak, jako by byli na náv-
štěvě, na kterou se těšili,“ řekl Vojtěch Stříteský. „Rád
bych poděkoval všem, nejen divákům za přízeň, kte-
rou projevují Smetanově Litomyšli, ale také všem ko-
legům ze štábu v čele s Evou a Janem Piknovými,
Karlem Kalouskem, Leošem, Janou a Jitkou,“ dodal
přímo na scéně moderátor - dramaturg, který si za-
kládá na tom, že festival přináší věci lidmi nečekané.

Staveniště, ale uklizené
Také letos se festival odehrával na „staveništi“. Na
jeho lesku to však nic neubralo. Organizátoři se za
spolupráce s radnicí a stavební firmou snažili přinést
maximální komfort. „Na nádvoří jsme nakladli štěrk,
takže v těchto místech se to hodně zlepšilo. Předtím
tam byly kaluže a bahno. Sice zůstalo rozestavěné
předzámčí, takže to „wow“ člověk udělal až po
vstupu do nádvoří, nicméně jsme dělali vše proto,
aby alespoň po dobu festivalu bylo vše poklizeno
a urovnáno,“ sdělil Jan Pikna. „Smetanova Litomyšl
byla ještě částečně omezována stavebními pracemi
na několika objektech,“ potvrdil starosta Litomyšle
Michal Kortyš a vzápětí dodal: „Ovšem již za rok
bude možné vidět konečný výsledek našeho sna-
žení. Malou ochutnávkou letos byla jízdárna, která
se proměnila v architektonicky neotřelý prostor,
a důstojné zázemí pro hosty v sálech pivovaru.“
Česká televize bez „Smetanovy Litomyšle den po dni“ 
Letos Česká televize nevysílala pořady Smetanova
Litomyšl den po dni, jak tomu bylo v minulých le-
tech. Tento formát zůstal jen Pražskému jaru. „Místo
toho jsme vybojovali natáčení sběrného dokumentu
o přípravách a průběhu festivalu,“ sdělil na závěr
Jan Pikna. Dokument nese pracovní název Pět „P“
Smetanovy Litomyšle, což značí Pořady, Peníze, Pu-
blikum, Počasí, Pořadatelé - silné i slabé stránky vel-
kého open air festivalu pořádaného v malém městě.
Datum vysílání pořadu zatím nebylo stanoveno.

Jana Bisová, foto Jana Bisová a František Renza

Othello Don Giovanni

Papageno hraje na kouzelnou flétnu Vojtěch Dyk a B-Side Band

Smetanovo náměstí 91, tel., fax: 461 612 767

• zahájen provoz letní terasy zvětšené o dětský koutek
• rozšiřujeme otevírací dobu – denně a to od 8.30 do 23 hodin

• prodej kopečkové zmrzliny, zvýhodněné snídaně, teplá jídla po celý den 
• velký výběr dortíků a různé dezerty, čerstvé zeleninové nebo ovocné saláty 

• italské tiramisu, bohatý výběr zmrzlinových pohárů a koktejlů
• více než 10 druhů italské kávy Lavazza

• každou neděli venkovní grilování – steaky, ryby, krevety či italské klobásy
• NOVINKA – rodinná pizza – BIG PIZZA průměr 45 cm od 100 Kč 

a dílky 1/4 z 45 cm za 27 Kč

Již nyní se těšíme na příjemně strávené dny a večery na naší slunné terase 
s příjemnou italskou hudbou u vychlazeného pivečka Plzeň či vínečka 

s naší pravou italskou pizzou.

PIZZERIA BELLA NAPOLI

Užijte si léto s padesátkou slev!
I v letošní sezóně přináší Českomoravské
pomezí všem turistům i domácím možnost
navštívit spoustu zajímavých míst regionu
vymezeného městy Litomyšl, Moravská Tře-
bová, Svitavy, Polička a Vysoké Mýto a uše-
třit několik set korun, možná i více. Stačí, když si
zdarma pořídí slevovou knížku Bonus pas, a mohou
začít užívat všech výhod, které přináší. Bonus pasy
jsou k dispozici v informačních centrech i u všech

poskytovatelů slev a výhod, mezi které patří
hrady, zámky, muzea a galerie, ale i spor-
tovní, ubytovací a wellness zařízení, restau-
race či kavárny. O Bonus pasy a další
zajímavé ceny může také soutěžit každý,

kdo se stane fanouškem Českomoravského pomezí
na Facebooku. Aktuální informace o programu
Bonus pas najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz.

Jiří Zámečník
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Tento písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a re-
žisér s sebou do Litomyšle přiveze další dva výborné
muzikanty - baskytaristu Jana Ponoc-
ného a saxofonistu Jaroslava Je-
řábka. 
Další kapely a divadelní spo-
lečnosti vám představíme
v srpnovém vydání Lilie. Vě-
říme, že i přes úsporná opa-
tření, která při přípravě Pátků
panovala, se nám podařilo sesta-
vit pro vás zajímavý program.
Vstupné bude opět dobrovolné, ale drobné doma ne-
nechávejte. Stejně jako v uplynulých letech mohou
pomoci znevýhodněným či postiženým dětem
v rámci sbírky Pomozte dětem. Součástí každého ve-
čera bude i tentokrát losování o ceny. Odměňovat
budeme také naše nejvěrnější malé diváky. Během
celých prázdnin budeme na hrací karty udílet ra-
zítka za účast a v rámci posledního prázdninového
Pátku losovat mezi těmi nejvěrnějšími celkem 15
hodnotných cen.
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert – vše na
Toulovcově náměstí. V případě nepříznivého počasí
se akce koná v Music Clubu Kotelna. 

Za pořadatele Michaela Severová
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nách prestižní výstavní prostor, kterým je zámecká
jízdárna. Ta měla premiéru při výstavě Václava Boš-
tíka. Rekonstrukce jízdárny je mimořádný architek-
tonický počin,“ vyzdvihl jedinečnost jízdárny pro
výstavní účely ředitel Smetanovy výtvarné Lito-
myšle PhDr. Pavel Chalupa.
Smetanova výtvarná Litomyšl se stala pro návštěv-
níky festivalu i milovníky umění neodmyslitelnou
součástí zdejšího letního výtvarného života.  

-red-, foto Jana Bisová, František Renza 
a Tereza Jiroušková

Devátá Smetanova výtvarná Litomyšl 
vsadila především na známá jména

K Mezinárodnímu opernímu festivalu Smetanova Li-
tomyšl již devět let patří jeho mladší výtvarná
odnož Smetanova výtvarná Litomyšl. Letošní vý-
tvarný program nabízel celkem 13 výstavních akcí,

z nichž celá řada je stále k vidění. „Jsme rádi, že
můžeme už letos, ale hlavně v příštím roce přispět
k tomu, že návrší bude otevřeno nejen po té archi-
tektonické stránce. Litomyšl dostane poprvé v ději-

Max Švabinský - Kozlovské sonety a Kozlovsko – chudý
kraj Maxe Švabinského (dům U Rytířů, Městské mu-
seum Č.T., do 1. září): „Švabinského nejprve předsta-
vujeme jako mladého sebevědomého výtvarníka,
úspěšného studenta akademie. Pak přichází rozchod
s Elou a vztah se švagrovou Annou Vejrychovou,“ po-
pisuje koncepci výstavy ředitelka Městské galerie Li-
tomyšl Dana Schlaichertová. Mimořádnost kozlovského
období dokládá kolekce obrazů prezentovaných na
této výstavě, převážně ze zápůjček Národní galerie
v Praze a mnoha soukromých sběratelů. Unikátnost
celého projektu tkví ve vzájemné provázanosti výstavy
Švabinského v Litomyšli, v České Třebové a se Švabin-
ského chaloupkou na Kozlově. V České Třebové jsou
prezentována díla ze sbírek Městského muzea, grafické
listy z Památníku M. Švabinského v Kroměříži a grafiky
a kresby z Památníku národního písemnictví v Praze.

Fotoprůsvity: Vedle malby a tušové kresby se k nej-
charakterističtějším metodám tvorby Miroslava Kovala
řadí speciální fotografické techniky. Na putovní vý-
stavě České inspirace byla představena série foto-
gramů z let 1979–2001.

Mistrovské doteky českého symbolismu a secese (Ga-
lerie Kroupa, do 14. července): Výstava si klade za cíl
v nejvyšší dostupné kvalitě představit mistrovská díla
velikánů české malby přelomu 19. a 20. století, kteří
byli, ať už jen letmo, ve svých mladých letech těmito
dvěma vzájemně se prolínajícími směry zasaženi, ale
především díla autorů, pro které se staly secese
a symbolismus v jejich tvorbě nosným prostředkem
k vyjádření jejich malířských názorů a tužeb. „Je
třeba ocenit přístup galeristy jít touto neotřelou ces-
tou a stavět vedle sebe hodnoty dávno prověřené
a dobou potvrzené, jakož i práce, které běžně visívaly
na dobových výstavách a v čase takříkajíc neobstály,”
uvedl PhDr. Michael Zachař.

Hledání ztraceného ráje (zámecká jízdárna, městská
obrazárna, do 4. srpna): Zářivé malířské dílo Václava
Boštíka, zapůjčené do Litomyšle z veřejných i soukro-
mých sbírek z celé České republiky a Francie, mnozí
považují za nejsvětlejší výtvarný odkaz českého vý-
tvarného umění 2. poloviny 20. století. „Já jsem vy-
cházel z ducha Václava Boštíka: prostor, světlo, klid.
Mám pocit, že se nám to podařilo,“ uvedl kurátor vý-
stavy doktor Jaromír Zemina. 

Zostra – česká fotografie dneška (Galerie Miroslava
Kubíka, do 18. srpna): Kolektivní výstava fotografů
Jiřího Černického, Jiřího Davida, Kateřiny Držkové,
Viktora Koláře, Lukáše Jasanského/Martina Poláka,
Tono Stana, Václava Stratila, Jiřího Thýna a Miroslava
Tichého. „Jejím cílem je představit fotografii jako
tvárné médium, jako jeden ze zásadních prostředků
současného umění. Výstava přináší vyhraněné pozice
a ukazuje nutnost originálního přístupu k fotografic-
kému zobrazení,” uvedl kurátor výstavy Martin Do-
stál. 

Theodor Pištěk ve White Gallery (White Gallery Osík,
do 18. srpna): Výstava se soustřeďuje na dva vyhra-
něné rané soubory jeho tvorby, které z ní v určitém
smyslu vybočují. Jde o práce ze šedesátých a sedm-
desátých let, konkrétně o soubor jeho pozoruhodných
černobílých laků a reliéfů. „Vždycky mne zajímala
jedna a tatáž věc – tou je tajemství a prostor, situace
prostoru,” řekl Theodor Pištěk.

Volná tvorba studentů restaurování v Litomyšli (Port-
moneum, do 30. září): Portmoneum, jeho restauro-
vání, vznik Musea Josefa Váchala a vznik
restaurátorské školy byly ve svých počátcích dvěma
stranami téže mince. Právě to chce připomenout tato
výstava. 

Skrytá tvář Smetanovy Litomyšle: Fotografka Nikola
Tláskalová prezentovala v přízemí zámeckého pivovaru
výběr ze svých černobílých fotografií, které pořídila
v letech 2009–2012 v zákulisí Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl.

Prostor Chrámu, prostor Krypty: Výtvarné návrhy Vác-
lava Ciglera a Michala Motyčky k výzdobě interiéru re-
konstruovaného kostela Nalezení svatého Kříže, které
by měly být realizovány v rámci rekonstrukce této pa-
mátky, byly k vidění v zámeckém pivovaru. 



Díky dárcům charita
pomáhá imobilním
spoluobčanům
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Litomyšlská Lilie jako dospívající dívka?
Přirovnání litomyšlských radničních listů k mladé
slečně hledající vlastní identitu, které zaznělo na
kulatém stole JAK BUDOVAT A UDRŽET KVALITNÍ
RADNIČNÍ LISTY Z POHLEDU OBČANA mi připadalo
velmi vtipné. Z jaké rodiny asi ta slečna bude? Za-
čala jsem rozvíjet myšlenku. Jaké hodnoty se jí sna-
žili předat? Kterými z nich puberta nenávratně
zatřese a které naopak onen přerod ustojí, které si
zvnitřní? Záleží na genech nebo výchově? Ano, stalo
se, že hlavní host, který formuloval zákon o svo-
bodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)
pan Oldřich Kužílek dal Lilii na frak. Zazněla silná
slova – cenzura, regulace, porušování zákona, lis-
tiny základních práv a svobod… Hodnoceno celkově
nadprůměr, ale pořád málo… 
Sledovala jsem pečlivě prezentaci a přitom se mi na
mysl stále intenzivněji vkrádala biblická myšlenka:
Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí… Pro koho
však bylo toto poznání osvobozující? Pro ty, co stáli
na straně postižených (a také bych se mezi ně

mohla teoreticky řadit), to přece nebylo nic nového.
Jaké to však bylo na straně oněch kritizovaných,
oněch „cenzorů“? Umím si představit, jak je těžké
udělat solidní časopis. Jaká je práce s textem, s tím,
jak vymyslet poutavý název, napsat logicky konzis-
tentní a čtivý článek (kolikrát i jednoduchou větu!),
nemluvě o vybírání fotek, hledání témat, aby to celé
dávalo smysl… Umím si představit radost a klid,
když člověk ví, jak na to, když má jasno v tom, co
má dělat: „My jsme si odhlasovali, že chceme tu Lilii
mít takovou...“ A umím si představit rozčarování,
když někdo na vaši snahu řekne: „Jistě, ale bohužel
jste mimo, to hlavní, co máte dělat, co je ze zákona
dáno, neděláte…“
Musím říct, že jako obyvatel tohoto města kvituji
s povděkem společensko-kulturní servis, s jakým se
v Lilii setkávám. V tomto směru ji vnímám jako na-
prosto fenomenální, nadstandardní, mimořádnou (už
jen ta grafika!) a svým přátelům z jiných koutů Čech,
Moravy a Slezska se jí ráda chlubím – je čím. Ale je

Záznam kulatého stolu za účasti Oldřicha Kužílka,
Svatopluka Bartíka, Vojtěcha Stříteského, Martina Ko-
lovratníka a Michaely Severové, včetně prezentace Ol-
dřicha Kužílka spolu s kodexem dobrého radničního
periodika jsou k dispozici na webových stránkách ob-
čanského sdružení GENERACE 89 a projektu Ars regio
civitas – občanské vzdělávání pro kulturu, region
a demokracii, v rámci něhož se uskutečnil. (www.ge-
nerace89.cz, www.ars-regio-civitas.cz).

pravda, že jako aktivní občan bych opravdu velmi
ocenila onen kritizovaný chybějící informačně-poli-
tický rozměr navíc. Abych se nemusela potřebných
informací nikde dožadovat, ale měla je jako na dlani
připravené k svému vlastnímu zpracování.  
Jsem si jistá, že Lilie přerod od lidové „Vlasty“ v do-
konalé informační radniční médium s přehledem
zvládne. Má totiž právě ty kvalitní základy - takřka
„vrozená“ snaha o dokonalost a vysoké ambice,
s kterými se člověk v Litomyšli setkává téměř na
každém kroku, jí prostě nedovolí se této výzvě ne-
postavit. Samozřejmě se může stát, že jakmile se
tyto listy otevřou potřebám svých občanů, ztratí
chvíli něco ze svého lesku. Ale co na tom? O to víc
bude přirozená, opravdová, celistvá, autentická.
Naše. Každého z nás. A z mladé, možná někdy tro-
chu až zbytečně nervózní a unavené dívky se stane
kultivovaná a uvědomělá dáma plná sil. Určitě se to
stane!                                      Marcela Boštíková

Lilie z pohledu redakce
V pondělí 10. června se uskutečnil v hotelu Zlatá
Hvězda kulatý stůl, jehož náplní byly radniční zpra-
vodaje. Během tříhodinové besedy zazněla řada jistě
přínosných informací. Litomyšlský zpravodaj byl
viděn jiným pohledem a byla nastíněna jeho přeměna
ve veřejnoprávní médium po vzoru České televize či
rozhlasu. Vyřčena byla také více či méně lichotivá
hodnocení zpravodaje odborníky - teoretiky. 
Zřejmě by bylo na místě vysvětlit některé záleži-
tosti, které se zpravodajů a Lilie týkají. Mezi lidmi
jsou totiž vžité určité polopravdy a mýty, které je
třeba vyvrátit. 
1. mýtus: Je přesně dané, co musí zpravodaj obsaho-
vat a jak má vypadat. 
Žádný dokument, ať již na úrovni zákona, či jen
zpracované odborné práce, komplexně nepostihuje
obecní a městské zpravodaje. Máme zde tiskový
zákon, ten však definuje periodický tisk celkově,
máme autorský zákon či ústavu, která hovoří o svo-
bodě slova. Tato svoboda ale naráží třeba na občan-
ský zákoník. Může se snažit přiblížit veřejnoprávním
médiím a převzít jejich pravidla i náplň, ale to je
běh na dlouhou trať a zpravodaje ještě nejsou ani
na startovní čáře, natož aby už vyběhly na trať.   
2. mýtus: Redakce musí mít statut a redakční rada
nesmí do vydání zasahovat. Statut Lilie je příliš regu-
lující.
Nikde není uvedeno, že zpravodaj musí mít statut
a už vůbec ne jeho znění. Mít redakční radu také
není povinností. A už vůbec není nikde řečeno, zda
to má být komise rady města, výbor zastupitelstva
či kolektiv odborníků. Pokud však již redakční rada
funguje, má se aktivně podílet na tvorbě zpravodaje
a tím není myšlena jen následná kontrola. Členové
redakční rady by se měli zapojovat do tvorby aktu-
álního čísla. V této souvislosti má skutečně opozice
zásluhu na tom, že statut, pravidla či metodický
pokyn a redakční rada existují. Předtím totiž nebyly
potřeba. 
Možná máme statut a pravidla, která příliš regulují.
Proč ale? Z některých lidí se vytrácí elementární
slušnost. Lilie je otevřená občanům, kteří chtějí sdě-
lit svůj názor. Ten je však možné prezentovat při-
měřeně a slušně. Neradi bychom v kulturní
Litomyšli měli nekulturní zpravodaj. S troškou nad-
sázky můžeme říci, že i slovo blbec může být nahra-
zeno krásným spojením o jedinci s parciálními
výpadky vyšší nervové soustavy.      
3. mýtus: Redakce musí otisknout každý článek. 
Omyl. Na otištění není žádný právní nárok. Otisko-
vat názory a příspěvky všech politických, zájmových
i názorových skupin a jednotlivců není možné
především z důvodu prostorového. Vždyť ani ve ve-
řejnoprávní televizi či rozhlase nemůže dostat slovo
každý občan této republiky.  

