
Patnácté Pátky jdou
do druhého poločasuŽe se klasická a jazzová hudba dá dělat také

zábavně a jinak, chtějí na konci srpna před-
vést studenti z různých koutů Evropy a Tu-
recka. Na nádvoří litomyšlského zámku
budou v pátek 23. srpna od 19.30 hodin pre-
zentovat výsledek měsíčních příprav. Zazní
skladby Franze Schuberta, Modesta Petroviče
Musorgského, Bedřicha Smetany, Antonína
Dvořáka a mnoha dalších. Hudebníci z Ně-
mecka, tanečnice z rakouského Salzburgu,
herci z turecké Ankary a studenti brněnské
Masarykovy univerzity se spolu v Litomyšli
setkají díky projektu Umění bez hranic (Art
without limits).
První ročník tohoto projektu se konal na tu-
reckém ostrově Bozcaada, druhý v německém
Würzburgu, představení v Litomyšli tříletou
mezinárodní spolupráci univerzit ukončí.
Tentokrát se budou studenti při tvorbě pro-
gramu inspirovat skladbou Franze Schuberta
Smrt a dívka. „Se studenty jsme se zamýšleli
nad tématem, které určil hlavní organizátor
projektu, německý dirigent Helmut Rocholl.
Jednotlivé scény programu budou vycházet
z tématu, prostupujícího různými kulturními
okruhy a etapami společenského vývoje. Jed-
ním ze zpracovávaných motivů se stala např.
problematika čarodějnických procesů, které
silně zasáhly evropské prostředí zejména
v 15. - 17. století,“ vysvětluje jeden z prv-
ních nápadů docentka Masarykovy univerzity
Judita Kučerová. Ačkoli téma zní trochu zlo-
věstně, samotný koncert bude plný tance,
poezie, vážné, jazzové, folklorní i moderní
hudby, zpěvu i scének. Návštěvníky čeká ne-
tradiční umělecký zážitek, neboť „studenti
sami vytvářejí koncepci programu – podle
předem stanoveného tématu. Svoji roli hraje
také poznávání a prolínání různých kultur.
A také samozřejmě velké nadšení mladých,
kteří se zde mohou realizovat,“ dodává diri-
gent Helmut Rocholl a trochu tím objasňuje
název projektu, tedy že umění je někdy
opravdu bez hranic.
Zatím je známé tedy jen rámcové téma pro-
gramu, jisté ale je, že představení bude ne-
zapomenutelné. Tak nás přijďte podpořit!
V případě nepříznivého počasí se vystoupení
koná v kongresovém sále zámku. Vstupné
dobrovolné.

Alžběta Prudilová, foto Jonas McConas

Umění bez hranic

Prázdniny jsou obdobím setkávání. Běh věcí
každodenních se mírně zpomalí a na přá-
tele, kamarády, známé i příbuzné je na-
jednou trochu více času. Jsme velmi
rádi, že jsme vám celkem již sto se-
dmadvacetkrát mohli dát „záminku“
k setkání na Toulovcových prázdnino-
vých pátcích. 
Pokud použijeme sportovní terminologii,
jdeme právě do druhého poločasu. A co nás
tedy letos ještě čeká? Srpen zahájíme pohád-
kou o princi Jaromilovi a koncertem písničkáře Vác-
lava Koubka, který je ale také hercem a filmovým
režisérem. Jako solitéra s neodmyslitelnou tahací

harmonikou a typickým zpěvem - nezpěvem
ho známe pravděpodobně všichni. Na

Špitálku se však představí ještě po
boku kytaristy a baskytaristy Jana Po-
nocného a saxofonisty Jana Jeřábka.
Další pátek bude patřit také oprav-
dové hudební legendě. Skupina Neřež

vznikla jako volné pokračování legen-
dárních Nerez, a proto vám Vítek Sázav-

ský a Zdeněk Vřeštál slibují, že na koncertě
zazní i písničky ze slavné éry Nerez se Zuzanou

Navarovou. V polovině srpna přivítáme Divadýlko
Mrak s Vodnickou pohádkou a poté nás čeká příval
energie „lidu Čanki“.   strana 8 >
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S kanalizací v Nedošíně a Lánech
se začne v srpnu 

Sdružení firem Profistav Litomyšl a.s. a PKS stavby
a.s., Žďár nad Sázavou, které zvítězilo ve výběrovém
řízení na projekt Rekonstrukce ČOV a odkanalizo-
vání částí města Litomyšl - Nedošín, Lány, převzalo
od města 24. července staveniště. Práce firmy zahájí
v průběhu srpna.
„Kanalizace v Nedošíně u čističky odpadních vod a Na
Lánech na hřišti začnou zhruba v polovině srpna,“
upřesnil vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Litomyšl František Zachař a dodal: „Postupně
se práce rozběhnou na více místech, přesný harmono-
gram se postupně sestavuje.“ V případě čističky od-
padní vod bude zatím provedena pouze první etapa,
která nebude obyvatele Litomyšle nijak omezovat.
Jinak je tomu v případě kanalizace, kdy dojde k uza-

vírkám komunikací. Ty bude postupně povolovat
odbor místního hospodářství. Občané v dané lokalitě
by však měli být včas vyrozuměni. „Dostanou do
schránky dopis anebo je navštíví pracovníci stavební
firmy,“ sdělil vedoucí odboru. Konkrétní pověření pra-
covníci dodavatele na jednotlivých úsecích, které bude
možné v případě potřeby kontaktovat, zatím nejsou
určeni. Za město dozoruje stavbu firma JAFIS s.r.o.
Litomyšl, na určeného pracovníka se budou moci ob-
čané obracet po zahájení prací.
Odkanalizování Nedošína a Lánů by mělo být dokon-
čeno do konce roku 2014, všechny etapy rekon-
strukce čističky odpadních vod pak do 31. 3. 2015.
Na projekt si město vzalo úvěr ve výši 48 milionů
korun.    -bj-

Druhý prázdninový pátek si děti i dospělí zazpívali spolu s Jaroslavem Uhlířem.
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí s vypracováním studie stavebních

úprav objektu čp. 534 na ul. Dukelské (bývalá or-
toptika) pro potřeby DDM. 

RaM souhlasí s uzavřením dohody na provedení
záchranného archeologického výzkumu na akci „Re-
konstrukce ČOV a odkanalizování místních částí
města Litomyšle – Nedošín, Lány" s Regionálním
muzeem v Litomyšli. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
a uzavírky veřejného prostranství v prostoru Sme-
tanovo nám. mezi čp. 91 a 57 v období od 2. do 6.
8. 2013 v době od 21 do 24 hodin za účelem konání
kulturní akce Kinematograf bratří Čadíků. Žadatel
Smetanův dům Litomyšl. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání ve-
řejného prostranství v prostoru Smetanovo nám.
horní část o velikosti 1 000 m2 dne 14. 9. 2013 za
účelem pořádání kulturní akce - Vinobraní. Žadatel
Jan Tašner, Litomyšl. 

RaM nesouhlasí s umístěním poutače rytíře Tou-
lovce na zábradlí před IC na zámeckém návrší. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání ve-
řejného prostranství v celém prostoru Toulovcova
nám. dne 10. 8. 2013 za účelem pořádání Pivního
festiválku. Žadatel Jiří Kohák, Nedošín. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání ve-
řejného prostranství v prostoru Smetanovo nám.
o velikosti 310 m2 dne 21. 9. 2013 za účelem pre-
zentace činnosti DDM Litomyšl. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání ve-
řejného prostranství v prostoru Toulovcovo nám.
v období od 5. 7. do 31. 8. 2013 každý pátek od
17.00 do 22.00 hodin za účelem pořádání Toulovco-
vých prázdninových pátků. 

Lesáci začali s kácením
poškozených stromů
Za prosycháním a odumíráním jasanů na Černé hoře
a v Nedošínském háji je napadení houbou Chalara
fraxinea spolu s poškozením dřevin václavkou a lý-
kohuby z rodu Hylesinus. Začátkem července to po-
tvrdili odborníci z Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i. Bohužel, prognóza
tohoto onemocnění je velmi nepříznivá a pravděpo-
dobně bude docházet k dalšímu prosychání a odu-
mírání jasanů v těchto lokalitách. 
Na základě doporučení odborníků a s ohledem na
zajištění bezpečnosti návštěvníků proto lesáci
z městských lesů přistoupili koncem července ke ká-
cení asi devadesáti vzrostlých jasanů tvořících alej
podél cesty za bývalou hospodou na Černé hoře.
Práce budou probíhat minimálně do poloviny měsíce
srpna. Po tuto dobu žádáme návštěvníky, aby
s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovali do
této části lesa.
V Nedošínském háji je situace složitější. Koncem mě-
síce července se zde uskutečnila schůzka lesáků
s odborníky z odboru životního prostředí Krajského
úřadu v Pardubicích a ČSOP za účelem stanovení po-
stupu prací zajišťujících bezpečnost návštěvníků.
Poškozené stromy cenné z pohledu ochrany přírody
(např. doupné) budou po ukončení hnízdění ptactva
(po 15. 8.) vyvětveny, ostatní nebezpečné stromy
budou v době vegetačního klidu (listopad, prosinec)
skáceny.
Pracovníci městských lesů prosí všechny návštěv-
níky o maximální opatrnost a děkují za pochopení. 

Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů

Jiráskova ulice nebude slepá 
Jiráskova ulice kolem zámku v současné době nevy-
padá na to, že by po ní někdy měla jezdit auta
a procházet se lidé. Konečná podoba však přinese
výrazné vylepšení povrchů, náměstíčko, parkovací
místa pro osobní automobily nebo prostor vyhra-
zený pro nástup a výstup turistů z autobusů. Stejně
jako před započetím revitalizace bude komunikace
jednosměrně průjezdná, nikoli tedy uzavřená pro
vozidla, jak se někteří lidé obávají. 
V celé délce Jiráskovy ulice dojde k předláždění po-
vrchů, které se bude týkat i chodníků. Jako materiál
bude použita kamenná dlažba různých formátů.
Z velké části se upotřebí rozebraná původní dlažba.
Uplatnění a kombinace různých druhů dlažeb je
dána specifikou řešených předprostorů a mezipros-
torů s návazností na zástavbu a zeleň.  

Parkovací stání pro osobní vozidla jsou navržena
jako podélná k okraji komunikace v její levé části,
před regionálním muzeem a piaristickou kolejí jako
stání šikmá. Před kolejí by se ovšem mělo parkovat
vpravo vedle vozovky. V celém průběhu bude sil-
nice doprovázena chodníky s přidruženými pocho-
zími plochami. Celkově zde bude 21 podélných
stání (včetně dvou míst u mateřské školy) a 14 ši-
kmých. Z tohoto počtu jsou dvě parkovací místa
určena pro osoby zdravotně a tělesně postižené.
Autobusy budou moci zastavit před piaristickým
kostelem, kde bude umožněn výstup a nástup náv-
štěvníků. Nebudou tak zastavovat v jízdní dráze
a brzdit dopravu. 

-bj-, dopravní schéma AP Atelier

Město obdrželo povolení 
skácet kaštany na zámeckém návrší

Radnice v červenci obdržela rozhodnutí Odboru ži-
votního prostředí, orgánu ochrany přírody (OOP),
Městského úřadu Litomyšl, kterým se povoluje ká-
cení šesti kaštanů v aleji filozofů na zámeckém ná-
vrší. Ke kácení by mělo dojít v termínu od 15. září
do 15. října. Po odstraněných dřevinách bude pro-
vedena náhradní výsadba nového stromořadí v pů-
vodní linii. Nové dřeviny budou vysázeny tak, aby
nebyly v zákrytu se sochařskou výzdobou ohrazení
zámku. 
Své rozhodnutí zdůvodňuje OOP nutností obnovy
aleje, špatným zdravotním stavem dřevin a obtí-
žným udržením provozní bezpečnosti (výsledky
zkoušek jírovců najdete na www.litomysl.cz v sekci
Občan / Městský úřad / Zprávy z městského úřadu).
„Základními fakty jsou věk dřevin, provedení hla-
vového řezu a následná zanedbání provádění udr-
žovacího řezu. Provedením hlavového řezu navíc
došlo ještě k vytvoření rozsáhlé rány, kterou jírovce
nebyly schopny kompletně zacelit hojivým pleti-
vem. Tyto nezacelené rány představují vstupní

bránu do dřeviny pro různé dřevokazné či patogenní
organismy. Po ztloustnutí kosterních větví se pak
na tomto místě drží vody, což zvyšuje rychlost hni-
lobného procesu,“ vysvětlil Jiří Randák, vedoucí Od-
boru životního prostředí Městského úřadu Litomyšl.
„Na kaštanech podél celé zámecké zdi byl v minu-
losti proveden velmi nešťastný zásah, který výrazně
ovlivnil jejich budoucí perspektivu,“ reagoval sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Chceme pro
budoucí generace připravit příjemný veřejný pro-
stor, který je založen na seriozním projektu a samo-
zřejmě s ohledem na zeleň, která má být udržována
a plnit svoji funkci.“
Již kácení kaštanů před zámeckým infocentrem
i dalších dřevin ve městě vyvolalo řadu odmítavých
reakcí. Odstraněním kaštanů v aleji filozofů se pak
podle názoru některých odstraní i kus historie Li-
tomyšle. Na www.petice.biz/ dokonce vznikla petice
„Jsme tu také my, kdo tu žijeme“ na podporu zeleně
v Litomyšli. Pod peticí je již více než 100 jmen. Na
radnici zatím doručena nebyla. Úřední hodiny v srpnu

Úřední hodiny na Městském úřadě v Litomyšli budou
v měsíci srpnu v pondělí a ve středu zkráceny do 16
hodin.                                                        -red-
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Cyklostezka Nedošín - Tržek 
doslala zelenou

Město Litomyšl obdrželo začátkem července infor-
maci o schválení dotace ve výši 2,4 milionu korun
ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vý-
stavbu prvního úseku cyklostezky mezi Nedošínem
a Tržkem. Délka této první etapy je 1 161 m a šířka
2,8 m. Cyklostezka bude obousměrná s asfaltovým
povrchem, určená výhradně pro pohyb cyklistů.
Trasa bude vedena v těsné blízkosti řeky Loučné
v údolní nivě a pro stavbu budou využity především
pozemky, které v minulosti sloužily jako polní
a lesní cesty. 
„Měli jsme ale větší ambice,“ říká starosta Litomyšle
Michal Kortyš a pokračuje: „Připravovali jsme cy-
klostezku mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem a my-
sleli jsme si, že na ni podáme žádost o dotaci.
Během čtyř let práce na projektu ale narážíme na
různé problémy jak majetkoprávní, tak při vyjmutí
z půdního fondu.“ Radnice tedy využila příležitosti
a podala žádost alespoň na první etapu, která končí
v Tržku. „Pracujeme však už na druhé etapě cyklos-

tezky z Tržku do osady V Lukách. V případě další
výzvy budeme mít připravenou i tuto část,“ vysvět-
luje Kortyš. Závěrečná část cyklostezky z osady
V Lukách do Cerekvice nad Loučnou pak bude podle
starosty nejsložitější, co se týká majetkoprávní
stránky. 
Účelem cyklostezky je hlavně poskytnout bezpeč-
nou dopravu cyklistům do zaměstnání, škol a za
další občanskou vybaveností. Realizace akce bude
provedena ještě během letošního roku. Město Lito-
myšl bude tedy v nejbližší době připravovat vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velký a náročný
projekt, tak radnice uzavřela Smlouvu o spolupráci
s obcemi (Tržek, Nová Sídla a Cerekvice nad Louč-
nou), jejichž katastrem bude cyklostezka vedena.
Smlouva řeší např. finanční spoluúčast obcí na pro-
jektu či správu a údržbu cyklostezek po realizaci.
Litomyšl připravuje také cyklistickou stezku mezi
Husovou čtvrtí v Litomyšli a firmou Vertex.    -red-

Město plánuje opravu 
kruhového objezdu u Daliboru

V polovině příštího roku by mělo dojít k opravě kru-
hového objezdu u hotelu Dalibor, přesněji k přetra-
sování středního dlážděného prstence. Důvodem je
usnadnění průjezdu křižovatkou především pro ná-
kladní automobily a zamezení tvorby poruch na prs-
tenci a na vnějších obrubách při vjezdu do
křižovatky od Vysokého Mýta. Na tomto řešení se
litomyšlská radnice shodla s projektantem a zainte-
resovanými institucemi. 
Kromě navrhovaného přetrasování středového prs-
tence tak, aby byl po celém obvodu křižovatky sy-
metrický a široký 3 m, čímž dojde k jeho ustoupení
v místě ramene k nádraží o téměř dva metry, dojde
navíc k dalším opravám. V plánu je výměna stávají-

cích betonových obrubníků, které se pod koly pro-
jíždějících vozidel drtí, což je nebezpečné a vyvolává
další poškození na dlážděném prstenci. Je navrženo
provedení monolitického železobetonového pásu,
do kterého se osadí řezané žulové obrubníky opa-
třené kotevními železy. Rovněž dojde k opravě vo-
dícího proužku a obrub mezi vjezdovou větví od
Vysokého Mýta a výjezdovou větví na nádraží. Po-
užity budou železobetonové armované bloky, pro-
vedené jako monolit nebo prefabrikát. Obruby mezi
středním zeleným ostrůvkem a dlážděným prsten-
cem budou rovněž vyměněny za žulové palisády
s navýšením o 0,25 metru. Při obnově vozovky se
do konstrukce použije výztužný kompozit ve formě

Česká televize
v městském bazénu -
zaplavte si se slevou 
Realizace projektu s názvem „Krytý plavecký bazén
v Litomyšli“ byla možná pouze díky evropské dotaci.
Výstavba byla spolufinancována z tzv. Regionálního
operačního programu NUTS II. Severovýchod, oblast
podpory Rozvoj měst. 
Česká televize zahájila natáčení krátkých spotů,
které mají odlehčenou formou představit nejzdaři-
lejší výstupy z Regionálních operačních programů.
Městský bazén Litomyšl byl vybrán do skupiny 30 -
40 vzorových projektů. Průvodcem seriálem bude
v Litomyšli dobře známý moderátor, novinář, publi-
cista, scénárista a rozhlasový i televizní redaktor
Václav Žmolík. Znát ho můžete jako moderátora za-
hájení 2. litomyšlské lázeňské sezóny, z pořadu Po
Česku, z vysílání ČRo Radiožurnálu a Dvojky nebo
aktuálně z průvodce po méně známých místech
Česka s názvem Bohemia incognita. 
Natáčení proběhne v prostorách městského bazénu
v úterý 13. srpna 2013 od 10.00 hodin. V případě,
že právě v tento den zavítáte do bazénu, můžete
nejen nahlédnout do zákulisí natáčení televizních
pořadů, ale můžete i ušetřit. Dospělí pořídí vstu-
penku do bazénu za cenu vstupenky dětské. Při
vstupu do bazénu budete pouze muset stvrdit svým
podpisem souhlas s tím, že se na chvíli stáváte herci
a komparsisty, a těšit se, že se třeba brzo uvidíte
v televizním spotu.
Děkuji všem za spolupráci a těším se, že připravo-
vaný spot bude pozvánkou nejen do bazénu, ale na-
láká diváky k návštěvě města Litomyšl jako celku.
Vždyť Litomyšl stojí za to vidět.                    -ms-

Na návrh hasičského záchranného sboru vyhlásil
Pardubický kraj období zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů z důvodu nadměrného sucha. Do odvolání
tak v Pardubickém kraji platí podmínky k zabezpe-
čení požární ochrany v tomto období. 
Je zakázáno v místech, jako jsou lesní porosty a je-
jich okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní po-
rosty, plochy zemědělských kultur, sklady sena
a slámy, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
vjíždět motorovými vozidly na lesní a polní cesty
a suché travní porosty, odebírat vodu ze zdrojů pro
hašení požárů k jiným účelům a používat zábavnou
pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Vyhlášení ob-
dobí zvýšeného nebezpečí vzniku požárů naopak ne-
znamená, že nelze u rodinného domu nebo na
chalupě v krbu nebo na grilu připravit potraviny. 
Pokud by někdo měl pochybnosti, může-li oheň na
určitém místě rozdělat či nikoli, lze se obrátit na
Krajské operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje (tel. 950 570
112 nebo 950 570 113) nebo přímo na příslušníky
úseku prevence a civilní nouzové připravenosti,
kteří poskytnou potřebnou radu a konzultaci (mjr.
Ing. Jan Novotný, vedoucí pracoviště prevence
ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního
odboru Svitavy, tel. 950 575 152).                  -red-

