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Josef Váchal -
Mystik 
neukázněný
U příležitosti 130. výročí narození Josefa
Váchala, grafika, knihaře, básníka a tvůrce
výzdoby Portmonea, uspořádá Městská
galerie Litomyšl výstavu s názvem Josef
Váchal – Mystik neukázněný. Výstava se
zaměří na dílo této umělecky divotvorné
osobnosti vytvořené předtím, než započala
Váchalova práce v litomyšlském Portmo-
neu. Vernisáž výstavy se uskuteční v so-
botu 7. 6. v 17.00 hod. před domem
U Rytířů, hlavní slovo přednese Roman Vo-
sička, kurátor výstavy. Návštěvníci budou
moci výstavu zhlédnout až do 31. srpna.  
Výstava představí Váchalovu tvorbu, která
předcházela nebo provázela jeho práci
v Litomyšli,  soustředí se na hlavní témata,
kterým se Váchal na počátku století věno-
val – vztah k víře a křesťanství, k magii,
spiritismu, k mýtům a pohádkám, k přírodě
i k bídě a hrůze života. Prezentována
budou jeho známá díla vytvořená techni-
kou barevného dřevorytu, kterou Váchal
mistrně ovládal, např. dřevoryty V Ráji
(1912) a Svatba skřetů (1913), ale také jeho
méně známé lepty a oleje. Návštěvníci
budou mít také jedinečnou možnost
zhlédnout promítání zdigitalizované knihy
In memoriam Marie Váchalové (1923), kte-
rou Váchal vyryl, vysázel a vytiskl na pa-
mátku své drahé ženy a v současné době
se nachází ve sbírkách Moravské galerie
v Brně. Výstava tak ukáže Josefa Váchala
jako geniálního rytce, básníka vidícího po-
hádkově, svatě i ďábelsky, mystika humor-
ného i neproniknutelného.
Josef Váchal (1884–1969), přestože se na-
rodil v Milavčích u Domažlic a v Litomyšli
strávil jen krátký čas svého života, zane-
chal zde nesmazatelnou stopu, která je
živá dodnes.                             strana 15 > 
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Našli se lékaři na RLP
Začátkem května informovala litomyšlská rad-
nice o jednání s lékaři z regionu a Litomyšlskou
nemocnicí, a.s. Výsledkem je seznam lékařů,
kteří jsou ochotni sloužit na litomyšlské rychlé
lékařské pomoci (RLP). Tento seznam byl zaslán
vedení Zdravotnické záchranné služby Pardubic-
kého kraje (ZZS PaK). 
„Výsledkem jednání je dohoda s lékaři a vedením
Litomyšlské nemocnice na seznamu lékařů, kteří
jsou ochotni účastnit se pokrytí služeb RLP v Li-
tomyšli ve všedních dnech v době 7.00–15.30
hodin, tj. v čase, kdy služby RLP Litomyšl dočasně
pokryty nejsou,” vysvětlují starosta Litomyšle Mi-
chal Kortyš a místostarostové Radomil Kašpar
a Vojtěch Stříteský. „Město si vzalo za úkol zko-
ordinovat subjekty, které mohou poskytnout

určitou pomoc. Z mého pohledu se nám podařilo
tuto možnost vytvořit, tedy zkoordinovat lékaře
z nemocnice i nezávislé lékaře, abychom panu
řediteli Svobodovi předložili řešení RLP v Lito-
myšli,” dodal Věroslav Valenta, pověřený vede-
ním Litomyšlské nemocnice, a.s. Seznam lékařů
podle jeho tvůrců splňuje podmínky vyřčené ře-
ditelem ZZS PaK MUDr. Pavlem Svobodou, mimo
jiné i tu, aby jejich angažmá v litomyšlské RLP
nenarušilo obsazení a práci na jiných základ-
nách. „Vedení záchranné služby si váží vstříc-
ného přístupu vedení města Litomyšl a vedení
Litomyšlské nemocnice, které nabídlo ze svých
zaměstnanců několik lékařů, kteří se budou stří-
dat v zajištění denních směn na posádce RLP,”
reagoval ředitel Svoboda. strana 2 >

Mladí umělci se představili
pod májovým nebem 

V koncertní sál s výhledem na nebe se promě-
nila dolní část Smetanova náměstí 31. května.
Uskutečnila se zde již tradiční akce s názvem
Opera pod májovým nebem. 
„Je to, jak já říkám, ochutnávka před festivalem
Smetanova Litomyšl. Ochutnávka pro všechny,
kteří se chtějí naladit nebo měli tu smůlu a ne-
sehnali vstupenky na pořady, které by chtěli
navštívit,” vysvětluje organizátor koncertu Leoš
Krejčí. Ovšem hlavním důvodem není naladit se
na Smetanovu Litomyšl, ale podpořit mladé
umělce. „Tento koncert má podtitul Podpora vy-
cházejících hvězd a tento název to vysvětluje.
Pro mladé začínající umělce, kteří mají talent, je
skutečně problém dostat se do lepších divadel.
Především je pro ně ale důležité sbírat i kon-
certní zkušenosti a ty přicházejí až po tom, co
mají delší životopis a zkušenosti v divadlech,”
popisuje Leoš Krejčí v podstatě začarovaný kruh

a dodává: „A to je právě počin naší akce. Ukázat,
že v té mladé nastupující generaci jsou skvělé
talenty, které hravě strčí do kapsy ošvihané pě-
vecké pardály.”
Pod májovým nebem tak vystoupila Lucie Ka-
špárková, která letos získala angažmá v divadle
na Slovensku. Václava Krejčí Housková dostala
od nové sezóny příležitost v Národním divadle.
Tenor Robert Smiščík získal angažmá v Opeře
Banská Bystrica. Bas Jan Šťáva je nejmladší só-
lista, který má našlápnuto na skvělou kariéru.
Raritou koncertu byl dirigent, respektive diri-
gentka. „Jde o zvláštnost, protože dirigentky
v České republice v podstatě neexistují. Pánové
mezi sebe nechtějí nikoho pustit. Chceme dát
příležitost i začínajícím dirigentům, a proto di-
rigovala Zuzana Kadlčíková Pirnerová,” uzavřel
Leoš Krejčí. 

Jana Bisová, foto František Renza

Ráj, barevný dřevoryt, 1912
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o posky-

tování veřejně dostupných služeb elektronic-
kých komunikací s firmou Fortech s.r.o. týkající
se zřízení a provozování veřejně dostupných
bezdrátových přístupových bodů do Internetu
(WiFi hotspotů) na území města Litomyšle a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.

 RaM jmenuje na základě výsledku konkurs-
ního řízení paní Mgr. Vítězslavu Borovičkovou na
pracovní místo ředitelky I. mateřské školy Lito-
myšl a paní Romanu Vackovou na pracovní
místo ředitelky II. mateřské školy Litomyšl, obě
od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2020.

 RaM souhlasí s výpůjčkou nebytových pro-
stor v přístavbě budovy čp. 534 na ul. Dukelská
za účelem realizace projektu terénní práce pro
neorganizovanou mládež. Vypůjčitel Farní cha-
rita Litomyšl. Výpůjčka na dobu neurčitou s tří-

měsíční výpovědní lhůtou. Vypůjčitel bude hradit
náklady na provoz.

 RaM souhlasí s pronájmem místností č. 126,
č. 127, č. 128 a č. 129 o celkové podlahové ploše
45,8 m2 v přízemí budovy čp. 1126 (DPS I) za
účelem rozšíření denního stacionáře pro osoby
s kombinovaným postižením. Nájemce Ruka pro
život o.p.s. 

 RaM pověřuje starostu města pana Michala
Kortyše jednáním s Pardubickým krajem o bez-
úplatném převodu budovy LDN v Litomyšli včetně
budovy občanské vybavenosti spolu se souvise-
jícími pozemky do vlastnictví města po případném
přestěhování LDN do areálu nemocnice.

 RaM bere na vědomí veřejnou vyhlášku vyda-
nou Krajským úřadem Pardubického kraje „Zá-
sady územního rozvoje Pardubického kraje -
aktualizace č. 1". 

 RaM souhlasí s podporou kandidatury Pardu-
bického kraje na uspořádání Her VII. zimní olym-
piády dětí a mládeže České republiky 2016

a v případě přidělení olympiády nabídne v Lito-
myšli pořadatelům vhodné sportovní zázemí
i ubytovací kapacity.      Více na www.litomysl.cz

Informace pro 
turistické autobusy
Autobusy, které přivážejí do města Litomyšle tu-
risty, by měly nově používat k jejich vystoupení
a nastoupení plochu náměstí v centru města.
Do zrekonstruované ulice A. Jiráska, která se na-
chází bezprostředně pod objektem státního
zámku, je dopravním značením nově zakázán
vjezd autobusů. Turistické návštěvy města Lito-
myšle je tedy třeba plánovat tak, že návštěvníci
vystoupí v prostoru plochy centrálního Smeta-
nova náměstí a autobusy odjedou parkovat na
odstavné parkoviště. Ve smluvenou dobu potom
turisté nastoupí do autobusu opět v prostoru
Smetanova náměstí.
Pro účely nastoupení a vystoupení je nejvhod-
nější užívat zvýšenou střední část Smetanova
náměstí, kde je dopravním značením zakázáno
parkování a je zde umístěna a označena obou-
stranná zastávka MHD Litomyšl. Pro odstavení
autobusu v době prohlídky města a jeho turis-
tických cílů je možno užívat odstavného parko-
viště v ulici T.G. Masaryka, kde byl nově označen
parkovací pruh pro tento druh vozidel.
Umístění zastávky i odstavného parkoviště
včetně popisu a souřadnic GPS je možno zjistit
na v databázi celkového parkovacího systému
na www.litomysl.cz pod heslem Parkovací plo-
chy v Litomyšli.
Docházková vzdálenost z prostoru uvedené za-
stávky do areálu zámku je cca 5 minut. Pokud by
turisté využili pro výstup přímo odstavného par-
koviště v ulici T. G. Masaryka, dostanou se přes
nadchod silnice I/35 u Střední zahradnické
a technické školy a kolem Smetanova domu do
centra města také za cca 5 až 10 minut a do
areálu státního zámku potom promenádou ulice
Jiráskova za dalších 5 minut. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Databáze parkovacích ploch s vylepšeními.
Užitečná může být i místním 
Před čtyřmi roky byla na www.litomysl.cz (O městě
| Litomyšl | Mapa města, parkování | Parkovací plo-
chy v Litomyšli) přidána sekce s názvem Parkovací
plochy, která přináší přehled parkovišť ve městě.
S postupem času došlo k vylepšení této databáze,
která nejenže informuje o počtu parkovacích míst,
prohlédnout si můžete mapky, ale najdeme zde
i vzdálenosti od centra. Nově jsou přidány napří-
klad krátkodobá omezení na parkovištích nebo
GPS souřadnice využívané navigacemi. Přehled
však nemusí sloužit jen návštěvníkům města, uži-
tečný může být i místním.
„Přehled je nyní systematičtěji uspořádán. Bu-
deme se snažit mít údaje aktuální. Červeně
budou uvedeny případné krátkodobé výjimky
z obecného užívání,” říká vedoucí Odboru mí-
stního a silničního hospodářství Městského

úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a pokračuje: „Uvedeny
jsou také souřadnice GPS. Databáze má samo-
zřejmě i souhrnnou mapovou část.” Kliknutím na
název parkovací plochy se návštěvník této we-
bové sekce dostanete na popis příslušného par-
koviště včetně google mapy. V ní po kliknutí na
parkoviště opět „vyběhne” celý popis plochy.
Podle pracovníka radnice je nyní databáze více
propracovaná. Nemusí však sloužit pouze turis-
tům. „Firmy, ale i občané města mohou například
v případě potřeby odkázat své návštěvy na tuto
databázi,” vysvětluje Pavel Jiráň. 
V současné době je v databázi 29 parkovacích
ploch, z nichž 12 je uváděno jako vhodných pro
centrum města. V popisu také najdeme infor-
maci o placeném či bezplatném parkování. 

-bj-

Výsledky voleb 
do Evropského
parlamentu
Volby do Evropského parlamentu (EP) se v České
republice uskutečnily 23. a 24. května. Volilo se
21 europoslanců, kteří získali mandát na dobu
pěti let. Celkem má europarlament 751 poslanců
z 28 evropských zemí. Do EP za ČR jdou: 
ANO 2011 (16,13 %):
Telička, Charanzová, Ježek, Dlabajová
Koalice TOP 09 a STAN (15,95 %):
Pospíšil, Niedermayer, Štětina, Polčák
ČSSD (14,17 %):  Keller, Sehnalová, Poc, Poche
KSČM (10,98 %): Konečná, Ransdorf, Maštálka
KDU-ČSL (9,95 %): Šojdrová, Svoboda, Zdechovský
ODS (7,67 %): Zahradil, Tošenovský
Svobodní (5,24 %): Mach
V Litomyšli se voleb zúčastnilo 22,16 % voličů
a 5% hranici překročily tyto politické strany:  
KDU-ČSL: 19,33 %
Koalice TOP 09 a STAN: 15,65 % 
ANO 2011: 14,07 %
ČSSD: 11,58 % 
ODS: 9,77 % 
KSČM: 6,72 %
Hlasování provázela historicky nejslabší účast
voličů v evropských volbách. Češi a Slováci
k němu byli nejchladnější z celé Evropské unie.
K urnám se dostavilo jen 18,2 procenta českých
voličů. Horší byli už jen Slováci s 13% účastí. 

-red-

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva
V úterý 10. 6. 2014 od 16.00 hod. se v sále zá-
meckého pivovaru uskuteční veřejné jednání Za-
stupitelstva města Litomyšl. Na programu
budou majetkoprávní záležitosti, změny roz-
počtu města na rok 2014 a bod různé. 

Zkrácení úředních hodin
městského úřadu
o prázdninách
Úřední hodiny na Městském úřadě v Litomyšli
budou v měsících červenci a srpnu v pondělí a ve
středu zkráceny do 16.00 hod.                     -red-
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Pavel Svoboda dále řekl: „Jednání mezi pověře-
nými zaměstnanci ZZS PaK a konkrétními lékaři
nemocnice intenzivně probíhají, a to s cílem
v nejbližších týdnech plně obnovit provoz po-
sádky RLP Litomyšl, samozřejmě s podmínkami
ZZS PaK jako zaměstnavatele a garanta této od-
borné péče v regionu, bez jejichž splnění nelze
efektivně obnovit původní rozsah, a to ku pro-
spěchu poskytování přednemocniční péče
v rámci celého kraje, jíž je i tato posádka sou-
částí.” Podle slov 1. náměstka hejtmana Pardu-
bického kraje Romana Línka podporuje kraj
snahu vedení Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje a města Litomyšl vyřešit
personální situaci u záchranářských lékařských
posádek. „Rád bych připomenul, že i když tu od
ledna 2014 z personálních důvodů lékaři ve
všední dny přes den neslouží, je i za těchto okol-
ností přednemocniční péče v celém spádovém
území zajištěna bez jakýchkoliv problémů 24
hodin denně,” řekl Roman Línek. „Ředitel krajské
záchranky Pavel Svoboda po nabídce města Li-
tomyšl a vedení Litomyšlské nemocnice pověřil

jednáním o zajištění opětovného nonstop pro-
vozu rychlé lékařské pomoci vedoucího lékaře
územního odboru Svitavy / Ústí nad Orlicí Igora
Paara. Cílem je obnovit plný provoz posádky
v nejbližších týdnech za předpokladu zachování
všech zákonných podmínek,” upřesnil náměstek
hejtmana. 
Rychlá lékařská služba v Litomyšli s plně pokry-
tými lékařskými službami fungovala do konce
minulého roku. Poté byl vedením Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje přeložen
zdejší lékař do Vysokého Mýta. V době od 7.00
do 15.30 hod. v pracovních dnech vyjížděla zá-
chranka bez lékaře, tedy šlo vlastně o rychlou
záchrannou pomoc (posádku, kde lékaře nahra-
zuje záchranář). To bylo po loňském uzavření
některých oddělení ve zdejší nemocnici vnímáno
negativně a uskutečnila se řada jednání, včetně
veřejného setkání s představiteli Pardubického
kraje a ředitelem ZZS PaK MUDr. Svobodou,
o řešení tohoto problému. Pardubický kraj opa-
kovaně ujišťoval, že RLP se v Litomyšli rušit ne-
bude.                                                                   

-bj-

Našli se lékaři na RLP
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Obnova Piaristického kostela
je stavebně dokončena
Koncem května byl zkolau-
dován piaristický kostel Na-
lezení sv. Kříže. V neděli 15.
června se tak může usku-
tečnit slavná mše svatá, ce-
lebrovaná kardinálem
Miroslavem Vlkem, a obřad
žehnání kostela. Ovšem
práce v této litomyšlské do-
minantě nekončí. Stále ještě
nejsou funkční varhany,
chybí například některé ob-
razy a boční oltáře.

Práce stále pokračují. 
Do mše svaté, která je sou-
částí Smetanovy Litomyšle,
dělníci rychle dodělali spáry
na podlaze a osadili další
dřevěné lavice. „Pracuje se
také na dvou velkých oltá-
řích v transeptu - příčné

chrámové lodi. Dodělat by
se měl rovněž postranní
oltář sv. Mansveta a dva ol-
táře sv. Josefa Kalasánského
a sv. Anny,” vyjmenovává
další záležitosti Antonín Do-
koupil, vedoucí Oddělení
rozvoje Odboru rozvoje a in-
vestic Městského úřadu Li-
tomyšl a dodává: „Všechny
oltáře se, bohužel, do Sme-
tanovy Litomyšle nepodaří
naistalovat, protože se uká-
zalo, že obrazy, které jsou
jejich součástí a byly již
zrestaurované, se dlouhým
uložením na zámku prově-
sily.” V závěru května začala
také reinstalace varhan, ale
zvuk píšťal ještě nějakou
dobu neuslyšíme. „Až bude
všechno uklizené a umís-

těné, tak se může začít ladit. Skříně a píšťaly
jsou už ale v kostele,” potvrdil starosta Lito-
myšle Michal Kortyš. „Byla zrušena dvě výbě-
rová řízení, proto se vše mírně prodlužuje.
Zdržení celého kostela řešíme za pochodu s pa-
mátkáři,” vysvětluje starosta a pokračuje: „Or-
ganolog asi bude muset počkat na příští rok,
zřejmě na březen nebo duben.”

Krypta odhalí své tajemství
jen příležitostně
Krypta uprostřed hlavní lodi by měla být jako
jediná ze tří hrobek přístupná veřejnosti. Pro-
stor s klenbami a sloupy zaujal výtvarníka Vác-
lava Ciglera a rád by sem umístil své dílo.
„Václav Cigler zde navrhuje skleněnou Kostku,
která by měla evokovat temnou hlubinu,” vy-
světluje Antonín Dokoupil. „Krypta by ale měla
být podle posledních dohod otvíraná pouze vý-
jimečně. Je to přeci jen prostor, se kterým se
musí zacházet opatrně,” upřesňuje pracovník
radnice. Zatímco Kostka je v jednání, další dvě
Ciglerova díla - Sloup a Zrcadlo - si do kostela
cestu 100% najdou. „Je dohodnutý sponzoring,
takže do konce prázdnin by měla být v kostele
umístěna obě díla,” dodává Dokoupil. Sloup –
skleněný trojboký hranol z optického skla -
bude zavěšený ze středu kupole na subtilním
lanku. „Rozkladem světla bude vytvářet duhu –
jako symbol zmiňovaný biblickou literaturou.
Tento optický hranol bude volně zavěšený nad
kruhovou skleněnou plochou evokující svou
barvou vodní hladinu,” popisuje akademický so-
chař Václav Cigler. Sloup vytvoří vertikální osu
instalace, stane se elementárním a zároveň
zvýznamněným bodem ve smyslu pomyslného
spojení nebe se zemí. Není vyloučeno, že se
v chrámu objeví ještě Ciglerova Menza – pro-
sklený oltářní stůl. „Seznámil jsem monsignora
Sochu, generálního vikáře královéhradecké di-
ecéze, s tím, že v piaristickém chrámu chceme
umístit skleněný, podsvětlený stůl. Podsvětlo-
val by se jen v určitém čase a měl by evokovat
lidskou duši. Setkal jsem se s pochopením,” říká
starosta města. Na Menzu se v současné době
shání peníze. 
Stavební část objektu chrámu Nalezení sv.
Kříže je tedy hotová. Jedinou výjimkou je zá-
bradlí u varhan, které je bráno jako jejich sou-
část. Prozatím bude řešeno provizorním
opatřením.    Text a foto Jana Bisová

Z Programu regenerace
se opravují sgrafita
Čtyři sta tisíc korun přislíbených z Programu re-
generace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva
kultury použije Litomyšl na restaurování sgra-
fitové výzdoby západní fasády zámeckého pi-
vovaru a na opravu kamenného ostění. Město
přidá dalších sto tisíc ze své kasy. Lešení je už
na svém místě a zřejmě u vchodu na 1. zá-
mecké nádvoří zůstane také během Smetanovy
Litomyšle. 
Vloni byly finanční prostředky z Programu re-
generace rozděleny několika soukromým in-
vestorům. „Loňský rok byl výjimka. Neměli
jsme připravenou vhodnou akci. Někdy je
problém najít smysluplnou etapu, aby město
zase nedopláceno moc peněz,” vysvětlil ve-
doucí Oddělení rozvoje Odboru rozvoje a in-
vestic Městského úřadu Litomyšl Antonín
Dokoupil, podle kterého je lepší zainventovat
jednu větší akci, než peníze „rozdrobit”. Letos
tedy přišla na řadu boční fasáda u vchodu na
1. zámecké nádvoří. „Na fasádě docházelo
k lokálním haváriím. Byla tam dvě nebo tři
místa, kde už se začalo odhalovat zdivo,” po-
psal důvod, proč je letos z Programu regene-
race financována právě tato akce, Antonín
Dokoupil. „Vloni zde došlo k restaurátorskému
zajištění, aby dále nedegradovala fasáda,”
upřesnil pracovník radnice, který zároveň pro-

zrazuje, že pro příští rok již radnice ví o dalším
možném projektu. „V přípravě je i jižní fasáda
u tohoto vjezdu.”
Pro Program regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón
bylo ve státním rozpočtu na rok 2014 vyčleněno
140 milionů korun. „Příspěvky poskytované
v Programu jsou přísně účelové, mohou být po-
užity jen na úhradu prací zabezpečujících ucho-
vání souhrnné památkové hodnoty kulturní
památky,” uvedla Hana Šnajdrová, vedoucí Od-
dělení regenerace kulturních památek a památ-
kově chráněných území v Odboru památkové
péče Ministerstva kultury. 

Text a foto Jana Bisová

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad za rok 2014
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 04/2013 o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
je povinnost uhradit tento poplatek do 30. 6.
2014. Všem poplatníkům byla během měsíce
dubna zaslána složenka, na základě které je
možné provést platbu z bankovního účtu, na
přepážce České pošty, případně v hotovosti
nebo platební kartou na pokladnách města na

ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Purkyně 918
v pondělí a ve středu do 17 hodin, v ostatních
dnech do 14 hodin. 
Pokud jste již poplatek uhradili, považujte, pro-
sím, toto upozornění za bezpředmětné.
V případě změny, např. bydliště, počtu členů do-
mácnosti, je třeba tuto skutečnost nahlásit do
15 dnů na městském úřadě, Bří Šťastných 1000,
v kanceláři č. 10 u paní Ivy Kubešové. 

Jitka Valentová, 
vedoucí finančního odboru

Dobrá zpráva pro Litomyšlany. S platností od
pondělí 9. 6. 2014 dojde ke změně hodin pro ve-
řejnost na litomyšlské poště. Změna je to určitě
k lepšímu, protože Česká pošta, s.p. ruší polední
přestávku, kterou měla v pracovní dny mezi 12.
a 13. hodinou. Pracovnice pošty se tak budou kli-
entům věnovat nepřetržitě Po-Pá 8.00-18.00
hod. Sobotní hodiny zůstávají beze změny od
8.00 do 11.00 hod.                                          -red-

Pošta bude mít otevřeno
i přes poledne

Živé vysílání pořadu
Tobogan z Litomyšle
V sobotu 14. června bude z letošní Smetanovy
Litomyšle vysílat Český rozhlas Dvojka přímý
přenos oblíbeného pořadu Tobogan. Jako hosty
si Aleš Cibulka pozval výjimečnou operní pěvkyni
Soňu Červenou a sólistu Národního divadla
Luďka Veleho, jako obdivovatel jejich umění se
přidá legendární cestovatel Miroslav Zikmund
a trojici doplní kastelánka Státního zámku Lito-
myšl Zdeňka Kalová. Pořad se bude vysílat ze
zámecké jízdárny, vstupenky je možno zakoupit
v informačním centru nebo online na stránkách
www.festival.smetanovalitomysl.cz/vstupenky.
Vysílání začíná pět minut po jedenácté, místa je
ale potřeba zaujmout v 10.45 hodin.    Jan Pikna
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Prostor pro názory volebních subjektů
v Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Delší článek od Patriot SNK byl na politickou stranu za-
řazen se souhlasem nadpoloviční většiny ostatních stran a hnutí, za které se kladně vyjádřil alespoň jeden zastupitel. 

Jsou mezi námi lidé, kteří potřebují podat po-
mocnou ruku
Už 14 měsíců fungujeme na Mařákově jako Ret-
tigovka (restaurace, jídelna, kavárna) – první so-
ciální podnik v Litomyšli. V naší organizaci
pracují běžní zaměstnanci společně se zaměst-
nanci s různým znevýhodněním. Usilujeme
o maximální využití schopností a potenciálu
všech našich zaměstnanců. Máme vytvořený
i podpůrný systém k narovnávání pracovních
podmínek pro osoby s těžším postižením, který
umožňuje rychle reagovat na jejich aktuální po-
třeby.
V praxi jsme se setkali s podporou ze stran oby-
vatel, se závistí, s nepochopením, s fanděním,
s věcnými připomínkami a nápady pro další fun-
gování, s oceněním za práci. Někdo se k nám při-

šel zvědavě podívat, jak handicapovaní vypadají,
a byl zklamaný. Je řada různých handicapů,
s nimiž nejen naši kolegové bojuj, a přitom ne-
jsou na první pohled patrné.
Podpora druhých je pro nás velmi zavazující.
Sami vidíme vlastní chyby, které se stále sna-
žíme v rámci našich schopností řešit. Když se
nám něco nepovede, jsme smutní, rozzlobení,
hledáme řešení. Někdy jsme pomalí, někdy na
něco zapomeneme, někdy doneseme objednané
jídlo jinam. Jsme trochu jiní, přesto musíme pro-
kázat ekonomickou nezávislost.
Na příběhu „svačin do škol” můžete vidět do-
vršení konceptu sociálního podniku: 
• Ekonomická stránka – prodej čerstvých baget

dětem ve školách.
• Environmentální stránka – čerstvé bagety

k nám vozí vysokomýtské pekařství.
• Sociální stránka – děti znají příběh Rettigovky,

v praxi tak vidí, že i lidé s handicapem mají
chuť být prospěšní a že s přispěním ostatních
to dokáží. 

• Ekologická stránka - bagety do škol tlačíme
v termoportech na vozíku.

Našim aktivitám naslouchají i představitelé
města. Jejich doporučení přidalo body k hodno-
cení našeho projektu na MPSV, poděkováním
ocenili spuštění Rettigovky loni v lednu, objed-
návají si u nás pohoštění. V roce 2013 a 2014
nám pomohli finančně – když bylo třeba dokou-
pit vybavení nutné pro usnadnění práce osob
s handicapem. 
Děkujeme, že nejste lhostejní k handicapu ji-
ných.                                          Alena Fiedlerová

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

O čem se v minulé Lilii nepsalo a co v místní
TV CMS pana Horáka nezaznělo. Poslední jed-
nání ZaM 22. 4. přineslo mnoho zajímavého,
místní média o tom přesto neinformovala, řekl
bych záměrně. RLP se v Litomyšli rušit ne-
bude. Na jednání ZaM jsem položil přímou
otázku krajskému radnímu pro zdravotnictví
Ing. Romanu Línkovi (KDU-ČSL), zda platí jeho
slib, který dal v loňském roce svému politickému
souputníkovi Radomilu Kašparovi. A to, že se
RLP v Litomyšli rušit nebude! Jeho odpověď byla
jasná, RLP se rušit NEBUDE! Proč nebyl tento
veřejně učiněný závazek uveden v televizní re-
portáži z jednání ZaM? Proč o něm bylo v Lilii in-
formováno v souvislosti s podmínkou „RLP
zachována bude. Podaří se však sehnat chybě-
jícího lékaře?” Nezačíná opět záchrana RLP
podle stejného scénáře, jako se zachraňovalo
dětské oddělení a porodnice? Minimálně do ko-
munálních voleb se nic nezmění, protože, jak
jsme si již zvykli, změny se realizují až po vol-
bách a nyní je čas slibů. Je dobré pamatovat si
sliby politiků, včas jim je připomenout nebo po-
děkovat, když je dodrží. Rád bych se ve svém
úsudku zmýlil a jednou představitelům KDU-ČSL
poděkoval za záchranu RLP. Čas ukáže, jak platí
jejich slovo. Zákaz hazardu a cenzura faktů.
Z redakčního článku o jednání ZaM to vypadá
jako věc, která proběhla velice hladce, a pokud
si čtenář přečte i článek Jana Faulhammera,

lehko nabude dojmu, že to možná bylo od za-
stupitelů trochu ukvapené rozhodnutí. Opravdu
se většina zastupitelů nechala „vševědoucím”
zastupitelem Pulkrábkem a jeho pomocníky, co
připomínali uživatele měkkých drog, ovlivnit???
Nejdříve se musím zastat těch třech pomocníků.
Prvním byl Bc. Martin Freund, který se dlouho-
době věnuje zahraničním vědeckým pracím
o vlivu hazardu na společnost a závislé hráče.
Druhým byl aktivista v boji proti lidovému ha-
zardu a člen o.s. Brnění Matěj Hollan a třetím
Josef Lukášek, taktéž aktivista, ale z Prahy. Na-
psat o nich, že vypadají jako uživatelé drog, bylo
v kontextu celého článku dosti účelové, ale
hlavně nepravdivé. Ptám se, proč otiskla re-
dakce článek panu Faulhammerovi z jednání
ZaM, které proběhlo 22. 4., když byla uzávěrka
čísla 18. 4.? Odpověď je prostá. Odpovědná re-
daktorka Ing. Severová udělila výjimku na požá-
dání autora. Nevadilo jí, že toto nemá oporu ve
statutu pro vydávání Lilie, ale nakonec to není
poprvé, co se statut vydaný našimi radními ne-
dodržuje. Vážení občané, zastupitelé neroz-
hodovali o zákazu hazardu ukvapeně. Věc se
probírala na dvou jednáních zastupitelstva a na
besedě s odborníky za účasti aktivistů prosazu-
jících zákaz i zachování hazardu. Aktivisty pro
hazard zajistil pan starosta a odborníky a akti-
visty proti hazardu já. O zákazu se hlasovalo až
na čtvrtý pokus po obsáhlé diskusi, ze které

jsem byl našimi městskými médii opět cenzuro-
ván. Jenom pro připomenutí. Nejdříve se po vý-
hružném dopisu provozovatele hazardu
hlasovalo o odložení vyhlášky na další jednání.
Poté navrhl pan starosta věc revokovat a před-
ložil argumentaci aktivistů prosazujících zacho-
vání hazardu, snížení počtu heren na 3 a snížení
stávajícího počtu VLT (hracích automatů) z cca
90 na 30, ale ani to neprošlo. V ten moment se
mělo hlasovat o variantě a) úplném zákazu ha-
zardu, ale Vojtěch Stříteský zažádal a dal nej-
dříve hlasovat o svém druhém návrhu b), který
se také jmenoval zákaz hazardu, ale obsahem
by se stal jeho legalizací (cca 40-50 VLT) do let
2018 až 2019. Tato varianta by zachovala více
VLT, nežli navrhoval pan starosta, a na to jsem
také upozornil. Proč tak Vojtěch Stříteský učinil,
když chtěl hazard zakazovat, nechť vysvětlí
svým voličům. Teprve potom se hlasovalo
o úplném zákazu. Jak vidíte, věc nebyla uspě-
chaná a rád všem občanům předložím argu-
menty pro zákaz hazardu v podobě, jaké je
v současnosti. Svůj článek jsem tentokrát pře-
táhl o 14 řádků, ale doufám, že pro toto porušení
statutu Lilie dostanu od odpovědné redaktorky
paní Ing. Severové výjimku, stejně jakou dostal
pan Faulhammer u článku, který pozornému čte-
náři velice přesně popsal, jak dobře to s námi
myslí. Za to jí veřejně děkuji. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK     

SNK Patriot

Cyklobus vyjede i letos
Cyklobus brázdí každé léto Českomoravské po-
mezí už od roku 2006. Za tu dobu si našel auto-
bus uzpůsobený pro převoz jízdních kol již
mnoho příznivců, kteří jistě ocení zprávu, že
i v letošním roce bude od posledního červno-
vého víkendu vyjíždět na svou trasu po turisticky
atraktivních místech na pomezí Čech a Moravy.
Cyklisté i pěší turisté tak budou opět moci po-
znávat nejen krásy historických měst Českomo-
ravského pomezí, ale také dalších zajímavých
míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hře-
bečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, roz-
hledna na Kozlově nebo zřícenina hradu
Cimburk.

Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a ne-
děli od 27. června do 28. září, celkem tedy čtr-
náct prodloužených víkendů. Turisté se budou
moci dostat blíže k atraktivitám Českomorav-
ského pomezí díky spolupráci měst Litomyšl,
Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Po-
lička. Projekt opět podpořil také Pardubický kraj.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes
Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou
Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou a Litomyšl
do Poličky a večer zpět. V sobotu se dostanete
z Poličky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Li-
tomyšle, České Třebové, Svitav a Jevíčka a od-
poledne zpět. Nedělní trasa je vedena přes

stejná města a obce jako sobotní, ale v opačném
směru.
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který
nabízí několik možností, jak ušetřit. Výrazné
slevy jsou poskytovány dětem a osobám ZTP. Je
možné využít také výhodné rodinné, síťové a ča-
sové jízdenky.
Podrobné informace budou k dispozici v prů-
běhu června na turistickém portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. Letáky s přesným jízdním
řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou
distribuovány prostřednictvím informačních
center i na autobusových nádražích či na nádra-
žích a ve vlacích Českých drah.    Jiří Zámečník
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Mohou se diváci těšit na letní kino?

V loňském roce mohli diváci o prázdninách nav-
štěvovat kromě kina Sokol také letní kino
v areálu za sokolovnou. Objevily se však stíž-
nosti na hluk. Jak organizátoři ze Smetanova
domu vyřešili tento problém a zda se opět mů-
žeme na letní kino těšit, jsme se zeptali ředitele
Smetanova domu Leoše Krejčího: 
Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu: Letní
scénu litomyšlského kina Sokol stejně jako vloni
najdete ve Sportovním areálu za sokolovnou.
Začneme promítat již v pátek 13. června. Po zku-
šenostech z loňského roku jsme letní kino orga-
nizačně přenastavili tak, abychom co možná
nejméně obtěžovali obyvatele v přilehlých uli-

zeptali jsme se za vás cích. Za prvé jsem snížil počet promítacích dnů.
Letní kino bude tedy v provozu jednou týdně
každý pátek až do 29. 8. 2014. Za druhé při vý-
běru filmových titulů budeme dávat přednost
především pohádkám, konverzačním filmům
a komediím před akčními, neboť dynamický roz-
sah u akčních filmů je obrovský a jen těžko se
hledá kompromis. Poslední opatření, o kterém
v současné době jednáme, je navýšení repro se-
stav, aby každý divák při nižší hlasitosti dobře
rozuměl a zároveň abychom dopřáli obyvatelům
v okolí komfort nočního klidu.
Bohužel v letním kině nelze promítat dříve než
po setmění. Během června a první dekády čer-
vence tak bude začátek filmů posunut až na
21.30 hod. V průběhu prázdnin ovšem dochází
ke zkracování dne a tak budeme začátky filmů

přizpůsobovat daným světelným podmínkám.
To znamená, že v průběhu srpna můžeme pro-
mítat už v půl deváté večer. Aktuální informace
diváci naleznou na webových stránkách kina
www.kinolitomysl.cz nebo na informačních ta-
bulích přímo v areálu za sokolovnou. 
Vstupné na jednotlivá promítání činí 50 korun.
V areálu je možnost využít občerstvení i zázemí
pro rodiny s dětmi.
V červnu se diváci mohou těšit na následující
filmy: pátek 13. června Babovřesky - česká ko-
medie; pátek 20. června Nevědomí - drama,
sci-fi USA; pátek 27. června Revival - česká hu-
dební komedie. Během letní sezóny budeme
ještě promítat snímky jako Křídla Vánoc, Kame-
ňák 4, Bídníci, Plán útěku, Star Trek: Do tem-
noty a jiné. Nachystána je také série
představení pro rodiny s dětmi. Ty uvidí napří-
klad filmy jako Čtyřlístek ve službách krále, Já,
padouch, Méďa a další.

Litomyšlští studenti slavili majáles. Potřiadvacáté
tičtější dívku zvolilo Markétu Honzíkovou, stu-
dentku GAJ.
O týden později pokračoval Majáles Rockovou
nocí, která byla zpestřena vystoupením zpěváka
Ondry Sychry.  Další novinkou letošního Majáles
byl turnaj v minifotbálku , který vyhráli studenti
se SŠZaT. Pomyslnou třešničkou na dortu Majá-
les byl nádherný koncert pěveckého sboru Kos
a přátel z USA Missouri Baptist University Cho-
rale v kapli sv. Moniky.
Studentské slavnosti Majáles byly doprovázeny
výstavami výtvarných prací litomyšlských stu-
dentů. Své fotografie vystavili studenti litomyšl-
ských škol v přízemí GAJ. Vernisáž fotografické
výstavy byla velmi pěkně připravená i s hudeb-
ním vystoupením pod vedením paní profesorky
Ivany Pulgretové. Po dobu Majálesu byla před
budovou SŠZaT výstava florálních objektů se za-
hradnickou tematikou. Děkujeme městu Lito-
myšl a ostatním sponzorům, bez jejichž pomoci
by se tato náročná akce nemohla uskutečnit.
Majáles v našem městě je ojedinělý tím, že se na
jeho organizaci podílejí především studenti za
podpory členů štábu Majáles. Dokazují tak své
organizační schopnosti i chuť bavit se, sporto-
vat, prostě si užít studentské jaro. Už se těšíme
na další ročník Majáles v roce 2015.

Hana Honzíková, štáb Majáles, 
foto Jana Bisová

Na konci měsíce dubna se konaly studentské slav-
nosti Majáles, již 23. ročník, tentokrát rozloženě ve
dvou týdnech. Ukázalo se to jako dobrý nápad. 
Početný majálesový průvod zakončený v Kláš-
terních zahradách všechny nadchnul a bylo
velmi obtížné vyhodnotit ty nejlepší. Poté se tyto
masky daly do pohybu a zúčastnily se Běhu pro
Afriku aneb Postavme školu v Africe. Běhali i při-
hlížející studenti i lidé z řady veřejnosti – někteří
i několik koleček. Nakonec běžci naházeli do ka-
sičky 5 139 Kč, což je úžasný výsledek. Moc dě-
kujeme. Večer už duněl MC Kotelna soutěží
Miss-ák 2014. Výborná atmosféra, nadšené
povzbuzování fanoušků soutěžících. Volná dis-
ciplína, promenáda v ženských šatech, rozhovor
i jiné disciplíny rozhodly o tom, že 3. místo ob-
sadil Michal Petržela ze SŠZaT, 2. místo patří Da-
nielu Jemelkovi ze SPgŠ. Miss-ákem roku 2014
porota zvolila studenta Jana Filipi, rovněž ze
SPgš. Divákům se nejvíc líbil a titul Miss-ák sym-
patie 2014 obdržel Ondřej Štantejský, student
SPgŠ. K atmosféře večera určitě přispěl výborný
DJ Matěj Rychtařík.
Druhý den se soutěžilo ve sportu. V tradičním
„velkém fotbalu” porazilo mužstvo SŠZaT v po-
měru 6:1 mužstvo složené ze studentů ostatních
škol. Sportovní turnaje ovládli zástupci SŠZaT.
Vyhráli nad ostatními soupeři v ringu, volejbalu,
streeballu i v minikopané dívek. V zápasech ve

florbalu nenašli rovnocenného soupeře kluci ze
SPgŠ. Pouze v závěrečném exhibičním utkání
byli poraženi mužstvem sestaveným z peda-
gogů středních škol. Studenti technické sekce
SŠZaT, sami amatérští hasiči, připravili zajíma-
vou podívanou – ukázky požárního sportu.
Zvláštní poděkování patří organizátorům za
vzornou samostatnou přípravu celé akce. Večer
se v Lidovém domě konala soutěž Miss Majáles.
Tradiční disciplíny, mezi jinými i promenáda
v plavkách, rozhodly o tom, že 3. místo obsadila
Tereza Pacáková ze SPgŠ, ze stejné školy je i no-
sitelka titulu 1. vicemiss Erin Poláková. Vítězkou
letošního ročníku Majáles se stala studentka
SPgŠ Bára Suková. Obecenstvo jako nejsympa-

Stabat Mater ve Smetanově domě
Stabat Mater, op. 58 Antonína Dvořáka s podti-
tulem „Oratorium pro sóla, sbor a orchestr” je
poměrně rozsáhlé vokálně-instrumentální dílo
na text starého církevního hymnu Stabat Mater,
které právem náleží k vrcholům oratorní tvorby
hudební historie. V rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů a při příležitosti Roku české hudby
2014 si ho mohli diváci vychutnat 21. května ve
Smetanově domě. O neskutečný zážitek, při kte-
rém až mrazilo, se postaraly sbory Vlastimil,
Mužský sbor Litomyšl, Bendl Česká Třebová,
smíšený pěvecký sbor Smetana z Hradce Krá-
lové, dále pak Litomyšlský symfonický orchestr
a sólisté Lucie Hájková, Václava Krejčí Housková,
Dušan Růžička a David Szendiuch. Za dirigent-
ský pultík se postavil David Lukáš.  
Kolem padesáti členů orchestru a na sto dvacet
členů sboru si vzalo na bedra velice těžký úkol.
„Skládám jim velkou poklonu, protože Stabat
Mater je vrcholným a velmi náročným dílem i pro
profesionály. Amatéři, kteří se scházejí jednou
týdně, šli do toho a celý rok se scházeli nad
tímto dílem, trénovali a absolvovali několik sou-
středění,” říká ředitel Smetanova domu Leoš
Krejčí a dodává: „Antonín Dvořák platí za skvě-
lého skladatele světového renomé. Jeho skladby
jsou fantastické. 9. symfonie patří mezi tři nej-

hranější na světě. Stabat Mater je také velmi
hrané dílo po celém světě. Je Dvořákovo
vrcholné, svojí náročností, nápaditostí, orches-
trace je skvělá, sólové party jsou na hranici mož-
ností sólistů a přitom jim dávají možnost ukázat
svůj um. Klobouk dolů před tímto dílem.” Jednou
ze sólistek byla Lucie Hájková z Národního di-
vadla Praha, která potvrzuje náročnost díla i pro
ni. „Obnáší to dlouhou přípravu, protože je to
technicky náročný part pro soprán. Je to na-
psané převážně na přechodových tónech a ty
tóny k tomu jsou dlouhé držené, takže si myslím,
že se to nedá zazpívat jen tak z listu, ale přináší

to velkou přípravu.” Podle sopranistky je Stabat
Mater hluboké dílo, které na ni působí velice
silně. „Pro mě jsou nejkrásnější části, ve kterých
zpívám, ale i sólový kvartet. Nejtěžší, ale i nej-
krásnější je pro mě i duet s tenorem. Je to nád-
herně vystavěná část,” upřesňuje Lucie Hájková
a smeká poklonu: „Pro sbor je to náročné dílo
a myslím si, že se toho zhostili se ctí.” 
Stabat Mater má dva základní oddíly, rozdělené
celkem na deset částí (první 1-3, druhý 4-10). Jed-
notlivých částí se spolu s instrumentální složkou
proměnlivě účastní v různých kombinacích sólové
party a sbory, což je typickým rysem Dvořákovy
práce s hlasy. Text a foto Jana Bisová

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo: Pololetní bilance městské knihovny •
Domov pro seniory Ledax Vysoké Mýto má vol-
nou kapacitu • Projekt pomoci po vážném úrazu
• S projektem fúze nemocnic pomáhá i respek-
tovaná auditorská firma 9 Jak správně pečovat
o topidla, komíny a kouřovody • Služby hospo-
dářské komory ve Svitavách • Kraj Smetany
a Martinů: Široký Důl se představuje • Senzace
v ZŠ Dolní Újezd • Probuďme sebe i ostatní •
Věrnostní program NPÚ „Klíč k památkám”

co se do Lilie nevešlo 
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Přihlaste projekty
do Burzy filantropie

Metrans oslovil dopravce: „Poučte vaše řidiče”
Koncem dubna se sešli zástupci místních samo-
správ, státní správy, generálního ředitele firmy
Metrans, silničářů i dopravního inspektorátu Po-
licie České republiky na jednání v Semaníně. Se-
tkání bylo mimo jiné reakcí na požadavky
petičního výboru a zastupitelů této a okolních
obcí. Tématem se stala možná regulace kami-
onové dopravy do překladiště Metrans a také
druhotné zatížení okolních obcí. Litomyšl na jed-
nání připomněla dohodu s Metransem, který
před roky sliboval, že kamiony centrem města
jezdit nebudou. 
„Před dvěma třemi roky bylo jasně řečeno, že ka-
miony budou jezdit po silnicích I. třídy,” uvedl sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš dodal: „Hlavně kraj
by měl říct, že si to nepřeje. Jde o komunikace II.
třídy v jeho správě, a proto mu nemůže být jedno,
když mu těžká auta silnice rozjezdí.” Hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický pak po jed-
nání řekl: „Je nám všem jasné, že zásadním řeše-
ním může být až výstavba přivaděčů k budoucí
silnici R35, a to mimo osídlení. To sice nebude
hned, ale jsou možná jiná opatření, která mohou
situaci ulehčit už v nejbližší době.” Jedním z úspě-
chů jednání byl však příslib generálního ředitele
Metransu Jiřího Samka, že firma zajistí ekologické
mytí kamionů jinde než ve Sloupnici a omezí tak
druhotné zatížení okolních obcí. Reakcí na se-
tkání byl také dopis, který Metrans rozeslal všem
svým dopravcům. „Žádáme, abyste poučili vaše

řidiče o nutnosti najíždět na náš kombi Terminál
v České Třebové ze silnice I/14 přes podjezdy
a pak po silnici III/35847, v žádném případě ne-
jezdit přes zákazy v České Třebové kolem parku
Javorka a z a do Semanína přes Zádolku (Třebo-
vice) a přes Pazuchu a Suchou (Litomyšl),” píše
v něm ředitel Metransu Jiří Samek a ředitel Ter-
minálu Česká Třebová Miroslav Kotrba. Zároveň
po dopravcích požadují, aby řidiči nejezdili po sil-
nici II/358 směrem na Litomyšl, „kde se jezdí
kolem zámeckého parku (a přes obec Němčice
a jejich část Zhoř + Člupek), ale aby využívali ob-
jízdnou trasu zejména přes Opatov.” Podle sta-
rosty Kortyše nezbývá než doufat a věřit. Ovšem
jde prý o jasný signál, že Metrans problém chápe.
„Budeme si to ale hlídat,” reagoval Kortyš. Zdá se
tedy, že Litomyšl snahu omezit jízdu kamionů po-
mocí dopravního značení prozatím odložila.
„Zlepšení dopravní situace lze očekávat podle mě
také po realizaci odstavného parkoviště v prů-
myslové zóně Borek. Pokud budeme úspěšní
v jednáních, tak to bude nejpozději příští rok,” vy-
jádřil naději hejtman.
Správa a údržba silnic prozatím vyspravila nejkri-
tičtější úsek komunikace u železničních mostů.
Pardubický kraj navíc připravuje modernizaci sil-
nice Česká Třebová – Semanín a chce na ni získat
evropské dotace. Dále je potřeba rekonstruovat
úsek pod takzvanými třemi mosty od silnice I/14
až po křižovatku do průmyslové zóny a na Sema-

nín. Tam je vlastníkem Správa dopravních a že-
lezničních cest. Ta měla tento projekt za 60 mili-
onů původně ve svém investičním plánu na
letošní rok, ale posléze ho vyřadila. „Budeme usi-
lovat o to, aby se vrátil do hry,” konstatuje hejt-
man Netolický. Pardubický kraj navíc vyzval
Policii ČR k častějším namátkovým kontrolám do-
držování předpisů. „Máme totiž informace, že ka-
miony využívají kratších cest po silnicích III. třídy,
a chceme zamezit nadměrnému zatěžování
těchto komunikací,” dodal hejtman.  -bj-

Neznáte člověka za dveřmi? Neotvírejte!
„Mám pro vás výhodnou smlouvu. Na plynu
a elektřině můžete ušetřit tisíce korun,” tak
nějak začíná návštěva podvodníka v bytě důvě-
řivého seniora. Důležité je nepodlehnout „vý-
hodným” nabídkám a nenechat se okrást. Na
toto téma se uskutečnila v úterý 6. května be-
seda v Ruce pro život v Litomyšli. Ve městě se
totiž množily návštěvy jakýchsi prodejců ener-
gií.
V Litomyšli se několikrát stalo, že na seniory za-
zvonili prodejci a distributoři levných energií.
Přesvědčovali lidi, aby k nim přestoupili.
A mnohdy to ani nebyla pravda. „Toto jednání
řeší Policie České republiky. Poměrně často vy-
jíždíme k lidem, kteří nám volají, že jim někdo
chodí nabízet levnější energie a nepřejí si, aby je
tito distributoři obtěžovali. Přijedeme do bytu,
protože se jedná o porušení vyhlášky města,
a prodejce vykážeme,” vysvětlil Karel Rajman,
velitel Městské policie v Litomyšli.  
Podvodníci si vybírají především seniory, kteří
pro ně představují snadnou kořist. „Důvodem,
proč se podvodníci zaměřují právě na seniory, je
to, že se cítí osamoceni. Přivítají jakýkoliv soci-
ální kontakt. Finty jsou různé, dostanou se do
bytu a nabízejí lákavé slevy na energiích," uvedla

Hana Kaizarová, inspektorka ze svitavské poli-
cie, která se zabývá prevencí této trestné čin-
nosti. Na besedě seniorům vysvětlila, jak se mají
zachovat, pokud k nim přijde na „návštěvu” pod-
vodník. Hlavně se neunáhlit. „Především by u ta-
kových věcí neměli být senioři sami s cizím
člověkem v bytě. Doporučuji si přizvat někoho
z rodiny. A než podepíše nějakou smlouvu, aby
si to společně dobře promysleli,” radí Hana Ka-
izarová. Pokud už ale senior svým podpisem
stvrdil pochybnou smlouvu, je potřeba urych-
leně jednat a obrátit se na policii prostřednic-
tvím linky 158. „Důležité pro nás je, aby si lidé
zapamatovali popis pachatele, výšku, věk, oble-
čení a další věci,” podotkla inspektorka. Problé-
mům se ale lidé vyhnou, pokud neznámým
lidem ani neotevřou. Dveře u bytů mají kukátko,
někde bezpečnostní řetízek. Pokud dotyčnou
osobu senior nezná nebo k němu nemá důvěru,
tak ať neotevírá.
A navíc! Poctiví prodejci se za svým klientem
rádi vrátí. „Pokud to jsou poctiví obchodníci, ne-
budou tlačit a dají na rozmyšlenou pár dní a vrátí
se za seniorem. Důležité je se neunáhlit v roz-
hodnutí, když jim někdo doma nabízí výhodné
zboží,” dodala na závěr Hana Kaizarová.    -red-

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na www.cms-tv.cz. Podívejte se na: 
• Podomní prodejci nacházejí nové triky
• Květnová tisková konference města
• Koncert k 300 letům založení chrámu piaristů
• Chcete titul Místo přátelské rodině?
• Známe Miss Majáles 2014
• Rekordní majálesový průvod
• Zastupitelstvo zakazuje herny i kasino
• Alej filosofů znovu osázena
• Jarmark Dne Země zmokl
• Obnažená Veronika Š. Bromová 

litomyšlská TV na internetu

Litomyšlský TOP týden 
Tzv. TOP týdny jsou jed-
ním z výstupů projektu
s názvem Putování po
historických městech

Čech, Moravy a Slezska. V Litomyšli jde o týden,
který je doslova nabitý akcemi, a proto nepro-
hloupí ten, kdo si naplánuje návštěvu našeho
města někdy mezi 27. červnem a 6. červencem
tohoto roku. Právě v tomto týdnu vrcholí 56. roč-
ník Mezinárodního operního festivalu Smeta-
nova Litomyšl, v rámci kterého slavnostně
otevřeme Händlovým Mesiášem revitalizovaný
chrám Nalezení sv. Kříže, probíhá 10. ročník
Smetanovy výtvarné Litomyšle, zahajujeme 16.
ročník Toulovcových prázdninových pátků, při-
pravíme azyl pro Setkání přátel komorní hudby
a Mezinárodní interpretační kurzy, zahájíme ce-
loprázdninový cyklus s názvem Středa, hudby

vám třeba. Výstavou Josef Váchal - Mystik ne-
ukázněný oslavíme 130. výročí narození tohoto
umělce a velká výstava Josef Matička - Dar Lito-
myšli nás čeká v Městské obrazárně na zámku.
V rámci tohoto týdne mohou účastníci 4. ročníku
soutěže Putování získat do své Cestovní knížky
v infocentru důležité razítko. Do soutěže je za-
pojeno celkem 18 měst, která získala titul Histo-
rické město roku. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách www.histo-
rickasidla.cz. Tři vylosovaní výherci získají pou-
kaz v hodnotě 5 tisíc Kč na ubytování v jednom
ze zapojených měst. Další tři vylosovaní se
mohou těšit na věcné dary v hodnotě 2 tisíce Kč.
Dodejme, že akci organizuje Sdružení historic-
kých měst Čech, Moravy a Slezska, jehož členem
je také město Litomyšl.        Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Neziskové organizace působící v okrese Svitavy
a Ústí nad Orlicí mohou přihlašovat svoje pro-
jekty do tradičních Burz filantropie, které i tento
rok pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spo-
lupráci s Pardubickým krajem. Možnost zapojení
do této unikátní filantropické aktivity je otevřena
až do 30. června. Neziskovky tak mohou opět zí-
skat finance a další podporu potřebnou k reali-
zaci svých projektů.
Formulář pro přihlašování projektů je možné
stáhnout na webové adrese www.nevladky.cz
v sekci Burza filantropie. Na stejném místě lze
získat i inspiraci díky prezentaci úspěšných pro-
jektů z minulých ročníků burzy, která pravidelně
probíhá taktéž v Pardubicích a Chrudimi. Po uza-
vření přihlašování bude možné na stejné we-
bové stránce i přímo hlasovat o jednotlivých
projektech v obou burzách. Ten nejpopulárnější
doplní další projekty, které vyberou sami doná-
toři z řad zástupců firemního sektoru a veřejné
správy. Finále svitavské burzy proběhne 15. října
v Litomyšli, orlickoústecké poté 22. října v sa-
motném Ústí nad Orlicí.
V obou okresech se Burzy filantropie konají již
potřetí, mnoha neziskovým organizacím jsou tak
dobře známé díky minulé účasti. Šanci uspět
mají ovšem i nováčci. Finanční nebo materiální
podpora přitom není jedinou odměnou, kterou si
z burzy odnesou. „Neziskovky mají taktéž uni-
kátní možnost prezentovat svou činnost a navá-
zat bližší vztahy se zástupci firemního sektoru
i veřejné správy. V minulosti jsme mohli sledovat
mnoho organizací, které touto cestou nalezly
dlouhodobé partnery. Rád bych proto vybídl
všechny neziskové organizace Svitavska a Orlic-
koústecka k přihlášení do letošního ročníku
burzy. Věřím, že už samotná účast bude pro ně
přínosná,” dodává Pavel Šotola, radní Pardubic-
kého kraje zodpovědný za sociální věci a nezi-
skový sektor. 
Neziskovky se budou moci taktéž 11. června v Li-
tomyšli zúčastnit přípravného semináře pro při-
hlášené z obou okresů. Zde mají šanci nanečisto
představit svůj projekt, procvičit si tak svoje pre-
zentační dovednosti a získat užitečnou zpětnou
vazbu na svůj výstup. „Přípravné semináře po-
řádáme již druhým rokem. Je znát, že díky nim
kvalita prezentovaných projektů stále roste,”
uvádí Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek
Pardubicka.                                                     -red-
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Závěr projektu modernizace
iktového centra
Před třemi lety podala Litomyšlská nemocnice,
a.s., žádost o dotaci na modernizaci neurolo-
gické jednotky intenzivní péče. Na konci roku
2011 byl ministerstvem vybrán projekt Litomyšl-
ské nemocnice jako jeden z nejlépe připrave-
ných. Od této chvíle se začaly všechny okolnosti
vyvíjet spíše proti zdárnému dokončení projektu.
Již rozhodnutím o přidělení dotace došlo k více
jak 1,0 mil. Kč redukci původně požadovaného
technického a finančního rozsahu. Následovala
složitá příprava zadávacích dokumentací (ZD) do
soutěží na dodavatele jednotlivých přístrojů.
V době, kdy byl již mustr základní ZD včetně ob-
chodních podmínek téměř připraven, vstoupila
k 1. 7. 2012 na scénu novela zákona o zadávání
veřejných zakázek a velmi dlouhou dobu nebyl
znám právní výklad mnoha stěžejních paragrafů.
Teprve ke konci roku 2012 byla odsouhlasena ZD
na první skupinu přístrojové techniky a soutěž
mohla být vyhlášena v dubnu 2013.
V prvním červencovém týdnu 2013 byly konečně
vyhlášeny soutěže i na pořízení přístrojů z druhé
a třetí skupiny, kde právě příprava ZD na třetí
skupinu – pořízení biochemického analyzátoru
pro potřeby oddělení klinické biochemie - byla
jednoznačně nejsložitější. Mimo soutěž na do-
dávku přístroje byl v tomto případě soutěžen zá-
ruční a pozáruční servis přístroje a nákup
biochemických reagencií na dobu šesti let za
předpokládanou cenu přesahující 10 mil. Kč.
Bohužel v druhé polovině roku 2013 dolehla na
české zdravotnictví plně krize a nedostatek
peněz investovaných do zdravotnictví zapříčinil
snahu všech dodavatelů „urvat” to poslední, co
trh ještě nabízí. To se projevilo ve 2 návrzích na

přezkum k Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže. Některé podané nabídky byly nepřijatelné
a musely být vyřazeny a nemocnice neměla
jinou možnost, než soutěž zrušit a vypsat novou
(některé části i vícekrát) z důvodu hodnocení
jedné nebo žádné nabídky. Oba návrhy na pře-
zkum byly ÚOHS zamítnuty. Nakonec se tedy
povedlo všechny přístroje zdárně odsoutěžit
a vybrat obvykle velmi kvalitní přístrojovou tech-
niku, jakou jsou bezesporu plně vybavená JIPová
lůžka, dýchací přístroje, 2 ultrazvuky, přístrojová
technika pro nácvik koordinace pohybů po moz-
kových příhodách nebo biochemický analyzátor.
Aktuální celková výše dotace činí 21 621 646 Kč.
Z toho krajská spoluúčast činí max. 3 243
247 Kč. Dosud je profinancováno cca 14 mil. Kč
a úspora oproti schválenému rozpočtu i po dvo-
jitém zvýšení DPH bude více jak 3,0 mil. Kč a to
díky otevřenému způsobu vedení výběrových ří-
zení.
Na závěr zbývá uspořádat den otevřených dveří
neurologie a závěrečnou tiskovou konferenci,
které se budou účastnit zástupci Pardubického
kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR. V den ote-
vřených dveří bude k nahlédnutí nová přístro-
jová technika, lékařský personál ochotně odpoví
na případné dotazy a bude připraveno i drobné
pohoštění pro návštěvníky. Těšíme se tedy na
vaši návštěvu v Litomyšlské nemocnice ve
středu 25. 6. 2014 mezi 13. a 17. hod.

Václav Andrle
Tento projekt - Litomyšlská nemocnice, a. s.,

„přístrojové vybavení iktového centra - iktové
jednotky"  je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 7. 6. MUDr. Kašparová
Ne 8. 6. MUDr. Sláma
So 14. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 15. 6. MUDr. Jindrová
So 21. 6. MUDr. Paseková
Ne 22. 6. MUDr. Sláma
So 28. 6. MUDr. Sláma
Ne 29. 6. MUDr. Sláma
So 5. 7. MUDr. Slavík
Ne 6. 7. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského oddě-
lení, tel. 461 655 269
So 7. 6. MUDr. Filová
Ne 8. 6. MUDr. Filová
So 14. 6. MUDr. Jung
Ne 15. 6. MUDr. Sadílková
So 21. 6. MUDr. Beňová
Ne 22. 6. MUDr. Pilařová
So 28. 6. MUDr. Kopecká
Ne 29. 6. MUDr. Pecinová
So 5. 7. lékař neuveden
Ne 6. 7. lékař neuveden

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 7. 6. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 8. 6. Ústavní lékárna 461 655 530
So 14. 6. Na Špitálku 461 615 034
Ne 15. 6. Ústavní lékárna 461 655 530
So 21. 6. U Nemocnice 461 615 617
Ne 22. 6. Ústavní lékárna 461 655 530
So 28. 6. U Slunce 461 612 678
Ne 29. 6. Ústavní lékárna 461 655 530
So 5. 7. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 6. 7. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7.-8. 6. MDDr. Orgonášová Lenka
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
14.-15. 6. MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461 615 414
21.-22. 6. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
28.-29. 6. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
5.-6. 7. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236

Rozpis služeb

Investice do Litomyšlské nemocnice
Dobrou zprávou pro Litomyšlskou nemocnici,
a.s., je informace o třech plánovaných investič-
ních akcích. Nemocnice například získá nové pří-
strojové vybavení nebo zateplí budovy, a to
v celkové výši necelých 73 milionů korun. 
„Pardubický kraj připravil pro Litomyšlskou ne-
mocnici na nejbližší období tři významné inves-
tice, na nichž se podílejí evropské fondy,”
potvrdila Kateřina Procházková z Oddělení ko-
munikace kanceláře hejtmana Pardubického
kraje. „Nepamatuji za deset let takovou investici,
která se v letošním roce a roce příštím v nemoc-
nicích kraje chystá,” řekl náměstek hetmana
Pardubického kraje Roman Línek. Do přístrojo-
vého vybavení pro ARO, interní oddělení a na vy-
bavení pokojů bude investováno do září 2015
celkem 22,5 milionu korun. Dalším projektem je

přístrojové vybavení iktové jednotky za 21 mili-
onů korun, které bude dokončeno do závěru le-
tošního roku. „Nezanedbatelným projektem je
také zateplení budov interny, pediatrie a labora-
toří do června 2015 za 25 milionů korun a zate-
plení budovy ředitelství do srpna 2015 za 4,3
miliony korun,” upřesnila Kateřina Procházková.
„Další investice se nabízí. Je tady samostatný
problém, a to je Klára. Personál je skvělý, pod-
mínky budovy však neodpovídají. Velmi by se na-
bízel přesun z Kláry do dnešní interny. Ten
projekt se mi líbí,” uvedl Roman Línek. Peníze
z prodeje by prý skončily v Litomyšlské nemoc-
nici. Problém je ovšem nutné kofinancování kra-
jem. „Naprosto objektivně je třeba projekt
připravovat a hledat zdroje, abychom ho mohli
realizovat,” dodal náměstek hejtmana.        -bj-

V pátek 2. května schválil Výbor Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod další pro-
jekty, které budou podpořeny v rámci Regionál-
ního operačního programu. Mezi čtrnácti
úspěšnými projekty za celkem 91 miliónů korun
je také nový projekt „Českomoravské pomezí –
navlékněte si svůj náhrdelník zážitků”, který je
zaměřen na propagační a marketingové aktivity
stejnojmenné turistické oblasti.
V rámci uvedeného projektu bude realizován
soubor aktivit prezentujících region vymezený
městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,

Svitavy a Vysoké Mýto jako oblast ideální pro
milovníky historie a památek, ale také vyzna-
vače hodnotných kulturních zážitků, přírodních
krás či unikátních technických atraktivit i ak-
tivní trávení volného času. Českomoravské po-
mezí bude v následujících dvou turistických
sezónách propagováno klasickými formami,
jako jsou tištěné materiály, prezentace na ve-
letrzích cestovního ruchu a akcích nebo inter-
netová a tištěná inzerce. Chybět nebude ani
kampaň v digitálních kinech a multikinech po
celé České republice nebo nová hra pro návštěv-

níky regionu spojená se soutěží o atraktivní ceny.
Českomoravské pomezí bude ale při realizaci
projektu vycházet také z nových marketingo-
vých trendů. Vznikne tak například elektronický
katalog a turistická aplikace pro uživatele
chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení.
Součástí projektu bude také monitoring náv-
štěvnosti regionu využívající analýzy zbytkových
dat mobilních operátorů, který poskytne infor-
maci o počtech turistů přijíždějících do Česko-
moravského pomezí z jiných regionů České
republiky a ze zahraničí i další zajímavé statis-
tiky.
Celkové náklady projektu, který bude realizován
od května 2014 do září 2015, jsou 6 773 tis. Kč,
přičemž dotace z ROP Severovýchod pokryje
100 % uznatelných nákladů.        Jiří Zámečník

Další marketingový projekt Česko-
moravského pomezí dostal zelenou
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Úplný zákaz tvrdého hazardu Litomyšli
a jeho obyvatelům jen prospěje
Reaguji na dopis provozovatele herny Jana Faul-
hammera, který v květnovém vydání Lilie osočil
z nezodpovědnosti zastupitele, kteří prohlaso-
vali vyhlášku o nulové toleranci k tvrdému ha-
zardu, a uvedu stručně pár faktů.
Pokud je pravdou, že ročně přinesly poplatky
z hazardu do městské poklady až 7 milionů
korun ročně, mohu jednoduše spočítat, že po
zákazu hráči hraním na „proherních" přístrojích
pana Faulhammera a dalších provozovatelů pro-
hrají v Litomyšli kolem 140 milionů korun čistého
ročně. Ano, poměr sumy proher k odvodům do
městské poklady je zhruba 1:20. O těch 140 mi-
lionů teď obyvatelé Litomyšle bohatší a budou
je moci utratit za potřebné zboží a služby. Nebo
také platit své dluhy, alimenty či je investovat do
podnikání a podobně.
Tím se dostáváme k otázce, co si počnou ti, kteří
budou muset být propuštěni z heren, které za
pár měsíců ministerstvo zavře. Máme zkuše-

nost, že ve všech městech, kde herny mizí, bývají
prostory posléze obsazovány běžnými provozy.
Jde o kavárny, prodej oblečení, služby či opravny,
květinářství, prodejny aut atd. Na přání dodám
fotografie. A v těchto prodejnách budou samo-
zřejmě potřeba také noví zaměstnanci. 
Na závěr zmíním, že ČR je podle dat z posledních
let zemí, kde máme nejvíce proherních přístrojů
na obyvatele. V mnoha civilizovaných zemích
světa je buď tvrdý hazard (VLT, VHP, elektrome-
chanická ruleta) buď úplně zakázán, nebo velmi
tvrdě regulován. 
Matematici vám potvrdí, že s automaty nejde
nikdy dlouhodobě vyhrát, prostě jsou nastavené
tak, aby peníze přinášely jen těm, kdo je provo-
zují. Odborníci na závislosti - adiktologové -
vám potvrdí, že nikdo, kdo častěji „hraje maty”,
to nedělá proto, že mu to přináší štěstí, ale pro-
tože prochází některou z fází patologické závi-
slosti. Její důsledky vám vyčíslí kriminalisté,

z dopisů čtenářů

Poděkování řediteli Janu Piknovi
Vážený pane řediteli!
Byl to skvělý nápad uspořádat po 20 letech
vzpomínkový den na setkání sedmi prezidentů
a hlavně Václava Havla. Muselo to být velké
množství práce, času, stresu, ale i kreativity. Vý-
sledek pro nás návštěvníky a věřím, že i pro Vás
organizátory, byl ale úžasný: znovu jsme vpluli
do atmosféry jako před těmi mnoha léty, která
utekla jako voda, a vlastně ještě lépe a klidněji
jsme si ve výborné atmosféře, při skvělém se-
rvisu (tedy „hostesky” byly brilantní!) vše při-
pomněli. Díky Vámi pozvaným hostům,
především panu Miroslavu Brýdlovi, ostatním
pamětníkům, současně činným správcům města
a renomovaným novinářům a politologům jsme
si užili pravý den „občanské společnosti”. Spolu
se Srdcem pro Václava Havla a nostalgicky vtip-

nou lavičkou před vchodem do zámku to byl
nejen krásný zážitek, ale zůstává i havlovský
odkaz pro nás i návštěvníky Litomyšle.
Pane řediteli, vážím si Vaší práce, která neoce-
nitelným způsobem propaguje známost našeho
města a nám, kteří zde po léta bydlíme, oboha-
cuje a zpříjemňuje běžný život.  Těžko si dovedu
představit, kolik úsilí dá jenom příprava na Sme-
tanovu Litomyšl. Proto děkuji i za to, že jste se
pustili do této vzpomínkové akce a také do vzpo-
mínkových slavností M. D. Rettigové. Historie
k našemu městu neoddělitelně patří a také díky
Vám si na své přijde naše duše i tělo! Vyřiďte
prosím můj dík také všem Vašim spolupracovní-
kům, kteří mají na tom všem svůj velký podíl. 
Srdečně zdravím a už se těším na „Husičku”.  