4. mýtus: Klidně půjdeme za svůj článek k soudu. Vy-
davateli tedy nemusí vadit, co obsahuje.
Odpovědnost za obsah příspěvku nese vydavatel, ni-
koli autor sdělení. Jiné je to v případě inzerce, kde
za ni zodpovídá zadavatel. 
Dovolte nám krátké ohlédnutí do historie. Lilie vychází
již neuvěřitelných 23 let. Z počátku šlo o týdeník, poté
čtrnáctidenník a od roku 2000 vychází jako měsíčník,
který je zdarma zasílán do všech domácností v Litomyšli
a integrovaných obcí. Hlavním důvodem změny na za-
čátku tisíciletí byl zákon o poskytování informací
a snaha radnice aktivně informace poskytovat. Redakce
je vděčná i za zpětnou vazbu čtenářů a pisatelů. Obecně
není bohužel zcela obvyklé, aby se v radničních zpra-
vodajích otiskovali příspěvky „z venku“. Naší snahou
je, aby byla Lilie i nadále vaším oblíbeným zdrojem in-
formací, abyste ji četli pravidelně a rádi a v případě
zájmu se stali i její spolutvůrci. Redakce Lilie se nebrání
změnám a úpravám, které náš zpravodaj vylepší. A pro-
tože jsou pro nás důležité i vaše přání a názory, připra-
vujeme na měsíc září anketu o spokojenosti se
zpravodajem města Litomyšl. Bude nás například zají-
mat, zda jsou pro vás zdrojem informací i inzeráty, co
vám v Lilii chybí a co se vám naopak líbí, zda je pro vás
přínosem politická dvoustrana či zda byste uvítali zjed-
nodušení regulace.        
Shodou okolností se několik dní po kulatém stole
konal v Pardubicích seminář týkající se městských
a obecních zpravodajů. A výsledek? „Děláte to
dobře. Jen tak dál,“ reagovala přednášející lektorka
- šéfredaktorka zpravodaje s dlouholetou praxí ve
veřejné správě, novinářka a konzultantka v oblasti
tvorby zpravodajů - na dotaz, co by Lilii doporučila.
A hned zde máme další a zcela odlišný pohled na
věc. Zajímalo nás, jak si Lilie stojí mezi ostatními
radničními zpravodaji, proto jsme ji přihlásili do
soutěže o nejlepší radniční zpravodaj v České repub-
lice a jsme zvědaví, jak v početné konkurenci do-
padne.                   Jana Bisová a Michaela Severová,

redakce Lilie

Letos v březnu uspořádal Sbor paní a dívek a Veterán
klub ve Smetanově domě v Litomyšli nádherný bene-
fiční dobový ples, jehož výtěžek ve výši neuvěřitel-
ných 49 980 věnovala obě sdružení Farní charitě
v Litomyšli na nákup antidekubitních matrací. Farní
charita v Litomyšli mohla díky tomuto daru nakoupit
12 ks speciálních matrací, které se dávají do poloho-
vacích lůžek pro imobilní osoby. 
Matrace fungují na bázi cirkulace vzduchu mezi paci-
entem a podložkou. Tlakem kompresoru jsou střídavě
naplňovány komory matrace vzduchem. Tím se střídá
zatížení určitých partií těla nemocného a dochází
k lepšímu prokrvení pokožky. Předchází se tak vzniku
dekubitů (proleženin) u dlouhodobě ležících osob,
případně tyto matrace pomáhají při jejich léčbě. S tě-
mito matracemi máme při péči o seniory velmi dobré
zkušenosti.
Nové antidekubitní matrace budou sloužit jak klien-
tům, kteří na přechodnou dobu využijí možnosti od-
lehčovacího pobytu v Respitní péči Jindra, tak
dlouhodobě ležícím lidem v domácnostech, kteří si je
mohou zapůjčit v půjčovně kompenzačních pomůcek,
kterou Farní charita v Litomyšli provozuje. 
Děkujeme všem dárcům, kteří na tento účel svou
účastí na dobovém plese přispěli, i členům Sboru paní
a dívek a Veterán klubu za to, že v náš prospěch celou
akci uspořádali.                                   L. Chadimová, 

Farní charita Litomyšl, foto Jindřich Klička
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Ježíšova slova: „Blaze vám, když vás budou tupit
a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé
kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou
odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky,
kteří byli před vámi.“ (Bible - Matoušovo evangelium
5, 11-12)
Mnozí z nás poznali bolest plynoucí z křivého obvi-
nění, z pošpinění osobní cti či z nenávistného psy-
chického či fyzického pronásledování. Není to nic,
o co bychom stáli. O to víc překvapí Ježíšovo blaho-
slavení těch, kteří jsou kvůli němu ochotni toto vše
snášet a radovat se pro hojnou odměnu v nebi. Může
se nám to zdát nepochopitelné, abstraktní a ne-
funkční. Přesto je to Boží slovo, které přináší do ži-
vota člověka naději.
Ježíš blahoslaví ty, kteří kvůli němu jsou ochotní nést
nactiutrhání, lži, pomluvy či pronásledování. Vše se
vším souvisí. Je-li kdo pomlouván, pak většinou za

účelem toho, aby veřejně utrpěla jeho čest, byl vy-
loučen z kruhu blízkých a ztratil jakýkoliv vliv.
Z Kristovy strany přichází ujišťující poselství: „Blaze
tobě, který jsi ochotný toto všechno kvůli mně sná-
šet.“ Však i Ježíš byl ochotný toto vše unést a stát
se nám vzorem a původcem spásy. Ježíš byl za svého
pozemského života vystaven lstivým argumentač-
ním manévrům, překrucování slov a cílenému pom-
louvání ze strany tehdejších zbožných Židů. Jeho
odsouzení k smrti židovskou veleradou bylo zalo-
ženo na lži a neochotě porozumět skutečnému
smyslu jeho slov.
Ježíšovou obhajobou bylo mlčení. Někdy je třeba si
svůj názor obhájit, jindy mlčet. V Bibli v knize Ka-
zatel čteme: „Je čas mlčet i čas mluvit.“ Ježíš mlčel
proto, že jeho slova by tehdejší duchovní předsta-
vitele nevedla k hledání a nalezení Boží pravdy. Ml-
čení se za určitých okolností může stát duchovní
zbraní. Ježíš mlčel, aby nakonec v agonii kříže vy-
slal přímluvnou modlitbu za své nenávistné katy:
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Se zlým

k zamyšlení...

Poděkování a blahopřání
Dne 22. 7. se dožívá významného životního ju-

bilea členka výboru Místní skupiny Českého červe-
ného kříže sestra PhMr. Milada Řípová. 
Sestra Řípová nezištně a velice obětavě pracovala
a pracuje v MS ČČK. Za její práci v organizaci jí moc
děkujeme a přejeme jí hodně a hodně dobrého
zdraví.   Za MS ČČK Běla Müllerová a Božena Skálová

Dne 20. července 2013 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil pan Milan Faltys. Všichni, kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi

Manželka Hana, syn Jiří, dcera Soňa a vnoučata
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte,

prosím, s námi. Dne 2. 7. 1913 se před 100 lety na-
rodil náš tatínek pan Antonín Horák. 

Za rodinu Eva Novotná - Horáková
Dne 8. července t.r. by se dožil

sta let náš tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan Josef Slabý z Litomyšle,
dobrý člověk s velkým kulturním
rozhledem, kantor tělem i duší. Celý
svůj dlouhý a plodný život působil
ve školských službách jakou učitel,

ředitel škol a posléze školní inspektor, v důchodo-
vém věku pak jako průvodce v rodném bytě Bedři-
cha Smetany. Více než 40 let hrál na violu
v Litomyšlském symfonickém orchestru a aktivně se
podílel i na realizaci četných kulturních akcí ve
městě. Mnozí pamětníci z řad jeho žáků, kolegů,
učitelů i spoluobčanů na něj dodnes vzpomínají
s úctou a v dobrém, mnozí mu dodnes vděčí za radu,
porozumění nebo pomoc v dobách méně příznivých.
Kdož jste ho měli rádi, věnujte mu, prosím, spolu
s námi malou vzpomínku i v den jeho velmi kula-
tého jubilea.                             Syn Jiří s rodinou

Dne 14. 7. 2013 uplyne již 10 let od úmrtí našeho
tatínka Karla Vágnera z Litomyšle. Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím vzpomínku.

Vzpomínají děti a ostatní příbuzní
Dne 30. 6. 2013 oslavila naše maminka, babička

a prababička Ludmila Košťáková 80. narozeniny.
Ještě jednou jí děkujeme za obětavou lásku a pře-
jeme jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Dcera Míla, Líba a Jana s rodinami

Blaze těm, kteří vědí, jak naložit 
s nactiutrháním a útlakem

Pamětní deska Antonína Mikoláška
K počtu pamětních desek významných, ale i méně
slavných osob  spojených svou prací a posláním s Li-
tomyšlí přibyla deska k vzpomínce na Antonína Miko-
láška, bývalého řídícího učitele v Osíku a dlouholetého
občana města Litomyšle. Hlavně však významného
učitelského funkcionáře v okresní i zemské jednotě
učitelské, kartografa a agilního tvůrce českých občan-
ských spolků na venkově před více než 100 lety. 
Občané Litomyšle mají nyní možnost podívat na
tuto pamětní desku na domě ve Vognerově ulici (za

úřadem práce a bankou ČSOB) a připomenout si
osobnost člověka, který v duchu Masarykových
zásad přispěl pilnou a neúnavnou prací k rozvoji ná-
rodního života v Litomyšli i jinde. Desku připravili
a ve vší skromnosti upevnili, se svolením města Li-
tomyšle, členové rodin potomků Antonína Mikolá-
ška mimo jiné také proto, aby ukázali, jací lidé
tvořili bohatou historii Litomyšle.

Antonín Mikolášek, 
vnuk vzácného člověka

Slova moudrých: Humanitní ideál vyžaduje,
abychom soustavně, všude, ve všem a vždy od-
pírali zlému.                      T. G. Masaryk

Slavnostně byli přivítáni noví občánci našeho
města:
Šárka Tomsová, Ondřej Filip, Anežka Edlma-
nová, Kristýna Lebedová, Dorota Bulvová,
Beáta Zavřelová, Šimon a Matěj Krčmovi
Rodičům přejme hodně radosti nad dětskými
úsměvy. 

Své významné životní jubileum oslavili naši spo-
luobčané:
80 let – Jiřina Korábová, Vladimír Darebník,
Ludmila Košťáková, Anna Lašková
85 let – Marie Janečková, Alena Šmejdová
91 let – Anna Hendrychová – Suchá
92 let – Marie Faltysová
95 let – Anna Soukupová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Bohumil Válek, Nová Sídla – Petra Klimešová,
Nová Sídla, Vojtěch Vrbica, Morašice – Hana
Bártová, Morašice, Jiří Stránský, Čistá – Ve-
ronika Mihalová, Litomyšl, Jan Kubica, Tře-
boň – Adriena Franková, Litomyšl, Josef
Jokeš, Morašice – Lenka Rejmanová, Mora-
šice, Jiří Petřík, Plzeň – Jitka Vrtilková, Svi-
tavy, Jaroslav Klejch, Litomyšl – Renata
Vágnerová, Litomyšl, Jiří Adamský, Cerekvice
n. L. – Marie Šplíchalová, Cerekvice n. L., On-
dřej Kaufmann, Unhošť – Dita Menčíková,
Praha, Petr Štěpán, Česká Třebová – Jitka
Strážnická, Česká Třebová, František Černík,
Morašice – Markéta Loskotová, Hrušová
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Boženou Mikyskovou (86 let), Leošem Matěj-
kou (56 let), Miroslavem Hrubešem (72 let),
Hanou Vlkovou (76 let), Bohumilem Kučerou
(80 let), Zdeňkou Kolkovou (77 let), Oldři-
škou Továrkovou (82 let)
Vzpomínáme.                Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

jednáním lidí často nepohneme, ale všemohoucí Bůh
ano. Proto se vyplatí za druhé přimlouvat.
Bůh vzkřísil Ježíše třetího dne z mrtvých a uvedl ho
zpět na místo své nebeské vlády. Odtud vzkazuje
Kristus všem trpícím, že všechno lidské utrpení je
na této zemi jen dočasné. Vítězný Ježíš vede věřící
k následování, učí v pravý čas mlčet i mluvit, žehnat
i odpouštět. V tomto zápasu víry je neustále
v Duchu svatém s námi. Apoštol Pavel v listu Říma-
nům vzkazuje: „Kristus Ježíš, který zemřel a který
byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za
nás!“
Naše zápasy víry nebudou trvat navěky. Proto se
podle slov Ježíšových máme již dne radovat a jásat,
neboť v nebi nám Bůh připravil hojnou odměnu.
Touto odměnou je věčný život. V nebi se již neset-
káme s potupou, pomluvou, lží či pronásledováním.
Neboť jak čteme v poslední knize Bible: „Hle, příby-
tek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi
nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude
s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již ne-
bude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude -
neboť co bylo, pominulo.“

Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské

Farní charita Litomyšl pořádá

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ

V LIDOVÉM DOMĚ

7 lekcí, cena 980,-/os.
od 5. října ve 20.00 h

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

Česká televize připravuje
ke stému výročí první svě-
tové války dokumentární
cyklus Raport o Velké

válce. Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte doku-
mentaristům deníky, dopisy, fotografie i další pa-
mátky vašich dědečků - vojáků, kteří se zúčastnili
bojů. Pátrejme společně s historiky po jejich osudech.
Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, Dvořá-
kova 18, 728 20 Ostrava, e-mail: velkavalka@ceska-
televize.cz.

Jolanda Pilařová, vedoucí oddělení koordinace 
vysílání Televizní studio Ostrava

Pátrejte s námi!
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Po stopách let minulých - Smetanovo náměstí 
2 .část: bývalé Dolní Riegrovo náměstí

seriál

Letecký pohled na dolní část náměstí a muzeum. Socha B. Smetany a budova pošty z roku 1929.

Povodeň v roce 1984 u restaurace Slunce dosáhla dvakrát
za sebou výšku téměř 140 cm.

Takto vypadal hotel a restaurace Slunce podle malíře a
obchodníka Q. Šimka.

Obrázek náměstí z počátku 20. století - dřevoryt.

Část náměstí blíže k radnici. Výrazná budova vpravo je
dnešní Komerční banka.

Budova radnice s věží je výrazným středem náměstí s or-
lojem a s litomyšlským loktem.

Zdobená budova s deskou připomínající pobyt spisovatele
A. V. Šmilovského.

Starší pohled na Veselíkův dům a lékárnu.

Dům u vjezdu na Toulovcovo náměstí má na fasádě Pern-
štejnskou kamennou desku.

Okupace německé armády v roce 1939, pohled na fašis-
tickou kancelář na náměstí.

Dolní Riegrovo  ná-
městí, dnes Smeta-
novo, navazuje na
jeho horní část, ale
pokračuje v jiném
směru. Radnice je
rozdělujícím bodem.
Po jedné straně od
pošty jsou podsíně,
na opačné straně
jen částečně. Stojí
zde socha Bedřicha
Smetany.

Z dobových 
materiálů připravil

Miroslav Škrdla
Socha B. Smetany 
po roce 1924 

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Manželský pár má přednost.  Dále jednoho 
externistu – VŠ, SŠ. Mobil 606 223 698, 606 223 685.

Hodinová manželka spolehlivá a precizní
48 let, pův. Slovenka, od Lanškrouna. 

V případě nutnosti přijedu. Tel. 724 953 723. 