Pozor na zvýšené
nebezpečí požáru

Regulace populace toulavých zvířat 
V některém z následujících měsíců se na Komen-
ského náměstí uskuteční odchyt toulavých koček.
Tato akce se setkává s různým stupněm pochopení.
Především milovníci a „pečovatelé“ o tato zvířata
nechtějí o odchytu ani slyšet. Proč tedy radnice od-
chyt organizuje?  
Pokud kočky nemají své majitele, žijí v koloniích ve
městech, kravínech nebo zahrádkářské kolonii,
u popelnic na sídlištích a jsou trnem v oku všem,
kteří v nich vidí nebezpečí nákazy. Na druhé straně
jim přemíru péče věnují osamělí soucitní lidé, kteří
je chodí krmit, a možná je osud těchto zvířat do-
jímá, protože se podobá tomu jejich… Do života pak
vstupují emoce. „Jde o poskytování nevyžádané po-
moci, která je přínosná pro toho, kdo ji poskytuje,
ale může být zhoubná pro toho, komu je poskyto-
vána, i když nezištně. Tato „pomoc“ často má fa-
tální následky,“ vysvětluje Mgr. Eva Ráčková z OS
Mňau SOS a pokračuje: „Uvědomme si, že jeden ko-
čičí pár znamená pro oblast, městskou část, poten-
ciál 15 550 koček za pět let! Tolik dalších tuláků,
nechtěných, pronásledovaných a odháněných zvířat
odsouzených k brzké smrti pod koly aut, jen tak pro
zábavu některým lidem. Tomu všemu můžeme za-
bránit odchytem, následným odčervením a přeléče-
ním nemocných zvířat, kastrací. Část z nich může
najít nový domov, část se jich vrátí zpět, kde žijí
bez toho, aby dál rozmnožovali kočičí bídu.“ 
Rozhodně tedy nejde o vybíjení roztomilých domá-
cích mazlíčků, jak se možná někteří lidé obávají.
„Odchyt koček se provádí do sklopců nebo vrhacími
sítěmi. Vnadí se čerstvými potravinami, nejlépe
masem. Konstrukce a materiál použitých chytacích
zařízení musí vyloučit zranění zvířat. Kontroly

sklopců jsou prováděny dle potřeby, maximálně
však ve dvouhodinových intervalech. Umístění
sklopců na lokalitě by mělo vyloučit nežádoucí zá-
sahy veřejnosti a musí splňovat další nezbytné po-
žadavky etického přístupu k odchyceným jedincům
(např. umístění vzhledem k měnícímu se sluneč-
nímu svitu, srážkám apod.),“ popisuje samotný od-
chyt referentka Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu v Litomyšli Jana Fol-
tová. „U odchycených koček bude provedena kas-
trace. Několik jedinců vrátí odchytová firma zpět do
lokality dle počtu odchycených jedinců pro udržení
druhové rovnováhy v lokalitě,“ dodává pracovnice
radnice.
„Prosím všechny, kdo mají o osud zvířat, která chodí
krmit a která si zamilovali skutečný zájem a chtějí
jim pomoci, aby se seznámili se skutečným účelem
připravovaného odchytu,“ reaguje Eva Ráčková. „Je
velmi smutné, že tyto akce na pomoc zvířatům se
setkávají s nepochopením, strachem o jejich osud
a tak zkrachují právě díky těm, kteří jsou přesvěd-
čeni, že pro zvířata dělají to nejlepší.“  
Regulaci populace zvířat nejenže ukládá zákon, ale
na jeho základě bylo dokonce vydáno doporučení
Ústřední komise pro ochranu zvířat. Ta v tomto do-
kumentu mimo jiné specifikuje samotnou regulací,
ale také její důvody. Mezi ně patří například udržení
populace v dobré zdravotní, genetické, případně
chovatelské kvalitě, omezení rizika spojeného s pře-
kročením mezí početnosti populace v jejím teritoriu,
ale rovněž zabránění vzniku utrpení zvířat a nad-
měrných škod, např. šíření nákaz nebo jiných ne-
žádoucích vlivů jejími přemnoženými a často
oslabenými příslušníky.                                -red-

sítě ze skelných vláken, který bude bránit vzniku
smykových trhlin po obvodu křižovatky a prodlouží
tak její životnost. 
Stavební práce jsou rozplánovány do čtyř etap,
z nichž každá má trvat maximálně dva týdny. Po
dobu úpravy okružní křižovatky bude použita ob-
jízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a protisměrné se-
mafory pro ostatní. Ředitelství silnic a dálnic
přislíbilo, na základě požadavku města, realizovat
opravy pokud možno v období školních prázdnin
vzhledem k vedení objízdné trasy po ulici T. G. Ma-
saryka.                                                        -bj-
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Jak se vaří v Litomyšli informace
V Litomyšli bohužel stále vládne cenzura. Nenapadá
vás jaká? Napovím: zejména mediální. Vedení města
si z měsíčníku Lilie vytvořilo prostředek kontinuální
volební kampaně, kde se všechno daří, lidé se na
sebe usmívají a svět je nalakován na růžovo. Bohu-
žel až příliš křiklavě. Čelní představitelé města hr-
dinně postávají v nejrůznějších pózách při
roztodivných slavnostních příležitostech - se vší
vervou pózují na fotografiích. Míra a vyváženost, ze-
jména v dávkování informací, schází. Nejsem medi-
ální expert, ten je určitě přítomen v redakční radě
časopisu Lilie (a ne jeden), ale hlavně v podobě fun-
dované tiskové mluvčí. Dovedu si však velmi rychle
porovnat, jak vypadají noviny, kde jsou vyváženější
informace. O objektivitě předkládaných informací
nehovořím záměrně, protože s tím je patálie. Každé

noviny někdo vlastní a každý plátek sleduje své cíle,
má tedy určité ideové směřování. Noviny, ty celo-
státní, zpravidla sledují čtenost, z níž plyne ekono-
mický zisk. Pak jsou bohužel i subjekty, které se
ziskem neřídí a jde jim zejména o vymývání mozků,
které úzce souvisí s vlastním prospěchem a vytvá-
řením mediální pseudoreality. Jedná se tedy o in-
formace, které často ostře kontrastují se skutečným
průběhem věcí. Jde například o sdělování skuteč-
ností, jež nepřipouštějí žádné nedokonalosti v po-
době zpochybňování (a už vůbec ne kritiku)
činnosti vládnoucí skupiny. Stejná optika platí pro
sdělování informací směrem ke čtenářovi, a to právě
v podobě akcí pořádaných vládnoucí institucí (stra-
nou). V takových novinách, ovládaných téměř poli-
tickou svévolí, je zákonitě účinným nástrojem
jednostranná rétorika vládnoucí skupiny, která ne-

brání proklamaci jejích myšlenek a činů, s absolutní
možnou mírou. Zcela běžnou variantou článků bývá
zjištění, že se osloví pouze povolaní respondenti
a vyváženost sdělení téměř vždy absentuje. Občas
se zakáže i nějaký ostřejší článek, protože není
vhodný. Často se zapomíná, že politika není žádná
bavlnka, a když se jedná o zásadní věci, padají os-
třejší výroky, což zase není pouze záležitost a po-
znávací znak konkrétního města, nýbrž jev, který
jde napříč celou politikou. Předstírat, že je to někde
odlišné, je pouhým pokrytectvím. Každé podobné
noviny musí mít hrstku poradců - našeptávačů, aby
se to nepřešvihlo a nevymklo z kontroly. Nutné je
však podotknout, že určité mechanismy a koncepty
(ve smyslu, jak vést noviny a přitom zdárně oblbo-
vat některé čtenáře) jsou dobře stabilizované a pro-
věřené poměrně dlouhým trváním nastolených
pořádků. Litomyšlská vládnoucí garnitura je holt
stále neomylná, nejlepší a nedotknutelná…

Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

Je to tak jednoduché paní Severová a paní Bisová? 
Reaguji na článek našich redaktorek v minulém čísle
„Lilie z pohledu redakce“. V závěru se píše o pořá-
dání ankety o spokojenosti občanů se zpravodajem
města. Jsem rád, že je to tak jednoduché uspořádat
anketu o spokojenosti občanů v naší samosprávě.
Naše nikým nezvolené redaktorky se prostě rozhod-
nou a uspořádají anketu. A protože je to tak jedno-
duché, dovolím si jako občany zvolený zastupitel
navrhnout témata dalších anket. První by se mohla
týkat financování kultury. Zeptal bych se občanů,
zda si opravdu přejí dotovat soukromý Rockový klub
Kotelna 400 tis. Kč ročně? Druhá by se mohla týkat
MSL s.r.o. (Technické služby) a občanů bych se zep-
tal, jak jsou spokojeni se sekáním a úklidem trávy?
Další anketa by se mohla týkat naší vodovodní a ka-
nalizační sítě. Zeptal bych se občanů, kloní-li se
k názorům opozičních zastupitelů a kontrolního vý-
boru převést tuto činnost pod město, nebo k výbě-

rovému řízení na nového provozovatele, s kterým
bude lépe smluvně uzavřený vztah? Určitě by nebyla
marná anketa na téma financování litomyšlského
sportu? Otázka by mohla být, nenavýšíme sportov-
cům roční rozpočet? Peníze jsou v kapitole na vysí-
lání místní TV, ten cca 1 mil. Kč ročně, co dostává
provozovatel pan Horák z našich peněz, je skutečně
luxus. Určitě by se hodila anketa na téma litomyšl-
ských zákl. škol a školek? Možná by nám to otevřelo
oči u věcí, o kterých se občané baví, ale pro odpo-
vědné osoby jsou tabu. Musím opravdu poděkovat
našim redaktorkám, že začínají dělat svoji práci ak-
tivně. V koutku duše mám obavu, aby se jim ty
otázky k Lilii nezašmodrchaly a neobjevily se otázky
typu Chcete v Lilii zrušit ty ošklivé politické pří-
spěvky? nebo Má být Lilie zdrojem pozitivních zpráv
o tom, jak jsme dobří, jak vyhráváme všechny
možné soutěže, jak si v Litomyšli žijeme jako jedna
rodina, která táhne za jeden provaz? Toho již bylo

v Lilii historicky dost. Nejsme malé děti, a protože
je naše Lilie podle hlavičky zpravodajem města
(město = společenství občanů), neměly by chybět
otázky: Přejete si v Lilii objektivní = pravdivé = ově-
řitelné informace? Má být Lilie názorově vyvážená
a nezávislá? Poskytuje Lilie dostatek alternativních
názorů? Mělo by ve zpravodaji zaznívat více názorů
občanů? Závěrem se pozastavím u informace
z článku našich redaktorek, kde není uveden její
zdroj. Pokud někdo na semináři k městským zpra-
vodajům chválí, jak dobře děláte Lilii, uveďte jeho
jméno, bez něj to vypadá, že si tu chválu „cucáte
z prstu“. Když na diskusi Generace 89 k zpravoda-
jům kritizoval O. Kužílek a S. Bartík tvorbu Lilie dle
statutu, který je v rozporu s ústavou, a to, že naši
radní cenzurují její obsah, bylo také uvedeno jejich
jméno. Všem občanům přeji hezký zbytek prázdnin
a promiňte mně, že nezabírám v Lilii prostor smaj-
líky a sluníčky a stále mám co psát k aktuálnímu
dění v naší samosprávě. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Patriot SNK

Vážení spoluobčané, rád bych vás seznámil s čin-
ností finančního výboru, který je zřizován pravi-
delně, vždy začátkem nového volebního období,
městem Litomyšl na základě platného zákona.
V uvedeném výboru aktivně pracuji již druhé vo-
lební období. Finanční výbor je devítičlenný a jsou
v něm zástupci všech politických stran a volebních
uskupení, jež se zúčastnily voleb a uspěly v nich.
Jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto orgánu je
posoudit každoroční návrh rozpočtu města, vznést
k němu připomínky, navrhnout v něm případné
změny a doporučit jej zastupitelům ke schválení.
Každoročně se s ním několikrát ještě v průběhu roku
zabýváme, a to vždy při jeho změnách, případně
změnách hospodářského plánu. Snahou všech jeho
členů, bez rozdílu koho v tomto orgánu zastupují,
je hospodárnost a účelné vynakládání financí města.
V letošním roce město hospodaří s rozpočtovou část-
kou přibližně 450 miliónů korun, což, jak jistě každý

občan uzná, není zanedbatelná suma. Značná po-
zornost je věnována dodržování rozpočtu v jednot-
livých kapitolách Městského úřadu v Litomyšli, ale
sledováno je i hospodaření organizací, jejichž zřizo-
vatelem je město. Jako příklad mohu uvést Městské
služby Litomyšl, které mimo úklidu a péče o zeleň
zajišťují technický provoz v Litomyšli a integrova-
ných obcích, provozují městský bazén, plovárnu,
hokejový a atletický stadion, dětská hřiště a řeší
celou řadu dalších činností. Stejná pozornost je vě-
nována dalším příspěvkovým organizacím, jako je
například Smetanův dům, jehož součástí je i kino
Sokol, městská galerie, městská knihovna, a v po-
sledním období i nově vznikající příspěvkové orga-
nizaci Zámecké návrší, která postupně přebere
všechny rekonstruované objekty a jejím úkolem
bude zajistit jejich využití dle projektu, jenž umož-
nil čerpat přibližně čtyřsetmilionovou dotaci. Pro in-
formaci občanů uvedu, že z rozpočtu města jsou

dotovány i aktivity a činnost celé řady organizací,
škol, ale i jednotlivců zajišťujících práci s mládeží,
reprezentaci města, zájmovou činnost, ale i po-
třebné služby pro občany a návštěvníky našeho
města. K 5. červnu byly s nimi, na základě doporu-
čení jednotlivých komisí Rady města Litomyšle, uza-
vřeny smlouvy za téměř 18,5 miliónů korun. Z této
částky již bylo ke stejnému datu příjemcům poskyt-
nuto asi 10 miliónů korun. Osobně si myslím, že
naše počtem obyvatel nevelké město má velice
dobré vybavení v oblasti sportovišť, má širokou na-
bídku kulturních a společenských akcí a srovnání je
možné s ostatními většími městy i v oblasti péče
o majetek města, pořádek, zeleň i obnovovanou
městskou květinovou výzdobu. Přál bych sobě
i všem spoluobčanům, aby bylo město schopné péči
o veškerý svůj majetek, vybudovaná zařízení a pro-
vozované činnosti i v budoucnu financovat a pro ob-
čany je nadále vylepšovat a rozšiřovat. 

Ing. Vítězslav Hanzl, zastupitel za KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

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

Prostor pro názory volebních subjektů
v Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014
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Radnice eviduje problémová místa - díl 2.
Po článku v květnové Lilii o problémových místech
v Litomyšli dorazilo na radnici hned několik pod-
nětů. Děkujeme vám za ně a budeme rádi, pokud

i nadále budete městskému úřadu poskytovat své
tipy a pomůžete tak zmapovat a v budoucnu vylep-
šit město i integrované obce. Využít můžete klasic-

kých cest, tedy telefonu, e-mailu nebo osobní náv-
štěvy radnice. Městský úřad má již zaveden systém
evidence požadavků se stanovením priorit v infor-
mačním systému Intranet.
I v tomto příspěvku se zaměříme na lokality, které
Litomyšli, ale i integrovaným obcím na kráse nepři-
dávají. Ukazuje se, že komunikace a chodníky jsou
nejčastějším problém, který obyvatele tíží. 

Oprava cest na Pazuše - Město Litomyšl zpracovává in-
vestiční záměr za účelem odsoutěžení dodavatele.

U viaduktu (od R35) – Pro tuto lokalitu byla dohod-
nuta sdružená investice firmy provádějící v minulosti
výkopové práce a pana Svatoše, který vlastní přilehlý
objekt. Tato investice bude spojená s rekonstrukcí
ploch v jeho vlastnictví.

Ulice Polní – Na tuto cestu na Zaháji se již zpracovává
projekt, který bude řešit celkovou rekonstrukci i pře-
ložky sítí.

Chodníky na Husovce – I pro tuto lokalitu se zpraco-
vává projekt. K realizaci by mělo dojít ve spojení s re-
konstrukcí plynovodu.

A jedno již hotové místo: U Jána – Zde byl vybudován
nový chodník a upravena šíře křižovatky. Na horním
snímku křižovatka před opravou, dole současný stav.

Za Patriot SNK zaslal zastupitel Radek Pulkrábek do
tohoto čísla Lilie příspěvek, ve kterém jsou nepřes-
nosti ve výši částek týkajících se podpory Music
Clubu Kotelna a lokální televize CMS TV. Odpovědná
redaktorka na tuto skutečnost pana zastupitele upo-
zornila. Radek Pulkrábek na to mj. reagoval: „Napište
svůj článek, kde vše popíšete a vysvětlíte. Nakonec,
týká se to hospodaření odboru, za který odpovídáte,
a myslím, že by to bylo na místě. Možná se tím roz-
ptýlí všechny pochybnosti a občané i já si už nebu-
dou myslet něco, co třeba není pravda.“ Oslovili jsme
tedy zainteresované osoby.  
V případě MC Kotelna je v článku Radka Pulkrábka
uváděna částka 400 tisíc korun. V rozpočtu je uve-
deno 404 tisíc korun, takže v čem je vlastně ta ne-
přesnost? „Klub dostává od města roční příspěvek 50
tisíc korun,“ vysvětlil za o.s. Kotelna Milan Bartoš
a dodal: „Tato částka pokrývá necelých 5 % celko-
vých nákladů na provoz, zbylých 95 % si klub musí
vydělat vlastní činností.“ Ročně podle Bartoše klub
pořádá kolem 130 akcí z toho asi 40 koncertů. Jsou
na tom okolní kluby podobně jako ten litomyšlský?
„Za 19 let existence Kotelny vzniklo mnoho podob-
ných zařízení v okolních městech, některá již neexis-
tují a ta ostatní mají mnohonásobně vyšší podporu,“
řekl Milan Bartoš. 
Z čeho se tedy skládá částka 404 tisíc korun, nám vy-
světlila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Michaela Severová, která má tuto rozpočtovou kapi-
tolu na starosti: „Z rozpočtu města fakticky ročně za-
síláme občanskému sdružení Kotelna 50 tisíc korun
na ztrátové koncerty. Dalších 100 tisíc Kč ročně jde
na činnost klubu z reklamy, která je umístěná na bu-
dově klubu. Tato částka ale městským rozpočtem

pouze prochází, reklamu si zajistilo občanské sdru-
žení. Důvodem transferu těchto financí přes město
je vlastnictví budovy. Reklamní banner je umístěn na
městském majetku a ve smlouvě o reklamě je závazek
města vracet právě tyto peníze do provozu klubu.
Zbylé finanční prostředky týkající se nájemného se
vyřizují formou zápočtů a zůstávají v kase města.”
V článku Radka Pulkrábka byl u lokální televize pů-
vodně uveden 1 milion. Po upozornění na nepřesnost
připojil slovo „cca”, ale přesná částka opět uvedena
nebyla. Lokální televizní vysílání v Litomyšli provo-
zuje firma CMS TV, studio COMVISION. Oslovili jsme
tedy jejího ředitele Petra Horáka. Kolik dostává tele-
vize od města a je skutečně pro Litomyšl takovým lu-
xusem, bez něhož by se obešla?
„Za výrobu pořadů účtuje naše studio podle smlouvy
77 860 Kč měsíčně, 934 320 Kč ročně vč. DPH. Jak
víte, DPH je ovšem průběžná položka, odevzdává se
státu, pochopitelně ji nelze považovat za součást pří-
jmů,“ sdělil redakci Petr Horák a dodal: „Lokální te-
levize v dnešní době není luxus, mají ji i města
s mnohem menším významem, mladší historií
a s méně bohatým děním, než má Litomyšl. Velkou
hodnotu (a možná stoupající) má archiv dosud nato-
čených asi tří tisíc pořadů.“ Smlouva s CMS TV zajiš-
ťuje městu výrobu pořadů a reportáží v minimální
celkové délce 15 minut týdně. Podle Horákových slov
se průměrně každý druhý den vyrobí původní repor-
táž o událostech a životě v Litomyšli s důrazem na
informování občanů o chystaných či realizovaných
záměrech samosprávy, případně státní správy. „Dále
ovšem natáčíme reportáže o zajímavých osobnostech,
kulturních a sportovních událostech a o činnosti růz-
ných občanských spolků a neziskových organizací.

Zajišťujeme také celoroční 24hodinový provoz vysí-
lacího pracoviště v Litomyšli, včetně všech oprav
a údržby a ve vlastní režii provádíme konverzi
a upload všech pořadů na internet,“ upřesnil Petr
Horák.
Na to, zda jsou částky poskytované z rozpočtu
města adekvátní, jsme se zeptali předsedy finanč-
ního výboru Miroslava Bárty. „Finanční výbor byl
v roce 2011 seznámen se Zprávou o činnosti Music
Clubu Kotelna za rok 2010. Vzal ji na vědomí, včetně
částky poskytované městem, která se do dnešní
doby nezměnila. S výší příspěvku neměli členové vý-
boru problém," uvedl Miroslav Bárta a pokračoval:
„V případě lokální televize je částka přiměřená čin-
nosti, kterou vytváří." Předseda finančního výboru
rovněž sdělil svůj názor na financování soukromých
subjektů v oblasti kultury. „Město by jim mělo při-
spívat, protože je tím podporujeme a přispíváme tím
na kulturu. Rozdělování peněz by ale mělo být spra-
vedlivé," řekl na závěr. -bj-

V jaké výši město ve skutečnosti financuje rockový klub a lokální televizi

Upozornění přispěva-
telům a inzerentům
Z důvodu dovolených upozorňujeme přispěvatele
a zadavatele inzerce, že uzávěrka zářijového čísla
zpravodaje je mimořádně 16. srpna. Uzávěrka pod-
kladů pro kalendář akcí Kam v Litomyšli, které při-
jímá infocentrum, je 15. srpna. Příspěvky došlé po
těchto termínech nebudou do Lilie zařazeny. 
Děkujeme za pochopení. 

redakce Lilie a Infocentrum Litomyšl
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Litomyšlský „Salon“ hledá nové umělce
Městská galerie Litomyšl připravuje na září tradiční
výstavu - Výtvarná Litomyšl ´13. Tato každoroční
výstava umělců propojených s Litomyšlí, nazývaná
také Salon, bude v prostorách domu U Rytířů pre-

zentovat jejich nejnovější práce. Galerie dlouhodobě
spolupracuje s okruhem litomyšlských výtvarníků.
Naším cílem však je oslovit i umělce, kteří se volné
tvorbě věnují (a to jak profesionálně, tak i amatér-
sky) a doposud se Salonu nezúčastnili. Připojte se
k nám, ať výstava návštěvníkům ukáže, jaká sou-
časná „výtvarná Litomyšl“ opravdu je!
Pro nové umělce – zájemce účastnit se Salonu - vy-
hlašujeme výběrové řízení. Své krátké profesní ži-
votopisy s ukázkou prací zasílejte do 20. 8. 2013 na
e-mail: galerie@litomysl.cz. Následně vybrané vy-
zveme k účasti na výstavě. Bližší informace na tel.:
461 614 765. 

Dana Schlaichertová, foto archiv galerie

Fotografie zachycuje práce dvou výtvarnic – Bedřišky
Uždilové a Zdeňky Olivové – vystavujících na Výtvarné
Litomyšli ´12. 

Krátce
Kinematograf bratří Čadíků v Litomyšli již počtr-

nácté! Maringotka Kinematografu bratří Čadíků se
zastaví na Smetanově náměstí v Litomyšli také le-
tošní prázdniny. Od 2. do 6. srpna se můžeme těšit
na filmy: Vesničko má středisková, Okresní přebor,
Signál, Probudím se včera a Perfect Days. Letošní
projekce zahájí režisér Jiří Menzel.    

Na první víkend v říjnu připravuje město Lito-
myšl ve spolupráci se svými příspěvkovými organi-
zacemi a Regionálním muzeem v Litomyšli již druhý
ročník akce ArchiMyšl. Máte-li zájem přidat svoji
akci k oslavě Světového dne architektury, pište pro-
sím na unesco@litomysl.cz. Bude-li to jen trošku
možné, zahrneme vaši akci do společné propagace.

