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Naše Pátky
jsou tu zpátky
Také se vám zdá, že ten čas nějak moc
rychle letí? Většinou si při uvědomění si
tohoto faktu smutně oddychneme. Jsou
však chvíle, kdy to nevadí. Ptáte se kdy?
No přece když se na něco moc těšíme.
A právě to je případ Toulovcových prázd-
ninových pátků – tedy alespoň pro nás,
organizátory. Pokud jste již také zvědaví,
co nás v rámci letošního celoprázdnino-
vého maratónu pohádek a dobré muziky
čeká, jste tu správně.
O zahájení letošního šestnáctého ročníku
se postará Víťa Marčík s pohádkou Bajaja.
Hudební část v pořadí 133. Pátku bude
v režii skupiny Marien z nedalekých
Pardubic. Skupina v čele s frontmanem
Vítkem Troníčkem slaví
deset let existence.
Při té příležitosti
připravila tato fol-
ková parta nové
album s názvem
Ze skla, které se
rozhodla pokřtít
právě v rámci na-
šich Pátků. Druhý
prázdninový pátek
nás čeká pořádná jízda –
hudba jedné z nejúspěšnějších a nejzají-
mavějších romských kapel posledních de-
seti let vás jistě nenechá v klidu. Držitelé
hudebního ocenění Anděl za nejlepší
album v kategorii world music se vrátili na
pódia po dvouleté pauze. V jejich reper-
toáru nechybí autorské skladby ani ty-
pické čardáše, které tato kapela dokáže
i díky pestrému nástrojovému obsazení
zahrát s nezaměnitelnou energií. Diva-
délko Romaneto z Prahy patří ke stálicím
našich Pátků. Tentokrát přijedou vyprávět
Vodnickou pohádku, tak držte palce, ať je
voda jen na pódiu. Poletíme? je česká
turbo-šanson kapela, kterou založil v roce
2007 brněnský výtvarník a písničkář Ru-
dolf Brančovský.                        > strana 7
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Litomyšl Free
Autobusové nádraží, Klášterní zahrady, zámecký
areál a koupaliště, tam všude je k dispozici
městské wifi připojení. Vlastníci mobilních tele-
fonů, tabletů, notebooku a dalších podobných
„hraček” zde mohou zdarma surfovat po inter-
netu po dobu 120 minut bez datového omezení. 
„Původně jsme koketovali s myšlenkou, že by-
chom wifi umístili také na našich dvou budovách
na Purkyňově ulici a na ulici Bří Šťastných, ale zde
trochu naráží na ochranu naší vnitřní sítě, takže
to zatím realizováno není. Pro veřejnost jsme ale
chtěli tuto službu nabídnout už na letošní sezónu,
tak si naladíte Litomysl free na čtyřech místech
ve městě,” vysvětluje místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar. Klášterní zahrady a zámecký
areál, tedy II. nádvoří, anglický park a francouzské

zahrady, budou wifi signálem pokryty od března
do listopadu. Na koupališti se mohou návštěvníci
připojit od května do září.
„Na autobusovém nádraží je provoz celoroční,”
upřesňuje místostarosta. 
Rychlost připojení je 8/2 Mbps na každém hot-
spotu. Síť se zobrazuje pod názvem Litomysl
free. Wifi je zatím bez datového omezení, město
chce ale provést analýzu, na jejímž základě roz-
hodne o případném omezení. Radnice za wifi
měsíčně zaplatí provozovateli poplatek za uží-
vání služeb ve výši 2 000 Kč bez DPH. V případě
sezónního provozu bude účtována poměrná
část poplatku. 
V současné době je v jednání pokrytí Smetanova
náměstí.                                                             -bj-

„Je to zázrak,” řekl kardinál
Vlk o piaristickém kostelu 

V pátek 13. června zahájilo České operní gala již
56. ročník Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl. V rámci tohoto velkého
svátku hudby se mimo jiné uskutečnil obřad
žehnání kostela Nalezení sv. Kříže, diváci si
během koncertu Klasika je cool mohli „hrát” se
svými mobilními telefony a také se z Litomyšle
živě vysílal rozhlasový pořad Tobogán. 

Kostel Nalezení sv. Kříže požehnán
„S radostí jsme se zde shromáždili, abychom
tento chrám odevzdali bohu. Prosme ho tedy,
aby požehnal tuto vodu, kterou budeme na zna-
mení pokání a svého křtu pokropeni a kterou
budou pokropeny i stěny tohoto chrámu,” za-

znělo z úst kardinála Miloslava Vlka v neděli 15.
června v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže,
kde se uskutečnila slavná mše svatá a obřad
žehnání. 
Chrám Nalezení sv. Kříže léta chátral. V roce
2010 podepsal tehdejší ministr kultury Václav Ri-
edlbauch předělení evropské dotace na projekt
Revitalizace zámeckého návrší, jehož součástí
byla také obnova piaristického kostela. „Na
první pohled je patrné, že ještě ne vše je zcela
dokončeno. Stavební a restaurátorské práce se
protáhly a zbývá nainstalovat již hotové boční
oltáře a samozřejmě varhany,” řekl během ob-
řadu starosta Litomyšl Michal Kortyš.

> strana 6
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otevřená radnice

Z rady města

Ze zastupitelstva 
 ZaM souhlasí s poskytnutím účelové investiční

dotace ve výši 150 000 Kč (celkový rozpočet 480
653 Kč včetně DPH) na vybudování parkovacích
ploch. Parkovací plochy budou sloužit v době
výuky pro rodiče žáků, studenty a učitele SŠZaT
Litomyšl a v odpoledních hodinách a víkendech
pro návštěvníky městské sportovní haly. Dotčená
část p.p.č. 1659/1 v katastrálním území Litomyšl
bude po vybudování a zaměření převedena do
vlastnictví Pardubického kraje. Příjemce Střední
škola zahradnická a technická Litomyšl.

 ZaM schvaluje zvýšení neinvestičního pří-
spěvku na činnost osadních výborů v částech

města Litomyšl Kornice, Nedošín, Pohodlí, Nová
Ves, Pazucha a Suchá, a to z 35 Kč na 40 Kč
ročně na jednoho obyvatele příslušné části obce
za kalendářní rok počínaje rokem 2014. 

 ZaM volí přísedící Okresního soudu ve Svita-
vách pro období 2014-2018: Ing. Jan Janeček, p.
Dana Kmošková, p. Alena Martínková, Mgr. Vác-
lav Nájemník, Mgr. Vladimír Novotný, p. Ladislav
Syrový.

 ZaM vzalo na vědomí podání žádosti o po-
skytnutí dotace na „Technické zhodnocení vo-
zidla CAS 32-T815, které používá jednotka JPO
II). Výše požadované dotace: 1.500 tisíc Kč,

vlastní zdroje města: 1.500 tisíc Kč, celková in-
vestice: 3 000 tisíc Kč. ZaM souhlasí v případě
poskytnutí dotace s jejím přijetím a schvaluje za-
pojení vlastních zdrojů  na financování výše uve-
dené akce do rozpočtu roku 2015.  

 ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
za rok 2013 těchto dobrovolných svazků obcí:
České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Česko-
moravské pomezí, Kraj Smetany a Martinů a Mi-
kroregion Litomyšlsko.

Více na www.litomysl.cz

 RaM schvaluje uzavření smlouvy o provozu
sběrného dvora ve městě Litomyšl se společ-
ností LIKO Svitavy a.s. Smlouva se uzavírá na
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Roční cena za provoz sběrného dvora je 250
tis. Kč bez DPH a 70 % nákladů na spotřebu
energií v objektu dle ročního vyúčtování.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
zpracování územní studie „Litomyšl x R35". Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
SURPMO, a.s., Praha. 

 RaM pověřuje finanční odbor zadáním ve-
řejné zakázky na úvěr na akci Zainvestování
zóny Na Prokopu – Lidická. Výše úvěru: 7 600
000 Kč, uzavření smlouvy o úvěru: září 2014,
ukončení čerpání úvěru: 30. 6. 2016.

 RaM schvaluje přijetí grantu z Ministerstva
kultury ve výši 400 tisíc Kč na projekt „Zámecký
areál Litomyšl – management plán – 2. etapa"
a souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na
tuto akci.

 RaM bere na vědomí předložený protokol o
výsledku nabídek na veřejnou zakázku „I. MŠ Li-
tomyšl – herní prvky na zahradu" a „III. MŠ  Li-
tomyšl – herní prvky na zahradu". Komise jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy HRAS
– zařízení dětských hřišť, s.r.o., Havířov. Finanční
prostředky mateřské školy získaly ze sponzor-
ských darů. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o výsledku nabídek na veřejnou zakázku „III. ZŠ
– vybavení nábytkem". Komise jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku firmy MULTIP Moravia,
Nový Jičín. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o o výsledku nabídek na veřejnou zakázku „III.
ZŠ – pastování marmolea". Komise jako nejvý-

hodnější vyhodnotila nabídku firmy Vladimír
Prokeš, KORTEX, Litomyšl. 

 RaM vydává jako řídící dokumentaci pro čin-
nost Městského úřadu Litomyšl směrnici
č. 06/14, „Organizační řád jednotky požární
ochrany JSDH kategorie JPO II/1 Litomyšl". 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovních příležitostí v rámci ve-
řejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání. 

 RaM souhlasí s poskytnutím vozidla Sboru
dobrovolných hasičů na zajištění dopravy při po-
řádání Mistrovství světa v požárním sportu ve
dnech 12.-20. 7. 2014 ve Svitavách. Město uhradí
spotřebované pohonné hmoty. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti společnosti
AGC Flat Glass Czech a.s., Teplice o sponzorský
dar ve formě skla na výrobu uměleckých děl od
Václava Cíglera, která budou umístěna v piaris-
tickém kostele.

Více na www.litomysl.cz

Vybíráme z jednání zastupitelstva
V úterý 10. června se uskutečnilo letošní třetí
jednání Zastupitelstva města Litomyšle. Na pro-
gramu byly například majetkoprávní a finanční
záležitosti města, informace o dobrovolných
svazcích, jichž je město Litomyšl členem, nebo
body týkající se odboru školství a sociální péče.
Z programu však vyplynuly i věci týkající se třeba
zámeckého návrší či Sport Centra v Líbánkách.

Příspěvky Zámeckému návrší
Finanční výbor na svém květnovém zasedání
projednával mimo jiné Zámecké návrší
p. o. S jeho závěry seznámil zastupitele Miroslav
Bárta, předseda výboru a zastupitel za ODS.
Radek Pulkrábek (SNK Patriot) k tomu řekl:
„Město přispívá na provoz zámeckého návrší
1 731 000 Kč a překvapilo mě to, protože v de-
batách zastupitelstva, které řešily provoz zá-
meckého návrší, nám bylo říkáno, že provoz
bude zhruba v rozpočtu 4 miliony korun s tím,
že si Zámecké návrší na sebe samo vydělá. Mě
by zajímalo, jak to vzniklo, když záměr byl, aby
si na sebe vydělalo, a zda je to způsobeno tím,
že by už mělo být otevřeno a není, nebo jestli
bude město pravidelně dávat z rozpočtu peníze
na něco, s čím jsme nepočítali? Co dělali odbor-
níci, kteří řešili projekt po finanční stránce, když
nám tvrdili, že bude financováno z vlastního
provozu. Zajímá mě, co bude do budoucnosti?”
Podle vyjádření starosty města Michala Kortyše
(ODS) nejsou obě finanční strany dány dohro-
mady. „Toto jsou náklady a příjmy jsou v jiné ka-
pitole, např. za nájmy. Stavba se teprve
ukončuje,” řekl starosta Kortyš a dodal: „Odpo-
věď panu Pulkrábkovi připravíme, protože dnes
k tomu nemáme potřebné podklady.”

The Sweet a Slade tématem jednání
Začátkem září vystoupí na zimním stadionu le-

gendární britské kapely The Sweet a Slade. Spo-
lupořadatelem akce je město Litomyšl. Zastupi-
tel Radek Pulkrábek žádal o vysvětlení, kolik
bude koncert, který se koná měsíc před komu-
nálními volbami, město stát a jaké nese riziko.
„Ptal jsem se pana Krejčího, ředitele Smetanova
domu, jestli mohu vidět smlouvu, a ejhle,
smlouva není,” prohlásil zastupitel. „Odhad byl
na 1 milion korun a tato částka se dostala do
rozpočtu. Potom se ukázalo, že to může být
double koncert, což je atraktivnější. Náklady se
navyšují, rozpočet je skutečně velký. Myslím si,
že je spíš na pochvalu, že se nám podařilo do-
hodnout, že nebudeme nést žádná rizika za to,
že tam např. nepřijdou lidé. Ta rizika ponese
agentura,” reagoval místostarosta Litomyšl Voj-
těch Stříteský (TOP 09 – FOL) a dodal: „Na jed-
nání jsme se dohodli, co bychom my, jako
spolupořadatelé, zajistili. Především jde o logis-
tické záležitosti – pořadatelská služba, hasiči,
městské služby. Ty jsou teď v částce, která je
nyní max. 150 tisíc korun.” Dále Vojtěch Stříteský
vysvětlil termín konání koncertu, který byl sta-
noven na 5. září z technických důvodů. V té době
již není na zimním stadionu in-line plocha a ještě
se nemrazí. 

Dotace na restaurování 
Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí dotace 100
tisíc korun Královéhradeckému biskupství na re-
staurování předmětů z depozitářů, které budou
následně umístěny v expozici Andělé na návrší
v chrámu Nalezení sv. Kříže. „Na začátku pro-
jektu byla sepsána smlouva s Arcidiecézním mu-
zeem s tím, že oni vydají ze svých sbírek
exponáty a seženou peníze. Exponáty se tedy
svezly, některé jsou už dokonce zrestaurované,
a tak jsem se jich ptal, jak to bude pokračovat.
Sdělili mi, že jim chybí 100 tisíc korun,” zdůvodnil

žádost biskupství starosta Michal Kortyš. Jedná
se o desítky kusů děl, která budou v Litomyšli
minimálně po dobu pěti let. Zastupitele Vítěz-
slava Hanzla (KSČM) však zajímalo, kdy bude ex-
pozice zpřístupněna. „Pokud s tím přijdeme
v září nebo říjnu, musíme počkat do příštího
roku. Teď by nám to mohlo zvednout zájem tu-
ristů,” řekl. Starosta Kortyš vysvětlil: „Někdy
v listopadu až v lednu se budou instalovat na
empory, protože zatím není vybrána firma na
paneláž. Do prvního výběrového řízení se nám
přihlásila pouze jedna firma, takže jsme ho mu-
seli zrušit, dopracovat a vyhlásit nové. Do té
doby budou všechny exponáty zrestaurované.”

Kotelna opět trnem v oku
Před 20 lety byl v Litomyšli založen Music Club
Kotelna. Na letošní oslavy požádali jeho provo-
zovatelé město o dotaci. „V životě by mě nena-
padlo žádat o peníze na oslavu výročí fungování
své firmy,” reagoval Radek Pulkrábek a Petra
Benešová (SNK Generace 89) se připojila: „Já
tedy mám s Kotelnou také problém. Když se
tam přijde od půlnoci dozadu, tak je tam puš-
těné cédéčko, pak se vybírá vstup, tak proč
bych do takové hospody chodila? Nehledě na to,
že je pro mě nečitelné, kdo za dotací stojí.”
Opačného názoru však byla Věra Chaloupková
(VV): „Myslím si, že se tam schází skupina lidí,
která nejde na Pátky, nejde na Smetanovu Lito-
myšl, ale ráda chodí do Kotelny. Kdykoli já jdu
do Kotelny, tak na koncerty, které si vyberu.
Nám se to líbí a neměla jsem tam v životě prob-
lém, s kýmkoli.” 
Částku 15 000 Kč zastupitelstvu navrhla Komise
pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život a za-
stupitelé ji mohli snížit či zvýšit. Nakonec se tak
nestalo a žádost o dotaci byla těsně odhlaso-
vána. 
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Rada města Litomyšle posvětila čerpání peněz
z příspěvku Nadace Proměny na umělecké
ztvárnění herních prvků na Vodních valech. Re-
alizace je součástí projektu na úpravu nábřeží
řeky Loučné. Autory herních objektů jsou výtvar-
níci Dušan Zahoranský a Pavla Sceranková. Oba
sochaři své návrhy prezentovali již na březno-
vém setkání s veřejností ve Smetanově domě. 
Jejich řešení vychází ze současného stavu,
ovšem do svých prvků se snaží vnést hravější
podobu a dodat jim nový rozměr. Hlavním moti-
vem dětského hřiště bude zvuk. „…Jeho odrazy,
hra, opakujeme vlnovku, odrazovou plochu, tru-
bice jako nástroj pro šíření zvuku,” říká Dušan
Zahoranský, kterého si společně s kolegyní Pa-
vlou Scerankovou přizvali Martin Rusina a Mar-
tin Frei, autoři vítězného návrhu řešení obnovy
nábřeží řeky Loučné. Vznikne tak například ko-
lotoč se zvukovým momentem, zvukovod ve
tvaru hada vyzývající ke hře s hlasem, prolé-
začka s houpacími koši připomínající lochnesku,
lanovka s využitím některých stávajících prvků,
závěsné houpačky nebo třeba prolézačka se
skluzavkou ve tvaru ucha. Půjde o samostatně
stojící „sochy”, určené různým věkovým skupi-
nám. „Jedna z prolézaček je ve tvaru roury, která
bude mít prolézací otvory a hrací elementy a zá-
roveň bude sloužit jako domeček, raketa, le-
tadlo...,” popisuje rozmanité možnosti využití
prvků Pavla Sceranková. 
Ačkoli všechny umělecké objekty s funkcí her-
ních prvků budou vyrobeny převážně z přírod-
ních materiálů, nepůjde o klasické skluzavky či
prolézačky, jaké známe z většiny dětských hřišť.
Originálně pojaté bude i pískoviště pro nejmenší

RLP má od července 
potřebné lékaře
Vedení Zdravotnické záchranné služby Pardu-
bického kraje (ZZS PAK) si dovoluje oznámit, že
s platností od 1. 7. 2014 je plně obnoven provoz
lékařské posádky (RLP) v Litomyšli.
Od ledna 2014 byla na výjezdové základně v Li-
tomyšli, bez nejmenšího negativního dopadu na
zákonem zajištěné poskytování přednemocniční
péče pacientům v regionu k dispozici, ve všední
dny od 7.00 do 15.30 hod. plně vyškolená zá-
chranářská posádka (RZP).
Poděkování vedení Zdravotnické záchranné
službě Pardubického kraje  patří nejen součas-
nému personálu, který bezchybně plnil zdravot-
nické výkony dle své odbornosti a vzorně
spolupracoval s lékařskými posádkami, vysíla-
nými dle závažnosti případů z okolních zákla-
den, ale hlavně lékařům Litomyšlské nemocnice,
bez jejichž pomoci, a to při naprostém nezájmu
o zajištění služeb ze strany privátních praktic-
kých lékařů a specialistů, kteří byli navíc největ-
šími kritiky dosavadního provozu, by toto řešení
nebylo možné. Poděkování patří také Odboru
zdravotnictví Krajského úřadu, vedení Litomyšl-
ské nemocnice a panu starostovi města Lito-
myšl, kteří podstatně přispěli k lokálnímu a snad
trvalému vyřešení nedostatku lékařů v posád-
kách záchranných služeb v celé ČR. Děkuji všem
za spolupráci.