Prodám garáž 
v lokalitě Cihelna, 

cena 113 000 Kč. Tel. 602 115 263
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Tornielli - František - papež chudých, Macek Petr -
Iva Janžurová; včera…, Beránková - Jednoduché
ozdoby pro…, Young Neil - Hipíkovy sny, Bryden -
Jaká budu umírat?, Syslová Zora - Profesní kompe-
tence, Votrubcová - Skládáný patchwork, Franclová
- Zahájení školní docházky, Šindelář - Příběh malo-
stranský, Jirotka - Zbloudilá střela, Noc nájemných
vrahů…, Green John - Hvězdy nám nepřály, Gideon
- Manželka 22, Follett Ken - Zima světa, Simons -
Taťána a Alexandr, Hiltunen - Finské pouto, Petter-

son Per - Na Sibiř, Hayder Mo – Pečovatel, Cronin
Ali - Láska, sex, touha – Co je šeptem..., Hayman
James – Mráz, Kleypas Lisa - Kde jsi, lásko?, Steel –
Zrada, Heitz Markus - Krvavé brány, Jakoubková -
Můžeš-li se vdát dnes…, Gaskell - Sever a Jih, Pivo-
dová - Posedlá zlým duchem, Beranová - Všechny
vůně Afriky, Grisham John - Calico Joe, Niedl - Pa-
voučí síť, Keleová-Vasilko - Ranč u dědečka, Theorin
Johan – Skrýš, Erskine - Řeka osudu, Tyburcová -
Nepřestávej tančit

červenec 2013
kalendárium Litomyšle

160 let - 31. 7. 1853 se narodila v Praze TERÉZA NO-
VÁKOVÁ, česká spisovatelka. Do Litomyšle přišla se
svým manželem, profesorem litomyšlského gymná-
zia. Bydleli na poště, ve spořitelně a na Zahrádi,
později v Praze. Byla významnou spisovatelkou po-
vídek a románů z vesnického prostředí. Dějiště její
tvorby je v okolí Budislavi, Proseče a také na Polič-
sku.
160 let - 25. 7. 1853 se narodil v Rakovníku EMIL
RÁC, učitel a autor plánů měst Prahy, Brna, Vídně
a dalších. Byl také knihovníkem Městské knihovny
v Litomyšli.
155 let - 18. 7. 1858 se narodil v Nové Pace JOSEF
DMYCH, malíř, grafik, litograf. Založil v Litomyšli
(dnešní Tyršova třída) tiskařský závod. Tiskl pla-
káty, pozvánky a různé tiskoviny vynikající umě-
lecké kvality. Tyto sám navrhoval a kreslil.
130 let - 14. 7. 1883 se narodil v Litomyšli FRANTI-
ŠEK VLACH, pozdější architekt a stavitel řady lito-
myšlských domů. Za první světové války se stal
ruským legionářem, byl činný v organizaci Sokol ve
městě.
115 let - 24. 7. 1893 se narodil EDUARD KRÁL, trafi-
kant. Za druhé světové války působil aktivně v od-
boji. Po prozrazení byl zatčen a v říjnu 1943
popraven.
100 let - 17. 7. 1913 se narodil v Litomyšli JAROSLAV
MLEJNEK, poštovní úředník. Za odbojovou činnost
za druhé
světové války byl zatčen a v roce 1942 popraven.
100 let - 10. 7. 1913 zemřel MIKOLÁŠ ALEŠ, český
malíř a ilustrátor. Jeho přítelem byl v Litomyšli spi-
sovatel Alois Jirásek. V kostele v Mikulči a v Makově
jsou nástěnné kresby podle Alšových listů.
80 let - 22. 7. 1933 zemřel v Litomyšli QUIDO ŠIMEK,
obchodník, sběratel starožitností, numismatik
a autor kreslené kroniky města. Jeho sbírky jsou
uloženy v městském muzeu.

_________________________________________________________

110 let - Stavební práce na budově Smetanova domu
byly zahájeny 4. března 1903 bouráním staré bu-
dovy hostince Karlov. Za měsíc byla již plocha při-
pravena k nové výstavbě. Již 3. dubna téhož roku
bylo slavnostní uložení základního kamene a začala
vlastní stavba.
90 let - Josef Matička, malíř a architekt, se v roce
1923 oženil s Annou Theinovou z Litomyšle. Také
v tomto roce dokončil studia architektury. O 25 let
později vytvořil známý obraz Kovárna v Benátkách.
80 let - K šedesátým narozeninám Maxe Švabinského
uspořádala Litomyšl v roce 1933 ve Smetanově domě
výstavu a přehlídku jeho díla. Švabinský se v době
kozlovského pobytu v Litomyšli oženil.

Připravil Miroslav Škrdla

Soutěž Kamarádka knihovna
Slyšeli jste někdy o „Kamarádce knihovně“? Dospělí
možná ne, ale děti školou povinné určitě ano. Už čtvr-
tým rokem totiž dávají knihovně vysvědčení, ve kte-
rém známkují její služby a prostředí dětského
oddělení. V loňském roce jsme rozdali 250 kusů
těchto vysvědčení. Ty jsme spolu s vyplněným dota-
zníkem, zkoumajícím např. procento dětských čte-
nářů z počtu obyvatel, provozní dobu dětského
oddělení, počet výpůjček na 1 dětského čtenáře, pří-
růstek knihovního fondu pro děti nebo počet kolek-
tivních akcí pro děti, odeslali hodnotící komisi.
A právě na konci května jsme se dozvěděli předběžné
výsledky.

Soutěže se účastnily knihovny, které mají ve všech
těchto ukazatelích velmi dobré výsledky, takže naše
„druhé“ místo v jedné ze šesti kategorií (podle veli-
kosti města, v němž knihovna působí) se dá považovat
za úspěch. Navíc rozdíly mezi knihovnami byly mini-
mální. Možná, že krůček k vítězství by v našem případě
představoval např. výtah, kterým by se i imobilní čte-
náři mohli dostat na dětské oddělení. Anebo nově za-
řízený interiér, protože na tom současném vybavení je
vidět, že k nám chodí opravdu dost čtenářů…
Přesto věřím, že i vás tato zpráva potěší. Vždyť
nejde jen o to vyhrát, ale i příležitost poměřovat se
s těmi nejlepšími.                         Jana Kroulíková

Výprava za Lovci perel
Asi se budete divit, ale za Lovci perel se nevydáme
do Tichomoří či Indického oceánu, ale do Městské
knihovny v Litomyšli. Ano, právě tam se totiž pustilo
49 dětí do „lovení“ knižních perel. Nebylo to nic leh-
kého. Každý lovec – soutěžící musel přečíst některou
z asi sto dvaceti knih, pak vyplnit soutěžní list a od-
povědět na 5-9 otázek prokazujících, že knihu sku-
tečně přečetl. Za to získal od paní knihovnice krásnou
perličku. A pokud chtěl, mohl splnit další nepovinné
úkoly nebo nakreslit obrázek - například s hlavní po-
stavou knížky. Na základě toho dostal příslušný počet
bodů a za 5 bodů získal další perlu. Tu si navlékl na
vlasec a mohl si postupně vytvořit náramek či náhr-
delník. 
Lovení perel neboli čtenářská soutěž probíhalo od
října 2012 až do června letošního roku. Zpočátku se
přihlásilo více dětí, ale nakonec jich soutěžilo 41. Ně-
které z nich stihly ulovit jen 1 nebo 2 perly, ale do-
hromady (soutěžící jsme rozdělili podle věku do dvou
skupin) ulovily famózních 539 perel. Vítězové obou
kategorií se opravdu vyznamenali. Anička Poslušná
(mladší kategorie) nalovila 59 perel a Petra Macháč-
ková 93 perel. S tímto počtem se umístily velmi vy-
soko i ve srovnání s ostatními soutěžícími z celých
východních Čech (kraj Pardubický i Královéhradecký).

Po skončení soutěže čekalo na naše lovce překva-
pení. Na dětském oddělení si mohli směnit své perly
za zboží – knížky, propisky, pexeso, přívěsky nebo
jiné drobnosti. Ale největším přínosem bylo to, že
děti věnovaly svůj volný čas četbě. Věřím, že řada
krásných příběhů, které si přečetly, je bude inspi-
rovat k pozornému a citlivému vnímání lidí i světa
kolem nás.                                   Jana Kroulíková

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 

Při zakoupení zájezdu v období 
4.7. – 20.7. 2013  SLEVA 300 Kč/osoba
Podmínkou je cena zájezdu nad 9.000 Kč/osoba

CESTOVNÍ
AGENTURA

AKCE!
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Litomyšlské ženy neopustím
Již několik týdnů je litomyšlská
porodnice uzavřená. Pro někoho
je to dlouhá doba, pro jiné jen pár
dnů na to, aby se s touto skuteč-
ností vyrovnal. Porodnice totiž
patřila mezi první v České repub-
lice, která umožňovala přítomnost
otců u porodu, nebránila se alter-
nativním porodům včetně do vody
a jako první a jediné gynekolo-
gicko-porodnické oddělení v re-
publice posunula ranní režim
vstávání, takže se ženy mohly
v klidu vyspat. 
Ruku v ruce s uzavřením porod-
nice jdou samozřejmě emoce, kte-
rým se nevyhnul ani samotný primář gynekologicko-
porodnického oddělení MUDr. Harald Čadílek. Jako
porodník to nese těžce, ale jak sám říká, litomyšlské
ženy neopustí. Na to, co se mu honí hlavou, jsem se
zeptala: 

Z gynekologicko-porodnického oddělení zůstalo
pouze torzo. Jaké z toho máte pocity? Vždyť by se dalo
říct, že porodnice byla vaše „dítě“.
Když zůstane z něčeho pouze torzo, jak jste to na-
zvala, nevěští to nic dobrého.  Když jsem před téměř
osmi lety nastupoval do funkce primáře, byla situace
s oddělením zcela odlišná. Počet porodů i operací byl
výrazně nižší. Rozhodl jsem se tehdy přijmout výzvu,
se kterou jsem byl osloven, k řešení této situace s gy-
nekologicko-porodnickým oddělením. Velmi nám to
zkomplikovalo naši rodinou situaci. Narodilo se nám
totiž naše třetí dítě, na které jsme se velmi těšili. Já
měl v tu dobu stabilizovanou pracovní situaci a před-
pokládal jsem, že budu do fakultní nemocnice do
Hradce Králové dojíždět i nadále. Jelikož jsem ale
vždy říkal, že bydlet v regionu hodlám i nadále a sta-
rat se o ženy v této oblasti také, tak jsme to s man-
želkou překousli a rozhodli se řešit i tuto změnu
situace. Ona musela od tří dětí nastoupit do ambu-
lance ihned po šestinedělí, abych se mohl ujmout
funkce primáře. Velmi si vážím toho, že toto akcep-
tovala a udělala maximum, abychom to celé zvládli.
Oddělení tehdy mělo velmi málo porodů a o akreditaci
si mohlo nechat jen snít. To byl podzim 2005. Již
v roce 2007 jsme dosáhli značného nárůstu porodů –
oproti roku 2006 o 40 % a počet operací stoupl o 30
%. Rázem oddělení splňovalo podmínky i pro akredi-
taci, kterou následně pak také získalo. Rovněž od
roku 2007 měla Litomyšlská porodnice až do roku
2012 včetně více porodů než Svitavská (vyjma 1 roku,
kdy jsme pro vybrání si dovolené v létě uzavřeli
krátce porodnici). Hledalo se v archivech a pravděpo-
dobně toto nebylo nikdy v historii porodnice. Je to
tedy paradox, že poslední roky své činnosti byla po-
rodnice velmi vyhledávaná a předčila i sousední větší
město. Nestačilo to!
Ptáte se na pocity. Musím říci, že se mísí hořkost,
smutek i naštvání. Člověk se snaží něco budovat a pak
faktory, které jsou mimo vás, vám to ukončí. Mrzí
mne to kvůli pacientkám, samotnému městu Litomyšl
a kvůli kolektivu, který jsem ty roky budoval. Doufal
jsem, že práce a výsledky jsou tím, co rozhodne o naší
další existenci. Takže bohužel o „toto“ dítě jsem při-
šel.   

Jak dlouho jste oddělení budoval? Co je nyní s per-
sonálem?
Jak jsem již řekl, kvůli personálu jsem velmi smutný.
Byli jsme kolektiv, který neměl problémové členy
mezi sebou. Vztahy byly více než hezké, všichni si
pomáhali, byli spíše přáteli než pouze spolupracov-
níky. Zakládal jsem si na tom, že v době, kdy není
lehké sehnat kvalitní lékaře, buduji kolektiv z šikov-
ných kolegů, kteří nejsou v regionu cizinci, mají na
něj vazbu - bydlí zde anebo třeba již zde mají i zalo-
žené rodiny. V nich jsem viděl záruku perspektivy
a sounáležitosti s pacientkami z regionu. To je pro
poskytování kvalitní péče velmi důležité. To stejné
platí samozřejmě i pro porodní asistentky. Na oddě-
lení postupně vznikl kolektiv výlučně porodních asis-
tentek. To není na mnohých gyn.por. odděleních
běžné – jinde často polovinu tvoří zdravotní sestry.

Takto si mohla děvčata velmi kva-
lifikovaně vzájemně pomáhat, pro-
stě tvořili všichni výborný tým.
Takovýto duch oddělení považuji
za nesmírně důležitý pro dobrou
práci. O to horší bylo, když jsem
musel před měsícem rozhodnout,
které porodní asistentky již od
června, po uzavření porodnice,
opustí oddělení. Cítil jsem se
stejně, jako by mi někdo dal na
výběr, které ze svých tří dětí si vy-
beru a které opustím. To je přece
neřešitelná otázka. Ano, práci sice
mají dále všechny porodní asis-
tentky, ale nevěnují se již své spe-

cializaci, tomu co uměly nejlépe, co dělaly s láskou
a v čem byly erudované. Také lékaři si musejí po-
stupně hledat místo na jiných gyn.por. odděleních,
která zajistí jejich další erudici v celém rozsahu oboru
- tedy gynekologie a porodnictví. Jinde ze zákona
totiž pracovat nemohou. Ač neradi, musejí změnit
místo. Takto se tedy postupně tým rozpadá. 

Je vůbec reálné, že by se do Litomyšle porodnice vrá-
tila, řekněme za rok za dva? 
Musím říci, že neznám oddělení, které by se uzavřelo
a po létech zase otevřelo. Proto mi pojem dočasně
uzavřené evokuje také jen dočasnou přítomnost so-
větských vojsk v minulosti. Celá jedna generace
marně čekala na tu dočasnost. Jelikož se nyní buduje
již něco jiného v prostorách dětského oddělení (které
je klíčové pro fungování porodnice), tak si to opravdu
dovedu představit těžko. Kolektiv se navíc buduje léta
a po rozpadu se již dohromady určitě nedá. Takže
v tomto ohledu jsem skeptik, ač životní jsem opti-
mista! 

Nechybí vám porody? Nemáte pocit, že jako porod-
ník byste byl užitečný jinde, kde byste mohl pomáhat
dětem na svět?
Porody chybí nejen mně. Slzy v očích mají porodní
asistentky, vždy když projdou okolo zamčené, tmavé
a pusté porodnice. Já tam ani raději nechodím, pro-
tože ty pocity by byly velmi zlé. Užitečný bych mohl
být jistě i jinde, ale přece kapitán neopouští loď mezi
prvními. Určitý provoz zatím na gynekologii běží. Vše
jde ale do postupného útlumu. Navíc probíhají ne-
ustálá jednání o dalším způsobu gynekologické péče
v Litomyšli. Až budou uzavřena a podle jejich vý-
sledku tak budu vědět jak dále. Navíc chci, aby vý-
sledkem celého tohoto procesu bylo zachování
alespoň určitého rozsahu gynekologické péče. Vše je
tedy ještě otevřeno. Ať ale jednání dopadnou jakko-
liv, tak mohu říci, že tak jako jsem se postaral o gy-
nekologickou péči v době, kdy jsem byl v Hradci
Králové a operoval ženy tam, tak budu hledět se po-
starat o ně i po skončení všech jednání s vedením ne-
mocnice nebo i kraje.

Je ohrožena i gynekologie?
Ano je. Vyplývá to z výše uvedeného. Ztráta části per-
sonálu, který nemůže na gynekologii samotné zůstat
pracovat, bude velmi důležitá. Úbytek pacientek v po-
době rizikových těhotných vede k mnohem menšímu
využití i gynekologických lůžek. Takovéto oddělení
je potom neudržitelné. K zajištění rozsahu určitého
typu péče potřebujete navíc jasně dané minimum per-
sonálu. Pod tento počet již nelze zajistit celoroční
chod oddělení. Přesto jsou varianty, jak řadu věcí
z našeho oboru zde v Litomyšli zachovat. Tyto jsem
nyní navrhl vedení a uvidíme, kam jednání povedou.
Musíme ale pracovat s fakty, s realitou a v právním
rámci a nikoliv na úrovni populistických politických
proklamací. Pak se lze dobrat výsledku. Já osobně
v něj doufám. 

Snažíte se nyní nabídnout více budoucím mamin-
kám v Grácii?
Nejen maminkám, ale všem ženám. Tak jako jsem se
snažil neustále vylepšovat prostředí na oddělení pro
všechny ženy, stejně se snažím i o zajištění co nej-
lepšího prostředí a rozsahu služeb v Grácii. Pro tě-
hotné jsme díky koupi již několika špičkových UZ
přístrojů (poslední byl dodán zrovna včera) rozšířili
služby - včetně 3D/4D ultrazvuku, od roku 2013 jsme

také již akreditováni pro tzv. prvotrimestrální scre-
ening a ženy nemusí již jezdit do vzdálených lokalit
mimo Litomyšl. Od roku 2011 jsme také transportním
centrem reprodukční medicíny, což již ocenilo mnoho
maminek z Litomyšle a okolních měst. I tato kom-
plexní péče v otázkách léčby neplodnosti je jim již
mnohem blíže. Již celá řada dětí se stihla ještě naro-
dit po IVF léčbě v naší porodnici, bohužel další  se
v Litomyšli již nenarodí. Zavádíme tedy neustále nové
metody a zvyšujeme komfort pro naše ženy. Nejnověji
od června mají k dispozici recepci, na kterou se mno-
hem jednodušeji dovolají během celého týdne. Takto
bych mohl pokračovat, jsou zde ještě další plány, ale
to nechám na jindy. Rád bych prostě zajistil ženám
v Litomyšli takový standard péče, který např. velmi
oceňují naše pacientky, které žijí v zahraničí a domů
jezdí za zdravotní péčí, a mohou tak posoudit rozdíl
oproti cizině, který není všude běžný. Během léta se
také rozběhnou předporodní kurzy a cvičení pro tě-
hotné na Grácii, protože si to maminky zaslouží mít
je dostupné, i když tu není zrovna porodnice. Plánů
je prostě stále dost. Ženy a děti jsou totiž pro mne
nekonečnou inspirací. 