Helena Macková, Litomyšl

Washington
„předběhl” Litomyšl
Busta bývalého presidenta Václava Havla od so-
chaře Lubomíra Janečky „zamířila” 20. 5. 2014 do
budovy Kongresu v USA. V listopadu ji k výročí
pádu komunismu umístí v kongresové budově.
Václav Havel je po britském premiéru Winstonu
Churchillovi a švédském diplomatu Raoulu Wal-
lenbergovi teprve třetí Evropan, kterému Kon-
gres udělil tuto poctu! A v Litomyšli, kterou díky
emeritnímu starostovi Miroslavu Brýdlovi před
20 roky šest prezidentů a Václav Havel navštívili,
není nic pojmenováno. Deska za zámeckými
vraty je jen skromná připomínka. Litomyšl má
tedy do 17. listopadu t.r. čas najít místo, které
bude na počest Václava Havla pojmenováno!
Když máme na Hradčanech sál Valdštejnů
a další, proč by nemohl na našem zámku být Ha-
vlův sál. Po roce 1948 traktorová stanice, poté
jízdárna. Myslím si, že by to bylo vhodné. Na
slavnostní vzpomínkové akci při 20. výročí se-
tkání sedmi prezidentů na zámku byl tento
návrh podán a setkal se s velkým potleskem.                     

Jaroslav Jiráček 
a mnoho dalších spoluobčanů

Jak nakreslit dům
do Litomyšle
Pokud se vám to poštěstí a vy máte tu možnost
– štěstí navrhnout dům do Litomyšle, potom je
nutně nezbytné: Zaparkovat na náměstí a projít
loubím až na konec a jen zlehka si nevšímat roz-
verných fasád měšťanských domů naproti. Kou-
pit si smaženku v mlíčňáku a zapít to kávou
v kavárně za rohem. Pozorovat děti krmící
amury v máchadle Mariánského pramene a při
odchodu nezapomenout na anděla z lunety sa-
lonku. Vystoupat po kamenném schodišti
k zámku a obléct si tričko s motivem psaníčka.
Zchladit si unavené nohy v kašně Klášterních za-
hrad a nenechat se zlákat ani hudbou, ani so-
chami. Dál pokračovat pod stínem lip hřbitovem
a alejí bříz dojít až do Líbánek, kde všechny lid-
ské výjevy jako by vystoupily z obrazů Kamila
Lhotáka a kde i ten neposlednější z návštěvníků
vypadá stále spokojeně. A pak, ještě začerstva,
plni dojmů, vůní a nálad, se jen tak lehce zasníte
a dům plný esence toho města vám vklouzne
sám do mysli. Bude v něm vše, co jste v tom
místě prožili. Bude v něm souzvuk krajiny a sídla,
jakož i duet starého s novým. Některá místa
tuhle schopnost mají. Vstoupí do vás a vaším
prostřednictvím se zesílí a zmnoží. Zbývá nám
už jen to jediné: Zaparkovat na náměstí a projít
loubím až na konec…

arch. Antonín Novák, Architekti D.R.N.H.
(spoluautor návrhu městského bazénu, 

Architekt roku 2013)

Slavné i smutné výročí našeho
rodáka Bedřicha Smetany
Letos jsme na zámku oslavili 190 roků od naro-
zení Bedřicha Smetany. Dne 12. 5. 2014 jsme
vzpomněli výročí úmrtí našeho významného ro-
dáka a hudebního genia. Opět se nám vracejí
vzpomínky a okolnosti života i dalších událostí
tohoto nejslavnějšího rodáka. Jako v Litomyšli,
tak i v Jabkenicích stojí pomník Bedřicha Sme-
tany. Každý první červnový víkend se zde koná
hudební festival Smetanovy Jabkenice. V mys-
livně u dcery Žofie tu Smetana prožíval poslední
roky života, od jehož úmrtí 12. 5. 2014 uplynulo
130 roků. Hluchý Smetana miloval procházky po
lese, chodíval k altánku, kde sedával a hledal in-
spiraci, když komponoval symf. básně Tábor
a Blaník. 

V roce 1947 jeli do Jabkenic Dr. Nejedlý a bratr
farář Jaromír Metyš. Při cestě domů Metyš oslo-
vil Nejedlého: „Měli bychom také v Litomyšli za-
ložit festival Smetanova Litomyšl.” A tak to bylo!
Pan Metyš chodíval k nám do Benátek a o tom
zážitku jsme z jeho úst poprvé tuto skutečnost
slyšeli. O to více nás i rodiče mrzelo, že založení
festivalu bylo dlouhá léta určováno jedné osobě.
Víme proč. Naštěstí se podařilo umístit na Husův
sbor pamětní desku a při této slavnosti ředitel
Smetanovy Litomyšle Jan Pikna pronesl rehabi-
litační prohlášení. 
Ať se stále daří nám tak milému festivalu Sme-
tanova Litomyšl.                         Jaroslav Jiráček

sociální pracovníci či soudci: snížená schopnost
péče o děti, zvýšená kriminalita, nesplácení
dluhů, podvody, pády do dluhových pastí lich-
vářů, zanedbávání péče o děti a rozpady rodin,
snížená schopnost zaměstnanosti, náklady
státu na léčbu gamblerů, sebevraždy, vyšší so-
ciální dávky…
Myslím, že se litomyšlští zastupitelé rozhodli
velmi odpovědně, a já jim děkuji. Při mé nedávné
návštěvě Litomyšle mi množství heren i v histo-
rickém centru velmi silně kazilo dojem z jinak
nádherného městečka. Bez automatů bude Li-
tomyšl pro nás přespolní opravdovými lázněmi
ducha.           Svatopluk Bartík, spolupracovník 

protihazardního sdružení Brnění 
(www.osbrneni.cz)

Krátce
 Absolvent Gymnázia Aloise Jiráska Litomyšl

Filip Naiser byl vybrán prestižním časopisem
Forbes mezi třicítku talentovaných Čechů
a Češek, kterým je pod třicet let. Filip Naiser byl
vybrán v oboru Věda výzkum, a to jako nejmladší
z této skupiny.

 Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) od ledna
2014 spustil a provozuje informační platformu
www.portalobydleni.cz. Od stejného data se
také změnila pravidla pro všechny obyvatele,
díky změnám právních předpisů. Proto SFRB při-

pravil dotazník, který se snaží zjistit reálné zku-
šenosti se zavedením nových právních změn.
„Cílem dotazníku je získat informace o tom,
které oblasti lidem dělají problémy, a na Portálu
o bydlení jim přinášet konkrétní rady pro řešení
jejich situace,” uvádí ředitelka SFRB Eva Hel-
clová. Dotazník je dostupný na adrese:
http://www.portalobydleni.cz/ankety-a-dota-
zniky/dotaznik-k-novemu-oz-a-zok/. Samotné
vyplnění dotazníku není složité a nevyžaduje
uvádění osobních údajů.

 Nová kniha o historii obce Benátky je k dis-
pozici na Obecním úřadě Benátky (tel. 461 612 289,
úřední hodiny St 16.00-19.00 hod.).
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Michal Šimek k darům Josefa Matičky
V červnu, přesněji 14. 6. v 18.00 hod, otevře
Městská galerie Litomyšl v obrazárně státního
zámku dlouho očekávanou retrospektivní vý-
stavu Josef Matička – dar Litomyšli. Název je
symbolickým spojením dvou hlavních linií, které
bude výstava rozvíjet. Expozici opět připravuje
PhDr. Michal Šimek, jenž se již v městské galerii
podílel na výstavách Julia Mařáka a Maxe Šva-
binského a má k Litomyšli blízký vztah. Co tedy
kurátor výstavy pro návštěvníky chystá? Na to
se ho zeptala redakce Lilie:

 Josefa Matičku snad není třeba představovat.
Přesto, jak byste to udělal několika větami?
Josefa Matičku bych představil jako bytostného
malíře, který měl to štěstí, že ve svém životě
zažil ten důležitý moment, kdy se jeho tvorba
začala vyvíjet originálním, hodnotným směrem.
Je to malíř a člověk, na kterého by měli být
všichni obyvatelé Litomyšle i jejího okolí hrdí,
i když ne každému se jeho díla musejí líbit. Ale
pro město udělal strašně moc, a to je třeba re-
spektovat, ctít a také si to připomínat, aby jeho
odkaz nezavál čas.

 Jaký je základní scénář výstavy? 
Rozhodli jsme se představit Josefa Matičku
v míře i záběru tak, jak to nikdo před námi ne-
udělal. Koncepce výstavy se snaží představit jej
jako malíře a sběratele. Čili již od jeho malířských
začátků, které jsou dlouhodobě opomíjeny.
Takže k vidění bude nejen jeho vyhraněná lito-
myšlská tvorba, ale také jeho malířské začátky.
A také sbírka české moderny, kterou věnoval
městu. Letošní rok je pro Litomyšl rokem Bedři-
cha Smetany, ale s paní ředitelkou Schlaicher-
tovou jsme názoru, že pro Městskou galerii
Litomyšl má zcela výjimečné místo v její historii
Josef Matička. Proto jsme v tomto „smetanov-
ském” roce připravili tuto výstavu. Koná se na
zámku v prostorách Městské obrazárny, připra-
vujeme také publikaci s bohatým obrazovým do-
provodem.

 Kolik děl a z kterých sbírek bude na výstavě
prezentováno? Jaký je vlastně dar Josefa Matičky
Litomyšli? 
Představeno bude více jak 150 prací, hlavně ob-
razů, z mnoha soukromých i státních sbírek,
z Národní galerie, Židovského muzea, Památ-
níku Terezín a mnoha dalších. Celkem máme asi
30 různých zapůjčitelů. Základem jsou samo-
zřejmě fondy Městské galerie Litomyšl. Bude to
opravdu velká výstava, jakou Litomyšl Matičku
ještě nepoctila. Dar Litomyšli má dva významy -
jednak tak chápeme Matičku jako malíře, který
je pro Litomyšl výtvarným darem, protože její
kouzlo zachytil tak, jako nikdo jiný. A jednak si
uvědomujeme, že podstatnou část své tvorby
městu věnoval. A nejen tu, také mu věnoval svou
sbírku českého moderního umění. A tam na-
jdeme opravdové skvosty - Filla, Čapek nebo Zr-
zavý, jaké můžete obdivovat v Národní galerii
v Praze. Takže Litomyšl má rozhodně za co být
Josefu Matičkovi vděčná. Hrozně okouzlující byla
reakce těch, kteří jej znali a kteří na něj neza-
pomněli. Přispívali svými vzpomínkami i díly,
která vlastní, k doplnění té bohaté mozaiky, kte-
rou jsme museli dávat po necelých 40 letech po-
měrně složitě dokupy. I jejich dar nám pomohl
vytvořit obraz Matičkova daru Litomyšli.

 Jistě na výstavě nebudou pouze výtvarná
díla. Čím bude doplněna?
Snažili jsme se připravit výstavu, která zahrne
Matičkův život v co největší míře. Takže kromě
obrazů nabídne třeba ojedinělou kolekci bibliofi-
lií, které Matička vydával. Až při přípravě této vý-
stavy zjistila paní ředitelka Schlaichertová, že
Matička kolem roku 1918 vydal celou řadu bibli-
ofilských tisků. A to je určitě novinka i pro ty,
kteří znají Matičku z předchozích litomyšlských
expozic velice dobře. Na výstavě bude k dispo-
zici dosud nejúplnější Matičkův životopis, do-

plněný desítkami dobových fotografií, takže
vedle výtvarných děl nabídneme především
opravdu první možnost seznámit se detailně
s Matičkovým životem. Objevili jsme také
posmrtný otisk Matičkovy ruky, který pořídil Ol-
bram Zoubek. Ten realizoval i sochu na Matič-
kově hrobě a studii této sochy se nám na
výstavu také podařilo získat.

 Vy sám jste věnoval galerii obraz. Co vás
k tomu vedlo?
Jednalo se jen o takovou drobnost, ale souvise-
jící s Litomyšlí. A protože v inventáři městské ga-
lerie se nenacházela, řekl jsem si, že by tomu tak
být mělo. Když se podíváte na historii městské
obrazárny, její bohaté sbírky byly založeny právě
na darech mecenášů a podporovatelů obrazárny
a galerie. A jako předseda kuratoria městské ga-
lerie se jen snažím v rámci svých možností ctít
tuto krásnou historickou zvyklost. Už proto, že
přede mnou v obrazárně působila řada mnohem
významnějších osobností, beru tu spolupráci
jako velký závazek. Takže pevně doufám, že to
nebyl dar poslední.

 Píšete k výstavě katalog. Co v něm najdeme?
Katalog je vlastně spíše knihou než výstavním ka-
talogem. Nabízí poněkud odlišné uspořádání než
výstava, kde musíme vycházet z prostorové dis-
pozice zámku. Pro mě je nejcennějším přínosem
knihy, potažmo výstavy, že jsme k práci přistupo-
vali jako k práci na monografii a velké retrospek-
tivě. Dana Schlaichertová a Zuzana Tomanová
věnovaly archivní badatelské přípravě výstavy mi-
mořádnou pozornost, takže v ní je množství život-
ních údajů i dobových fotografií, jaké žádná kniha
o Matičkovi dosud nenabídla. Což se vlastně týká
i výstavy. Moji snahu o objektivní posouzení jeho
tvorby samozřejmě musí posoudit divák či čtenář,
ale přál bych si, aby každý, kdo otevře knihu či při-
jde na výstavu, pochopil, jaký Josef Matička byl, jak
maloval a proč tak maloval. Myslím, že výstava
překvapí nejen jeho příznivce, kteří mají pocit, že
Matičku znají, ale i ty, kteří jeho tvorbu příliš v lásce
nemají. Takže ani ti by si ji neměli nechat ujít.
Podle ředitelky Městské galerie Litomyšl výsta-
vou město splácí dluh manželům Matičkovým za
mimořádnost daru. Kdo věnoval městu tak mi-
mořádný dar? Obrazy nesmírné hodnoty. Kdo si
tak zamiloval Litomyšl a maloval její život a zá-
koutí v takové míře ve 20. století? Josef Matička.
Výstava potrvá od 14. 6. do 28. 9. 2014. 

Ptala se Jana Bisová

Doposud největší projekt Městské galerie Li-
tomyšl v její dosavadní činnosti, vyvrcholení
její výstavní sezóny – tím vším se může pyšnit
výstava Josefa Matičky – Dar Litomyšli. Vý-
stava, která spojila více než 20 odborných
institucí v celé České republice, mimo jiné
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Národní
galerii v Praze, Památník národního písemnic-
tví, Židovské muzeum v Praze, Archiv hlavního
města Prahy, Muzeum i Galerii hlavního města
Prahy, Oblastní galerii v Liberci, Archiv ČVUT,
Akademii výtvarných umění v Praze a mnoho
dalších odborníků, se uskuteční v Městské
obrazárně ve 2. patře zámku Litomyšl od
15. června do 28. září. Slavnostní vernisáž
se koná 14. června od 18.00. 
„Městská galerie Litomyšl při svém bádání
a přípravě katalogu velmi úzce spolupraco-
vala se všemi odbornými institucemi města
a za jejich nasazení a podporu jim patří ob-
rovský dík – jednalo se hlavně o Státní ob-
lastní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli,
Regionální muzeum v Litomyšli, ale i Fakulta
restaurování UPCE či Střední zahradnickou
a technickou školu. Zasvětili jsme rok osob-
nosti Josefa Matičky s jediným cílem - připra-
vit výstavu a její katalog odkrývající
naprosto nově objektivní zhodnocení tvorby
umělce Josefa Matičky (1893–1976). A naše
úvahy se potvrdily, díky archivnímu bádání
dojde k naprostému přehodnocení jeho
tvorby,” říká ředitelka Městské galerie Lito-

myšl Dana Schlaichertová a pokračuje: „Díky
zápůjčkám od více než 30 zapůjčovatelů
z celé republiky uvidíme retrospektivu
umělce, jehož značná, avšak nikoli jediná
část tvorby je zasazena do prostředí Lito-
myšle. To nejpodstatnější penzum obrazů
bude ze zápůjček od soukromých sběratelů,
kteří ochotně přispěli k výstavě. S upřímnými
díky děkujeme těm všem, kteří s galerií po-
slední rok spolupracovali a napomáhali
i třeba osobní vzpomínkou k poskládání
střípků minulosti a tím k poznání osobnosti
a života Josefa Matičky a jeho ženy Anny.” 
Výstava by však nemohla vzniknout pouze
z entusiasmu pracovního týmu, lidí kolem
výstavy, ale byla podpořena grantem Pod-
pora kulturních aktivit v Pardubickém kraji
v roce 2014 a hejtmanem Pardubického
kraje. „Velký dík za podporu patří však
především městu Litomyšl, dále pak Galerii
Kroupa, restauraci U Kolji, tiskárně H.R.G.,
firmě Story Design, Vinárně U Mydláře
a Státnímu zámku Litomyšl. Bez jejich po-
moci by nemohla být připravena reprezen-
tativní výstava s kolem 150 prezentovanými
díly a 180stránkový katalog s kolem 90 fo-
tografiemi a reprodukovanými obrazy.
K výstavě jsou připraveny mimo jiné ko-
mentované prohlídky s kurátorem vý-
stavy: 16. 6. (16.00), 27. 7. (14.00), 14. 9.
(14.00) a další doprovodný program ga-
lerie.                                                       -red-

Máj, 1954, Litomyšl

 Jaký je váš vztah k Litomyšli, sahají sem vaše
rodinné kořeny, a k umělcům s Litomyšlí spja-
tých? 
Já sám jsem na tom s Litomyšlí vlastně stejně
jako Josef Matička. Také odtud nepocházím, až
postupně objevuji její krásu a kouzlo. Moje ba-
bička byla z Litomyšle, znala Josefa Matičku,
Bohdana Kopeckého, tatínek má k městu také
vřelý vztah, protože má s městem spojenu řadu
zážitků z dětství. Mě sem ale nakonec zavedly
obrazy - přišla první výstava, ta byla v roce 2010
v Galerii Kubík, pak druhá, pro kterou jsem psal
panu Kroupovi katalog. Pak mě oslovila paní ře-
ditelka Dana Schlaichertová z městské galerie
ohledně přípravy Mařákovy výstavy a najednou
je tu už pátá výstava, na které se v Litomyšli po-
dílím, z toho čtvrtá, kterou zaštiťuji jako kurátor
a spoluautor. A bylo by hezké, kdyby jich ještě
pár bylo.



10

Povodeň přišla nečekaně ve čtvrtek odpoledne
17. května 1984. Velká voda dostihla město od
prokopané Primátorské hráze. Směrem od Pa-
zuchy a Vlkova strhla voda při bouřce stoh
slámy, poničila bramborová a kukuřičná pole.
Nánosy zaplavily dolní část Lidické ulice, kde
byl právě dobudovaný kanál do řeky a byl za-
kryt mříží. Drahoška, ten malý potůček, který
roky tekl volně za hasičskou zbrojnicí a vedle

Po stopách let minulých - díl 30.
Povodeň 1984 – květen

seriál

Masy vody se zastavily v dolní části náměstí, pro-
tože voda bočními ulicemi nestačila odtékat.

Zaparkovaná auta, malé vozíky se stále více po-
nořovaly do vody, nejvíce pak od dnešní Kom.
banky dolů k pedag. škole.

Celá dolní část byla pod vodou i s auty, lidé v re-
stauraci Slunce stáli na stolech.

V nejhlubším místě u tehdejšího bufetu bylo téměř
po střechu uvězněno osobní auto.

Další den se úklid obchodů a náměstí nezastavil.
Třeba před truhlářstvím u domu pana Kajzrlíka.

Pomník BS
i s výzdobou
byl ponořen do
vody. Autobusu
za ním se však
ještě podařilo
odjet.

Voda zasáhla i domy na horním náměstí, zejména
obchody s domácími potřebami a gramodeskami.

Závody dodaly techniku i pracovníky na odvážení
bahna.

Nejvíce postiženo vodou bylo sedlářství a také kni-
hařství.

Ve Šmilovského ulici poničila voda řadu domů,
sklepů a voda se dál dostávala na náměstí

K pomoci se hlásili i školní děti v dopoledním vy-
učování, sousedi a kdo měl vůli pomáhat.

Voda začala rychle stoupat na náměstí od radniční
věže dolů kolem podsíní.

kapličky, již své v minulosti dokázal. Je známá
povodeň z roku 1941, ale nebyla tak rozsáhlá. 
Ucpaný průchod novým kanálem přinesl zpus-
tošení zahrad a domů směrem k náměstí, po
kterém se voda valila na dolní část náměstí
a vytvořila bazén. Vodní živel prošel řadou ob-
chodů, poničil zahrady a sklepy, zaplnil dolní
náměstí vodou a uvěznil ve vodě řadu automo-
bilů. Dosáhl kolem pedagogické školy výšku

přes 140 cm. Voda odtékala několik hodin
a celé další dny bylo město a náměstí plné
bahna a nánosů z polí. Závody zapůjčily tech-
niku, jejich pracovníci pomáhali při odstraňo-
vání škod a pomáhali sousedi, kamarádi, hasiči
a další.

Text a snímky z různých zdrojů připravil
Miroslav Škrdla
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Bolt Usain - Rychlejší než blesk, Jacobs - Vlčí dítě,
Buchanan - Žádná šance, Novych – AllatRa, Köper
- Mezi emigrací…, Flídr Aleš - Průvodce krajinou
hradů, Mayle Peter - Francouzské hodokvasy, King
Stephen - Doktor Spánek, Lynn J. – 1980 - Jako led,
Hammer Lotte - Klub osamělých srdcí, Rollins
James - Boží oko, Janečková - Deník Gréty Kaise-
rové, Forman Gayle - Jen jeden den, Spencer Scott
- Nekonečná láska, Cross Julie - Rozděleni časem,
McMahon Tony - Soumrak templářů, Hoover Col-
leen - Bez naděje, Hrdlička - Kdo s ohněm zachází,
Caspari Sofia - Laguna plameňáků, Green Sally -

Napůl zlý, Stimson Tess - Hra na lež, Keleová-Va-
silko - Lék na smutek, Gibbs C C - Všechny jeho sny,
Brockmole - Dopisy z ostrova Skye, Herrmann - Rok
v Bullerbynu, Itäranta Emmi - Strážkyně pramene,
Svědkyně temnot, Janouch – Nalezenec, Clare - Ná-
stroje smrti, Benzoni - Čas travičů, Johnson Jane -
Sultánova žena, Rimová Andrea - Pro jednu noc,
Struhárová - Jako šelma, Benková Jana - Haló, tady
tvoje láska!, Mlynářová – Požitkářka, Schejbalová –
Zoufalec, Syrovátka - Hypochondr z periferie,
Lomax Eric - Koleje osudu, Rytířová - Jsem mrtvý,
neplačte, Callan Jamie - Francouzky neztrácejí

kalendárium Litomyšle Smetanova Litomyšl klepe na dveře
Zahájení 56. ročníku Smeta-
novy Litomyšle již klepe na
dveře, tak ještě rychle připo-
meňme některé zajímavosti. 

Klasika je cool aneb
Smartphonie
Fenoménem dnešní doby jsou
„chytré” mobilní telefony, opo-

minout jej nemůže ani festival klasické hudby.
Naopak, hudba někdy označovaná jako „vážná”
může být s jejich pomocí představena jako ne-
vážná, a dokonce velmi populární. Mnohé sklad-
bičky nebo jejich motivy jsou totiž často
využívány jako vyzváněcí melodie a uživatelé je-
jich původ často ani neznají. Mezi nejstahova-
nější klasické melodie patří: J. Strauss: Pochod
Radeckého, J. Offenbach: Kankán, W. A. Mozart:
Malá noční hudba, G. Rossini: Vilém Tell – přede-
hra, M. Ravel: Bolero, G. Verdi: La Traviata –
předehra, A. Chačaturjan: Šavlový tanec, T. Albi-
noni: Adagio g moll, L. van Beethoven: Osu-
dová, T. J. Gossec: Gavotte, L. Boccherini:
Menuet, J. S. Bach: Arie D dur, A. Vivaldi: Jaro.
Na koncertu Klasika je cool kromě Brittenova
Průvodce mladého člověka orchestrem proto
zazní unikátní symfonie – Smartphonie, sesta-
vena právě ze známých melodií, které bývají nej-
častěji stahovány do mobilních telefonů.
Melodie tvoří 9 vět, každá má však dvě varianty,
o jejichž výběru rozhodnou sami diváci prostřed-
nictvím hlasovací aplikace na mobilních telefo-
nech. Smartphonie tak může zaznít ve 256
různých verzích. Pro hlasující návštěvníky je při-
pravena i řada soutěží, odměnou pro vítěze
budou – jak jinak - tablet a mobilní telefony.  

Otevírá se piaristický chrám
Znovuotevřením rekonstruovaného chrámu
Nalezení sv. Kříže se mnohým Litomyšlanům
splnil dávný sen. Vždyť kostel byl veřejnosti ne-
přístupný více než čtyřicet let! Však byl také
o vstupenky na pořady do tohoto prostoru mi-
mořádný zájem. Poslední volné vstupenky byly
v květnu již jen na českou premiéru rekon-
strukce Bachových Lukášových pašijí. Jan Jirá-
sek, známý především jako autor veleúspěšné
filmové hudby, skladbu rekonstruoval s velkou
pokorou a zachoval „bachovský” ráz i melodiku.
Obsazeni jsou vynikající účinkující – Český chla-
pecký sbor BONI PUERI, Pražský filharmonický
sbor, sólisté Jaroslav Březina, Tomáš Kořínek,
Jiří Sulženko a Zdeněk Plech. Komorní filharmo-
nii Pardubice bude řídit Marko Ivanovič. 

Česká televize na Smetanově Litomyšli
Česká televize pořídí záznam koncertu Symfo-
nické tance českých klasiků pro své vysílání.
V průběhu festivalu však bude také sbírat ma-
teriál pro tři dokumenty. Jeden se bude zabý-
vat fenoménem open air festivalu v památce
UNESCO, zachytí zejména zákulisí a složitost
přípravy festivalu, konaného mimo běžné kon-
certní sály. Druhý dokument bude stopovat
vznik skladby Na cestě z Litomyšle, rozvíjející
krátký motiv ze zápisníku Bedřicha Smetany.
Tématem třetího dokumentu je nápadná po-
dobnost osudů Lukášových pašijí a piaristic-
kého chrámu. Obě barokní památky byly
několikrát zničeny a vždy se zpátky vrátily do
života. Poslední jejich společné „vzkříšení”
proběhne právě v rámci 56. Smetanovy Lito-
myšle.     -red- 

červen 2014
V Roce české hudby si v červnu připomínáme
tato kulatá výročí skladatelů, hudebníků
a pěvců: Mirko Očadlík(+ 50),Pavel Bořkovec (*
120), E. F. Burian (* 110), František Sušil (* 210),
Rafael Kubelík (* 100) aj.

155 let - 22. 6. 1859 se narodil v Litomyšli Jan
ŽEBRO, překladatel a organizátor české skupiny
v Lipsku, kam emigroval.
150 let - 11. 6. 1864 se narodil v Kouřimi Franti-
šek JAKUBÍČEK, zakladatel známého zahrad-
nictví za Smetanovým domem. Byl také
odborným učitelem na hospodářské škole a čin-
ným sokolem.
140 let - 4. 6. 1874 se narodil v Litomyšli Anto-
nín CÍSAŘ, majitel hostince „Na růžku”(zbourán
při výstavbě světelné křižovatky). Byl také před-
sedou Občanské záložny v Litomyšli.
130 let - 5. 6. 1884 se narodil v Litomyšli Viktor
NEJEDLÝ, herec, dramatik, člen Městských diva-
del v Praze. Byl synem litomyšlského učitele Ro-
mana Nejedlého.
120 let - 1. 6. 1894 se narodil v Litomyšli Ladi-
slav VACH, obchodník. Výborný divadelní ochot-
ník, sokol a také člen loutkového divadla.
115 let - 16. 6. 1899 se narodil Vladimír KOSIL,
rektor Vysoké školy zemědělské v Praze. Autor
mnoha odborných knih půdoznalectví ve vý-
chodních Čechách a na Litomyšlsku. Je pocho-
ván na městském hřbitově.
110 let - 28. 6. 1904 se narodil Jan VANDAS,
chemik známé olejny v Litomyšli. Byl funkcioná-
řem a velkým příznivcem sportovního klubu SKL
Litomyšl.
110 let - 24. 6. 1904 se narodil Jan Matoušek,
hospodářský pracovník technické správy města.
Byl nadšeným fotoamatérem a filmařem. Za-
znamenal na snímcích kulturní i stavební život
města.
95 let - 11. 6. 1919 zemřel v Potštejně nad Orlicí
Adolf LIEBSCHER, malíř a ilustrátor. Město Li-
tomyšl a jeho okolí zobrazil v řadě knih.
80 let - 26. 6. 1934 zemřel Adolf KAŠPAR, malíř
a ilustrátor. Jeho kresby doprovázejí spisy Bo-
ženy Němcové, Aloise Jiráska a dalších spisova-
telů.
25 let - 14. 6. 1989 zemřel Václav KUBEC, vo-
jenský letec a spisovatel knih, zejména o pilo-
tech z II. světové války. Několik let žil a tvořil
v Litomyšli, kde je i pohřben.
15 let - 23. 6. 1999 zemřel v Litomyšli František
JIŘÍČEK, učitel hudby na základní umělecké
škole, činný hudebník a básník.