V sobotu 3. srpna se uskuteční ve Smetanově
domě zahajovací koncert 18. ročníku Mezinárodních
houslových kurzů. Další koncert je naplánován v Li-
tomyšli na 10. srpna a závěrečný koncert bude ode-
hrán 17. srpna, vždy ve Smetanově domě. Hudebníci
zahrají také v Heřmanově Městci, Letohradě, Po-
ličce, Brandýse nad Orlicí a Kostelci nad Orlicí.  

Ohlédnutí za slavností na Růžovém paloučku
Setkání na Růžovém paloučku bylo vydařené a řekl
bych, že patřilo k těm zdařilejším po 90. roce. Atmo-
sféra byla velmi přátelská a příjemná. Vystoupení
jednotlivý účinkujících do sebe zapadala s naprostou
lehkostí. Blízkost účinkujících s návštěvníky jen
podpořila vzájemné souznění. Na Růžovém paloučku
se sešlo přes 700 návštěvníků. 
Předseda Spolku přátel Růžového paloučku Jaroslav
Kroulík přivítal přítomné s připomenutím, že slavnost
je pořádána v duchu ekumeny, což potvrzovala účast
představitelů litomyšlských církví. Poděkoval všem
sponzorům, bez jejichž podpory by se taková akce
nedala realizovat. První vystoupil profesor Pačes
a nadepsal si svůj proslov mottem Společnosti pro
vědy a umění založené v USA v roce 1958 jako reakci
na nástup nesvobody v roce 1948: „My ve svobodném
světě musíme udržet živou souvislost s pokladem naší
křesťanské a evropské vzdělanosti, pro věky budo-
vané. Máme svatou povinnost vytvářet hodnoty
mravní, vědecké a umělecké tak trvalého rázu, aby
jednou mohly vzkřísit svobodnou kulturu, až zase
bude Československo politicky svobodné. Je povin-
ností budovat jeden z mostů, který přetrvá třebas
i životy stavitelů a jenž spojí svobodné generace mi-
nulosti, přítomnosti a budoucnosti přes propast, kte-
rou mezi nimi rozevírá dnešní nesvoboda.“ Exulanti
tak dávají na první místo mravní hodnoty, podobně

jak to činil zakladatel našeho státu T. G. Masaryk. Žel
získali jsme určitý stupeň svobody, ale aby naše spo-
lečnost byla společností založenou na morálce, se
dosud nepodařilo. Je důležité si připomínat, čím naše
země prošla. Společnost, která se nepoučí ze své his-
torie, bude chyby minulosti opakovat. V minulosti
jsme měli protivníka – totalitu. Dnes můžeme sou-
časnou agonii změnit jenom my sami.“ V proslovu
profesora Pačese se připomíná řada osobností, které
v průběhu času odchod nebo nucený odchod potkal,
a přesto zaznamenaly světový věhlas (J. E. Purkyně,
Jan Klein, Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle a řada
dalších). 

Následovalo vystoupení synodního seniora Česko-
bratrské církve evangelické Mgr. Joela Rumla. Mezi
jednotlivými řečníky vystupoval s četbou a recitací
Alfréd Strejček, který se ujal i moderování vystou-
pení Velkého swingového orchestru pana Milana
Špičáka. Milovníky zpěvu oblažilo vystoupení v po-
dání Václavy Krejčí Houskové a Leoše Krejčího. 
Děkujeme touto cestou všem návštěvníkům, neboť
tak vzdáváte hold našim předkům, přicházejíce na
místa, kterých si vážíme jednak místem, ale tím, že
se můžeme scházet, naslouchat a svobodně disku-
tovat k současnosti, z čehož může v našich myslích
utkvět i nějaká myšlenka, o jejíž realizaci se mů-
žeme přičinit. Růžový palouček je ale nejen o slav-
nosti volně přístupným místem s možností zabořit
se do ticha statných stromů, nadýchat se čerstvého
vzduchu, zaposlouchat se do ševelení listů či bzu-
kotu včel, zahledět se do krajiny vůkol anebo jen
„pobejt“. A tak příští rok 6. 7. - první neděli v čer-
venci – na shledanou. 
Proslov profesora Pačese bude k nahlédnutí na strán-
kách spolku (http://ruzovypaloucek.cz/). Vedle to-
hoto textu tam najdete proslovy účastníků slavnosti
z několika předchozích ročníků.  

Milan Janecký, 
člen Spolku přátel Růžového paloučku, 

foto Milan Dvořák

Čtyřicáté výročí hudebníci oslavili v Litomyšli

V neděli 7. července zněl Smetanovým domem Telemann,
Bach, Kukal, Paganini, Honneger a další v podání hous-
listů Leoše a Jakuba Čepických.

Setkání přátel komorní hudby – tak jsme před čty-
řiceti lety pojmenovali letní školu pro ty, kteří už
škole odrostli. Postupně se začali přidávat studenti
všech typů uměleckých škol, se svými rodiči přijíž-
děly i děti a časem i vnuci a dnes se můžeme poch-
lubit i mnoha úspěšnými koncertními umělci, kteří
prošli Bechyní a po 32 letech pak Litomyšlí – pro
některé byla právě účast na interpretačních kurzech
rozhodující pro jejich další profesní život. 
A jaké bylo naše čtyřicáté setkání? Pro litomyšlské
publikum především velmi zajímavé dramaturgií de-
seti večerních koncertů, pro nás tím, že jsme je, po
sedmi letech na zámku, pořádali v krásném seces-
ním Smetanově domě, jehož malý sál se dokázal při-
způsobit i dvěma závěrečným koncertům – koncertu
účastníků (natáčenému Českým rozhlasem) a již le-
gendárnímu koncertu HuHu (Humor v hudbě). Sa-
mozřejmě díky velikému pochopení a pomoci pana
ředitele Mgr. Leoše Krejčího, který se po festivalu
Smetanova Litomyšl nedočkal zasloužené dovolené,
ale statečně zaskakoval za všechny své onemocnělé
i jinak nepřítomné zaměstnance a dokázal naplnit
svůj slib, že „nic není problém“. V závěru se k němu
přidal ochotný pan Švec s kolegou, kteří obdivu-
hodně zvládali všechny naše prosby na úpravu sálu
a přesuny klavíru. 
A na co mohou koncertní posluchači v Litomyšli
vzpomínat? Na zahajovací, téměř mystický koncert

varhanice Ursuly Herrmann – Lomové, která roze-
zněla kostel Povýšení sv. Kříže hudbou J. S. Bacha
a A. Pärta, na koncert Komorního orchestru J. Ko-
ciana s několika interpretačními a programovými
překvapeními, na večer Tria con flauto, na recital
Čeňka Pavlíka s klavíristou Miroslavem Sekerou, na
večer inspirovaný sladkou Francií s dalšími dvěma
houslisty Ivanem a Michaelou Štrausovými a také
s M. Sekerou a premiérou skladby Gerandiny Mu-
chové, duem B. Martinů a pozoruhodným provede-
ním sonáty C. Franka a po přestávce třemi skladbami
(Skrjabin, Chopin, Milhaud) pro dva (!) klavíry,
které se na podiu Smetanova domu objevily poprvé
(děkujeme firmě Petrof!) a na které si s potěšením
zahráli František Malý a Jiří Holeňa. V neděli pak na
koncert Leoše a Jakuba Čepických, dále na koncert
dvou našich kontrabasistů (Petr Ries a Tomáš Lom),
kteří stále udivují tím, co všechno je možné na
tento nástroj zahrát, a na závěr lektorských kon-
certů také večer k poctě A. Dvořáka s triem Dumky
na rozloučenou, opepřený dramatickým rozložením
houslí Čeňka Pavlíka a statečným dohráním pro-
gramu na zapůjčené od Leoše Čepického. A kdo stih-
nul i koncert účastníků a večer HuHu, pak ví
o filosofii našich „Setkání přátel“ a hlavně 40. vý-
ročí zcela vše. 
Za osm let jsme přivedli do Litomyšle cizince z nej-
různějších částí světa – Anglie, USA, Francie, Špa-

nělska, Německa, Izraele, Kanady, Švýcarska a dal-
ších blízkých i dalekých zemí. A letošní překvapení?
Jedna účastnice přijela do Litomyšle z Austrálie!
A ne při příležitostí návštěvy Evropy, či dokonce
České republiky, ale cíleně na naše kurzy přímo z
Perthu do Litomyšle! A byla nadšená vším – samo-
zřejmě i krásnou Litomyšlí…

Eva Štrausová, foto Jana Bisová
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Štěpán Klásek vystřídal 
farářku Věru Říhovou

Slavnostní inaugurací 7. července byl
uveden do funkce nový litomyšlský
farář Církve československé husitské
(CČSH) Mgr. Štěpán Klásek. Po dvaceti
letech vystřídal odcházející farářku
Věru Říhovou. Štěpán Klásek do Lito-
myšle přišel z královéhradecké di-
ecéze, kde působil 14 let jako biskup. 
„Jsem moc rád, že mohu sloužit tady
mezi vámi v nádherném městě Lito-
myšli. Věřím, že navážu na úspěšnou
práci své předchůdkyně, sestry Věry
Říhové,“ řekl Štěpán Klásek a dodal: „Litomyšl je
menší než Hradec Králové, ale co se týká kulturních
aktivit, tak je také neobyčejně bohatá. Věřím, že až
se tady za chvilku rozkoukám, tak vedle toho bo-
hoslužebného života a pastorační práce se nám
třeba podaří rozvinout další zajímavé kulturní akti-
vity.“ V této souvislosti duchovní rovněž doufá
v úpravu půdních prostor církevních objektů na
Toulovcově náměstí, které by mohly sloužit třeba
právě kultuře. „Moc se na práci v Litomyšli těším

a na setkání s vámi, ať už na různých
církevních nebo kulturních akcích,“
vzkazuje závěrem farář. 
Mgr. Štěpán Klásek se narodil 19. září
1957 v Liberci. Pochází z rodiny faráře
CČSH Bohumila Kláska. Absolvoval
Husovu československou bohoslovec-
kou fakultu v Praze roku 1980, když
již rok před tím byl 25. července 1979
vysvěcen na jáhna. Kněžské svěcení
mu pak bylo uděleno 2. října 1982
v Hrádku nad Nisou. V té době nastou-

pil do služby jako farář v náboženské obci Liberec
a byl i administrátorem pro Jablonné v Podještědí.
Biskupem královéhradeckým byl zvolen 19. června
1999 a stal se nástupcem Mgr. Jaromíra Tučka. Po
dvou funkčních obdobích ho v této funkci 27.
dubna 2013 vystřídal Mgr. Pavel Pechanec. Štěpán
Klásek je ženatý, s manželkou Lenkou má syna Jo-
sefa a dcery Františku, Marušku, Cecilku a Emilku.

Jana Bisová, foto Tomáš Čermák

Slova moudrých: Všechno štěstí závisí na od-
vaze a práci.                                B. Pascal

Své významné životní jubileum oslavili naši spo-
luobčané:
80 let – František Šváb, Danuše Částková, Rů-
žena Víšková, Alena Hladíková, Eva Kopecká
– Suchá, Emílie Maděryčová, Milada Řípová,
Irena Vaňásková, Jan Kabrhel, Ing. Jindřich
Pařík
85 let – Marta Faltysová, Miloslav Smola
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Přibyl, Čistá – Božena Žoudlíková, Hlin-
sko, Lukáš Soukup, Morašice – Iveta Rop-
ková, Morašice, Luboš Kusý, Polička – Petra
Pospíšilová, Březina, Michal Šedivý, Česká
Třebová – Pavla Ginzlová, Česká Třebová, Jiří
Havran, Litomyšl – Gabriela Tašnerová, Lito-
myšl, Martin Koráb, Litomyšl – Jitka Dudy-
chová, Litomyšl, Miroslav Krýda, Tržek –
Lenka Skřivánková, Litomyšl, Miloš Horák,
Praha – Ludmila Svobodová, Mukařov, Voj-
těch Nádvorník, Chotěnov – Markéta Klemen-
tová, Makov, Vojtěch Matyáš, Helvikovice –
Jana Vavřínová, Litomyšl, Vít Rosenkranz,
Nové Město n. M. – Anna Františková, Lito-
myšl, Vladislav Flídr, Osík – Karin Havlíková,
Němčice, Jaromír Kovář, Česká Třebová –
Lucie Kocourková, Česká Třebová, Lukáš
Škraňka, Horky – Miroslava Haselmannová,
Vysoké Mýto, Michal Hromják, Zlaté Hory –
Hana Pecháčková, Sloupnice, Jiří Kamínek,
Hartmanice – Zuzana Haková, Hradec Králové
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miroslavem Vackem (67 let), Marií Horskou
(77 let) – Pohodlí, MVDr. Jiřím Ohnoutkem
(67 let), Marií Zerzánovou (78 let) – Nová
Ves, Miladou Kysilkovou (75 let) – Pazucha
Vzpomínáme.                   Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který
mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce.
A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho
příchod. 2. Tim. 4,8
Někteří lidé si myslí, že křesťany by neměla zajímat
odměna, kterou jednou dostanou. Měli by se pov-

znést nad myšlenky o zaslíbeném nebeském domově
a nad strach ze zatracení. Praví křesťané by měli
podle těchto lidí žít křesťanský život z čiré radosti
z toho, že jsou křesťany.
Na této myšlence je něco pravdy. Vždyť nakonec
nikdo nebude zachráněn jen proto, že se bál pekla.
Lidé také nevejdou do Božího věčného království
jen proto, že jej pokládají za nejlepší potěšení.
A kromě toho, i když se lidé soustředí jen na sou-

k zamyšlení...

Měla by křesťany zajímat odměna?

Poděkování, blahopřání a vzpomínky
Dne 20. srpna 2013 to již bude pětadvacet let,

co spolu ruku v ruce manželé Lída a Pavel Bartasovi
brázdí svět. Ke stříbrné svatbě blahopřeje a do dal-
ších let jim mnoho štěstí a lásky  

přeje dcera Kristýna
Navštěvuji svoji maminku v respitním pečovatel-

ském domě Jindra v Litomyšli. Pokaždé se vracím
ve zvláštním rozpoložení z atmosféry, která mě tam
obklopuje. Rodinné prostředí, prostor naplněný lá-
skou, úctou a pokorou, a navíc svět plný radosti
a smíchu. Zapomenu na běžné drobné starosti všed-
ního dne a silně a s dojetím si uvědomuji křehkou
sílu tohoto domu.  Je neuvěřitelné, co dokáže roz-
dat svým svěřencům obsluhující personál. Nejedná
se „jen“ o starostlivou péči na rovině služby nemoc-
ničních sester, ale o péči jak o tělo, tak duši svěře-
ných klientů. Pracují zcela individuálně s každým
klientem s ohledem na jeho potřeby, zvyklosti, mož-
nosti i chutě.  Pro ošetřující to musí být vyčerpáva-
jící služba, ale z jejich laskavých očí lze číst i jisté
uspokojení a radost z cesty, po které kráčí. Je pro

mne proto nepochopitelné, že takovéto potřebné
a kvalitní zařízení má problémy se svým financová-
ním. Jak pošetile a absurdně pak vyznívají na tomto
pozadí různé politické kauzy o zašantročených mi-
lionech...!
Chtěla bych všem, kteří se tak kvalitně starají o naše
blízké v RPJ, poděkovat a vyjádřit obdiv a uznání.

Vendula Látalová
Dne 6. 8. 2013 uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás

náhle opustil pan Milan Švec z Litomyšle. Všichni,
kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodiny Švecova a Bartasova
V sobotu 13. července tohoto roku se konal

v Kornicích u příležitosti 130. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Kornice Sraz rodáků z této
malé vísky nedaleko Litomyšle. Upřímně děkuji
všem, kteří se velmi nápaditě, pečlivě a obětavě po-
díleli na tom, že jsme mohli po letech strávit krásný
a velmi příjemný a srdečný den se svými sousedy
a přáteli z dětství. Velmi si toho vážím. 

Olga Tylichová, rozená Jílková z Kornic

Sbor paní a dívek děkuje
Sbor paní a dívek děkuje městskému úřadu za hod-
notný dárek. Za naše vystoupení na „gurmánské Li-
tomyšli“ i za další četná zpívání – cesta do Prahy na
árie z oper. 
Odjely jsme ve středu 19. června autobusem hraze-
ným městským úřadem a zúčastnily se koncertu
v budově Pražské konzervatoře. Byl uspořádán
k poctě české operní pěvkyně Jindřišky Rettigové
(1813-1854) k dvoustému výročí jejího narození.
Mladí adepti sólového zpěvu předvedli ukázky
z oper W. A. Mozarta, Donizettiho, Pucciniho, Ros-
siniho tak, jako je kdysi zpívala Jindřiška v Praze
a později v Mnichově. 
Celou akci připravili nadšenci z Rychnova nad Kně-
žnou a pozvali na ni zájemce z měst, kde Rettigovi

pobývali. To samozřejmě ve spolupráci s profesory
konzervatoře, kteří koncert doprovodili velmi srdeč-
ným a laskavým slovem, které povědělo něco o ži-
votě této nadějné pěvkyně. I její portrét v sále byl
a usmíval se na posluchače i pěvce, kteří se svých
rolí zhostili s umem a velkým nadšením.
Po jejich zdařilém vystoupení jsme vyšly na nábřeží,
potěšily se pohledem na Malou Stranu i Hradčany
a duševně osvěženy odjely domů.
Ještě jednou díky!
Malý dodatek: V loňské sezóně jsme měly celkem 23
vystoupení – samostatně či s jinými sbory. Pějeme
rády, s nadšením a zveme zájemkyně nejen o zpěv,
ale i o velmi přátelskou atmosféru mezi nás.

Za Sbor paní a dívek Marie Paříková

časný život, přijmou skutečné požehnání, protože
žít život křesťana je mnohem lepší než všechny
ostatní alternativy.
Takový názor však není celou pravdou. Bible se ne-
mýlí, když mluví o odměně a trestu při druhém Je-
žíšově příchodu. Apoštol Pavel, ve výše uvedeném
verši, vyjádřil, že očekává při druhém příchodu „va-
vřín spravedlnosti“. Apoštol Jakub zase hovoří
o tom, že tento vavřín života slíbil Pán Bůh těm,
kteří ho milují (Jk 1,12). Podobných textů bychom
v Písmu našli mnohem víc. Bůh své děti miluje. Chce
jim požehnat víc, než si dovedou vůbec představit.
Součástí jejich požehnání je budoucí odměna na
nové zemi a v novém nebi. Tuto myšlenku nachá-
zíme v celém Novém zákoně, od Matouše až po Zje-
vení. V poslední kapitole knihy Zjevení čteme: „Hle,
přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím kaž-
dému podle toho, jak jednal.“ (Zj. 22,12)
Naším prvotním motivem není vyhlídka na odměnu
nebo strach z trestu. Nebiblický je však i názor, že
nás nic nemůže motivovat. Pán Bůh chce, abychom
toužili po lepších věcech. Chce, abychom očekávali
a toužili po světě bez čehokoli zlého, který pro nás
podle svého slibu připravuje. Možná by se vám tam
také líbilo, zkuste o tom popřemýšlet…

Čestmír Šťovíček, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne
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Lidé se zdravotním postižením a jejich organizace
mají nyní nový zdroj informací. Na internetových
stránkách duhovenoviny.cz se dozvědí o všem, co
se jich týká a co se aktuálně děje v Pardubickém
a Královéhradeckém kraji. Sami se zároveň mohou
zapojit do tvorby obsahu tím, že napíší článek
o tom, co dělají.
Jak vznikl název novin? „Hledali jsme název, který
je výstižný, optimistický a zároveň symbolizuje
pestrost obsahu novin. Duhové noviny kromě
článků a tiskových zpráv uveřejňují i nejrůznější po-
zvánky, informace o akcích, odkazy na poradny pro
osoby se zdravotním postižením, na možnosti vzdě-
lávání a zaměstnání,“ vysvětluje autorka nápadu -
krajská koordinátorka Národní rady osob se zdravot-
ním postižením ČR Radka Konečná. Grafika loga
novin je dílem administrátora a redaktora stránek -
vozíčkáře Leoše Kroužela. „Barvy duhy mají symbo-
lizovat pestrý obsah novin,“ doplňuje Leoš Kroužel.
Své články a informace můžete snadno a rychle uve-
řejnit. Stačí je zaslat na redakční e-mail, který je
uvedený v sekci „Jak publikovat“ v Duhových novi-
nách.                                            Radka Konečná

Duhové noviny pro
lidi se zdravotním
postižením

Další ročník nekonečné UNESCO
soutěže v plném proudu

Nekonečná soutěž pro návštěvníky českých
a moravských památek UNESCO byla spuštěna
na jaře loňského roku. Se soutěží úzce souvisí
i vznik Společnosti přátel památek UNESCO
s názvem UNES&CO. Členem Společnosti
UNES&CO. se můžete stát zcela zdarma. Stačí se zare-
gistrovat na www.unesco-czech.cz. Na zadanou mai-
lovou adresu dorazí vaše osobní hrací karta. Pokud
navštívíte do konce roku minimálně tři města UNESCO
z celkových dvanácti a získáte v informačním centru

razítko do příslušného hracího pole, máte vy-
hráno! Poté již stačí hrací kartu naskenovat
a vložit do systému (případně poslat poštou či
e-mailem) a stáváte se VIP členem UNES&CO.
Tato úroveň s sebou nese automatické zaslání

klubového odznaku a zařazení do losování o velmi za-
jímavé ceny. VIP členové získávají zároveň 10% slevu
v e-shopu na www.unesco-czech.cz.
Dodejme, že všichni členové UNES&CO. naleznou na
začátku každého měsíce ve svých e-mailových

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

„Česká inspirace - města plná života“ - ta-
kový je název soutěže, jejíž čtvrté kolo vy-
hlašuje sdružení Česká inspirace právě
v těchto dnech a potrvá až do 31. ledna
2014. Podmínky účasti v soutěži jsou opět
velmi jednoduché. Stačí do 31. ledna 2014 vyplnit
obrázkový kvíz umístěný na webových stránkách
www.ceskainspirace.cz a pak při troše štěstí čekat
na některou z výher a prožít spoustu zajímavých
chvil ve městech České inspirace. 
Vyhrát můžete víkendový pobyt v Chebu, získat
Stříbrný klíč ke Kutné Hoře nebo si užít koncert
v rámci festivalu Prázdniny v Telči. Celé rodiny

mohou vyrazit za dobrodružstvím do Jin-
dřichova Hradce, kde je čeká prohlídka
Domu gobelínů a Muzea fotografie, pří-
padně na koupaliště do Poličky. Další vý-
herce se může těšit na proceduru

v třeboňských Lázních Aurora. V Litomyšli čeká na
výherce slepá degustace vín se sochami Olbrama
Zoubka včetně prohlídky zámeckého sklepení, kde
víno Chateau Litomyšl zraje.     
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.            -ms-

Patnácté Pátky jdou do druhého poločasu
strana 1 >
Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí
posluchačů doma i v zahraničí díky svým koncertům
nabitým divokými rytmy. Čankišou se svou fúzí růz-
ných etnických vlivů na rockovém základě a bohatou
sbírkou exotických nástrojů projeli svět od ostrova
Réunion v Indickém oceánu přes Pakistán až po ma-
lajské Borneo. Po více než deseti letech existence
patří tato kapela ke špičce české world music. Máte
rádi moravskou a slovenskou lidovou hudbu? Pokud
vám nevadí její mírná úprava, potom je koncert sku-
piny Bezobratři, držitele žánrové ceny Anděl 2010,
určen právě vám. Zakládající členy této brněnské ka-
pely spojovalo nadšení pro výrobu lidových píšťal,
koncovek a fujar. Na závěr patnáctého ročníku Pátků
se dozvíme, jak víla Modrovláska splnila tři přání.
O hudební tečku se postará vycházející hvězda, tex-
tařka, zpěvačka a skladatelka Beata Bocek. Její hudba
je melodická, propletená emocemi. V textech se mů-

žete setkat s duchovní, duševní i přírodní tématikou.
Využívá zvukomalebnosti polského jazyka, ve kterém
je většina jejich textů. Rodačka z Českého Těšína,
která byla v roce 2012 nominována v kategorii world
music na cenu Anděl, hraje na kytaru, harmoniku,
ukulele, koncovku a mbiru. Do Litomyšle přijede s ka-
pelou a ukončí nejen prázdniny, ale také 15. ročník
Toulovcových prázdninových pátků.   
Připomeňme opět, že vstupné je dobrovolné. Stejně
jako v uplynulých letech budou peníze vybrané do
kasiček pomáhat znevýhodněným či postiženým
dětem v rámci sbírky Pomozte dětem, kterou spra-
vuje Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Nezbytná rekapitulace nakonec: každý pátek
o prázdninách, od 18.00 pohádka, od 19.30 koncert
– vše na Toulovcově náměstí. V případě nepřízni-
vého počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna. Tě-
šíme se na setkání s vámi! 