Určitě máte reakce od maminek. Co říkají na uza-
vření porodnice?
Reakce mám. Řeknu bohužel. Protože denně již ně-
kolik měsíců slýchám ten smutek a pláč v ordinaci.
To oprávněné rozhořčení maminek chápu. Stále se
mne ptají proč? Píší emaily, telefonují. Já bohužel
musím říkat - informace „proč“ vám sdělí vedení ne-
mocnice. Já se k tomuto tématu nemám oprávnění
vyjadřovat veřejně. Důvody nesmím komentovat. Re-
spektuji přání nadřízeného. Ženy ale pochopitelně
kontaktují především mne. Je to vyčerpávající tolikrát
denně slyšet jejich otázky. V této atmosféře posled-
ních měsíců jsem neustále obdivoval veškerý personál
oddělení, že zachoval úroveň a pracoval naplno, jako
by se nic nedělo. Přitom informace se po dnech mě-
nily a oni nevěděli, co bude zítra, kde budou pracovat
a jak si mají plánovat život. Mají můj nekonečný
obdiv! Pracoval jsem s nimi všemi velmi rád. Budou
mi chybět tak jako křik novorozenců a radost z toho
zázraku narození nového človíčka. Litomyšlské ženy
ale neopustím! Ptala se Jana Bisová

V Litomyšli se sice děti nerodí, ale vítání nových ob-
čánků města pokračuje. Uzavření litomyšlské porod-
nice není důvodem nepřivítat nové občánky našeho
města.
Rodiče, příbuzní a hosté v příjemném prostředí ZUŠ
v Litomyšli stráví nedělní čtvrthodinku věnovanou
pouze jim, maminkám a novorozenému miminku, ať
se narodilo kdekoliv jinde. V rodinné atmosféře,
kterou připravuje za SPOZ paní Bulvová se spolupra-
covníky, si připomenou krásné chvilky spojené
s nejkrásnějším okamžikem života – narozením mi-
minka. Nové občánky města čeká i dárek v podobě
originálního pamětního, ručně malovaného listu
paní učitelky Rektoříkové.
Rodiče se mohou k vítání občánků přihlásit na re-
cepci městského úřadu. Zde lze obdržet i další po-
třebné informace. Telefonní spojení na č. 461 653
333 lze rovněž využít k domluvě účasti na vítání. 

Andrea Štegnerová, foto Jindřich Bulva

V Litomyšli se
nerodí, ale vítá
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
Pá 5. 7. MUDr. Sláma
So 6. 7. MUDr. Sláma
Ne 7. 7. MUDr. Sláma
So 13. 7. MUDr. Hrouzek
Ne 14. 7. MUDr. Hrouzek
So 20. 7. MUDr. Tišlerová
Ne 21. 7. MUDr. Koza
So 27. 7. MUDr. Slavík
Ne 28. 7. MUDr. Jindrová
So 3. 8. MUDr. Fenclová
Ne 4. 8. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
Pá 5. 7. MUDr. Pilařová
So 6. 7. MUDr. Beňová
Ne 7. 7. MUDr. Filová
So 13. 7. MUDr. Kopecká
Ne 14. 7. MUDr. Pecinová
So 20. 7. MUDr. Sadílková
Ne 21. 7. MUDr. Filová
So 27. 7. MUDr. Švábová
Ne 28. 7. MUDr. Hájková
So 3. 8. MUDr. Beňová
Ne 4. 8. MUDr. Jílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Pá 5. 7. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
So 6. 7. lékárna U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 7. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 13. 7. lékárna U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 14. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 20. 7. lékárna U Slunce , tel. 461 612 678
Ne 21. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 27. 7. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 28. 7. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 3. 8. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 4. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
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
13.-14. 7. - MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
20.-21. 7. - MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
27.-28. 7. - MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
3.-4. 8. - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497

Rozpis služeb

Přemístění ordinace
MUDr. Filové
MUDr. Dobromila Filová si dovoluje oznámit svým
klientům, že ordinace pro děti a dorost je od 1. čer-
vence přemístěna do nemocnice. Je umístěna v pří-
zemí bývalého dětského, vchod od neurologie.
Ordinační hodiny pondělí, čtvrtek a pátek 9-12 hod.,
úterý 9-12 a 13-15 hod. 
Doufáme, že pro někoho delší vzdálenost bude vy-
vážená dostupností laboratoří a odborných ambu-
lancí přímo na místě. 
Těším se na shledání v nové, hezké ambulanci. 
Přijímáme nové děti.                      Placená inzerce

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

Den dětí v zámeckém íčku: Den dětí se 1. června slavil
v Litomyšli hned na několika místech. Jedním z nich
bylo i zámecké infocentrum, kde na děti čekala kre-
ativní dílnička s malováním na trička. 

Nizozemský velvyslanec zavítal na 1. základní školu
a radnici: V úterý 4. června zavítal do Litomyšle vel-
vyslanec Nizozemského království Eduard Wilhelmus
Vincent Maria Hoeks (na snímku vlevo). Jeho náv-
štěva souvisela s aktivitami žáků 1. základní školy na
Zámecké ulici spojenými s moderními dějinami, přede-
vším s mapováním bezpráví páchaného na občanech
tohoto státu v období komunistického režimu. „Nav-
štívil jsem vaši základní školu a jsem potěšen kvalitou
této školy. Jestli standard školy odpovídá standardu
města, tak vám musím pogratulovat,“ uvedl pak při
návštěvě litomyšlské radnice a dodal: „Je to moje
první návštěva Litomyšle a zjistil jsem, že Litomyšl je
skoro tak stará jako Praha a minimálně tak krásná
jako Praha.“  

Tradiční jarmark opět přilákal návštěvníky: V sobotu
22. června se konal letošní první Starodávný jarmark.
Opět na něm obchodníci a řemeslníci nabízeli vše
možné i nemožné za hudebního doprovodu na pódiu.
Na další jarmark si počkáme do září. 

Kroužek modelářů při 3. ZŠ: Malá i velká letadélka růz-
ného rozpětí, váhy, barvy i typů, to bylo první, co
upoutávalo pohled při vstupu do nevelké dílničky v su-
terénu 3. základní školy v Litomyšli. Zde uplynulý
školní rok působil modelářský kroužek pro děti vedený
Jindřichem Krčmářem. Jejich modely však nebyly jen
pro oko, ale mladí modeláři se s nimi účastnili růz-
ných soutěží. Dokonce postoupili na mistrovství repu-
bliky žáků. 
Kroužek navštěvovalo šest chlapců různého věku. „To,
co tady vidíte, je doklad jejich celoroční činnosti,“ vy-
světlil Jindřich Krčmář a dodal: „Kluci vyráběli modely
házedel, rádiem řízené modely i volně létající s roz-
pětím od půl metru do 210 cm. Práce na těch nejjed-
nodušších trvala asi 12 hodin, starší kluci zvládli větší
modely pro různé soutěžní kategorie. Účastnili se
s nimi vybraných soutěží, z nichž je největším úspě-
chem postup na mistrovství republiky žáků, které se
koná letos v září.“ 
Ovšem o tom, zda bude kroužek fungovat i po prázd-
ninách, rozhodne podle Jindřicha Krčmáře zájem dětí.
„Předpokládáme, že budeme pokračovat,“ řekl s na-
dějí. „Zájemci mohou kontaktovat vedení 3. základní
školy nebo Dům dětí a mládeže v Litomyšli. S menšími
dětmi (od 4. třídy) mohou chodit i rodiče,“ doplnil
Jindřich Krčmář, který vyjádřil díky vedení školy za
zapůjčení prostor. 

Florální objekty opět v Klášterních zahradách: Letos ji
popáté vytvořili studenti Zahradnické fakulty Mende-
lovy univerzity a studenti Střední školy zahradnické
a technické v Litomyšli v Klášterních zahradách flo-
rální objekty, které jsou vždy zajímavým estetickým
doplněním festivalu Smetanova Litomyšl, k němuž se
váží. Tentokrát byly studentům inspirací vybrané
opery hudebního skladatele Guiseppe Verdiho (La tra-
viata, Rigoletto, Ernani, Falstaff, Nabucco, Macbeth,
Korzár, Johanka z Arcu, Othello).

FC Hradec Králové x ŠK Slovan Bratislava: Konec
června byl svátkem pro všechny milovníky fotbalu.
Uskutečnil se Česko-Slovenský fotbalový týden,
během něhož odehrálo pět prvoligových a druholigo-
vých mužstev ze dvou států, pět utkání na čtyřech
stadionech. Jedním z nich byl i stadion na Černé
hoře v Litomyšli, kde 27. června svedl zápas FC Hra-
dec Králové s ŠK Slovan Bratislava. Utkání skončilo
výsledkem                                    Foto Petr Šilar

Ke 100. výročí kniha: Symbolickým prvním otevřením
byla 14. června „pokřtěna“ kniha Martina Boštíka,
Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy věnující se
osobě malíře Václava Boštíka. Graficky se na ní podílel
Jiří Lammel a vydalo nakladatelství uměnovědné li-
teratury Arbor vitae. Kniha vyšla při příležitosti 100.
výročí malířova narození.

Sportovní hry mateřských škol již popáté: Čtvrtek 6.
června se stal velkým svátkem malých sportovců. Na
atletickém stadionu Černá hora v Litomyšli se konaly
Sportovní hry mateřských škol. I přes nepříznivé po-
časí stadion přivítal dvě stovky dětí, které s nadšením
a velkým zápalem soutěžily v pěti disciplínách - šta-
fetě, běhu přes překážky, skákání v pytli, žabácích
a hodu do dálky. Vítěznému družstvu z Mateřské školy
Sebranice předal pohár 1. místostarosta Radomil Ka-
špar.                      Text a foto Milada Nádvorníková, 

vedoucí odboru školství a sociální péče
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Základní škola na Zámecké 
je Světovou školou

Ve středu 12. června obdržela Základní škola Zá-
mecká v Litomyšli titul Světová škola. Patří tak mezi
12 vzdělávacích institucí, kterým byl tento titul
letos udělen. Ocenění Světová škola je odměnou za
téměř roční intenzivní spolupráci žáků, studentů,
učitelů i vedení těchto škol na tom, aby byl každo-
denní život jejich školy obohacen o globální di-
menzi. „Pro mě osobně byl nejvýznamnějším fakt,
že žáky práce (zejména) v konečné fázi projektu do-
slova strhla - na akci se těšili, dávali si záležet, aby
vše klaplo tak, jak mělo. Uvědomili si, že jsou sou-
částí týmu a že jejich případný nezdar by ovlivnil
výsledek celé akce,“ říká učitel Stanislav Švejcar ze
ZŠ Zámecká.
„Úspěšné týmy složené z žáků, studentů a učitelů
škol z celé České republiky ve svých projektech
zpracovávaly konkrétní „lokální problémy“ mající
globální přesah. Se získanými informacemi a návrhy
řešení pak školy dokázaly vstoupit na veřejnost i do
médií. Školy si také vyzkoušely, jak pro realizaci
projektů získat partnery a podporu z řad místních

institucí, médií či firem. Ohlasy zapojených školních
týmů jsou kladné a témata globálního rozvojového
vzdělávání se skutečně stávají součástí života
školy,“ uvádí Tereza Čajková z o.s. Adra. Kritéria pro
udělení titulu Světová škola vycházejí z cílů a prin-
cipů globálního rozvojového vzdělávání uvedených
v Národní strategii globálního rozvojového vzdělá-
vání 2011-2015. Ta definuje globální rozvojové
vzdělávání jako celoživotní vzdělávací proces, který
přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi ži-
voty lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, us-
nadňuje porozumění ekonomickým, sociálním,
politickým, environmentálním a kulturním proce-
sům, které je ovlivňují, a směřuje k přijetí zodpo-
vědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé
možnost žít důstojný život. 
Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk
v tísni, o.p.s. ve spolupráci s o.s. ADRA. Oceněním
Světová škola se v současné době pyšní dvacítka če-
ských základních a středních škol a téměř dvě
stovky dalších škol z Evropy.                          -red-

Vítězové soutěže Evropa ve škole 
oceněni v Litomyšli

Ve čtvrtek 30. května byli vyhlášeni vítězové již 22.
ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole.
Stalo se tak během vernisáže vítězných prací v pro-
storách YMCA v zámeckém pivovaru. Letos se pořá-
dání celorepublikového finále ujala III. základní
škola T. G. Masaryka v Litomyšli a právě na ni puto-
vala hned dvě ocenění. Ve výtvarné části v kategorii
od 4 do 8 let stanul mezi vítězi bez udání pořadí ko-
lektiv dětí s prací Město pro každého. V literární
části v kategorii soutěžících od 12 do 14 let získala
čestné uznání Aneta Foffová s prací Buenos Dias,
Španělsko. 
Cenu za obrázek Město pro každého si převzaly tři
zástupkyně (Klaudie Kunderová, Adéla Nováková
a Nikol Cachro). „Museli jsme vzít do školy plánek
Litomyšle a podle toho jsme kreslili,“ zavzpomínala
děvčata na tvorbu vítězného obrázku a dodala: „My
jsme Litomyšl kreslili proto, že jsou tady různé
atrakce, památky, je tady duch lázní, socha Bedři-
cha Smetany…“ To Aneta Foffová se zúčastnila li-
terární části soutěže Evropa ve škole. Její práce se
věnovala Španělsku. „Psala jsem o něm, protože je
to zajímavá země a chtěla bych se tam co nejdříve
podívat, líbí se mi. Ráda bych poznala památky, pří-
rodu, zajímavosti a o tom jsem psala,“ řekla Aneta. 
Výtvarná a literární soutěž Evropa ve škole se
v České republice tradičně odvíjí postupovým způ-
sobem od školních kol přes krajská a vrcholí kolem
ústředním. Krajská kola se uskutečňují ve všech 14
krajích. Téma soutěže je v každém ročníku jiné
a společné pro všechny země zapojené do projektu.
Jednotlivé národní komitéty toto téma rozpracová-
vají podle místních podmínek a s ohledem na
značný věkový rozptyl účastníků, který je od 4 do

Klaudie, Adéla a Nikol převzaly za celý kolektiv ocenění
z rukou Mgr. Václava Kuneše a PhDr. Jany Skarlantové. 

21 let. „Evropa ve škole ale není jen soutěž, u níž
by bylo jediným cílem něco vyhrát. Její smysl je da-
leko hlubší a širší. Je to vlastně veliký projekt, na
kterém děti pracují celý rok se svými učiteli,“ uvedla
předsedkyně Českého národního komitétu Evropy
ve škole a členka poroty PhDr. Jana Skarlantová
a dodala: „Oproti ostatním soutěžím má hned něko-
lik specifik. Pokrývá nejen Evropu, ale má nejširší
záběr populace od dětí předškolního věku po 21 let.
Je to tedy zároveň výchova k evropanství s velmi
širokým záběrem.“ Vítězové čtvrté, nejstarší kate-
gorie navíc získávají jako hlavní cenu pobyt v ně-
kterém z evropských center. „Tam společně tráví
několik dnů. Není to ale žádná rekreace. Všichni
tam společně pracují a v praxi dokazují, jak je
možné se domluvit a spolupracovat na tématu a jak
je možné něco konkrétního vytvořit,“ uvedla Jana
Skarlantová. 
Za výtvarné práce bylo letos uděleno úctyhodných
25 cen včetně cen starosty a místostarosty Lito-
myšle a ceny náměstkyně hejtmana kraje a k tomu
dalších 9 pamětních listů. V literární soutěži bylo
vyhlášeno cen 12 včetně zvláštních a k tomu 8 čest-
ných uznání. Z vybraných prací vznikl nástěnný ka-
lendář a sborník. 
Evropa ve škole je soutěž organizovaná od roku
1953 ve 33 evropských zemích. Je vyhlašována Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod
patronací mnoha významných evropských institucí
a v České republice probíhá od roku 1992. Od roku
1999 je jejím garantem Národní institut dětí a mlá-
deže. Soutěž je určena žákům a studentům všech
stupňů a typů základních a středních škol a škol-
ských zařízení.                    Text a foto Jana Bisová

Aneta Foffová. Foto Tomáš Čermák

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

Újezdec – prodej haly v blízkosti areálu JZD, vjezd
u hlavní silnice, možnost napojit vodu i elektro.
Vhodné pro menší výrobnu, skladovací prostory, popř.
jiný menší provoz. Č.872. Cena: 1 300 000,- Kč
Litomyšl – prodej pěkného družstevního bytu 2+1
(64 m2) po rekonstrukci ve IV. NP panelového domu.
Plastová okna, zděné byt. jádro, kuch. linka
s vestavěnými spotřebiči, stěny stěrky, zasklená
lodžie. Č.871. Cena: 1 390 000,- Kč
Mendryka – Janov – prodej pozemku 1825 m2 pro
stavbu rod. domu mezi novou zástavbou na klidném
místě s dobrou dostupností do Litomyšle i Svitav. Sítě
v dosahu. Č.883. Cena: 330 000,- Kč
Cerekvice n. Louč. – prodej bývalé zemědělské used-
losti v centru obce, nyní  sklad. Napojení na veř.
vodovod, elektro, možná kanalizace i plyn. Po rekon-
strukci vhodné k trvalému bydlení i podnikání.
Č.870. Cena: 990 000,- Kč
Litomyšl – prodej skladovacího areálu, který se skládá
z administrativní budovy, navazujícího sklad. objektu,
přízemního skladu s rampou, garáží pro osob. i náklad.
auta, vč. manipulačních ploch o výměře 2827 m2

v průmyslové zóně města. 
Č.877. Cena: info v RK
Makov – prodej zachovalého původního vesnického
stavení s uzavř. dvorem a zeměd.částí s podstájemi.
U domu menší zahrada a prostorná půda.
Č.635. SLEVA! Cena: 480 000,- Kč
Svitavy – Lačnov – prodej staršího domu 3+1 se
dvorem a větší zahradou na slunném místě. Dům je
částečně po rekonstrukci, klidná lokalita.
Č.730. SLEVA! Cena: 1 100 000,- Kč
Javorník – Vysoká u VM – nabízíme býv. zájezdní
hostinec, nyní 4+1, s historickým sálem vhodným pro
ateliér, s ovocnou zahradou a stodolou. Vhodné
k rekreaci i trvalému bydlení.
Č.713. Výrazná sleva! Cena: 960 000,- Kč
Polička – prodej staršího řadového domu se zahradou
v centru města. Dům je v původním stavu na výhod-
ném místě. Napojen na vodu, elektro, kanalizaci.
Vhodný k větší rekonstrukci.
Č.792. Cena: 845 000,- Kč
Opatov – prodej pěkného podsklepeného domu 4+1
se zahradou, altánem a garáží. Nové rozvody topení,
plynový kotel, el.bojler. Dům se nabízí i s vybavením.
Č.764. Výrazná sleva! Cena: 1 500 000,- Kč
Trstěnice u Lit. – pronájem prostor cca 125 m2 ve
středu obce. Vhodné např.ke skladování, prodeji,
klidné výrobě, administr. činnosti či provozu restau-
race. Č.814. Cena: 6 000,- Kč/měs.
Litomyšl – pronájem nebytových prostor 36 m2

v přízemí na autobusovém nádraží blízko centra
města. Prostory jsou vhodné pro obchodní činnost,
kanceláře, služby. Č.865. Cena: 8 000,- Kč/měs.