145 let - V litomyšlské části Záhráď (v tak zva-
ném okresním domě - dnes ordinace zdravotní
služby) byla umístěna v roce 1869 první tele-
grafní stanice v Litomyšli.
135 let - Téměř do konce roku 1879 bydlel spi-
sovatel Alois Jirásek a profesor gymnázia na
náměstí v domě čp. 112 (budova dnešní spoři-
telny). Zde napsal Filosofskou historii, Na dvoře
vévodském a další. Koncem roku se oženil a pře-
stěhoval se do vedlejšího domu č.p. 111.
85 let - Regionální časopis pro Litomyšl, Poličku
a Vysoké Mýto „Od Trstěnické stezky” v roce
1929 již vycházel pod ročníkovým označením
VIII - IX (začátek ročníku byl vždy od září toho
roku). Vedoucím redakčního sboru byl v tomto
období okresní školní inspektor J. A. Kupka, re-
daktorem byl Jaroslav Caska, odborný učitel z Li-
tomyšle.                         Připravil Vladimír Šauer

Velké finále v Klášterních zahradách
Závěr letošního ročníku Smetanovy Litomyšle
v neděli 6. července proběhne ve velkém stylu
a těšit se na něj mohou nejen pravidelní náv-
štěvníci festivalu s již zajištěnými vstupenkami,
ale vlastně všichni. Celodenní program v Kláš-
terních zahradách totiž proběhne zcela zdarma
a kapacita je téměř neomezená.
Od 10.15 hodin zde bude sloužit Českou mši
z Andělské Hory, nazvanou podle ordinária P. Jo-
sefa Olejníka, čerstvý nositel Templetonovy ceny
Mons. Tomáš Halík. Od 16 hodin pak začne zá-
bavné odpoledne, jímž bude provázet herec Ra-
domír Švec. Litomyšlská firma Saint - Gobain
Adfors, která se dlouhodobě zabývá podporou
handicapovaných osob, pozvala k vystoupení
skupinu The Tap Tap, složenou z tělesně posti-
žených studentů a absolventů škol pražského
Jedličkova ústavu. Kapela je důkazem, že ani
těžké postižení nemusí být překážkou a lidé
s obrovskou vůlí dokáží dosáhnout i těch nejvyš-
ších met. The Tap Tap pravidelně vystupuje na
českých festivalech jako je Rock for People, Mezi
ploty nebo Trutnov Open Air Music Festival, kon-
cert měl i na Pražském jaru a znají jej také spor-
tovci.  V roce 2012 například hrál na letních
olympijských hrách v Londýně, letos v zimě zpří-
jemňoval čas při čekání na výsledky fanouškům

v Olympijském parku na Letné. Na 17. hodinu
bude připravena Dudácká pohádka nejen pro
děti, protože i dospělé seznámí s typickými sta-
ročeskými zvyky a hrou na dudy. Po ní bude ná-
sledovat vystoupení souboru Tango
Underground Fiesta s programem složeným ze
skladeb Astora Piazzoly, Richarda Galliana
z projektu Gotan Project a také ze známých písní
originálně upravených do rytmu tanga. Samo-
zřejmě nebudou chybět tanečníci. V prostoru
zahrad se odehraje také pouliční divadelní před-
stavení Amore mio, inspirované tradicí Comme-
die Dell´Arte, výtvarnou performanci provede
malíř Aleš Lamr. Zajímavou výtvarnou disciplínu,
dynamickou rychlokresbu, představí Věra Vybí-
ralová, která s ní nadchla porotu soutěže Česko-
slovensko má talent.
Vrcholem však bude večerní přenos závěreč-
ného koncertu festivalu z nádvoří zámku. Le-
tošní novinka umožní sledovat Velké finále také
těm, co již nesehnali vstupenky, nebo chtějí kon-
cert sledovat bez společenského oblečení, vleže,
třeba i s občerstvením. Těšit se mohou na po-
pulární skladby, Smetanovu Vltavu a Dvořákovu
„Novosvětskou”. Úplnou tečkou za 56. ročníkem
Smetanovy Litomyšle pak bude malý zahradní
ohňostroj.                                                 Jan Pikna

PRODÁM CHATU  
v krásném prostředí ve Strakově.

Tel. 773 563 230
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Slova moudrých: Nejjednodušší a nej-
těžší je říkat pravdu.                      K. Čapek

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Amálie Jagošová, Matěj Půlkrábek, Martin
Tillner, Sára Štýbnarová, Matěj Horák,
Václav Jandík
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Ludmila Pospíšilová,
    Jiří Votroubek
85 let – Zdeněk Hanus
91 let  – Božena Vajrauchová, Pohodlí
92 let – Marie Roučková
93 let – Marie Vacková
Všem blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jan Škaroupka, Brno – Jana Mourová, Ko-
rouhev, Jan Svatoš, Choceň – Andrea Lac-
kovičová, Hlohovec, Pavel Špaček, Svitavy
– Nelly Ihnátová, Koclířov, Martin Ko-
pecký, Litomyšl – Zuzana Frančáková,
Svidník, Josef Vetešník, Litomyšl – Gabri-
ela Vránová, Litomyšl, Zdeněk Rezner, Li-
tomyšl - Alena Bártová, Litomyšl, Pavel
Šimon, Pomezí – Kateřina Škorpíková, Po-
lička, Pavel Procházka, Vysoká Pec –
Aneta Tichá, Ústí nad Orlicí
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného do-
mova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Rudolf a Věra Skřivanovi, Karel a Bo-
žena Auerovi z Litomyšle a Marie
a Miroslav Vackovi z Pohodlí.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Radovanem Blažejem (56 let), Josefem
Slušným (68 let), Josefem Věnečkem (73
let), Serafínou Dostálovou (87 let), Marií
Vejrychovou (76 let) 
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semný souhlas. 

Společenská
kronika 

Ovoce Božího Ducha: dobrota

Ježíšův apoštol čili vyslanec Pavel v dopise ga-
latským křesťanům napsal: „Ovoce Božího
Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, la-
skavost, dobrota…” Dobrota je dalším typickým
projevem Božího Ducha: kde lidem vládne Bůh,
tam vládne dobrota.
V našich ústech slovo „dobrý” znamená větši-
nou „průměrný”, „tak akorát”, „jde to”. Ve škole
dobrý není ani chvalitebný, natož výborný, nýbrž
naopak jen tak tak dostatečný. Pro antického
člověka však „dobrý” znamenalo „skutečně
dobrý”, „kvalitní”, „dokonalý”, vlastně „nejlepší
možný”. Pro stoické filosofy, Ježíšovy a Pavlovy
současníky, bylo „dobro” souhrnem lidského
mravního snažení: dobrý je ten, kdo naplnil svůj
potenciál, kdo žije ve shodě s řádem světa. Pro

filosofy novoplatónské bylo „dobro” dokonce sy-
nonymem samotného božství: Bůh byl pro ně
Dobrem, z něhož vše dobré vyvěrá.
Připomíná to vyprávění biblického Markova
evangelia o Ježíšově setkání s jakýmsi bohatým
mládencem, který se na rabiho z Nazareta ob-
rátil s otázkou: „Mistře dobrý, co mám dělat,
abych měl podíl na věčném životě?” A Ježíš mu
odpovídá: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není
dobrý, jedině Bůh…” a odkazuje ho na Boží při-
kázání. Evangelium podle Matouše hledačovu
otázku poněkud obměňuje: „Mistře, co dobrého
mám dělat, abych získal věčný život?” Ježíšova
odpověď však míří stejným směrem: „Proč se
ptáš na dobré? Jediný je dobrý.” Také pro ostatní
biblické pisatele se dobrota spojuje především
s Bohem a s jeho vůlí: Bůh je dobrý, a tak dává
slunci svítit na dobré i zlé atp. Ohledně lidské
dobroty jsou však opatrní, skeptičtí. Anebo re-

zamyšlení

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 16. června 2014 by se dožil 80 let pan Bohu-

slav Peterka z Nedošína, dlouholetý zaměstna-
nec závodu Vertex. V lednu příštího roku uplyne
bohužel již 20 let ode dne, kdy nás náhle opustil.
Všem, kteří nezapomenou na jeho veselou po-
vahu a věnují mu vzpomínku, děkujeme.

Manželka, dcera a synové s rodinami
 V minulých dnech jsme se rozloučili s Josefem

Věnečkem. Báječný člověk ve všech směrech.
Chtěl bych mu věnovat jako jeho dlouholetý
spoluhráč v LSO Litomyšl a jeho kamarád vzpo-

mínku a poděkovat mu za léta, která jsem mohl
prožít v jeho blízkosti. Vždy nenápadně vstřícný,
poctivý, šikovný, úžasný „obyčejný člověk”, ka-
marád a kolega. Děkuje        František Pechanec

 Litomyšlští skauti děkují všem, kteří se ve
středu 14. 5. aktivně zapojili do celostátní ve-
řejné sbírky - Český den proti rakovině a koupí
připínací kytičky přispěli na pomoc boji s touto
zákeřnou nemocí. Celkem se prodalo téměř 500
kytiček.                                         Monika Švarcová

Šachista a člověk renesančního
založení oslavil životní jubileum
Dne 12. 5. 2014 oslavil učitel a litomyšlský rodák
Petr Jonáš sedmdesáté narozeniny. Petr je ne-
jenom šachista a trenér dětí, ale také trenér
a rozhodčí atletiky, zpěvák v souborech, turista,
průvodce cestovních kanceláří, milovník knih
a literatury. Ve výčtu jeho aktivit by šlo dlouho
pokračovat… Pro mě a členy šachového oddílu
je to hlavně charakterní člověk a kamarád.  Pro
své kamarády šachisty uspořádal v šachové klu-
bovně TJ Jiskra Litomyšl narozeninovou oslavu,
kde se u dobrého jídla a pití vzpomínalo na ša-
chovou éru v Litomyšli za posledních 100 let.
Petr měl v živé paměti své žákovské začátky
v Litomyšli, své vrstevníky z té doby: pana Cim-
burka, pana Mikuleckého. Nezapomněl ani na
své šachové vzory, mezi něž patřil JUDr. Nájem-
ník starší, který slavně remizoval při simultánce
(v dnešní budově školy TRADE ) s mistrem světa
Alexandrem Aljechinem.  Probírali jsme místa,
kde se hrávalo, od různých kluboven až po
místní, dnes už zaniklé restaurace. Mezi vý-
znamnou epizodu Petrova života paří jeho de-
setileté působení na Základní škole v Dolním
Újezdě.  V té době tato významná obec žila
opravdu pro šachy.  V kroužku dětí měl Petr pra-
videlně 40 šachistů a strhl i dospělé. Obec ob-
sazovala pravidelně dvě družstva v šachových

soutěžích.  Například Jiří Doseděl, kandidát
mistra, jeho bývalý žák, dnes velmi dobře repre-
zentuje Litomyšl. Po Dolním Újezdě už Petr pů-
sobil stále ve své rodné Litomyšli a výčet jeho
aktivit je vskutku ohromující - skoro bych řekl ta-
kový renesanční člověk v Litomyšli: vzdělaný
v mnoha disciplínách a oborech, nadto stále ak-
tivní a zároveň i kreativní člověk. 
Petře, ještě jednou Ti přeji za všechny šachisty
zdraví a vitalitu do dalších let.
Jaromír Odstrčil, předseda šachového kroužku

TJ Jiskra Litomyšl, foto Václav Pekař

Aktivní důchodci v Litomyšli
Litomyšlský klub důchodců má rok od roku po-
četnější členskou základnu. Je to nejen stárnu-
tím populace, ale především díky skvělému
vedení předsedy klubu Radomíra Borka. 
Důchodci mají možnost scházet se každý týden
na kafíčku v knihovně, ale mohou se zúčastňovat
i poznávacích a turistických zájezdů, které jsou
organizovány s ohledem na věk a zdraví seniorů. 
V letošním roce klub plánuje 2 jednodenní a 2

pětidenní zájezdy. O velkém zájmu důchodců
svědčí to, že dnes jsou všechny obsazeny. Velké
oblibě se těší každoroční jarní návštěva termálů
na Slovensku a pětidenní zájezdy na hory. Letos
to budou Krkonoše. 
Nezbývá než přát Radkovi pevné zdraví, protože
se ještě nenašel nikdo z mladších důchodců, kdo
by byl ochoten se této náročné práci pro seniory
věnovat.                                    Zdeňka Staňková

alističtí! Jistě, umíme být vůči sobě, zvláště vůči
svým nejbližším dobří: zrovna v dopise galat-
ským křesťanům, jen pár vět po našem citátu,
apoštol i k takové dobrotě k nejbližším, zvl.
k souvěrcům, vyzývá. Ke skutečnému dobru,
přetékajícímu velkoryse a štědře ke všem bez
rozdílu, mívá ovšem naše lidská dobrota daleko. 
Však také Pavel píše o ovoci Božího Ducha, ne
lidského! Jako by tím říkal, že zdroj skutečné
dobroty není v nás, nýbrž jedině v Bohu. Jako by
nás odkazoval k modlitbě: k prosbě o Boží
pomoc, ale také k prosbě o Boží (i lidské) odpuš-
tění; to když v postojích, slovech a činech nene-
seme ovoce dobroty, nýbrž plody nakyslé
a hořké, nahnilé či přímo otrávené. Jako by apoš-
tol říkal, že lidské naplnění či společenství
s Bohem nelze koupit ani vypotit, nýbrž musí být
od Boha vyprošeno, musí být člověku shůry
dáno. Ale právě i zde platí: Bůh je - bohudíky –
dobrý!                 Za Církev bratrskou David Beňa
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3. Gastroslavnosti M. D. Rettigové 

Do programu gastroslavností byla zařazena také
soutěž dvoučlenných družstev studentů kuchař-
ských oborů středních škol. Ty se mohly prezento-
vat také ochutnávkou pokrmů ve svých stáncích.

Kávu, čaj nebo třeba minerálku si mohli návštěv-
níci gastroslavností dát v netradiční Kavárně
potmě. Ta nabídla jedinečnou příležitost nahléd-
nout do světa nevidomých. Návštěvník si na
vlastní kůži mohl vyzkoušet, jaké to je vnímat svět
bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských
smyslů - zraku.

Gourmet Nippon Team ze spřáteleného města
Matsumoto připravoval tradiční japonské pokrmy. 

Třetího průběžného kola Food Cupu, které se usku-
tečnila v rámci gastroslavností, se zúčastnily re-
staurace U Kolji, restaurace Zlatá Hvězda, Pivovar
Faltus z České Třebové a Pivovárek Na Kopečku
Svitavy. Vítězný pokrm připravila restaurace
U Kolji a je tedy třetí restaurací, která postupuje do
finále Food Cupu Czech Specials. To se uskuteční
v záři v rámci Mezinárodního dne kuchařů v Praze.

Na Toulovcově náměstí bojovalo 14 týmů O kotlík
starosty Litomyšle ve vaření kotlíkového guláše.
Nejlepší guláš uvařili Šediví vlci, druhý skončil tým
Jiidaha a bronz mají RujanaEklhatfFeinschmecker-
Mannschaft. Podle veřejnosti byl nejlepší guláš
Apačů (na snímku), druhý se umístil tým RujanaE-
klhatfFeinschmeckerMannschaft a třetí nejchut-
nější guláš uvařil Vintop–Karko.

Poctu Magdaleně Dobromile Rettigové vzdali ku-
chaři u jejího hrobu, kde vystoupil také Sbor paní
a dívek. Poté se vydali průvodem na Smetanovo
náměstí. 

Moderátor Jiří Rosák se chopil mikrofonu již při
prvním ročníku. Při letošním třetím se opět vrátil
do Litomyšle a provedl diváky celým dnem. 

Na podiu se vařilo, vyprávělo i soutěžilo. Nechyběli
ani Kluci v akci - Filip Sajler a Ondřej Slanina.

Organizátoři mysleli také na nejmenší kuchaře
a jedlíky. Připraveno pro ně bylo zdobení perníků
a školička vaření a pečení, při které děti připravo-
valy banánové chuťovky, zdobená vařená vejce,
marcipánová zvířátka a další dobroty.

Jak chutná nejlepší bábovka letošního ročníku sou-
těže O nejlepší bábovku? Jako klasická bábovka
z doby našich babiček. Žádné experimenty, žádné
slané variace, ale tradiční bábovka od Ivy Kubá-
tové z Chrudimi (na snímku). Vzhledově nejhezčí
byla bábovka Jany Machulové z Brna a celkovým
vítězem se stala Pavla Ryšavá z Ústí nad Orlicí.
Celkem bylo přihlášeno úctyhodných 50 bábovek,
z toho 5 slaných. 

Ani letos nesmělo chybět slovenské partnerské
město Levoča, které opět zastoupila Salaš
U Franka. Brynzové halušky, pirohy nebo klobásky
šly na dračku. 

V neděli v pravé poledne se na Smetanově náměstí
začaly hostům podávat husičky s variací knedlíků
a zelí. Husičky připravila a servírovala SOŠ a SOÚ
Polička. Prodalo se 546 porcí, z toho 406 velkých
a 140 malých. Dobrou chuť opět podpořila kapela
Třehusk. 

Rozličné ryby a vodní žoužel bylo téma letošního
třetího ročníku Gastronomických slavností Mag-
daleny Dobromily Rettigové, které se konaly od
12. do 25. května. Vyvrcholením tohoto svátku

všech gurmánů byl však víkend 24. a 25. května,
kdy se Smetanovo i Toulovcovo náměstí změnily
na dokonalý ráj všech jedlíků. Vůni a chuť vám
zprostředkovat nemůžeme, ale prostřednictvím

fotografií vám nabízíme alespoň vizuální zážitek.
A možná se vám budou sbíhat sliny… 

Jana Bisová, 
foto Jana Bisová a František Renza 
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Bedřichova jedenáctka získala 
značku Regionální potravina
Celkem sedm výrobků s výjimečnou kvalitou
a chuťovými vlastnostmi z Pardubického kraje
ocenila v květnu odborná komise soutěže Regi-
onální potravina 2014. O tuto značku, která je
zárukou místního regionálního původu, se letos
ucházelo 91 produktů od 27 výrobců. O logo sou-
těžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení

měly masné výrobky tepelně opracované a pe-
kařské výrobky. V kategorii Alkoholické a neal-
koholické nápoje navrhla hodnotitelská komise
k udělení značky Regionální potravina Pardu-
bického kraje 2014 Bedřichovu jedenáctku z mi-
nipivovaru na Veselce.  V dalších kategoriích byly
oceněny tyto produkty: Vepřové maso ve vlastní

šťávě 500 g a 250 g z Jatek Lanškroun s.r.o.,
Kravský sýr uzený z Mlékárny Licibořice – Marie
Černilová, Sváteční koláč s náplní povidlovou ze
Smékalova pekařství spol. s r.o., Frubo – Černý
rybíz z Nature Notea, s.r.o., Cibulka svazek od
Ing. Jitky Píchové a Med s propolisem od Evžena
Báchora. 
Soutěž Regionální potravina je projektem Minis-
terstva zemědělství ČR. Oceněný výrobek získá
právo zdarma užívat značku Regionální potra-
vina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku.
Podrobné informace o soutěži můžete najít na  
www.regionalnipotravina.cz.                        -red-

Sbor paní a dívek zpívá na litomyšlských slavnostech
Po úspěšném vystoupení Sboru paní a dívek na
plese Klubu veteránů bylo chvíli období klidu. Ale
proložené týdenními zkouškami. V týdnu po Veli-
konocích jsme se setkaly vícekrát. Pilovala se vy-
stoupení na 3. litomyšlskou lázeňskou sezónu.
Tam přece Sbor paní a dívek nemohl chybět! 
První vstup sboru byl na zámeckém návrší při
„chlebíčkové nadaci”, kdy zazněly krátké duchovní
písně poté, co paní Frebonie věnovala chléb chu-
dým studentům (za všechny ho převzal Vojta
Kotek). Návštěvníci vyslechli slavnostní projev
pana starosty a vtipné vystoupení pana Svěráka
i Švehelky. Pak se všichni průvodem odebrali
k máchadlu a odtud na Toulovcovo náměstí. To se
rozeznělo zpěvem a hudebními vstupy. Po vyhlá-
šení prvního místa v soutěži auto-moto veteránů

zapěl opět sbor. Svoji oblíbenou Červenou aero-
vku a další. Při písni Bedřicha Nikodéma Houpy
hou si s námi střihl sólo pan Jan Smigmator. Vy-
znělo to zdařile a sólista to úsměvně okomento-
val: „Když mohl Karel Gott zpívat s Alexadrovci,
proč bych nemohl já se Sborem paní a dívek.”
A co dál? V neděli 27. 4. jsme hbitě uvařily oběd
a ve 13 hodin nastoupily na vrcholnou akci lito-
myšlských lázní ducha. Byl to koncert pěveckého
sboru KOS a jeho hostů (Mužský sbor, Sbor paní
a dívek, Vlastimil, Otakar z Vysokého Mýta a Li-
tomyšlský symfonický orchestr) v restaurovaném
kostele na Olivetské hoře. Vystoupení pěveckých
těles společně bylo holdem obnovenému piaris-
tickému baroknímu chrámu Nalezení sv. Kříže,
jehož základní kámen byl položen v dubnu 1714.

Oslavný zpěv a hudba se nesly nádhernými mo-
numentálními prostorami stavby k velikému
množství posluchačů. A posléze potlesk ve stoje
byl odměnou pro každého zpěváka. 
V době, kdy Litomyšlané čtou svoji Lilii, Sbor
paní a dívek má za sebou další radostnou „práci”
na Gastronomických slavnostech M. D. Retti-
gové a při Otvírání studánek ve Vlčkově. Bohatý
pěvecký rok od září do června uzavíráme pikni-
kem v Klášterních zahradách 11. června. A po
prázdninách hurá do zkoušek – vždyť příštího
jara budeme slavit 20. narozeniny.
Litomyšlanky, věku neomezeného, nechcete při-
jít mezi nás od září? Nabízíme kromě zpěvu přá-
telské vztahy a vylepšené sborové oblečení.

Za Sbor paní a dívek Marie Paříková

1. místo na Tourmap
2014 pro České dědictví
UNESCO 
Po loňském úspěchu na festivalu TOURPROPAG,
kdy získalo České dědictví UNESCO cenu poroty
za kontinuálně vysokou kvalitu propagačních
materiálů, je zde další ocenění naší práce - ví-
tězství v Tourmap 2014. Mezinárodní festival
map a průvodců Tourmap se letos konal již po
jedenácté. Tentokrát bylo přihlášeno celkem 384
turistických map a 197 turistických průvodců
z celého světa. Celá expozice festivalu bude k vi-
dění na 47. ročníku filmového festivalu turistic-
kých filmů Tourfilm Karlovy Vary, a to přímo
v lázeňském hotelu Thermal ve dnech 9. - 10.
října 2014.  Katalog pro cestovní kanceláře a od-
borníky z dílny svazku obcí České dědictví
UNESCO vyhrál v kategorii Turistické průvodce.
Zájemci zde naleznou stručnou charakteristiku
všech měst UNESCO i jednotlivých památek
UNESCO. Nechybí ani popis ostatních památko-
vých objektů, tip na procházku městem, sekce
„co musíte vidět a zažít”, kalendář významných
akcí a část věnovaná gastro specialitám. Profe-
sionálům v cestovním ruchu nabízíme zaslání
katalogu zdarma. Pro ostatní zájemce je ke sta-
žení v pdf formátu a ve formě e-katalogu na
www.unesco-czech.cz, sekce pro odborníky.  
Michaela Severová, výkonná ředitelka svazku

obcí České dědictví UNESCO

• letní kurzy angličtiny
s rodilými mluvčími
• skupinová i individuální

výuka dětí i dospělých

tel. 731 067 916,  e-mail:
litomysl.english@gmail.com
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Události ve fotografiích

Svatební show na zámku: Snoubencům byly
určeny Litomyšlské svatební dny, které se na li-
tomyšlském zámku uskutečnily od 1. do 4.
května. V sobotu 3. května mohli návštěvníci
v rámci doprovodného programu vidět módní
přehlídky, ukázkovou svatbu nebo kulturní vy-
stoupení. Snoubenci měli možnost objednat si
svatbu v balónu nebo odvoz historickými vozy.
V kongresovém sále pak probíhaly ukázky vazeb
svatebních kytic a dekorací. Nevěsty mohly vy-
užít rad kosmetiček a kadeřnic. Pomoc nejen
ohledně obřadu, ale i s výběrem květin, výzdo-
bou, fotografováním, svatební hostinou či uby-
továním poskytli místní dodavatelé svatebních
služeb.

Pohádkový Den matek: Co udělá maminkám
velkou radost? Třeba to, když vidí svoje děti, co
nového se naučily a jak jsou šikovné. Proto nám
letos připravily paní učitelky s dětmi k našemu
svátku odpoledne doslova pohádkové. Krás-
nými básničkami, písničkami i kostýmy jsme se
společně ocitli v říši pohádek s králem, prince-
znami, princem, který zdolal draka, s kůzlátky,
která přelstila vlka, s Karkulkou, vodníkem
a dalšími postavami. K tomuto pohádkovému
zážitku dostaly maminky od dětí i dárek vyro-
bený z keramiky. Moc děkujeme paní učitelce
Milušce Lopourové a paní ředitelce Stáně Kusé
za přípravu nejen této krásné besídky a těšíme
se na další příjemná setkávání.

Za spokojené maminky, babičky i několik ta-
tínků Renata Čápová, foto Lada Vodehnalová

4 Uctili památku: 8. května 1945 svět oslavo-
val vítězství nad nacismem. My si dnes tento
den připomínáme jako Den vítězství a připom-
něla si ho i Litomyšli, když místostarostové Ra-
domil Kašpar a Vojtěch Stříteský položili za
občany města květiny k památníku padlých
v první světové válce a za okupace u sokolovny,
památníku ruských vojáků a k pomníku připo-
mínajícímu památku umučených židovských
občanů na městském hřbitově. 

Noc kostelů také v Litomyšli: Také letos se lito-
myšlské církve připojily k Noci kostelů, která se
uskutečnila 23. května. Od brzkého večera až do
pozdních večerních hodin se v jednotlivých sva-
tostáncích konaly různé akce od modliteb, pro-
hlídek, hudebních vystoupení, promítání, výstav,
představení až třeba po opékání buřtů. V Husově
sboru například připravili audiovizuální pořad
Radka Rejška Evropské zvonohry. Hudební skla-
datel a zvonohráč Radek Rejšek slovem, obra-
zem i hudebními ukázkami přiblížil známé
evropské zvonohry i jedinečné umění hry na ně
- carillonérství. Otevřel se také piaristický kostel,
který tak návštěvníky přivítal v jiné denní době
než obvykle. 
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před de-
víti lety ve Vídni. V roce 2009 se touto zahraniční
zkušeností inspirovali pořadatelé v České repub-
lice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční
program do několika otevřených kostelů. Zájem
návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbu-
dil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již
v následujícím roce konala Noc kostelů v celé
České republice.

Josef Váchal -
Mystik 
neukázněný
strana 2 >
V roce 1913 se Váchal seznamuje s Josefem Port-
manem (1893-1968), učitelem, knihovníkem,
amatérským tiskařem, bibliofilem z Litomyšle,
jenž sbírá Váchalovy grafické tisky a touží po
tom, aby mu Váchal vyzdobil stěny i nábytek
jeho domu. Ten zahájí práci v litomyšlském
domku až v srpnu 1920 a s přestávkami zde pra-
cuje do roku 1924, na přelomu roku 1924-25
však dochází k roztržkám mezi umělcem a sbě-
ratelem nejspíše proto, že si Portman nezakou-
pil Váchalův Krvavý román (1924), v němž jsou
Portman i Litomyšl zobrazeni, přátelský vztah je
tak nenávratně zpřetrhán a Váchal svoji práci
v Litomyšli ukončuje. 
Josef Váchal se dále věnuje umělecké tvorbě, se
svou druhou ženou Annou Mackovou žije v Stu-
deňanech, po roce 1948 nesouhlasí s politickou
situací v zemi i on je oficiální kulturní scénou od-
mítán a v roce 1969 umírá v chudobě a samotě.
Zájem o jeho dílo vzrostl po roce 1989, v roce
1993 bylo v Litomyšli otevřeno Portmoneum –
Museum Josefa Váchala a v 1998 ulička Josefa
Váchala se sgrafity znázorňujícími ilustrace Kr-
vavého románu. Současná výstava, která je sou-
částí festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl, si
klade za cíl přiblížit život a dílo tohoto svérá-
zného umělce před tím, než jeho tvorba natrvalo
zakořenila v Litomyšli.           Zuzana Tomanová

Cena Grand prix v soutěži Kalendář roku, 1. místo
v sekci Reklamní kalendář či diář a zlatá medaile
v kategorii Reklamní kancelářské potřeby v sou-
těži Hvězda 3D reklamy a nakonec i 3. místo
v prestižní mezinárodní soutěži ED Awards. Tolik
cen během května posbírala litomyšlská ti-
skárna H.R.G. za svůj dárkový set Krvavý rok
2014 inspirovaný Krvavým románem od Josefa
Váchala. Set obsahuje oboustranný nástěnný
kalendář, diář s netradiční vazbou, papírový sto-
jací stromeček, dva bloky, balicí papír a dárkové
krabičky s propiskou a látkovou tašku. Kreativně
se na kolekci podílel Jan Gloser z H.R.G. a Kata-
rina Tvrdá se Zorou Mazáčovou z grafického stu-
dia Grammage.                                               -red-

Krvavý rok
sbíral ceny

Příběhy a sny Veroniky Šrek Bromové: V ob-
razárně Městské galerie Litomyšl v 2. patře
zámku prezentovala do 1. června svoji tvorbu
česká umělkyně žijící v nedaleké Stříteži Vero-
nika Šrek Bromová. Kromě výběru děl z let 2000
až po současnost návštěvník zhlédl nový soubor
fotografií vytvořených právě pro prostory lito-
myšlského zámku. „V komorním souboru foto-
grafií s názvem Oživení zámku se pokouším
oslovit zámek pohybem a energií přinesenou
zvenku. S pomocí skupiny Sirény z Titanu, dal-
ších aktérů fotografií. Zámecké sály, kterými vět-
šinou návštěvníci jen procházejí a prohlížejí si je,
ožívají hrami, dotyky, pohybem a tancem
zúčastněných. Vžíváním se do historie, která
zámkem prošla, vzpomínkou na životy a osudy
jeho obyvatel vzniká stínové divadlo, kterým je
vzdáván dík všemu, co bylo a je. V tomto novém
souboru fotografií stavím sebe sama do role
průvodkyně zámku oživlého snovým světem,”
vysvětlila Veronika Šrek Bromová.  

HOTEL APLAUS PŘIJME
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
DO HPP
Nástup možný ihned!

Kontakt: Miluše Jelínková
m.jelinkova@hotelaplaus.cz
Tel. 731 461 799
Hotel APLAUS 
Šantovo nám. 181
570 01 Litomyšl



16

ního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR.
Knihu, kterou graficky ztvárnil Jiří Lammel, si
můžete za zvýhodněnou cenu zakoupit v Regi-
onálním muzeu v Litomyšli,” říká Renata Kmo-
šková z Regionálního muzea v Litomyšli. 
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstou-
pila v roce 2013 do svého dvanáctého ročníku.
Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR
a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za
cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií
ke zpřístupňování a využívání kulturního dědic-
tví i k jeho ochraně a na špičkové výkony insti-
tucí i jednotlivých pracovníků v oboru
muzejnictví. Soutěž je vyhlašována ve třech
hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Mu-
zejní publikace roku a Muzejní počin roku. Ve XII.
ročníku soutěžilo celkem 61 muzeí a galerií z celé
České republiky s 90 soutěžními projekty.

Jana Bisová, foto archiv soutěže 

Kavárna s tajemstvím.
Málokdo ví, jak to uvnitř vypadá
Na své trase má pouze velká města, přesto za-
mířil do Litomyšle, a to na pozvání ředitelky ho-
telu Zlatá Hvězda Mileny Šnajdrové a díky
finanční podpoře města Litomyšl. Od 24. do 25.
května zaparkoval černý autobus s nápisem Ka-
várna POTMĚ na Smetanově náměstí. Ze zcela
zatemněných prostorů kavárny na kolech vy-
cházeli návštěvníci s rozporuplnými pocity. Pod-
pořili však dobrou věc. Přispěli nevidomým do
sbírky Světluška 140 korunami a na památku si
odnesli hrneček.  
Nevšední zážitek, milá obsluha a originální způ-
sob, jak podpořit sbírku Světluška. To všechny
jsou důvody, proč návštěvníci do kavárny zašli.
V naprosté tmě se o ně výborně postarali nevi-
domí kavárníci. „Kavárna potmě je projekt na-
dačního fondu Českého rozhlasu, mezi lidmi spíš
známého pod pojmem Světluška. Je to projekt,
který vznikl na propojení světů vidících a nevi-
domých. Projekt má ukázat, jak jsou nevidomí
samostatní a jak fungují,” vysvětluje Veronika
Musilová, vedoucí projektu Kavárna POTMĚ na
cestě. Málokterý vidící člověk má totiž skutečnou
představu o slepotě. 
Tu si alespoň trochu mohou lidé udělat návště-
vou netradiční kavárny. Reakce jsou různé, třeba
omluva hosta hostovi: „Promiňte, já jsem vás
neviděl.”, je spíše úsměvná, ale najdou se i lidé,
kteří se dají do pláče. „Je tam tma, kterou si ne-
dovedete představit. Opravdu absolutní tma.
Uvnitř jste jiný, člověk je takový citlivější,” dělí se

o bezprostřední pocity Blanka Groulíková
z Osíku. „Viděla jsem to v televizi a poklonu před
každým, kdo to musí žít a kdo pomáhá,“ dodává
návštěvnice. 
Nevidomá Kateřina Hegrová už v projektu Ka-
várna POTMĚ pracuje dlouho. „Snažíme se všem
vidícím lidem předat, že jsme v podstatě normální,
jen nevidíme. Jde jenom o to, aby se nebáli nás
oslovit nebo s námi komunikovat, případně nás
poprosit o pomoc,“ říká usměvavá Katka.
V roce 2012 se Světlušce splnil sen. Kavárnu
Potmě postavila na kola a poslala ji do světa.
Historicky první zatemněný autobus se vydal na
turné po regionech České republiky. Najezdil už
více než 6 tisíc km. V letošním roce je na cestě
znovu. Z Litomyšle zamířil do Zlína a v červenci
ho přivítá Ostrava.          Text a foto Jana Bisová

Kniha Václav Boštík (1913–2005)
třetí Muzejní publikací roku 2013
V letech 2010–2013 Regi-
onální muzeum v Litomyšli
iniciovalo a realizovalo pro-
jekt, jehož výstupem byly
kniha a výstava ke stému
výročí narození Václava
Boštíka, našeho nejvýznam-
nější malíře druhé poloviny
20. století. Právě zmiňovaná
publikace „Václav Boštík
(1913–2005): Ke stému vý-
ročí narození” autorů Mar-
tina Boštíka, Stanislava
Vosyky a Jaromíra Zeminy
získala v květnu třetí místo
v kategorii Muzejní publi-
kace roku 2013 národní sou-
těže muzeí Gloria musaealis.
Kniha ukazuje dílo čelního
umělce poválečné lyrické
abstrakce z pohledu jeho

vazeb v rodném kraji a vý-
znamně tak rozšiřuje po-
znání kořenů autorovy
tvorby. Publikace je vý-
sledkem intenzivního ar-
chivního bádání
a zasluhuje uznání jako ba-
datelský počin celostát-
ního významu. „Vedle
pochvalných recenzí
a zmínek v tisku se této
knize dostalo dalšího oce-
nění také tím, že postou-
pila do užšího výběru
v soutěži o Nejkrásnější
knihu roku 2013, kterou vy-
hlašuje Památník národ- Časopisy nemusí

končit v kontej-
neru aneb 
Žádost o pomoc
Když chodím vysypávat do kontejneru papír,
vídám v něm i časopisy, které někdo asi přečetl
a určitě vyhodil. Možná prošly jen jedněma ru-
kama, možná že si je přečetla celá rodina. A pro-
tože cena časopisů stoupá, na rozdíl od našeho
provozního rozpočtu, obracím se na vás, milí
čtenáři Lilie, s tímto návrhem a prosbou. Nabíd-
něte letošní nebo i loňská čísla časopisů, které
si kupujete a poté se jich jakkoli zbavujete, kni-
hovně. Budou-li v dobrém stavu, tj. čisté a ne-
potrhané, rádi je zaevidujeme a pak budeme
půjčovat dalším zájemcům. Zvlášť by nás potě-
šily dětské časopisy. Seznam aktuálně odebíra-
ných časopisů naleznete na našich webových
stránkách www.litomysl.cz/knihovna anebo se
můžete s vaší nabídkou časopisů obrátit na pra-
covnice knihovny. Všem dárcům velmi děku-
jeme.                                             Jana Kroulíková

Nakladatel Martin Souček
a jeden z autorů knihy Mar-
tin Boštík (vpravo).