Michaela Severová, foto František Renza

Lilie soutěžila
o nejlepší zpravodaj
Začátkem července byli vyhlášeni vítězové druhého
ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpra-
vodaj“, kterou pořádají KPES FF Univerzity Palac-
kého v Olomouci, Civipolis, o. p. s., Unives.eu
a Angelus Aureus, o. p. s. Letos bylo přihlášeno cel-
kem 231 zpravodajů obcí a měst z celé České repu-
bliky. Jak redakci potvrdila porotkyně Mgr. Helena
Sedláčková, Zpravodaj města Litomyšle Lilie byl
stejně jako v minulém ročníku porotou vybrán mezi
patnáct nejlepších a nominován na ocenění. Bohu-
žel, nakonec na první příčky nedosáhl. 
„Sedmičlenná porota, ve které zasedali zástupci vy-
hlašovatelů a profesionální novináři, hodnotila
došlé zpravodaje nejen po stránce obsahové pest-
rosti, grafické přehlednosti, ale brala v potaz i cel-
kový dojem zpravodaje,“ uvedl předseda poroty
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. z Katedry politologie
a evropských studií FF UP v Olomouci. Vítězové
v kategorii městských zpravodajů jsou Chomutovské
noviny, Listy Lanškrounska a Zpravodaj Smiřic, Ro-
dova a Holohlav. V kategorii obecních zpravodajů se
na prvních třech místech umístily Krajem svatého
Antonínka, Lužický zpravodaj a Boršický zpravodaj. 

-red-

Občané Litomyšle tříděním odpadu
chrání životní prostředí

V Litomyšli osmým rokem třídíme elektroodpad.
Rozmístění kontejnerů na zpětný odběr a následnou
recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL. Jmenovaný
kolektivní systém každým rokem poskytuje infor-
mace o množství elektrické energie, ropy, vody,
primárních surovin, které jsme ušetřili díky zodpo-
vědnému třídění.
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společ-
nosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vytřídili z domácností 293 televizí, 718
monitorů a 6 227 kg drobných elektrospotřebičů.
Tím jsme uspořili celkem 304,2 MWh elektřiny, 13
695,7 l ropy, 1 368,6 m³ vody a 12,9 t primárních
surovin. Snížili jsme navíc emise skleníkových plynů
o 68,8t CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 269,5 t.
Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL
podařilo ušetřit v ČR 9 milionů litrů ropy, které mají
v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, 198

tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé ČR za jeden
den. Ušetřená ropa by vystačila na 3 225 cest kolem
rovníku automobilem s běžnou spotřebou. 
Ptáte se kam v Litomyšli s vysloužilými elektrospo-
třebiči a bateriemi? Do sběrného dvora ul. Mařákova,
do E-boxů v přízemí MěÚ Litomyšl, ul. Bří Šťastných
1000, ul. J. E. Purkyně 918, dále do velkých červe-
ných kontejnerů v ul. 17. listopadu, v ul. Nová, v ul.
Z. Kopala.
Děkujeme vám, kteří zodpovědně třídíte odpad, vel-
kou měrou pomáháte chránit životní prostředí. Do
městské pokladny ASEKOL přispívá finančními pro-
středky, které odpovídají variabilní složce odměny
vyhlášené pro dané čtvrtletí. K občanům se tyto
prostředky dostanou v podobě příspěvku na kom-
postér, osvěty a technického zajištění Dne Země, na
zajištění provozu sběrného dvora na ul. Mařákova. 

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

schránkách newsletter s aktuálními informacemi
a pozvánkami na akce do všech měst UNESCO.
Věříme, že největší radost udělá památkám UNESCO
právě vaše návštěva. Proto neváhejte a nahlédněte
do duše našich památek.            Michaela Severová,

výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
také na internetových stránkách www.cms-
tv.cz. Podívejte se například na:
• Regionální muzeum se modernizuje od základů
• Jasany likviduje japonská houba, do lesů se nesmí!
• Jaroslav Uhlíř zdarma (na 125. TPP)
• Staví se nový sál a nahrávací studio ZUŠ
• Turnaj ke 20 letům tenisové školy
• Plovárna se čtyřmi hvězdičkami
• Velké finále festivalu
• Novinky z tiskové konference
• V průmyslové zóně se usídlil dánský investor

litomyšlská TV na internetu
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 3. 8. MUDr. Fenclová
Ne 4. 8. MUDr. Jindrová
So 10. 8. MUDr. Řemínek
Ne 11. 8. MUDr. Řemínek
So 17. 8. MUDr. Cacek
Ne 18. 8. MUDr. Cacek
So 24. 8. MUDr. Tišlerová
Ne 25. 8. MUDr. Slavík
So 31. 8. MUDr. Paseková
Ne 1. 9. MUDr. Večeřa

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 8. MUDr. Beňová
Ne 4. 8. MUDr. Jílková
So 10. 8. MUDr. Filová
Ne 11. 8. MUDr. Filová
So 17. 8. MUDr. Pecinová
Ne 18. 8. MUDr. Papoušková
So 24. 8. MUDr. Švábová
Ne 25. 8. MUDr. Reifová
So 31. 8. MUDr. Jung
Ne 1. 9. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 3. 8. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 4. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 10. 8. lékárna U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 11. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 17. 8. lékárna U Slunce , tel. 461 612 678
Ne 18. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 24. 8. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 25. 8. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 31. 8. lékárna Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 1. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
3. - 4. 8. - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
10. - 11. 8. 2013 MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
17. - 18. 8. zubní lékařka Moyseyenko Iryna
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
24. - 25. 8. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
31. 8. - 1. 9. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

Rozpis služebScénář byl schválen, nemocnice
nastoupí cestu k transformaci

Po obsáhlé diskuzi schválili zastupitelé Pardubic-
kého kraje Scénář efektivní transformace akutní
lůžkové péče. Ten spočívá na třech hlavních pilířích:
jednotném vedení nemocnic, vytvoření společné se-
rvisní organizace a správném rozložení oborové
struktury. Po předchozích jednáních politických
klubů se zastupitelé dohodli, že termín fúze pěti ne-
mocnic, a to v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Or-
licí, Litomyšli a ve Svitavách, posunou z 1. ledna
2014 na 1. červenec 2014. Zároveň pověřili 1. ná-
městka hejtmana Romana Línka a ředitele Krajského
úřadu Pardubického kraje Jaroslava Folprechta vy-
pracovat podrobný prováděcí projekt transformace
a předložit jej zastupitelstvu 12. prosince 2013. 
Posunutí termínu ocenil i hejtman Martin Netolický:
„Budeme mít větší čas na kvalitní přípravu všech
podrobností. Jedná se totiž o jednu z největších
změn v našem zdravotnictví, tedy alespoň v té části,
kterou můžeme v rámci kraje ovlivnit.“ Ten také při-
pomenul, že kdyby kraj netlačil na úsporná opatření
již v minulém roce, byla by dnes ztráta nemocnic
několikrát větší. „Zdravotnictví v kraji je jeden or-
ganizmus, který postupně vytváříme. Doposud si
nemocnice spíše konkurovaly, vytvoření jedné

silné společnosti je pochopitelným krokem,“ shrnul
Netolický.
Konečný návrh tohoto usnesení dostal většinovou
podporu napříč politickými stranami. „Čeká nás ná-
ročná cesta. Věřím, že přispěje ke stabilitě všech
pěti nemocnic a že se díky tomu občanům dostane
kvalitní a v regionu dobře dostupné péče,“ uvedl
Roman Línek, který byl předkladatelem návrhu scé-
náře. Dodal, že řada slučovacích kroků se uskuteční
už v průběhu příštích měsíců tak, aby samotná fúze
mohla být hladkou záležitostí.   „Myslím, že je to
důležitý odrazový můstek tomu, abychom přešli od
slov k činům. Nemocnice, které mají být provozo-
vány z plateb od zdravotních pojišťoven, se dlouho-
době neobejdou bez dotací kraje. Tyto finance nám
ale chybí v jiných oblastech. Zřejmě se jím zatím ne-
vyhneme, ale můžeme snížit závislost nemocnic na
krajském rozpočtu. Schválený scénář nám navrhl
cestu hospodárného vedení nemocnic, ze kterého
budou mít prospěch jak pacienti, tak zdravotníci.
Ale naplnit ho budeme muset postupnými kroky
v průběhu minimálně dvou let, kdy bude prostor pro
další zpřesňování, “ komentoval situaci Roman
Línek.               Jakub Rychtecký, tiskový mluvčí Pk

Je mi smutno…
Je tomu již měsíc, kdy zhasla poslední naděje (i
když malinká) na obnovení dětského oddělení,
a tím i pokračování porodnice. Jak praví citát Ro-
berta Fulghuma „naděje vždycky způsobí, že uvě-
říme“. A já jsem skutečně měla naději a víru, že se
podaří porodnické oddělení s vynikajícím renomé
zachránit. Bohužel se tak nestalo… Pocity zklamání
a bezmoci se mne zmocňují, když si vybavím celý
průběh od aktivní snahy občanů na záchranu oddě-
lení až po konečný výsledek. 
Nepříjemným zjištěním pro mne bylo prezentování
konečné podoby scénáře stabilizace nemocnic
akutní lůžkové péče Pardubického kraje veřejnosti.
Jak jsem se dočetla v médiích, v ostatních nemoc-
nicích Kraje mimo Litomyšlskou navrhované uzaví-
rání některých oddělení neproběhlo. Ve Svitavské
nemocnici došlo „pouze“ ke sloučení oddělení
a v Orlickoústecké nemocnici zůstává oddělení neu-
rologie, o kterém se spekulovalo jako o kandidátovi
na uzavření, zachováno, „pouze“ nebude péči roz-
šiřovat, základ však zůstane zachovaný. Jedinou ne-
mocnicí v našem regionu, která tedy uzavřela
oddělení, je Litomyšlská nemocnice, a rovnou uza-
vřela dvě oddělení. „Podstatou rovnosti je spravedl-
nost“ (Marcus Tullius Cicero). 
Od vedení Kraje i od předsedy představenstva pěti
nemocnic jsme opakovaně byli v médiích ujišťováni,
že uzavírání některých oddělení v některých nemoc-
nicích povede k zajištění lepší péče pro lidi v regi-
onu. K danému účelu má přispět i sloučení všech

nemocnic v kraji pod společnou firmu. Na nějaké
soudy je pochopitelně ještě brzo. A i když se mne
v současné chvíli zmocňují pochybnosti, velmi bych
si přála, aby všechny kroky, které se nyní činí, vedly
ke zkvalitnění péče. Ostatně, kdo by si to nepřál?
Navíc když občanů Litomyšle a přilehlých obcí se
úsporná opatření zatím dotkla nejvíce. Pro naplnění
daného cíle jsme ztratili dětské oddělení a díky
tomu i vyhlášenou porodnici. 
Ještě nyní se ke mně dostávají informace a věřte,
že od velmi povolaných osob, že petiční a jiné po-
dobné akce pro záchranu obou oddělení „byly v pod-
statě bojem s větrnými mlýny“. Nedovedu posoudit,
zda tomu tak skutečně bylo. Nepovažuji se za revo-
lucionáře, ale vždy jsem hájila a budu hájit to,
o čem si myslím, že je prospěšné a kvalitní a přinese
užitek mnoha lidem. Za záchranu oddělení jsem
podnikla, co bylo v mých možnostech. Petiční výbor
vystupoval ve všech jednáních vždy korektně a fé-
rově. 
Děkuji a fandím všem, kteří aktivně a nezištně hájí
zájmy občanů města.
Zdravotnickému personálu gynekologicko-porodnic-
kého oddělení v čele s panem primářem Čadílkem
děkuji a přeji mnoho úspěchu v jejich dalším pro-
fesním životě. A maminkám (a pochopitelně i tatín-
kům), současným i budoucím, přeji, aby jim i jejich
dětem byla poskytnuta kvalitní odborná péče do-
plněná o empatický přístup.
Dovolte mi můj příspěvek zakončit výrokem Václava
Havla, který naději považoval za stav ducha, který
dává smysl našemu životu. 

Iva Sedláčková

Oznámení Litomyšlské nemocnice 
k ošetřování dětí

Vzhledem k množícím se návštěvám rodičů s nezle-
tilými pacienty do 15 let na interní ambulanci Lito-
myšlské nemocnice oznamujeme, že nemůže
ošetřovat tyto pacienty, pokud nejsou v ohrožení
života. Nemocnice nedisponuje lékaři s odbornou
specializací dětského lékařství, kterému tento typ
ošetření přísluší. Interní lékař může pouze zhodno-
tit zdravotní stav nezletilého a odešle pacienta do
jedné z okolních nemocnic s dětským oddělením.
Tímto dochází k zbytečnému prodlení poskytnutí

odborné péče pacientovi. V případě nutnosti oše-
tření pacientů ve věku 0–15 let je třeba v první
volbě využít nemocnic ve Svitavách nebo v Ústí nad
Orlicí, které provozují 24hodinovou službu dětského
lůžkového oddělení.
Výjimku tvoří tzv. LSPP provozovaná praktickými
lékaři pro děti a dorost v prostorách bývalé dětské
ambulance v době víkendů a státních svátků od 8,00
do 13.00 hod.  

MUDr. Libor Vylíčil, ředitel LN, a.s.

z dopisů čtenářů

Jarmila Horáčková, DiS. – se specializací 
ve speciální pedagogice Vám nabízí komplexní služby

(pravidelné i jednorázové). 
Děti hlídám především v rodinách, u Vás doma, 

kde se dítě cítí nejlépe. Služby zahrnují i vyzvedávání 
dětí ze školek, škol a doprovod dětí do sportů 
a zájmových kroužků. Dále nabízím doučování 

anglického jazyka. Zaváděcí ceny. 

v  hlídání dětí od 3 let

Jarmila Horáčková, DiS.
J. Matičky 349, Litomyšl, tel. 777 964 195

e-mail: hlidanideti-lit@seznam.cz

V případě dotazů mě kontaktujte.
Těším se na naši možnou spolupráci.
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Nové gymnázium po dostavbě v roce 1922.

Zajímavý pohled na město je přes Toulovcovo náměstí.

Původní budova nemocnice při silnici na Poličku. Na konci vlakového nádraží stojí od roku 1912 hospodář-
ská škola, dnes v ní sídlí střední zahradnická škola. 

Původní fasáda piaristického chrámu a budova bývalého
gymnázia.

Pohled na město z míst, kde dnes je budova nového gym-
názia.

místě nové silnice za Smetanovým domem byl park a pod
ním Fejtkův statek.

Od dnešního stadionu k základní škole a k zámku byla
jen pole.

Jak vypadá město přes ulici Zámeckou a Rektora Stříte-
ského z oken 1. základní školy.

Vedle cesty od Poličky nejsou ještě dnešní budovy nemoc-
nice.

Po stopách let minulých
Pohledy na Litomyšl  –  díl 20.

PLATÍM HOTOVĚ.  Tel. 734 231 272

Koupím zemědělské
pozemky

Mladá rodina shání RD
k rekonstrukci v Litomyšli
a okolí. Tel. 734 255 150Dovoz a odvoz dětí z Litomyšle linkovými 

autobusy je pod dozorem zaměstnanců MŠ.
Informace na tel. 461 638 153 a 731 610 130.

MŠ Jarošov přijímá děti
pro školní rok 2013/14

seriál

Město je pohledné nejen uvnitř, ale naskýtají se
dobré pohledy z různých strání nebo z vysokých
domů a věží. Město má vedle bytové zástavby také
řadu významných budov, které na fotografiích vy-
padají rovněž působivě.        Připravil Miroslav Škrdla
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Heitz Markus - Legendy alfů 3 - Temné stezky, Wo-
odman Cathy - I to se veterinářce může…, King Step-
hen - Temná věž, Osudové setkání, Hojdar - Útěk
před smrtí, Rudiš - Národní třída, Munro Alice - Příliš
mnoho štěstí, Boučková - Šíleně smutné povídky,
Nesbo Jo – Švábi, Šrámková Jana – Zázemí, Coleman
- Království nevinnosti, Cast P. C. - Škola noci, Mo-
naghan – Ukradená, Červenák - Černý Rogan, Havra-
nová – Vdané, Kessler Leo - Děla u Cassina, Lauren -

Božský bastard, Östlundh – Potápěč, Pavone Chris -
Bez domova, Cleeves Ann - Černý krkavec, Anders de
la Motte – Game, Stimson Tess - Kdo miluje nejvíc,
Ohlsson – Nechtění, Štětina – Pergameny, Janečková
- Prokletý původ, Mantel Hilary - Předveďte mrtvé,
Coelho Paulo - Rukopis nalezený v Akkonu, Peetz
Monika - Sedm dní bez…, MacMahon - Takhle to
končí, Koepcke - Zázraky se dějí, Toušlová - Toulavá
kamera, Bosák Jaromír - Životní mač

srpen 2013
kalendárium Litomyšle

150 let - 30. 8. 1863 se narodil v Luži u Skutče FRAN-
TIŠEK KLAPÁLEK, profesor litomyšlského gymnázia,
později v Praze. Byl významným entomologem.
135 let - 14. 8. 1878 se narodil JOSEF WIRTH, historik
a spisovatel. Jako ministerský pracovník vypracoval
soupis památek okresu Litomyšl a Polička. Podílel
se také na vybavení zámku při zahájení 1. ročníku
Smetanovy Litomyšle.
120 let - 18. 8. 1893 se narodil v Litomyšli ČESTMÍR
JEŘÁBEK, spisovatel a kulturní pracovník v Brně.
Rád se vracel do rodného města a zaznamenal lito-
myšlské osobnosti v některých ze svých knih.
120 let - 25. 8. 1893 se narodil v Litomyšli JOSEF
PORTMAN, městský úředník a knihovník. Byl ama-
térským tiskařem. V jeho dílně na Záhradi vznikala
bibliofilská díla, spolupracoval s významnými bás-
níky a výtvarníky. V jeho domě, dnes nazývaném
PORTMONEUM, vytvořil Josef Váchal vzácné kresby
na stěnách místností.
85 let - 23. 8. 1928 se v Litomyšli narodil BOHDAN
KOPECKÝ, akademický malíř a grafik. Jeho obrazy
z prostředí severních Čech a Mostecka jej zařadily
mezi přední moderní malíře krajiny v šedesátých le-
tech minulého století.
75 let - 3. 8. 1938 se narodila v Osíku u Litomyšle
LUDMILA JANDOVÁ, akademická malířka a grafička.
Ilustrovala řadu knih a je autorkou mozaikových ob-
razů. Vystavovala v mnoha místech republiky i v za-
hraničí.
_________________________________________________________

100 let - Na fasádě domu čp. 100 na Smetanově ná-
městí byla roku 1913 umístěna pamětní deska při-
pomínající narození Julia Edvarda Mařáka,
významného malíře - krajináře.
80 let - Mezi učitele litomyšlské pedagogické školy
patřila po dobu čtyř let (od roku 1933) Ludvika
Smrčková, pozdější významná sklářská výtvarnice.
60 let - Po dobu asi jednoho roku působil v roce 1953
na pedagogické škole v Litomyšli také Jiří Linha,
později známý koncertními vystoupeními pěvec-
kého sboru Linha Singers.
90 let - V roce 1933 byla klubem turistů vybudována
turistická chata na Kozlovském kopci. V té době pat-
řila malá obec Kozlov do litomyšlského okresu.
110 let - V Lidovém domě, patřícímu Katolické jed-
notě, začalo promítat kino, které se nazývalo BIO
TREVI.
220 let - Již v roce 1793 vznikla na náhonu od Pan-
ského mlýna (dnes budova pedagogické školy)
v blízkosti mostu první olejna, která patřila Martinu
Jiskrovi, sousedu z Bernardky. Později se stala zá-
kladem závodu na oleje a fermeže, který patřil Janu
Vandasovi.                        Připravil Miroslav Škrdla 

V denním stacionáři 
je veselo i o prázdninách 

Od loňského roku nabízí občanské sdružení Ruka
pro život prázdninovou docházku pro žáky základ-
ních škol speciálních, praktických škol a speciálních
odborných učilišť. Docházku mohou využít žáci
s mentálním a kombinovaným postižením od 14 let
věku. Služba je zároveň otevřena pro uživatele ji-
ných sociálních služeb (týdenních stacionářů, den-

ních stacionářů jiných poskytovatelů), kteří v létě
provoz nezajišťují, a opatrovníci a pečující osoby
stojí před nelehkou situací. Vedle běžné náplně pro-
gramu denního stacionáře, jako je nácvik sebeobs-
luhy a samostatnosti, rozvoj hrubé a jemné
motoriky a kognitivních funkcí, jsou v prázdnino-
vém programu zařazeny především kulturní a spor-
tovní aktivity ve stacionáři i mimo něj.
Od začátku prázdnin jsme uskutečnili několik zají-
mavých akcí. Prošli jsme se po Litomyšli se středo-
věkým rytířem Toulovcem, navštívili jsme zámek
v Nových Hradech, prošli jsme se po nové naučné
stezce po březích řeky Loučné a zkusili jsme si
i jízdu na koni. Na měsíc srpen plánujeme ještě náv-
štěvu koupaliště, výlet do Vysokého Mýta a pro-
cházku  Toulovcovými maštalemi.
Další informace o aktivitách Denního stacionáře Li-
tomyšl najdete na našich webových stránkách
www.rukaprozivot.cz. Dotazy vám rádi zodpovídáme
také na tel. 739 963 625, 461 312 412. 
Za pracovníky Ruky pro život – občanského sdružení

Ria Slušná, foto Michaela Kasnarová

(naproti hotelu Aplaus), ihned k nastěhování. 
Byt je zrekonstruovaný a je plně zařízen (nábytek, led-
nička, TV, pračka, vybavená kuchyňská linka, přikrývky,
povlečení, apod.).
Cena 5 000,- Kč měsíčně plus poplatky (cca 2 000,- Kč
měsíčně zahrnuje teplou a studenou vodu, elektřinu,
plyn, svoz odpadu a televizní připojení). Pouze pro
solidní uchazeče / nekuřáky. Vhodné i pro studenty.
Prohlídka kdykoliv po telefonické domluvě
na tel. 775 952 142, či pište na lindique@email.cz.