MUDr. Pavel Svoboda, ředitel ZZS PAK

Sport Centrum prověřoval Kontrolní výbor.
Ovšem jen v mezích pravomocí
Předseda Kontrolního výboru Lubomír Sršeň
(ČSSD) sdělil zastupitelům, že předmětem kon-
troly výboru bylo Sport Centrum v Líbánkách.
„Prověřovali jsme, zda je s provozovatelem se-
psána nájemní smlouva řádně, jak byl vybrán,
procesní věci a neshledali jsme žádnou závadu.
Ostatní záležitosti nebyly předmětem kontroly,”
konstatoval zastupitel Sršeň. Radek Pulkrábek
ovšem řekl, že není v pořádku, jak je sportovní
a tenisová hala provozována. „Jedná se o sporto-
viště, které má sloužit občanům města. Tady
musím konstatovat, že při všech změnám provo-
zovatelů dochází k úpadku. Klubová činnost
upadla na nulu. Předmětem nájmu je i nafukovací
hala, která nebyla nafouknutá. Jak to, že se tam
provozují prodejní akce obnošeného oblečení.
Tam by se mělo sportovat, pořádat soutěže. Mělo
by to žít sportem a ničím jiným.” Zastupitel za TOP
09 – FOL Jaromír Kroužil se však kloní na stranu
provozovatele. „Přestože se mi ohledně činnosti
donesly nějaké informace, je to věc nájemce. Cho-
dím tam jako tělocvikář a nám naopak vychází ve-
lice vstříc. Něco platíme, ale ty částky jsou velice
nízké. Já jako veřejnost mám dobré zkušenosti,”
informoval Kroužil. Město již sepsalo s nájemcem
novou smlouvu, ve které je uvedena povinnost
halu nafouknout. V původní smlouvě to nebylo tak
striktně napsáno. „Provozovatel přišel se žádostí,
aby nemusel halu nafouknout. Tvrdil, že se nedo-
mluvil s tenisovým oddílem. Udělali jsme proto
smlouvu novou,” prohlásil starosta. „Nemáme je-
dinou stížnost od tenisového klubu. Možná že to
není ideální nájemce, ale je to nájemce, který re-
gulérně, demokraticky vyhrál výběrové řízení.
Víme, za koho tady dnes mluvíte,” odpověděl
Radku Pulkrábkovi místostarosta Stříteský. 
Příští zasedání se uskuteční 9. září.                -bj-

Radní schválili čerpání nadačního 
příspěvku na sochařské řešení hřiště

děti s polézací plochou ve tvaru malého pohoří.
Děti tu budou moci kromě hraní na písku také
přeskakovat z plošiny na plošinu nebo se
sklouznout. „Některé plochy budou zároveň
mírné, abychom zachovali možnost dělat bábo-
vičky,” popisuje Sceranková netradiční řešení. 
Projekt Proměny nábřeží řeky Loučné je realizo-
ván městem Litomyšl s podporou Nadace Pro-
měny. Zahájen byl v roce 2012 a předpokládané
dokončení je naplánováno na rok 2016. Úprava
se týká Vodních valů a části parku u Smetanova
domu. Město může získat na realizaci od Nadace
Proměny až 25 milionů korun. Samo přispěje
částkou až 5 miliónů korun. 

-red-, foto Jana Bisová

Město žádá kraj o převod sv. Kláry
Město Litomyšl v červnu odeslalo Pardubickému
kraji dopis se žádostí o bezúplatný převod bu-
dovy léčebny dlouhodobě nemocných po pří-
padném přestěhování „sv. Kláry“ do areálu
nemocnice. Finanční prostředky na opravu by se
zřejmě pokusilo získat z IROPu. 
„V minulosti byla sv. Klára majetkem města.
Chceme se pokusit objekt získat zpět a zachránit
ho pro veřejně prospěšné účely,“ vysvětlil sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. „Pardubický kraj
se převodem této budovy teprve bude zabývat.
Jakmile budeme znát stanovisko, dáme vám
vědět,“ sdělila redakci Lilie Kateřina Procház-
ková Skůpová z Oddělení komunikace kanceláře
hejtmana Pardubického kraje. Stejné odpovědi
se nám před časem dostalo i na dotaz ohledně
prodeje objektu. Podle starosty je však pravý čas
pro to začít s budovou něco dělat. „Peníze
na opravu LDNky sice nemáme, ale rýsují se pro-
středky z IROPu,“ upřesňuje Kortyš a dodává:
„V této chvíli věnujeme energii na získání ob-

jektu do vlastnictví města.“ IROP (Integrovaný
regionální operační program) pro období 2014-
2020 je nástupcem regionálních operačních
programů, tzv. ROPů, ze kterých byla financo-
vána třeba stavba krytého bazénu nebo oprava
objektu regionálního muzea. Až na výjimky
půjde jeho prostřednictvím financovat vše co
doposud z ROPu. 
Budova LDN byla postavena v roce 1895. V roce
1929, v den svátku sv. Kláry, byla předána jako
„Domov svaté Kláry" jménem „Družiny sv. Kláry"
do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce
1949 se objekt stal státním majetkem. Oddělení
pro dlouhodobě nemocné zde bylo zřízeno
k 1. lednu 1974. Budova je v současné době ma-
jetkem Pardubického kraje.                             -bj-

Jak pokračuje
sbírka na zvony?
V únoru byla spuštěna veřejná sbírka na zvony do
piaristického kostela Nalezení sv. Kříže. Jak sbírka
pokračuje, jsme se zeptali starosty Litomyšle
Michala Kortyše. 
Michal Kortyš: Peníze se kutálí pomalu, ale jistě.
Na sbírkovém účtu 107-6430890207/0100 bylo
koncem června necelých 113 tisíc korun. Máme
kasičky v obou informačních centrech a v obou
budovách městského úřadu na ul. Bří Šťastných.
V nich už také nějaké peníze jsou. Navíc se sna-
žíme při větších akcích umisťovat kasičku přímo
do piaristického kostela. Při svěcení chrámu se
vybralo neuvěřitelných 40 tisíc korun. 
Nemyslel jsem si, že peníze vybereme za půl
roku. Jistě to bude dlouhodobá záležitost, proto
děkuji všem, kteří dosud přispěli. Věřím, že se lidé
dokážou povznést nad to, jestli je majitelem kos-
tela stát, město nebo piaristé, a finančně pomo-
hou k návratu zvonů do Litomyšle. Budou zde
přece bít jen pro ně. Děkuji za každý váš dar. 

zeptali jsme se za vás

Křížem krážem
prázdninami 2014
Již od roku 2004 pořádá město Litomyšl oblíbe-
nou prázdninovou zájmovou činnost pod ná-
zvem Křížem krážem prázdninami – KKP. Děti
z prvního stupně základních škol se mohou
zúčastnit pestrého programu, který je pro ně při-
praven v Rodinném centru na Toulovcově ná-
městí od 30. 6. 2014 do 29. 8. 2014 vždy od 7.30
hod. do 15.30 hod. včetně oběda ve Scolarestu.
Cena programu činí pouze 60 Kč/ den za jedno
dítě, sourozenci platí 50 Kč/den. Úhradu je
možné předat společně s přihláškou na po-
kladně Městského úřadu v Litomyšli, nejpozději
den před nástupem do programu. Přihlášku lze
získat na webových stránkách města Litomyšle,
letáčku KKP nebo v informačním centru. Pro děti
jsou zajištěny obědy v jídelně Scolarest.

Renata Šulcová, referent odboru 
školství a sociální péče
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Naše „otevřená” radnice 
Jako zastupitel a občan  mám právo na všechny
informace souvisejícími s chodem našeho
města. Chtěl bych provést a seznámit občany
města s konečným stavem kauzy „správcování
vody  v našem městě”, což bylo i v našem voleb-
ním programu. Je to tedy moje povinnost a ob-
čany to určitě zajímá. K tomu nezbytně potřebuji
vyúčtování vodného a stočného v roce 2012,
2013 a plán vodného a stočného na rok 2014
a dodatky smluv za rok 2012-2014 . Tyto materi-

ály schvaluje rada města a nejsou běžně k dis-
pozici zastupitelům. Opakovaně jsem o toto
žádal tajemníka B. Pulgerta a vedoucího přísluš-
ného odboru p. Jiráně. Bez odezvy. Co tato práce
obnáší? Vzít z příslušného šanonu pár stránek,
maximálně 10 ks (2 minuty). Naskenovat tyto
materiály a poslat je z tiskárny emailem p. ta-
jemníkovi nebo p. Jiráňovi (2 minuty). Přeposlat
je na moji adresu (15 vteřin). Jak si to mám vy-
světlit? Rada města a příslušní zaměstnanci jsou
zřejmě tak strašně pracovně vytížení , že není

možné najít ve fondu pracovní doby 4 minuty,
patnáct vteřin, aby vyřídili  moji žádost, i když je
to jejich pracovních povinností. Nebo existují jiné
důvody???

Jaromír Odstrčil, zastupitel města
Poznámka pod čarou: Pro absolutní objektivitu
a férovost uvádím, že je to zřejmě velká a zcela
nečekaná náhoda, že jsem dané materiály ob-
držel 19. 6. 2014, tedy 24 h po zaslání tohoto pří-
spěvku, který jsem musel odevzdat nejpozději
do 18. 6. 2014. A pak že to nefunguje?!?

Strana soukromníků ČR

Komunální volby 2014 – zamyšlení  II.  Oslo-
vování občanů – voličů před volbami se již tra-
dičně stalo příležitostí pro různě schopné a také
různě motivované jedince jak se prosadit do ve-
dení radnic. Velmi často se snaží vyvézt na vlně
popularity stran jednoho muže a spoléhají na
setrvačnost myšlení lidí. Ti si pak spojují podpra-
hově určitou stranu (hnutí) s populárním politi-
kem a často zapomenou na to, že vedení radnic
v malých městech je závislé výhradně na kvalitě,
poctivosti a osobních vlastnostech místních po-
litiků a skoro vůbec ne na celostátní politice té
které strany. Platí to 100% v případech „stran
jednoho muže”, které postrádají dlouhodobě
prověřené základní demokratické struktury.
V době dřívější to byla popularita jedné strany
díky polistopadové osobnosti ministra financí,
předsedy vlády a pozdějšího prezidenta, později
pak třeba popularita osobnosti například inves-
tigativního novináře. Dnes je následuje strana
jednoho muže zaštítěná osobností jednoho ze

šlechticů a nejnověji strana jednoho muže zaští-
těná osobností jednoho z velkopodnikatelů. Je-
jich schopnosti ve svém oboru jsou jistě velké,
jejich popularita v daném období ještě větší.
Schopnosti a bohužel často i morální kvality
místních politiků amatérů jsou s nimi nesrovna-
telné. Dovolím si citát z poslední doby od ve-
doucí osobnosti jednoho hnutí „jednoho muže”
po volbách do Evropského parlamentu: „Můžu
hodnotit naši kampaň, která byla špatná, hnutí
to odsabotovalo, naši členové a funkcionáři už
se vidí v komunálu jako starostové. Hodnotím to
negativně.” Znovu připomínám že ve městech
velikosti Litomyšle mají občané města možnost
ovlivnit budoucí dění ve městě na základě dlou-
holeté, zpravidla osobní znalosti jednotlivých
kandidátů. Po jejich zvolení začíná každodenní
práce, která by se na jedné straně neměla stát
obtěžující rutinou, ale také na straně druhé by
neměla být pouze příležitostí k sebeprezento-
vání, klientelismu a činnosti, která klade důraz

na megalomanské projekty a pozlátko. Většinu
občanů zajímá více výše nájemného, fungování
školek a škol, dostupnost zdravotní péče, kva-
litní a dostupné služby či funkčnost sociálních
služeb s kvalitním zázemím, vytváření prostředí,
ve kterém úřady nepřekáží v podnikání. To vše
je součástí „agendy všedního dne” a o té orgány
samosprávy (rada a zastupitelstvo) rozhodují
v souladu se svým sociálním cítěním. Jednoduše
řečeno, sociální politika na komunální úrovni je
zodpovědná za kvalitní život v místě bydliště,
v místě, které považujeme za svůj domov. Z toho
důvodu opět připomínám nutnost podívat se
zpětně, co každému z nás přinášeli zvolení
v průběhu minulého volebního období, čím zlep-
šili náš běžný, každodenní život, co činili pro to,
aby město Litomyšl bylo přívětivým městem pro
všechny generace a nejen pro ty vyvolené, ty co
hrají nebo budou hrát jejich hru. Podle těchto
hodnocení pak je dobré vybírat mezi kandidáty
na městskou radnici.           František Pechanec

Česká strana sociálně demokratická

Vážení Litomyšlané,
blíží se opět volby do městského zastupitelstva
a Sdružení nezávislých kandidátů GENERACE 89
by se v nich rádo znovu ucházelo o Vaši přízeň.
Podle zákona musíme jako nezávislá kandidátka
získat od občanů města předepsaný počet pod-
pisů pod petici, podporující naši kandidaturu.
Pokud byste rádi, aby GENERACE 89 kandido-
vala v nadcházejících komunálních volbách, na-
pište svůj zájem laskavě na info@generace89.cz

a některý z nás doručí příslušný podpisový arch
přímo pod Vaši propisku! Případně kontaktujte
někoho z nás osobně, rádi Vám o našich před-
stavách řekneme více.
V říjnových komunálních volbách se o Vaši pří-
zeň budeme ucházet v této sestavě (řazeno abe-
cedně):
Petra Benešová – Daniel Brýdl – Jana Dvořá-
ková – David Edlman – Tomáš Fila – Miroslav
Hájek – Filip Holub – Pavlína Jiříčková – Marta

Kašparová – Olga Radimecká  –  Věra Krejčová
– Petr Malota – Eva Novotná – Nikola Půlkráb-
ková – Iva Sedláčková – Petra Sýkorová –
Pavla Šaldová – Jakub Tmej – Pavel Tmej –
Marek Urban – Jan Vavřín – David Vomáčka –
Štěpánka Zavoralová
Předem děkujeme za Vaši podporu a jakékoli ná-
měty a návrhy.
Hezké léto přeje GENERACE 89!

SNK Generace 89

Hezkou dovolenou 
Vám přejí kandidáti 
do komunálních voleb za KDU-ČSL:
zleva pes Nick 
a Petr Kovář, Dagmar Švecová, František Tobek,
Eva Holásková, Miloš Vacek, Alena Fiedlerová,
Jana Kroulíková, Pavel Kopecký, Petr Jiříček,
Jana Střasáková, Radomil Kašpar, Josef Strnad,
Václav Kopecký, Petr Janda, Martin Šorf, 
Josef Štefl, Stanislava Kusá, Martin Boštík, 
Marie Hušková, Pavel Chadima, Terezie Šmolíková

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

www.kdulitomysl.cz
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 Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014

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

Z obecního krev neteče aneb milion sem, mi-
lion tam Velkým překvapením pro mě bylo, že
zastupitelé dostávají před hlasováním jinou vari-
antu rozpočtu nežli vedení města. Dozvěděl jsem
se to zcela náhodou. V místní TV běžela reportáž
o velkém podzimním koncertě. Dotázal jsem se
na rozpočet této akce a přišla mně odpověď „1
mil. Kč” s mírně ironickou poznámkou Vojtěcha
Stříteského, že to mám v rozpočtu na straně 85.
Jenomže moje verze rozpočtu končí stranou 81.
Zajistil jsem si tedy plnou verzi rozpočtu (148
stran) a zjistil jsem další milionovou položku, ale
k tomu až později. Ve schváleném rozpočtu na le-
tošní rok se rockový koncert nejdříve schoval
s vyrovnaným rozpočtem 1 mil. Kč (rozuměj 1 mil.
nákladů a 1 mil. příjmů), aby se na posledním jed-
nání ZaM nechalo odhlasovat dotování této akce
150 tis. Kč. Kolik dalších nákladů se ještě schová
v pracích odvedených MsL s.r.o. a městskou po-
licií nevím, ale předpokládám, že budou. Smlouva
s pořádající agenturou zatím podepsaná není,

přesto si je vedení města jisto, že nám žádné
další náklady nehrozí. 1,7 mil. na provoz Zámec-
kého návrší Opakovaně nám bylo do hlav vtlou-
káno, že bude hospodaření ZN vyrovnané. Za to
jsme také odborníkům na ekonomiku při přípravě
projektu dobře zaplatili. Najednou se dovídáme
o dotování ve výši 1,7 mil. Kč/rok. Někde se stala
chyba a jsem zvědav,  jak ji vedení města vy-
světlí? Sportovní areál na Černé hoře Na po-
sledním jednání ZaM jsem po opakovaných
stížnostech občanů vyslovil kritiku současného
provozovatele. Služby restaurace se zhoršily,
stejně jako čistota v zázemí, o doplňkových služ-
bách sportujícím se nebudu dlouze rozepisovat,
ale nekoupíte si tam ani balónky na hru. Na ná-
stěnkách, kde dříve bývaly informace o klubových
a sportovních činnostech, je reklama na ponožky.
Hlavním nedostatkem bylo nepostavení nafuko-
vací haly v zimě. Provozovatel si včas nezajistil
její obsazení, a když ji nepostavil, zjistili naši
radní, že to ani neuvedli jako povinnost v nájemní

smlouvě. Řekli si „nic se neděje” a tuto povinnost
dodatečně do smlouvy dopsali. To, že se tím vy-
smáli ostatním účastníkům výběrového řízení na
provoz areálu, kteří s tímto nákladem provozu
(cca 150 tis./rok) počítali při tvorbě svých nabídek,
jim nepřišlo jako podraz a se současným nájem-
cem jsou spokojeni. Dvě perly na závěr I. Od ře-
ditele MsL s.r.o. provozujících městské koupaliště
jsem se dozvěděl, že není možné vystavovat per-
manentky pro hotely (jako součást pobytových
balíčků pro hosty), neboť by toho zneužívali
a chodili by na ně pořád jako to dělají současní
držitelé permanentek (rozumějí oni chodí na per-
manentky permanentně). II. Soukromý podnika-
tel MC Kotelna (občanské sdružení vzniklé
nedávno) slaví prý 20 let od založení a k tomuto
účelu požádalo město o skromnou dotaci na
oslavu. Naši radní vyhověli a poskytli 15
tis. Kč. Proto všichni žádejte o dotaci, naše město
je bohaté a z cizího krev neteče. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