PRONÁJMY BYTŮ V LITOMYŠLI:
• č.831 byt 2+1 (84 m2)    6 000,- Kč/měs.
• č.861 byt 2+1 (55 m2) 6 000,- Kč/měs.
• č.847 byt 3+1 (73 m2)    7 000,- Kč/měs

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

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

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

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

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

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

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

kdykoliv na telefon: 604 243 579.
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 13. července od 13.00 / náměstí Míru
Pivní slavnosti - ochutnávky piv, kvalifikace
na MČR ve vaření kotlíkových gulášů, kapely
Pipes and Pints, Poletíme? a mnoho dalšího.
Více na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• do 1. září / Centrum B. Martinů
Něco pro kluky, něco pro holky
- další z hravých výstav pro děti
• do 1. září / Centrum B. Martinů
Ma chére Charlotte/Moje milá Charlotte - vý-
stava k 35. výročí úmrtí Charlotty Martinů
představí portrét skladatelovy manželky.
• do 1. září/ Městská galerie
Jiří Šalamoun – Nejen maxipes Fík - výstava,
která vás zavede do kresleného světa J. Ša-
lamouna

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 14. července od 15.00 / zámecké nádvoří
Hudební festival Evy Henychové 
• 27. července od 15.00 / zámecké nádvoří
Moravskotřebovský bramborák - vystoupí L.
Žíla, COP, P. Procházka, Spirituál kvintet atd.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 11. a 25. července od 17.00 / 
náměstí Přemysla Otakara II.
Tradiční promenádní koncerty

Českomoravské
pomezí zve

Aktivní politika zaměstnanosti
Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora
zřizování nových pracovních míst poskytováním pří-
spěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání ucha-
zečů o zaměstnání i uchazečům samotným. Jedná
se zejména o opatření aktivní politiky zaměstna-
nosti (APZ). Ta je v současné době financována ze
dvou zdrojů: z prostředků státního rozpočtu přidě-
lených krajské pobočce Úřadu práce ČR (ÚP ČR)
a z prostředků Evropského sociálního fondu (dále
ESF). O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit
před vznikem pracovního poměru uchazeče o za-
městnání. Do projektů APZ jsou prioritně zařazováni
uchazeči s délkou evidence minimálně 5 měsíců;
v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie osob
nad 55 let věku, osoby zdravotně postižené, ženy
po mateřské dovolené, osoby pečující o dítě do 15
let a osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vá-
žných důvodů, minimální délka evidence je 3 mě-
síce; uchazeči do 30 let věku, minimální délka
evidence je 2 měsíce. 
Při zařazení do projektu SUPM je od 15. 6. 2013 sta-
novena délka evidence minimálně 12 měsíců, v pří-
padě, že bude uchazeč spadat do kategorie osob nad
55 let věku nebo OZP nebo ženy po MD nebo osoby
pečující o dítě do 15 let anebo osoby vyžadující
zvláštní pomoc z jiných vážných důvodů, minimální
délka evidence 5 měsíců; uchazeči do 30 let věku,
minimální délka evidence 2 měsíce.
Veřejně prospěšné práce (částečná úhrada mzdových
nákladů)
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově ome-
zené pracovní příležitosti ve prospěch obcí, státních
nebo jiných obecně prospěšných institucí, které za-
městnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců. Jedná se
o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu ve-
řejných budov a komunikací nebo pomocné práce
charitativní, činnosti sociálního charakteru, kultur-
ního charakteru, údržbářské práce na sportovištích
atd. Jako náhradu veřejné služby je možné vytvořit

místa na VPP formou zkrácených pracovních
úvazků. Příspěvek je poskytován do výše 11 000 Kč
měsíčně/1 místo.  
Při poskytování ostatní osobní služby soc. chara-
kteru je příspěvek poskytován přednostně a pri-
oritně pro pomoc u zdravotně postižených dětí ve
vzdělávacích zařízeních, zpravidla do výše 15 000 Kč
měsíčně/na 1 místo v závislosti na délce úvazku,
dohody jsou uzavírány zpravidla na dobu školního
roku. 
SÚPM vyhrazené (částečná úhrada mzdových ná-
kladů)
Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů
mezd a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální
zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění. ÚP poskytuje od 15. 6. 2013 příspěvek
zpravidla do výše 11 000 Kč/měsíc (smlouva na
dobu určitou), do výše 13 000 Kč/měsíc (smlouvy
na dobu neurčitou) na 1 místo, nejdéle po dobu 6
kalendářních měsíců. 
SVČ- samostatná výdělečná činnost
Příspěvek uchazeči o zaměstnání, který chce začít
samostatně podnikat. Po posouzení podnikatel-
ského záměru se uzavírají na 12 měsíců; maximální
výše příspěvku do 30 000 Kč; příspěvek je určen na
vybavení pracoviště.
Chráněná pracovní místa
Pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením,
které jsou v evidenci. Délka závazku obsazení chrá-
něného místa je po dobu 3 let. Příspěvek je posky-
tován do 40 000 Kč na 1 místo. Je možné také získat
příspěvek na provozní náklady – do výše 2 000 Kč
měsíčně na 1 CHPM.
Podrobnější informace obdržíte u kontaktní osoby:
Ing. Jana Bělohlávková, 950 163 441, jana.belohlav-
kova@sy.mpsv.cz.

Hana Procházková, vedoucí oddělení 
zaměstnanosti Krajské pobočky ÚP v Pardubicích

NOVĚ OTEVŘENO!

NEJLEPŠÍ VÝKUPNÍ CENY!NOVĚ OTEVŘENO!

NEJLEPŠÍ VÝKUPNÍ CENY!

NEJVĚTŠÍ
KOVOŠROT V ČR

Nechte si 
zaplatit 
za váš odpad!

PENÍZE LEŽÍ NA ZEMI…

Jste běžná domácnost nebo firma? 
Podívejte se, kolik máte ve svém okolí 
železného a papírového odpadu, 
který můžete zpeněžit, místo jeho likvidace 
v komunálním odpadu, za který platíte.

Svoz většího množství zajistíme našimi auty!
Firmám možnost přistavení kontejneru!
Individuální přístup!

PROVOZOVNA LITOMYŠL
SOKOLOVSKÁ UL.
(vedle čerpací stanice AGIP 
„U Vejmana“)
MOBIL: 725 863 125

PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 7.30 – 11.30

12.00 – 16.00
SOBOTA 7.30 – 11.30
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Více než stovka návštěvníků se vypravila za zábavou
a poznáním na Vodní valy a do parku u Smetanova
domu v Litomyšli 8. června během Víkendu otevře-
ných zahrad. Čekali na ně Rettigová, Mařák, Jirásek
nebo Němcová společně se soutěžemi, výstavou, di-
vadlem, komentovanými prohlídkami či hudbou.
Místo, kterým většina obyvatel v současné době
pouze prochází, ožilo během sobotního odpoledne
radostným hemžením, což by do budoucna mohlo
být díky připravovanému projektu běžné.
Nábřeží řeky Loučné v prostoru Vodních valů a při-
lehlého parku u Smetanova domu v Litomyšli má
projít plánovanou proměnou s podporou Nadace
Proměny do roku 2015. Zájem a pohled veřejnosti
na možnosti využívání území je pro projekt klíčový.
Víkend otevřených zahrad proto návštěvníkům na-
bídl nejen informace o plánované obnově, ale i mož-
nosti zábavy, relaxace a poznání místa v historickém
kontextu města. 
Víkend otevřených zahrad v Litomyšli uspořádalo
město Litomyšl ve spolupráci s Nadací Proměny. Na
přípravě programu se podílely Generace 89, DDM Li-
tomyšl, SZTŠ a restaurace Karlov.

Text a foto Jana Říhová

Přihlašuji svoji dceru, syna

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

žáka, žákyni  ................  třídy Základní školy 

adresa trvalého bydliště .............................................

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

na organizovanou prázdninovou zájmovou činnost, kterou
pod  názvem „Křížem krážem  prázdninami” organizuje
pro děti 1. – 5. tříd Město Litomyšl v Rodinném centru
na Toulovcově náměstí v Litomyšli na tyto dny:

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

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

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

Celkem dní: ...................

Bylo uhrazeno:  ....................      Dne ...........................

Úhradu v hotovosti přijal: 

...................................................................................
V případě neúčasti dítěte se úhrada nevrací.

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže svého dítěte: 

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

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

Zdravotní pojišťovna dítěte: 

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

Po ukončení denního programu v 15.30 hodin půjde
naše dítě domů samostatně

ANO     NE (vyzvedneme si ho osobně)       *nehodící se 
škrtněte 

Mobilní telefon na rodiče:  ..........................................

E-mailová adresa na rodiče:  

...................................................................................
Fotografie z projektu budou zveřejněny na webových
stránkách Města Litomyšl.
Souhlasím s podmínkami projektu Křížem krážem
prázdninami.:

Podpis rodičů  .............................................................

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  (PRO ŽÁKY 1. – 5. TŘÍD)

Křížem krážem prázdninami 2013 

INFORMACE PRO RODIČE
• Provoz v Rodinném centru na Toulovcově nám. v Litomyšli bude zajištěn od  1. 7. 2013 do 30. 8. 2013

vždy od  7.30 hod. do 15.30 hod. (mimo svátku 5. 7. 2013) včetně  oběda ve Scolarestu.  
• Placení obědů je možné pouze v hotovosti přímo u pokladny v jídelně. 
• Cena hlavního jídla 25 Kč +  cena polévky  8 Kč.
• Rodiče hradí za dítě 60 Kč/den, sourozenci platí 50 Kč/den. 
• Úhradu  je možné provést současně s podáním přihlášky na pokladně MÚ Litomyšl nejpozději den 

před nástupem do programu.  
• S sebou: přezůvky, pokrývku hlavy, plavky, ručník, svačinu, pití a peníze
• V případě potřeby můžete použít telefonní číslo – 605 929 273.
• Projekt je podpořen z rozpočtu Města Litomyšl. 
• Vaše dítě je pojištěno pro případ úrazu u pojišťovny Generali

Do parku netradičně

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 Květná se představuje
• Linka důvěry Ústí nad Orlicí • Projekt zvyšování
kvality výuky na Základní škole a mateřské škole
Trstěnice • Ohlédnutí za mistrovstvím lodních mo-
delářů ve Vysokém Mýtě

co se do Lilie nevešlo

Restaurace Na Sídlišti 
nabízí rozvoz obědů 

(výběr ze dvou jídel)
Tel. 461 61 32 61

Tak tohle je
opravdu divadlo!

Paní ředitelko, Mirko Jirečková, gratulujeme! Školní
divadlo „Šmrnc“, určené pro děti z 5.–9. třídy, které
máte na své ZŠ U Školek – TAK TO JE OPRAVDU DI-
VADLO! Zárukou jsou už úžasné nápady a zpracování
jak pod vaším vedením, tak pod taktovkou vyučují-
cích Vladimíra Šauera a Vendulky Hýblové.
Naše I. MŠ Litomyšl – zámek viděla 19. 6. 2013 hu-
dební pohádku „My se vlka nebojíme“. Co k tomu
dodat? Skvělé, nádherné, vtipné, inspirující, zá-
bavné, dokonale provedené, prostě super! Takže
ještě jednou děkujeme, doporučujeme všem a nevá-
hejte jejich představení navštívit!

učitelky Hana Sládková a Romana Vacková, 
foto Vladimír Šauer

Inzerujte
v Lilii!

ceník na www.litomysl.cz
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Dernisáž pro Vodní valy
Slavnostní dernisáž spojená s udílením cen pro ví-
těze zakončila ve Smetanově domě v Litomyšli vý-
stavu výtvarných a fotografických prací na téma
Vodní valy. Soutěžní práce si tu zájemci mohli pro-
hlédnout od 6. do 14. června. 
Navrhnout hřiště, lavičku nebo místo pro setkávání
v prostoru nábřeží řeky Loučné anebo zachytit

atmosféru jeho zákoutí či život jeho obyvatel ve fo-
tografii. Tak zněla zadání výtvarné a fotografické
soutěže společně vyhlášené Domem dětí a mládeže
v Litomyšli, městem Litomyšl a Nadací Proměny.
Soutěžní návrhy mohou posloužit jako inspirace pro
vítěznou architektonickou studii, o níž bude roz-
hodnuto koncem srpna.
Dětská invence ve výtvarné soutěži byla opět bez-
konkurenční. Důkazem může být třeba lavička ve
tvaru rozevřené knihy, ohryzku jablka anebo slupky
od banánu. Hlavní cenu za návrh hřiště v kategorii
6 – 10 let získali Vojtěch Kabrhel, Tereza Benešová,
Tereza Jaklová a Vendula Nováčková. Návrhem ori-
ginální lavičky porotu nejvíce zaujala Magdalena Vy-
soká z DDM Litomyšl. Hlavní cenu za návrh místa
k posezení si odnesl Jakub Tomášek z Gymnázia Alo-
ise Jiráska, který zároveň získal cenu laické poroty,
o níž rozhodovala veřejnost.
Ve fotografické soutěži dominovala poetika v po-
době hry odstínů na vodě, pařezů, které promlou-
vají, zachycení pocitu bezradnosti, lásky nebo běhu
času na Vodních valech. Hlavní ceny v kategorii

Skvělé skautské úspěchy!
Ve dnech 7.-9. června se skauti a skautky ve věku od
10 do 15 let z Litomyšle účastnili krajského kola tra-
dičního Svojsíkova závodu ve městě Chrast. Z okresu
sem postoupily hned čtyři soutěžní hlídky - jedna
chlapecká a tři dívčí. A závod se nám opravdu povedl. 
Z Litomyšle jsme vyjeli plni odhodlání a očekávání.
V táboře, kde jsme měli první noc spát, vládla napjatá
atmosféra. Všude, kam jsme se podívali, byli kluci
a holky z jiných měst, kteří strašně chtěli vyhrát. Ne-
zbývalo než sebrat všechny své síly a ukázat, že na
to máme. Celé závody proběhly v duchu největší ru-
kopisné knihy světa – Ďáblovy bible. Čekaly nás dva
dny opravdu pekelných zkoušek. Nachodili jsme
spoustu kilometrů s těžkými batohy na zádech, stany

a dalším vybavením. Několikrát jsme si sáhli na samé
dno a chtěli to vzdát, ale zabojovali jsme a vydrželi.
Závod byl rozdělen na několik částí, které měly různé
disciplíny. Zkusili jsme si ošetřit zraněného člověka,
zvládnout krizové situace i pobavit ostatní závodníky.
Naše dovednosti z pobytu v přírodě dokonale prově-
řila část nazvaná „přežití“. Každá hlídka tábořila a ře-
šila úkoly samostatně, jen s průvodcem, který
zajišťoval bezpečnost. Nám - Žížalám - naše průvod-
kyně také dodávala sílu, energii a podpořila nás, když
už jsme nemohly. I přes všechny nesnáze, špatné
chvíle a chvíle beznaděje jsme se dokázaly prokousat
až na konec ke chvílím plným radosti, smíchu, slz
štěstí, překvapení a hlavně přátelství!
Unavení, vyčerpaní a špinaví jsme se vrátili domů.
Ovšem ne s prázdnou! Obsadili jsme úžasné 1. místo
(Žížaly), 2. místo (Koumáci), 7. místo (Hmožděnky)
a 8. místo (Včelky). Poprvé v novodobé historii skau-
tingu tak bude mít Litomyšl zastoupení v celostátním
kole tohoto závodu. Vedle našich vítězných dívek tam
budou bojovat, také v premiéře, i kluci z Dolního
Újezda. Ovšem to nejdůležitější, co jsme si přivezli, je
spousta zážitků, dojmů a nově navázaná přátelství.
Byl to náročný víkend, na který nikdo z nás jistě
dlouho nezapomene. Jedno je ale jasné -  bez přátel
bychom to daleko nedotáhli. 

Tereza Pulgretová, foto Martina Holohlavská

Překvapení pro kolemjdoucí - Freeze
Freeze neboli zamrznutí je akce, během které se
účastníci na 5 až 10 minut zastaví v pohybu – za-
mrznou. Bláznivým pozicím se přitom meze nekla-
dou. Že je to praštěné? Možná, ale o to jde.
A takováto akce se 4. června úderem 16. hodiny

odehrála i na Smetanově náměstí v Litomyšli. Ná-
padu i organizace se chopili Michal Kremina a Michal
Šťovíček. 
Vloni se Freeze uskutečnil v Ústí nad Orlicí. „Tady
byl odzkoušen a uchytil se. Líbilo se to, a tak jsme
přemýšleli, že tuto akci zopakujeme a že ji uděláme
v jiném městě. Litomyšl nám přišla vhodná pro svoji
krásu,“ uvedl jeden z organizátorů Michal Šťovíček
z Litomyšle. Na facebooku, na kterém se o akci bylo
možné dozvědět, bylo přihlášeno téměř 450 účast-
níků. „Myslím, že jsme plného počtu nedosáhli, ale
určitě se sešlo dost lidí, aby byla akce v takovém
provedení, jakého jsme chtěli docílit,“ dodal Michal.
„Byl to fajn zážitek, cool nápad, příští rok to snad
bude taky,“ jsou reakce účastníků z facebooku. Li-
tomyšlský Freeze tedy splnil svůj účel. Bavili se
nejen účastníci, ale i kolemjdoucí, kteří chvílemi jen
nechápavě kroutili hlavami. 
Na videa z Freeze Litomyšl 2013 se můžete podívat
na www.youtube.com, řada fotografií je pak na
https://picasaweb.google.com/10348985766139236
1665/Freeze#.                    Text a foto Jana Bisová

Závěrečné „pózování“ fotoaparátům a kamerám účastníci
pojali jak jinak než jako Freeze.