K 700 letům vydá Chmelík knihu. 
Podílí se na ní i litomyšlské organizace  
V roce 2014 je tomu přesně 700 let, kdy byla
obec Chmelík poprvé písemně zmíněna v histo-
rických pramenech. Při této příležitosti se budou
konat slavnostní koncerty a další akce, které vy-
vrcholí na přelomu srpna a září 2014 velkou
oslavou v nově zrekonstruovaném kulturním
domě. V rámci oslav se na konec roku plánuje
křest dlouho připravované knihy o historii této
obce, která byla původně osídlena německým
obyvatelstvem. Publikace vzniká za podpory
Česko-německého fondu budoucnosti a připra-
vuje ji místní kronikář pan Antonín Hurych. Na
publikaci se radou podílí také zaměstnanci Stát-
ního okresního archivu Svitavy se sídlem v Lito-

myšli, Oblastního archivu v Zámrsku, muzeí v Li-
tomyšli a ve Svitavech a akademici z Masary-
kovy univerzity v Brně. Ve spolupráci s touto
univerzitou vzniká kromě publikace jedinečný
elektronický archiv přepisů a překladů historic-
kých dokumentů o životě lidí v obci a celém mi-
kroregionu. Publikace tak nebude pouze
přehledem o historii, ale najdeme zde i příběhy
obyčejných lidí, jejich strasti s daněmi, alkoho-
lem, dluhy, neúrodou a přírodními živly a radosti
při svátcích a oslavách, výstavbě nových domů
a statků, zavádění nových zemědělským po-
stupů a další zajímavosti z historie venkovského
života.                                                   Petr Pytlík



6. 6. Pá 18.00 Církev československá v protinacistickém odboji - vernisáž výstavy se slovem historika M. Jindry • Husův sbor tel. 724 704 977 
21.00 Noc s Bohemia sekt - taneční hity, gogo, dj Styx, vstupné 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

7. 6. So 13.00-18.00 Škola výkladu karet mll. Lenormand – 3. část, Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
15.00 Rozvojová kafárna na téma fair trade a odpovědná spotřeba - host M. Plachý z olomouckého spolku SpoluFérově • Klášterní zahrady
17.00 Josef Váchal - Mystik neukázněný - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna      tel. 777 589 663
21.00 Happy Horse vol. 3 - dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

8. 6. Ne 15.00 Francouzské odpoledne - vystoupí Chanson Trio Coucou (zpěv, akordeon, klavír, kontrabas) • Bobo café tel. 774 603 007
9. 6. Po 17.00 Hmyzí škůdci v archivech - přednáška s obrazovou projekcí, doplněná o ukázky exotického hmyzu • Okresní archiv - studovna   tel. 461 614 810    

10. 6. Út 10.00 Jedu, jedeš, jedeme - pořad pro klienty denního stacionáře • městská knihovna tel. 461 612 068
14.00 Čím lákají prázdniny - čtení babiček Aničky a Marcelky • městká knihovna tel. 461 612 068
17.00 O králi Herodovi - komponovaný pořad, účinkují Benjamin Mlýnek, Marie a Petr Truncovi • Husův sbor   tel. 724 704 977 

11. 6. St 20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
12. 6. Čt 9.00-14.00 Workshop metody SRS - Social Reporting Standard • rodinné centrum tel. 607 605 720
13. 6. Pá 10.00 Piknik v Klášterních zahradách • Klášterní zahrady tel. 607 605 720

17.00 Absolventský koncert klavírního oddělení • ZUŠ Litomyšl - nový sál    tel. 461 612 628
18.00 Hamburgerobraní • Cafebar Underground   tel. 725 846 248 
21.00 Oldies party - hity 80. a 90. let, dj Mike, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

14. 6. So 8.00-11.00 Bleší trhy • Toulovcovo náměstí tel. 724 704 977
14.00 Harmonie přítomného okamžiku - prožitkový seminář s Janou Tůmovou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

14.00-18.00 Víkend otevřených zahrad - zábavné odpoledne pro všechny generace •  Vodní valy a park u Smetanova domu tel. 277 006 278
16.00 Stanislav Kolíbal: Čtyři fáze - vernisáž výstavy klasika českého moderního umění • Galerie Miroslava Kubíka   tel. 602 642 058
17.30 Tři v tom - komedii zahraje Divadelní soubor Václavov, vstupné 100 Kč • Klášterní zahrady tel. 724 792 944
18.00 Josef Matička - Dar Litomyšli - vernisáž výstavy obrazů • Městská obrazárna ve II. patře zámku    tel. 461 614 765   
21.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Mafia Crew - house party, djs Duncan Gray, Andy Smitth, Quiks a Styx • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

15. 6. Ne 10.00 Kouzelné malování s čarováním - pohádku zahraje divadelní spolek MIM z Prahy, vstupné 50 Kč • Klášterní zahrady tel. 724 792 944
20.00 SL 2014: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

16. 6. Po 16.00 Josef Matička - Dar Litomyšli - komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy • Městská obrazárna ve II. patře zámku tel. 461 614 765   
19.30 SL 2014: Aleš Březina: Toufar - dokumentární komorní opera • Smetanův dům tel. 461 616 070

18. 6. St 15.30 Koncert pro zvířátka aneb štěkání a mňoukání dovoleno - pouze za příznivého počasí • před budovou ZUŠ Litomyšl tel. 461 612 628
17.00 Jak si udržet krásnou a zdravou pleť i během léta - trendy letního líčení, workshop Nadi Huráňové • Bobo café tel. 774 603 007
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Čtení na dovolenou - z knih na uvedené téma čtou manželé Švehelkovi • Na sklípku   tel. 461 614 723
20.00 Wednesday special party - komerční hity a deep house, Djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstupné zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

19. 6. Čt 10.00-15.00 Den otevřených dveří - prohlídka prostor Denního stacionáře, výstava prací uživatelů denního stacionáře • Ruka pro život tel. 461 312 412
17.00 Teréza Nováková - přednáška J. Kroulíkové, pí Vandasová přečte o pobytu bří Mannů v Proseči • Restaurace Slunce - salonek   tel. 461 612 068
19.30 SL 2014: Návraty domů - baletní triptych • Smetanův dům tel. 461 616 070

20. 6. Pá 18.00 Ryby na grilu • Cafebar Underground tel. 725 846 248 
21.00 SL 2014: Bedřich Smetana: Čertova stěna - opera • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 Red Bull silent disco - taneční hity vs. disco, djs Xavier vs. Lukáš Sojka, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

21. 6. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy, doprovodný hudební program • Smetanovo náměstí   tel. 461 653 330
10.00-16.00 Kurz zdobení dortů s Mgr. Alenou Doskočilovou • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Pěvecký sbor Vlastimil - koncert, jako host vystoupí Dětský sbor ZUŠ Dolní Újezd • kostel Rozeslání sv. Apoštolů   tel. 777 657 413 
17.00 Stanislav Kolíbal: 4 fáze - autorem komentovaná prohlídka výstavy, křest katalogu k výstavě • Galerie Miroslava Kubíka tel. 602 642 058
17.00 Pendl - koncert skupiny, která hraje české i zahraniční songy • Sportovní areál za sokolovnou  tel. 777 947 718
19.00 Diamonds night - Lukáš Malínek a hosté, benefiční akce • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 SL 2014: Bedřich Smetana: Čertova stěna - opera • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 DCUK Talent 2014 - taneční hity, dj Capisto, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

22. 6. Ne 14.00 Třešňové odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje hudební skupina Zdeňka Škvařila • Lidový dům   tel. 461 619 183
15.00 Křemílek a Vochomůrka - pohádkové představení pro rodiče s dětmi, Divadlo ANFAS Praha, vstupné 80 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 SL 2014: Symfonické tance českých klasiků • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

23. 6. Po 16.00 SL 2014: Klasika je cool - interaktivní koncert • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
18.00 Česko - finský koncert • ZUŠ Litomyšl - nový sál tel. 461 612 628
19.30 SL 2014: Hvězdný prach Zdeňka Kopala - hudebně literární pořad • zámecká jízdárna tel. 461 616 070

24. 6. Út 16.00 Zábavné odpoledne s Rodinným centrem Litomyšl • Sportovním areál za sokolovnou tel. 607 605 720
25. 6. St 10.00-12.00 Pojedeme na prázdniny - pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městká knihovna tel. 461 612 068

13.00-17.00 Den otevřených dveří neurologie - k vidění nová přístrojová technika, lékařský personál odpoví na dotazy • Lit. nemocnice, a.s.
19.30 SL 2014: Planety a česká rapsodie -koncert • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
26. 6. Čt 19.30 SL 2014: Jan Jirásek: Lukášovy pašije • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 616 070
27. 6. Pá 8.30-14.00 Hurá na prázdniny • rodinné centrum tel. 607 605 720

21.00 SL 2014: Richard Wagner: Bludný Holanďan - romantická opera • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 Oldies party - hity 80. a 90. let, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

28. 6. So 11.00 Rybí den - velký výběr rybích specialit • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718
15.00 Malé pivní slavnosti - Baron 15°, Kníže 13°, Rytíř 12° Svijany • Cafebar Underground tel. 725 846 248 
16.00 Grilování na terásce - pouze za hezkého počasí • restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
16.00 SL 2014: Bedřich Smetana: The Greatest Hits - komický muzikál • Smetanův dům tel. 461 616 070
21.00 Tak do tance, mládeži - dj Saurus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 SL 2014: Joseph Haydn: Stvoření - balet • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

28. 6. So 21.00 Prázdninová warm-up party - taneční hity, dj Mike, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
29. 6. Ne 10.30 SL 2014: Nekonvenční matiné - koncert • zámecká jízdárna tel. 461 616 070

19.00 SL 2014: Na krásném modrém Dunaji - koncert • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
30. 6. Po 21.00 SL 2014: Antonín Dvořák: Rusalka - lyrická pohádka • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
1. 7. Út 19.30 SPKH: Komorní orchestr J. Kociana – dirigent B. Mimra, na programu Dvořák, Suk, Janáček, Bach • kostel Povýšení sv. Kříže

21.00 SL 2014: Antonín Dvořák: Rusalka - lyrická pohádka • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

v Litomyšli v červnu 2014?



DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kino.litomysl.cz

do 30. 6. Toulky po Čechách, Moravě i Slezsku - výstava • městká knihovna • ve výpůjční době
do 6. 7. Výstava fakulty restaurování • piaristická kolej • otevřeno v závislosti na Smet. Litomyšli a po domluvě na sekretariátu děkanátu FR
do 31. 7. Výstava keramiky raku od Michala Plíhala • Bobo café  
do 31. 7. Prodejní výstava cínových šperků Moniky Jaré • Bobo café
do 30. 9. Muzicírování s Bedříškem - možnost zahrát si na klavír přímo v rodném bytě slavného skladatele • Rodný byt B. Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 25. 10. Farmářské trhy- zelenina, ovoce, masné výrobky, sazenice, produkty z medu… • Toulovcovo nám. • So 8.00-12.00 • www.generace89.cz. nebo tel. 737 941 829
do 30. 12. Šárka Hrouzková: Obrazy - prodejní výstava obrazů • Galerie v Antikhotelu Sofia • denně  
od 6. 6. do 12. 6. Ostrovy - výstava keramického, výtvarného, fotografického a řezbářského kroužku DDM Litomyšl • kostel Rozeslání sv. Apoštolů • Po-Pá 13-17, So-Ne 9-17
od 6. 6. do 8. 6. Výstava irisů a jarních trvalek - tradiční výstava jarních květů a irisů, prodej okrasných rostlin, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky  • denně 8-17
od 7. 6. do 8. 6. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou •  rodinné centrum • 9.00-17.00 
od 7. 6. do 22. 6. Církev československá v protinacistickém odboji - výstava • Husův sbor • otevřeno dle domluvy na tel. 724 704 977
od 8. 6. do 31. 8. Josef Váchal - Mystik neukázněný - výstava ke 130. výročí narození J. Váchala • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 13. 6. do 6. 7. Smetanova Litomyšl na talíři - festivalové menu • Hotel Zlatá Hvězda • denně od 11.00 
od 14. 6. do 30. 9. Proč bychom se netěšili... - interaktivní program • Rodný byt B. Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 14. 6. do 15. 6. Tvarůžkové variace • Restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00
od 15. 6. do 28. 9. Josef Matička - Dar Litomyšli - výstava obrazů • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 15. 6. do 17. 8. Stanislav Kolíbal: 4 fáze - výstava klasika českého moderního umění • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10-17 (od 7. 7. pouze Čt-Ne 10-17)
od 5. 7. do 6. 7. Prázdninové tvoření pro děti • zámecké infocentrum • 9.00-16.00  
od 5. 7. do 6. 7. Masérská tour aneb maséři mezi lidmi • Sportovní areál za sokolovnou • od 10.00
od 6. 6. do 7. 6. Rožníme vepřovou krkovici • Na Výsluní • 17.00 • rezervace na tel. čísle 739 251 726
od 13. 6. do 14. 6. Pochoutky z udírny - krkovička, uzený bok, žebra, oháňka, kuřecí stehna a klobásy, od 17.00 kapela SPM Svitavy • Na Výsluní • rezervace na tel. 739 251 726
od 20. 6. do 21. 6. Rybí hody - grilovat a udit se bude siven, kapr, makrela, treska a další ryby • Na Výsluní • 17.00 • rezervace na tel. čísle 739 251 726
od 28. 6. do 29. 6. Kuřecí speciality - kuře na rožni, kuřecí steaky, grilovaná kuřecí stehna • Na Výsluní • 17.00 • rezervace na tel. 739 251 726

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
Pá, So, Ne 6., 7., 8. 6.  Bony a klid 2 - film ČR, drama, 90 min., vstupné 110 Kč
Út 10. 6.  Pompeje ve 3D - film Kanada / Německo, akční / drama, český dabing, 102 min., vstupné 130 Kč
St 11. 6.  Dámský večer: Hvězdy nám nepřály - film USA, drama / romantický, české titulky, 105 min., vstupné 120 Kč
Čt 12. 6.  Dokument v kině: Olga - film ČR, 87 min., vstupné 80 Kč
So 14. 6.  Na hraně zítřka ve 3D - film USA, akční / sci-fi, české titulky, 114 min., vstupné 130 Kč
Ne 15. 6.  Na hraně zítřka - film USA, akční / sci-fi, české titulky, 114 min., vstupné 100 Kč
Út, St 17., 18. 6.  Zakázané uvolnění - film ČR, režie Jan Hřebejk, komedie, 110 min., vstupné 110 Kč
Čt 19. 6.  Filmový klub: Život Adele - film Francie / Belgie / Španělsko, drama, 180 min., české titulky, vstupné 100 Kč
So, Ne 21., 22. 6.  Všechny cesty vedou do hrobu - film USA, western / komedie, 110 min., české titulky, vstupné 120 Kč
Út, St 24., 25. 6.  Všiváci - film ČR, drama / komedie, 90 min., vstupné 110 Kč
Čt 26. 6.  Divergence - film USA, akční / dobrodružný, 139 min., české titulky, vstupné 100 Kč
So 28. 6.  Transformers: Zánik ve 3D - film USA, akční / dobrodružný / sci-fi, 115 min., český dabing, vstupné 150 Kč
Ne 29. 6.  Transformers: Zánik - film USA, akční / dobrodružný / sci-fi, 115 min., český dabing, vstupné 120 Kč
Út 1. 7.  Doupě - film Francie / Kanada, krimi / drama, české titulky, vstupné 90 Kč
St 2. 7.  Godzilla ve 3D - film USA, akční / dobrodružný / thriller / sci-fi, 123 min., české titulky, vstupné 100 Kč
Čt 3. 7.  Godzilla - film USA, akční / dobrodružný / thriller / sci-fi, 123 min., české titulky, vstupné 80 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 7. 6.  Velká oříšková loupež ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný, 90 min., český dabing, vstupné 100 Kč
Ne 8. 6.  Velká oříšková loupež - film USA, animovaný / dobrodružný, 90 min., český dabing, vstupné 80 Kč
So 14. 6.  Zloba, Královna černé magie ve 3D - film USA, fantasy / drama, 97 min., český dabing, vstupné 155 Kč
Ne 15. 6.  Zloba, Královna černé magie - film USA, fantasy / drama, 97 min., český dabing, vstupné 120 Kč
So 21. 6.  Jak vycvičit draka 2 ve 3D - film USA, animovaný / komedie, 105 min., český dabing, vstupné 130 Kč
Ne 22. 6.  Jak vycvičit draka 2 - film USA, animovaný / komedie, 105 min., český dabing, vstupné 110 Kč
So, Ne 28., 29. 6.  Hurá do pravěku - film USA, dobrodružný / komedie, 82 min., český dabing, vstupné 90 Kč
LETNÍ KINO, Sportovní areál za sokolovnou Začátky představení vždy v 21.00 (pokud není uvedeno jinak)
Pá 13. 6.  Babovřesky - film ČR, komedie, 133 min, vstupné 50 Kč
Pá 20. 6.  Nevědomí - film USA, akční / sci-fi, 124 min., vstupné 50 Kč
Pá 27. 6.  Revival - film ČR, komedie, 111 min., vstupné 50 Kč

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

2. 7. St 19.30 Středa, hudba vám třeba: Do větru (Č. Třebová) a Jak to bylo (M. Třebová) - občerstvení, vstup volný • park u Smetanova domu tel. 461 613 239
19. 30 SPKH: Magistri – flétnový soubor, um. ved. M. Tůmová, na programu Dvořák, Berkovec, Burghauser, Ježek • kostel Povýšení sv. Kříže
21.00 SL 2014: Koncert na přání • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

3. 7. Čt 19.30 SPKH: L. Čermáková, J. Holeňa – klavír - na programu Suk, Debussy, Schubert, Josef Strauss, Johann Strauss... • Smet. dům
21.00 SL 2014: Koncert na přání • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070

4. 7. Pá 18.00 TPP: Bajaja - pohádka, Divadlo Víti Marčíka • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Marien - koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 SL 2014: Gustav Mahler: Vzkříšení - koncert • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
19. 30 SPKH: Č. Pavlík – housle, M. Sekera – klavír – na programu A. Dvořák, C. Saint-Saëns • malý sál Smetanova domu 

5. 7. So 19.30 SPKH: I. a M. Štrausovi – housle, M. Sekera, F. Malý – klavír, J. Čepický - viola, E. Rattay – violoncello • Smetanův dům 
20.30 SL 2014: Galakoncert: Návštěva v Teatro Alla Scala • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music club Kotelna tel. 777 589 663

6. 7. Ne 10.15 SL 2014: P. Josef Olejník: Česká mše z Andělské hory • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
19.30 SPKH: P. Ries – kontrabas, V. Mácha – klavír, L. Čepický – housle, J. Čepický – viola, E. Rattay – violoncello • Smetanův dům

7. 7. Po 19.30 SPKH: E. Rattay - violoncello, L. Čermáková – klavír, Č. Pavlík – housle, F. Malý – klavír • Smetanův dům 

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Otevírací doba:  Po – Pá: 8.30 – 18.00  •  So – Ne 9.00 – 14.00
Informační centrum na zámku otevřeno: Po 10.00 – 15.00 •  Út - Ne 9.00 – 16.00
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ADFORS GRANT zná své vítěze
V únoru vyhlásila společnost SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ s.r.o. grantové řízení s názvem AD-
FORS GRANT 2014, prostřednictvím kterého
chce rozdělit na podporu neziskového sektoru
250 tisíc korun. Přihlásit se mohli žadatelé, je-
jichž projekt byl směrován do čtyř oblastí: eko-
logie, kultura, sport nebo sociální oblast.
Uzávěrka přihlášek byla 25. března a k tomuto
datu bylo evidováno celkem 76 žádostí. Z toho
dvě žádosti, které nesplňovaly kritéria zařazení,
byly z výběrového řízení vyloučeny.  
Zaměstnanci ADFORS CZ měli právo svým hla-
sem ovlivnit výsledek grantového řízení a vybrat
2 projekty. Jeden za Litomyšl a jeden za Hodo-
nice, kde sídlí závody společnosti. Další žádosti
byly projednány sedmičlennou výběrovou ko-
misí, která se nakonec rozhodla, že dá na názor
svých zaměstnanců a finančně podpoří aktivity,
které získaly nejvíce hlasů. Záchranná stanice
zvířat Zelené Vendolí získala na projekt Demon-
strační místnost – ošetřovna pro zvířata 50
000 Kč (jde o vybudování místnosti s jednou
stěnou s okny, aby návštěvníci mohli být pří-
tomni krmení nebo ošetřování zvířat bez rušení
a možnosti nákazy), Petra Hánělová z Litomyšle
obdržela 60 000 Kč na projekt Integrace dětí
s PAS (autisti) do základních škol (příspěvek na
úhradu pedagogického asistenta - pomoc pe-
dagogického asistenta usnadní integraci
a vzdělávání syna paní Hánělové s poruchou
autistického spektra v ZŠ, jde o nový projekt

v ZŠ), na projekt Baneta pomáhá dětem s hen-
dikepem má Občanské sdružení hiporehabili-
tace Baneta Janov 40 000 Kč (příspěvek na
pokrytí celoročních nákladů spojených s výko-
nem hipoterapie, projekt se zaměřuje na pomoc
dětem, které jsou hendikepované různými
druhy postižení - mentální, fyzické nebo psy-
chické), Football Club Moravský Krumlov a jeho
projekt Podpora a rozvoj sportovních aktivit dětí
a mládeže v Moravském Krumlově 2014 byl
podpořen částkou 50 000 Kč (nákup dresů
a míčů pro přípravku; žáci a dorost - dresy s po-
tiskem; příspěvek na turnaje a soustředění; pří-
spěvek na údržbu hracích ploch), Občanské
sdružení Babybox pro odložené děti získalo na
projekt Babybox 28 000 Kč (zřizování babyboxů
a jejich provoz - občanské sdružení plánuje zří-
zení „bedýnky" i ve Znojmě, babyboxy již za-
chránily život 105 děťátek) a na nákup
přetlakového ventilu obdržel Sbor dobrovolných
hasičů Hodonice 22 000 Kč (přetlakový ventil je
doplňkové vybavení k požární stříkačce - jde
o bezpečnostní prvek, který reguluje tlak vody
v hadicích, eliminuje utržení, prasknutí a jiné po-
škození hadice, které by mohlo zranit soutěžící
děti). 
Všem ostatním žadatelům děkujeme za účast
v prvním ročníku ADFORS GRANT 2014. Vzhle-
dem k velkému zájmu i kladným ohlasům plá-
nujeme tímto směrem pokračovat i v dalších
letech. Jana Kalášková 

Školamyšl, alternativní škola v Litomyšli
Čtvrtá základní škola, tak je vnímán záměr sku-
piny rodičů otevřít v Litomyšli alternativní školu.
Na základě svých zkušeností a odborných po-
znatků mají zájem na vzdělávání svých dětí ve
věkově smíšené třídě koncipované pro první až
pátý ročník základní školy, pracující plně na plat-
formě vzdělávacího programu Začít spolu. Alter-
nativní škola s názvem Školamyšl by se měla
otevřít v září letošního roku.  

Chceme pro své děti…
„Jsme skupina rodičů z Litomyšle a blízkého
okolí, kteří mají konkrétní představy o vzdělá-
vání našich dětí,” vysvětluje Jitka Jílková, zá-
stupkyně rodičů podílejících se na vzniku
Školamyšle, a dodává: „Není náhodou, že jsme
do toho šli. Shodli jsme se na tom, že chceme,
aby naše děti do školy chodily rády, učení je tě-
šilo, dávalo jim smysl, aby byly ve škole lidsky
respektovány a měly příležitost osvojovat si do-
vednosti klíčové pro život. Chceme individuální
přístup při vzdělávání našich dětí, respektující
jejich sociální a duševní vývoj, podporující jejich
potenciální vlohy a nadání, aby naše děti na-
lezly svou cestu ještě jako děti, nečekaly na
svou příležitost až do dospělosti, maximálně
kreativní a tvořivé prostředí, kde nechybí
umění, pohybové aktivity a kde dochází k vše-
strannému rozvoji osobnosti dítěte. Je důležité
také vytvořit prostředí, které je založeno na
partnerství a spolupráci v rovině žák - rodič –
učitel. Název programu Začít spolu totiž zna-
mená, že rodič se ve velké formě podílí na vy-
učovacích blocích a je součástí školy. Důležité
je také naplňovat myšlenku, že za své učení
zodpovídá dítě, nikoliv učitel.”  

Školamyšl hledá prostory
Podle slov Jitky Jílkové je Školamyšl doplněním
a rozšířením stávající nabídky škol v Litomyšli.
Tuto iniciativu již podpořila Rada města Lito-
myšle a vydala souhlasné stanovisko ke zřízení
odloučeného pracoviště Základní školy Mozaika,
o.p.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, na
území města k datu 1. 9. 2014. „Jsme velmi rádi,
že naši iniciativu se rozhodla podpořit soukromá
základní škola Mozaika o.p.s. a naši třídu za-

střeší.  Již jsme podnikli nutné formální kroky
směrem k MŠMT, které zajistí možnost této spo-
lupráce,” prohlásila Jílková. ZŠ Mozaika je školou
s více jak 20letými zkušenostmi  pracující podle
zmiňovaného programu Začít spolu a má bohaté
zkušenosti i s věkově smíšenými třídami. „V sou-
časné době hledáme v Litomyšli vhodné pro-
story, splňující nejen zákonné požadavky, ale
i naše představy o vhodném prostoru pro výuku
našich dětí,” říká dále Jitka Jílková a pokračuje:
„Fungujeme jako otevřená rodičovská skupina
na principu komunity, nejsme služba, klientský
servis či škola na zakázku. Postup práce vytvá-
říme na společných schůzkách a takto dohod-
nutý postup je základní kámen naší spolupráce.
Rádi mezi sebou přivítáme další rodiče, kteří
mají chuť aktivně se podílet na vzdělání svých
dětí.”

Co je Začít spolu
Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárod-
ním označení Step by Step) je vzdělávacím pro-
gramem, který v současné době realizují učitelé
ve 30 zemích světa. Program představuje velmi
otevřený didaktický systém. Umožňuje každé
škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho kon-
krétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané
země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám
konkrétních dětí. Step by Step představuje pe-
dagogický přístup, který v sobě spojuje moderní
poznatky pedagogické a psychologické vědy
spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy,
k nimž se zejména evropská pedagogika dopra-
covala v průběhu svého vývoje (učení Komen-
ského, Montessoriové, myšlenky a praktické
zkušenosti reformní pedagogiky, poznatky
o fungování mozku a procesech učení obsažené
v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gard-
nera...). V České republice je vzdělávací program
Začít spolu se souhlasem MŠMT ČR realizován
od roku 1994 v mateřských školách a od roku
1996 v základních školách. Na jeho monitoro-
vání, evaluaci a implementaci se podílí organi-
zace Step by Step ČR, o. s. V současné době
uplatňuje v různé míře metodiku programu Začít
spolu více než 100 mateřských a 70 základních
škol.                                                                     -bj-

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

Litomyšl – prodej rod. domu 3+1 v klidné části města, udržo-
vaná zahrada, pergola a dílna. Nová kuchyňská linka, plynový
kotel, koupelna, napojení na všechny sítě. Celkem 231 m2. 
Č. 1008. Cena: dohodou
Litomyšl – prodej zainvestovaného pozemku o výměře
785 m2 pro stavbu rodinného domu v okrajové části města
při silnici směrem na Českou Třebovou lokalita Záhraď.
Č. 1020. Cena: 1 150,- Kč/m2

Horky – prodej udržovaného rod. domu 6+2 v klidné obci,
s garáží, dílnou a malou zahrádkou. Napojen na elektro, vo-
dovod, plyn na pozemku, minimální náklady na údržbu.
Č. 1003. Cena: info v RK
Osík u Litomyšle – prodej rod. domu v rekonstrukci v blíz-
kosti Oseckého údolí s výhledem na říčku Desinku. Napojeno
na vodovod, elektřinu, plyn na pozemku, nová střecha, plas-
tová okna. Klidná a slunná lokalita. 
Č.999. Cena: 1 290 000,- Kč
Němčice – Podrybník – prodej staršího RD 4+2 v dobrém
stavu nedaleko Litomyšle s udržovanými zahradami o roz-
loze 2000 m2. Klidná lokalita. 
Č.994. Cena: 750 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 (66 m2) ve 2. patře po kom-
pletní rekonstrukci. Nová kuchyně, koupelna, plovoucí pod-
lahy, plast.okna, zasklená lodžie. 
Č. 977. SLEVA!. Cena: 1 330 000,- Kč
Litomyšl – prodej slunného zděného bytu 3+1 s lodžií (77 m2)
a garáží přímo v domě. Nová plast. okna, plyn. kotel, lodžie
k západu. Nízké náklady, byt blízko centra i přírody. 
Č.1012. Cena: 1 750 000,- Kč vč.garáže
Lezník u Poličky – prodej RD 4+1 s větší garáží, navazující ze-
mědělskou částí a zahradou, napojeno na obecní vodovod,
elektřinu, topení ústřední na tuhá paliva.
Č. 975. Cena: 990 000,- Kč
České Heřmanice – prodej zděného bytu 3+1 s garáží,
v osob.vlastnictví, III.NP, plastová okna, vytápění je možné
plynem i tuhými palivy. 
Č. 958. Výrazná sleva – dohoda 
Vračovice – prodej zemědělské usedlosti v centru menší
obce s uzavřeným dvorem, garáží, stájí a samostatnou sto-
dolou, 7 km od Vysokého Mýta. Vlastní studna a za stodolou
zahrada s ovocnými stromy. 
Č. 898. Cena: 690 000,- Kč
Litomyšl – prodej moderního RD 4+1 ve výstavbě s obytnou
plochou 150 m2 v klidné lokalitě Záhraď. Dům je nízkoener-
getický, zděný, dvoupodlažní. výměra parcely 802 m2, termín
dokončení červen 2014. Č. 867. Cena: 3 600 000,- Kč
Litomyšl-Černá Hora – prodej staršího podsklep.domu
u lesa – bývalého výletního hostince. Po rekonstrukci zají-
mavé bydlení s podnikáním na polosamotě na okraji města.
Č. 783. Cena: 980 000,- Kč
Litomyšl – prodej nemovitosti k rekonstrukci (184 m2) v centru
města. Je zpracována projektová dokumentace k přestavbě.
Výhodná poloha k podnikání nebo k bydlení s podnikáním. 
Č. 869. Cena: 2 000 000,- Kč
Polička – prodej zděného bytu 2+1 v osobním vlastnictví
(59 m2) po celkové rekonstrukci v roce 2010. Ideální poloha,
nedaleko centrum, škola, obchod. K bytu možné užívat oplo-
cenou zahradu.
Č.998.  Cena: 950 000,- Kč

Férová kafárna
tentokrát na téma
fair trade
Záleží na tom, jakou si koupím čokoládu? Jestli
oblečení, které mám na sobě, bylo vyrobené
v Bangladéši? Je růže z Holandska opravdu z Ho-
landska?
Po Tibetské kafárně se můžete těšit na další roz-
vojovou kavárnu, tentokrát na téma fair trade
a odpovědná spotřeba. Jako host přijede Miro-
slav Plachý z olomouckého spolku SpoluFérově,
který se dlouhodobě této oblasti věnuje. Nebu-
deme ale jen tak suše sedět za stoly, vydáme se
do parku udělat si piknik! S sebou si vezměte
deky a něco dobrého na zub, nejlépe z bio nebo
fair trade surovin. V případě špatného počasí se
přesuneme do nejbližší kavárny. Budeme se na
vás těšit v sobotu 7. 6. 2014 od 15 hodin v Kláš-
terních zahradách.                     Anna Šteyerová
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ZŠ U Školek má další
první místo v republice!
Nedávno jste se mohli dočíst o zlatém poháru
v celorepublikovém finále ve florbalu, poté
o stříbrném v Prezentiádě. Nyní, do třetice všeho
dobrého, přichází opět zlato! 
Tým dětí ze šesté třídy ve složení Anežka Bení-
šková, Anička Dostálková, Pája Horáčková, Míša
Janecká, Anička Leksová, Pavel Chadima, Tomáš
Koukola, Filip Špinka a Patrik Šplíchal se zapojil

do soutěže Video pohlednice z mého města.
Jedná se o soutěž v angličtině, v níž je úkolem
soutěžících natočit krátký snímek ze svého
města, samozřejmě namluvený anglicky. Žáci
se v něm tentokrát věnovali  našemu rodáku,
Bedřichu Smetanovi, kterého v jeho raném věku
ztvárnil Jonýsek Beran ze 3. třídy a předvedl svoji
hru na housličky. Snímek nazvaný Smetana’s Li-
tomyšl byl nominován mezi nejlepšími třemi
z republiky a děti byly pozvány 15. 5. 2014 do
Prahy na Ministerstvo školství, tělovýchovy
a mládeže, kde proběhlo slavnostní vyhlášení
výsledků. Když zaznělo, že na 1. místě se umís-
tila Základní škola Litomyšl, U Školek, radost
byla obrovská! Všechny hřál pocit z dobře odve-
dené práce, jejíž výsledek můžete zhlédnout na
webových stránkách školy www.litomysl.cz/2zs
v sekci školní televize – speciály. Všem zúčast-
něným patří poděkování za důstojnou reprezen-
taci města Litomyšl i naší školy a samozřejmě
srdečná gratulace!