Pronajmu krásný, útulný byt
2+kk 62m2 v centru Litomyšle

Salon na šňůrách pro lito-
myšlský fotoklub úspěšný
Od 1. 7. 2013 proběhl tradiční již 14. ročník Foto-
festivalu v Moravské Třebové. Součástí Fotofestivalu
je soutěž „Salon na šňůrách“ na arkádách třebov-
ského zámku. Salon je celostátní soutěží a mohl se
zúčastnit každý autor, který přinesl svá díla ve vý-
stavním formátu A4. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo
v muzeu Moravské Třebové a celkovým vítězem se
stal člen Fotoklubu Litomyšl Jindřich Vodehnal. Po-
rota zvláště ocenila „kvalitu zpracování tradičních
černobílých portrétů“. 

Za Fototoklub Litomyšl Václav Sedláček
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z dopisů čtenářů

Agresivita a nevkusnost 
v centru města

Vážený pane starosto,
v březnu t.r. jsme na Braunerově náměstí v domě
„Savitar“ otevřeli nekuřáckou kavárnu Café kafíčko.
Při vymýšlení reklamy jsme se snažili inspirovat naší
druhou provozovnou v Praze na Malé Straně, tedy
vytvořit vkusnou, na pohled hezkou, nicméně pout-
avou reklamu respektující historickou hodnotu
města. Přitom jsme se však mj. podrobněji podívali,
jak vypadá současná reklama jednotlivých obchodů
a provozoven v centru Litomyšle. Stav je bohužel
velmi tristní a to je ještě slabé slovo. 
Agresivní, nevkusné poutače stojí téměř všude, jak
na soukromém, tak na městském pozemku, bránící
často průchodnosti chodníků, chodníky nezřídka
slouží i jako jakési smetiště a odkladiště nepotřeb-
ných věcí (leckde takto „uskladněných" i několik
let). Nemluvě o prodejních stojanech s laciným ne-
kvalitním zbožím na podsíních domů. Hlasitá hudba
se navzájem přehlušuje podnik od podniku, jak pro-
cházíte městem. Vadí to všem, nicméně všichni,
s kým jsme mluvili, říkají, že s tím nejde nic dělat.
Opravdu? My si to nemyslíme. 
K Litomyšli máme dlouholetý vztah a mrzí nás, jak
její centrum vypadá. Přilákat turisty na zámek chrá-
něný UNESCO nebo na hudební festival není složité,
ale dokázat, aby se rádi znovu vrátili do města, to
už je složitější. To, co v centru města najdou, je sem
opravdu podruhé nepřiláká. 
Chápeme, že domluva s majiteli domů a podsíní a je-
jich nájemci může být jistě komplikovaná. Ale navíc
se toto děje i na pozemcích města a to už je opravdu
zarážející. Je to jistě běh na dlouhou trať, ale vy-

platí se. Inspirovat se lze leckde v zahraničí, nabíd-
nout pozitivní motivaci. Samozřejmě je i možnost
restrikce, ale lépe je asi lidi motivovat a pomoci jim
a tím i městu (např. jednotné slunečníky bez re-
klam, prodejní pultíky na podsíně apod.).
Litomyšl se pyšní nejen krásnou renesanční archi-
tekturou, ale i kvalitními a ceněnými současnými
realizacemi. Je také ale bohužel ukázkou, jak ne-
vkus může toto všechno přehlušit a v návštěvnících
zanechat dojem pouťových kulis namísto vzpomínek
na krásné město plné pohody a relaxace. Litomyšl
opravdu nejsou lázně ducha. Bohužel. Zkusme s tím
něco udělat.        Kateřina Profousová a Roman Čarek, 

foto Kateřina Profousová

odpověď 
Vážená paní Profousová, vážený pane Čarku,
problém, který popisujete, se bohužel táhne již
velmi dlouho. Radnice se mu nepřestává věnovat.
Naráží ovšem nejen na judikaturu, která si sama
není jistá ve vymezení podsíní, ale také na nepo-
chopení obchodníků. Do celé záležitosti se zapojilo
i občanské sdružení Generace 89 s výzvou Za podsíň
krásnější. 
Obchodníci, kteří mají své zboží vystavené před pro-
dejnami, respektují tržní řád. Měli jsme několik jed-
nání s městskou policií a ta se snaží dodržování
vyhlášky kontrolovat. Řešením by mohla být změna
tržního řádu, na které úředníci na radnici pracují.
Je na stole několik variant, ale každá má své pro
a proti. Snažíme se poučit z jiných měst, která mají
rovněž podsíně a stejné problémy. Věřte, že ani
jeden tržní řád nemůže být použit jako nejlepší ša-
blona. Nový tržní řád by mohl vstoupit v platnost
v příštím roce a mimo jiné by omezoval vystavova-
ného zboží i zabíraný prostor. Nechceme však prob-
lém řešit restrikcemi, osobně preferuji dohodu.
V minulém roce městská policie obešla obchodníky
a tlumočila mou prosbu o lepší zprůchodnění pod-
síní a přesunutí vystavovaného zboží na jednu
stranu podsíně. Chvíli to fungovalo a bylo vidět, že
to jde. Byl to ale jen malý krůček k lepšímu.
Reklamní tabule jsou kapitola sama o sobě. Je na
každém, aby si sám určil, co je za hranicí vkusu. Ob-
chodník se snaží zboží prodat a volí k tomu různé

„Výstavy“ zboží na podsíních
Milá Lilie, v neděli 23. 6. jsem navštívila Litomyšl
a byla jsem potěšena čistotou podsíní i ostatního
města. Na druhé straně se mi nelíbí přetrvávající
„výstavy“ zboží na podsíních. 
Ráda bych podpořila hnutí Za podsíň krásnější. Co
zkoušet přesvědčit obchodníky pro začátek o ome-

zení množství vystavovaného zboží? Stačilo by ně-
kolik kabelek, tašek apod., nemusí jich být desítky.
Vytrvale opakovat, že se to lidem nelíbí, a tudíž ani
obchodu neprospívá. 
Proč je na litomyšlském náměstí tak málo květin
v oknech?                                Jiřina Grundmanová

Lilie z pohledu
čtenáře aneb
děkuji za svěží vítr!
Děkuji za to, že jsem se konečně dozvěděl pravdu
o našem městském zpravodaji. 
Nestalo se tak u kulatého stolu Jak budovat a udržet
kvalitní radniční listy. Ale až v červencovém čísle
na straně 10 v redakční reakci na příspěvek o besedě
od její organizátorky paní Boštíkové. Redaktorky
Lilie se v něm pustily do vyvracení mýtů a napravují
tak pomýlené vidění účastníků besedy, kteří by
snad chtěli naslouchat sžíravé kritice litomyšlského
zpravodaje, která byla odborníky „zvenčí“ na adresu
Lilie prezentována. Přítomným může být líto, že
paní Severová nevyužila svého prostoru přímo na
besedě. Redakce přes možnost vyjádřit se přímo
u kulatého stolu preferovala oslovit občana Lito-
myšle a organizátory setkání až na stránkách Lilie. 
Od kulatého stolu uplynul měsíc, přesto na mne po
přečtení redakčního článku zavanula atmosféra
onoho setkání. Totiž, u nás v Litomyšli si v součas-
ném lokálním politickém životě, stejně jako i na be-
sedě, mnoho lidí stěžuje na to, že zde do kritiky
vedení města proniká čím dál více hulvátství a aro-
gance. Článek Lilie z pohledu redakce budiž příkla-
dem cesty, jak společenské klima ve městě
provětrat. Zamlčet to stěžejní (cenzura, otevřená
a férová konfrontace s alternativními názory), ne-
reagovat na konstruktivní jasně prezentovanou kri-
tiku (např. nevyhovující poměr mezi informacemi
o jednání orgánů města vs. „společenským servi-
sem“) a vyhnout se kontroverzním tématům (např.
protiprávní regulace obsahu Lilie) a hlavně si zuby
nehty udržet právo posledního slova. Takto fortelné
vyvracení mýtů a vysvětlování kritiky musí spořá-
daného litomyšlského občana uspokojit a v tom
nahněvaném vzbudit minimálně pocit provinění.  
Když se vám cestou domů z besedy v hlavě honí po-
dobně chmurné myšlenky, vyvrácení mýtů o našem
zpravodaji byl přesně ten svěží vítr, který jsem jako
občan města Litomyšl potřeboval. Jsem velice rád,
že přes můj dočasně rozostřený pohled si dnes již
mohu být zcela jistý, že naše redaktorky (nyní si
dovolím jejich článek citovat), „to dělají dobře a jen
tak dál“. 
Všem čtenářům Lilie doporučuji, aby si videozáznam
z kulatého stolu na www.generace89.cz rozhodně
nepouštěli. Třeba by vám mohl nějaký červík začít
vrtat hlavou, a takové pochyby o usměvavém životě
v naší Litomyšli přece nechceme!
Držím palce v soutěži o nejlepší radniční zpravodaj.
A díky ještě jednou za ten svěží vítr! 

Jan Vavřín

Pá  16. 8. 19.00 Újezdské babí léto - folk a country festival - Daniel and The Moraviens, V. Kiďák Tomáško, Pouta, Nezmaři a Miki Ryvola, HB Country • Dolní Újezd
So  17. 8. 13.00 Újezdské babí léto - Flashback, Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, Sova & Slamák, Spirituál Kvintet, Vlasta Redl a další • Dolní Újezd
Po  19. 8. 21.00 Píseň písní - lit. muzikál Petra Jiříčka, předprodej od 5. 8. v Knihkupectví Paseka za 150 Kč • přírodní amfiteátr zámku Nové Hrady
Po-So 19.-24. 8. Dřevosochání  aneb Woodart 2013 - tradiční řezbářské sympozium • Bystré - hasičská zahrada 
Pá  23. 8. 20.00 Trstěnické divadelní léto: Jedenácté přikázání - premiéra div. představení divadelního spolku Vojnarka Trstěnice • Trstěnice
So  24. 8. 15.00, 20.00 Trstěnické divadelní léto: Jedenácté přikázání - divadelní představení uvádí divadelní spolek Vojnarka Trstěnice • Trstěnice
Ne 25. 8. 13.00 Trstěnické dožínky - krojovaný průvod, kulturní program (Tufaranka, Pohoranka, atd.), atrakce pro děti • Trstěnice
Pá  30. 8. 21.00 Carramba - hudební country a trampská skupina zahraje známé písně na kytary • Trstěnice - Sajdlův mlýn
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 
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

KAM DO OKOLÍ

způsoby, které se nemusejí všem zamlouvat. Město
hodlá v příštím roce na své náklady podsíně vyma-
lovat, třeba by pak na oplátku mohlo vyjednat méně
agresivní a vkusné reklamní poutače. 

Michal Kortyš, starosta Litomyšle



V LITOMYŠLI V SRPNU 2013 
  3. 8. So 10.00 Revitalizace plovárny v Litomyšli - vernisáž výstavy diplomových prací • zámecké infocentrum tel. 461 611 066
       19.30 Zahajovací koncert Mezinárodních houslových kurzů 2013 • Smetanův dům tel. 608 882 301
       21.00 Houseland - djs Me&My Monkey, Raffael De La Rue, Don Marquez, Mylo Glenn, gogo tanečnice, 100 Kč • Dance Club U Kolji
       21.00 Kinematograf bří Čadíků: Okresní přebor - vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část tel. 461 653 333
  4. 8. Ne 14.00 Prohlídka zámku s paní Kajetánou - dětská prohlídka zámeckých pokojů • zámek tel. 461 615 067
       21.00 Kinematograf bří Čadíků: Signál - vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část tel. 461 653 333
  5. 8. Po 19.00 Varhanní koncert - Karel Paukert (USA), v rámci Mezin. houslových kurzů • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 608 882 301 
       21.00 Kinematograf bří Čadíků: Probudím se včera - vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část tel. 461 653 333
  6. 8. Út 9.30 Procházka Černou horou - s sebou buřtíky na opečení • sraz na Toulovcově náměstí tel. 732 141 575
       21.00 Kinematograf bří Čadíků: Perfect Days - vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí - horní část tel. 461 653 333
   7. 8. St 19.30 Středa hudby Vám třeba: Věneband (Lit.) + host - koncert, občerstvení, vstup volný • park u Smet. domu tel. 461 613 239
       20.00 Holiday Ride - dj Bobo, středeční párty s tanečními hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
  9. 8. Pá 18.00 TPP: O Aničce ze mlejna - pohádku uvede Divadlo M (Praha), vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 311
       19.00 Kubánská párty - vystoupí kubánský zpěvák Eusebio, vstupné dobrovolné • Bowling bar Peklo tel. 461 616 719
       19.30 TPP: Neřež - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
       21.00 Back to 90’s - dj Mike, hity 90. let, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
       Drink Massive days - vybrané koktejly za zvýhodněné ceny • Cafebar Underground tel. 725 846 248
10. 8. So 10.00 4. Litomyšlský pivní festiválek - přehlídka regionálních pivovarů, živá hudba • Toulovcovo nám. tel. 776 887 719
       10.00 Lokálka v zahradě - divadlo, hudba, performance, přednášky, vstupné dobrovolné • zahrada na ul. Bří Pátů čp. 5 tel. 728 029 703
       19.30 Koncert Mezinárodních houslových kurzů 2013 • Smetanův dům tel. 608 882 301
       21.00 Caribbean Blue - dj Xavier J, taneční hity, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
       Francouzské odpoledne s živou hudbou - francouzské sladké speciality a chanson • Bobo café tel. 774 603 007
 13. 8. Út 9.00-16.00 Prodej vyřazených knih a časopisů - v případě špatného počasí se nekoná • městská knihovna tel. 461 612 068
       10.00 Jdeme na koupaliště v Litomyšli • sraz na koupališti tel. 732 141 575
       17.30 Janbert - koncert folk-rockové kapely • Bobo café tel. 774 603 007
14. 8. St 15.00 a 16.15 Der Šenkster Gob - koncert klezmer • na místě bývalé židovské synagogy v Litomyšli tel. 728 029 703
       19.30 Středa hudby Vám třeba: Náhoda (Lit.) - koncert, občerstvení, vstup volný • park u Smetanova domu tel. 461 613 239
       20.00 Holiday Ride - dj Bobo, středeční párty s tanečními hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
16. 8. Pá 18.00 TPP: Vodnická pohádka - pohádka Divadýlka Mrak (H. Brod), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
       19.30 TPP: Čankišou - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
       20.00 Cestárium a Bratři Karamazovi - koncert • Hospůdka Na Konečné tel. 728 029 703
       21.00 Club Vibes - dj Mike, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
 17. 8. So 8.00 - 11.30 Bleší trhy a Větrání šatníků - staré, použité, nepotřebné věci můžete prodat i darovat • Toulovcovo nám. tel. 737 111 507
       10.00 - 17.00 Litomyšlské pivní putování - soutěžní putování po lit. hospůdkách a restauracích • start na Veselce  tel. 776 887 719
       16.00 Uvnitř barev - vernisáž výstavy Umělecké besedy • zámecká jízdárna
       17.00 Sokolovna Live - Něco mezi (ska), Rufus (rock), Mothers Angels (rock-pop) • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
       19.30 Závěrečný koncert Mezinárodních houslových kurzů 2013 • Smetanův dům tel. 608 882 301
       21.00 Československá párty - dj Lukáš Sojka, české a slovenské hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
20. 8. Út 10.10 Výlet na zámek Nové Hrady • sraz na autobusovém nádraží tel. 732 141 575
21. 8. St 19.30 Středa hudby Vám třeba: Volnost (Č. Třebová) + kapela Carramba - koncert, občerstvení, vstup volný • park u Smet. domu
       20.00 Holiday Ride - dj Bobo, středeční párty s tanečními hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
23. 8. Pá 14.00 Prohlídka města s rytířem Toulovcem - zážitkové provázení uličkami, sklepy a dvorky, 100 Kč • sraz před IC na nám. tel. 777 637 888
       18.00 TPP: O třech bratrech - pohádku uvede Divadlo DTK (Praha), vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 311
       19.30 Smrt a dívka - závěrečné vystoupení studentů v rámci Umění bez hranic, vstupné dobrovolné • zámek tel. 461 615 067
       19.30 TPP: Bezobratří - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
       21.00 Best of DCUK - dj Rodrigo, taneční hity, gogo tanečnice, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
24. 8. So 12.00 Zakončení prázdnin - kachní hody, country & bluegrassová kapela Náhoda • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
       16.00 Akustický podvečer - poprocková cesta kolem světa s P. Horníčkem, Hadry z těla • Cafebar Underground tel. 725 846 248
       19.00 Koncert Orchestrálního soustředění - diriguje R. Baborák • Brahms, Händel a Páleníček • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 723 736 602
       21.00 Ladies Night - dj Styx, taneční hity, vstupné 50 Kč, dámy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
25. 8. Ne 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Max Švabinský" - s kurátorem PhDr. M. Šimkem • dům U Rytířů  tel. 461 614 765 
       14.00 Prohlídka zámku s paní Kajetánou - dětská prohlídka zámeckých pokojů • zámek tel. 461 615 067
26. 8. Po 9.00 Výklady karet s Naděždou Iždinskou - po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
28. 8. St 8.30 Výlet do Budislavských lesů • odjezd z autobusového nádraží, stanoviště č. 7 tel. 732 141 575
       19.30 Středa hudby Vám třeba: The Pink Panthers + AC/DC Boys Revival - občerstvení, vstup volný • park u Smet. domu tel. 461 613 239
       20.00 Holiday Ride - dj Bobo, středeční párty s tanečními hity, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 774 450 221
30. 8. Pá 18.00 TPP: Jak víla Modrovláska splnila tři přání - pohádka Divadla HP (Praha), vstupné dobrovolné • Toulovcovo nám. tel. 461 653 311
       19.30 TPP: Beata Bocek s kapelou - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí Litomyšl tel. 461 653 311
       21.00 Bye Holiday - dj Lukáš Sojka, taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
 31. 8. So 15.00 Kozlo-Kouzlo-Kozlov - doprovodné aktivity seznámí s životem M. Švabinského • dům U Rytířů tel. 461 614 765 
       19.00 Hradozámecká noc aneb Noc pro Marii Manrigue de Lara - noční prohlídky, hudba a speciality aj. • zámek tel. 461 615 067
       21.00 Mafia Crew - djs Yoppa Parrot, Freezee, Casey, house party, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
       21.00 Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka - komedie divadelního souboru z Č. Krumlova • 100 Kč • Klášterní zahrady tel. 777 637 888
 4. 9. St Welcome students day - Krakonoš 12° • Cafebar Underground  tel. 725 846 248

Novinka v Infocentru Litomyšl
– víkendová poukázka ČD
Od července jsou v litomyšlském infocentru na náměstí v pro-
deji zvýhodněné poukázky na vlak, které lze vyměnit za sku-
pinovou víkendovou jízdenku, se kterou v den výměny této
poukázky za jízdenku, u průvodčího či na pokladně, můžete
ve vybraném kraji jezdit celý den s Českými drahami. Skupi-
nová jízdenka je platná pro maximálně 2 dospělé a 1 – 3 děti
a platí v sobotu, neděli a státní svátky. Cena poukázky je 220
korun a využitelná je až do konce roku 2013.