„Naše otevřená radnice”: 
reakce pracovníků městského úřadu
Na politické dvoustraně najdete článek zastupi-
tele Jaromíra Odstrčila s názvem „Naše otevřená
radnice”. Některé skutečnosti v tomto textu ne-
jsou uvedeny zcela přesně, respektive nejde
o úplné informace. Redakci Lilie to sdělili pracov-
níci radnice, kteří jsou ve zmiňovaném článku
jmenováni. 
„Pan Odstrčil ve svém článku píše, že má jako za-
stupitel právo na všechny informace související
s chodem města. To určitě má a povinnost rad-
nice poskytnout informace je i zakotvena v zá-
koně o obcích. Je ale zvláštní, že pan zastupitel
nezmiňuje i lhůtu, do které musí informaci pra-
covníci městského úřadu poskytnout, třebaže
tato lhůta je uvedena ve stejném paragrafu a činí
30 dnů,” říká tajemník Městského úřadu Litomyšl
Bohuslav Pulgret. „Žádost byla doručena přes
pana tajemníka na moji e-mailovou adresu 5. 6.
2014. E-mailová korespondence bohužel nezaru-
čuje její přijetí v termínu doručení. Dne 11. 6. bylo
navíc opět e-mailem doručeno doplnění a rozší-
ření žádosti. V uvedeném e-mailu nebyl zmíněn
požadavek na přednostní vyřízení, proto ani

v rámci mojí pracovní náplně této záležitosti ne-
byla v současném období dána priorita,” vysvět-
luje vedoucí Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl Pavel
Jiráň a dodává: „Podklady jsem panu Odstrčilovi
poskytl 19. 6. 2014.” 
Většina materiálů požadovaných panem zastu-
pitelem Odstrčilem je podle zákona zveřejňo-
vána na úřední desce radnice. Kdokoli si je tedy
může stáhnout. V současnosti jsou dostupné
také na www.vodovody.lit.cz. „Nerozumím
tomu, proč by standardní délka vyřízení žádosti
pana zastupitele měla být důvodem k nějakým
dohadům, když podobné dokumenty mu byly
vždy poskytovány téměř po celé volební období
v podobných termínech,” kroutí hlavou Pavel
Jiráň, podle kterého se rozhodně nejedná o zá-
ležitost, kterou lze vyřídit v rozsahu odhadnu-
tém panem zastupitelem, tedy za čtyři minuty
a 15 vteřin. „Nevíme, co je tak neobvyklého na
tom, že se žádosti vyřizují v pořadí, v jakém jsou
doručeny, a v zákonem stanovených lhůtách,”
uzavírá Bohuslav Pulgret.                              -bj-

-V červnu začala Farní charita Litomyšl s úpra-
vou prostor přístavby na Dukelské ulici, aby zde
vytvořila zázemí pro projekt „Terénní práce s ne-
organizovanou mládeží". Projekt, který si klade
za cíl „stáhnout děti z ulice” a nabídnout jim jiný
způsob trávení volného času, je naprosto ote-
vřený, proto i prostory budou otevřeny komuko-
liv z nich. 
Objekt bývalé ortoptiky na Dukelské ulici město
nepronajímalo z důvodu jeho plánované pře-
stavby na dům dětí a mládeže. Na úpravy, které
by stály 10 milionů korun, však zatím radnice
nemá prostředky. „Přístavbu jsme tedy pronajali
farní charitě, protože potřebují prostory pro pro-
jekt Terénní práce s neorganizovanou mládeží.
Považujeme to za první malé nakročení k jaké-
musi centru pro mladé,” vysvětluje místosta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar. Během
prázdnin se tak zrodí zázemí pro terénního pra-

covníka a jeho „svěřence”, a pokud to vyjde,
mohou se těšit na výmalby ve stylu street art.
„Práce terénního pracovníka je výrazně oriento-
vaná na aktivity venku, ale v případě nepřízni-
vého počasí je to velmi obtížné. Proto jsme
vděční městu Litomyšl za vstřícnou nabídku vy-
užívat alespoň prozatím prostory na Dukelské
ulici. Poskytnou nám zázemí pro čas, kdy je
venku nevlídno,” říká ředitelka Farní charity Li-
tomyšl Věra Dvořáková a dodává: „Jde o pilotní
projekt, učíme se, hledáme možnosti a všechno
přizpůsobujeme potřebám a podmínkám na-
šeho města. Řešení otázky času nebo provo-
zního režimu objektu je teprve před námi.”
Projekt terénní práce s neorganizovanou mlá-
deží funguje v Litomyšli zhruba půl roku. Za tu
dobu prý došlo k výraznému pokroku. „Z průbě-
žného hodnocení vysvítá, že je projekt úspěšný.
Terénní pracovník navázal kontakt s dětmi na

ulici, daří se mu nabízet jim vhodné a především
nekonfliktní způsoby trávení volného času.
Město Litomyšl, reprezentované sociálním od-
borem, nás informovalo o tom, že od doby pů-
sobení terénního pracovníka se situace ve
městě zklidnila,” sděluje dobrou zprávu ředitelka
charity. Je si ale vědoma, že je stále řada míst,
kde se děti a mladí lidé věnují ne zcela žádoucím
aktivitám. „Jsme ovšem na začátku práce s touto
cílovou skupinou a věříme, že přínos bude stále
patrnější,” dodává Věra Dvořáková. „V září 2014
bude na jednání komise prevence hodnoceno
působení terénního pracovníka v Litomyšli,”
upřesňuje pak Milada Nádvorníková, vedoucí
Odboru školství a sociální péče Městského
úřadu Litomyšl. 
Projekt začal fungovat na základě potřeby
městské komunity, aby děti a mládež, které ne-
mají chuť nebo možnost využívat obvyklé vol-
nočasové nabídky, nevyhledávaly nebo
nepodnikaly společensky nepřijatelné aktivity.
Především pak, aby nedocházelo k žádným for-
mám útoku (fyzického nebo verbálního) na
okolí, zejména na mladší děti. Jde tedy do
značné míry o preventivní projekt, jehož cílem
je vyhledat skupinky „dětí ulice” a nabídnout jim
všestranně přijatelnou náplň času a to přede-
vším s využitím již existujících možností. „Te-
rénní pracovník musí být tedy nesmírně
schopný v oblasti komunikace s těmito dětmi
a mládeží, musí být schopen je zaujmout. Dále
musí znát místní podmínky, vědět, kde je které
sportoviště, co se kde děje, co se dá v našem
městě podnikat, kam zajít, do čeho se zapojit
nebo co se dá zažít,” uvádí na závěr ředitelka
Farní charity Litomyšl. 
Město na projekt získalo finanční podporu v mi-
nitendru Pardubického kraje, který byl vyhlášen
v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Výběrové řízení na zajištění služby ná-
sledně vyhrála Farní charita Litomyšl.           -bj-

Zkrácení úředních hodin
městského úřadu
Úřední hodiny na Městském úřadě v Litomyšli
budou v měsících červenci a srpnu v pondělí a ve
středu zkráceny do 16.00 hod.                    -red-

Projekt práce s neorganizovanou mládeží má své zázemí 
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„Je to zázrak,” řekl kardinál
Vlk o piaristickém kostelu 

Vtipné komentáře Aleše Cibulky na adresu hostů
týkající se třeba obuvi Luďka Veleho nebo věku
Soni Červené a Miroslava Zikmunda se mu vra-
cely stejně humornými odpověďmi. Moderáto-
rovi zvědavé otázky však zjišťovaly i vztah hostů
k Smetanově Litomyšli. „Mám už skoro domácké
právo ve Smetanově Litomyšli. Je to pro mě
město zaslíbené, pro mě je to oáza. Smetanova
Litomyšl je vzdálena ode všech měst našeho
státu. Je trochu nedosažitelná. Když jedete
autem, nevíte, kdy přijedete a jak to dopadne,
ale potom, když sem přijedete, tak najdete
opravdu to město zaslíbené. A já ho miluji,” vy-
znala se například Soňa Červená, která letos na
festivalu účinkovala v komorní opeře Toufar. „Já
jsem v tomto nádherném městě byl roku 1940,
tedy za protektorátu. My jsme tehdy s bráchou
Josefem a spolužákem dělali cestu na kolech po
tehdejším protektorátu. Tedy roku 1940 jsem po-
prvé vkročil do tohoto krásného města a od té
doby jsem tady byl nesčetněkrát, zejména když
je Smetanova Litomyšl,” reagoval na dotaz ces-
tovatel Miroslav Zikmund. 
Celý pořad vysílaný z Litomyšle najdete v ar-
chivu Tobogánu na www.rozhlas.cz/dvojka/to-
bogan/
V srpnovém čísle Lilie si budete moci prohléd-
nout fotografie z letošního 56. ročníku festivalu
Smetanova Litomyšl. Ten končí 6. července Vel-
kým finále, které bude přenášeno také do Kláš-
terních zahrad. Třešničkou na dortu bude
v 22.45 zahradní ohňostroj. 

Text a foto Jana Bisová

V posledních ročnících Smetanovy Litomyšle se
upustilo od kladení věnců k pomníku Bedřicha
Smetany. Letos, v Roce české hudby s význam-
ným jubileem litomyšlského rodáka, byl však
hold opět složen. Ovšem celý akt byl 20. června
pojat, řekněme, trochu netradičně, živým obra-
zem z Prodané nevěsty. Ujali se ho studenti pe-
dagogické školy, zejména členové pěveckého
sboru KOS pod vedením Milana Motla. Jako ra-
dující se venkované na návsi s nimi potom za-
zpívali i členové litomyšlských sborů „Proč
bychom se netěšili…”. 
Už to, že organizátoři avizovali „živý” obraz
z Prodané nevěsty, bylo příslibem především re-
cese a humoru. Nadšenci v kostýmech pak „na-
pochodovali” před Smetanův pomník jako
průvod komediantů z Prodané nevěsty. „Před-
tím se učili žonglovat, zvedat činky, dokonce po-
lykat ohně, aby pro „slavné publikum
provozovati mohli znamenitou, nikdy před tím
nevídanou komedii,” vysvětlila Barbora Krejčí ze
Smetanovy Litomyšle, o.p.s. Nechyběl ani
„opravdový indián z Otahitánských ostrovů”
a zaručeně „živý amerikánský medvěd”. 
I když bylo „představení” bráno s humorem, ná-
sledné projevy už zněly zcela vážné. „Chtěl bych
vám poděkovat za všechno, co jste pro moderní
českou hudbu udělal. Těch vašich osm dokonče-
ných oper je neskutečný skvost. Každá otvírá
jiný hudebně-dramatický svět a tím jste si po-
dobný s rodákem z nedaleké Poličky Bohusla-
vem Martinů,” hovořil k soše Bedřicha Smetany
ředitel Národního divadla moravskoslezského
Ostrava Jiří Nekvasil, který jako režisér připravil
řadu smetanovských inscenací. „Tou poslední je
Čertova stěna, nastudovaná právě pro letošní
Smetanovu Litomyšl,” vysvětlila Barbora Krejčí.
Ke „konšelům a lidu litomyšlskému” promluvila
také Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu
Parlamentu ČR: „Velice si vážím, jak rozvíjíte
svoje tradice, jak využíváte svých vzorů, protože
tohle je nám v českém národě potřeba. My jako
bychom zapomínali na naše tradice, jako by-
chom nebyli dostatečně hrdí, ale v Litomyšli to
jde samo.”                        Text a foto Jana Bisová

Netradiční hold 
Bedřichu Smetanovi

Klasika je cool

strana 1 > 
Starosta dodal: „Celková investice sedmdesát
milionů korun je však vidět, a mimo jiné je
dokladem kvalitního architektonického návrhu
Marka Štěpána a příkladnou ukázkou
mistrovství českých restaurátorů.” Kostel Nale-
zení sv. Kříže tedy dostal „nový kabát”, a přes-
tože nebyl nikdy odsvěcen, dostalo se mu od
kardinála Vlka požehnání. „Jeden z přítomných
hochů řekl, to je zázrak. Já to také tak chápu
a vidím. Chtěl bych říct, že lidé, kteří mají kulturu,
si váží své minulosti a kulturních činů svých
předků a oprava tohoto chrámu je toho dokla-
dem. Je velmi hezké a ví se, že tento chrám bude
mít otevřené dveře, tzn., že bude spojovat kul-
turu i kult. Tento chrám je nejen obrazem zna-
mením vztahu tohoto města ke kultuře, a to je
dostatečně známé SL a jinými vašimi akcemi,
které tak krásně děláváte, ale také je to zname-
ním otevřených dveří a spolupráce církve a spo-
lečnosti,” prohlásil kardinál Miloslav Vlk, který
považuje otevření dveří kostela Nalezení sv.
Kříže za perspektivu budoucnosti. Kostel bude
sloužit jak koncertům a výstavám, tak církevním
akcím.
Piaristický kostel, jehož základní kámen byl po-
ložen před 300 lety, utrpěl v minulosti četné
škody při třech rozsáhlých požárech. Ve 20. sto-
letí se dokonce zrodila myšlenka na jeho místě
postavit panelový dům. Barokní památka však
přestála všechny útrapy a nyní se na zámeckém
návrší tyčí v celé své kráse. 

Mobily povoleny
Návštěvníci, kteří přišli 23. června na interaktivní
koncert Klasika je cool, nesměli tentokrát doma
zapomenout mobilní telefony. Chytré mobily jsou
totiž fenoménem dnešní doby, a tak je vzali na
milost i organizátoři Smetanovy Litomyšle. „I fes-
tival vážné hudby se jimi může a musí zabývat,
protože často jsou jako vyzváněcí melodie sta-
ženy úryvky, motivy skladeb vážné hudby. Je fajn
tyto motivy představit v plné kráse, tak jak mají
zaznít, proto byla sestavena symfonie tzv.
Smartphonie,” říká ředitel Smetanovy Litomyšl
o.p.s. Jan Pikna. A právě Smartphonie zazněla
vedle Brittenova Průvodce mladého člověka
orchestrem na koncertě Klasika je cool. 
Melodie Smartphonie tvoří devět vět, každá má
však dvě varianty, o jejich výběru rozhodli sami
diváci prostřednictvím hlasovací aplikace v mo-
bilních telefonech. Smartphonie tak může zaznít
ve 256 různých verzích. „Úspěch. Tak by se jed-
ním slovem dal charakterizovat velmi odvážný
projekt, který Smetanova Litomyšl v rámci letoš-
ního ročníku realizovala. Interaktivní koncert Kla-
sika je cool byl jednou velkou neznámou. Pro
všechny zúčastněné – tedy pro pořadatele, Ja-
náčkovu filharmonii Ostrava pod vedením Jana
Kučery i pro publikum,” uvedla ve zpravodajství
Smetanovy Litomyšle Karolína Smetanová a do-
dala: „Interaktivní pořad byl důkazem toho, že
vážná hudba přestane být postrachem a dokáže

zaujmout i nejmladší generaci, pokud se s ní bude
seznamovat způsobem akceptujícím její vidění
světa.” Publikum tak rozhodlo, aniž by o tom
z hlasovacích otázek vědělo, že si vyslechne
třeba Smetanovu Vltavu, Offenbachův Kankán
nebo Chačaturjanův Šavlový tanec. Otázky totiž
zněly záludně, např. Chcete rychlý, nebo pomalý
tanec? Celý pořad moderoval Jan Maxián, který
tak letos vystřídal na jevišti Smetanovy Litomyšle
svého hudebního kolegu z pauzírující kapely
Nightwork Vojtu Dyka. 
Mezi nejstahovanější klasické melodie patří
Straussův Pochod Radeckého, Offenbachův Kan-
kán, Mozartova Malá noční hudba, Rossiniho
předehra k Vilému Tellovi, Ravelovo Bolero, Ver-
diho předehra k La Traviatě, Chačaturjanův Ša-
vlový tanec, Beethovenova Osudová, Gossecův
Gavotte, Boccheriniho Menuet, Bachova Arie D
dur nebo Vivaldiho Jaro.

Tobogán ze zámecké jízdárny
Z litomyšlské zámecké jízdárny se v sobotu 14.
června vysílal živě pořad Českého rozhlasu 2 To-
bogán. Moderátor Aleš Cibulka si k mikrofonu
pozval kastelánku Státního zámku Litomyšl
Zdeňku Kalovou, operní pěvkyni Soňu Červenou,
nechyběl sólista Národního divadla v Praze
Luděk Vele a cestovatel Miroslav Zikmund. Ty
všechny spojuje jedna věc: blízký vztah k Lito-
myšli a jejímu opernímu festivalu.

Mateřské školy 
o letních prázdninách
I. MŠ (tel. 461 613 290) otevřeno: 21. 7. – 1. 8. a 18.
8. – 29. 8. • zavřeno: 30. 6. – 18. 7. a 4. 8. – 15. 8.
II. MŠ (tel. 461 612 280) otevřeno: 30. 6. – 18. 7.
a 25. 8. – 29. 8. • zavřeno: 21. 7. – 22. 8.
III. MŠ (tel. 461 615 161) otevřeno: 4. 8. – 29. 8.
• zavřeno: 30. 6. – 1. 8.