Andrea Hanušová, foto archiv školy

Docent Slezák
přednášel 
gymnazistům 

Studenti 2. a 3. ročníku Gymnázia Aloise Jiráska
v Litomyšli si 6. května vyslechli povídání
doc. MUDr. Radovana Slezáka, CSc., přednosty
Stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Krá-
lové. Docent Slezák je rodákem z Litomyšle. 
„Pan docent Slezák je naším úspěšným absol-
ventem. Jsem ráda, že ho mezi námi můžeme
přivítat. Studenti tak mají vzor a možná, jednou,
za deset patnáct let tady přivítáme některého ze
současných studentů,” prohlásila ředitelka gym-
názia Ivana Hynková. Stomatolog se specializací
na parodontologii posluchače seznámil nejen
s fakultou, ale hovořil i o odborných tématech.
„Pokusil jsem se zaujmout dvěma tématy. Nej-
dříve jsem pohovořil o Lékařské fakultě v Hradci
Králové a pak jsem měl připravené téma od-
borné,” řekl docent Radovan Slezák a dodal:
„Nemůžu jinak, než udělat fakultě reklamu, pro-
tože pan rektor nám avizoval, že studentů je
stále méně a méně.”
Zajímavá beseda tak třeba některého ze stu-
dentů nasměřuje ke studiu stomatologie nebo
alespoň v některých zanechá informace o péči
o chrup.                           Text a foto Jana Bisová

Inspirativní
formy pomoci
Poslední květnová sobota patřila v Litomyšli tra-
dičně dětem. Dětský den na Záhradi 2014, který
opět koordinovala s dalšími partnery Naděje,
měl letos ale navíc velkou posilu v zaměstna-
neckém týmu dobrovolníků z místní prodejny
Billa. „Snažíme se s kolegy v rámci programu
společenské odpovědnosti naší firmy pomáhat
těm, kteří to opravdu potřebují. Na naší prodejně
jsme zorganizovali dlouhodobou sbírku plasto-
vých víček pro hendikepovaného Míšu Terezku.
Loni jsme se také seznámili s činností Naděje
tady v regionu a slovo dalo slovo,” přibližuje
důvod své účasti na akci pro děti paní Jindra Val-
terová, vedoucí litomyšlské filiálky Billa. Právě
také díky těmto firemním dobrovolníkům do-
stalo každé soutěžní stanoviště pro děti svého
dospělého „patrona”, který vysvětloval, povzbu-
zoval, doprovázel.
„Vážíme si každé nové spolupráce; začátky
mohou být skromné, ale vždy se snažíme o to,
aby byly profesionální. Společně mluvíme o vzá-
jemných očekáváních, možném zapojení, příno-
sech pro partnera,” vysvětluje vedoucí
litomyšlské pobočky Naděje Jitka Nádvorníková.
„Vždy je zapotřebí vzájemná důvěra a respekt
z obou stran, porozumění odlišným cílům
a někdy i kulturám a především osobní nasazení
a entusiasmus. A v tomto případě bylo všeho
opravdu vrchovatě. Máme už připravené nápady
pro další spolupráci,” dodává Nádvorníková. Více
na http://nadeje.cz/litomysl

Martina Soukupová 

Káva nejen pro Naději
Naděje v Litomyšli poskytuje dětem
a mladým lidem v regionu podporu
v osobním životě a napomáhá k odklonu
od jejich možného rizikového chování již
od roku 1997. Projekt Já to dokážu!, který
podporuje přístup k dalšímu vzdělávání
a rozvoji sociálně znevýhodněných
dětí, realizuje díky Nadačnímu fondu Albert.
V průběhu roku 2012 začaly vybrané prodejny
Albert měnit svůj vzhled a rozložení podle no-
vého konceptu. Tento koncept v sobě zahrnoval
i automaty na kávu a čaj. Výtěžek z nich pak Na-
dační fond Albert rozděluje místním neziskovým
organizacím a zařízením, které se věnují práci se
sociálně znevýhodněnými dětmi. Díky tzv. kávo-

matům tak mohou zákazníci novým
způsobem podporovat konkrétní orga-
nizace, které působí v jejich regionu.
Vaše káva tak možná umožní některým
dětem vyzkoušet si v litomyšlské NADĚJI
práci na šicím stroji, zdokonalit se ve
sportech a posílit své kompetence v bu-

dování zdravých vztahových struktur. A to za to
stojí.
V současné době jsou Kávomaty na prodejnách
v Děčíně, Havlíčkově Brodě, Jindřichově Hradci,
Králově Dvoře, Krnově, Nymburku, Opavě, Os-
travě, Plzni, Rakovníku, Svitavách, Šumperku,
Trutnově, Vyškově, Znojmu a Žďáru nad Sáza-
vou.                                       Martina Soukupová

Miniškolka má dveře stále otevřené
Přejeme krásné léto všem. Především však
„našim” dětem a jejich rodičům. Děkujeme za
příjemné chvíle, které spolu stále prožíváme.
Rády se s vámi setkáme i o prázdninách!
Tento školní rok byl poprvé trochu nový i pro
nás. Od září jsme totiž začali pracovat s aktivi-
tami, které vycházejí z témat školního vzděláva-
cího plánu. Dva dny v týdnu probíhají (pro
zájemce) s výukou anglického jazyka a dvou od-
poledních kroužků Aj. Od února jsme přidali ještě
kroužek Logika s figurkou, který např. rozvíjí ro-
zumové myšlení, paměť či orientaci v prostoru.
Každý měsíc navštěvujeme knihovnu společně

s maminkami a jejich dětmi z rodinného centra.
S rodinným centrem jsme spolupracovali mj. na
velikonočních dílnách a Čarodějnicemi nanečisto.
Poslední velkou akcí byla v květnu besídka ke
Dni matek. Zpívali jsme, tancovali i hráli. Krásně
svítilo sluníčko, a tak maminky využily příleži-
tosti a nechaly se vyfotit se svými dětmi venku
na zahradě. Pozvali jsme paní fotografku Lenku
Filovou.
V nejbližších dnech chystáme Den dětí. Možná
přijde i kouzelník…
Máte-li zájem o krátkodobé i dlouhodobé hlí-
dání, neváhejte nás kontaktovat nebo se přijďte
podívat! 
Kontakt Miniškolka Litomyšl:
jana.brokesova@email.cz, mobil: 602 615 308.

Jana Brokešová a Lenka Hájková, 
foto Lenka Hájková

FCH Litomyšl pořádá

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ 2014

V LIDOVÉM DOMĚ
začátečníci: od 20. září

navazuje kurz mírně pokročilí: od 25. října

SLEVA KURZOVNÉHO
pro účastníky obou kurzů

učitel tance Ing. Jan Lexman
přihlášky: lidovydum@lit.cz
461 619 183, 731 460 663

www.litomysl.charita.cz
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Muzicírování s Bedříškem
a program Proč bychom se netěšili...
Hrajete rádi na hudební nástroj? Líbí se vám hu-
dební dílo Bedřicha Smetany? Jestli ano, máte
jedinečnou možnost „muzicírovat” přímo v rod-
ném bytě slavného skladatele. Od června až do
konce září je pro vás připraven spolu s notami
zajímavý hudební nástroj. Nemusíte být profe-
sionální hudebník, stačí, že máte rádi hudbu
a hrajete na klavír. Spolu s vámi mohou v rod-
ném bytě „muzicírovat” a zazpívat i vaši kama-
rádi (vlastní hudební nástroje s sebou).
Nevšední hudební zážitek bude příjemným zpe-

střením nejen vám, samotným hudebníkům, ale
také ostatním návštěvníkům expozice. 
A na jaký nástroj si můžete přijít zahrát? Jedná
se o pianino Rudolf Kotík, vyrobené v Praze
kolem roku 1904. Všechny prvky a komponenty
nástroje včetně strun a mechaniky jsou pů-
vodní. Na výrobu skříně byla použita velmi
vzácná tzv. „kořenicová dýha”. Pianino je zres-
taurované a naladěné na 440 Hz. Klávesy jsou
obloženy slonovou kostí a při hře dobře sají pot
z prstů. Konstrukce pianina je polopancéřová

s křížostrunnou soustavou strun. Do nástroje,
který nám sponzorsky zapůjčila firma PIANO-
servis pana Miroslava Doležela z Lanškrouna,
byla vestavěna mechanika s „horním dusítkem”. 
Naše programová nabídka tím nekončí. Od 14.
června je pro vás ve skladatelově rodném bytě
otevřen interaktivní program Proč bychom se
netěšili… Hravou formou se můžete blíže sezná-
mit s životem a dílem Bedřicha Smetany.
Všechny nabízené programy vznikly při příleži-
tosti významných výročí skladatelova života –
190 let od narození a 130 let od úmrtí. Návštěv-
níci koncertů a dalších akcí Mezinárodního
operního festivalu Smetanova Litomyšl, které
se odehrávají na litomyšlském zámku, mají je-
dinečnou možnost navštívit Rodný byt B. Sme-
tany. Zpřístupněn je vždy hodinu před
zahájením představení a přestávkách. Jednotné
snížené vstupné je 20 Kč.   

Renata Kmošková
Letní koncerty v rámci Setkání přátel
komorní hudby a interpretačních kurzů
Blíží se začátek prázdnin a my se opět chys-
táme a těšíme na další již 41. ročník Setkání přá-
tel komorní hudby a mezinárodní interpretační
kurzy v Litomyšli. Ve Smetanově rodišti nás
znáte již osm let, vídáváme se na našich večer-
ních komorních koncertech, letos opět v kostele
Povýšení sv. Kříže a ve Smetanově domě. I naše
kurzy jsou volně přístupné všem zájemcům. Za-
čínáme již 1. července!
V úterý 1. července se uskuteční zahajovací kon-
cert Komorního orchestru J. Kociana s dirigen-
tem Bohuslavem Mimrou.  O den později
zahraje flétnový soubor Magistri (um. ved. Mag-
dalena Tůmová, na programu Vranický, Rejcha,
Dvořák, Berkovec, Burghauser, Mácha, Fridri-
chová, Ježek). Ve čtvrtek 3. července se můžete
těšit na klavírní duo Ludmily Čermákové a Jiřího
Holeni (čtyřručně zazní Suk, Dusík, Debussy,
Schubert, Josef a Johann Straussovi). V pátek 4.
července houslista Čeněk Pavlík a klavírista Mi-
roslav Sekera zahrají několik skladeb A. Dvořáka
a na závěr také C. Saint-Saënse. První prázdni-
novou sobotu uslyšíme houslisty Ivana Štrause
a Michaelu Štrausovou, kteří s Miroslavem Se-
kerou přednesou díla Smetany, Suka a Martinů

a ve druhé polovině koncertu s klavíristou Fran-
tiškem Malým, violistou Jakubem Čepickým a vi-
oloncellistou Evženem Rattayem slavný kvintet
A. Dvořáka. V neděli 6. července nás potěší
umění kontrabasisty Petra Riese a klavíristy
Václava Máchy (Rachmaninov, Desenclos),
k nim se přidají Leoš Čepický (housle), Jakub Če-
pický (viola) a Evžen Rattay (violoncello), aby
mohl zaznít známý kvintet F. Schuberta. V pon-
dělí 7. července zahrají Evžen Rattay (violon-
cello), Ludmila Čermáková (klavír), Čeněk Pavlík
(housle) a František Malý (klavír) díla Sluky, Tur-
nera, Č. Pavlíka a Smetany. Houslista Leoš Če-
pický a klavírista Vilém Valkoun nás seznámí se
skladbami Dvořáka, Bartóka, Masseneta a Še-
včíka a violista Milan Řehák se stejným klavíris-
tou se skladbami Hummela a Brahmse v úterý
8. července. Závěrečný koncert účastníků se
koná 9. července. Oblíbenou tečkou na závěr
bude ve čtvrtek 10. července Hu- Hu večer
(Humor v hudbě). Koncerty 1. a 2. července se
konají v kostele Povýšení sv. Kříže. Ostatní
budou odehrány v malém sále Smetanova
domu. Začátky jsou vždy v 19.30 hodin. 

Eva Štrausová

The Sweet a Slade vystoupí v Litomyšli 
Vstupenky jsou již v prodeji
Britské rockové legendy 70. a 80. let The Sweet
a Slade vystoupí 5. září v Litomyšli. Hity jako Bal-
lroom Blitz, Fox on the Run, Far Far Away nebo
My Oh My budou znít zimním stadionem, který
je připravený pojmout 2 až 3 tisíce diváků. Vstu-
penky na tento rockový nářez jsou již v prodeji
na www.ticketstream.cz nebo v litomyšlském in-
focentru. Jedinečný dvojkoncert pořádá VLNY
music agency ve spolupráci s městem Litomyšl. 
„Spojení těchto kapel se nám osvědčilo v roce
2010 v Přírodním amfiteátru Loket. Proto jsme
se rozhodli koncert zopakovat v dalším regionu
České republiky,” uvádí promotér z VLNY music
agency Vladimír Suchan. A tak si kapely odskočí
z Německa do Litomyšle, aby zde vystřihly str-
hující show plnou hitů, které jistě znají i nejza-
přísáhlejší odpůrci rocku. „Kapely mají svá léta,
ale i svoji kvalitu. Domníváme se, že je správné,
že Litomyšl takový koncert uspořádá, protože je
to takový protipól Smetanovy Litomyšle a kon-
certů klasické hudby. Myslím, že i vyslovení roc-
keři se už teď mají na co těšit. Mně to připadá
jako zázrak, že kapely, které jsme poslouchali
skutečně div ne potají v 70. letech, budou stát
živé na podiu litomyšlského zimáku,” říká s nad-
šením místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský
a dodává: „Na zimním stadionu se při poslední

části úprav udělali také některé bezpečnostní,
aby se tam mohly konat i skutečně velké kon-
certy.” Jde například o úpravu mantinelů nebo
zvětšení únikových východů. Litomyšl podle
místostarosty nenese žádná rizika, poskytuje
pouze prostory a pořadatelskou službu.
„Smlouvu se skupinami má promotér a za ním
jde hlavní risk. My doufáme, že není velký,” míní
Stříteský.  
Cena za vstupenku na dvojkoncert britských le-
gend začíná na 650 Kč za stání, ovšem pouze při
zakoupení lístku do 30. června. O den později si
již připlatíte o 100 Kč více. Chcete-li být přímo
před pódiem, zaplatíte 750 Kč, o prázdninách
850 Kč. VIP sezení stojí do konce června 950 Kč,
od 1. 7. si pak tento lístek pořídíte za 1 050 Kč.
„Vyjde-li tento koncert, máme s promotérem do-
hodu, že takovéto koncerty se budou jednou za
rok konat pravidelně,” říká Vojtěch Stříteský.  
Britskou skupinu The Sweet založil v roce 1968
zpěvák Brian Connolly, bubeník Mick Tucker, ba-
skytarista Steve Priest a kytarista Frank Torpey
pod tehdejším názvem Sweetshop. V roce 1970
nahradil své dva předešlé kytaristy Andy Scott
a název souboru se zkrátil na Sweet. I když ka-
pela vešla ve známost jako jeden z představitelů
glam rocku, stavěla svůj výraz na hardrockových

kořenech, což jí pomohlo po odeznění módních
vln se ještě nějakou dobu udržet v povědomí fa-
noušků. I přes řadu hitů, jako Co-Co, Little Willy,
Block Buster, Hellraiser, Ballroom Blitz, Teenage
Rampage, The Six Teens a další, je to Fox on the
Run, jenž je se jménem této kapely neodmysli-
telně spjat.
Skupina Slade byla jednou z vůdčích kapel glam
rocku a v době své největší slávy to byla ko-
merčně nejúspěšnější skupina ve Spojeném krá-
lovství. Vznikla roku 1966 v anglickém
Wolverhamptonu s původním názvem The
N´Betweens. Zakládajícími členy byli sólový ky-
tarista Dave Hill a bubeník Don Powell. K těmto
hudebníkům se přidal baskytarista a hráč na
housle Jimmy Lea a zpěvák hrající na doprovod-
nou kytaru Noddy Holder. Počátkem 70. let ka-
pela zkrátila svůj název na Slade. Sladi byli
pověstní svými bouřlivými živými koncerty
a živou komunikací s publikem. Tvorba skupiny
Slade významně ovlivnila další vývoj rockové
hudby. Komerčně nejúspěšnějšími písničkami
jsou skladby Far Far Away, My Oh My nebo
skladba Merry Xmas Everybody (z prosince
1973), která je dodnes jednou z nejhranějších vá-
nočních písniček.

Jana Bisová
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Chlap obuje i lodičky, aby dostal ženu
Divadelní soubor Václavov zahraje komedii Tři
v tom v sobotu 14. června od 17.30 hodin v Kláš-
terních zahradách v Litomyšli. 
Příběh o dámách a jejich nápadnících je plný blá-
znivých situací, v nichž se trojice milenců po-
kouší dostat k sobě i přes nevůli rodičů a osudu.
Vždyť který z pánů se pro svou lásku několikrát
převlékne, dokonce i za ženu? Hra se vyznačuje
inteligentním humorem a bláznivými reakcemi.
„Komedie českého autora Jaroslava Vostrého,
který měl z politických důvodů zakázanou čin-
nost, proto se hra připisovala Jiřímu Menzelovi,”
přibližuje hru Květuše Soukupová, dramatur-
gyně Dobrého divadla Litomyšl. 

Představení Tři v tom sice pojednává o vážných
tématech, jako je láska, milenci, těhotenství
a svatba, ale s humorem. V inscenaci na diváky
dýchá pravé amatérské divadelnictví. Ve hře
jsou obsazeni mladí lidé kolem dvaceti let a zá-
roveň třicátníci či padesátníci. „Komedie zapadá
do letní dramaturgické linie Dobrého divadla Li-
tomyšl. Divadla pro náročné diváky se objeví
v programu až po prázdninách,” vysvětluje dra-
maturgyně Soukupová. 
Představení se odehraje jako doprovodný pro-
gram Smetanovy Litomyšle. Pro návštěvníky
města a diváky festivalu je to milé zpestření.
„Prima nápad. Konečně někoho napadlo doplnit

Profesor má tři
nohy a umí
i jiná kouzla
Pohádku Kouzelné malování s čarováním za-
hraje divadelní spolek MIM z Prahy v neděli 15.
června v 10 hodin v Klášterních zahradách v Li-
tomyšli. V případě nepříznivého počasí se di-
vadlo přesune do Základní školy T. G. Masaryka. 
Proč mizí kresby z plátna? Pohádka Kouzelné
malování s čarováním, kterou v krásném pro-
středí Klášterních zahrad zahraje Petr Ocelík,
možná přinese odpověď. Nakreslené obrázky
ožívají a čáry mizí. Zlomtužka má svého „pove-
deného” bratra Lea, který svými vstupy děti ro-
zesměje. Herec zapojí děti do příběhu a ze sporů
mezi profesorem a jeho bratrem pochopí, co je
správné a co špatné chování.
Dobré divadlo si zakládá na výběru dětských
představení. „Chceme, aby divadelníci zapojovali
děti do hry, bylo z nich cítit nadšení a přinášeli
morální poselství. U nás v pohádkách vítězí
dobro nad zlem,” uvádí Tomáš Langr, ředitel
Dobrého divadla Litomyšl. Diváci oceňují nejen
výběr představení pro děti, ale také rodinnou
atmosféru. „Naše zlobivé dcery se nikdy nenudí
a někdy doslova skáčou hercům do řeči. Jim to
vadí, ale my jsme nadšeni,” říká maminka Klára
Pohorská. 
Pohádka Kouzelné malování s čarováním je
vhodná pro děti od tří let. Cena vstupenky je
50 Kč.   Iveta Nádvorníková, tisková mluvčí DD

Pozvánka na 
zájezd do Vlčkova
Společnost Bohuslava Martinů Polička ozna-
muje, že bude 7. června opět zajištovat pro zá-
jemce dopravu do Vlčkova na slavnosti Otvíraní
studánek. Autobus bude vypraven z Poličky.
Odjed z Litomyšle bude v 13.30 hod. od sochy
Smetany na náměstí. Čas návratu bude upřes-
něn přímo na místě, dle momentálního počasí
po ukončení hlavního bloku programu. Doprava
bude zdarma a pojedeme i v případě nepřízni-
vého počasí. Bližší informace na tel. 737 485 984
nebo na repart@unet.cz.   Renata Pechancová

Výstava fakulty restaurování 
v prostorách piaristické koleje 
V úterý 29. dubna se veřejnosti otevřela další
část trvalé expozice Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice, jejímž záměrem je představit
výsledky vědecko-výzkumné činnosti fakulty
i uměleckou tvorbu studentů. Výstava je k vidění
v nově zrekonstruovaných prostorách piaris-
tické koleje v Litomyšli až do 6. července.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ote-
vřela další část výstavního prostoru s expo-
náty, které volně navazují na expozici
umístěnou v prostorách hlavní budovy fakulty
a které představují zajímavé restaurátorské
práce a projekty fakulty a současně upozorňují
na rozvíjející se výtvarný potenciál jejích stu-
dentů. „Výtvarná tvorba studentů tvoří jedineč-
nou sbírku uměleckých děl, která je odrazem
čtyřletého bakalářského studijního programu
a navazujícího dvouletého magisterského stu-
dia na naší fakultě,” zdůrazňuje Karol Bayer,
děkan Fakulty restaurování, která sídlí jako je-
diná ze sedmi fakult Univerzity Pardubice mimo
Pardubice. Výstava je koncipována tak, aby se
prohlídkou celého objektu návštěvník seznámil
s pestrou škálou technik a technologií předsta-
vujících náplň výuky v jednotlivých ateliérech či

katedrách Fakulty restaurování. „Tato druhá
část stálé expozice, umístěné do nově zrekon-
struovaných prostor piaristické koleje, tak do-
tvoří komplexní obraz studia restaurování
a konzervačních technik na fakultě v celé jeho
šíři a rozmanitosti,” doplňuje děkan Fakulty re-
staurování Karol Bayer. „Návštěvníci získají
představu o tom, jak studium restaurování
probíhá, jaké dovednosti, schopnosti a zna-
losti si během studia mladí restaurátoři osvo-
jují.”
Expozice výstavy přitom citlivě reflektuje his-
torický rámec piaristické koleje, významné bu-
dovy litomyšlského zámeckého návrší, v níž se
nachází řada odborných pracovišť Fakulty re-
staurování. Výstava bude přístupná veřejnosti
do 6. července, a to jednak v závislosti na
představeních Smetanovy Litomyšle, kona-
ných na zámeckém návrší, a jednak po před-
chozí dohodě se sekretariátem děkanátu
Fakulty restaurování. Akce je pořádána v rámci
projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO,
CZ.1.07/2.3.00/35.0024, který je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. -red-

Den otevřených
dveří v Ruce
pro život o.p.s.
Ruka pro život o.p.s. vás srdečně zve na Den
otevřených dveří u příležitosti 4. výročí zahájení
provozu Denního stacionáře pro dospělé spolu-
občany s postižením, pro seniory a lidi s chro-
nickým duševním onemocněním, který se
uskuteční ve čtvrtek 19. června 2014 v čase od
10 do 15 hodin. Budete si moci prohlédnout pro-
story Denního stacionáře v ulici J. E. Purkyně č.p.
1126 a 1150 (naproti Litomyšlské nemocnici a.s.),
uvidíte výsledky práce uživatelů Denního staci-
onáře i Sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a prohlédnete si výrobky, které vznikly v rámci
terapeutických činností v našich multifunkčních
dílnách. Těšíme se na vás!
Za pracovníky Ruky pro život o.p.s. Ria Slušná

Florální objekty opět obohatí
Smetanovu Litomyšl
Stalo se již hezkou tradicí, že po dobu konání
prestižního hudebního festivalu Smetanova Li-
tomyšl jsou představeny florální objekty v pro-
storu Klášterních zahrad v Litomyšli. I v letošním
roce je vytvoří studenti Zahradnické fakulty MU
v Lednici ve spolupráci se Střední školou za-
hradnickou a technickou v Litomyšli. Pro letošní
rok však nastala drobná změna. Objekty nebu-
dou umístěny v prostorách Klášterních zahrad,
ale v zahradě zámecké.

A na co se návštěvníci letos mohou těšit? Téma
letošní výstavy je zasvěceno Roku české hudby,
jež je ve spojení s významnými výročími našich
předních hudebních osobností, a to napříč
žánry. Můžete tak očekávat nejen florální insta-
lace věnované Bedřichu Smetanovi, Antonínu
Dvořákovi či Leoši Janáčkovi, ale i Karlu Krylovi,
Rafaelu Kubelíkovi nebo Jiřímu Šlitrovi. Objekty
budou představovat umělce netradičně, tak jak
je mnozí neznají.

Tereza Kramarovičová, studentka 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 

v Lednici, foto Eva Klabanová

Středočeská Zaháj
zve na setkání obcí
a místních částí
stejného názvu
Obec Chorušice (okres Mělník), jejíž součástí je
mimo jiné i vesnička Zahájí u Chorušic, si dovo-
luje pozvat na setkání obcí a místních částí se
stejným názvem, které se bude konat v neděli 3.
8. 2014 jako součást Chorušické pouti. V pří-
padě, že obyvatelé litomyšlské části Zahájí
budou chtít pozvání přijmout, nechť toto sdělí
Obecnímu úřadu Chorušice na tel. 315 693 221
nebo e-mailem: ou@chorusice.cz. -red-

vážnou hudbu i divadlem. To k sobě přece patří.
Tři v tom jsem viděl jako film a jsem zvědavý, jak
se komedie povedla divadelníkům,” těší se na
představení Jan Kabrhel z Pardubic. 
Vstupenky bude možné za 100 Kč zakoupit na
místě před divadlem. 

Iveta Nádvorníková, tisková mluvčí DD
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Po třicáté za studánkami

Na sobotu 7. června je v nedalekém Vlčkově při-
praven již 30. ročník Putování za studánkami.
Slavnost k poctě místního učitele Josefa Karla,
který popsal, jak se tu vždy poslední sobotu v máji
rituálně čistívaly prameny, začne na návsi U Stu-
dýnky ve 13 hodin. Nejprve přijde na řadu oprav-
dové putování za studánkami, tedy obchůzka
pramenů v okolí vesnice spojená s příležitostnými
zpěvy. Ve 14.30 hodin zazní v přírodním amfiteá-
tru první tóny koncertu. Tentokrát budou jeho
protagonisty sólisté opery Národního divadla
v Praze Jana Sibera a Jiří Hájek, Pardubický dětský
sbor, Sdružení pěveckého sboru Rubeš a Slavoj –
pěvecký a hudební spolek, oba z Chrudimi,
a Chrudimská komorní filharmonie. Na programu
je Te Deum, op. 103 Antonína Dvořáka a kantáta

Bohuslava Martinů na slova Miloslava Bureše
Otvírání studánek. V 15.45 hod. vystoupí U Stu-
dýnky žákyně Taneční školy z České Třebové
a v 16 hodin přijdou k mikrofonům hvězdy Šlágr
TV Petr Šimáček a Dana Sokolová, kteří tvoří „ka-
pesní kapelu” Kapka. Na závěr programu se v 18
hodin rozhoří tradiční táborák. Že k Putování za
studánkami patří proslulé vlčkovské koláče, opé-
kané sele, moravská vína, správně vychlazené
pivo a voňavé klobásy z udírny netřeba přízniv-
cům této akce připomínat, pro ostatní může být
dobrým důvodem udělat si v diáři k první červ-
nové sobotě poznámku a červený vykřičník. 
Pořadatelé – Smetanův dům Litomyšl a Obecní
úřad Vlčkov – slibují, že si poradí i s počasím. Ne-
zbývá, než držet palce.

Dagmar Burdová, foto archiv akce

Přednáška o hmyzích
škůdcích v archivech
Při příležitosti Mezinárodního dne archivů po-
řádá 9. června Státní okresní archiv Svitavy se
sídlem v Litomyšli ve spolupráci s Městskou kni-
hovnou v Litomyšli přednášku Hmyzí škůdci
v archivech (s obrazovou projekcí), doplněnou
o ukázky exotického hmyzu zejména z řádu Co-
leoptera. Přednáška se uskuteční ve studovně
Státního okresního archivu od 17.00 hod., před-
nášejícím bude Mgr. Oldřich Pakosta.         -red-

Komponovaný
pořad o králi 
Herodovi
Zveme všechny zájemce o postavu tohoto
z Bible známého krutého vládce (a zároveň
schopného organizátora i geniálního stavitele)
do Husova sboru v Litomyšli na Toulovcově ná-
městí v úterý 10. června v 17.00 hod. na kompo-
novaný pořad, který nám slovem i obrazem
přiblíží Herodovu dobu i vztah tohoto vládce
k Židům a k vládnoucímu Římu. Autorkou scé-
náře je Mgr. Marie Truncová z Liberce a v pořadu
účinkují Benjamin Mlýnek a Marie a Petr Trun-
covi.                          Za náboženskou obec CČSH

Štěpán Klásek, farář

Sbor Vlastimil zve
na koncert
Sbor Vlastimil zve své přátele a příznivce na
koncert, který se uskuteční v sobotu 21. 6. 2014
v 17.00 hod. v kostele Rozeslání sv. Apoštolů na
Toulovcově náměstí. Hostem bude dětský sbor
ZUŠ Dolní Újezd pod vedením Bc. Petry Kubá-
tové, sóla si zazpívají i někteří zpěváci Vlastimilu.
Na klavír nás doprovodí Mgr. Marie Jovbaková. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Hana Černá, předseda sboru

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 22. června od 16.00 / park J. Palacha
Promenádní koncert - k poslechu a pro-
menádě hraje Dětský dechový orchestr
ZUŠ Svitavy a Jarda Gang pod vedením
kapelníka J. Dvořáka
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 11. června od 18.00 / Centrum B. Martinů
Rok české hudby 2014 v Poličce – Ra-
fael Kubelík
• 18. června od 19.00 / Tylův dům
Cimrman/Smoljak/Svěrák - Lijavec -
divadlo

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 21. června od 14.00 / parkoviště „U Tety”
na Hřebči
Hřebečský slunovrat - festival, vystoupí
např. Kofein, Fly Fish, Do větru, vyvrcho-
lení večera MIG 21.
• 28. června – 31. srpna / na různých mís-
tech ve městě
Fotofestival - 14. ročník fotografického
festivalu, který se zaměřuje na současnou
uměleckou tvorbu.