Volná místa v MŠ Čistá
i pro litomyšlské děti
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Čistá
oznamuje, že v předškolním zařízení jsou ještě volná
místa. Protože chceme vyjít vstříc rodičům dětí,
které nebyly přijaty do litomyšlských mateřských
škol, je možné si prohlédnout prostředí mateřské
školy Čistá od 1. 7. do 12. 7. 2013 nebo v době od
19. 8. do 23. 8. 2013. Přijímací řízení se bude konat
v týdnu od 26. 8. do 30. 8. 2013.

Miloslava Siglová

třídních kolektivů si odnesly za společnou práci děti
z 1. - 4. ročníku Základní školy Janov a kroužek Fo-
tománie Domu dětí a mládeže. V kategorii mateř-
ských škol bylo uděleno pouze čestné uznání, a to
dětem z 3. oddělení 3. mateřské školy v Litomyšli.
Mezi jednotlivci pak nejlépe uspěli Štěpán Renza
a Alice Skřivanová, která nejvíce zaujala také laic-
kou porotu. 
Kompletní výsledkovou listinu najdete na www.na-
dace-promeny.cz/. Ceny pro vítěze zajistilo město
Litomyšl a Nadace Proměny. -red-, foto Jana Bisová

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Rettigovka se stále snaží pomáhat
„Co pro mě znamená Rettigovka? Především pří-
jemné a smysluplné využití času. Každé ráno se
budím s pocitem, že můj den bude díky Rettigovce
zase krásný a zajímavý. Nejde jen o práci, která má
pro mne hlubší smysl, ale v první řadě o setkávání
s lidmi, což tolik potřebuji ke spokojenému životu.
Setkávají se tu lidé, každý se svým příběhem, a člo-
věk je tu tím pádem každý den vystaven novým
a novým zkušenostem a vnitřním sebeobohacením.
Takže shrnuto a podtrženo - zajímavá práce, přátel-
ské prostředí, pocit osobní důležitosti a využití
k dobré věci.“                  Pavel Řemínek, zaměstna-
nec 
Rettigovku - provozovnu restaurace, kavárny a pe-
kárny jsme otevřeli 31. 1. 2013 v den výročí naro-
zení M. D. Rettigové. 4 měsíce praxe nám ukázaly
tvrdou realitu současné doby – zaměření na výkon.
Úvodních pár vět napsal kolega, který díky projektu
získal po roce práci (projekt umožnil zaměstnat
osoby se zdravotním handicapem a sociálně vylou-
čené). Pro nás je to připomenutí, jak je práce důle-
žitá a naše aktivity smysluplné. 
Snažíme se vycházet strávníkům vstříc a na základě
jejich připomínek od května postupně rozšiřuje jí-

delníček. U jednoho stolu si tak můžete pochutnat
na kuřeti s chutí kachny, plněných paprikách pi-
kantní směsí, hrachových karbanátcích. Z masa na-
bízíme ryby, kuře, králíka, pštrosa, sojové.
Překvapením pro mnohé strávníky je výtečná chuť
různě upravených obilovin (např. zapečený oves
s hlívou a sýrem). Omlazující šungitová voda zdarma
ovlaží vyprahlé hrdlo hosta. U některých se omla-
zení již projevilo. Žízeň můžete spláchnout i jinými
podávanými nápoji – pivo, čerstvá lisovaná šťáva…
Po obědě, ke kávě či čaji z Číny si můžete dát něco
z upečených dobrot. 
V červnu jsme otevřeli přilehlý obchůdek. Chceme
také podpořit pomáhající organizace v okolí a bu-
deme zde nabízet jejich výrobky. Jde o svíčky, ke-
ramiku, výrobky z látky a další. Rádi vás uvítáme. 
V současnosti investujeme veškeré vydělané peníze
zpět do Rettigovky. Díky tomu jsme schopni zlep-
šovat kvalitu poskytovaných služeb a dále zaměst-
návat osoby handicapovatné zdravotně či sociálně.

Alena Fiedlerová, Komuniké, o. p. s.
Šance pro Tebe - integrace mládeže ohrožené soci-
álně patologickými jevy a osob s duševním onemoc-
něním CZ.1.04/3.1.06/30.00361

NÁPLŇ PRÁCE:
• komunikace s klienty
• zpracovávání kalkulací a nabídek
• zapisování zakázek

POŽADUJEME:
• velmi dobrou znalost AJ nebo NJ 

(oba jazyky velkou výhodou)
• znalost práce na PC

(Word, Excel, Outlook apod.)
• zkušenosti z obchodní činnosti

a znalost polygrafie výhodou

NABÍZÍME:
• práci v perspektivní rodinné firmě v Litomyšli
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Životopisy zasílejte do 10. července 2013 
elektronicky na adresu hrg@hrg.cz 
nebo poštou na H.R.G. spol. s r.o.
Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl

obálku/e-mail nadepište 
„práce – obchodní oddělení“

přijme

pracovníka/pracovnici 
obchodního oddělení 
– zahraniční obchod

Inzerce
Prodám vozík za osobní auto 120x250 cm. Cena do-
hodou. Tel.: 608 27 72 27. • Prodám velmi pěkný
manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Win-
dows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kč. I na
dobírku. T: 604 961 269. • Hvězdářský dalekohled
- teleskop pro začínající astronomy, kompletní sou-
prava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na
dobírku. T: 604 961 269. • Prodám mobilní telefon
Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou, ve 100%
stavu, jednoduché ovládání, velká písmena -
vhodný pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku. Tel:
731 342 476. • Prodám 2 nepromok. plachty 3x4 m,
odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty,
univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně
nové v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731
342 476. • Kdo daruje jakékoliv přenosné rádio
s funkční CD-mechanikou pro pouštění znělky při
zápasech? Stiga HC Benátky, 608 821 605, Jin-
drich.Petr@email.cz. • Nabízím větší množství gra-
mofonových desek, populární hudba 60.-90. léta,
naše i zahraniční, cena 10-15 Kč/ks. Dále nabízím
velkou krabici knih – mayovky i jiné dobrodružné
knihy, místopis atd. za 500 Kč. Tel.: 739 307 646.
Nabízím stylový stolek kulatý, tmavý, možno
i světlý, v dobrém stavu. Tel.: 739 307 646. • Pro-
dám zachovalý, málo používaný gauč, rozkládací
s úlož. prostorem. Cena: dohodou. Tel.: 732 688
037. • Prodám 2 židle dřevěné, koženkové (hnědé).
Cena: dohodou. Tel.: 732 688 037. • Prodám plně
funkční plynový kotel Destila 31. Cena dohodou.
Tel. 737 555 565. • Prodám 2 ks šatní skříně a 1 ks
skříně na prádlo. Rozměry výška 178 cm, délka
120 cm a šířka 58 cm. Skříně jsou světle hnědé
lesklé barvy. Cena 4 000 Kč, tel. 737 555 565.

„Česká inspirace - města plná života“ - ta-
kový je název soutěže, jehož čtvrté kolo
vyhlašuje sdružení Česká inspirace právě
v těchto dnech. Vítězové předchozího kola
byli vyhlášeni v rámci festivalu Arts & film
v polovině června v Telči.  
Právě vyhlášené kolo potrvá až do 31. ledna 2014.
Podmínky účasti v soutěži jsou opět velmi jednodu-
ché. Stačí do 31. ledna 2014 vyplnit jednoduchý
kvíz umístěný na webových stránkách www.ceska-
inspirace.cz a pak si při troše štěstí čekat na  ně-
kterou z výher a prožít spoustu zajímavých chvil ve
městech České inspirace. 
Při troše štěstí se budeme moci vypravit na víken-
dový pobyt do Chebu, získat Stříbrný klíč ke Kutné
Hoře nebo si užít koncert v rámci festivalu Prázd-
niny v Telči. Celé rodiny mohou vyrazit za dobro-
družstvím do Jindřichova Hradce, kde je čeká
prohlídka Domu gobelínů a Muzea fotografie, pří-
padně na koupaliště do Poličky. Další výherce se

může těšit na proceduru v třeboňských
Lázních Aurora. V Litomyšli čeká na vý-
herce velmi oblíbená slepá degustace vín
se sochami Olbrama Zoubka včetně pro-
hlídky zámeckého sklepení, kde víno Cha-

teau Litomyšl zraje.     
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žádné stra-
chy, tentokrát je vše ještě mnohem jednodušší.
S ohledem na prázdninové lenošení jsme zvolili ob-
rázkový kvíz. Čeká na vás osm fotografií ke kterým
musíte jen přiřadit vždy jedno z osmi členských
měst České inspirace. A o jaká města se jedná? Po-
znávat budete Telč, Kutnou Horu, Litomyšl, Jindři-
chův Hradec, Třeboň, Poličku, Cheb a Hradec
Králové. Věříme, že to pro vás bude tentokrát
opravdu hračka.      
Předání cen proběhne v rámci únorového veletrhu
Holiday World v Praze. Výherci budou informováni
o své výhře předem e-mailem tak, aby se mohli slav-
nostního předání cen osobně zúčastnit.  

Soutěž „Česká inspirace – města
plná života!“ jde do dalšího kola  

• 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
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pozvánky 

Víme, co je za humny?
„Mami, kam pojedeme na výlet?“ ptají se mě děti kaž-
dou volnou sobotu. A já vlastně nikdy nevím, nejsem
kdovíjaký plánovač výletů. Zřejmě proto jezdíme do
Častolovic, na Kunětickou horu, pod ní do Perníkové
chaloupky a na hrad Svojanov stále dokola. Pardu-
bický kraj toho ale přece nabízí mnohem více.
Víte například, že zde máme První české muzeum cyk-
listiky, Královský in-line či Betlém? To a mnohem více
se, stejně jako já, dozvíte na Regionálním festivalu,
který se bude konat 7. září 2013 na Toulovcově ná-
městí v Litomyšli. 
Mimoto budete mít možnost prohlédnout si a vyzkou-
šet techniky zpracování různých materiálů pod vede-
ním studentů fakulty restaurování, ochutnat
regionální potraviny od místních výrobců, zaposlou-

chat se do tónů hudby litomyšlských kapel, nakoupit
na Bleších trzích, zasoutěžit si v kvízu či se pobavit
divadélkem. 
Zdá se vám to trochu nesourodé? Ale jděte! Regi-
onální festival v rámci projektu ARS (umění) REGIO
(region) CIVITAS (občanství) vám dokáže, že tohle
všechno dohromady jde! Těším se na vás!

Olga Radimecká, koordinátorka projektu ARC

Kinematograf zahájí Jiří Menzel
Oblíbený Kinematograf bratří Čadíků dorazí v pátek
2. srpna na Smetanovo náměstí. Sérii pěti promítání
odstartuje projekce filmu „Vesničko má středi-
sková“, kterou uvede v 21.00 hodin osobně režisér
a herec Jiří Menzel.
Stejně jako v minulých letech si návštěvníci příle-
žitostného letního kina budou moci vybrat z na-
bídky českých filmů:
V sobotu 3. srpna je na programu snímek Jana Pru-
šinovského „Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka“. V neděli 4. srpna uvidí diváci u marián-
ského sloupu drama režiséra Tomáše Řehořka s ná-

zvem „Signál“. V pondělí 5. srpna se bude promítat
sci-fi Miroslava Šmídmajera „Probudím se včera“.
Řadu šesti filmových večerů na Smetanově náměstí
uzavře v úterý 6. srpna komedie režisérky Alice Ne-
llis s názvem „Perfect Days“. Začátky projekcí
v 21.00. Vstupné dobrovolné. Akci pořádá Smetanův
dům Litomyšl ve spolupráci s Městem Litomyšl.
Jiří Menzel získal Oscara za režii filmu Ostře sledo-
vané vlaky (1966). Za film „Vesničko má středi-
sková“ si vysloužil v roce 1985 další nominaci.
Tentokrát sice neuspěl, ale řada z situací a výroků
z tohoto filmu již takřka zlidověla.   Prokop Souček

Pohodelský MINIFEST
SDH Pohodlí vás chce pozvat na 2. ročník Pohodel-
ského MINIFESTU. Přijďte si poslechnout kvalitní
hudbu a k tomu si dát žejdlík piva zdarma.
Místní hasiči se rozhodli oživit venkov kulturní akcí
pro příznivce tvrdé muziky. Každý posluchač si zde
najde svoji krevní skupinu. Sedm kapel z nedale-
kého okolí vám zahraje to nejlepší ze svých reper-
toárů. Začneme klasickým rockem přes tvrdší metal
až k znovu ožívajícímu punku. Program je rozsáhlý
a nelze odolat.
K poslechu vám zahrají: Achtunk! – punk / Svitavy;
Mentálně narušená moucha – punk / Polička; W.A.F

- pop-rock / Vysoké Mýto; AC/DC boys revival Lito-
myšl - hard rock / Litomyšl; SIN JOY - big-beat-hard
rock / Svitavy; Sněžná slepota - hardcore-punk /
Svitavy; Los hogos - rock-world music / Svitavy.
Akce se bude konat 20. července za kulturním
domem na Pohodlí u Litomyšle. Za špatného počasí
akce přesunuta do kulturního domu. Areál otevřen
od 15.30 hod. Občerstvení zajišťují místní ochotní
hasiči a určitě nebude chybět ani udírna. Vstupné
pouhých 40 Kč a k tomu jedno pivo zdarma. Přijďte
se podívat, určitě nebudete litovat. 

Jan Řehák, SDH Pohodlí 

KADEŘNICTVÍ
EVIS
DÁMSKÉ * PÁNSKÉ * DĚTSKÉ  

PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
PRVNÍ APLIKACE              880.-                                                                                                         
DOPLNĚNÍ ZA OBĚ OČI 350.-

MODELÁŽ NEHTŮ
GEL, AKRYGEL, GEL LAK

PŘIJMEME: 
- KADEŘNICI
- DESIGNERKU NA MODELÁŽ NEHTŮ

TEL. 604 435 053                       
SMETANOVO NÁM. 81, LITOMYŠL

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
také na internetových stránkách www.cms-
tv.cz. Podívejte se například na:
• Za královnou víl do Nových Hradů
• Smetanova výtvarná Litomyšl
• Zahájena 55. Smetanova Litomyšl
• Pohár Českého rozhlasu
• Víkend otevřených zahrad
• Freeze

litomyšlská TV na internetu

Přátelské posezení
pro členy Svazu 
tělesně postižených
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organi-
zace v Litomyšli zve srdečně své členy a jejich ro-
dinné příslušníky na přátelské posezení v přírodě,
které se koná dne 19. července v 15:00 hod. v re-
stauraci Výsluní (u atletického stadionu). Občer-
stvení zajištěno. MHD zastavuje přímo u Výsluní.
Pokud přijedete autem, je k dispozici velké parko-
viště. V případě zájmu nahlaste svoji účast do 12.
7. paní Marii Částkové na telefon č. 737 136 040.
Na setkání se těší výbor s předsedkyní Janou Flídro-
vou. Miroslav Bárta

Kroužek Jihočechů
O prázdninách se členové Kroužku Jihočechů ne-
scházejí. A tak se sedmá schůzka v roce 2013 usku-
teční až ve čtvrtek 19. září od 17. 00 hodin
v salónku restaurace U Slunce. 
Na programu bude přednáška pí Slepičkové, téma
upřesníme v zářijové Lilii. Chybět nebudou ani ak-
tuality z jižních Čech. Srdečně zveme i případné
hosty. Všem Jihočechům, ale i Litomyšlanům přeji
krásné letní dny plné pohody.        Jana Kroulíková

Houslové kurzy opět s koncerty  pro veřejnost
Od 28. července do 18. srpna se v Litomyšli usku-
teční již 18. ročník Houslových kurzů profesora Mi-
lana Vítka. Z původních smyčcových kurzů se však
letos stává pouze výuka hry na housle. Tu vedle pro-
fesora Vítka z Oberlin College Conservatory of Music
v USA povede také profesor Per Enoksson z Royal
Academy of Music ve Stockholmu.
Pro litomyšlskou veřejnost jsou vždy od 19.30 hod.

připraveny tři koncerty ve Smetanově domě. Ten
první, zahajovací se uskuteční 3. srpna, další je
v plánu 10. srpna a závěrečný koncert bude odehrán
17. srpna. Hudebníci zahrají také v Heřmanově
Městci, Letohradě, Poličce, Brandýse nad Orlicí
a Kostelci nad Orlicí.  
K původnímu konceptu smyčcových kurzů by se
chtěli organizátoři vrátit v roce 2014.               -bj-
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Ne 7. 7. 14.00 Slavnost na Růžovém paloučku - projevy: V. Pačes a synodní senior ČCE J. Ruml, kulturní program • Růžový palouček v Újezdci
    17.00 Youth camp 2013 - společné vystoupení mladých zástupců 11 zemí Cultural village of Europe • Bystré na zahradě za hasičskou zbrojnicí
Pá-Ne  12.-14. 7. Pouťové slavnosti • Oldříš
So  13. 7. 20.00 Italská taneční zábava - hraje KaM Beat • hasičský areál v Dolním Újezdě - Bořkov
So  27. 7. 17.00 Bohdan Holomníček - vernisáž výstavy • Galerie Kabinet Chaos Střítež
    20.00 Pouťová zábava • Skalka Lubná
So  31. 7. 15.30 Dětská zábavná show s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem - diskotéka, soutěže a hry o ceny • u jídelny Agrodružstva v Sebranicích
do konce léta Krajina našeho regionu a stavby předků skoro zapomenuté - výstava obrazů J. Doležala, pro děti ZOO koutek, otevřeno pá-ne odpoledne •
    dům Na Nebesích Němčice
do 28. 7. denně 13-17  Theodor Pištěk ve White Gallery • White Gallery v Osíku 
So 21. 9. 14.00 Oslavy 50. výročí otevření nové budovy školy v Trstěnici - bohatý program, zváni jsou bývalí i současní žáci, zaměstnanci i veřejnost • Trstěnice

KAM DO OKOLÍ

Již řadu let jezdíme s dětmi z mateřské školy v Lubné
na zámek do Litomyšle. Prohlídka zámku má děti se-
známit nejen s historií, ale i se životem v tehdejších
dobách. Několik let nás po zámku provázela paní
Magda Žáková, která velice pěkným přístupem
k dětem a hravou formou, vhodnou právě pro před-
školáky, děti seznamovala se životem a historií lito-
myšlského zámku. Díky jejímu živému vypravování se
děti vžily do rolí princezen, princů, králů, královen,
rytířů, služebných… Ze zámku jsme se vraceli vždy
nadšeni – nejen děti, ale i pedagogové.
Poslední roky paní M. Žáková již neprovází. Sou-
časné průvodkyně se nevžívají do dětských duší,
a tak jsou děti při výkladu pasivní, moc je to neza-
ujme a zkrátka nemají takové prožitky. Po návratu
z „výletu“ na zámek ani nedokážou říci, co je za-
ujalo, co se jim nejvíce líbilo.