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Kraj Smetany a Mar-
tinů: Obec Telecí se představuje • Ve Vidlaté Seči
zachraňovali Asterixe a Obelixe • Setkání s kra-
jany z USA v Litomyšli a dalekém River Falls •
SOS: Výhody a nevýhody kreditních karet

co se do Lilie nevešlo 
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Karel Malich vystavuje
v galerii Zdeňka Sklenáře
Souběžně se Smetanovou výtvarnou Litomyšlí,
ale zároveň mimo její program se v Galerii
Zdeňka Sklenáře koná výstava Karel Malich 90,
grafické dílo 1993-2014. Tvorba tohoto meziná-
rodně uznávaného umělce je v galerii v Marián-
ské ulici k vidění do 14. září. Zdeněk Sklenář
k výstavě říká: „Karel Malich v letošním roce
slaví své 90. narozeniny, možná právě proto tato
výstava je připomínkou jeho významného jubi-
lea. Zvolil jsem grafické dílo, a to proto, aby lidé,
kteří znají Malicha jako tvůrce těch slavných zá-
věsných plastik, těch vzácných pastelů, vizí,
které zobrazuje v pastelech, aby viděli i jiný roz-
měr Malichova díla.” V sobotu 21. června do ga-
lerie dorazil i sám Karel Malich, a tak ho redakce
Lilie trochu vyzpovídala:  

 Jste autorem jak stolu Páně, tak kazatelny i ol-
tářní plastiky v Novém kostele. Když jste zde byl,
jak na vás Litomyšl zapůsobila? Inspirovala vás?
Nijak zvlášť mě Litomyšl neinspirovala. Je to
krásné město, ale jsem tady podruhé v životě.
Nerad cestuju. Já jsem Holičák. Jsem zvyklý na
holické louky. Nejraději mám, když se procházím
mezi rozkvetlými stromy. Ta příroda je obrovská
záležitost. Já si myslím, že jsem přírodní člověk. 

 Vy o svých dílech nehovoříte. Mohl byste ten-
tokrát udělat výjimku?
Jednou to vyletělo a tím je to pro mě hotové.
Proč o tom ještě povídat. Já nic nevybírám, děje
se to ve mně, a když to má jít ven, tak to fouknu
na papír. 

 Vy se ve svých dílech pokoušíte zachytit cosi
vnitřního, neviditelného, cestu ze tmy za svět-
lem… Jak se vám to daří?
Jo, to já nevím. Ze mě to jenom vychází. Když je
to na papíře, tak zjišťuju, že to není blbý, třeba
rozvržením a také jednoduchostí. A jak to ob-
stojí? To mě překvapuje. Nikdy to nevidím po-
hromadě. Zdá se mi, že jsem toho udělal hodně.
V Praze jsem dělal plastiky, ale vždycky jsem víc
kreslil, než dělal plastiky. Dělat člověka, to mě
rozčilovalo. Ve škole u Lidického, když jsme měli
model, seděl na točící židli a každý dělal z něja-
kého pohledu. Když byl jeden hotový, tak model
ostatním pootočil. To mě rozčilovalo.

 Spisovatel a výtvarný kritik Petr Volf vás při-
rovnal k Františku Kupkovi. Co na toto srovnání ří-
káte? 
Je hezký, že to říká. Já k tomu nemůžu nic říct.
Kupky si vážím jako velkého českého i světového

Má vlast Jiřího Dudychy
Je-li v Litomyšli místo, kde bychom našli větší
koncentraci děl výtvarníka Jiřího Dudychy, a vy-
nechejme jeho ateliér, pak je to bezesporu hotel
Zlatá Hvězda. V pátek 20. června byla na verni-
sáži představena další plastika – hliněná harfa –
inspirovaná symfonickou básní Vyšehrad z cyklu
Má vlast Bedřicha Smetany, která tak rozšířila
dlouhou řadu děl zdobících prostory hotelu.  
Má vlast, jak je dílo nazvané, je notovým zázna-
mem začátku symfonické básně Vyšehrad,
ústředním motivem je pak harfa a na ní hrající
ruce. „Dlouho jsem o tom přemýšlel, co by
v tomto sále mohlo být, až jsem si vzpomněl, že
mám otisk rukou mladé slečny Šnajdrové. Ona
měla krásné ruce vypracované z tenisu,” vzpo-
míná na začátky plastiky sochař Jiří Dudycha
a dodává: „Harfa pak byla jasná, protože na ni
hrají ženy, a to ostatní jsem si domyslel.” Ovšem
výtvarník si s postupem času uvědomil, že jen
domýšlet nebude stačit. „Nejhorší bylo, že jsem
si nejdříve vymýšlel noty. Pak mě usměrnili,
a teď jsou tam správně,” říká s úsměvem Jiří Du-
dycha. „Vyšehrad i celá Má vlast začínají zvuky
harfy mýtického barda Lumíra. V partituře i pre-
zentovaném díle Jiřího Dudychy čteme i na věky

zakódované Smetanovo poselství – jakýsi svého
druhu anagram – totiž tóny b a es, neklané in-
iciály autora Bedřicha Smetany,” uvedl na verni-
sáži k dílu dramaturg Smetanovy Litomyšle
Vojtěch Stříteský. 
Spolupráce Jiřího Dudychy s hotelem Zlatá
Hvězda trvá již patnáct let. Prvním dílem byla
Ukolébavka do prezidentského apartmá. 

Text a foto Jana Bisová

Jiří Dudycha třetí zleva.

umělce. Byl to asi první velký Čech, a pak je
z mého kraje. 

 Vaše díla jsou stěží zařaditelná do nějaké vý-
tvarné škatulky a i vy sám jste označován za sa-
morost…
Dělám sebe. Když jsem se poprvé dostal do Pa-
říže, tak jsem koukal jako blázen. Neznal jsem to,
ale sem tam se mi dostalo něco pod ruku. Nej-
dříve jsem dělal profesuru kreslení a výtvarné
výchovy. V knihovně bylo všechno, ale já tam
nerad chodil. Asi jsem tam něco viděl. 

 Vy novinářům neposkytujete rozhovory? Jaký
k tomu máte důvod?
Nechce se mi. Když je to hotové, tak co mám
ještě vykládat. Mě při tom nic nenapadá. Kovář
mi říkal, ´ty jsi jediný umělec, který o tom umí
mluvit´, a od té doby jsem umlkl.

 Jak se vám spolupracuje se Zdeňkem Sklená-
řem?
Přijde, vidí to a řekne, co by vystavil. Já to ne-
umím vybrat, já bych nikdy nevystavoval. Mně
stačí, že to mám za sebou. Že to vůbec dělám. 
Karel Malich mezi roky 1945 a 1950 studoval na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (pod ve-
dením Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Li-
dického, Františka Kovárny). Od roku 1950 do
roku 1953 se dále vzdělával na Akademii výtvar-
ného umění pod vedením profesora Vladimíra
Silovského. Zabýval se krajinomalbou, sochař-
stvím, prací s plexisklem, prací s dráty a kresbou
pastelem. V roce 2007 získal za výtvarné umění
a architekturu „Cenu Ministerstva kultury za pří-
nos v oblasti divadla, hudby a výtvarného umění
a architektury". 

Ptala se Jana Bisová

Letošní ročník Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl zakončí 6. července Velké
finále, které se kromě zámku odehraje také
v Klášterních zahradách. Celodenní program
v zahradách organizátoři plánují ukončit ve
22.45 ohňostrojem. Upozorňujeme proto ob-
čany na tuto skutečnost, protože ohňostroj
bude odpálen v době nočního klidu. Vybuchující
rachejtle pak mohou být nepříjemné také domá-
cím mazlíčkům.                                                   -bj-

Ohňostroj 
v Klášterních 
zahradách

Naše Pátky
jsou tu zpátky
strana 1 > 
Hudba této skupiny je založená hlavně na zvuku
banja, netají se inspiraci kapelou Buty, Traban-
dem či Ivanem Mládkem a svůj styl označují
slovy „original banjo punk future jazz band”. Že
půjde o veselý večírek naznačuje i charakteris-
tika na oficiálním webu: „Jsme skupina dobře vy-
padajících mužů hrající original banjo punk
future jazz kántry v turbošansonovém duchu”.
Červenec zakončíme vyprávěním O zvědavém
slůněti, kterého vystřídá na pódiu vždy výborný
Jablkoň. Představovat tuto alternativní partičku
v čele s Michalem Němcem je asi zbytečné.
Nejen Litomyšlští již vědí, jak umí tato kapela ro-
zesmát, rozesmutnět i roztancovat. A čím od-
startujeme v srpnu? V pátek 1. srpna nás čeká
opravdu hvězdný večírek. Radim Koráb přiveze
nejen Sněhurku, ale také sedm trpajzlíků a Ivan
Hlas skvělého Olina Nejezchlebu (violoncello)
a bezkonkurenčního Norbi Kovácse (kytara,
zpěv). Další kapely a divadelní společnosti vám
představíme v srpnovém vydání Lilie. 
Vstupné bude opět dobrovolné, ale drobné
doma nenechávejte. Stejně jako v minulých le-
tech mohou pomoci znevýhodněným či postiže-
ným dětem v rámci sbírky Pomozte dětem.
Součástí každého večera bude i tentokrát loso-
vání o ceny. Odměňovat budeme opět také naše
nejvěrnější malé diváky. Během celých prázdnin
budeme na hrací karty udílet razítka za účast
a v rámci posledního prázdninového Pátku loso-
vat mezi těmi nejvěrnějšími celkem 16 hodnot-
ných cen. 
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 hod. pohádka, od 19.30 hod. kon-
cert – vše na Toulovcově náměstí. V případě
nepříznivého počasí se akce koná v Music Clubu
Kotelna.        Za pořadatele Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, 
foto František Renza

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Podívejte se například na: 
• Stanislav Kolíbal v Galerii Miroslava Kubíka
• Slavnostní zahajovací koncert 

Smetanovy Litomyšle
• Hasičský útok na radniční věž
• Veřejná Wi-Fi síť zdarma jako podpora turismu
• Výstava jarních květin inspirovaná vesmírem
• Z oficiální tiskové konference, červen
• Mystik neukázněný v městské galerii
• Turnaj Streetball Kids 2014
• Evropská aliance YMCA svolala

Valné shromáždění
• Finále ligy malé kopané 2013/2014
• Gastroslavnosti M. D. Rettigové táhnou
• Volby do Evropského parlamentu dopadly jinak

litomyšlská TV na internetu
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z dopisů čtenářů

Abonenti
a ti druzí
Nemohly jsme nereagovat na vzniklou situaci při
rezervaci lístků na divadelní představení Hrdý
Budžes s Bárou Hrzánovou.
Běžně je zvykem a chodíme do Smetanova
domu na divadelní představení již několik let, že
zbytek lístků, které nejsou skoupeny abonenty,
předá týden dopředu Smetanův dům do infor-
mačního centra k prodeji. Lístky rezervujeme
ihned při otevření IC, tedy o půl deváté. Jak nás
udivilo, že do IC tentokrát nedorazil ani jeden lís-
tek. Netušily jsme a asi málokdo, že je možné si
lístky rezervovat daleko dříve ve Smetanově
domě, bohužel nám nebylo upřesněno odkdy.
Domníváme se, že lístky tentokrát vykoupili abo-
nenti, ale to je jen naše úvaha. Výsledkem kaž-
dopádně je, že další lidé nemají šanci toto skvělé
představení vidět. Také nám nedá nezmínit se
o prodeji abonentních lístků, který se nám také
nelíbí. Abonenti obsadí téměř všechna místa
a na lidi, kteří abonentky nemají, zbude jen velmi
omezený počet vstupenek. Myslíme si, že by se
mělo vyčlenit méně abonentních míst, aby také
lidé, kteří chtějí navštívit jen některá představení
nebo občas si prostě zajít do divadla, měli jis-
totu, že při rychlém jednání nějaké lístky v před-
prodeji seženou.
Kolikrát je divadelní představení poloprázdné,
protože abonenti nejdou a jiní lidé tímto vlastně
už nemají šanci. Smetanův dům je spokojený,
lístky prodal, ale není to fér vůči hercům, kteří
hrají prázdným místům, ani vůči jiným lidem,
kteří by rádi představení viděli, ale lístky pro ně
už bohužel nejsou.
Také není spravedlivé, že stejní abonenti mají
stále stejná místa. Noví lidé nebo i ostatní abo-
nenti tak nemají šanci získat na nějakou sezonu
lepší místa.
Takže divadlu zdar, v Litomyšli jen pro vyvolené.

Monika a Zuzana Krummerovy
Odpověď:
Vážení diváci,
velmi nás těší stále se zvyšující zájem o pořady
ve Smetanově domě. Na druhou stranu nás
velmi trápí negativní reakce typu „vstupenky na
daná představení se prodávají jen vybraným
lidem” nebo „normální člověk nemá šanci za-
koupit si vstupenku”. To samozřejmě není
pravda. Diváky nijak neselektujeme. Historicky
se Smetanův dům držel pravidla – Kdo dřív při-
jde... V letošní jarní divadelní sezóně se stalo
něco, s čím se Smetanův dům už dlouho neset-
kal. Měli jsme všechna divadla vyprodána. Zájem
diváků převýšil možnosti kapacity velkého sálu.
Tato situace nás samozřejmě velmi těší a bu-
deme dělat všechno pro to, abychom důvěru na-
šich diváků nezklamali. Zároveň nás to postavilo
před závazný úkol, vymyslet nový způsob pro-
deje vstupenek tak, aby nikdo nemohl prohlašo-
vat, že někomu straníme. Co se týká abonentů,
jsou to lidé, kteří jsou zlatem pro každé divadlo
na světě. Jsou to stálí hosté divadla, kteří se
svým kulturním stánkem zůstanou i ve zlých ča-
sech. Rozhodně je nebudu omezovat, naopak
jim chci dát to nejlepší, co si právem zaslouží.
Chtěl bych se ale omluvit za faul, který popisuje
paní Krummerová. Chyba vzešla ze dlouho „za-
jetých” prodejních zvyklostí. Přijměte proto pro-
sím jménem mým omluvu Vy, kteří se cítíte
poškozeni. Slibuji, že v příští sezoně učiníme
opatření, která vyloučí představy podpultového
prodeje. Dále slibuji, že bude-li přetrvávat nad-
standardní zájem o naše divadla, počet divadel-
ních představení rozšíříme, abychom co možná
nejvíce uspokojili vaše divadelní potřeby.

Leoš Krejčí, ředitel Smetanova domu

Už jste byli v Rettigovce?
Je to ostuda, ale přiznám se. Já jsem tam byla
minulý týden poprvé. Ano, slýchala jsem o ní
z mnoha míst – že se tam vaří dobře, zdravě
a zajímavě. Ale vždycky jsem kolem jenom pro-
běhla, nasála vůni a šla dál. Jaká škoda! Dneska
už to vím.
Rettigovka nese ve svém názvu jméno Magda-
leny Dobromily. Nejenže to byla vynikající ku-
chařka, ale též žena moderní a pokroková.
A taková jsou i jídla, která vám zde s úsměvem
přinesou – tradiční receptury oděné do moder-
ního, zdravého kabátku. 
Přes obědy je tady plno. Tomu se ani nedivím.
Také už neodolám plněným cuketovým sou-
dkům, česnekovo – zázvorové krkovičce na pivě
nebo tvarohovým knedlíkům s jahodami. Lidé
přicházejí, usedají ke stolům a je vidět, že jim
chutná. Jiní – zejména ti s krátkou polední pau-
zou, přicházejí s jídlonosiči a odnášejí si oběd
s sebou. Cvrkot jako v mraveništi. V Rettigovce
jsou zaměstnaní lidé s handicapem, ale vše
bravurně zvládají, nikdo na nic dlouho nečeká.
Rettigovka je nejen jídelna, ale též kavárna.
Další odpoledne jsem zde poseděla nad šálkem

kvalitní kávy a dala si zákusek ze zdravých su-
rovin – špaldové mouky, třtinového cukru, čer-
stvého sezonního ovoce… Líbí se tu i mým
dětem, najdou zde spoustu interaktivních dře-
věných hraček a já můžu chvilku vyřizovat
emaily. Wi-fi připojení funguje skvěle.  A budu
sem chodit i ráno, otevřeno je už od půl osmé.
Bezva místo k nastartování se do nového dne.
Nezbývá než chválit. Od číšníka se dozvídám,
že Rettigovka připravuje kavárenské novinky,
a pište si, že je o co stát. Probíráme spolu
zdravé dezerty, které peču já, a právě přichá-
zející paní vedoucí mě vyzývá, ať jí je pošlu na
mail rettigovka@email.cz , rádi se totiž nechá-
vají svými hosty inspirovat. Čtenáři Lilie, po-
šlete do Rettigovky také tip, co dobrého
a zdravého nechybí na vašich oslavách. A třeba,
až přijdete na kávu, uvidíte, že dnes se podává
Dortík paní Marie z Osíka, či Sušenky pana
Pavla ze Zaháje. 
Půjdete-li kolem, neváhejte a na chvíli se za-
stavte. Ať se pak nedivíte jako já, že jste tuhle
bezva jídelnu a kavárnu tak dlouho míjeli.

Olga Radimecká

Dívčí pěvecký sbor v Litomyšli
za protektorátu
Od roku 1941 jsem navštěvovala „Dívčí měšťan-
skou školu” v Litomyšli. Při této škole byl založen
pěvecký sbor, více než 90členný. Tento sbor vedl
v roce 1942 pan učitel Kopal.
Vystupovaly jsme např. s pásmem ve Smeta-
nově domě s názvem „Kytice národních písní”,
přestože to bylo v období heydrichiády. Učitelé
nás vedli k úctě k naší vlasti. Učili nás písně če-
ských skladatelů. V češtině básně našich klasiků,
což bylo v té době odvážné. Dalším sbormistrem
byl pan učitel Ladislav Rubek.  S ním bylo usku-
tečněno vystoupení, zhudebnění básní a písní
bratří p. aj. Křičků, kteří byli přítomni a seděli
v lóži ve Smetanově domě. Každým rokem jsme
nacvičili několik představení.
Vzpomínám s úctou a láskou na tyto učitele,
kteří byli v období naší poroby vlastenci. Pan uči-
tel Rubek nás učil zpěvu. Byl muzikantem celou
svojí duší. Vždyť nacvičit a ukáznit tak velký
počet dívek stálo mnoho času a úsilí. Mimo to
jsme měly i divadelní vystoupení s Karafiátovými
Broučky. K tomu složil i písně a paní učitelka Tre-
fulková zinscenovala balet. Tančili broučci s lu-
cerničkami a písněmi. S tímto představením
jsme jezdily i do obcí, např. do Újezda a Trstě-

nice. V této těžké době to bylo vřele přivítáno.
Byla bych ráda, kdyby spolu se mnou zavzpomí-
naly na toto období další členky sboru. I když nás
již mnoho ubylo, dnes je nám kolem 85 let.
Mohly bychom se sejít, zavzpomínat i zazpívat.