Martina Moučková



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

do 28. 10. Prodaná nevěsta Evropě • výstava fotografií Pavla Horníka • Rodný byt B. Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. Ilona Kotlík-Nástrahová: Obrázky pro radost • prodejní výstava • Galerie - Antik hotel Sofia • denně
do 5. 10. Farmářské trhy • Toulovcovo náměstí • soboty 8-11.30 (s výjimkou 11. 8. a 21. 9.)
do 30. 9. Litomyšl zblízka a ještě blíže • výstava fotografií pořízených rastrovacím el. mikroskopem • Červená věž • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17
do 9. 9.  Václav Mach-Koláčný: Střípky post-atomové revoluce podruhé • výstava • Galerie v Antik hotelu Sofia • denně
do 4. 8.  Václav Boštík: Hledání ztraceného ráje (1913-2005) • výstava ke 100. výročí narození • zámecká jízdárna • Út-Ne 10-18 
do 18. 8. Zostra - česká fotografie dneška • výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10-17)
do 1. 9. Max Švabinský: Kozlovské sonety • reprezentativní výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 31. 8. Výstava patchworku Renaty Edlmanové a prodejní výstava keramiky raku Michala Plíhala • Bobo Café
do 30. 9. Volná tvorba studentů restaurování v Litomyšli • Portmoneum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 24. 8. Adolf Born a Olbram Zoubek • společná výstava dvou umělců • Galerie de Lara • Út-Pá 9-12 a 12.30-18 a So 9-12
od 2. 8. do 3. 8.  Čevabčiči, ražniči, pljeksavica, grilovaná zelenina • Hospoda Na Výsluní
od 4. 8. do 13. 9. Revitalizace plovárny v Litomyšli • výstava diplomových prací studentek FUD UJEP v Ústí nad Labem • zámecké IC • denně 9-17
od 5. 8. do 31. 8. Našlo se v knížkách a knihovně • výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 5. 8. do 31. 8. Prázdninový tulák • soutěž o nejoriginálnější pozdrav z prázdnin • Městská knihovna
od 9. 8. do 10. 8.  Cheese párty: smažené sýry, sýrové místy, atd. • Hospoda Na Výsluní
od 14. 8. do 17. 8. Lokálka na trati • výstava land artu, hudba ve vlaku, kapela Cestárium, výstavy v čekárnách... • trať Litomyšl - V.Mýto • 13-17, so 12:26-19:28
od 16. 8. do 18. 8. Baron Prášil aneb speciály od Svijan • Baron 15° a Rytíř 12° • Cafebar Underground
od 16. 8. do 17. 8.  Kuřata: na rožni, steaky, stehna z udírny, grilovaná zelenina • Hospoda Na Výsluní
od 17. 8. do 30. 9. Obrazy plné Litomyšle • výstava děl ze sbírekového fondu Městské galerie v Litomyšli • zámek - II. patro • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 17. 8. do 23. 8. Výstava květů pozdního léta • tradiční prodejní výstava, vstup zdarma, parkoviště v areálu • Okrasné a ovocné školky  
od 18. 8. do 15. 9. Uvnitř barev • výstava ke 150. výročí založení Umělecké besedy • zámecká jízdárna • Út-Ne 10-18
od 23. 8. do 24. 8.  Rybí hody: makrela, uzený kapr, siven • Hospoda Na Výsluní
od 30. 8. do 1. 9. Zámecké tvoření na rozloučení s prázdninami • tvoření drobných školních potřeb • zámecké infocentrum • denně 10-16
od 30. 8. do 31. 8.  Pochoutky z udírny: bok, žebra, klobásy, uzená krkovice • Hospoda Na Výsluní
od 19. 8. do 13. 9. Vnitřní portrét • výstava fotografií Jany Kolářové • prostory Hotelu Zlatá Hvězda

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce
pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně
akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz!

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

INFOCENTRUM LITOMYŠL
Informační centrum na náměstí otevřeno: Informační centrum na zámku otevřeno:
Po-Pá 8.30-18.00 Po 10.00-15.00
So-Ne 9.00-14.00 Út-Ne 9.00-17.00

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

Aktuálně: Slevová knížka „Užijte si Litomyšl" v prodeji za 30 Kč
Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz

10. 8. So Wolverine ve 3D • USA • vstupné 140 Kč • 126 min. • T. • od 12 let
11. 8. Ne Wolverine • USA • vstupné 110 Kč • 126 min. • T. • od 12 let
14. 8. St Velký Gatsby ve 3D • USA • vstupné 80 Kč • 144 min. • T. • od 12 let
15. 8. Čt Babovřesky • ČR • vstupné 80 Kč • 120 min. • od 12 let
17., 18. 8. So, Ne Pot a krev • USA • vstupné 110 Kč • 129 min. • T. • od 12 let
21. 8. St Jasmíniny slzy • USA • vstupné 100 Kč • 98 min. • T. • od 12 let
22. 8. Čt Star Trek: Do temnoty • USA • vstupné 100 Kč • 132 min. • T. • od 12 let
24., 25. 8. So, Ne Red 2 • USA • vstupné 100 Kč • 113 min. • T. • od 12 let
28. 8. St V zajetí démonů • USA • vstupné 100 Kč • 112 min. • T. • od 15 let
29. 8. Čt Percy Jackson: Moře nestvůr • USA • vstupné 120 Kč • 110 min. • od 12 let 
30. 8. Pá Percy Jackson: Moře nestvůr ve 3D • USA • vstupné 150 Kč • 110 min. • od 12 let 
31. 8., 1. 9. So, Ne Machři 2 • USA • vstupné 120 Kč • 101 min. • T. • od 12 let
LETNÍ KINO ZA SOKOLOVNOU: hraje se od 21.00 (pokud není uvedeno jinak)
9. 8. Pá Králova řeč • GB/USA/Austrálie • vstupné 40 Kč • 113 min. • T. 
13. 8. Út Líbáš jako bůh • ČR • vstupné 40 Kč • 116 min. 
16. 8. Pá Hobit - Neočekávaná cesta • USA/Nový Zéland • vstupné 40 Kč • 164 min. • T.
20. 8. Út Nedotknutelní • Francie • vstupné 40 Kč • 112 min. • T. • od 12 let 
23. 8. Pá Světáci • ČR • vstupné 40 Kč • 102 min. 
27. 8. Út Expendables - Postradatelní 2 • USA • vstupné 40 Kč • 103 min. • T. • od 15 let
KINO SOKOL DĚTEM: hraje se od 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
10. 8. So Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva ve 3D • Francie/Španělsko • vstupné 100 Kč • 125 min. 
11. 8. Ne Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva • Francie/Španělsko • vstupné 70 Kč • 125 min. 
17. 8. So Já Padouch 2 ve 3D • USA • vstupné 130 Kč • 98min. 
18. 8. Ne Já Padouch 2 • USA • vstupné 100 Kč • 98min.
24. 8. So Univerzita pro příšerky ve 3D • USA • vstupné 130 Kč • 109 min.
25. 8. Ne Univerzita pro příšerky • USA • vstupné 80 Kč • 109 min.
31. 8. So Šmoulové 2 ve 3D • USA • vstupné 155 Kč • 105 min.
1. 9. Ne Šmoulové 2 • USA • vstupné 120 Kč • 105 min.

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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Události ve fotografiích

New York v Benátkách u Litomyšle: Světový trumpe-
tista Laco Deczi dojel 30. června v podvečer na statek
u Dostálů v Benátkách a opět úžasným výkonem oslo-
vil všechny, kteří přišli. Dále Franta Černý a jeho parta
ex Čechomor a Status Quo Revival z Litomyšle. Za
dobré vysvědčení na svůj statek pozval Vojta Dostál. 
Díky.               Jaroslav Jiráček, foto Jitka Peterková

Cimbria v průmyslové zóně: Koncem června byla
v průmyslové zóně slavnostně otevřena nová hala
dánské firmy Cimbria. Stavba za 7 milionů korun tr-
vala rok a již při otevření vzrostl počet zaměstnanců
na 90. Cimbria má ale v plánu tento počet zvednout
až na 120 lidí. Společnost je jedním z předních svě-
tových výrobců strojů pro posklizňové zpracování ze-
mědělských plodin.                 Foto Tomáš Čermák

Patnáctý ročník Toulovcových prázdninových pátků
odstartoval: První prázdninový pátek na Toulovcově
náměstí zahájil 5. července pohádkou Princezna na
hrášku a folkovým koncertem Montyho a Nekapely.
Odstartoval tak šňůru pohádek a koncertů, které již
k prázdninovým měsícům v Litomyšli neodmyslitelně
patří. Kdo nestihl Špitálek navštívit v červenci, může
to napravit v srpnu, protože před sebou máme dru-
hou polovinu dětských představení a písniček nejen
pro dospělé. 

4 OOLLD Na sklípku. Do 8. srpna bude v hospodě Na
sklípku k vidění výstava s názvem OOLLD. Fotografie
na pomezí dokumentu a portrétu pochází z dílny fo-
tografa Tomáše Pleskota a zachycují osm okamžiků
z otvírání druhé litomyšlské lázeňské sezóny. Uve-
dený snímek Ráno na promenádě, který je jedním
z vystavených, zachycuje oblibu projektu Lázeňské
lavičky.    

Streetball v Litomyšli hned ve třech halách: V sobotu
20. července Litomyšli vládl basketball, respektive 8.
ročník streetballového turnaje. V městské sportovní
hale, hale Jiskry Litomyšl a tělocvičně technické
školy se sešlo kolem 150 hráčů ve třech kategoriích.
V mužích nad 16 let zvítězil tým Nebreč a dejchej,
2. Maják, 3. Zoubkovy děti, 4. Dva tejdny života.
V kategorii žen je pořadí následující: 1. No Name, 2.
Up/Real, 3. Wings, 4. EvAldasky83. Nejmladší kate-
gorie dětí, která byla letos novinkou, skončila
úspěšně pro tým Jižní supi ultras, 2. Hoši BK, 3. Dr-
zouni a 4. Kohouti Vamberk. Více informací k výsled-
kům i turnaji na www.litomyslstreetball.cz.

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.

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

Osík – prodej přízemního bytu 2+1 (50 m2) v OV ve
zděném domě v obci s veškerou obč. vybaveností. Vy-
tápěn akumul.kamny, plynová přípojka v domě. 
Č.892. Cena 599 000,- Kč
Strakov – prodej  staršího domku 4+1 na klidném
místě blízko centra obce, částečně podsklepený. ÚT na
tuhá paliva, napojen na vodu a elektro. 
Č.889. Cena 1 000 000,- Kč
Rybník u ČT – prodej rod. domu 4+1 s menší
zahradou, garáží a terasou. Rekonstrukce domu v roce
2006. Nádherný výhled do krajiny, klidné místo blízko
města. Č.886. Cena 2 000 000,- Kč
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 panel bytu 3+1 s lodžií (64 m2) ve
IV. NP čtyřpatrového panel. domu. Byt je po celkové
rekonstrukci. Nová kuch. linka, plast. okna, zděné byt.
jádro, nové radiátory, střecha zateplená. Klidná
lokalita.  Č.838. SLEVA!. Cena 1 495 000,– Kč
Litomyšl – prodej stavebního pozemku s RD 4+1 ve
výstavbě v lokalitě Záhrad’. Předpoklad dokončení
12/2013, výměra parcely 802 m2. Cena je uvedena za
hrubou stavbu vč. pozemku.
Č.867. Cena 2 250 000,- Kč
Němčice u ČT – prodej staršího domu se 2 byty 2+1
a zahradou mírně ve svahu u domu. Každý byt má sa-
mostatný vchod. Klidná lokalita. 
Č.853. Cena 890 000,- Kč
Litomyšl – prodej nemovitosti k rekonstrukci (184
m2) v centru města. Je zpracována projektová doku-
mentace k přestavbě. Výhodná poloha k podnikání
nebo k bydlení s podnikáním. 
Č.869. Cena 2 000 000,- Kč
Litomyšl – prodej krajní zděné garáže v části obce Ci-
helna, blízko sídliště. Vrata plechová, světelná elek-
troinstalace, beton. podlaha. Zastavěná plocha 19 m2.
Č.852. Cena 165 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 3+1 (66 m2) s lodžií v 1.NP
blízko centra města po celkové rekonstrukci. Plovoucí
podlahy, moderní kuch. linka, zasklená lodžie, dům je
zateplený. 
Č.808. SLEVA! Cena 1 730 000,- Kč
Litomyšl – prodej rodinného domu se 2 byt. jednot-
kami (1+1, 3+1), odhlučněná plastová okna, koupelna
a kuchyně v patře po rekonstrukci. Menší zahrada,
dvojgaráž – možno využít k podnikání. 
Č.761. Výrazná sleva! Cena 2 330 000,- 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 1 050 000,- Kč

PRONÁJMY BYTŮ V LITOMYŠLI:
• č.847 byt 3+1 (73 m2)6 500,- Kč/měs.
• č.885 byt 3+1 (73 m2) 5 500,- Kč/měs.
• č.891 byt 3+1 (99 m2) 7 000,- Kč/měs.
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Ulice B. Němcové 157, Litomyšl.
Otevírací doba 
po-pá: 7:30-17:30, so: 8:00-12:00,
jiný čas dle domluvy.

LENKA LÁZNIČKOVÁ
– kadeřnice se zkušenostmi a praxí, 
tel. 603 534 067
(přestěhovaná z kadeřnictví ze Smetanova nám.) 

a LENKA URBANOVÁ
– mladá, kreativní kadeřnice, 
tel. 605 749 685
(přestěhovaná z kadeřnictví z Vodních valů)

si pro Vás připravily klasické úkony, 
ale také spoustu novinek:
• brazilský keratin: je to hloubková 
regenerace vlasů pro uhlazení
a obnovení poškozených vlasů. 
Vlasy jsou lesklé, hebké, hydratované 
a snadno  se rozčesávají...
• ultrazvuková žehlička: pomocí
infračervených paprsků a ultrazvukových
vln se zažehlí keratinová maska.
V účesové tvorbě kolekce Jaro/Léto
2013 one and more.
A v barvení vlasů tónování vlasů, 
techniky ombre.
Dále jsme na přání zákaznic prodloužili
akci parafínový zábal na ruce zdarma.
Můžete u nás zakoupit přípravky
od značky Matrix a Subrína, kartáče
tangle teezer, vlasové ozdoby.

KADEŘNICTVÍ
HOLIČSTVÍ
POD KLÁŠTEREM

RESTAURACE – PENZION 
POD KLÁŠTEREM, LITOMYŠL

Vážení hosté, přátelé, touto cestou bychom Vás
chtěli pozvat do nově otevřených prostor (jedná se
o zrenovované sklepní prostory), které Vám mů-
žeme nabídnout k pořádání veškerých oslav, tříd-
ních srazů, podnikových prezentací, večírků
a podobně.  Lze využít také jako konferenční pro-
story s kompletní audiovizuální technikou, inter-
netovým připojením, volné WiFi, kompletní

zajištění případných požadovaných dalších služeb.
Dále  nabízíme možnost využití kulečníkového sa-
lonku pro odreagování, vše v zajímavém a netradič-
ním prostředí Restaurace Pod Klášterem.
Věříme, že využijete naši nabídku. 
Přejeme krásné léto a těšíme se na Vaši návštěvu.

Jindřich a Libuše Částkovi
PLACENÁ INZERCE

Pochvala našich klientů 
hotelu APLAUS****

V měsíci červenci 2013 se účastnila víkendového po-
bytu s programem Wellness prázdninový Relax v ho-
telu Aplaus**** rodina Albrechtova z Prahy a byla
velice spokojená. Svoji spokojenost dokonce později
vyjádřili písemně a zaslali naší společnosti Lázeňské
pobyty s.r.o. Litomyšl.  
A protože je to už za více jak 2 roky spolupráce naší
společnosti s hotelem APLAUS**** několikátá poch-
vala poskytovaných služeb a zejména kvality ubyto-
vání ve zmiňovaném v hotelu, rozhodli jsme touto
cestou panu Petru Klineckému, řediteli hotelu, i za-

městnancům poděkovat. Z široké nabídky Lázeňských
pobytů s.r.o. si pobyt v hotelu Aplaus**** vybralo na
200 klientů. 
Klienti byli nadšeni i z našeho města. A nejen oni,
ale i naši obchodní partneři z jednotlivých lázeňských
měst včetně lázeňských měst na Slovensku, kteří nás
velmi často navštěvují. Musím říci, že všichni bez vý-
jimky hodnotí Litomyšl jako krásné město se vstříc-
nými lidmi především v oblasti služeb.

Za společnost Lázeňské pobyty s.r.o. Litomyšl 
Kovalčíková Ludmila

PLACENÁ INZERCE

Kornické
slavnosti

V sobotu 13. července se v Kornicích  slavilo celý
den. Důvodů bylo hned několik – 230 let od posvě-
cení kapličky, 130 let hasičského sboru a Sraz kor-
nických rodáků. Dopoledne byla v kapličce na návsi
slavnostní mše celebrovaná P. Františkem Benešem,
pak zástupci nejmladší generace položili věnce k pa-
mátníku padlých za I. světové války a dopolední
program byl ukončen zasazením „Lípy rodáků“. Od-
poledne patřilo hasičům, ukázkám útoku a hlavně
soutěži – Kornická lávka. Soutěžící při přejezdu
vodní nádrže povzbuzoval i pan starosta Michal Kor-
tyš. No a pak už jen plynula volná zábava až do čas-
ných nedělních hodin. 
Chtěla bych poděkovat organizátorům, že pro nás -
rodáky - takové setkání připravili. Hlavně paní Věře
Chaloupkové a Aleně Süsserové (viz foto), které
stále dohlížely, aby nám nic nechybělo a vše probí-
halo, jak má. Za to jim mohu za všechny slíbit, že
příště přijedeme určitě a to i v případě, že na nás
nebudou čekat upomínkové dárky a stoly plné cu-
kroví a koláčků. Tak za deset let (nebo radši dříve)
na shledanou.

Hana Černá (Horáková), foto Josef Černý

Cyklojízda s Letními peckami 
Právě běží 2. ročník cestovatelské soutěže Letní
pecky, poznej všecky zaměřené tentokrát na tradice
Pardubického kraje. Soutěž je založena na principu
sbírání razítek do vandrovní knížky. Dostat se do
slosování o bohaté ceny můžete již s pěti razítky z
22 možných. První cenou je vyhlídkový let historic-
kým dvojplošníkem pro jednu osobu. Vandrovní
knížky jsou k dispozici v každém infocentru v kraji
i na všech 22 soutěžních místech. Vandrovní knížka
je také ke stažení na portálech pořadatelů soutěže:
Vychodni-Cechy.info nebo www.pardubickykraj.cz,
kde najdete i více informací. 
Za některými soutěžními místy nemusíme jezdit da-
leko, protože jde například o Rodnou světničku B.
Martinů v Poličce, Zámek Nové Hrady, Malou expozici
Sodomka v Regionálním muzeu Vysoké Mýto, Muzeum
dýmek v Proseči, ale pro razítko můžete zajít také do
Rodného bytu Bedřicha Smetany v Litomyšli. 
„Letos jsme nově přidali ještě druhou doplňkovou
soutěž, která se jmenuje Vyfoť kód &vyhraj tablet,“
upozorňuje René Živný, radní Pardubického kraje
zodpovědný za cestovní ruch, sport a informatiku.
Zúčastnit se může každý, kdo má „chytrý“ telefon s
mobilním připojením na internet a v něm aplikaci

na čtení QR kódů. „Na soutěžním místě pomocí ap-
likace vyfotí samolepku s kódem a v telefonu se mu
objeví otázka vztahující se k tomuto místu. Autor
nejvíce správných odpovědí vyhraje multimediální
tablet,“ dodává radní. Sbírat razítka a odpovídat na
otázky z QR kódů je možné do 23. září.          -red-

René Živný (vlevo) při zastávce v Litomyšli spolu s hejt-
manem Martinem Netolickým a místostarostou Radomi-
lem Kašparem.



LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 31. srpna / Smetanovo a Eliš-
čino nábřeží, náměstí 5. května
11. mezinárodní nábřeží paromilů - ojedinělé
setkání milovníků páry, lodí, lodních modelů,
zahradních a modelových železnic, sběratelů
a konstruktérů parních strojů, mechanizmů
a historických vozidel

CHEB
• 23.-24. srpna
Valdštejnské slavnosti - 8. ročník historických
slavností je vyvrcholením Krajinné výstavy

JINDŘICHŮV HRADEC
• 24. srpna / III. nádvoří Státního hradu
a zámku Jindřichův Hradec
Netopýr – opereta J. Strausse 

KUTNÁ HORA
• 8.-11. srpna
Tyjátrfest - letní multikulturní festival, pře-
hlídka autorských divadel malých forem, di-
vadlo, hudební přehlídka, příjemná atmosféra

POLIČKA
• 16.-18. srpna
Festival Polička 555 - oblíbený letní multižán-
rový festival, jehož hlavní scénou je poličské
náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo
(věžní hudba, Hradišťan, Xindl X…)

TELČ
• 15.-17. srpna / náměstí Zachariáše z Hradce
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Ka-
teřiny z Valdštejna - Staročeský den, Pohád-
kový den, Renesanční den

TŘEBOŇ
• 10. srpna / Masarykovo náměstí a lázeňský
park
Myslivecká Třeboň - trubači, vábiči zvěře, pso-
vodi, sokolníci, soutěže s mysliveckou tema-
tikou, myslivecké menu apod. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.
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Litomyšlský pivní festiválek 
aneb Litomyšlí napříč hudebními žánry
Nastává již druhá polovina prázdnin a čas neúprosně
letí. Poznáváme to i my. Letos pořádáme již čtvrtý
ročník hudebního festiválku s účastí pivovarů a mi-
nipivovarů z různých koutů republiky. Abychom za-
chovali regionální ráz akce, pozvali jsme převážně
kapely z Litomyšle a blízkého okolí.
Svou účast nám zatím potvrdilo šest minipivovarů
a tři větší pivovary. Na čepu bude přes 30 druhů to-
čeného piva. Rozhodně bude co ochutnávat. Po-
drobný program, zúčastněné pivovary, jejich
nabídku a seznam hudebních kapel se průběžně ak-
tualizuje na www.veselka.lit.cz. Stejně jako loni si
budete moci zakoupit festivalovou skleničku o ob-
jemu 0,2 l, se kterou se vám jistě podaří ochutnat
co možná nejvíce vzorků. Pivovary budou mít mož-
nost propagovat celé své portfolio včetně nealkoho-
lických nápojů.
Za zmínku určitě stojí letošní novinka - Litomyšlský
festivalový ležák, který byl uvařen speciálně k této
příležitosti Jirkou Kohákem v minipivovaře Zlínský
Švec. Ležák bude mít své festivalové skleničky,
které budete moci zakoupit na našich stáncích.
Na své si dozajista přijdou i pivní fajnšmekři a sbě-

ratelé pivních suvenýrů. Pro náročné budou k dis-
pozici lahvová piva z celého světa i s pivní osvětou
od prodávajících, kteří se zajímají o pivo hlouběji.
Dokonce patří mezi domovarníky a do jejich ochut-
naného portfolia patří přinejmenším tři tisíce piv-
ních vzorků. 
Při přípravě akce jsme se zaměřili zejména na pro-
pagaci pivní kultury, poskytnutí pivní rozmanitosti,
rozšíření povědomí o pivní kultuře, a nikoliv na
množství vypitého piva.
Letošní ročník opět nebude postrádat vtipné sou-
těže o věcné ceny, ukázky silových sportů a vystou-
pení taneční školy Scarlett. Rádi bychom zanesli
mezi návštěvníky dobrou pohodu, pestrou škálu na-
bízeného sortimentu a zdravého soutěžního ducha.
Stejně jako tomu je u piva, kde najdete v nabídce
hned několik pivních stylů, tak i v hudbě si každý
najde to své. 
Přijďte nás podpořit a pobavit se na festiválku,
který lze uspořádat nízkonákladově, bez velkých
sponzorů a na dobré úrovni. Festiválek se koná 10.
srpna na Toulovcově náměstí od desíti do desíti.