Až příští rok pojedeme zase na zámek do Litomyšle,
přáli bychom si, aby si děti odnesly řadu zážitků,
ale zároveň i poznatků z historie našeho zámku.
Přáli bychom si, aby jim vyprávění bylo podáno dět-
sky přijatelnou formou a tento výlet prožívaly ještě
dlouho po návratu.

Za učitelky MŠ Lubná Irena Rensová
Odpověď
Milé paní učitelky,
jak jsem pochopila z vašeho dopisu, nejde o záleži-
tost letošního roku, ale i několika roků předchozích,
v nichž jsem na státním zámku nepůsobila. Doufám,
že náš zbrusu nový program určený a uzpůsobený
skupinám dětí z mateřských škol pod názvem Pro-
hlídky s paní Kajetánou nabídne dětem právě to, co
hledáte. (Více nawww.zamek-litomysl.cz/pro-deti/.)

Zdeňka Kalová, kastelánka

z dopisů čtenářů

Návštěva na zámku

Povodeň jinak viděná

Náhodou jsem se probíral alby s fotografiemi. V Po-
vltaví právě zuřila velká povodeň. Najednou jsem
spatřil tento obrázek. Dostal jsem jej od uměleckého
fotografa Jana Šplíchala, mého dávného spolužáka
ze Sloupnice. Vždycky jsem ji o povodních vyhledá-

val. Uchvacovala mne proto, že Jan vystihl hluboký
smysl toho zaplavení litomyšlského náměstí. Nad
bahnem a špínou ladně připlouvá obraz budoucí čis-
toty, a tedy krása tohoto města. Ale mýlil jsem se.
Fotomontáž vznikla dávno před oním bahnitým za-
plavením a měla jiný důvod !
Jan mi vysvětlil, že to byla jeho reflexe na jednu
příhodu za války, kterou v Litomyšli zažil jednou
brzy ráno, když jel k Dudychovým malovat kera-
miku. Na opuštěném náměstí táhl nějaký voják-za-
jatec káru a nádherným, téměř operním, hlasem ze
všech sil zpíval „La palomu“. Ten kontrast lahodné
písně jeho domova z doby svobody a míru a váleč-
ných útrap Jana natolik uchvátil, že mu zůstal
v duši tak dlouho, než zkusil těmi labutěmi na ná-
městí fotograficky symbolicky vyjádřit tu situaci. 
Povedlo se mu říci nám, že nad špínou vždy připluje
čistota a krása.

Antonín Mikolášek, fotomontáž Jan Šplíchal

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 2.-5. července / Festivalpark
Hradec Králové 
Rock for people

CHEB
• 12. července
Slavnostní odhalení Štaufského sloupu u cheb-
ské císařské falce 

JINDŘICHŮV HRADEC
• 27. července / v centru města, na st. hradu
a zámku
Den města - oslavy „720 let města“ – celo-
denní program, historický průvod městem,
koncerty, dobový jarmark, ohňostroj, pro-
jížďky na koních…

KUTNÁ HORA
• červen - září
Kutnohorské léto - festival netradičních pro-
hlídek i jiných zábavných vystoupení probíha-
jících v Kutné Hoře a okolí po celé prázdniny

POLIČKA
• 12.-13. července / park u hradeb
Colour Meeting Polička - mezinárodní multi-
kulturní festival v jedinečném prostředí po-
ličského parku u hradeb. 

TELČ
• 26. července – 11. srpna / zámek, náměstí
Zachariáše z Hradce
Prázdniny v Telči a Léto s párou

TŘEBOŇ
• 20. července / náměstí a v zámecký park
Historické slavnosti Jakuba Krčína - návrat do
doby Rožmberků na Třeboňsku, hudba, di-
vadlo, trhy 

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

Inspirace
z České inspirace 

Litomyšl
Tuto báseň jsem složila jako poctu k mému rodišti.
Prožila jsem zde rané dětství, mládí a celou těžkou
dobu v období II. světové války. Navštěvovala jsem
Smetanovu Litomyšl od prvního uvedení opery Li-
buše. Ráda bych věnovala tuto báseň k 55. výročí
Smetanových oslav.

Milada Kocourková

Litomyšl, město v širokém údolí,
město, bohaté a slavné historie,
zdobené krásným podloubím, 
kde život stále rušně plyne.

Říčka Loučná i Vodní vale,
jsou svědky dávné, slavné doby.
Památkou minulosti jsou stále,
renesanční domy, co náměstí zdobí.

Ve světničce městského pivovaru,
se zrodil velikán hudebního světa.
Přinesl národu hrdost a slávu.
Zde prožil malý Bedřich, dětská léta.

V hotelu „Modrá hvězda“ na náměstí,
paní Božena – horečný nach na líčku,
schvácena ranami života a bolestí,
dopsala knihu všech knih „Babičku“.

Zde zrodila se „Filosovská historie“,
zazářily Mařákovy krásné obrazy.
V červeném poli stříbrná lilie,
znak starobylého města zobrazí.

Bílý zámek nad městem na návrší,
je vzácnou perlou dávné doby.
Krásu Litomyšle vznešeně završí,
jak královská koruna, ji zdobí.
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Úspěchy mladých leteckých
modelářů

V dubnovém čísle Lilie
jsem vás informoval o čin-
nosti mládeže Letecko-
modelářského klubu
(LMK) Litomyšl. Po úspěš-
ném ukončení Zimní ligy

„Házedel“ ve Svitavách jsme zahájili jarní sérii ve-
řejných soutěží volně létajících modelů. Náš žákov-
ský sportovní tým, který reprezentuje litomyšlských
LMK, létal ve tříčlenném složení jako v loňském
roce. Naši sportovci soutěžili celkem ve čtyřech ka-
tegoriích, a to Házedla (rozpětí křídel do 50 cm),
A3 (rozpětí křídel do 110 cm), F1H (rozpětí křídel
do 150 cm), F1A (rozpětí křídel do 210 cm v mezi-
národní kategorii).
Tyto veřejné soutěže dle sportovního kalendáře
Svazu modelářů České republiky posloužily jako pří-
prava na další vrcholová klání. Začínali jsme bře-
znem v Chocni a v Ústí nad Orlicí, v dubnu dvakrát
Vysoké Mýto, květen Světový pohár v Táboře, Kraj-
ský přebor v Jihlavě kategorie F1H, červen Krajský
přebor v Ústí nad Orlicí ve zbývajících kategoriích
házedel A1 aF1H. Z každého závodu si soutěžící od-
nesli za svůj výkon umístění na stupních vítězů, di-
plomy, věcné ceny a poháry. V květnu jsme přijali
pozvání na Mezinárodní světový pohár na vojen-
ském letišti Všechov. Mezi evropskou špičkou jsme
úspěšně reprezentovali náš klub a Litomyšl v celko-
vém hodnocení bez rozdílu věkových kategorií. Zí-
skané zkušenosti jsme zúročili také na Krajské
soutěži v Ústí nad Orlicí, kde všichni tři obsadili

přední místa – 1x první, 2x druhé a 1x třetí místo.
Výkonem jsme se nominovali na Mistrovství repu-
bliky mládeže konané 21. 9. 2013 v Senici na Hané. 
První polovina roku pro náš mládežnický tým repre-
zentující Litomyšl a LMK Litomyšl byla více než
úspěšná. Po pěti letech náročné práce a odříkání se
reprezentanti našeho klubu dostali do povědomí
celé republiky bez rozdílu věkových kategorií spor-
tovního odvětví zabývajícího se stavbou modelů
a měřením sil na závodech. Svoji roli v dosažených
výsledcích hraje i přibývající fyzická zdatnost. Už
i v loňském roce byl náš tým vysoce hodnocen
a umístil se postupně ve všech celostátních katego-
riích od 2. do 6. místa. 
V září nás čeká Mistrovství republiky žáků a pod-

Radostný úsměv soutěžících z úspěchu v kategorii F1A na
krajské nominaci v Ústí nad Orlicí 2. 6. 2013. 

Finalisté minikopané

Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. je stavební společností, která na našem trhu
působí již více než 20 let. Společnost disponuje kvalifikovanými pracovníky, kteří
společně s moderním technickým zázemím jsou schopni provádět primární dodávky
novostaveb i rekonstrukcí po celém území České republiky. Společnost spolupracuje
nejen se soukromými investory, ale i podnikatelskými subjekty a státními úřady.
Společnost se rovněž věnuje stavbám inženýrských sítí, výrobě a montáži plastových
oken, dveří a dopravě. 
Společnost zahájila realizaci projektu Komplexní systém odborného vzdělávání
ve společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Sokolské gymnastky
úspěšné
V září 2012 jsme obnovily v Sokole oddíl gymnas-
tiky. Letos jsme se s děvčaty zúčastnily krajských
přeborů sokolské všestrannosti v Pardubicích. Děv-
čata se v jednotlivých soutěžích umístila na před-
ních místech. Za největší úspěch považujeme
celkové druhé místo Nikoly Novotné a tím i postup
do celorepublikových přeborů v Brně. Děvčatům pře-
jeme hodně úspěchů i v příštím roce.

Jitka Mikulecká a Jitka Martinů, foto archiv oddílu

Zakončení ligy 
minikopané 
Netradičně v pátek, a to 14. června se konalo po-
slední finálové kolo minikopané v Litomyšli. O třetí
místo mezi sebou svedli boj mužstva Sokol Sedliště
a Fla-Fla. Zpočátku vypadal zápas vyrovnaně, ale na-
konec se Sedliště rozehráli a mužstvo Fla-Fla „pře-
jeli“ ve velkém stylu 6:0. Velká gratulace k bronzu.
K finálovému souboji o mistra ligy se na hřišti sešli
hráči SK Litomyšl a staronováčka soutěže Taurus
Trans. Zde byl souboj očividně vyrovnanější až do
konce utkání, kde si nakonec vavříny odnáší zku-
šenější tým SK Litomyšl. Jejich vítězství 4:2 z nich
tedy dělá nového mistra ligy minikopané v Litomyšli
pro sezónu 2012-2103. I zde velká gratulace. 
Minikopané Litomyšl začínají dvouměsíční prázd-
niny, a proto se se všemi fanoušky a příznivci na
stránkách Lilie pro tuto dobu loučí. V září opět za-
čneme nově opět na umělé trávě hřiště Jiskry Lito-
myšl na Černé hoře.
Pořadí mužstev ligy minikopané v Litomyšli pro sezónu
2012–2013: 1. SK Litomyšl, 2. Taurus Trans, 3. Sokol
Sedliště, 4. FLA-FLA, 5. Sokol Tokyjo, 6. T&T Trade, 7.
Slavoj Ahoj, 8. FC Smeták, 9. Restaurace U Kolji, 10.
Pohoda, 11. 1.FC VP, 12. VH Tržek, 13. SK AMI, 14.
Combo, 15. Gambrinus, 16. AC Dárečci
Pěkné prázdniny přeje o.s. Minikopaná Litomyšl.
www.minikopana-litomysl.cz Jiří Gult, foto Petr ŠilarPohár vítězů pohárů ČR v minikopané

poprvé v Litomyšli
V sobotu 29. 6. 2013 se na umělé trávě hřiště Jiskry
Litomyšl konal Pohár vítězů pohárů mužstev celé
republiky. Akci pořádalo o.s. Minikopaná Litomyšl
a zaštiťovala Asociace malého fotbalu České repu-
bliky. K sobotnímu turnaji se z republiky sjelo 16
mužstev, která byla rozdělena do čtyř základních
skupin. Turnaje se zúčastnily i dva týmy z Litomyšle
a to Sokol Sedliště a FC Smeták. Bohužel se ze zá-
kladních skupin ani jedno mužstvo neprobojovalo
do osmifinálového pavouka. Přesto je pořádaný tur-
naj krásnou vizitkou o.s. Minikopaná Litomyšl. 
Turnaj se měl původně konat na velkém travnatém
hřišti, ale vytrvalé deště v předchozích dnech nás vy-
hnaly na záložní hřiště s umělou trávou. Díky této zá-
ložní variantě z počátku vázla organizace, ale nakonec
se vše v dobré obrátilo a turnaj proběhl ke spokoje-

nosti jak pořadatelů, tak zúčastněných mužstev. Do
finálových bojů se k sobotnímu večeru probojovali ob-
hájci titulu z Příbrami a vynikající mužstvo z Jihlavy.
Ze zisku Poháru se nakonec radoval obhájce Poháru
AC Everlast Příbram. Na druhém místě skončili borci
ŽST Jihlava. Bronz si veze domů tým CIP Ostrava
a bramborová příčka připadla fotbalistům FT Razors
Praha. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen hráč Ji-
hlavy David Lacina a ze stejného týmu byl vyhlášen
i nejlepší brankář turnaje Luděk Stýblo. Na korektní
průběhy zápasů dohlížela čtveřice sudích, pánů Dvo-
řáka, Zrzána, Elčknera a Slávka „Kapustňáka“ Andrleho.
Velké dík a poklona hlavnímu organizátorovi turnaje
patří šéfovi Minikopané Litomyšl Pavlovi Holomkovi.
Podrobné info o turnaji najdete na minikopana-lito-
mysl.cz.                                               Jiří Gult

zimní soutěž našeho klubu v Poličce. Jinak se klub
zúčastní série zimních soutěží v Hořicích, Vysokém
Mýtě, Litovli, Novém Městě n. Metují atd. Pro příští
sezónu připravujeme rozšíření o další kategorii rá-
diem řízených modelů.

Jindřich Krčmář, foto Václav Cimburek
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Městský bazén, tel.: 461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01
Info o otevírací době na www.bazen-
litomysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
O letních prázdninách bude krytý bazén otevřen
pouze v případě nepříznivého počasí. Provozní
doba je stanovena denně od 9.00 do 20.00
hodin. Odstávka je naplánována od 2. do 15.
září, kdy bude krytý bazén uzavřen. 
www.bazen-litomysl.cz

Koupaliště, tel. 461 612 915
- do 15. 9.
- otevřeno denně 9.00-20.00 za příznivého po-
časí, bazén 25 m, bazén 50 m, tobogán, plážový
volejbal
www.mslit.cz/plovarna

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

FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ"
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING 
• MIX PRO ŽENY • FLOWIN 
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
- otevřeno denně za příznivého počasí od 9.30
- možnost pronájmu sportovišť na tenis, nohej-
bal, volejbal, petanque, bohaté občerstvení,
nová terasa, koutek pro děti, sledování sportov-
ních přenosů na plazmových televizorech, mož-
nost konání kulturní a společenské akce
- rezervace sportovišť na tel. 777 947 718
více na www.areal-sokolovna.cz

Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
letní sezóna:
Čt 18.00-22.00 bez omezení

Hřiště za střední školou zahradnickou a technic-
kou
• Letní ZUMBA - každou středu 19.00-20.00
Adriana Vítková, www.zumbasadrianou.wz.cz

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

V sobotu 10. 8. se od 13 hod. koná již 19. ročník
tradičního triatlonu v Litomyšli – Nedošíně (u hos-
pody Na Žabárně). Přátelé litomyšlského triatlonu
zvou všechny, kteří si chtějí vylepšit předchozí časy
nebo si tento sport jen vyzkoušet. Zúčastnit se
mohou jak jednotlivci, tak tříčlenná družstva. Závod
se koná za každého počasí, prezentace je od 11.30 hod.
Bližší informace na www.triatlonlitomysl.cz.