Bývalá žákyně Dívčí měšťanské školy 
v Litomyšli Milada Kocourková 

(za svobodna Fukarová)

Kytice národních písní, r. 1943 – výročí narození
Bedřicha Smetany. Vystoupení měšťanské újezdní
školy se sbormistrem Ladislavem Rubkem.

Staří lidé, nebojte se nemohoucnosti! 
Haló, haló, staří lidé, nebojte se nemohoucnosti!
V Litomyšli se o vás sestřičky Charity pod vede-
ním pí Renové vzorně postarají. Opatří a done-
sou i léky. V případě potřeby zajistí pí Renzová
ochotně lékaře nebo přes něj i odvoz Charitou
do nemocnice. 
Je mi 85 let, přestože jsem tak stará, byla mi na
interním oddělení pod vedením prim. MUDr. Du-
naje poskytnuta nyní v květnu péče s tak milou
ochotou a srdečností, se kterou se pacient dříve
nesetkal. Moje ošetřující lékařka MUDr. L. Ří-
hová, a i druhá lékařka se chovaly jak andělé.
I lékař, který přicházel na vizitu, byl velice milý
a lidský. Snažili se nám dát tu největší péčí. 
Dříve se pacient ostýchal zeptat lékaře na svůj
zdravotní stav, dnes vám sám lékař trpělivě vše
vysvětluje. Musíme si těchto změn všichni vážit

a být vděčni lékařům, sestřičkám, které se snaží
nám co nejvíce a nejlépe pomoci. Jejich služba je
těžká a je k nedocenění. 
Za komunistů jsem se desítky let starala o ochr-
nutou matku. Žádná Charita, žádná pečovatel-
ská služba, zájem lékařů minimální. Vím, o čem
píši. Velice si vážím toho, co se v péči o staré
a nemohoucí v Litomyšli změnilo. Vše je jen v li-
dech a jejich snaze měnit špatné v lepší. 
Když se budou zaměstnanci na každém praco-
višti chovat tak příkladně jako v Litomyšlské ne-
mocnici a v Charitě, nebudeme slyšet ve
zprávách jen samou negativitu. Proč to jde v Li-
tomyšli, a ne všude jinde? Vždyť na každém
z nás záleží, kam ten svět teď poběží. 
Vřelý dík a úctu všem, kteří se o to snaží a sta-
rají!                                                 Věra Drahošová
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Výstavy jubilejní Smetanovy výtvarné 
Litomyšle můžete navštívit i o prázdninách

Fotografie z Litomyšle „včera a předevčírem” jsou
k vidění do 14. září v Červené věži. Historické di-
apozitivy, získané do sbírek před polovinou deva-
desátých let, zachycují různá místa staré
Litomyšle a neobyčejně zajímavé žánrové mo-
mentky ze společenského života města. 
Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.00 do 15.30
hodin, o víkendu od 10.00 do 17.00 hodin.  

Galerie Kroupa přináší do 31. července Střet světů,
kdy nosnými tématy expozice jsou díla různých
malířských epoch a stylů (realismus, expresionis-
mus, nová věcnost, abstrakce), zdánlivě rozdílných
světů české i evropské provenience, které však
spojuje neustálý vývoj výtvarného umění v posled-
ních 150 letech. Otevřeno je denně 10.00-18.00
hodin.

Výstavy nazvané Jeden ze čtyř představují vždy
jeden z ateliérů fakulty restaurování. Letos svoji
činnost prezentuje v piaristické koleji do 6. čer-
vence Ateliér konzervace a nástěnné malby. 
Výstava je přístupná veřejnosti v závislosti na
představeních Smetanovy Litomyšle, o víkendech
nebo na požádání přes sekretariát fakulty restau-
rování (tel. 466 036 590). 

V Městské obrazárně ve 2. patře zámku najdeme
do 28. září Josefa Matičku a jeho dar Litomyšli.
Vedle více než pěti desítek jeho prací jsou předsta-
vena i špičková díla Emila Filly, Jana Zrzavého či
Josefa Čapka, která Matička odkázal své milované
Litomyšli. V rámci výstavy se 27. července od 14.00
a 14. září od 14.00 uskuteční komentované pro-
hlídky s kurátorem výstavy Michalem Šimkem.
Otevřeno je denně mimo pondělí od 10.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin.

V přízemí zámeckého pivovaru je do 6. července
k vidění výstava s názvem Paříž, Paříž…! Návštěv-
ník si může prohlédnout vzácně vystavované ob-
razy Františka Kupky, Jindřicha Štýrského, Toyen,
Josefa Šímy, Jana Zrzavého, Zdeňka Sklenáře,
Karla Černého, Františka Foltýna, Georga Karse,
Josefa Multruse, Bedřicha Feigla či Františka Ma-
touška. Otevřeno je denně od 10.00 do 17.00 hodin
a vždy hodinu před večerním představením Sme-
tanovy Litomyšle.

Do 28. září najdete ve White Gallery v Osíku u Li-
tomyšle díla Petra Kvíčaly. Výstava nesoucí název
Zig Zag představuje nejnovější práce využívající
principy cikcak linie, včetně pokusů o jejich prosto-
rovou anamorfózu. Nejmladší z trojice ornamentů,
objevený umělcem v roce 2011, převedl Petr Kví-
čala do okolí galerie. Díla Petra Kvíčaly jsou k vi-
dění denně 13.00-17.00 hodin.

Díla neukázněného mystika Josefa Váchala si mů-
žete do 31. srpna prohlédnout v domě U Rytířů. Vý-
stava připomíná část jeho díla vytvořeného
předtím, než neodmyslitelně zakořenilo v Litomyšli
v domě Josefa Portmana. Městská galerie v domě
U Rytířů má otevřeno denně mimo pondělí 10.00-
12.00 a 13.00-17.00 hodin.

Čtyři fáze klasika českého moderního umění Sta-
nislava Kolíbala představuje do 17. srpna Galerie
Miroslava Kubíka. Ambicí výstavy je představit to-
hoto umělce v komplexu celé jeho dosavadní
práce, jde tedy o výstavu svého druhu retrospek-
tivní, vystavena ale jsou i zcela nová doposud ne-
vystavená díla. Do Galerie Miroslava Kubíka
můžete přijít denně od 10.00 do 17.00 hodin. Od 7.
července již jen od čtvrtka do neděle od 10.00 do
17.00 hodin. 

Jubilejní 10. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle je v plném proudu a nabízí
skutečné pestrou škálu výtvarného umění. Na patnácti výstavách, z nichž tři
jsou mimo Litomyšl a jedna nebyla dosud zahájena, návštěvník uvidí i díla,
která byla dosud skryta v soukromých sbírkách, díla autorů zvučných jmen,
díla, jejichž hodnota se pohybuje v několikaciferných hodnotách i díla mo-
derní. Přijměte tedy pozvání na letošní Smetanovu výtvarnou Litomyšl! 

Mezi výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle
patří již začátkem května zahájená expozice
Anny Mackové s názvem Jiný pohled, která je až
do 30. září k vidění v Portmoneu – Muzeu Josefa
Váchala. Otevřeno je denně mimo pondělí 9.00-
12.00 a 13.00-17.00 hodin. Do 14. září můžete
navštívit výstavu Krajinou (nejen) Bohuslava
Martinů v Městském muzeu Česká Třebová
(denně kromě pondělí 10.00-18.00 hodin) nebo
je do 31. srpna ve Východočeské galerii v Pardu-
bicích k vidění výstava Antonín Slavíček – Kame-
ničky (denně mimo pondělí 10.00-18.00 hodin).  
Svazek obcí Česká inspirace již mnoho let orga-
nizuje putovní výstavy, které během jednoho
roku navštíví všech osm členských měst. Letos
Česká inspirace do Litomyšle „přivezla” díla vý-
tvarníka Ladislava Kukly, který v zámeckém pi-
vovaru do 6. července prezentuje malířské
esence z různých krajin světa, kde se realita pojí
s imaginací, podoby bdělých snů propojují kon-
krétní vizuální zážitek se vzpomínkami. Ote-
vřeno je denně 10.00-17.00 hodin a vždy hodinu
před večerním představením Smetanovy Lito-
myšle.
Litomyšl však ještě čeká zahájení jedné expozice
Smetanovy výtvarné Litomyšle. Regionální mu-
zeum zve od 20. července do 14. září na „Feno-
mén Boštík”. Výstava představí více než 40
obrazů příslušníků dvou generací malířů pochá-
zejících z tzv. Ležákova mlýna v Horním Újezdu.
Otevřeno bude denně mimo pondělí od 10.00 do
12.00 a do 13.00 do 17.00 hodin.

Jana Bisová, foto F. Renza a J. Bisová
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Slova moudrých: Je zřejmé, že sama pří-
roda dala nám hudbu jako dar, abychom
lépe snášeli strasti.       M. F. Quintillanus

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Daniel Buben, Tomáš Horký, Petr Lustyk,
Jan Filip Dvorský, Josef Vetešník, Anna
Vašková, Sofie Štěpánová, Antonín Rubeš
Rodičům přejeme hodně radosti nad 
dětskými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Milan Hřebec, Helena Kovářová,
Josef Boštík (Pohodlí), Marie Radimecká,
Marie Briolová, Pavel Adamec (Pazucha),
Božena Kvapilová (Kornice), Ema Kubíková,
Zdenka Šplíchalová
85 let – Ladislav Voříšek (Nedošín)
90 let – Adolf Vysokomýtský
93 let – Marie Faltysová
96 let – Anna Soukupová
Všem blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Roman Ranka, Poříčí u Litomyšle – Mar-
tina Fišerová, Poříčí u Litomyšle, Martin
Motyčka, Sloupnice – Petra Faltysová,
Jehnědí, Martin Lněnička, Litomyšl – Bar-
bora Honzáková, Praha, Lukáš Jiruše, Ti-
sová – Radka Millichová, Tisová, Martin
Šimek, Červený Kostelec – Michaela Pul-
krábková, Litomyšl, Jiří Štěpán, Horní
Krupá – Marie Tošovská, Morašice, Martin
Trunec, Chotovice – Andrea Jakoubková,
Chotovice, Petr Kopecký, Morašice – Eva
Kováčová, Vamberk, Michal Hrubeš, Libe-
rec – Pavla Krátká, Litomyšl, Vít Křikala,
Litomyšl – Markéta Dobruská, Malé Sva-
toňovice, Ondřej Čuhel, Svitavy – Zdeňka
Štelčíková, Svitavy, Aleš Pelinka, Sruby –
Aneta Ouřadová, Chotěboř, Leoš Baar,
Strakov – Alena Lipavská, Litomyšl, Pavel
Svoboda, Janov – Iveta Brůnová, Janov,
Gustav Bareš, Praha – Šárka Hejlíková,
Měšice, Petr Holomek, Mikuleč – Petra
Faršolasová, Hradec n. Svitavou
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného do-
mova.

Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Václav a Ludmila Nespěchalovi
z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Miroslavem Jílkem (71 let), Jaromírem Ma-
touškem (74 let), Radovanem Horou (58
let), Marií Klejchovou (89 let), Růženou
Konečnou (93 let), Františkem Jánou (84
let), Annou Šimkovou (82 let), Miluší Vo-
pařilovou (86 let), Marií Kekelyovou (87
let), MVDr. Ivo Pejčochem (85 let), Marií
Bačíkovou (74 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: věrnost

Věrnost, která je ovocem Ducha, můžeme chá-
pat jako vytrvalost a rozhodnost, jež se projeví
zvláště v době nepříznivých okolností. Věrnost
znamená neochvějné držení se něčeho. Synony-
mem může být loajálnost naznačující vroucí od-
danost; stálost připomínající osvobození od
nejistoty; skálopevnost naznačující tak silnou
oddanost vlastním principům nebo cílům, že je
člověk jednoduše nemůže přehlédnout, a od-
hodlání zdůrazňující neochvějné rozhodování.
„Víra” a „věrnost” nejsou totéž, i když spolu
velmi úzce souvisejí. Víra je určitá „nedefinova-
telná síla”, díky které věříme v realitu toho, co
zatím nevidíme. Víra je dar od Boha. „Věřit Bohu
znamená spolehnout se na to, v co doufáme,
a být si jist tím, co nevidíme.” (Žd 11,1) Věrnost je
procvičování, praktikování tohoto vnitřního pře-
svědčení. Když máme víru v Boha, jednáme
věrně. Skutky věrnosti jsou projevem naší víry.
Jako u každého ovoce Ducha, i v tomto případě
je nám vzorem věrnosti sám Bůh. Bůh je dnes
stejně věrný, jako byl v minulosti. Jeho věrnost
se nezmění ani v budoucnosti. Nic nezmenší mi-
losrdenství, věrnost a pravdivost jeho rozhod-
nutí, ať už byla učiněna v minulosti, nebo se
stanou v budoucnosti. Všimněme si některých
znaků Boží věrnosti:
– Boží věrnost má dalekosáhlý dosah – „Tvoje
milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje
věrnost se dotýká mraků.” (Ž 36,6)
– Boží věrnost je jistá – „Svou lásku však od něj

neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím.” (Ž
89,34 – B21)
– Boží věrnost je velká – „Obnovuje se každého
rána, tvá věrnost je neskonalá.” (Pl 3,23)
– Boží věrnost je ustanovena v nebi – „Pravím:
Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v ne-
besích jsi pevně založil svou věrnost.” (Ž 89,3)
Zde jsou některé vlastnosti, které jsou součástí
věrnosti:
Spolehlivost, důvěryhodnost. To znamená, že se
lidé na tebe mohou spolehnout. Kdy naposledy
tě někdo zklamal nebo zradil? Vzpomínáš si, jak
ses cítil? Co to o nás prozrazuje, když nejsme
spolehliví?
Čestnost. Pokud jsi čestný, nebudeš nikoho obe-
lhávat, podvádět ani krást. Čestnost je základní
stavební prvek silného charakteru, který by měl
v každém z nás den co den silit. Čestnost je
pravdivost.
Loajálnost. Prokazuje se tím, že stojíme při
někom v dobrém i ve zlém – i když se druhému
nedaří nebo právě prožívá těžké období. Loajál-
nost je důležitou součástí přátelství. Může lo-
ajální člověk provést příteli něco špatného?
Milý čtenáři, nyní se můžeš zamyslet nad výše
uvedenými vlastnostmi. Která z nich je ti vlastní?
V čem by ses měl zlepšit? Jaké změny potřebu-
ješ provést, abys byl věrnější v tom, co považu-
ješ za správné? Jak tyto změny uskutečnit?
I dnes můžeme mít jistotu, že Bůh je věrný ve
všem, co slíbil. Rozhodující otázka zní: „Zůstanu
já věrný až do konce?”

Čestmír Šťovíček, kazatel Církve adventistů
sedmého dne

zamyšlení

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Rádi bychom touto veřejnou cestou poděko-

vali paní učitelce Markétě Šplíchalové z II. ZŠ
v Litomyšli za její obětavou práci s našimi dětmi.
Je to člověk nesmírně laskavý, svou dobrotou
a láskou vnáší do třídy pohodu. Její zásluhou
chodí děti do školy rády a těší se na každý nový
den. Děkujeme také celému kolektivu II. ZŠ.
Věřte, že jsme s vaší školou naprosto spokojení.
Myslíme si, že je třeba, aby byly slyšet i kladné
názory na školství v Litomyšli. Poslední dobou
zaplavila média zpráva o potřebě založit v Lito-
myšli novou školu, která bude nabízet dětem
a rodičům něco nového, lepšího, co nejsou zá-
kladní školy v Litomyšli ochotné nabídnout. My
jsme toho názoru, že to děláte dobře. Co dobře
–  skvěle! Připravujete naše děti na život, který
s sebou přináší povinnosti a pravidla. Věříme, že
společným úsilím nás rodičů a vás pedagogů vy-
rostou z našich dětí slušní, vzdělaní a práce
schopní občané tohoto státu.

Za spokojené rodiče D. Cabicarová, 
D. Hanusová, J. Jánová

 Překrásný Den dětí s Nadějí: Tak jako každý
rok, i letos pořádal Dům Naděje v Litomyšli Dět-
ský den. Vše bylo perfektně zorganizované a při-
pravené, i počasí nám přálo. Za jeho přípravu
patří veliké poděkování Bc. Jitce Nádvorníkové

a Lence Kovářové, které pro děti vytvářejí pěkné,
naučné i sportovní programy. Je namístě podě-
kovat sponzorům i dobrovolníkům, kteří se na
této akci podíleli. Těšíme na další akce.

Jitka Kratochvílová
 Dne 7. 6. 2014 jsme se naposledy rozloučili

s naší milovanou maminkou a babičkou paní Mi-
luší Vopařilovou. Děkujeme všem přátelům a zná-
mým za projevy soustrasti a květinové dary. Syn
Jaroslav, dcera Alena, vnuk Jan s rodinou

Dne 4. 7. 2014 to bude již rok,
co nás navždy opustila naše ma-
minka, babička a prababička paní
Marie Zerzánová z Nové Vsi u Li-
tomyšle. S láskou a úctou na ni
stále vzpomínáme. 

Dcera Iva s Liborem, syn Josef 
a vnučky s rodinami.

Dne 29. června 2014 uplynulo
25 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka paní Eva Němcová
z Nové Vsi u Litomyšle. Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku. Stále vzpomí-
nají 

děti s rodinami a celá rodina
Němcova

Hudební večer na Růžovém paloučku
Spolek přátel Růžového paloučku v Újezdci u Li-
tomyšle uspořádal letos opět tradiční květnový
koncert na Růžovém paloučku (v pátek 30. 5.
2014 v 19 hod). Ve své premiéře zde vystoupil
Folklórní soubor ZUŠ Litomyšl – Heblata, který
se pod vedením paní učitelky I. Blajdové  před-
stavil s lidovými písněmi našeho kraje. 
Příjemný podvečer s rozkvétajícími růžemi step-
ními neboli  keltskými – Rosa gallica, byl umoc-
něn známými i méně známými melodiemi a my
si opět uvědomili, že je třeba i u nás podporovat
a oživovat  lidové tradice našeho kraje. 