Lenka Seklová

Inspirace
z České inspirace Radek Baborák

a Letní orchestr mladých 

Dovolte mi, abych vás informovala o události na
konci léta, která se uskuteční ve vašem krásném
kulturním městě Litomyšli. Od 16. do 25. srpna bude
ve Smetanově domě probíhat orchestrální soustře-
dění, které povede jeden z nejvýznamnějších hu-

debníků na světě, Radek Baborák. Letní orchestr
mladých – velký symfonický orchestr je složen z hu-
debních nadšenců, studentů a profesionálních
hráčů. Pro tuto příležitost vybral Radek Baborák re-
pertoár, který jistě osloví i toho nejnáročnějšího
posluchače, Hudbu k ohňostroji od G. F. Händela,
2. symfonii J. Brahmse a Symfonia piccolo od J. G.
Páleníčka. Osoba dirigenta a obsazení orchestru jsou
zárukou uměleckého výkonu nejvyšší kvality.
Je mi velkým potěšením, že vás mohu pozvat do-
konce na tři koncerty. Kromě koncertu v Litomyšli,
který se uskuteční 22. srpna od 19 hodin v kostele
Povýšení sv. Kříže, budou i koncerty v Chrudimi
a v Praze.
Pokud máte jako hráči na smyčcové nástroje zájem
se našeho soustředění zúčastnit, neváhejte mě kon-
taktovat - k.ratajova@seznam.cz, www.lkom.cz!

Kristýna Ratajová, Letní orchestr mladých
foto František Renza

Obrazy plné Litomyšle
Chcete poznat již zaniklá místa Litomyšle, vidět její
tvář z různých úhlů pohledu a v proměnách doby?
Přijďte se podívat na výstavu Obrazy plné Litomyšle,
která bude od 17. 8. do 30. 9. probíhat v Městské
obrazárně ve druhém patře litomyšlského zámku.
Městská galerie Litomyšl v těchto rozsáhlých pro-
storách představí umělecká díla ze svého sbírkového
fondu, který je dlouhodobě vytvářen a z velké části
zaměřen právě na obrazy zachycující Litomyšl a její
okolí a také na tvorbu umělců, kteří se v Litomyšli
narodili nebo zde prožili značnou část života.
Vznikla tak bohatá a pestrá kolekce inspirovaná
poetikou místního kraje.
Na výstavě budou prezentována i dosud nevysta-
vená díla a sochařské modely pro pomníky a sochy,
které se nachází v ulicích Litomyšle. Těšit se můžete
na rozměrná plátna zachycující panorama Litomyšle,
ale i na drobné kresby a grafiky litomyšlských zá-
koutí. Výstava se však neomezí pouze na obrazy
s motivy Litomyšle, ale představí i další volnou
tvorbu umělců, kteří se zde či v blízkém okolí naro-
dili. Vedle sebe se tak ocitnou díla Julia Mařáka, An-
tonína Dvořáka, Františka Ropka, ale i Václava
Boštíka a Ludmily Jandové. Představeny budou také

díla výtvarníků, kteří zde žili a jejichž tvorba byla
inspirována Litomyšlí. Mezi tyto autory patří napří-
klad Josef Matička, jehož rodina věnovala městské
galerii rozsáhlou kolekci obrazů, či Karel Šťastný
a Bohdan Kopecký. Obrazy Litomyšle, jejího okolí
i přilehlých vesnic tak ukážou rozmanitost a půvab
místního kraje.

Zuzana Tomanová

František Motyčka: Na Horním náměstí, olej, 20. léta 20.
století

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

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: • Stiga: Vyrovnané bitvy
dvou kol Litomyšlského poháru 2013

co se do Lilie nevešlo
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Přijede Vilém 
z Rožmberka 
Divadelní soubor z Českého Krumlova zahraje autor-
skou komedii „Dvojí pravda o Vilémovi z Rož-
mberka“ v sobotu 31. srpna od 21 hodin v Litomyšli
v Klášterních zahradách. Komedianti z Krumlova
hrají živelně a s chutí, jak se sluší na správné ama-
térské divadlo. Zpívají kramářské písně a posmívají
se Rožmberkům. Do nebe volající troufalost herců
probudí Viléma, který jim ukáže co proto. „I když
půjde jako vždycky o komedii, o nahlížení historic-
kých skutečností s úsměvem, chtěli bychom přinést
spolu s pobavením i drobné závažnější poselství.
Tohle balancování na hrotu břitvy mezi šprýmem
a sdělením tématu je vždycky v divadle na ulici ri-
skantní. Když zatlačíme na téma, diváci třeba odej-
dou, kopat se do zadku jen a jen pro srandu, aby
vydrželi, to bychom šli s laťkou hodně nízko… to
nechceme,“ prozrazuje o hře autor František Zbor-
ník.
Divadlo stojí 100 Kč a výtěžek se použije na po-
hádky pro děti.                                  Tomáš Langr 

Rekondiční setkání svazu
tělesně postižených
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organi-
zace v Litomyšli oznamuje, že jako každý rok, i letos
se uskuteční rekondiční víkendové setkání ve Vra-
nicích. Setkání začíná v pátek 6. září a končí v ne-
děli 8. září 2013. 
Závazné přihlášky spolu se zálohou 400 Kč na osobu
přijímá každou středu do 12 hod. Miroslav Bárta na
adrese Vodní valy 153, Litomyšl (do 21. 8. 2013).

Miroslav Bárta

Hradozámecká noc
bude Nocí
pro Marii Manrique
Zámek v Litomyšli byl postaven v 60.-80. letech 16.
století Vratislavem z Pernštejna jako dar pro milo-
vanou ženu Marii Manrique de Lara ze vznešené špa-
nělské rodiny. Španělský původ první majitelky si
připomene zámek i v průběhu letošní Hradozámecké
noci 31. srpna 2013 od 19 hodin. 
Pro návštěvníky je připravená fiesta s vínem, špa-
nělskými specialitami, churros, ale také program,
během něhož si budou moci užít noční prohlídky
zámku, povídání o čokoládě s ochutnávkou, španěl-
skou hudbu nebo 1. lekce španělštiny. 

Zdeňka Kalová

Na zámku děti čekají Prohlídky
s paní Kajetánou

Zámek v Litomyšli připravil na dvě srpnové neděle 4.
a 25. 8. 2013 dětské Prohlídky s paní Kajetánou, které
začínají vždy ve 14 hodin. Malí návštěvníci tak mohou
navštívit zámecké pokoje s dětskou prohlídkou. 
V prohlídce se vydají zpět proti proudu času, a to
až do roku 1828, kdy léto na zámku trávila urozená

paní Kajetána z Fünfkirchenu se svou rodinou.
Paní Kajetána z Fünfkirchenu, paní Antonína Jiřího
Kristiána z Valdštejn-Vartemberku, se narodila
v lednu 1798. V době, do které zvou speciální pro-
hlídky pro dětské skupiny, jí bylo 30 let a léto trá-
vila na litomyšlském sídle se svými pěti dětmi.
Průvodkyně v roli paní Kajetány provede děti spe-
ciální prohlídkou zaměřenou na každodenní dění na
zámku. Prohlídka s paní Kajetánou ukáže dětem
nejen reprezentativní pokoje 1. patra zámku s vý-
kladem odpovídajícím jejich věku, ale dozvědí se
také zajímavé informace z každodenního života aris-
tokratické rodiny okolo roku 1830, pobývající na
venkovském sídle. Zapojeny jsou tak do povídání
o dobovém cestování, vzniku rodinných portrétů,
dobové výuce dětí, stolování, oblíbených jídlech či
hrách atp.
Místo na prohlídkách je lépe předběžně rezervovat
na litomysl@pardubice.npu.cz nebo telefonicky na
čísle 461 615 067.            Text a foto Zdeňka Kalová

Lokálka dorazí do Litomyšle
V termínu od 14. do 17. srpna se v Litomyšli, na
trati do Vysokého Mýta a na různých místech na
trati uskuteční série akcí v rámci projektu nazva-
ného Lokálka. Jedná se o nonverbální podnik na
hranici žánrů, který se zaměřuje na cestujícího, jenž
se spontánně stává divákem. Bez pozvání. Náhodou.
Náhle mu něco vstoupí do cesty do práce, do školy...
Kulturou se třeba příliš nezabývá, možná by na vý-
stavu ani sám nešel… Ale najednou se kolem něj
něco děje. Něco, co si nenaplánoval, co by nečekal.
Diváci – cestující tedy během své cesty sledují v kra-
jině různě umístěné, často aktivní objekty. Vše do-
plňuje hudba uvnitř vagonu, případné performance
na zastávkách vlaku. 
Pro letošní druhý ročník je připravena výstava land
artu, tedy výtvarných objektů v krajině pouze za
použití přírodních materiálů, hudba přímo ve va-
gonu, let krajinou s kapelou Cestárium, výstava fo-
tografií v čekárnách v Cerekvici nad Loučnou
a Vysokém Mýtě a performance na zastávkách. Ve
středu 14. 8. se od 15 do 16.15 hod. navíc uskuteční

koncert klezmer na místě bývalé židovské synagogy
v Litomyšli, 16. 8. od 20 hodin koncert Cestárium
v Hospůdce Na Konečné. Již 10. srpna od 10 hodin
se navíc na zahradě na ul. Bří Pátů na Záhradi usku-
teční Oblíkačka – hadroles, kde místo srnky běhaj
trenky – pohádka, Čajový vůz (Kamil Novotný a jeho
věrný čajový oř), týpí a jeho tajemství – výroba in-
diánských lapačů snů, odlévání betonových hřibů,
přednášky O kávě a Nízkoprah včera a dnes, pečení
chleba v ručně vyrobené přírodní peci, ateliér - li-
noryt na ručně vyrobený papír, performance soap
opery – koupelnový rej a hudební jam u ohně – ná-
stroje s sebou. Vstupné je dobrovolné. 
Organizátoři nepoužívají žádné vstupenky ani vel-
kou propagaci před akcí. Jedná se jim o přirozené
setkání s náhodnými cestujícími. Od zastávky k za-
stávce se bude žít jinou náladou a příběhem. Hudba
uvnitř vlaku vytvoří bublinu, která s cestujícími po-
letí krajinou zvolna, ale významně. Více na www.ry-
barvouci.cz.

-red-

Umělecká beseda Uvnitř barev
V nově zrekonstruovaném prostoru zámecké jíz-
dárny se od 17. srpna do 15. září uskuteční vý-
stava Výtvarného oboru Umělecké besedy (VOUB)
s názvem Uvnitř barev. Expozice bude představo-
vat nejen historické připomenutí jedinečné tra-
dice Umělecké besedy, ale i reprezentativní
pohled na kvalitu a rozmanitost současné podoby
VOUB. K vidění budou díla 25 umělců a 8 sochařů.
Výstavu zahájí 17. srpna od 16 hodin vernisáž, na
které promluví předseda Výtvarného oboru UB Ri-
chard Drury a kurátor výstavy Aleš Lamr. Expozice
bude otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18
hodin.
„Výstava soustřeďuje malíře a sochaře, kteří ctí
barvu anebo její variace. Důraz na kolorismus, čili
umělecký projev založený na barevnosti, si klade
za cíl probudit v současném člověku zájem o vyja-
dřovací bohatství barvy, a to především v rovině
jejího duchovního obsahu. Zde, v širokém lidském
a uměleckém rozpětí, nachází vystavená díla pro-
stor pro vzájemný, citlivě nastavený dialog, a to
v inspirativních sálech zámecké jízdárny,“ uvádí
kurátor výstavy Aleš Lamr a dodává: „Nový prostor
jízdárny skýtá nebývalé možnosti už svojí multi-
funkčností, která je v rámci města novým fenomé-
nem, jež zde nemá obdoby.“

Výstava Uvnitř barev se uskuteční v rámci aktivit spo-
jených se 150. výročím vzniku Umělecké besedy, je-
jímž posláním je přispívat k všestrannému rozvoji
českého umění, chránit jeho zájmy a podporovat je
zejména pořádáním výstav, koncertů, literárních
a dramatických představení, vydavatelskou a nakla-
datelskou činností a dalšími. Spolek Umělecká beseda
je nejstarším, a šíří svého působení i nejvýznamnějším
uměleckým spolkem v českých zemích. V jejích třech
odborech - literárním, výtvarném a hudebním - se pod
heslem „V umění volnost“ sdružily roku 1863 přední
osobnosti české kultury. V současné době má 230 ak-
tivních členů působících na umělecké scéně. -bj-

Nová naděje
v Litomyšli
Kulturní život v Litomyšli je bohatý a pro nové za-
čínající adepty uměleckého života má dveře ote-
vřené. Jde jen o to nebát se a vedle již známých
osobností a děl ukázat veřejnosti svoji první tvorbu.
Jedna z nových tváří je i Jana Kolářová, čerstvá ab-
solventka Střední průmyslové školy grafické v Praze,
obor užitá fotografie a média. Její práce ústí ze sym-
boliky a z přirovnání. Jde spíše o abstraktní pojetí
obsahu fotografie, která je vždy doprovázena slov-
ním vyjádřením myšlenky a osobního pohledu na
určitý námět. Během studií vystavovala při různých
projektech školy, mimo jiné i v Holandsku. 
Svoji první veřejnou výstavu pod názvem „Vnitřní
portrét“ představí ve svém rodném městě Litomyšli
v prostorách sálu a recepce hotelu Zlatá Hvězda od
19. 8. do 13. 9. 2013. Srdečně zveme. 

Milena Šnajdrová

v Litomyšli, 1+kk, 40 m2 + 20 m2 jih. terasa.
Cena dohodou. Tel.: 604 958 876.

Prodám krásný byt

před rekonstrukcí v Pazuše. Tel.: 777 735 642. 
Prodám rodinný dům 
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Simona Stašová se po roce vrací

Po loňském úspěšném představení, které Simona
Stašová odehrála na podporu Speciální základní
školy a mateřské školy Litomyšl, jejíž se zároveň

stala oficiální tváří a patronkou, se do Litomyšle 28.
září 2013 v 19.30 hod. vrací s hrou Eduarda De Fi-
lippo Filumena Marturano. Společně se Svatoplukem
Skopalem a dalšími herci ukáže Simona Stašová, co
všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala
k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila
rodinu. 
Z loňského výtěžku představení Shirley Valentine
občanské sdružení přispělo žákům na ozdravný
pobyt v Adršpašských skalách, zakoupily se 4 ta-
neční podložky, 1 hrací konzole a 2 LED televizory,
které jsou využívány nejen o přestávkách ke hrám,
ale i pro odpolední volnočasové aktivity. 
Lístky na představení jsou k dostání v Informačním
centru na Smetanově náměstí.

Ludmila Sršňová, foto promo foto

Výstava představí diplomovou
práci o plovárně v Litomyšli

V srpnu se v zámeckém informačním centru usku-
teční další ze zajímavých expozic, jejichž autory
jsou mladí litomyšlští umělci. Od 3. srpna bude
v prostorách bývalého zámeckého pivovaru prezen-
tována výstava MgA. Michaely Jungrové a MgA. Ve-
roniky Jezdinské, které zde představí svou
diplomovou práci na téma Revitalizace plovárny
v Litomyšli. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
3. srpna v 10 hodin. 
K vidění bude deset rozměrných plakátů s vypraco-
vaným projektem Revitalizace areálu plovárny
v Litomyšli. „Jedná se o architektonickou úpravu

objektu šaten, restaurace a bytu správce, čili vstup-
ního objektu na plovárnu a grafického vizuálního
stylu objektu plovárny,“ vysvětluje Michaela Jun-
grová a dodává: „Dále zde najdete model a grafické
merkantilie (obálky, dopisní papíry, vizitky, pla-
vecký kruh, ručníčky a rozkládací lehátko).“
Přijďte se tedy podívat na zajímavě zpracovaný pro-
jekt, který vám poskytne nový pohled na litomyšl-
ské koupaliště. Výstava bude otevřena denně od 9
do 17 hodin v zámeckém informačním centru od 3. 8.
do 13. 9. 2013. 

Martina Moučková a Jana Bisová

Muzikál Píseň písní open air
Po velmi úspěšné květnové premiéře litomyšlského
muzikálu Petra Jiříčka Píseň písní se mohou diváci
těšit na jeho další uvedení, tentokrát pod širým

nebem. Představení vyráží na turné - v pondělí 19.
8. 2013 ve 21 hod. se odehraje v kouzelném pro-
středí přírodního amfiteátru na zámku v Nových
Hradech. Při nepřízni počasí se představení usku-
teční v barokním špýcharu. V hlavních rolích se opět
představí Radka Hudečková, Lukáš Pelc a Josef Vaj-
rauch. Vstupenky bude možné zakoupit v předpro-
deji od 5. 8. 2013 v Knihkupectví Paseka Litomyšl.
Z důvodu omezené kapacity amfiteátru neváhejte
a zajistěte si vstupenky na toto specifické provedení
Písně písní včas.
Druhé letní představení Písně písní můžete zhléd-
nout ve středu 21. 8. 2013 ve 20 hod. v o trochu
vzdálenějším areálu na Kuksu, kde budeme zahajo-
vat festival barokní kultury Theatrum Kuks.

Za Litomyšlskou hudební společnost Lucie Nyčová,
foto Pavel Karas

Pivní poutníci pozor!
Pivní poutníci na start! Léto bude sice již za svou
druhou polovinou, ale pořád je dost času na pořád-
nou zábavu! O co půjde? O pohodově strávený den
s přáteli a osvěžujícím pivním mokem.
Po desáté hodině 17. srpna obdržíte na startovní
čáře, která je na Veselce, Pivní Pas se svým jménem
či přezdívkou. Poté vyrazíte po vašich oblíbených
hospůdkách, kde budete za vypitá piva sbírat ra-
zítka. Putovní disciplíny jsou: nejrychlejší pivař Li-
tomyšlska, poutník s nejrychlejším časem a daným
počtem piv, nejzdatnější pivař Litomyšlska, poutník
s nejvyšším počtem navštívených restaurací, pivní
gurmán Litomyšlska, poutník s nejvyšším počtem
vypitých různých pivních značek. 
V každé „občerstvovně” se započítává jedno pivo,
které musíte vypít v jejích prostorách. Je zakázáno
pít mezi restauracemi, nedopít nebo pivo „nedej

bože” vylívat! Každý další kousek je pro vaše potě-
šení a do pivního pasu se nezapisuje! Útratu v jed-
notlivých restauracích si platí každý účastník sám,
popř. se klidně může vetřít a nechat se od někoho
pozvat. Poutník musí dorazit do cíle nejpozději do
17.00 hod., aby bylo možné jeho výsledky zapsat.
Podrobnější informace a pravidla k soutěži budou
zveřejněny na www.veselka.lit.cz.
A jak zakončit skvěle nakousnutý den? S přáteli,
dobrou hudbou a grilováním na Veselce. Rádi by-
chom pozvali muzikanty z Litomyšle a okolí, aby si
k nám přišli zahrát a zazpívat. Chtěli bychom, aby
se z tohoto setkání stala tradice a vytvořili jsme tak
litomyšlský rekord v koncentraci hudebníků na jed-
nom místě. Zveme všechny hudebníky a milovníky
pohodové muziky a zpěvu k nám na Veselku.

Lenka Seklová

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 25. srpna od 20.00 / náměstí Míru
Buty - koncert
• 30. srpna od 20.00 / náměstí Míru
Aneta Langerová & kapela - koncert
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• do 1. září / Centrum B. Martinů
Něco pro kluky, něco pro holky - další z hra-
vých 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
• 16.–18. srpna / náměstí
Festival 555 - účinkují Xindl X, G. Gunčíková,
UDG, Los Hongos, Claymore, CBC Big Band,
Hradišťan a další

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 31. srpna od 14.00 / náměstí T. G. Masaryka
Moravskotřebovské kejklování - rytířské sou-
boje, dobové tance, pohádky, středověké hry,
skupiny Ready Kirken a Buty
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 8. a 22. srpna od 17.00 / náměstí Přemysla
Otakara II.
Tradiční promenádní koncerty
• 26.-30. srpna od 19.00 / náměstí Přemysla
Otakara II.
Týden hudby 2013 - 26. 8. Poutníci, 27. 8.
Vilém Čok & Bypass, 28. 8. Steve Walsh Trio
(USA), 29. 8. Sto zvířat, 30. 8. Prago Union
& Champion Sound Live Band

Českomoravské
pomezí zve

Vychovatelka s praxí nabízí služby

Jsem bezúhonná, spolehlivá a nabízím služby 
i jednotlivě. Reference a další informace 
na tel. 776614686, Jenčíková Bohumila

email: Jencikova.B@seznam.cz

hlídání dětí, žehlení
a péče o seniory

v Litomyšli a okolí.

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. 8. -15. 8. 2013  SLEVA 300 Kč/osoba
Podmínkou je cena zájezdu nad 9.000 Kč/osoba
a předložení tohoto kupónu.