VYSOKÉ MÝTO
• 10. června od 19.30 / Šemberovo divadlo
Králova řeč - divadlo, emotivně silná tra-
gikomedie v podání D. Seidlera (Divadlo
Pod Palmovkou).
• 20. června / nám. Přemysla Otakara II.
Evropský svátek hudby - koncertní vy-
stoupení hudebních skupin a spolků z Vy-
sokého Mýta a okolí.
• 22. června od 19.00 / Šemberovo divadlo
Miroslav Donutil - Cestou necestou -
talkshow

Českomoravské
pomezí zve

www.umedveda.cz

NOVÁ LETNÍ VENKOVNÍ TERÁSKA
V CAFÉ U MEDVĚDA

Rezervace do „Caféčka” na tel. 724 255905
SPORTOVNÍ PŘENOSY PO CELÝ DEN V „CAFÉČKU”

Pilsner Urquell – 35,- • Nepasterizovaný Gambrinus – 21,- • Černý kozel – Řezané

SNÍDANĚ (i na nové terásce)
Pondělí - Pátek 7.00 - 10.30 v „Café U Medvěda” • Káva ke snídani za 10,-

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA POLEDNÍHO MENU VČETNĚ VÍKENDŮ!
• V pondělí až pátek výběr ze 3 polévek a 9 hlavních chodů

• V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a min. 4 hlavních chodů
• Každý týden jiný druh zeleninových salátků k polednímu menu

• Každé pondělí nápoj (kofola, rajec) k menu zdarma
• V pondělí až pátek káva k polednímu menu za 20,-

(možno i s sebou)
Možnost zasílání Menu či Akcí na mail: hanc.martin@centrum.cz

Restaurace a Café U Medvěda • www.umedveda.cz

ROZVOZ OBĚDŮ PRO FIRMY A ZAMĚSTNANCE!
PŘI ODBĚRU PO CELÝ MĚSÍC OBDRŽÍTE DÁRKOVÝ POUKAZ 

DO Restaurace a Café U Medvěda V HODNOTĚ 200,-
• Každý den (Po - Pá) výběr ze 3 polévek a 8 hlavních chodů

Poctivé porce domácích jídel bez chemie
Žádné polotovary, vývary pouze z masa a kostí

Možnost pořádání firemních akcí, svateb, pohřbů, rodiných oslav

Více informací a objednávky na tel. 724 228 797
(případně na mailu hanc.martin@centrum.cz)
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verzity Pardubice. Letos návštěvníci
v Červené věži mohou pátrat po zmize-
lých časech, místech a lidech města Li-
tomyšl prostřednictvím historických
diapozitivů. V nově zrekonstruované pi-
aristické koleji se jako Jeden ze čtyř

představí tentokrát Ateliér restaurování a konzer-
vace nástěnné malby a sgrafita. Tradičním účast-
níkem festivalu je také svazek obcí Česká
inspirace, který již mnoho let organizuje putovní
výstavy, které během jednoho roku navštíví
všech osm členských měst. Letos se jedná o vý-
stavní projekt Uvnitř krajiny Ladislava Kukly. V li-
tomyšlském Ateliéru DUKE Bohemia návštěvníci
odhalí, že obrazy Bohdana Kopeckého mají také
unikátní zadní stranu s osobními texty psanými
jeho vlastní rukou. Na výstavě bude představena
jedinečná kolekce malířových textů, kterou sesbí-
ral sochař Jiří Dudycha z mnoha soukromých sbí-
rek. Spolu s texty Bohdana Kopeckého budou
v ateliéru k vidění také reliéfy Jiřího Dudychy in-
spirované přírodou.
I letos se nabízí návštěvníkům Smetanovy vý-
tvarné Litomyšle jedinečná příležitost vycesto-
vat za výtvarným uměním také mimo hranice
města. V bezprostřední blízkosti leží mimořádně
architektonicky zajímavá stavba White Gallery
v obci Osík. Speciálně pro tento prostor vytvořil

Petr Kvíčala jedinečnou instalaci, která představí
jeho nejnovější práce využívající principy cikcak
linie, včetně pokusů o jejich prostorovou ana-
morfózu. Nejmladší z trojice ornamentů, pře-
vede Petr Kvíčala také do okolí galerie.
V letošním roce dále pokračuje partnerství Sme-
tanovy výtvarné Litomyšle s Městským muzeem
Česká Třebová a zároveň byla znovuobnovena
spolupráce s Východočeskou galerií v Pardubi-
cích. Obě instituce přispěly do programu výstav-
ními projekty, které se zaměřují na krajinomalbu
a ztvárnění domovské krajiny východních Čech
a Vysočiny. V Městském muzeu Česká Třebová
sledují linii tohoto námětu v díle široké škály če-
ských výtvarníků, zatímco ve Východočeské ga-
lerii v Pardubicích zaměřili svou pozornost na
úzký segment díla Antonína Slavíčka inspiro-
vaný krajinou v okolí obce Kameničky. 
Koncept projektu, do něhož vstupují různí pořa-
datelé a svobodně, různorodě, a přesto spo-
lečně zaplňují jednotlivé „sály” galerie jménem
Litomyšl, je sám o sobě ojedinělý. Počet zapo-
jených subjektů a souběžně pořádaných výstav
v malém desetitisícovém městě je však bezpo-
chyby unikátem. Původně pouhá doprovodná
akce si tak postupně vydobyla vlastní renomé
a stala se kulturním počinem, obohacujícím če-
skou výtvarnou sezónu.               Petra Jiráňová

pozvánky 

Smetanova výtvarná Litomyšl slaví 10 let!

Starodávný jarmark je opět tady
Již sedmnáct let se na Smetanově náměstí koná
Starodávný jarmark. Stánky budou opět umístěny
po obou stranách horní části náměstí, takže bude
vyloučena doprava mezi budovou České spoři-
telny a Domem sportu Stratílek. Jarmark se bude
konat v sobotu 21. června v době od 8 do 17 hodin. 
Je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou
předvádět stará řemesla a prodávat svoje vý-
robky. Součástí jarmarku bude tvořivá dílnička pro
děti všech věkových kategorií. Občerstvení bude
tentokráte zajišťovat Staročeská kuchyň paní Ma-
rušky, ve které budete moci ochutnat např. bram-
borové a chlebové placky, lokše, zelňáky, pagáče,
lívance, vdolky a podobné dobroty.
V rámci jarmarku budou ve 14.00 vyhlášeny vý-
sledky kampaně Litomyšl přátelská rodině, na
níž se podílely město Litomyšl, Komise pro ro-
dinu, mládež a komunitní plánování, 1. základní
škola Litomyšl, Informační centrum Litomyšl

a Rodinné centrum Litomyšl. Před morovým
sloupem bude umístěno pódium, na kterém se
vystřídají hudební skupiny a orchestry. Dopro-
vodný program na pódiu je následující:
8.00–9.30 hod. – kapesní kapela KAPKA Choceň
– vedoucí Petr Šimáček
9.45–11.15 hod. – dechový orchestr Smetanova
domu – vedoucí Jiří Tomášek
11.30–13.00 hod. – hudební skupina Věneband
Litomyšl – vedoucí Josef Věneček
13.15–14.15 hod. – Big Band ZUŠ Litomyšl – ve-
doucí Libor Kazda, během vystoupení dojde ve
14.00 k vyhlášení kampaně Litomyšl přátelská
rodině 
14.30–15.15 hod. – dechový orchestr ZUŠ Lito-
myšl – vedoucí Jan Kratochvíl
15.30–17.00 hod. – folková skupina X̌ILT Litomyšl
– vedoucí Rostislav Sopoušek.

Jaroslav Dvořák

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE

Smetanova výtvarná Litomyšl letos
oslaví své kulaté jubileum opět mimo-
řádnými uměleckými zážitky. Přinese
bezmála dvě desítky výstavních po-
činů a řadu děl, která nebyla nikdy vy-
stavena. Cyklus výstav vizuálního
umění Smetanova výtvarná Litomyšl již po de-
sáté nejen doplňuje nabídku pro návštěvníky
Mezinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl, ale také láká k letní návštěvě města
další milovníky umění. 
Sály Josefa Pleskota v zámeckém pivovaru budou
letos hostit takové velikány, jakými jsou Josef
Šíma, František Kupka, Jindřich Štýrský, Toyen,
František Foltýn a řada dalších umělců české me-
ziválečné avantgardy spjatých s Paříží. Na vý-
stavě Paříž, Paříž…! budou představena velmi
vzácně vystavovaná díla ze sbírky Galerie Zlatá
Husa, jejichž celková pojistná hodnota dosahuje
250 milionů korun. Výstava tak proběhne za mi-
mořádných bezpečnostních opatření. Nejenom
pro Litomyšl a její občany bude další významnou
událostí letošního ročníku také reprezentativní
výstava malíře, velkorysého mecenáše a vytříbe-
ného sběratele Josefa Matičky. Výstava připo-
mene jeho „dar Litomyšli” čítající špičková díla
Emila Filly, Jana Zrzavého či Josefa Čapka, ale ze-
jména také jeho vlastní tvorbu, která v mnohém
přesahovala regionální význam. Výstava navíc
odhalí nejednu detektivní záhadu spjatou s osob-
ností Josefa Matičky a jeho výtvarným a sběratel-
ským odkazem.  
Spolu s výročím 10 let od 1. ročníku Smetanovy
výtvarné Litomyšle si letos připomeneme také
výročí 130 let od narození Josefa Váchala, a sice
jubilejní výstavou v Městské obrazárně. Vácha-
lovo výročí symbolicky reflektuje také výstava děl
Váchalovy družky Anny Mackové v Portmoneu –
Muzeu Josefa Váchala. Společné jubileum se
Smetanovou výtvarnou Litomyšlí oslaví také Ga-
lerie Kroupa, která přesně před 10 lety zahájila
svou obchodní činnost v České republice. Toto
výročí oslaví rozmanitou výstavou výběrových
děl různých výtvarných epoch a stylů. Galerie Mi-
roslava Kubíka na letošní ročník Smetanovy vý-
tvarné Litomyšle přichází s mimořádně
prestižním projektem výstavy klasika českého
moderního umění Stanislava Kolíbala. Ambicí vý-
stavy je představit tohoto umělce v komplexu
celé jeho dosavadní práce, vystavena ale budou
i zcela nová doposud nevystavená díla. 
Na loňskou retrospektivní výstavu Václava Boš-
tíka navázalo letos Regionální muzeum v Lito-
myšli výstavním projektem Fenomén Boštík,
který přiblíží tvorbu Boštíkových rodinných sou-
putníků. Již tradičně se do Smetanovy výtvarné
Litomyšle zapojuje také Fakulta restaurování Uni-

od 14. 6. do 6. 7. Paříž, Paříž…! • zámecký pivovar – přízemí (vernisáž 13. 6. v 17.00 hodin)
od 15. 6. do 28. 9 Josef Matička: Dar Litomyšli • Městská obrazárna, II. patro Státního zámku Litomyšl (vernisáž 14. 6. v 18.00 hodin)
od 8. 6. do 31. 8. Josef Váchal: Mystik neukázněný • dům U Rytířů (vernisáž 7. 6. v 17.00 hodin)
od 15. 6. do 17. 8. Stanislav Kolíbal – 4 FÁZE • Galerie Miroslava Kubíka (vernisáž 14. 6. v 16.00 hodin)
do 31. 7. Střet světů • Galerie Kroupa 
od 15. 6. do 28. 9. Petr Kvíčala – Zig Zag • White Gallery, Osík u Litomyšle  (vernisáž 14. 6. ve 14.00 hodin)
do 30. 9. Anna Macková – Jiný pohled • Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala 
od 12. 6. do 14. 9. Litomyšl včera a předevčírem • Červená věž, areál fakulty restaurování (vernisáž 11. 6. 2014 v 17.00 hodin, piaristická kolej) 
od 12. 6. do 6. 7. Jeden ze čtyř • Ateliér konzervace a nástěnné malby - piaristická kolej, Litomyšl (vernisáž 11. 6. 2014 v 17.00 hodin)
od 13. 6. do 6. 7. Ladislav Kukla – Uvnitř krajiny • zámecký pivovar Litomyšl
od 20. 7. do 14. 9. Fenomén Boštík • Regionální muzeum Litomyšl
od 14. 6. do 30. 6. Bohdan Kopecký – Slovem • Atelier Duke Bohemia (vernisáž 14. 6. v 10.00 hodin) 
od 14. 6. do 30. 6. Jiří Dudycha – Kapka rosy • Atelier Duke Bohemia (vernisáž 14. 6. v 10.00 hodin)
do 20. 6. do 14. 9. Krajinou (nejen) Bohuslava Martinů • Městské muzeum Česká Třebová (vernisáž 19. 6. 2014 v 17.00 hodin)
do 31. 8. Antonín Slavíček – Kameničky • Východočeská galerie v Pardubicích
stálá expozice Srdce pro Václava Havla • zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl 

PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY– ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ, KOBERCŮ, MYTÍ PODLAH
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz
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pozvánky 

Přijďte poznat Ostrovy domu dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže v Litomyšli vás zve na ver-
nisáž výstavy OSTROVY ve čtvrtek 5. 6. v 17.00
hod. do kostela Rozeslání sv. Apoštolů na Tou-
lovcově náměstí. Prohlídku děl amatérských vý-
tvarníků nám zpříjemní na vernisáži svojí hrou
na klávesy a zpěvem slečna Iva Věnečková. Vý-
stava potrvá do 12. 6. a bude otevřena pro ve-
řejnost v každý všední den od 13 do 17 hodin
a o víkendu od 9 do 17 hodin. 
V letošním roce se představí několik kurzů
a kroužků, které pracují v DDM. Velmi mile vás
překvapí díla z kurzu Kresby a malby, který vede
paní Zdena Olivová již od října roku 2012. Vy-
učuje skupinu dospělých dovednostem výtvar-
ných technik, jako je velmi obtížná kresba
tužkou a perem, ale i jinými netradičními mate-
riály. Uspokojení a dobré výsledky přinesla stu-
dentům i práce s barvou, akvarel, tempera, akryl,
a v letošním roce vyzkoušeli i olejomalbu. Sami
si napnuli a našebsovali plátna a tím se již při-
blížili opravdovým umělcům.  I témata Zdena
Olivová volila jako zkušený pedagog postupně
od těch nejjednodušších, jako jsou samostatné
předměty, přes zátiší až portrétům a figuře.
A teď se pustili i do aktů. Loňský školní rok do-

končili plenérem v Bretani. Obdivovali místa,
která již dávno před nimi obdivovali slavní
umělci, mezi nimi např. Jan Zrzavý. Letos se vy-
praví na plenér po Čechách, ale čeká je ztvárnění
i části příběhu historie krajiny. 
Další skupinkou vystavovatelů jsou svěřenci
pana Vojty Hurycha, který vede ruku novým řez-
bářům a loutkářům. Již v loňském roce se před-
stavili s kolekcí loutek, které měly velký úspěch.
Začínali u jednoduššího reliéfu a postupně se
vypracovávali až k marionetám podle vlastního
návrhu. Nejprve si vytvořili 3D model hlavy z ke-
ramické hlíny, aby se dokázali s dlátem lépe ori-
entovat v řezbě na připraveném špalíčku. Dnes
již všichni umí vyvázat celou loutku. Každá z po-
staviček je oblečená v ručně ušitých šatech,
které si vymysleli i vyrobili sami autoři. 
Již tradičně budete obdivovat keramiku vytvoře-
nou na kurzu pro dospělé, ale i na kroužcích pro
děti, které vede Hana Plíhalová Šafaříková. Ně-
kteří dospěláci chodí do DDM modelovat již
přes10 let a jejich práce jsou již k nerozeznání od
profesionálních výtvarníků. Uvidíte drobnou

Pozvánka na 
tvarůžkové hody
Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do
vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali
to dohromady. „Dort musí být sladký,” řekla ko-
čička a nasypala do toho cukr. „A trochu slaný
taky,” řekl pejsek a dal tam sůl. „ A teď tam dáme
máslo a zavařeninu,” řekla kočička. „Zavařeninu,
tu ne, tu já nerad,” povídal pejsek, „dáme tam
místo zavařeniny syreček, ten já tuze rád.” Tam
tak dali několik syrečků. J. Čapek: Povídání o pej-
skovi a kočičce.
Dort od pejska a kočičky u nás sice neochutnáte,
ale... nabídneme vám různé speciality z výbor-
ných olomouckých tvarůžků. Olomoucké tva-
růžky jsou skvělým chuťovým osvěžením
různých druhů jídel, která běžně připravujeme.
Jejich specifická chuť a vůně dodá jídlu další roz-
měr. Výborné jsou i samotné, obalené v trojo-
bale s bramborem a čerstvou pažitkou. Mňam.
Výborný oběd či večeři budete moci zapít jedním
z našich šesti druhů piv na čepu. Pivní nabídka
bude jistě široká a zajímavá jako vždy. Určitě si
vyberete.
Ochutnáte sladké, slané, nakládané, smažené,
pečené,… co si jen dokážete představit. A kdy?
V sobotu a neděli 14. a 15. června od 11.00 hod.
v restauraci Veselka.
Hosté si mohou po předchozí domluvě projít
místní minipivovar s průvodcem a přednáškou
o vaření piva.                                Lenka Seklová

Putovní výstava České inspirace
s názvem Uvnitř krajin
Svazek obcí Česká inspirace již mnoho let orga-
nizuje putovní výstavy, které během jednoho
roku navštíví všech osm členských měst. Cílem
je inspirovat - což může znamenat mnohé -
třeba i vybočovat, vzbuzovat otázky, být čímkoli
zajímavý nebo třeba i příkladem pro ostatní.  
Věříme, že dílo Ladislava Kukly inspirativní je. Na
výstavě Uvnitř krajin se setkáte s malbou, vý-
tvarnými objekty i fotografiemi tohoto umělce.
Kuklova malba prezentuje pokračování jednoho
z proudů českého umění vznikajícího z přírodní
inspirace, v linii duchovně-smyslového pojetí
přírody. V mládí se setkával s malířem Janem Zr-
zavým, který ho nasměroval také k poezii
a hudbě. 
Název výstavy Uvnitř krajin odráží pojetí jeho
tvorby, kde se prolíná realita s imaginací, genius
loci s bdělým snem a vzpomínkami. Ve své
malbě i objektech také reaguje na silné emoční
impulsy, které se následně projevují v jeho
tvorbě (Pocta Janu Palachovi, Lidice 42, 17. listo-
pad). V jeho díle ale má své místo i humorná
nadsázka (Čeští ufouni, Nejvyšší pupík) a poezie
(Ostrovy pokladů, Korálkoví svatojánci).

Ladislav Kukla uskutečnil již více než 70 výstav
v České republice i v zahraničí. Vystavoval v Bar-
celoně, Německu, New Yorku, Švýcarsku, Ka-
nadě, Finsku či americké Georgii. 
Jeho cyklus Dreamlands – Snové krajiny získal
na Biennale Internationale  d´Art Miniature v ka-
nadském Québecu při účasti vybraných 231 vi-
zuálních umělců ze 24 zemí I. cenu za malbu. 
Výstava zahájila svoje putování 12. dubna 2014
v Telči, v dubnu se s dílem Ladislava Kukly se-
známili také v Jindřichově Hradci. V Poličce byla
vernisáž výstavy v polovině května a to v rámci
festivalu Martinů Fest. V Litomyšli bude výstava
zařazena do jubilejního 10. ročníku festivalu
Smetanova výtvarná Litomyšl. Menší výstava
bude k vidění v červnu také v Kutné Hoře. Tře-
boňští pištci zahájí začátkem července výstavu
v třeboňském divadle J. K. Tyla. Koncem léta se
výstava přestěhuje do Chebu a své putování za-
končí v září ve Filharmonii Hradec Králové.
V sídle svazku obcí České inspirace bude vý-
stava k vidění až do poloviny listopadu 2014. 

Michaela Severová, 
manažerka svazku obcí Česká inspirace

užitkovou keramiku, ale i velké zahradní plastiky.
Svět objevů a fantazie se vám otevře s dětskou
keramikou. V druhém pololetí se toulaly světem
a objevovaly ostrovy plné tajemství, hudby, dob-
rodružství, ale i nebezpečí. Děti také daly celé
výstavě název OSTROVY. Každý z nás si nosí
v srdci ostrůvek plný krásy a lásky, kde se cítí
opravdu bezpečně a svobodně. Objevte si svůj
ostrov v srdci, děti vám na výstavě pomohou.
Kroužek Fotománie pod vedením slečny Alice
Skřivanové vystaví fotografie, které vznikaly růz-
nými technikami a některé byly i upraveny v po-
čítači. Dokonce se můžete podívat i na snímky
3D. Své autorské snímky představí i sama lek-
torka kroužku.
Poslední instalace bude věnována Tereze Skři-
vanové a jejím šperkům. 
Děkujeme za zapůjčení nádherných prostor kos-
tela a za sponzorský dar firmě DUKOR, pomohli
jste nám představit nové začínající výtvarníky Li-
tomyšle.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Hana Plíhalová Safaříková

Pá  6. 6. Bystré dříve a dnes ve fotografii - zahájení výstavy fotografií z historie města Bystrého • multifunkční dům, Bystré
So  7. 6. 9.00 110. výročí otevření školní budovy a Setkání rodáků a přátel města Bystré • Bystré
      10.00   Merida cyklo Maštale 2014 - 14. ročník závodu kol přírodní rezervací Maštale • Proseč
      13.00 Otvírání studánek – putování za studánkami, doprovodný program, tradiční táborák • přírodní areál „U Studýnky”, Vlčkov
Ne  15. 6. 14.00 Promenáda - promenádní procházka po hudebních, dramatických a malířských zastaveních • Dolní Újezd
Pá  20. 6. 22.00 Hobit: Neočekávaná cesta - letní kino • Za Orlovnou, Oldřiš
So  21. 6. 8.30-17.00 Mezinárodní volejbalový turnaj a večerní posezení s hudbou na venkovní zahradě • Bystré
      16.00 Indiánské odpoledne pro děti • hřiště staré mateřské školy, Oldřiš
      Dětský den v areálu u ZŠ horní • Pomezí
Pá  27. 6. 21.30 Nejen dětské promítání - snímek bude vybrán na základě dětského hlasování • Za Orlovnou, Oldřiš
So  28. 6. 8.00 IV. ročník Sebranického pětiboje dvojic - tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal, plavání • koupaliště, Sebranice
      9.00-15.00 Kurz ručního zpracování lnu - cena kurzu 400 Kč • světnice čp. 8, Sebranice
Ne  6. 7. 14.00 Slavnost na Růžovém paloučku - účast přislíbil prof. T. Halík, čerstvý nositel Templetonovy ceny, hudební vystoupení •  Růžový palouček 

KAM DO OKOLÍ

najdete nás i na facebooku
www.facebook.com/litomysl.lilie
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MÍCHACÍ CENTRUM                Architectural Coatings EMEA
• Vysoce kvalitní fasádní barvy a probarvené omítky 

za super ceny
- akrylátové, silikonové, silikátové
- na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády

• Malířské barvy dle moderních trendů
- dle vzorníků různých výrobců

• Syntetické a vodouředitelné barvy 
• Míchání lazurovacích laků 

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR
• Nátěrových hmot na ochranu a zkrášlení dřeva
• Barev na kov – jednovrstvých i klasických
• Autolaků a ostatních barev ve spreji
• Lepidel a tmelů 

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
• Od různých zahraničních dodavatelů

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

KAŽDÝ MĚSÍC SLEVOVÉ AKCE

Smetanovo nám. 85, 86  • Litomyšl  • tel. 461 612 509

Pronajmu byt 3+1
v osobním vlastnictví blízko centra města.

Podrobné informace na tel. 775 653 430

Mladá rodina koupí chalupu
v okolí sportovního a kulturního vyžití 

Tel. 734 313 232

Soutěž Právo
pro každý den
Jako každý rok soutěžily i letos čtyřčlenné kolek-
tivy žáků 8. a 9. tříd základních škol ve schopnos-
tech aplikovat právní znalosti do běžného života.
V oblastním kole soutěže pořádané komisí pre-
vence kriminality města Litomyšle bylo nejúspěš-
nější družstvo žáků Základní školy Zámecká
z Litomyšle. Tým ve složení  Karina Girčáková,
Jakub Nešpor, Nikola Novotná a Kateřina Macková
si vybojoval možnost účastnit se krajského kola
soutěže v Pardubicích. Dne 21. května tam druž-
stvo, které na soutěž připravil jejich učitel Ondřej
Vomočil, vybojovalo v těžké konkurenci  patnácti
týmů  osmé místo. Pavel Voříšek

PROČ PRÁVĚ S NÁMI??? 
Protože nás cestování baví, máme mnohaleté
zkušenosti a rádi Vám pomůžeme vybrat Vaší 
dovolenou snů!
Při zakoupení zájezdu v období 1. 6. - 30. 9. 2014 
SLEVA 300 Kč /smlouva.
Internetový prodej zájezdů na:  
www.cestovkalaplaya.cz
EVA ŠTĚPÁNKOVÁ • cestovní agentura LA PLAYA
Bělidla 1058 (v budově GE MONEY BANK)
vedle Alberta • e-mail: calaplaya@seznam.cz 
tel. 605 161 873, 732 355 287

CESTOVNÍ
AGENTURA

Vás zve na

SMETANOVA
LITOMYŠL
NA TALÍŘI

ve dnech 13. 6. — 6. 7. 2014
Smetanova Litomyšl
může probíhat nejen

na hudební scéně, ale také
u prostřeného stolu….

NOVĚ OTEVŘENO!
VINOTÉKA
SOUDEK
Mařákova 280,
Litomyšl
křižovatka
„U Vágnerů“
Každý den se na Vás těšíme. 

ČERVEN

20. 6. živá hudba – Martin Bernard 
5. 7.   živá hudba – Martin Langr
20. 6. živá hudba – Martin Bernard 
5. 7.   živá hudba – Martin Langr
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 21.-30. června
Mezinárodní divadelní festival Divadlo evrop-
ských regionů - XX. ročník a Open air program 2014,
oslava divadla na všech scénách Klicperova divadla
a Divadla Drak a při venkovní produkci Open Air
i v parcích, uličkách starého města a jeho zákoutích.

CHEB
26.-29. června
FIJO - mezinárodní festival mládežnických decho-
vých orchestrů

JINDŘICHŮV HRADEC
20.-22. června
Živý Hradec - multižánrový hudební festival – při-
vítání letního slunovratu a oslava svátku hudby

KUTNÁ HORA
21.-22. června
Královské stříbření Kutné Hory - historická slav-
nost s návratem do středověku – město plné šermíř-
ských a tanečních skupin, jarmark, rytířský turnaj.

POLIČKA
do 31. srpna - Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 
Hry a klamy - výstava, umíte prolnout svůj obličej
s obličejem svého partnera, už jste si s někým še-
ptali na dálku dvaceti metrů? Přijďte a vyzkoušejte!

TELČ
12.-14. června
X. ročník Evropského filmového festivalu
o umění Arts&film 2014 - filmové projekce, kon-
certy, výstavy. Jazzový koncert Breeze Band Jiřího
Suchého na náměstí Zachariáše z Hradce.

TŘEBOŇ
27.–29. června
Okolo Třeboně - 23. ročník multižánrového hudeb-
ního festivalu.

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

Inspirace
z České inspirace 

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo
soutěž. O přízeň bojuje i Litomyšl
Rádi navštěvujete a obdivujete české a morav-
ské zámky, kláštery, muzea nebo industriální
památky? Máte oblíbená místa, kam se každo-
ročně vracíte? Ministerstvo pro místní rozvoj
připravilo soutěž „Dejte hlas českým památ-
kám”, která odstartovala v květnu a potrvá do
31. srpna 2014.
Na webových stránkách www.mmr.cz najdete
nejenom pravidla soutěže, ale také šestnáct
jedinečných památkových projektů, které se
postupně obnovují za přispění evropských do-
tací. Dejte hlas té, která vás nejvíce oslovila,
a vyhrajte zajímavé ceny. O přízeň soutěží Li-
tomyšl, Veltrusy, Teplá, Sázava, Valtice, Jindři-
chův Hradec, Plasy, Kroměříž, Kuks, Vila
Stiassni, Vila Tugendhat, Lednice, židovské pa-
mátky, Vítkovice, Velehrad a Terezín. Úkolem
soutěžících je vybrat si nejoblíbenější projekt
a dát mu svůj hlas. Hlasování a účast ve sloso-
vání o ceny jsou platné po vyplnění krátkého

registračního formuláře. Na výherce čekají
nejen hodnotné ceny, ale také volné vstupenky
do Národního centra fotografie a dílny tapisérií
v Jindřichově Hradci, individuální prohlídka
Květné zahrady se specialistou na zahradní
umění v Kroměříži, vstupenka pro dvě osoby
do všech židovských památek z projektu
„Deset hvězd”, možnost navštívit objekty
poutního místa na Velehradě a v neposlední
řadě vstup do průmyslového areálu Vítkovic-
kých železáren.
Když se navíc soutěžící podělí o svůj zážitek
z českých památek na facebookovém profilu
„Integrovaný operační program”, obdrží
drobný dárek jako poděkování.
Více informací o soutěži i samotných projek-
tech naleznete na webových stránkách Minis-
terstva pro místní rozvoj www.mmr.cz

Radka Burketová, 
ředitelka odboru komunikace MMR

Veleúspěšné vkročení litomyšlských
rybářů do čtvrtého ročníku
V sobotu 17. 5. 2014 proběhlo na vodní nádrži
„Kamenné Sedliště” v Budislavi úvodní kolo
čtvrtého ročníku „ Regionálního turnaje v rybo-
lovu”. Letošního klání se zúčastnilo šest rybář-
ských organizací. Z českého rybářského svazu
MO Česká Třebová, MO Svitavy, MO Lanškroun
a domácí MO Litomyšl. Z moravského svazu
pak MO Jimramov a MO Bystřice nad Pernštej-
nem.   Druhý a třetí ročník nám kazilo nevlídné
a deštivé počasí. Nejinak tomu bylo i letos.
Chladno, studený vítr a nepřetržitý déšť.
V tomhle nám svatý Petr nepřeje a pomalu se
to stává tradicí. To se samozřejmě negativně
projevuje i na chování a aktivitě ryb. Přesto se
ale šupináčů nachytalo relativně dost. Náš lito-
myšlský tým zvítězil nad ostatními s velkým ná-
skokem a s celkovým počtem 1 613 body. Na
druhém místě Jimramov s 1 129 body, třetí Lan-
škroun s 1034 body. Čtvrtí byli kolegové
z Č. Třebové s 429 body, pátí rybáři ze Svitav se
414 body a na šestém místě se 75 body skončilo
družstvo z Bystřice nad Pernštejnem. Ti se
zúčastnili RT poprvé. Člen tohoto družstva

Hloušek David si kromě ceny za šesté místo od-
vezl i cenu za největší rybu (kapr 46 cm). Nej-
úspěšnějším rybářem kola byl s 672 body náš
člen Miroslav Říhák. Společně s dalším členem
našeho týmu Petrem Rosypalem rozhodli o ví-
tězství našeho družstva. Samozřejmě že velké
poděkování a uznání patří i ostatním našim re-
prezentantům Petru Jandíkovi, Jiřímu Jakubcovi
a Miroslavu Novákovi. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem našim členům za perfektní re-
prezentaci. 
Zvláštní poděkování, za finanční pomoc a pod-
poru patří městu Litomyšl, panu Lorencovi, ma-
jiteli tiskárny H.R.G. Litomyšl a panu Milanu
Kotlárovi z Budislavi. Za zhotovení nádherných
upomínkových reliéfů pro všechny soutěžící dě-
kuji panu Jiřímu Dudychovi z Ateliéru DUKE Bo-
hemia z Litomyšle.
Technické zabezpečení nám zajistil OÚ Budi-
slav. Panu starostovi i Františku Opletalovi,
který se o vše postaral, tímto moc děkuji. Po-
děkování patří i panu Miloši Rejmanovi z Budi-
slavi za skvělý gulášek a výborné klobásky
z udírny. Občerstvení pro zahřátí se donášelo
až k samotným rybářům u vody. To nám všem
přišlo opravdu, ale opravdu vhod! 
Dobrou náladu nám to sychravé počasí sice
nijak nepokazilo, ale trochu nás mrzelo, že
nebyl prostor a čas na besedu. Každý byl pro-
mrzlý a promoklý a nebylo divu, že se spěchalo
do tepla k domácímu krbu. Všichni se už těšíme
na další soutěžní kola letošního ročníku na re-
vírech našich rybářských kolegů a přátel. Druhé
kolo proběhne 31. 5. v Lanškrouně. 

Hlavní organizátor a autor projektu text a foto
Jaroslav Bryška, ČRS MO Litomyšl

Foto vítězného družstva: Zleva Jiří Jakubec, nelovící
vedoucí Miroslav Novák, Miroslav Říhák,  Jaroslav
Bryška a Petr Rosypal. V popředí Petr Jandík.
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HC Litomyšl:
úspěšná sezóna 
2013/2014
Všechny kategorie HC Litomyšl odehrály po-
měrně úspěšnou sezónu 2013/2014. A tým
skončil v Krajské lize mužů Pardubického kraje
na vynikajícím 4. místě, poté co se jim podařilo
ve čtvrtfinále vyřadit favorizovanou Choceň 3:2
na zápasy a v semifinále statečně vzdorovat
pozdějšímu suverénnímu vítězi KLM Světlé nad
Sázavou s výsledkem 1:3 na zápasy. V boji o 3.
místo a titul přeborníka Pardubického kraje (fi-
nalisté Světlá a Chotěboř jsou z Kraje Vysočina)
podlehl A tým Slovanu Moravská Třebová ve
dvou vyrovnaných zápasech 2:2 a 1:3.
Junioři vybojovali 5. místo v Krajské lize juniorů.
Starší žáci obsadili 5. místo v krajském přeboru
a mladší se umístili na 10. místě. Naše nejmenší
hokejové naděje odehrály také Krajské soutěže
v ročnících 2004, 2005 a 2006, přičemž v těchto
kategoriích se výsledky do tabulek nezapočítá-
vají. Dále se podařil v září uspořádat předse-
zónní hokejový kemp mládeže pod vedením
renomovaného trenéra hokejové mládeže  pana
Jaroslava Fleischmana z Nového Jičína. V pro-
sinci pak oddíl uspořádal Vánoční turnaj starších
žáků za účasti 4 žákovských mužstev z Poličky,
Boskovic, Hradce Králové a našeho mužstva. Na
závěr chceme poděkovat všem našim fanou-
škům, kteří nás v sezoně podporovali, dále všem
našim členům a také rodičům za podporu
a pomoc, kterou svým dětem-hokejistům věnují
během celé sezony. Poděkování patří městu Li-
tomyšl a také všem dalším partnerům a spon-
zorům HC Litomyšl.