„Škoda, že tak významné místo, jako je Litomyšl,
nemá dodnes zpracován národopis.  Toto zpra-
cování chybí i ve Vysokém Mýtě.” Cituji paní Věru
Svobodovou – choreografku celoživotně půso-
bící v Souboru písní a tanců ČR, která v posled-
ních letech života úspěšně  pracovala na oživení
folklóru na Chrudimsku, v Hlinsku a v Chrasti
u Chrudimi. To je veliká výzva pro mladou pro-
gresivní generaci, ale i pro současné aktivní
a zkušené odborníky.

S díky za Spolek přátel Růžového paloučku
J. Jílková
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Mayle Peter – Francouzské hodokvasy, Pešek
Miloš – Benátky u Litomyšle, Jonáš Josef – Svět
přírodních, Bittnerová – Utajené životy slavných,
Kajínek Jiří – Můj život bez mříží, Lette Kathy –
Muži, Kernbach – Co už nemusí řešit žena, Hou-
ser Jiří – Smrt jako schválnost, Pověsit je málo
a další, Wodehouse P. - Děvče do nepohody,
Lindsay Jeffry – Dexterův poslední záběr, Scan-
lan – Město dívek, Child Lincoln – Nevracej se,
Briggs – Nocí zlomená, Holá Edith – O ženách
a o lásce, Hjorth – Učedník, Novotný – Valhala,

Probst – Manželský omyl, Bomann Corina – Mo-
týlí ostrov, Khoury – Rasputinův stín, Mina De-
nise – Stále půlnoc, Váňová Magda – Babí léto,
Forsyth – Seznam smrti, Guhrke Laura – Svádění
jako lék, Hakl Emil – Hovězí kostky, Pánská jízda,
Vann David – Srub, Boyd Hilary – Čtvrtky
v parku, Jones Darynda – Druhý hrob nalevo,
Jícha Jan – Dva roky bez prázdnin, Kenner Julie –
Odhal mě, Harasimová – Sametová kůže, Touha
a naděje, Červenková – Zavři oči, otevři pusu

červenec 2014
kalendárium Litomyšle

V Roce české hudby si v červenci připomínáme
tato kulatá výročí  skladatelů, hudebníků
a pěvců: Leoš Janáček (*160), Vlastimil Hála
(*90), Iša Krejčí (*110), Josef Páleníček (*100), Ví-
tězslav Novák (+65), Rudolf Firkušný (+20) aj.
240 let – 21. 7. 1774 se narodil v Kvasinách Jan
Alois Sudislav RETTIG, právník, spisovatel, ma-
gistrální rada v Litomyšli a manžel spisova-
telky M. D. Rettigové.
160 let – 31. 7. 1854 se narodil v Litomyšli Gus-
tav ZABA, filosof, pedagog, profesor litomyšl-
ského gymnázia a vysokoškolský profesor.
145 let – 28. 7. 1869 zemřel v Praze Jan Evan-
gelista PURKYNĚ, přírodovědec, filosof, spiso-
vatel, pedagog a národní buditel. Studoval a učil
také na piaristickém gymnáziu v Litomyšli.
140 let – 27. 7. 1874 se narodil v Litomyšli Bře-
tislav ŠŤASTNÝ, hudební skladatel, učitel
hudby, sbormistr Vlastimilu, později působil na
různých gymnáziích v moravských městech.
135 let – 18. 7. 1879 se narodil Václav KAIZRLÍK,
truhlář v Litomyšli, člen rady města, velitel Ha-
sičské jednoty v Litomyšli, sokol.
130 let – 31. 7. 1884 se narodil v Horním Újezdu
Jan ŠVEC, ruský legionář. Padl u Sebery v roce 1918. 
120 let – 29. 7. 1894 se narodil František MLEJ-
NEK, pekař, člen řady organizací, předseda
Okrašlovacího spolku v Litomyšli.
115 let – 5. 7. 1899 se narodil v Litomyšli Cyril
VLACH, úředník, stavitel, činovník Sokola, poli-
tický vězeň za II. světové války.
100 let – 7. 7. 1914 se v Litomyšli narodil Josef
Březina – technický úředník. V listopadu 1943
zatčen gestapem, popraven 15. 10. 1944 v Gol-
nově u Štětína
85 let – 10. 7. 1929 se narodil v Litomyšli Josef
ŠPAK, duchovní a biskup Československé církve
husitské. 
75 let – 12. 7. 1939 zemřel v Praze Otakar
MAŘÁK, operní sólista Národního divadla
v Praze. Narodil se v Litomyšli a je synovcem
malíře Julia Mařáka.
25 let – 20. 7. 1989 zemřel v Kostelci nad Orlicí
Ladislav FALTEJSEK, profesor pedagogické
školy v Litomyšli. Je autorem pamětní desky Bo-
ženy Němcové v dolní části Smetanova náměstí.

85 let – V červenci 1929 se konala v Litomyšli
Krajinská výstava východních Čech. Byla
v prostoru za Smetanovým domem, kde byl
hlavní průmyslový pavilon. Další expozice měla
v pedagogické škole, v gymnáziu, v hospodářské
škole a v nově vystavěné a otevřené odborné
škole strojnické. Výstava byla zaměřena k roz-
voji řemesel, zemědělské a průmyslové výroby,
k úrovni školských organizací.
85 let – Město a krajinskou výstavu navštívil
v červenci roku 1929 prezident republiky T. G.
Masaryk. Přijel do města z Vysokého Mýta a po
několikahodinové návštěvě odjel do Svitav
v rámci státní návštěvy.
85 let – V roce 1934 vyšla kniha Tisíc let če-
ského města od profesora Zdeňka Nejedlého,
která zaznamenala dějiny města v podrobném
popisu. Upravené vydání pak vyšlo v roce 1954. 

Připravil Vladimír Šauer

Vzpomínka na PhDr. Jana Nepomuka
Assmanna
V první polovině sedmdesátých let
20. století realizovala Národní gale-
rie v litomyšlské zámecké jízdárně
výstavy Bedřich Smetana a vý-
tvarné umění (1974) a České malíř-
ství XIX. století (1975), na nichž
prezentovala mistrovská díla če-
ských malířů 19. století. V době nor-
malizace a jakési všeobjímající
kulturní šedi to bylo příjemné zpe-
stření společenského a kulturního
života Litomyšlanů i návštěvníků
města. Na realizaci výstav se jakožto průvodce
podílel též pražský gymnazista Jan Assmann,
který svůj osobitý odborný výklad mnohdy obo-
hacoval hrou klasických děl na klavír. I tato krát-
kodobá působení v Litomyšli a celoživotní
vyhraněný zájem o výtvarné umění předzname-
naly jeho budoucí povolání kunsthistorika. Na
sklonku července loňského roku mě překvapilo
sdělení PhDr. Karla Severina o náhlém úmrtí na-
šeho přítele Honzy Assmanna, na něž jsem
nebyl schopen bezprostředně reagovat. Činím
tak k příležitosti ročního výročí jeho úmrtí až
nyní. 
Český historik umění PhDr. Jan Nepomuk Ass-
mann (narozený 20. května 1956 v Praze) studo-

val dějiny umění na Filozofické fa-
kultě (nynější) Masarykovy univer-
zity v Brně, vzdělával se také na
Niederoesterreichische Landesaka-
demie v Kremži a ve Vídni. Pracoval
jako kurátor Sbírky staré grafiky Ná-
rodní galerie v Praze, byl soudním
znalcem a odborným poradcem
starožitnictví a aukčních síní, před-
nášel v USA (West Columbia, SC), do
roku 2009 působil jako kurátor
malby, grafiky a plastiky v Muzeu

hlavního města Prahy. Angažoval se ve sdružení
Europa nostra a byl členem Burgen Institutu
v Haagu. Vynikl jako specialista na malbu,
grafiku a portrétní miniaturu, spolupracoval
s uměnovědnými časopisy, pořádal přednášky
o historickém vývoji malby, externě přednášel
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Napsal
několik publikací, zpracoval řadu odborných stu-
dií a zejména textů ke katalogům výstav. Oblíbil
si Litomyšl s bezprostředním okolím (Novohrad-
sko, Budislavsko, Prosečsko) a tu a tam sem za-
jížděl. (Ostatně byl i svědkem na mé svatbě.)
Zemřel náhle 28. července 2013 ve věku 57 let.
Honzo, buď čest Tvé památce. 

Oldřich Pakosta

Městská knihovna
o prázdninách
Městská knihovna informuje o změně výpůjční
doby o prázdninách. Oddělení pro dospělé je
otevřené: Po 8.00-17.00, Út 8.00-16.00, St za-
vřeno, Čt 8.00-17.00, Pá 8.00-16.00, So zavřeno.
Dětské oddělení má výpůjční dobu: Po a Út
12.00-16.00, St zavřeno, Čt 9.00-11.00 a 12.00-
16.00, Pá 9.00-11.00, So zavřeno. Čítárna je ote-
vřeno Po, Út, Čt, Pá 9.00-11.30.                    -red-

Etická komise předala dekrety 
oceněným účastníkům třetího odboje 

V úterý 24. června se v budově Úřadu vlády ČR,
Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní pře-
dání pamětních dekretů a odznaků účastníkům
odboje a odporu proti komunismu oceněným
Etickou komisí České republiky pro ocenění
účastníků odboje a odporu proti komunismu. Za
aktivní působení ve skupině „Hvězda” či také
„Ata”, jejíž členové bojovali proti komunistic-
kému režimu zejména šířením letáků v období
od března 1949 do září 1949, čímž naplnil formu
odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst.
3 zákona č. 262/2011 Sb. (proces „Stříteský
a spol.”) byl oceněn také Jiří Kopřiva z Litomyšle.
Jiří Kopřiva se zapojil do odbojové skupiny
Hvězda, která vznikla v únoru roku 1949 na Re-
álném gymnáziu v Litomyšli. Na činnosti této
skupiny se podílel jakožto tzv. třídní důvěrník pro
třídu VI. A, jehož úkolem bylo získávat pro čin-
nost skupiny další spolehlivé studenty. Byl si

dobře vědom cílů této odbojové skupiny, kterými
byl boj proti vzrůstajícímu vlivu komunistického
Svazu české mládeže, získávání členů z řad stu-
dentů a tisk protikomunistických letáků. Jiří Ko-
přiva byl jako mladistvý rozsudkem Státního
soudu v Praze ze dne 11. 11. 1950 v procesu „Stří-
teský a spol.” uznán vinným ze spáchání provi-
nění velezrady a odsouzen k trestu odnětí
svobody na 2 roky nepodmíněně a peněžitému
trestu ve výši 5 000 Kčs.
Etická komise přihlédla k nízkému věku Jiřího Ko-
přivy, který v době, kdy se zapojil do činnosti
skupiny Hvězda, nedovršil ani 18 let, dále ke sku-
tečnosti, že Jiří Kopřiva založil v lednu 1949 svou
vlastní odbojovou skupinu, ačkoliv záměr ak-
tivně vyvíjet protikomunistickou činnost zůstal
nakonec nezrealizovaný, a ke statečným posto-
jům Jiřího Kopřivy v době soudního procesu
a v době, kdy byl vězněn v Ústavu pro mladistvé
v Zámrsku. V neposlední řadě ocenila Etická ko-
mise též celoživotní postoje Jiřího Kopřivy, které
zůstaly i přes jeho uvěznění neměnné.
Za Etickou komisi promluvil Mgr. Miloš Rejchrt.
Dále se slova ujal místopředseda Konfederace
politických vězňů František Šedivý. Pamětní de-
krety a odznaky oceněným účastníkům odboje
a odporu proti komunismu Jiřímu Kopřivovi,
Karlu Kovaříkovi, Milanu Matějů a Eduardu Mar-
kovi předal předseda Etické komise Mgr. Jiří
Kaucký. Za účastníka odboje a odporu proti ko-
munismu Václava Pešáka, oceněného in memo-
riam, převzal pamětní dekret a odznak jeho syn
Václav Pešák, ml.              -red-, foto archiv akce
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Litomyšl má svá místa
přátelská rodinám 
Devět subjektů z Litomyšle obdrželo 21. června
samolepku Místo přátelské rodině. Jak již je
z názvu patrné, jde o místa, která jsou nějakým
způsobem vstřícná rodinám s dětmi. Letos šlo
o první vyhodnocení této kampaně, u jejíhož
vzniku stáli žáci 1. základní školy Zámecká v Li-
tomyšli. Jejich snaha byla korunována účastí
v soutěži Gratias Tibi, ve které se se svým pro-
jektem umístili mezi prvními deseti ve své kate-
gorii. 

Projekt dětí se zalíbil
„ Všechno začali před dvěma lety žáci Základní
školy Zámecká svým projektem Litomyšl –
město přátelské k rodinám s dětmi?, v němž
zmapovali z pohledu maminky na rodinné dovo-
lené prakticky celou „veřejnou” Litomyšl. Závěr
prezentace projektu v Rodinném centru Lito-
myšl podnítil mezi přítomnými debatu o tom, jak
by mělo ideální „místo přátelské rodině” vlastně
vypadat,” vysvětluje koordinátorka Rodinného
centra Litomyšl Petra Benešová a dodává: „Od-
pověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku pak
v několika setkáních hledaly společně se žáky
Základní školy Zámecká Komise pro rodinu a ko-
munitní plánování, Informační centrum Litomyšl
a Rodinné centrum Litomyšl.” Toto hledání do-
spělo až k vyhlášení prvního ročníku kampaně
„Litomyšl přátelská rodině”. Nálepka, kterou při-
hlášené subjekty získaly, je známkou kvality. „V
první vlně se nám přihlásilo devět míst. My jsme
je s komisí a děvčaty obcházeli a shodli jsme se,
že minimálně 8 z nich má nakročeno k tomu, aby
byla přátelská rodině. Byly mezi nimi kavárny,
prostory za sokolovnou, některé restaurace a je-
jich aktivity k mladé generaci,” upřesňuje místo-
starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Kromě

samolepky, jednotné pro celou Českou repu-
bliku, budou oceněná místa zveřejněna v inter-
netové databázi a označena v mapě dostupné
v informačním centru. 

Gratias Tibi 
Rodinné centrum navrhlo v dubnu zmiňovaný
projekt zámecké školy na cenu Gratias Tibi. Le-
tošní první ročník byl vyhlášen s cílem ocenit ob-
čanskou aktivitu, občanský postoj či počin
mladých lidí pozitivně ovlivňující život v komu-
nitě či celé společnosti. „V poslední době se ob-
jevuje stále více nejrůznějších iniciativ mladých
lidí. Jejich aktéři jistě prožívají radost a zadosti-
učinění z vlastní činnosti a my chceme tento zá-
žitek obohatit o pocit uznání a vědomí, že se
společnost zajímá o to, co dělají, a váží si toho,”
říkají organizátoři Gratias Tibi. Litomyšlský pro-
jekt zaujal organizátory natolik, že žákyně 1. ZŠ
Magdalénu Rožkovou a Karinu Girčákovou před-
stavili v České televizi. „Přihlášeno bylo 140 pro-
jektů ve třech kategoriích. Nás vybrali mezi 10
nejlepších projektů ze základních škol,” upřes-
nila Magdaléna Rožková. A jak tedy podle děvčat
vypadá místo přátelské rodině? „Zkoumaly jsme
jak pozitivní, tak negativní stránky. Usoudily
jsme, že nejlepší místo je tam, kde mají bezbari-
érový přístup, mají tam dětský koutek, dětské
menu, čímž nemyslíme poloviční porce smaže-
ného sýra a hranolek nebo jídlo z polotovaru,
a mají přebalovací pult,” reagovala Karina Girčá-
ková.  
Mezi místa přátelská rodinám tedy v Litomyšli
patří Bobo café, Kavárna Mandala, prodejna po-
travin firmy Kubík, restaurace U Kolji, restaurace
Veselka, Rodinné centrum Litomyšl, Sportovní
areál za sokolovnou, Dům dětí a mládeže Lito-
myšl a zvláštní ocenění patří Petře Sýkorové.
Samolepku subjekty získaly na tři roky, za které
bude kampaň vyhlášena znovu. Držitelé se
mohou opět přihlásit a samolepku si udržet, ale
organizátoři předpokládají, že se objeví i místa
nová.                                 Text a foto Jana Bisová

Chybí vám pracovní tréninkový prostor?
Od července bude v Rettigovce
Litomyšl je známá svou vstřícností k řešení so-
ciální problematiky. Přesto zde stále chybí tré-
ninkový prostor pro osoby s handicapem.  Ale to
je od července již minulostí. Již několik měsíců
vedení společnosti Komuniké, o. p. s., které pro-
vozuje restauraci Rettigovka, hledá možnost jak
se více otevřít pro lidi s handicapem. Slovo dalo
slovo a během pár týdnů vznikl unikátní projekt
propojení dvou neziskových organizací, který
flexibilně reaguje na požadované změny v soci-
álním procesu i na trh práce, a to oblastní Cha-
rity Nové Hrady u Skutče a Komuniké, o. p. s.,
Litomyšl. Každý den tak v bezpečném prostředí
budou v Rettigovce klienti sociálně terapeutic-
kých dílen procvičovat a zdokonalovat své pra-
covní návyky. Půjde o pomocné práce v kuchyni,

úklidové práce a další přinese čas. Odborný vy-
školený pracovník bude klienty připravovat na
skutečnou práci, kterou později, pokud o to bude
mít klient zájem, budou společně hledat.
V případě, že máte o službu zájem, kontaktujte
paní vedoucí Lenku Švecovou 731 598 809.
Anebo se na nás přijďte kouknout do Rettigovky
u Vágnerovy křižovatky.  
Zárukou úspěchu je zkušenost všech pracovníků
Rettigovky s lidmi s handicapem a poznání, že
když se chce, tak to většinou jde. Vyškolený ve-
doucí personál v sociální problematice a chuť
nabídnout v Litomyšli další sociální službu, ale
v novém kabátku.