CESTOVNÍ
AGENTURA

AKCE!
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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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Co je doma, to se počítá
Členové Letecko-modelářkého
klubu Litomyšl nezapomínají na
omlazení svého týmu i v rádiem
řízených modelech. Posláním

klubu je také vychovávat členy k soutěžnímu létání
a tím propagovat město i ČR na republikových i me-
zinárodních soutěžích. Vždyť i v tomto málo popu-
lárním sportu máme nemalé úspěchy, které se
nedostaví ihned. Věkový průměr klubu činí 35,5
roků, z toho jedenáct členů mládeže a šestnáct se-
niorů. V letošním roce soutěží 55 % mládeže a 65 %
seniorů. Máme dva vedoucí kroužků dětí, a to v Li-
tomyšli a Poličce. 
Technická, letová i bezpečnostní náročnost RC mo-
delů si někdy vyžaduje nezbytnou přítomnost zku-
šené dospělé osoby při létání. Člen klubu Jaroslav

Vostřel byl jmenován trenérem národního soutě-
žního týmu kategorie F3J (termické větroně). Nyní
soutěží na mistrovství Evropy v tureckém Istanbulu.
I zde platí dávné mudrosloví: Co je doma, to se po-
čítá. Na snímku je osmiletý Jarda Vostřel, který
s tímto RC modelem vybaveným pohonným elektro-
motorem, o rozpětí křídel 1,6 metrů za přítomnosti
otce dokáže vzlétnout a po provedeném letu i bez-
pečně přistát. Na dalším snímku je Jana Vojtíšková
s otcem při společném letu v aerovleku. Vlečný
model o rozpětí křídel tři metry a motorem o obsahu
160 ccm řídí otec a dcera ovládá větroně s rozpětím
křídel 5,5 metrů. To vše se odehrává na domácím le-
tišti ve Vlkově u Litomyšle.

Za LMK Litomyšl Jindřich Krčmář, 
foto Ing. Hýbl a Ing. Vostřel

ÚKLIDOVÝ SERVIS – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, MYTÍ OKEN, PODLAH... 
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz

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

NABÍZÍME:
Litomyšl – Prodej administrativní budovy.
Prodej budovy s kancelářemi, částečně vy-
bavené; více než 15 kanceláří, ředitelna, dvě
zasedací místnosti vytápění plynem

Cena 6.800.000,- Kč
Litomyšl – pronájem 3+1 s lodžií. 
Byt po rekonstrukci ve 4.p.cihlového domu,
nová okna, podlahy. Spěchá. Kauce. 

Nájem 7. 500,-Kč
Krásné, okr. Chrudim – prodej
Dům o vel. 5+1 sloužil jako rekreační zaří-
zení. Rek. v roce 2000. Je ve velmi dobrém
stavu                           Cena 1.500.000,-Kč
Litomyšl – pronájem dvou kanceláří, 
každá o dvou místnostech po úplné rekon-
strukci. Velice pěkné, k nájmu DPH. 

Cena nájmu i se službami 9.900,-Kč
Strakov – prodej chaty u lesa 
Prodej pěkné patrové chaty v rekr. oblasti
u rybníka. Cena 520 000,- Kč + provize RK 

Litomyšl – prodej zahradní chatky 
zapsané na LV a přenechání nájmu zahrady. 

Cena 50 000,- Kč

Litomyšl – prodej stavebního pozemku
10 minut chůze od centra. 805 m2 v mírném
svahu.                             Cena 850 000,- Kč

www.artossreality.cz
zde naleznete kompletní nabidku

MASÁŽE
OLGA LÁZNIČKOVÁ

klasické • relaxační • lávovými kameny
• protimigrénové • reiki

ul. Boženy Němcové 148, Litomyšl
(naproti „Fortně“) objednávky na tel. 725 298 710
(dle domluvy masáže i v pohodlí vašeho domova)

Prodej stavebního pozemku
u Prahy. Tel. 776 614 686. v Litomyšli, ul. Mařákova. Tel.: 603 26 74 59.

Pronajmu byt 3+1 

• 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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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 letos naplánována od 2. do
15. září. V tomto období bude krytý bazén uza-
vřen. 
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 min., 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 technickou
• 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

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

považuji za nejdůležitější stránku každého hráče,"
říká trenér juniorů Ladislav Štancl. Mládežníci tré-
novali třikrát denně a opravdu je nikdo nešetřil.
Trenér neměl slitování a dle motivačního filmu na
úvod soustředění neměl na uplakánky náladu. Po
čtyřech drsných dnech nastal den D. Odjezd do vy-
sněné Prahy.
Po příjezdu a ubytování mělo družstvo předepsaný
trénink, ve kterém si reprezentanti Peaksportu srov-
nali síly s týmem FBŠ Bohemians Praha. Nikdo ne-
tušil, že právě Bohemians nakonec celý turnaj
ovládnou. Zápas sloužil k ochutnání atmosféry Pra-
gue Games a k naladění hráčů na velmi těžké nad-
cházející zápasy. Během celé soutěže se litomyšlští
sportovci střetli s týmy FBC Plzeň, Hofterup IBF
(SWE), TJ Sokol Královské Vinohrady, TJ JM Chodov,
Wizards DDM Praha, inteligence Bulldogs Brno, FbC
BD STAV Frýdek-Místek. Všechna jmenovaná druž-
stva ukázala vysoké herní kvality. „Nenechali jsme
se zatratit a ukázali jsme soupeřům, že i my máme
natrénováno. Zahráli jsme si kvalitní florbal na vy-
soké úrovni. Dokázali jsme vzdorovat velkému nát-
laku před naší bránou a hrozili jsme góly, jak jen to
šlo," zhodnotil utkání hráč Radim Lipavský. Nako-
nec se florbalisté Peaksportu na světovém turnaji
v nejstarší a nejprestižnější kategorii probojovali

mezi nejlepších 16 týmů, což je další obrovský
úspěch mladých florbalistů z Litomyšle.
„Soustředění a účast na turnaji měla přinést stme-
lení týmu, do kterého přišlo několik nových tváří,
zlepšení herních činností a porovnání sil s těmi nej-
silnějšími. Vzhledem k losu jsme již ve skupině na-
razili na tři soupeře, kteří patřili k těm nejsilnějším.
Se všemi jsme odehráli velmi kvalitní zápasy. Dobrý
výsledek se ale nedostavil především kvůli příliš-
nému respektu ze soupeře, který měli naši hráči.
Vše se ale dostalo do správných kolejí a my nakonec
postoupili mezi nejlepší šestnáctku. Kdyby nám toto
někdo řekl před turnajem, nikdo by mu nevěřil, pro-
tože v konkurenci, která na turnaji byla, se o tom
nikdo neodvážil ani mluvit. Nakonec jsme ale odjíž-
děli trochu zklamaní, protože právě v posledním
utkání jsme byli kousek od našeho zázraku a po-
stupu do čtvrtfinále. S posledním finalistou junior-
ské extraligy a jedním z favoritů turnaje jsme
vypadli až po samostatných nájezdech. Právě
v tomto utkání si kluci konečně došli k tomu,
k čemu jsme je vedli. Hráli bez respektu, věřili
v sebe a hlavně ve svůj tým. Za to jim patří můj
velký obdiv a dík," ukončuje své hodnocení trenér
Štancl.                Za FBC Peaksport Denisa Lipavská, 

foto Tomáš Jakubík

Mladí florbalisté se na světové soutěži nenechali zahanbit
Po skončení sezóny všichni florbalisté bez jakého-
koliv oddechu neustále pracují na své fyzičce a zlep-
šují herní prvky pod taktovkou svých trenérů. Však
se také mají na co připravovat, čeká je 2. nejvyšší
tuzemská soutěž. V rámci letní přípravy se tým ju-
niorů FBC Peaksport vypravil na soustředění do Ro-
kytnice v Orlických horách. Odtud po čtyřech dnech
těžké dřiny pokračoval na cestu za dobrodružstvím
do Prahy. Jeho cílovou stanicí byl největší světový
turnaj mládeže Prague Games. 
V Rokytnici se všichni členové družstva juniorů
a vybraní dorostenci spolu s trenéry sešli v pátek 5.
července. V tu chvíli jim začal tvrdý režim. „Sou-
středili jsme se jak na zlepšení fyzické zdatnosti
hráčů a prvků hry, tak na zlepšení psychiky, kterou

Navštivte naši 
novou prodejnu KCS 

v Litomyšli
na Braunerově nám. 203
a vyberte si z naší kolekce

dámské, pánské 
a dětské obuvi.
Právě probíhají 

letní slevy!
V září se můžete těšit 

na novou 
podzimní kolekci.

Otevírací doba
Po- Pá: 9.00 - 17.30

So: 9.00 - 12.00
Ne: zavřeno

www.kcs.cz
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Šachové mistrovství republiky 
přilákalo i litomyšlské hráče

Pardubice mají tu čest, že už mnoho let hostí ša-
chové klání s názvem Czech open. Litomyšlští ša-
chisté se proto vydali od 11. do 14. července na
soutěžní turnaj - mistrovství družstev České repu-
bliky, jehož se účastní již několik let. Nechat po-
dobnou příležitost ležet ladem by byl hřích
a kacířství zároveň, jelikož se jedná o největší ša-
chový svátek na území České republiky, který má
svoji prestiž a je známý minimálně na evropské
úrovni.
Turnaj se pro množství účastníků odehrával v roz-
lehlých prostorách pardubické ČEZ arény. Přijeli při-
rozeně hráči ze všech koutů republiky, kteří mají
jistě i společné atributy patřící k šachu jakožto krá-
lovské hře: Nutkání vyhrávat, touhu setkávat se
přáteli a známými a hlavně dobře si zahrát, potažmo
se i připravit na nadcházející šachovou sezónu.
Letos nám do výpravy poprvé přibyl mladý a na-
dějný hráč z Litomyšle, který po několik sezón, pod
vedením litomyšlského oddílu a zejména trenéra
Václava Pekaře, neustále zlepšuje svou formu, a po-
dává čím dál lepší výkony. Není to nikdo jiný než
žák základní školy, teprve třináctiletý Jakub Nešpor.
Jinak v sestavě byli další hráči: Jaromír Odstrčil, Jiří
Šváb, Martin Daniel, Lukáš Jirsa a Václav Pekař.
Oproti loňskému roku, kdy jsme uhráli ze 120 druž-
stev pěkné 22. místo, nebyl letošní výsledek úplně
příznivý, protože jsme skončili až na 78. místě. Nám
ale šlo především o to, abychom si zahráli, popří-
padě se i připravili na nadcházející herní půlrok,
který nás čeká v turnaji družstev. Atmosféra byla
napjatá, plná boje a zároveň i uvolnění v podobě
neformálních hovorů.  Šachisté jsou totiž zvláštní
národ, který drží při sobě. Jednoho potěší, že zde
potkal známého, s nímž kdysi před spoustou let hrá-
val. Pamatují se na sebe i hru, kterou tenkrát se-

hráli, stejně jako to, kdo tenkrát vyhrál, protože
touha zvítězit je základní esence ve výbavě úspěš-
ného hráče. Organizátorům těchto vyvedených dní
patří hlasité díky.
Šachová poznámka na okraj
Bylo až smutné, že zatímco u stolů na hrací ploše
sedělo 480 hráčů, v ochozech nebyla ani noha. Holt
šachy nejsou příliš divácky atraktivním sportem.
Pokud jim někdo nerozumí, tak si podívanou ani
řádně neužije. Lidem připadají statické a nudné, ale
opak je pravdou. Neznám sport, který by byl kom-
binačně tak bohatý, dravý a přitom měl jasně daná,
džentlmenská pravidla. Šachy tedy nejsou divácky
atraktivní…a od toho se odvíjí i jejich finanční
podpora na úrovni konkrétních měst. Je bídná.
Jsou sice města, ale je jich málo, kde se šachům
daří. Jsou i státy, kdy je šachové hře přikládána
právě taková důležitost, jakou si zaslouží. Například
Arménie, jedna ze šachových velmocí. Tam se šachy

Barvy Litomyšle hájili na CZECH OPEN Martin Daniel, Ja-
romír Odstrčil, Jirka Šváb a Jakub Nešpor.

Inzerce
Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20.
stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. T:
723 509 549. • Klasický silný dalekohled 16x50 za
výhodnou cenu! Prodám zcela nový kvalitní ně-
mecký dalekohled, je určen zejména pro myslivce
a k pozorování přírody. Cena jen 1 900 Kč. Na do-
bírku. Vhodné i jako pěkný dárek. T: 723 509 549.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jíz-
denky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22
92 92. • Prodám plynový kotel Destila 31. Cena 3
000 Kč. Tel.: 737 555 565. • Prodám 2 ks šatních
skříní a 1 ks skříně na prádlo se šuplíky. Výška 178
cm, šířka 120 cm, hloubka 58 cm. Skříně jsou světlé
lesklé barvy. Cena 4 000 Kč. Tel.: 737 555 565. •
Prodám používaný, ale zachovalý dvouplotýnkový
vařič s bombou. Cena 1 000 Kč. Tel.: 732 415 504. •
Kdo má zájem si natrhat jablka koncem srpna z mé
zahrady v Litomyšli - jedná se o odrůdu James Gri-
eve, vynikající chuti, sladkokyselé, šťavnaté, ihned
ke konzumaci - bez chemického ošetření. Tel.: 607
744 568. •  Prodám velmi pěkný manažerský note-
book, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professi-
onal, jako nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku. T: 604
961 269. •  Hvězdářský dalekohled - teleskop pro
začínající astronomy, kompletní souprava včetně
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení,
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. T: 604
961 269.

učí jako předmět na základní škole, protože rozví-
její abstraktní, kombinační, strategické a taktické
myšlení. Rovněž pomáhají žákům základních škol
v soustředění a koncentraci. Třeba se situace jednou
změní a zlepší i u nás.

Jaromír Odstrčil, předseda šachového oddílu 
TJ Jiskra Litomyšl, foto Jan Odstrčil
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So  3. 8. 13.00 Turnaj trojic ve volejbale - startovné 60 Kč/trojice • hřiště před Lidovým domem
So  10. 8. 13.00 Litomyšlský triatlon 2013 - 19. ročník, pro jednotlivce i 3členná družstva, prezentace od 11.30, koná se za každého počasí • Nedošín 
    17.00 Jiskra Litomyšl x Letohrad B - mistrovské utkání krajského přeboru mužů ve fotbale • Městský stadion Černá hora
So  17. 8. 13.00 Turnaj dvojic v petanque - startovné 50 Kč/dvojice • hřiště před Lidovým domem 
So  24. 8. 9.00 Letní jezdecké závody - skokové soutěže 90-130 cm • Jízdárna Suchá
    17.00 Jiskra Litomyšl x Chrudim B - mistrovské utkání krajského přeboru mužů ve fotbale • Městský stadion Černá hora
Ne 25. 8. 13.00 Turnaj ve stolním fotbálku - losovaných dvojic • Cafebar Underground
Pá  30. 8. Decimuž 2013 - Memoriál Huberta Stratílka ml. - desetina velkého maratonu
So  31. 8. 10.00 Letecký den - hlavní program 13.30-14.30, aerovlaky větroňů, modeláři s vrtulníky, ukázky ovládání draků, pouze za příznivého počasí / letiště Vlkov 
    14.00 8. kolo Litomyšlského poháru 2013 / DDM Litomyšl (každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v klubovně restaurace v Benátkách)
So  7. 9. 17.00 Jiskra Litomyšl x Polička - mistrovské utkání krajského přeboru mužů ve fotbale• Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

Ve světovém šampionátu kubatury
MX3 se zadařilo jezdci týmu Orion
Litomyšl Františku Smolovi, který
ve slovinské Orehove Vsi vybojoval
celkově stříbrnou medaili. Po zra-
nění kotníku se také vrátil Petr
Bartoš a v první jízdě se umístil
v elitní desítce. Po Slovinsku násle-
dovala italská Magiorra šestým zá-
vodem. Smola po bojovném výkonu
bral nakonec páté místo, Bartoš
skončil jako osmý. Po šesti odje-
tých podnicích vede tuto třídu Slo-
vinec Gerčar před obhájcem titulu
Rakušanem Walknerem, třetí je Mi-
chek, Smola poskočil již na šestou pozici, Bartoš je
osmnáctý. Mistrovství světa pokračuje na Ukrajině
dalším dílem.
Český šampionát pokračoval třetím závodem v jiho-
české Kaplici a opět úřadovali favorité. Z vítězství
se radoval po skvělém výkonu Filip Neugebauer
a v mistrovství jasně vede. Druhý dojel v Kaplici
francouzský rychlík Florant Richier, bronz zaujal do-
mácí borec Martin Michek. Dobře se ukázal také zá-

stupce týmu Orion Smola, který za-
končil své snažení čtvrtým místem,
v šampionátu drží stále třetí flek.
Bartoš zde po zranění bojoval, ale
přece jenom mu v druhé jízdě tro-
šku došly síly, celkově skončil na
pěkné šesté pozici. Po třech závo-
dech vede tedy tuto třídu Neuge-
bauer, druhý je Richier a třetí je
Smola, Bartoš, který nemohl kvůli
zranění kotníku startovat v Pacově,
se posunul již na patnáctou příčku.
V kubatuře MX2 dominoval po
skvělé jízdě tentokrát Maďar Bence
Svoboda, šampionátu ale vévodí

Francouz Boris Mailard. Ve veteránech kraloval ten-
tokrát Michal Baborovský, který nenašel zde sou-
peře a dvakrát se radoval z úspěchu. Třetí zástupce
Orionu Tomáš Voženílek podal spolehlivý výsledek,
letos poprvé bodoval v obou rozjížďkách a zaslou-
ženě si z Blanské kotliny odváží deváté místo.
Mistrovství pokračuje koncem července na dráze
v Dalečíně čtvrtým dílem.               

Za Orion Racing Petr Kovář

Smola zazářil ve světě, 
doma postoupil na třetí příčku

Kabrhel v čele 
Českého poháru 
v triatlonu
Velice dobře si v letošní sezóně vede litomyšlský tri-
atlonista Tomáš Kabrhel. Také v dalších závodech
pokračoval v dobrých výkonech. V nizozemském
Holtenu startoval v dalším závodě Evropského po-
háru. Závod byl velice dobře obsazen a mimo evrop-
ských závodníků se ho zúčastnila i celá řada
skvělých mimoevropských závodníků, např. z Au-
strálie, Nového Zélandu, USA, JAR. Zámořští závod-
níci nakonec byli nejlepší, když na stupně vítězů
nepustili nikoho z Evropanů. První dvě místa obsa-
dili Australané Wilson a Sexton před třetím Ameri-
čanem Kanutem. Pro Tomáše Kabrhela byl závod
opravdovou školou a zážitkem zároveň, když první
dvě disciplíny, plavání a cyklistiku, absolvoval se
špičkovými světovými závodníky. Na běhu sice je-
jich tempu nestačil, ale přesto skončil ve vyrovna-
ném a velice rychlém závodě v polovině
osmdesátičlenného startovního pole, když obsadil
41. místo. A to bylo v dané konkurenci výborné
umístění. 

Decimuž - memoriál
Huberta Stratílka mladšího 2013

Jako již tradičně bude poslední srpnový pátek
v Litomyšli patřit triatlonu Decimuž. Tímto srdečně
zveme všechny příznivce sportu na 31. ročník,
který se bude konat 30. 8. 2013 na koupališti v Li-
tomyšli.
Díky dlouholeté tradici je tento závod také nazý-
ván setkáním generací. Parametry 400 m plavání,
18 km kolo a 4,3 km běh jsou nastaveny tak, aby
je zvládl opravdu každý, a mohl si tak vyzkoušet
triatlon na vlastní kůži. Pro ty, kteří ho již absol-
vovali (někteří všech 30 ročníků), je to triatlonový
sprint a zároveň pěkné zakončení sezóny. Závod je

tedy určen jak pro amatéry, tak pro závodníky s li-
cencí. Každá kategorie bude vyhodnocena zvlášť
dle věku. 
Přihlášení závodníci v termínu do 20. 8. 2013 do-
stanou pamětní tričko a občerstvení zdarma! Star-
tující přihlášení po tomto termínu ztrácí na tričko
a občerstvení nárok. Proto neváhejte a přihlaste se
včas! Přihlásit se můžete v Domě sportu Stratílek,
oddělení Sport (2. patro) nebo e-mailem na hu-
bert@stratilek.cz. Do přihlášky je nutné napsat roč-
ník narození a velikost pamětního trička. 
Vyhlášení výsledků a posezení bude na kurtech za
sokolovnou. Můžete se těšit na hodnotné ceny,
skvělou atmosféru, přijďte si zazávodit nebo alespoň
povzbudit startující, určitě nebudete litovat. Pre-
zentace je od 14.30 do 16.30 hod. (pozdější prezen-
tace startujících není z organizačních důvodů
možná, proto přijďte včas) a start vypukne v 17.00
hod. 
Bližší informace v Domě sportu Stratílek, oddělení
Sport (2. patro) nebo na mobil. číslech 602 441 655,
602 133 546, dále na www.stratilek.cz. Budeme se
na vás těšit!                            Veronika Stratílková

Odstávka krytého
bazénu
Odstávka Městského bazénu Litomyšl je napláno-
vána v termínu od 2. do 15. září. V tomto období
bude krytý bazén uzavřen. Využít můžete přilehlé
koupaliště, které bude za příznivého počasí v pro-
vozu až do 15. září. -red-

Další závod Českého poháru pak absolvoval v Měl-
níku. Již v úvodních závodech Českého poháru si
vedl velice dobře a v Mělníku pak ještě lépe. Dobře
odplaval a jezdil na čele závodu v první cyklistické
skupině. Zde si počínal velice aktivně, a jak řekl
pozdější vítěz olympionik Přemek Švarc, měl nej-
větší podíl na jejím roztrhání a na kole nejvíce „zlo-
bil“. Dobře si vedl i v závěrečném náročném běhu
mělnickými vinicemi od Labe až k zámku a obsadil
celkové čtvrté místo a zvítězil v kategorii do 23 let.
V závodě si nejlépe vedli seniorští reprezentanti,
když zvítězil Švarc před Kubínkem. V průběžném
pořadí Českého poháru svými vyrovnanými výkony
poskočil Kabrhel na skvělé druhé místo absolutního
pořadí za mělnického vítěze Švarce a také do čela
klasifikace do 23 let.

Text a foto Zdeněk Kabrhel