Přemysl Seidl

Finále Poháru rozhlasu
Přes 300 mladých sportovců z různých koutů České
republiky se zúčastnilo 4. června finále 45. ročníku
Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Tato akce,
která každoročně prověřuje atletickou zdatnost na
školách a podchycuje chlapce a děvčata k pravidel-
nému aktivnímu sportování, se uskutečnila na sta-
dionu na Černé hoře. 
Organizace soutěže však nebyla nijak jednoduchá.
„Teprve týden před tímto finále jsme se dozvěděli,
která družstva postoupí a kdo bude potřebovat za-
jistit ubytování. Jsme ale rádi, že se finále koná
právě v Litomyšli,“ uvedl ředitel závodu Jaroslav

Teplý. O organizaci této celostátní akce totiž Lito-
myšlští bojovali ve výběrovém řízení Českého atle-
tického svazu a nakonec uspěli. Do Litomyšle se tak
sjelo 32 družstev po 10 soutěžících a jejich dopro-
vod, což nakonec dělalo 400 účastníků závodu.
Pohár rozhlasu je každoročně určený pro žáky dru-
hého stupně základních škol. Vzhledem k jejich věku
se volí i disciplíny, v nichž si mladí nadějní sportovci
měří síly. „Mladší mají hod míčkem, starší vrh koulí,
všichni běhají šedesátku, štafety, pak tu mají dlouhé
běhy od 600 po 1 500 metrů, výšku, skok do dálky,“
popsal disciplíny ředitel závodu a dodal: „Jedná se
o soutěž družstev, nikoli individuální. Body jednotli-
vých účastníků té dané školy se sčítají a výsledky jsou
podle tabulek. Družstvo s nejvyšším počtem bodů vy-
hrává.“ 
Bohužel, z Litomyšle se do finále 45. ročníku nepro-
bojoval žádný tým. Z nejbližšího okolí soutěžil kolek-
tiv z Ústí nad Orlicí nebo Chrudimi. Ovšem, jak
vysvětlil Jaroslav Teplý, konkurence je obrovská. Této
soutěže se obvykle účastní sportovně zaměřené školy,
a byť se jedná o soutěž družstev, jde vlastně
o mistrovství republiky žáků a žákyň. „Je zde to nej-
lepší, co republika nabízí v těchto věkových kategori-
ích,“ řekl ředitel závodu. Konečné výsledky naleznete
na www.atletika.cz. Text a foto Jana Bisová

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

19. triatlon

23. mistrovství 
republiky 
ve stiga hokeji
Vrcholem domácí sezóny Stiga hokeje bylo 23.
mistrovství republiky, které se 31. 5. – 2. 6. usku-
tečnilo v hale TJ Sokol Letovice. Pořádající klub THC
Stiga Svitavy 93' připravil nejen přehledný web a vý-
borné prostředí, ale i nové soutěže. Již v pátek večer
se hrál turnaj rodinných dvojic, ve kterém klub
Stiga HC Benátky reprezentovali bratři Halamovi.
Výborně se tak rozehráli na sobotní celodenní zá-
polení 19 družstev. Hlavním cílem družstva Stiga HC
Benátky „A“ (Michal Boštík - C, Ivan Halama, Tomáš
Halama, Zdeněk Lopaur, Josef Malý, Jindřich Petr)
bylo potvrdit pozici 10. týmu dle žebříčku. K jeho
splnění stačilo (kromě několika porážek) vítězství
nad VC Stiga Brno (16.) v základní skupině a nad
HC Stiga Kladno (12.) v osmifinálové skupině a po-
rážka s THC Stiga-Game Příbram (7.) v zápase o 9.
příčku. 17. nasazený tým Stiga HC Benátky „B“ (Mi-
chal Janků, Jiří Junek - C, Jiří Malík, Barbora Pe-
trová, Josef Sedláček) v turnaji nezvítězil, ale
remízy 12:12 s týmy THC Stiga Svitavy 93´ „B“ (15.)
a SC Nový Rychnov (18.) nakonec ve vyrovnané sku-
pince o 17. místo stačily na vítězství a naši repre-
zentanti nezklamali. 
V neděli byly na pořadu individuální soutěže. Mezi
pěticí žen podruhé bojovala Barbora Petrová a po-
prvé dosáhla na medaili – konkrétně bronzovou.
Soutěž 10 juniorů si zahráli Michal Boštík a Josef
Malý. M. Boštík šel do semifinále ze 4. místa, prohrál
s Martinem Maděrou 1:3 a v boji o 3. příčku přehrál

Jana Sládka (THC Stiga Elites) 3:2 na zápasy, J. Malý
skončil 5. V nabité soutěži 18 veteránů nejlepší z be-
nátských Tomáš Halama obsadil 12. a jeho bratr
Ivan 13. příčku. Odpolední vyvrcholení MR - hlavní
soutěž 48 nejlepších jednotlivců – si zahrálo i 7 zá-
stupců našeho klubu. Nejlépe se z nich umístil 25.
Michal Boštík a 30. Zdeněk Lopaur. Litomyšlský Pa-
trik Petr (THC Stiga Elites) ve čtvrtfinále podlehl
svému klubovému kolegovi a pozdějšímu mistru ČR
Michalu Hvižďovi 1:4 na zápasy a obsadil 6. místo.
Všechny výsledky na www.trefik.cz/stiga/index.aspx.
Klub Stiga HC Benátky si tak kromě 3 pohárů za se-
zónu Českého poháru 2012/2013 (B. Petrová - 2. no-
váček a 2. žena, M. Boštík – 3. junior) odvezl ještě
2 poháry za 3. místa a v medailovém hodnocení ob-
sadil 3. - 5. místo. A to si ještě Milan Zeman odvezl
pohár za 3. místo v doplňkové soutěži hráčů s hen-
dikepem – gratulujeme!      Text a foto Jindřich Petr
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Stano Gazdík učil  moderní sebeobraně
Někdo o něm říká, že spadl z Marsu, ale není to mi-
mozemšťan. Stano Gazdík je docela normální, i když
výjimečný člověk. Výjimečný svými bohatými zku-
šenostmi, které nabyl za svého 15letého působení
v cizinecké legii, z toho 9 let u speciální jednotky
Group Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP, kde
působil jako šéfinstruktor pro boj z blízka. 
Tento muž již podruhé zavítal na pozvání oddílu ka-
rate do Litomyšle, kde vedl seminář moderní sebe-
obrany pro-defence. 
V hale TJ Jiskra se sešlo bezmála 20 cvičenců. Po let-
mém představení a seznámení začala rozcvička. No-

váčci byli překvapeni nevybíravým otužováním těla,
ale i to k nácviku sebeobrany patří. Tělo se musí na-
učit ránu přijmout. Člověk je pak v případě konfliktu
lépe připraven a normální facka ho nepřekvapí. 
Po rozcvičce se začalo se základy sebeobrany. Dů-
kladně jsme probrali obvyklé vzdálenosti od útoč-
níka, jak reagovat na blížící se nebezpečí a jak řešit
případný konflikt, pokud k němu dojde. 
Následovalo procvičování základních pohybů v ná-
vaznosti na přiblížení se útočníka do krátké vzdá-
lenosti a komunikace s ním. Na tuto pasáž kladl
instruktor velký důraz, protože je potřeba zvážit

všechny okolnosti a použít přiměřenou sílu v zá-
vislosti na fyzických proporcích obránce a útoč-
níka.
Po krátké občerstvovací pauze jsme pokračovali
nácvikem vyproštění ruky z držení včetně nava-
zujících technik. Některé techniky možná někomu
přišly jako zákeřné, ale to je prostě holá realita
obrany venku na ulici. Tam neplatí žádná pravidla.
Názorně jsme si vyzkoušeli, jak účinnou obrannou
zbraní je teleskopický obušek a ukázali jsme si další
improvizované zbraně. Mnozí byli překvapeni, že
i obyčejný časopis se může snadno proměnit
v účinný prostředek sebeobrany.

Ani jsme se nenadáli a rychle se přiblížila patnáctá
hodina a konec semináře. Stano ještě předvedl pár
nácviků sebeobrany proti noži. Na úplném konci se-
mináře nám Stano ukázal svoji sbírku zákeřných
zbraní, které zločinci používají.
Není mnoho takových osobností, které jsou ochotny
se podělit a předat svoje zkušenosti. Já jsem proto
moc rád, že právě u nás jsme měli tu možnost po-
znat tak výjimečného muže, jakým Stan Gazdík je.

Václav Andrle, foto Jiří Smékal

Litomyšlský streetball se blíží
Litomyšl Streetball o.s. si vás dovo-
luje pozvat na 8. ročník streetballo-
vého turnaje v Litomyšli. Klání se
zúčastní řada známých hráčů také
z Mattoni NBL a ze zahraničí. Akce
se uskuteční 20. července 2013 od
9.00 hod., a to hned ve třech spor-
tovních halách (městská sportovní
hala, hala TJ Jiskra, tělocvična
SZaTŠ). V letošním ročníku nově za-
řazujeme i dětské kategorie. Turnaje
se tedy mohou zúčastnit hráči
a hráčky již od velmi útlého věku. 
Turnaj je rozdělen do následujících
kategorií: Minižactvo do 10 let (U10
– ročníky 2003 včetně a mladší) -
nově, Minižactvo do 12 let (U12 – ročníky 2001
včetně a mladší), Žactvo do 15 let (U15 – ročníky
1998 a mladší), Muži 16+ (od 16 let), Ženy. Regis-
trace na turnaj je otevřená již od dubna 2013 a po-
trvá do 12. července 2013. Příchozí týmy budou
platit vyšší startovné. Startovné pro dětské katego-

rie bude zdarma. Přihláška a regis-
trace na webových stránkách. Pro
dětské kategorie je možné se při-
hlásit přes email: kopecky@lito-
myslstreetball.cz. Pro letošní
ročník chystáme dárková trička.
Třešničkou na dortu celé akce
bude velký koncert hudebních
skupin Rufus, Willow Lake a Cate
v klubu MC Kotelna (pro hráče
zdarma). Akce se koná za každého
počasí a je vhodná pro děti i do-
spělé s možností bezbariérového
přístupu. Vstupné pro diváky je
dobrovolné. Doufáme, že se při-
jdete podívat a podpořit tak dění

v Litomyšli.
Veškeré informace a novinky sledujte na našich we-
bových stránkách www.litomyslstreetball.cz a nebo
na našem Facebooku: Litomyšl Streetball.

Za Litomyšl Streetball Martin Kopecký,
foto Patrik Nguyen
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So 6. 7. 13.00 Turnaj dvojic v petanque - startovné 50 Kč/dvojice • hřiště před Lidovým domem
    14.00 7. kolo Litomyšlského poháru 2013 / DDM Litomyšl (každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v klubovně restaurace v Benátkách)
Ne 7. 7. 13.00 Turnájek ve stolním fotbálku - poprvé turnaj losovaných dvojic • Cafebar Underground
So  13. 7. 13.00 Turnaj dvojic v nohejbale - startovné 60 Kč/dvojice • hřiště před Lidovým domem
    9.00 Hobby + ZM-S - oblastní mistrovství dětí, juniorů a mladých jezdců • Jízdárna Suchá - pískové kolbiště
So 20. 7. 9.00 Litomyšl Streetball 2013 - 8. ročník turnaje pro všechny věkové kategorie • městská sportovní hala, hala TJ Jiskra, tělocvična SZaTŠ 
Pá-Ne 26.-28. 7. Setkání kluzáků v Litomyšli - atraktivní podívaná - např. aerovleky větroňů střídané akrobacií větroňů i motor. modelů • letiště ve Vlkově
So  27. 7. 10.30 Turnaj smíšených dvojic v badmintonu - startovné 80 Kč/dvojice • hřiště před Lidovým domem
So  3. 8. 13.00 Turnaj trojic ve volejbale - startovné 60 Kč/trojice • hřiště před Lidovým domem

KAM ZA SPORTEM

Kabrhel dvakrát bronzový na MČR

Sezónu zahájil litomyšlský triatlonista Tomáš Kabr-
hel, závodník zdejšího DTC, v Blažovicích, kde se
uskutečnil zahajovací podnik ze seriálu Jihomorav-
ské triatlonové ligy. Tento závod byl pro mnohé
účastníky generálkou na nadcházející mistrovství
České republiky. Sešla se tedy solidní konkurence
a Tomáš naznačil výbornou formu, protože si vybo-
joval konečné třetí místo. Týden nato startoval li-
tomyšlský závodník na mezinárodním mistrovství
ČR ve sprinttriatlonu (Ekol Superprestige) v Brně.
Závod MČR se na tratích 0,75 km plavání – 20 km
cyklistiky – 5 km běhu konal za poměrně chladného
počasí a teplota vody v Brněnské přehradě byla jen
okolo šestnácti stupňů. Na startu se sešlo bezmála
osmdesát borců z Česka, Maďarska, Polska, Rakou-
ska a Slovenska. V závodě si vedl velice dobře a ob-
sadil ve výborné konkurenci celkové 9. místo. Mezi
závodníky v kategorii do 23 let obsadil Tomáš Kabr-

hel třetí pozici a byl z toho bronz. Celkově byl mezi
Čechy šestý. Závod opanoval olympijský reprezen-
tant Přemysl Švarc.
Prvním zahraničním startem byl závod Evropského
poháru v italské Cremoně, zde se mu však nedařilo,
jak by si přál. Už plavání nedopadlo nejlépe a při cyk-
listice se pohyboval v druhém balíku. V nabitém star-
tovním poli obsadil 64. místo a to rozhodně nebylo
podle jeho představ. Závod vyhrál Španěl Oscar Vi-
cente před Němcem Zipfem a Belgičanem Geensem.
Chuť si však spravil v dalším závodě Českého poháru
v Račicích, který byl zároveň i akademickým
Mistrovstvím ČR. Závod se konal v areálu veslařského
kanálu v Račicích na tratích 1,5 km plavání - 40 km
kolo - 10 km běh. Na startu byli nejlepší čeští závod-
níci v čele s Filipem Ospalým či Petrem Vabrouškem.
Úvodní plaveckou část dokončil Tomáš Kabrhel v čelní
skupince společně s Filipem Ospalým a kolegy z re-
prezentačního výběru do 23 let Martinem Debnarem
a Lukášem Kočařem. Skvěle si vedl i při cyklistické
části a na závěrečný desetikilometrový běh pak vyrá-
žel na třetí pozici, těsně před dalšími pronásledova-
teli, kde byl i jeden z favoritů Vabroušek. Při běhu
sice svoji skvělou pozici neudržel, ale přesto obsadil
velice dobré 7. místo v absolutním pořadí a bylo
z toho i třetí místo v kategorii do 23 let a v akade-
mickém Mistrovství ČR. Zvítězil Ospalý před Dvořákem
a Vabrouškem. Po třech absolvovaných závodech Če-
ského poháru patří Tomášovi 4. místo v absolutním
pořadí a 2. místo mezi „třiadvacítkami". Dalším závo-
dem bude Evropský pohár v nizozemském Holtenu,
který bude pro Tomáše rozhodně dosavadním vrcho-

Vítězem Velké ceny
Litomyšle 2013 
se stal Jiří Luža
V jezdeckém areálu Hřebčína Suchá se konala 6.- 9.
června Velká cena Litomyšle 2013, která byla záro-
veň i 4. kolem Skokového poháru České pojišťovny.
Čtyřdenní závody měly rekordní účast a startovní
listiny nabízely divákům skvělou sportovní podíva-
nou v podání našich nejlepších seniorských a juni-
orských jezdců. Program nabízel jedenáct skokových
soutěží, z toho dvě byly určené pouze pro juniory.
S nástrahami obou kol Velké ceny Litomyšle si ze
47 závodníků dokázali poradit pouze tři dvojice bez
trestných bodů. Byli jimi Jiří Luža, Peter Mackovjak
a Lucie Poláková.  O pořadí bezchybných rozhodoval
podle pravidel čas druhého kola. S náskokem 4 vte-
řin na slovenského jezdce Petera Mackovjaka zvítě-
zil skvělou jízdou zástupce západočeské Stáje
Schneider - Jiří Luža s Land Rebel S. Třetí místo si
zajistila svou precizní, ale pomalejší jízdou dosa-
vadní mistrně republiky Lucie Poláková.

Jiří Luža

Velkým smolařem Velké ceny byl Jiří Skřivan. Před
domácím publikem, které doslova skákalo s ním,
Skřivan s klisnou Kallisto jednou chyboval a to ho
spolu s pomalejším časem odsunulo až na šestou pří-
čku konečného pořadí.
Domácím jezdcům se však dařilo v zbylých dvou se-
riálech v rámci Skokového poháru – v Equiservis
Amateur Tour a Kolowrat Junior Cupu. Vítězství ve
finálových parkurech obou těchto seriálu zůstalo
díky René Finstrlemu a velmi úspěšnému junior-
skému jezdci Jiřímu Tmějovi v JK Hřebčína Suchá. 
Velká cena Litomyšle 2013 přinesla zisk 15 bodů za
vítězství Jiřímu Lužovi s Land Rebelem-S (Stáj
Schneider), a ten se tak vyšvihl na páté místo prů-
běžného pořadí Skokového poháru České pojiš-
ťovny2013. Leaderem tabulky je stále Jiří Skřivan
s celkem 40 body. 
Více na www.skokovypohar.cz

Mirka Skřivanová, foto Michaela Javůrková

lem v kariéře. Na startu tohoto vysoce prestižního zá-
vodu bude konkurence, v jaké dosud nikdy nezávodil,
včetně závodníků absolutní světové špičky.

Text a foto Zdeněk Kabrhel

Italská technika dovezla 
Martina Doubka k vítězství

Domácí šampionát v kartingu – Praga Mistrovství
České republiky 2013 – pokračoval o víkendu 8.-9.
6. 2013 ve svém dějství třetím závodem na Auto-
dromu v Sosnové u České Lípy. Pro litomyšlského
jezdce Martina Doubka je letošní sezóna ve znamení
návratu do svého mateřského týmu Orion Racing Li-
tomyšl. S návratem do tohoto týmu přišla i změna
závodní techniky. Po krátkém jarním testování
padlo rozhodnutí, že v letošní sezóně bude tým zá-

vodit opět s italskou technikou – podvozek ART GP
a motor TM. Podvozek ART GP má v ČR jezdeckou
premiéru a ještě před závodem v Sosnové se bylo
třeba s tímto podvozkem důsledně seznámit a na-
učit také „pracovat“. V závodě v Sosnové se již měly
potvrdit nasbírané první zkušenosti a také měla pro-
běhnout ostrá zkouška nového motoru TM v úpravě
ladičů MACHAČ motors. 
Průběh závodu v Sosnové potvrdil, že volba tech-
niky a strategie přípravy byla zvolena správně. Mar-
tin Doubek po celý závodní víkend nenašel
přemožitele, a to jak v kvalifikačním tréninku, tak
i v obou bodovacích jízdách. Vítězství Martina Do-
ubka a Orionu Litomyšl má o to ještě větší cenu,
protože závodu MČR v Sosnové se opět zúčastnil to-
vární jezdec Birelu Jan Midrla, který byl v letošní
sezóně velikým favoritem prestižního seriálu WSK
Euro Series. Martin Doubek ale obě závodní jízdy vy-
hrál s přehledem jasného vítěze, když v obou jíz-
dách zajížděl nejrychlejší kola závodu.
Čtvrtý závod MČR se pojede 5.-7. 7. 2013 na moto-
kárové dráze v Písku.

Text a foto Vráťa Ondráček