Blanka Vopařilová, ředitelka Oblastní charity
Nové Hrady u Skutče

Zleva: Radomil Kašpar, Magdaléna Rožková
a Petra Benešová

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 5. 7. MUDr. Slavík
Ne 6. 7. MUDr. Jindrová
So 12. 7. MUDr. Sláma
Ne 13. 7. MUDr. Sláma
So 19. 7. MUDr. Sláma
Ne 20. 7. MUDr. Sláma
So 26. 7. MUDr. Fenclova
Ne 27. 7. MUDr. Koza
So 2. 8. MUDr. Sláma
Ne 3. 8. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského oddě-
lení, tel. 461 655 269
So 5. 7. MUDr. Papoušková
Ne 6. 7. MUDr. Pilařová
So 12. 7. MUDr. Beňová
Ne 13. 7. MUDr. Hájková
So 19. 7. MUDr. Švábová
Ne 20. 7. MUDr. Pecinová
So 26. 7. MUDr. Sadílková
Ne 27. 7. MUDr. Mareš
So 2. 8. MUDr. Beňová
Ne 3. 8. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 7. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 6. 7. Ústavní lékárna 461 655 530
So 12. 7. Na Špitálku 461 615 034
Ne 13. 7. Ústavní lékárna 461 655 530
So 19. 7. U Nemocnice 461 615 617
Ne 20. 7. Ústavní lékárna 461 655 530
So 26. 7. U Slunce 461 612 678
Ne 27. 7. Ústavní lékárna 461 655 530
So 2. 8. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 3. 8. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5.-6. 7. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
12.-13. 7. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
19.-20. 7. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
26.-27. 7. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. máje 606, tel. 733 152 435
2.-3. 8. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 725 987

Rozpis služeb Rekonstrukce interního pavilonu
V červenci začnou v Litomyšlské nemocnici, a.s.,
stavební úpravy interního pavilonu. S tím souvisí
i změna organizace poskytované péče. Rehabi-
litační lůžkové oddělení bude od 16. července po
dobu úprav přestěhováno na gynekologické od-
dělení. Gynekologické oddělení dočasně využije
prostor porodního oddělení a porodního sálu.
Interní lůžkové oddělení bude přesunuto do bý-
valého kožního pavilonu do prostor  ošetřova-
telských lůžek a bude využívat vchod od
kruhového objezdu. Ambulantní trakt interního
oddělení a interní jednotka intenzivní péče zů-
stane po dobu stavebních prací ve stávajících
prostorách, avšak bude zřízen provizorní bezba-
riérový vchod ze strany budovy od hlavní silnice

v areálu nemocnice. Zateplení venkovního
pláště pavilonu a výměna oken jsou financovány
z operačního programu životního prostředí EU
se spoluúčastí Pardubického kraje. Rekon-
strukce výtahu je realizována z úspor projektu
iktového centra. Dále budou provedeny vnitřní
úpravy pro zvýšení komfortu hospitalizovaných
pacientů. Celkové náklady na rekonstrukci do-
sáhnou téměř 25 mil. Kč. Jedná se o druhou nej-
větší stavební akci po modernizaci monobloku.
Věříme, že částečný diskomfort, který sebou při-
nesou stavební úpravy, vynahradí modernizace
pavilonu. O postupu prací budeme veřejnost
průběžně informovat.

Adrián Nemšovský
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Litomyšl recyklací starých 
spotřebičů přispěla k ochraně životního prostředí
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí
elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili život-
nímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpeč-
ného odpadu. Informace vycházejí ze studií ne-
ziskové společnosti ASEKOL, která pro nás
zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektroza-
řízení. Naše obec získala certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-

bičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná led-
nice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů
pitné vody. Stejné množství je například spotře-
bováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 589 televizí, 240 moni-
torů a 6 458 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 282,25 MWh elektřiny, 13 559 litrů ropy,
1 247,38 m3 vody a 11,17 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 62,44 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 246,95 tun. Když si uvědomíme, že na-
příklad osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotře-
buje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impo-
zantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně
třídí a přispívají tak k ochraně životního pro-
středí, zaslouží obrovský dík.

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

Krátce
 Místa architektonického vz(d)oru: Nejzá-

sadnější české centrum kvalitní, progresívní ar-
chitektury určené veřejnosti? Desetitisícová
Litomyšl! Pro znalce to vlastně není žádný
objev a laikům o tom podává přesvědčivé dů-
kazy ve své další knize Petr Volf, který připra-
vuje speciální přílohy Reflexu Jiné domy. Skoro
čtyřsetstránková velkoformátová publikace
Místa architektonického vz(d)oru představuje
ta nejkrásnější sportoviště, sakrální stavby,
rozhledny, sídla firem i neziskovek, nádraží,
školy a galerie, jež v posledních dvou dekádách
vznikly v českých regionech v sídlech do dva-
ceti tisíc obyvatel. Užitečná a krásná publikace
dokumentuje 109 nejlepších staveb.

 Příchod rodiny Waldstein na zámek Lito-
myšl: Na litomyšlský zámek dorazily další dva
obrazy, které doplňují portrétní galerii zámku.
Jedná se o portréty Františka Josefa Waldstein
Wartenberga a jeho ženy Marie Františky Josefy
Trauttmansdorff Waldsteinové, prvního páru
majitelů z rodiny Waldstein Wartenberg. Jejich
podobizny nebudou připomínat jen nástup
doby plesů, oslav a divadla za waldsteinských
majitelů, ale také jeden z krásných milostných
příběhů spojených se zámkem v Litomyšli.

 Dokument O zvelebení hrobu B. Smetany
úspěšný na Arts&filmu 2014: Dokument re-
žiséra Pavla Přemysla Riese O zvelebení hrobu
Bedřicha Smetany získal na jubilejním 10. roč-
níku evropského festivalu filmů o umění
Arts&film 2014 v Telči Cenu České inspirace,
tedy druhé nejvyšší ocenění. Připomeňme, že
v tomto dokumentu jsou i záběry ze slavno-

stního odebírání prsti v Litomyšli, která je dnes
součástí hrobu B. Smetany na Vyšehradě. Ab-
solutním vítězem festivalu se stal snímek Body
to Body belgické filmové společnosti Wallonie
Image Production. O přízeň poroty bojovalo
celkem 169 filmů z více než tří desítek evrop-
ských zemí.

 Letní pecky, poznej všecky – zážitky na
celé léto: Adrenalinové atrakce na Dolní Mo-
ravě, projížďky na koních v Železných horách,
gastronomický ráj v Litomyšli, výlet lodí po Labi
i letní kino v Pardubicích. Stačí navštívit pět ze
dvou desítek turistických míst, získat v každém
razítko do Vandrovní knížky a kromě nevšed-
ních zážitků mohou výletníci a cestovatelé hrát
o atraktivní ceny – např. o wellness víkend pro
dvě osoby v hotelu Vista na Dolní Moravě. Po-
drobnosti včetně seznamu míst zapojených
v soutěži naleznete na www.vychodnicechy.info.

 Celostátní Kolegium cestovního ruchu:
V poradním orgánu ministryně pro místní roz-
voj Věry Jourové má Litomyšl svého zástupce.
Dobrovolný svazek obcí a měst České dědictví
UNESCO vyslal do celostátního Kolegia cestov-
ního ruchu svoji výkonnou ředitelku Michaelu
Severovou. „Paní ministryně rozdělila Kolegium
na tři pracovní skupiny,” říká Severová a dále
vysvětluje: „Naši pracovní skupinu vede ná-
městek Jiří Houdek a máme za úkol připravit
zákon o cestovním ruchu, který v naší oblasti
již dlouhá léta chybí. Smysl a úkol zákona spo-
čívá v zavedení systému a řádu pro oblast ces-
tovního ruchu, rozdělení kompetencí a odpo-
vědností s vazbou na stabilní financování.”

Baneta rozdává radost dětem 
v Pardubickém kraji
Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta,
které se primárně zabývá pomocí dětem s hen-
dikepem, již druhým rokem pořádá unikátní en-
vironmentální programy pro děti ze základních
škol a mateřských školek. Ty jezdí do Janova u Li-
tomyšle i na celodenní výlety.
Lektoři je učí, jak je důležité a také zábavné cho-
vat se hezky a ohleduplně k přírodě a jejímu bo-
hatství. V průběhu programů, které podporuje
Pardubický kraj, si děti mimo jiné vyzkouší, jak
lze bezpečně přistupovat k pejskům a koníkům
a jak o ně pečovat. Také zjistí, jak mohou využít
již použité a přírodní materiály na výrobu drob-
ných dárků na památku. „V letošním roce jsme

přivítali přes 600 dětí, a to jen do začátku letních
prázdnin. O programy je stále větší zájem. Naší
snahou je aktualizovat a rozšiřovat nabídku
a náplň programů, jelikož k nám jezdí i školky,
které nás navštívily již v loňském roce. Pro leto-
šek otevíráme program s názvem Ve vysokém
obilí, poznáme vše za chvíli, při němž děti sledují
fáze cesty přírodnin, než se dostanou na náš
stůl," říká předsedkyně sdružení Petra Puche-
rová, která je hlavním iniciátorem environmen-
tálně a ekologicky zaměřených programů. 
Více informací a galerie na facebooku OSH Ba-
neta či webových stránkách www.baneta.cz.

Michaela Sýkorová

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

Němčice – Člupek – prodej staršího rodinného domu 2+1
s velkou zahradou na trase Litomyšl-Česká Třebová. Napojen
na vodovod, elektřinu, odpady do jímky.
Č.1036. Cena: 600 000,- Kč
České Libchavy-Paseky – prodej RD 3+1 se stodolou, garáží
a zahradou o výměře 1692 m2. Dům je průběžně rekonstru-
ovaný, nové izolace, plast. okna s protihlukovou úpravou,
nová přípojka kanalizace. Č. 1034. Cena: 1 000 000,- Kč
Budislav – prodej menší chalupy 1+1 v centru obce v oblíbené
turistické oblasti. Napojeno na elektřinu, veřejný vodovod,
odpady do žumpy, plyn na pozemku.
Č.1032. Cena: 775 000,- Kč
Litomyšl – prodej moderního RD 4+1 s obytnou plochou
150 m2 v klidné lokalitě Záhraď. Dům je nízkoenergetický,
zděný, dvoupodlažní, napojený na veškeré inž.sítě. Dokon-
čení podzim 2014, pozemek 802 m2. 
Č.1031. Cena: 3 600 000,- Kč vč.pozemku
Polička – prodej řadového rodinného domu 2+kk v zachova-
lém stavu s novou střechou, s dílnou a menší zahradou, na-
pojeno na vodovod, elektřinu, kanalizaci, plyn před domem.
Č.1029. Cena: 590 000,- Kč
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

Litomyšl – prodej moderně řešeného bytu 2+kk (38m2), upra-
vený z bytu 1+1, po kompletní rekonstrukci – nová kuchyně,
podlahy, zděné jádro, sprchový kout, plast. okna. 
Č.1025. Cena: 895 000,- Kč
Litomyšl – prodej pěkného panel. bytu 3+1 ve 2. patře po
kompletní rekonstrukci - nová kuchyně, koupelna, plovoucí
podlahy, plast. okna, zasklená lodžie. 
Č.977. SLEVA! Cena: 1 330 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytového domu s možností komerčního
využití v centru města u hlavní silnice. Dvoupodlažní objekt
a půda. V současné době 3 byty a nebyt.prostory, parkování
ve dvoře, veškeré sítě, st.plocha 282 m2.
Č.1001. Cena: 2 900 000,- Kč
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: info v RK
Litomyšl – prodej slunného zděného bytu 3+1 s lodžií (77 m2).
Nová plast. okna, vl. plyn. kotel. Nízké náklady, blízko centra
i přírody. Možno přikoupit garáž.
Č.1012. SLEVA! Cena: 1 600 000,- Kč
Strakov – prodej staršího RD 3+1 v původním stavu se zahra-
dou 1953 m2, vlastní studnou a garáží. Klidná část obce 4 km
od Litomyšle. Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci.
Č.954. Výrazná sleva! Cena: 595 000,- Kč
České Heřmanice – prodej udržovaného hospodářství s vni-
třním dvorem, zahradami, stájemi a stodolami, obytná část
3+1. Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení s chovem domá-
cích zvířat, možno přikoupit polnosti o výměře 8 ha.
Č.919. Výrazná sleva! Cena: 990 000,- Kč
Chotěnov – prodej zrekonstruované částečně roubené cha-
lupy 3+1 ve výborném stavu, s obytným podkrovím, zahradou
a bazénem v oblíbené rekreační oblasti nedaleko přírodní re-
zervace Toulovcovy Maštale. Vhodné k rekreaci i trvalému
bydlení. Č. 899. SLEVA! Cena: 950 000,- Kč
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Náš Zlatý Amos
Nastal konec školního roku, dcera končí čtvrtou
třídu na 2. ZŠ v Litomyšli a loučí se letos s třídní
učitelkou, protože do 5. třídy už s nimi půjde jiná.
Zeptala jsem se proto dcery, co letos dáme paní
učitelce na rozloučenou při vysvědčení. „Merce-
des,” dostalo se mi bez váhání odpovědi, „pro-
tože nic menšího si, mami, nezaslouží!” Na
Mercedes nemáme, ale jinak musím s dcerou
souhlasit. Paní učitelka Vendulka Hýblová je pro-

stě k nezaplacení. Už když jsem pro dceru vloni
hledala vhodnou školu, kam by mohla nastoupit,
doporučovali mi všichni známí paní učitelku Hý-
blovou a nešetřili superlativy, jako že je Sluníčko,
Zlatíčko, Nejlepší učitelka v Litomyšli. Proto jsem
byla moc ráda, když nás paní učitelka, i přes
počtem přeplněnou třídu, v půli roku přijala
a vzápětí jsem se přesvědčila, že všichni rádci
měli pravdu. Vendulka Hýblová je člověk na

správném místě. Zkušená praktička, spravedlivá
třídní „máma”, stále krásná a stále usměvavá.
Na druhou stranu si umí udělat ve třídě pořádek,
po zásluze potrestá každého, kdo si o to kole-
duje, a povzbudí toho, kdo si méně věří. K tomu
navíc opravdu vysvětlí a naučí látku tak, že dítě
předmět i celá škola baví a těší se do ní. Přesně
takovou učitelku jsme po předchozích smutných
zkušenostech potřebovali a jsme za ni nesmírně
vděční. Nejsou peníze ani slova, jimiž by šlo paní
učitelku ocenit, proto alespoň touto formou dě-
kujeme a našemu Zlatému Amosovi, paní uči-
telce Vendulce Hýblové přejeme, aby si i nadále
udržela svůj pozitivní přístup k náročné a v naší
zemi málo ohodnocené práci ve školství a byla
stále tak veselá a milá pro další malé žáčky.

Daniela Müllerová s dcerou Julií

Kavárna POTMĚ
navštívila Litomyšl
Netradiční autobusová Kavárna POTMĚ putuje
po regionech České republiky již třetím rokem.
Jsme moc rádi, že se letos mohla zastavit také
v Litomyšli a slavnosti chutí tradičních českých
pokrmů obohatit také chutí i vůní výborné kávy
potmě. Velké poděkování patří zejména paní Mi-
leně Šnajdrové, ředitelce hotelu Zlatá Hvězda,
která za námi s myšlenkou Kavárny POTMĚ v Li-
tomyšli přišla. Díky jejímu vstřícnému jednání,
ochotě a vytrvalosti se pozvání podařilo promě-
nit ve skutek. 
Skvělá atmosféra vládla uvnitř kavárny i venku.
Bylo vás hodně, kdo si přišel okusit kousek tmy

nebo si jen zakoupil některý ze sbírkových před-
mětů. Za necelé dva dny navštívilo kavárnu
POTMĚ 366 hostů. Kavárníci připravili 455 ná-
pojů a do sbírky Světluška se podařilo nasbírat
báječných 63 812 Kč. Velmi děkujeme!
Poděkování však patří také všem, bez jejichž fi-
nanční podpory by se výjezd zatemněného
autobusu do Litomyšle neuskutečnil. Děkujeme
hotelu Zlatá Hvězda, Asociaci hotelů a restaurací
ČR, Krajskému úřadu v Pardubicích a zejména
panu radnímu Pavlu Šotolovi, Městskému úřadu
v Litomyšli a místním firmám LB Tech, Pfahnl,
Mach líhně kuřat, H.R.G. tiskárna a Orion Lito-
myšl.                    Text a foto Veronika Musilová, 

vedoucí projektu Kavárna POTMĚ na cestě 

YMCA – práce pro druhé 
dává mládeži smysl
Zástupci z několika evropských zemí jednali
v Litomyšli na valné hromadě světové aliance
YMCA. Jedná se o největší a nejstarší mládežnic-
kou organizaci na světě, letos uplynulo od jejího
založení již 170 let. V Čechách působí od roku
1990. Valná hromada se koná každý rok, každý
sudý rok potom v Litomyšli. „Letos máme volby,
budeme volit většinu našeho výkonného výboru,
řešit strategii a plány do budoucna. Hodnotíme
také uplynulý rok a řešíme náš rozpočet," přiblí-
žil valnou hromadu Štěpán Černý z výboru
YMCA Česká republika.
Letos se do Litomyšle sjeli zástupci devatenácti
evropských států a hosté ze šesti mimoevrop-
ských zemí. „Přijeli dámy z Kanady, jedna z Ha-
vaje, dva zástupci z Brazílie a také člen světové
aliance YMCA, která sídlí v Ženevě," podotkl Ště-
pán Černý. Právě Coleen Leung dorazila na jed-
nání do Litomyšle z americké Havaje. Působí ve
výboru v USA a bude kandidovat do světové ali-
ance YMCA. „Připojila jsem se před čtyřmi lety,
když jsem našla na nástěnce ve škole plakátek,
který mne zaujal. Začala jsem týdenním progra-
mem – sociální prací. Pak jsem v YMCE zůstala,
líbil se mi pocit, že moje práce dává smysl a po-
máhám lidem zapojit se do společnosti. Nyní po-
máhám studentům středních škol zvládat
učení," řekla Coleen Leung.
Organizace má i členy z Ruska a Ukrajiny, takže
téma aktuálních událostí na Východě nemůže
pominout. „Na druhou stranu nejsme politická

Telefon 605 290 169, 603 895 403, 731 567 820

organizace, takže naším úkolem není zaujmout
nějakou pozici. Podporujeme spolupráci mezi
národy, mír, ale je to současně věc, která nás
trápí od začátku nepokojů od konce listopadu.
Dokonce dva naši dobrovolníci při těch nepoko-
jích v únoru zahynuli," dodal Štěpán Černý.
Ideologie organizace YMCA spojuje tělo a duši.
Členové jsou mládežníci ve věku 13 až 19 let ze
všech vrstev, neplatí zde žádné omezení podle
národnostního, náboženského nebo jiného hledi-
ska. YMCA je otevřená všem. V České republice
má organizace 4800 členů, ale navíc nabízí služby
pro dalších třicet tisíc mladých lidí. Pořádají něko-
lik aktivit, mezi něž patří i mateřská centra pro
matky dětí do tří let věku nebo sociální aktivity pro
studenty druhého stupně základní školy a střed-
ních škol. -red-, foto Jana Bisová