Za Výkonný výbor HC Litomyšl David Večeřa

Inzerce
Prodám 3 ks skříní z masivu - imitace buk, jedná
se o 2 ks šatní skříně a 1 ks skříně na prádlo.
Rozměry: výška 178 cm, šířka 120 cm a hloubka
58 cm. Cena 2 500 Kč. Tel. 604 533 844. • Pro-
dám spolehlivý, zachovalý a málo používaný
plynový kotel Destila 31. Cena 2 500 Kč. Tel. 604
533 844. • Prodám různé dámské zlaté náušnice
i nepoužité dětské s 30% slevou. Ověření ryzosti
a gramáže zlata u zlatníka. Tel. 723 678 564. •
Prodám nový nepoužitý notebook Lenovo Ide-
aPad S 110 za 8500 Kč, Lenovo CPU Intel 1,6
GHz, RAM 1024M, HDD 320 G, display 10,1 "W
LED, WIN 7, záruka 3 roky, nechtěný dar. Tel. 737
192 236 nebo e-mail: kati.kalaskova@gmail.com
• Nabízím nový elektronický zabezpečovací sy-
stém firmy PARADOX za 10 000 Kč, včetně
ústředny, čidel (pohyb, rozbití skla), kabely, si-
rénu, klávesnici-MG32LCD = komplet. Tel. 737
192 236 nebo e-mail: kati.kalaskova@gmail.com
• Kdo by měl zájem natrhat si višně (zahrada
v Litomyšli), budou zralé kolem 20. 6. 2014. Pře-
nechám vybourané očištěné děrované cihly
(půlky, tříčtvrtky). Tel. 607 744 568. • Koupím
staré pohlednice do r. 1945, dále vyznamenání,
řády – i socialist. Tel. 608 420 808. • Nabízím
gramofonové desky velké i malé, populární
hudba 60.-80. léta, cca 60 ks, 1 ks 10 Kč. Dále
nabízím malý konferenční stoleček z 60.–70. let,
cena dohodou. Prodám malý botníček, vyrobeno
z masivního dřeva, krásná práce, cena dohodou.
Tel. 739 307 646. • Sháním malý skleníček či vi-
trínku z 50.-60. let, za rozumnou cenu. Nabíd-
něte Z. Nejedlý – Tisíc let ž. města Litomyšle
a A. Jirásek – Filosovská historie, původní vydání.
Nabízím sběrateli knih J. Dršata – Údržba
a opravy vozů Wartburg, I. Čech – Polski Fiat 125
P, B. Šteiner – Údržba a opravy dovážených
osobních automobilů (1966), vše za 200 Kč. Tel.
739 307 646. • Hledám k pronájmu domek nebo
statek se zahradou, nejlépe u lesa. Do 12 km
od Litomyšle. Do konce roku. Koupě možná. Tel.
723 188 665.
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Česká rodinná firma s dlouholetou 
působností v oblasti obchodu a výstavby
inženýrských sítí, obsazuje pozici:

VEDOUCÍ
MARKETINGOVÉHO
ODDĚLENÍ
Požadujeme:
• praxi v oblasti marketingu
• velmi dobré organizační a prezentační schopnosti
• kreativní, komunikativní a dynamickou osobnost

s koncepčním myšlením a grafickým cítěním
• schopnost samostatné práce i práce v týmu, 

odpovědnost za výsledek
• časovou flexibilitu / schopnost a ochotu vysokého

pracovního nasazení  
• orientaci na zákazníka 
• nadstandardní uživatelskou znalost práce na PC

(Windows, Excel, Word, PowerPoint), velmi dob-
rou znalost internetu, znalost práce v programu 
CorelDRAW či jiných grafických programů výhodou 

• schopnost dodržovat termíny a dohodnuté podmínky
• zkušenost s řízením menšího týmu lidí
• SŠ nebo VŠ vzdělání
• spolehlivost, pečlivost a důslednost 
• ochotu učit se 
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• zajímavou a různorodou práci ve stabilní 

a rodinné firmě 
• možnost spolupracovat na zajímavých

a různorodých projektech 
• adekvátní mzdové ohodnocení
• mobilní telefon 
• služební automobil s možností využití

i pro soukromé účely
• příjemné pracovní prostředí  
• nástup možný ihned

Náplň práce:
• spolupodílení se na PR aktivitách společnosti

včetně adekvátní internetové prezentace 
• řízení a koordinace veškerých marketingových

aktivit společnosti 
• komunikace s dodavatelskými agenturami 

(např. grafická studia, tiskárny média atd.), 
zodpovědnost za jejich výběr (příprava materiálů
pro výběrová řízení) 

• iniciace, příprava, realizace a vyhodnocování
marketingových aktivit 

• zodpovědnost za marketingový rozpočet 
• zodpovědnost za veškeré grafické návrhy, inzerci,

reklamní tiskoviny, POS materiály, pozvánky,
tvorbu prezentací, reklamní kampaně atd. 

• příprava a realizace podpůrných marketingových
prostředků pro zvýšení prodeje

• organizační zajištění promo kampaní, soutěží, 
marketingových akcí, event marketing atd. 

• zodpovědnost za tvorbu letáků a katalogů 
(grafika, korektury textů) 

• spolupodílení se na tvorbě marketingové strategie 
• marketingová podpora maloobchodních prodejen

– spolupráce při jejich remodelingu  
• spolupráce s ostatními odděleními společnosti 
• vedení menšího týmu lidí 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete
prosím Vaše CV na e-mail: janousek@kubik.cz.

Liga družstev a dvojic v bowlingu
Liga družstev a dvojic v bowlingu, která se ko-
nala v termínu listopad 2013 – duben 2014, byla
již desátým ročníkem. Turnaje ligy se zúčastnilo
8 družstev. V turnaji dvojic pak bojovalo 12 týmů. 
První místo v lize družstev obsadilo družstvo Dě-
ravé koule (Vodehnal, Moravec, Šorf, Jánský),
druhé místo vybojovalo družstvo Rychtáři

(Vávra, Veselík, Baník, Chadima) a třetí skončili
Praktici (manželé Paclíkovi, bratři Vondráčkové,
Knespl). První místo v turnaji dvojic obsadila
dvojice Horák – Pajurek, druzí byli Vávra a Baník,
třetí skončili manželé Paclíkovi.
Všem zúčastněným děkujeme za účast.

Ladislav Baník, foto Jindřich Vodehnal 

Vítězné družstvo Vítězná dvojice

V Pacově už motokrosaři
Orionu byli vidět
Druhý podnik mezinárodního mistrovství ČR pod
názvem Buksa/Ados motokros 2014 pokračoval
4. května na velice oblíbené (divácky i jezdecky)
dráze v Pacově na Pelhřimovsku. 
Motokrosoví fanoušci se nestačili divit, průběh
závodu hlavní kubatury MX1 byl totiž infarktový
a postarali se o něj i naši borci z Orionu, přede-
vším v druhé rozjížďce. V té první nedal nikomu
překvapivě šanci Petr Smítka a s přehledem do-
minoval, za ním prolétli cílem velcí favorité zá-
vodu - Martin Michek a loňský obhájce titulu
francouzský „rychlík" Florent Richier. Dobrý start
měl František Smola z litomyšlského Orionu, ale
později se lehce propadl a nakonec skončil
čtvrtý. Jeho stájový kolega Péťa Bartoš srdnatě
bojoval a po horším startovacím manévru bral
v cíli šestou pozici. Mezi ně se ještě vklínil letos
výborně jedoucí Jirka Čepelák.
Do druhé jízdy vyrazil od žebříku jako raketa
Smola a vytvořil si hned lehčí náskok před svými

soupeři, Bartoš se odlepil někde kolem desítky.
Za Smolu to ale vřelo, nejprve jezdil druhý vý-
borný „Frantík", pak se přes něho dostal Smítka,
ale i on tam dlouho nevydržel, když upadl.
Franta do toho bušil na 110 %, ale ke konci klání
se k němu nebezpečně přibližoval Michek, který
se na trati někde zdržel a čelo mohutně dotaho-
val. Michek byl již v těsném kontaktu se Smolou
a začal nemilosrdný tvrdý boj o první flek, blatník
na blatník, loket na loket. Několikrát se kluci po
ataku vyvezli z dráhy z kopce se předjížděli, aby
si posléze v zatáčce zase pozice vyměnili. Smola
byl ale vždy o kousek rychlejší, drzejší a do po-
sledního kola opět přijel jako první. To už byly
opravdu velké nervy, kdo tuto rundu nakonec
ukořistí pro sebe. Poslední kolo, předposlední
sjezd, už pokolikáté Michek v tomto motu útočí
vnitřní stopou, Smola se zase nedá - drží plyn,
v zatáčce jsou oba těsně vedle sebe, ale Franta
padá, protože mu podklouzlo přední kolo. Škoda,
potom se ještě zdržel nastartováním svého mo-
tocyklu, šachovnici tak viděl jako třetí. Na dvojku
se stihl protáhnout ještě Richier. Bartoš se ten-
tokrát musel spokojit se sedmým místem.
Byl to opravdu krásný motokros, který se hned
tak nevidí.  Diváci byli nadšeni a dychtivě čekali
na stupně vítězů, jak to vlastně po součtu dvou
kol dopadne. V Pacově tak na bednu vystoupil
jako třetí Richier, stříbro bral Smítka a zlato Mi-
chek. Smolař Smola udělal v Pacově rozhodně
druhou jízdu, nakonec celkově tedy v Pacově za-
ujal nepopulární bramborovou pozici. Zkušený
Bartoš skončil sedmý.
Průběžné pořadí po dvou podnicích - 1. Richier
(Fra.) – 92 b., 2. Michek – 91 b., 3. Smítka – 77 b.,
4. Čepelák – 66 b., 5. Smola – 65 b., 6. Bartoš. 

-red-, foto Radek Lavička
Ferry Smola, který ve druhé jízdě podal vynikající
výkon.

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 Pronájem prostor v Lit. 
pro podnikání s kanceláří cca 290 m2

u centra • M: 739 317 097
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Po úspěšném startu na Akademickém
mistrovství světa v Brazílii, kde obsadil 15. místo
v závodě jednotlivců a stříbrnou medaili v zá-
vodě družstev, se triatlonista Tomáš Kabrhel
představil v peruánské Limě, kde se konalo
Mistrovství Latinské Ameriky a závod Pan-Ame-
rického poháru. 
Plavání bylo pro startující velice těžké. Plavalo se
ve vlnách Pacifiku a ty byly skutečně mohutné.
Tomáš se však s nimi popasoval dobře a vyplaval
jako osmý v čelní skupině. Na kole lehce poodjeli
Mexičan Peréz s Američanem Hufmannem a za
nimi do depa přijela skupinka deseti závodníků
s Tomášem. Na běhu předvedl asi svůj doposud
nejlepší výkon a odměnou mu bylo umístění
v TOP 10 poté, co obsadil skvělé deváté místo ve
výborném čase 1:49:05 hod. (1,5 km plavání –
40 km cyklistika – 10 km běh). Získal také svoje
první body do světového žebříčku, což je velice
důležité v nasazování a přijetí do vrcholných svě-
tových podniků.  V závodě startovala celá řada
špičkových světových triatlonistů a o to je výsle-
dek cennější. Zvítězil Peréz před Hufmannem
a třetí byl Figueroa z Ekvádoru.
Jihoamerické turné tak dopadlo pro Tomáše
skvěle a sezónu tak odstartoval výborně.

Zdeněk Kabrhel
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TOP 10 na Mistrovství 
Latinské Ameriky

Děvčata ze Sokola 
na přeboru sokolské
všestranosti

Minikopaná -
výsledky 2013-2014

Mladí basketbalisté obhájili zlato
na turnaji v Havlíčkově Brodě
Třetí ročník turnaje minižactva U12 se uskutečnil
v neděli 18. května v Havlíčkově Brodě a ani letos
nechyběl tým Litomyšle. Opět se sjeli tradiční
účastníci, tedy Havlíčkův Brod, Přelouč, Svitavy
a Litomyšl. První dva jmenovaní však postavili
družstvo dívek i chlapců, a tak se hrálo v šesti
týmech ve dvou skupinách každý s každým
a potom jeden zápas o umístění.
Naše skupina byla papírově silnější, což nám ale
nezabránilo postoupit do finálového souboje.
V úvodním duelu jsme poměřili síly s chlapci
z Přelouče. První čtvrtina byla z naší strany
hodně ospalá, a tak se nelze divit, že její výsle-
dek byl pouze 10:9. I po prvním poločase jsme
měli jen lehce navrch, a to 22:16. Ve druhé půli
jsme již začali praktikovat aktivnější obranu, což
nám přineslo postupné navyšování vedení až na
konečných 43:25.
Ve druhém zápase nás čekali domácí chlapci.
V první čtvrtině byla k vidění řada nepřesností
na obou stranách, ale byli to domácí, kdo zahodil
více jasných pozic, a tak jsme po osmi minutách
vedli 8:0. Náš náskok i nadále pozvolna narůstal
až na 17 bodů. Domácí sice v závěru zápasu sní-
žili, ale vítězství 34:24 jsme si už s přehledem
pohlídali.
Finálový duel proti Svitavám se hrál již na velké
hřiště, což mnohem více svědčilo našemu stylu
hry s aktivní celoplošnou obranou, zdvojováním
a rychlými protiútoky. V úvodu se soupeř držel
do stavu 10:6, pak jsme ale zaznamenali 17 bodů

v řadě, ujali se vedení 27:6 a bylo rozhodnuto.
Do konce zápasu se naše vedení stále navyšo-
valo a zastavilo se až na skóre 69:25. Dostatek
prostoru dostalo v tomto duelu všech 13 hráčů
a hráček a každý z nich se zapsal do střelecké
listiny, což je velmi pozitivním faktem.
Na obhajobě prvenství se bodově podílela tato
sestava: Pakostová K. - 28, Bisová N. - 24, Zále-
ský M. - 19, Kotěra T. - 13, Sádovský M. - 12, Jir-
másek P. - 10, Vašková P. - 8, Borovec J. - 8,
Ropková M. - 8, Suchomel F. - 6, Candrák T. - 4,
Stříteský J. - 4, Poláček J. – 2.
Všem hráčům a hráčkám gratulujeme a zároveň
děkujeme i početné výpravě rodičů, která nás po
celý turnaj podporovala z tribuny.

Martin Šorf, předseda oddílu basketbalu,
foto Pavel Vašek

Po podzimní a jarní části ligy litomyšlské mini-
kopané a závěrečném play-off známe celkové
výsledky pro rok 2013/2014. Ve velkém finále
porazilo SK Litomyšl Taurus Trans 3:1 a zaslou-
ženě tak obhajuje mistra Litomyšle. Pořadí: 1. SK
Litomyšl, 2. Taurus Trans, 3. SK Slávia, 4. Sokol
Tokyjo, 5. Sedliště, 6. Restaurace U Kolji, 7.
Combo, 8. T&T Trade, 9. Slavoj Ahoj, 10. VH Tržek,
11. Gambrinus, 12. Sokol Palermo, 13. AC Dárečci.
Vše o průběhy ligy najdete na stránkách
www.minikopana-litomysl.cz.                  Jiří Gult

Seriozní autoškola s dobrými výsledky

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

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

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

PŘIHLASTE SE VČAS DO PRÁZDNINOVÉHO KURZU NA SKUPINY:
B – OSOBNÍ AUTOMOBIL, A – MOTOCYKLY

ZAČÍNÁME  7. 7. 2014 V 16 HODIN

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

Tak jako v loni i letos se děvčata TJ Sokol zúčast-
nila 26. 4. 2014 krajských přeborů sokolské vše-
strannosti ve Vysokém Mýtě. Všestrannost se
skládá z plavání, atletiky a gymnastiky. V plavání
byla děvčata bezkonkurenční a obsadila hned
první tři místa. V atletice první dvě místa, ale
v gymnastice měla velkou konkurenci. Celkové
umístění v kategorii ml. žákyně I čtvrté místo
Denisa Hloušková a ml. žákyně II opět čtvrté
místo Nikola Novotná.
Všem děvčatům přejeme hodně úspěchů i v dal-
ším roce.          Jitka Mikulecká a Jitka Martinů



31

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011
Plavecká škola Ráček:
• Po dopoledne - plavání batolátek (D. Stránská) 
• Po 17.00 - cvičení pro těhotné (S. Neugebauerová)
• Út 16.00 - plavání rodičů s dětmi (3-5 let)
plavání pro děti 5-7 let bez rodičů
plavání pro děti 8-10 let - začátečníci
plavání pro děti 8-10 let - pokročilí
• Út 17.15 - zdokonalovací kurz dospělých a starších dětí

a mládeže
• Út 18.45 - Aqua Fitness (D. Marková)
• Čt 12.00 - plavání a cvičení pro seniory
Více informací najdete na www.bazen-litomysl.cz, pří-
padně na tel. 606 051 995 nebo 461 315 011.
Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl:
• Po, St 15.00 - plavecká přípravka

16.00 - zdokonalovací plavání
17.00 - sportovní plavání

Info na www.sportsteam.cz nebo info@sportsteam.cz
a na tel. 731 434 758.
• Ádečko - nové kurzy plavání kojenců, batolat a malých
dětí (6 měsíců až 4 roky) 
Bližší informace a přihlášky na www.adecko.cz. face-
book.com/adecko.cz.

 Koupaliště, tel.461 315 011  
v provozu pouze malý 25 m bazén se solárním příhřevem
vody a tobogán. Od 14. června bude k dispozici i velký
50metrový bazén. 
Otevřeno bude denně od 9.00 do 20.00 hodin za přízni-
vého počasí. V případě nepříznivého počasí je provozo-
vatel oprávněn plovárnu uzavřít.
www.mslit.cz

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

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00 - Spin Flex, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 - 120 minut
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00

- Možnost změření fyziologické hodnoty v těle,  např.
poměr tuku, vody a svaloviny, index BMI apod. a ná-
sledné poradenství. Lze využít na každé spinning lekci. 
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
- volejbal, nohejbal, tenis, petanque
www.areal-sokolovna.cz

 AE-ZU free dance + posilování
Tělocvična Gymnázia A. Jiráska (vchod zezadu)
Po Po 18.00-19.00, St 18.00-19.00 
- vstup 60 Kč, studenti 40 Kč
Adriana Vítková, adrianavit@seznam.cz

 Cvičební sál Veselka, Samurai klub bojových umění
a sportů, tel. 776 88 77 19
• Karate: Po 17.00-18.00, St 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30

(Jiří Kohák, tel. 775 99 88 69)
• Fitbox: Po, Čt 18.00-19.00 (L.Seklová, tel. 776 88 77 19)
• Jóga: Út čas bude upřesněn (P. Bálská, tel. 608 834 129)
• Pilates: Út 17.00-18.00 (tel. 737 744 550)
• Kickbox: Čt 19.00, Ne 16.00 (P. Gregor, tel. 732 338 093)
• Zumba: Po 19.00 (Renáta Kopecká, tel. 737 514 923)
• Vasrmánek - cvičení s dětmi (tel. 777 113 173):
- malé děti: Út nebo St dopoledne (bude upřesněno) 
- starší děti: Út 16.00
• Taneční studio Scarlett: Pá 13.00-16.00 

(Š. Hnátová, tel. 732 608 654) 
 ZUŠ - budova „TUNEL"

Orientální (břišní) tanec - nezáleží na věku, váze či po-
stavě. Tanec je pro vaše zdraví a pohodu. 
Přihlášky do kurzu Orientálního tance a bližší informace
získáte na: 728 684 634, A. Moravkova@quick,cz,
www.amor-orient.com. 

 II. ZŠ Litomyšl - U Školek
Tai-či - Jozef Ruffer, tel. 608 860 255 a najdete nás i na
facebooku: Taj-či v Litomyšli

 Dům dětí a mládeže, tel. 461 615 270
Út 17.30 - Litomyšlská Stiga-liga

 III. ZŠ Litomyšl - T. G. Masaryka - aula
Cvičení pilates - Po a St 19.30-20.30
Tel. 724 731 366 - pí. Hájková

Sport, cvičení

Plavecká školní liga
V pátek 16. 5. 2014 se v Rychnově nad Kněžnou
uskutečnilo finále plavecké soutěže „Plavecká
školní liga” určené žákům 2. stupně základních
škol a víceletých gymnázií z Rychnovska, Ústec-
koorlicka a Litomyšlska. Jedná se o plaveckou šta-
fetu 4 x 50 m volným způsobem. Po dvou
oblastních kolech v Litomyšli do finále postoupila
3 družstva ze ZŠ Zámecká Litomyšl a 1 družstvo
z Gymnázia A. Jiráska. Do Rychnova přijelo soutě-
žit 12 družstev – cca 50 závodníků z 8 škol.
Plavci z Litomyšle získali 1 zlato – Gymnázium A. Ji-
ráska, 1 stříbro – štafeta z 8. třídy ze ZŠ Zámecká

a 2 bronzové medaile z téže školy – závodníci z 6.
a 9. třídy. Všichni zúčastnění prožili v rychnovském
krytém bazénu hezké sportovní dopoledne, vý-
kony některých plavců byly opravdu obdivuhodné. 
Ráda bych touto cestou poděkovala dětem za
úspěšnou reprezentaci litomyšlského plavání,
všem zúčastněným školám - ředitelům a kanto-
rům za podporu této soutěže a Městským služ-
bám Litomyšl a kolegům z Městského bazénu
Litomyšl za celkové zajištění a pomoc při organi-
zaci této soutěže.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Sedm statečných
na Českém poháru
ve stiga hokeji
Český pohár 2013/2014 ve Stiga hokeji skončil
turnajem v Rokycanech za účasti 55 hráčů.
Klub Stiga HC Benátky reprezentovalo 7 stateč-
ných, takže byli zastoupení ve všech 3 základ-
ních skupinách: z 1. skupiny se Robert Jež
probojoval do Áčka, Tomáš Halama se Zdeň-
kem Lopaurem do Béčka a na Jiřího Malíka
zbylo Céčko; ve 2. skupině Jindřich Petr o bod
zaostal za Béčkem a spolu s dcerou Barborou
šel do Céčka; vynikající 2. místo ve 3. skupině
katapultovalo Michala Boštíka do Áčka. Na-
dějné dopolední výkony Boštíka, Halamy
a Petra se však odpoledne nepotvrdily. V elitní
A-skupině Michal Boštík uhrál jen 3 výhry a 3
remízy a skončil 19., pouhé 2 body za play-off,
Robert Jež 24. místem skupinu uzavřel. V Béčku
si Zdeněk Lopaur 3. místem vybojoval postup
do play-off, ve čtvrtfinále vyřadil Jana Hlůžka
(HC Stiga Kladno) 4:2 na zápasy, ale v semifi-

nále podlehl Davidu Brdíčkovi (THC Stiga Svi-
tavy 93) 1:4 a skončil 27. - v soutěži klubů jsme
tak obsadili 7. místo, Tomáš Halama skončil na
39. místě. V Céčku Jindřich Petr skončil 47., Jiří
Malík 50. a Barbora Petrová 53. Litomyšlský Pa-
trik Petr (THC Stiga Elites) po vítězství ve 3. sku-
pině a 3. místě v Áčku prošel až do finále, kde
podlehl Zdeňku Matouškovi ml. 1:4, 3. skončil
Filip Hamáček (oba HCS Žabka Praha). Konečné
pořadí seriálu: 1. Z. Matoušek ml., 2. Y. Levdan-
sky (THC Stiga Elites), 3. P. Petr, 15. M. Boštík,
19. R. Jež, 24. Z. Lopaur, 38. J. Petr, 41. T. Ha-
lama, J. Malík vyhrál soutěž nováčků, B. Petrová
je 3. žena a 9. juniorka, R. Jež 6. veterán, klub
obsadil 6. příčku.
Průběžné pořadí domácích soutěží: Litomyšl
Stiga liga (po 4 měsících) – 1. Zdeněk Lopaur
150b., 2. Michal Boštík 145, 3. Jindřich Petr 108.,
Litomyšlský pohár (po 5 turnajích) - 1. Michal
Boštík 180, 2. Robert Jež 170b., 3. Tomáš Halama
113.                                 Text a foto Jindřich Petr
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Ne 8. 6. 13.30 Otevření Košíře - odpoledne Jachetního oddílu Litomyšl, windsurfing, paddleboarding • areál vodních sportů na Košíři 
So 14. 6. 17.00 Litomyšl x Choceň - mistrovské utkání krajské fotbalové ligy mužů • Městský stadion Černá hora
Čt - Ne 5.-8. 6. Velká cena Litomyšle - parkurové závody, Skokový pohár 2014 • Jízdárna Suchá  
Út - Pá 1.-4. 7. Kurz windsurfingu - pro začátečníky i pokročilé se sporty tenis a paddleboarding, info tel. 776 056 801 • Velký Košíř
Pá - Ne 4.-6. 7. Kurz windsurfingu - pro začátečníky i pokročilé se sporty tenis a paddleboarding, info tel. 776 056 801 • Velký Košíř
So  5. 7. 10.00 Den otevřeného nebe - výstava a létání s modely letadel, pouze za příznivého počasí •  letiště Vlkov

KAM ZA SPORTEM

Český skokový pohár opět v Litomyšli!
V termínu 5.-8. června 2014 srdečně zveme
všechny příznivce parkurového sportu do jez-
deckého areálu Jízdárny Suchá u Litomyšle.
V nabitém sportovním programu je 17 soutěží,
včetně Czech Junior Cupu, Eguiservis Amateur
Tour a Velké ceny Litomyšle - extraligové sou-
těže Českého skokového poháru 2014, která
bude zahájena v neděli ve 14.30 hodin.

Diváci se mohou těšit na účast české skokové
špičky, doprovodný program pro rodiny s dětmi
a slosovatelné vstupenky o 32” smart televizor
Samsung! Prestižní závod probíhá pod záštitou
České jezdecké federace a Ministerstva země-
dělství ČR. Více najdete na www.ceskyskoko-
vypohar.cz

Mirka Skřivanová

Nejmladší basketbalisté opět zlatí
Starší přípravka basketbalového oddílu Jiskra
Litomyšl, konkrétně 12 chlapců a 3 dívky roč-
níků 2005 a 2006, cestovala v neděli 25.
května do Pardubic, kde ve třech utkáních vy-
bojovala 1. místo na turnaji „O perníkovou cha-
loupku”. Turnaj navazoval na sérii již dříve
pořádaných klání v Litomyšli a České Třebové,
která jsme také vyhráli. Tentokrát se však sjelo
celkem 6 týmů, které se nejprve rozdělily do
dvou skupin, a pak přišly na řadu zápasy
o umístění. Náš tým byl nalosován k BK Pardu-
bice a Sokolu Stěžery. 
Jiskra Litomyšl – TJ Sokol Stěžery 24:16 
Od prvních minut zápasu jsme měli mírnou pře-
vahu, která se postupně promítala do skóre. Byl
to urputný boj o každý míč a zápas jsme vyhráli
díky útočným doskokům. 
BK Pardubice – Jiskra Litomyšl 11 : 52 
V tomto zápase jsme museli hodně bojovat v první
a třetí čtvrtině, ve kterých nám soupeřova nejlepší
pětice výkonnostně stačila. Druhá a čtvrtá perioda
nám díky větší souhře a rychlým protiútokům při-
nesla navýšení bodů a uklidnění. 
Díky dvěma vítězstvím jsme se mohli těšit na sou-
boj o první místo. Ve finále jsme se utkali s také do-

posud neporaženým týmem Žďáru nad Sázavou.
BK Žďár nad Sázavou – Jiskra Litomyšl 24 : 35
Soupeř od první minuty jasně ukazoval, díky
čemu vyhrál svoji skupinu. Především základní
sestava Žďáru s námi hrála naprosto vyrovnaně.
Ve druhé části jsme po prostřídání obou týmů
začali mít navrch a i díky úspěšné exekuci tre-
stných hodů jsme se ujali poločasového vedení
21:11. To jsme během třetí sedmiminutovky na-
výšili na 33:14 a bylo rozhodnuto. 

K triumfu a zisku perníkové chaloupky nám po-
mohla především velká vyrovnanost celého
kádru, když jsme měli dvě stejně kvalitní pětky.
Další devízou bylo týmové pojetí hry a bojov-
nost. Na našem úspěchu se bodově podílela se-
stava takto: Kubíček Adam – 36 bodů, Folta
Tomáš – 16, Bielko Adam – 14, Tupec František –
11, Tupec Vojtěch – 8, Sedláček Tomáš – 6, Vo-
máčka Ondřej – 6, Hloušková Denisa – 6, Marti-
ník Jakub – 2, Brýdl Jonáš – 2, Král Daniel – 2,
Šnébergerová Barbora – 2, dále hráli Menc
David, Rada Štěpán a Nešporová Adéla. Všem
hráčům a hráčkám gratulujeme.

Martin Šorf a Marek Martiník,
trenéři družstva, foto Leoš Tupec

33. otevření Košíře - windsurfing,
paddleboarding i ve vašich fotografiích
V neděli 8. června 2014 od 13.30 hod. připravu-
jeme tradiční zahájení sezóny Jachetního oddílu
Litomyšl a otevřené odpoledne pro veřejnost
v areálu vodních sportů na Košíři u Litomyšle.
Letos se mohou členové oddílu i příznivci vod-
ních sportů těšit na soutěž v paddleboardingu
pro příchozí, možnost seznámení se zákoni-
tostmi windsurfingu na suchozemském trena-
žéru pro dospělé i děti, a to již v plně
dokončeném areálu vodních sportů na Košíři.
Program budou jako tradičně doprovázet hry
pro děti. Letos představíme praktickými ukáz-
kami atraktivní kombinaci využití windsurfingo-
vého kompletu pro celou rodinu. Jako perličku
jsme si pro vás připravili ukázku jednoho z vůbec
prvních závodních windsurfingových plováků
a plachet v České republice. 
Všichni, kdo přijdou, mohou přinést svoji vlastní
fotografii, jak sami tráví aktivně čas u vody.
V průběhu otevřeného odpoledne proběhne vy-
hodnocení ve dvou kategoriích o nejzajímavější

a nejvtipnější fotografii. Pro vítěze i „poražené”
budou zajištěny ceny. Těšíme se s vámi na po-
hodové odpoledne a společné setkání u vody.
Za YCL Litomyšl.

Pavel Saqua, foto Jana Pozděnová

Otevření Košíře 2013 s Monikou Leovou.

Atletické okénko
Konečně se naplno rozběhla atletická sezóna
soutěžemi družstev. Za zmínku stojí ještě indi-
viduální úspěchy jednotlivců. 
J. Kovář v kategorii juniorů doběhl druhý na roz-
hlednu Rozárku v Žamberku, vyhrál běh Javor-
kou v České Třebové a Memoriál Q. Štěpánka
v Jablonném, obsadil 2. místo na Svitavském
stýplu a posléze získal bronzovou medaili na
mistrovství ČR na 10 km v Jičíně časem 32:43,4.
P. Baar vyhrál 25. ročník pětiboje v Přerově
o pohár generálního ředitele Českého rozhlasu
před Ošmerou z Brna a Štefkem z Vítkovic, z in-
dividuálních výkonů je nejlepší 200 m (22,64).
V Přerově závodil i T. Kozák v kouli (17,21) a J. Lu-
kášek v oštěpu (52,30). T. Kozák „šel" kouli i na
VC v Olomouci. M. Zeman vyhrál své discipliny
i na tradičních veteránských závodech v Brně –
Žabovřeskách – kladivo (48,22). 
Žáci měli napilno, reprezentovali své školy v ob-
vodním i okresním kole Poháru rozhlasu, nejlépe
si vedla již tradičně ZŠ Zámecká. Nově sesta-
vené družstvo starších žáků v nejvyšší krajské
soutěži obsadilo 11. 5. v Svitavách 4. místo za
sportovními školami z Chrudimi a Pardubic.
Všech 10 žáků bodovalo, nejvíce J. Vostřel (vyhrál
kouli 12,49 a byl 3. v disku 31,41). K. Hlaváček
nasbíral 16 bodů (výška 156), Heger 14,75 (60 m
7,73 a 300 m 41,01).
Dne 14. 5. mladší žáci v Litomyšli obsadili v 1.
kole 4. místo, nejlepší Šplíchal vyhrál 60 m,
výšku a byl finišujícím vítězné štafety na 4 x
300 m. Ve stejném závodě sbíralo zkušenosti
i mladé družstvo žákyň.
Do prvoligové soutěže vstoupilo 18. 5. i družstvo
mužů oslabené po loňské sezóně, takže 5. místo
v Liberci bylo úspěchem. Tradiční opory nezí-
skaly tolik bodů jako v uplynulých letech.
V. Kozák vyhrál hod oštěpem (60,72), příslibem
bylo 15 bodů Flídra ve 3 skocích, 3. místa obou
štafet, zajímavé jsou výsledky Havlíčka a Kováře
na tratích 800, 1 500, 5 000 m.
Další program soutěží družstev: st. žáci - Pardu-
bice, ml. žactvo - M. Třebová, muži - Jablonec
nad Nisou.                                             Petr Jonáš