• Elektroinstalační práce
• Revize el. zařízení
• Plastová okna a dveře
• Úklidové služby  

Ropkova 51, Litomyšl, 570 01
Tel. 702 510 280, 702 560 430

GIGA House s.r.o.
Obchodně-stavební firma



4. 7. Pá 18.00 TPP: Bajaja - Divadlo Víti Marčíka, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 SL 2014: Gustav Mahler: Vzkříšení - koncert • II. zámecké nádvoří tel. 461 616 070
19.30 Čeněk Pavlík (housle) a Miroslav  Sekera (klavír) - koncert, na programu: A. Dvořák, C. Saing Saens • Smetanův dům - malý sáltel. 737 978 905
19.30 TPP: Marien - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Commercial party - taneční hity, Dj Mike, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

5. 7. So 19.30 I. Štraus a M. Štrausová (housle), M. Sekera, F. Malý (klavír), J. Čepický (viola), E. Rattay (violoncello) - koncert • Smetanův dům tel. 737 978 905
21.00 Oldies Párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Ladies Night, vol. 5 - taneční hity, Dj Paul Bulva, vstupné 70 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

6. 7. Ne 10.15 SL 2014: P. Josef Olejník: Česká mše z Andělské hory • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
16.00 Zábavné odpoledne se S. G. Adfors - The Tap Tap, Dudácká pohádka, Tango Underground Fiesta, Amore Mio, 22.45 zahradní ohňostroj • Klášterní zahrady
19.30 P. Ries (kontrabas), V. Mácha (klavír), L. Čepický (housle), J. Čepický (viola), E. Rattay (violoncello) - koncert • Smetanův dům tel. 737 978 905

7. 7. Po 19.30 E. Rattay (violoncello), L. Čermáková (klavír), Č. Pavlík (housle), F. Malý (klavír) - koncert • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905
8. 7. Út 19.30 L. Čepický (housle), M. Řehák (viola), V. Valkoun (klavír) - koncert, na programu: Dvořák, Bartók, Massenet, Ševčík • Smetanův dům tel. 737 978 905
9. 7. St 9.00 Pěší výlet na Suchou - s sebou kola, odrážedla, kočárky, peníze atd. • sraz před rodinným centrem tel. 732 141 575

19.30 Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905
21.00 Wednesday party - taneční hity, Dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

10. 7. Čt 19.30 Hu-hu večer - humor v hudbě • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905
11. 7. Pá 18.00 TPP: Strašidlo Barbucha - Divadlo ŠUS Rokycany, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Terne Čhave - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Oldies party - retro hity 80. a 90. let, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

12. 7. So 8.00-11.30 Bleší trhy a Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí     tel. 737 111 507
21.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Melounová jízda - taneční hity, gogo, Dj Xavier J, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

Rufus - koncert • Sportovní areál za sokolovnou  tel. 777 947 718 
16. 7. St 18.00 Odpovědi na vše, co vás zajímá - přednáška Z. Blechové, autorky mnoha knih, karet a meditačních CD • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.30 Středa, hudby vám třeba: X̌ilt (folk, Litomyšl) - občerstvení  zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - park tel. 461 613 239
20.00 Wednesday special party - komerce a deep house, Djs Doktor Eyzy a Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

17. 7. Čt 9.00 „Litomyšl - město kultury a vzdělanosti" - otevření nové stálé expozice • regionální muzeum tel. 461 615 287
18. 7. Pá 18.00 TPP: Vodnická pohádka - Divadélko Romaneto Praha, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Poletíme? - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí  tel. 461 653 311
19. 7. So 17.00 I was born in your bed – vernisáž výstavy • zámecká jízdárna

21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Houseland - house, gogo, Djs Billy Bright, Mark Evill, Yoppa Parrot, P-Jay, Mylo Glenn, Lexinger, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

20. 7. Ne 10.00 a 14.00 Udělej si vlastní sgrafito - kurz výroby renesančního sgrafita s Davidem Zemanem, 160 Kč • regionální muzeum tel. 461 615 287
23. 7. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Pohoranka (dechová hudba, Sebranice) - občerstvení, vstup volný • Smetanův dům - park tel. 461 613 239

21.00 Wednesday party - taneční hity, Dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
24. 7. Čt 9.00 Výklad tarotových karet s Andreou Ševčíkovou - po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
25. 7. Pá 18.00 TPP: O zvědavém slůněti - Studio dell´arte České Budějovice, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Jablkoň - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
20.30 Noc na Karlštejně - rozmarný filmový muzikál (J.Rosák, P. Jančařík, L. Olšovský a P. Vítek), 260 a 290 Kč • I. zámecké nádvoří  tel. 461 613 239
21.00 Oldies 90s - výběr hitů 90. let, gogo, Dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

26. 7. So 18.00 Koncert v rámci houslových kurzů prof. Vítka • malý sál Smetanova domu 
21.00 Dance Párty - dj Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 DCUK Talent 2014, round 2 - taneční hity, Dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
21.30 James Blond - divadelní komedii uvádí DS Jednou za rok, vstupné 100 Kč • Klášterní zahrady  tel. 777 637 888

Mother’s Angels - koncert • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718 
27. 7. Ne 10.00 O vodníku Řešátkovi - pohádku pro děti uvádí pražské divadlo Harmonika, vstupné 50 Kč • Klášterní zahrady   tel. 777 637 888

10.00 a 14.00 Udělej si vlastní sgrafito - kurz výroby renesančního sgrafita s Davidem Zemanem, 160 Kč • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00 Josef Matička: Dar Litomyšli - komentovaná prohlídka s kurátorem M. Šimkem • Městská obrazárna ve II. patře zámku   tel. 461 614 765

30. 7. St 9.20 Výlet vláčkem do Tržku - s sebou odrážedla, malá kola, kočárky atd. • odjezd z vlakového nádraží v 9:33 tel. 732 141 575
19.30 Středa, hudby vám třeba: Willow Lake (rock, Litomyšl) + host - občerstvení  zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - park tel. 461 613 239
21.00 Wednesday party - taneční hity, Dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

1. 8. Pá 18.00 TPP: Sněhurka a sedm trpajzlíků - Divadlo Koráb Brno, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Ivan Hlas Trio - folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

2. 8. So 18.00 Koncert v rámci houslových kurzů prof. Vítka • malý sál Smetanova domu 
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

6. 8. St 8.45 Výlet na dětské hřiště v Chocni - s sebou svačinu, pití, pláštěnku, peníze atd. • odjezd z autobusového nádraží v 8.55 tel. 732 141 575
19.30 Středa, hudby vám třeba: Náhoda (folk - pop, Litomyšl) - občerstvení zajištěno, vstup volný • Smetanův dům - park tel. 461 613 239

9. 8. So 19, 20, 21, 22 Valdštejnové otevírají divadlo - noční divadelní prohlídky zámku, vstupné 120 Kč • zámek tel. 461 615 067

v Litomyšli v červenci 2014?

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE
do 6. 7. Paříž, Paříž…! • zámecký pivovar – přízemí • denně 10-17
do 28. 9. Josef Matička: Dar Litomyšli • Městská obrazárna, II. patro Státního zámku Litomyšl • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 31. 8. Josef Váchal: Mystik neukázněný • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 17. 8. Stanislav Kolíbal – 4 FÁZE • Galerie Miroslava Kubíka • denně 10-17 (od 7. 7. pouze Čt-Ne 10-17)
do 31. 7. Střet světů • Galerie Kroupa • denně 10-18
do 28. 9. Petr Kvíčala – Zig Zag • White Gallery, Osík u Litomyšle • denně 13-17
do 30. 9. Anna Macková – Jiný pohled • Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 14. 9. Litomyšl včera a předevčírem • Červená věž, areál fakulty restaurování • Po-Pá 8-15.30, So-Ne 10-17
do 6. 7. Jeden ze čtyř • Ateliér konzervace a nástěnné malby - piaristická kolej, Litomyšl • otevřeno v závislosti na SL a po domluvě na sekretariátu děkanátu FR tel. 466 036 590
do 6. 7. Ladislav Kukla – Uvnitř krajiny • zámecký pivovar Litomyšl • denně 10-17
od 17. 7. do 14. 9. Fenomén Boštík • Regionální muzeum Litomyšl • Út-Ne 9-12 a 13-17
stálá expozice Srdce pro Václava Havla • zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-18 



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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
So 5. 7. X-Men: Budoucí minulost ve 3D - film USA, fantasy / akční, 132 min., český dabing, 130 Kč
Ne 6. 7. X-Men: Budoucí minulost - film USA, fantasy / akční, 132 min., české titulky, 100 Kč
St 9. 7. Ranhojič - film Německo, dobrodružný / drama / historický, 150 min., 80 Kč
Čt 10. 7. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel - film Švédsko, drama, české titulky, 114 min., 100 Kč
So 12. 7. Na hraně zítřka ve 3D - film USA, akční / sci-fi, české titulky, 114 min., 110 Kč
Ne 13. 7. Na hraně zítřka - film USA, akční / sci-fi, české titulky, 114 min., 90 Kč
St, Čt 16., 17. 7.  Love song - film USA, komedie / drama / romantický / hudební, 104 min., české titulky, 110 Kč
So 19. 7. Úsvit planety opic ve 3D - film USA, sci-fi / akční / drama / thriller, 130 min., české titulky, 150 Kč
Ne 20. 7. Úsvit planety opic - film USA, sci-fi / akční / drama / thriller, 130 min., české titulky, 120 Kč
St 23. 7. Ida - film Polsko / Dánsko, drama, 80 min., české titulky, vstupné 80 Kč
Čt 24. 7.  Dokument: Magický hlas rebelky - film ČR, dokumentární, 75 min., 100 Kč
So 26. 7.  Hercules ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 120 min., český dabing, 150 Kč
Ne 27. 7. Hercules - film USA, animovaný / dobrodružný / komedie, 120 min., české titulky, 120 Kč
St, Čt 30., 31. 7.  Chraň nás od zlého - film USA, krimi / horor / thriller, 112 min., české titulky, 100 Kč
So, Ne 2., 3. 8.  Zejtra napořád - film ČR / Slovensko, drama / komedie / romantický, 98 min., 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  5. 7.  Khumba ve 3D - film Jižní Afrika, animovaný / dobrodružný, 85 min., český dabing, 110 Kč
Ne  6. 7.  Khumba - film Jižní Afrika, animovaný / dobrodružný, 85 min., český dabing, 90 Kč
So, Ne 12., 13. 7.  Mikulášovy patálie na prázdninách - film Francie, komedie, 90 min., český dabing, 110 Kč
So 19. 7.  Zloba, královna černé magie ve 3D - film USA, fantasy / drama, 97 min., český dabing, 130 Kč
Ne 20. 7.  Zloba, královna černé magie - film USA, fantasy / drama, 97 min., český dabing, 80 Kč
So 26. 7.  Jak vycvičit draka 2 ve 3D - film USA, animovaný / komedie, 105 min., český dabing, 120 Kč
Ne 27. 7.  Jak vycvičit draka 2 - film USA, animovaný / komedie, 105 min., český dabing, 100 Kč
So  2. 8.  Letadla 2: Hasiči a záchranáři ve 3D - film USA, animovaný / komedie, 90 min., český dabing, 150 Kč
Ne  3. 8.  Letadla 2: Hasiči a záchranáři - film USA, animovaný / komedie, 90 min., český dabing, 120 Kč
LETNÍ KINO, Sportovní areál za sokolovnou Začátky představení se setměním
Pá  4. 7.  Čtyřlístek ve službách krále - film ČR, animovaný / fantasy, 90 min., 50 Kč
Pá 11. 7.  Křídla Vánoc - film ČR, drama / komedie, 110 min., 50 Kč
Pá 18. 7.  Plán útěku - film USA, akční / thriller, 115 min., 50 Kč
Pá 25. 7.  Já, padouch - film USA, animovaný / komedie / sci-fi, 90 min., 50 Kč
Pá  1. 8.  Kameňák 4 - film ČR, komedie, 90 min., 50 Kč

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 8-12     ww.generace89.cz. nebo tel. 737 941 829
do 30. 12. Šárka Hrouzková: Obrazy - prodejní výstava obrazů • Galerie v Antikhotelu Sofia • denně  
do 6. 7. Smetanova Litomyšl na talíři - festivalové menu • Hotel Zlatá Hvězda • denně od 11.00 
do 31. 7.  Abstrakce v přírodě - výstava prací Markéty Doležalové, Terezie Pavlišové a Jiřího Pečínky • zámecké infocentrum • 9.00-17.30
do 30. 9. Proč bychom se netěšili... - interaktivní program • Rodný byt B. Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
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
do 14. 9. Karel Malich 90 - výstava grafických prací z let 1993-2014 •  Galerie Zdeněk Sklenář • denně 10-18, od 7. 7. Čt-Ne 10-17
do 30. 8. Klub tvořivých knihovníků - putovní výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 12. 7. do 13. 7. Borůvkový víkend - borůvkové hody • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00
od 17. 7. do 14. 9. Retrogaming aneb Počátky osobních počítačů u nás - interaktivní výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 19. 7. do 20. 7. Makrely po Chorvatsku na žhavém uhlí • Sportovní areál za sokolovnou • od 11.30
od 19. 7. do 5. 9. I was born in your bed – výstava • zámecké návrší • denně 10-18
od 4. 7. do 5. 7. Čerstvé hamburgery z grilu a hudební vystoupení Mirečka Koupila Na Výsluni od 17.00
od 11. 7. do 12. 7. Rožnění vepřové krkovice • Na Výsluní • od 17.00
od 18. 7. do 19. 7. Vepřové, kuřecí a hovězí steaky • Na Výsluní • od 17.00
od 25. 7. do 26. 7. Udíme a grilujeme makrely, kapra a sivena • Na Výsluní • od 17.00 

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-18.00           So-Ne 9.00-14.00 
Zámecké informační centrum otevřeno:        Po 9.00-16.00                 Út-Ne 9.00-17.30

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



Věž staré radnice
hořela: Ne, nebojte,
bylo to jen „jako”.
Hasičské jednotky si
v pátek 13. června
vyzkoušely zásah
pro případ, že by
k podobnému ne-
štěstí došlo. Na ob-
jektu staré radnice
v minulosti během
požárů shořela
malá věž, která bý-
vala na vlastní bu-
dově a nebyla již

obnovena. Shořela i dřevěná pavlač na velké
věži. Po ohni roku 1814 zaznamenala radnice
velké úpravy. Věž byla o 4,4 m nadezděna a po-
kryta plechem.                       Foto Tomáš Čermák
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Události ve fotografiích

Haló, haló, koťata!: Ve čtvrtek 12. 6. 2014 od-
poledne na II. MŠ v Litomyšli měly „sraz” děti,
které se loučily se školkou v roce 2012 a 2013.
Setkání bylo milé i díky rodičům. Když se sejde
správná parta dětská i dospělácká, ani nekolika-
měsíční odloučení nic nezmění.
A tak jsme zase zpívali, tancovali, soutěžili a ho-
dovali. Všeho bylo dost, jen času málo.
Krásné prázdniny všem přejí děti, učitelky
a všichni zaměstnanci II. MŠ

Světlana Štyndlová, foto Ivana Mlejnková

Pohár Her mateřských školek zůstal v Lito-
myšli: Ve středu 11. června se na stadionu na
Černé hoře uskutečnily již šesté Hry mateřských
škol. Zúčastnily se jich na dvě stovky malých
sportovců z dvaceti mateřských škol z Litomyšl-
ska. V hodu do dálky bylo nejlepší družstvo A z 1.
mateřské školy Litomyšl, nejlepší čas v překáž-
kové chůzi si připsalo družstvo B z 2. mateřské
školy Litomyšl, ve skákání v pytli byly nejlepší
děti z Mateřské školy v Lubné, v žabácích nejdál
doskákala družstva A a B z 2. mateřské školy Li-
tomyšl a ve štafetovém běhu měli nejlepší čas
sportovci družstva B 2. mateřské školy Litomyšl.
Jak je z těchto výsledků patrné, nejlépe si vedlo
družstvo B z 2. mateřské školy Litomyšl, které si
nakonec odneslo pohár pro celkového vítěze. Na
druhém místě skončily děti ze Sebranic, třetí pří-
čku vybojoval tým z Cerekvice nad Loučnou,
čtvrté byly děti z 3. mateřské školy Litomyšl
(družstvo A) a o páté místo se podělila Lubná,
Janov a 1. mateřská škola Litomyšl (družstvo A). 

První etapa cyklostezky zkolaudována: Kon-
cem června byla zkolaudována cyklostezka
z Nedošína do Tržku. Jde o první etapu plánova-
ného cyklopropojení Litomyšle s Vysokým
Mýtem. Hotová část měří 1 161 metrů, má asfal-
tový povrch a je obousměrná. Určena je vý-
hradně cyklistům a bruslařům. Začíná na konci
Nedošína u mostu nedaleko posilovny Real gym
a v Tržku ústí na silnici u rybníka Borec. 
Na snímku zleva Radomil Kašpar, místostarosta
Litomyšle, Miroslav Krýda, starosta Tržku, a Mi-
chal Kortyš, starosta Litomyšle. 

Bleší trhy a Větrání šatníků opět na Špitálku:
Pokud máte rádi „blešáky”, jistě jste nechyběli
14. června na Toulovcově náměstí. Letos byl
první, ale rozhodně ne poslední. Ten další se spo-
lečně s Větráním šatníků koná už 12. července od
8.00 do 11.30 hod. A ať již prodáváte nebo kupu-
jete, vězte, že výtěžek z Bleších trhů opět půjde
na projekt Prima odpoledne, který podporuje
znevýhodněné děti ve věku 6-11 let.

Text a foto Marcela Šauerová

Starodávný jarmark: V sobotu 21. června pat-
řila horní část Smetanova náměstí prvnímu le-
tošnímu Starodávnému jarmarku. Nabízený
sortiment se nelišil od předchozích trhů. Znaveni
nakupováním se lidé mohli posadit před pódium
a vyslechnout si některé z hudebních vystoupení
a k tomu zakousnout třeba palačinku, klobásu či
bramborák. 

Ouvertury – novinka letošní Smetanovy Lito-
myšle: První z řady lektorských úvodů patřil Fi-
garově svatbě. V zámecké jízdárně se diváci,
kteří na tuto operu 14. června přišli, mohli s dílem
a jeho nastudováním blíže seznámit prostřed-
nictvím Ondřeje Hučína, šéfdramaturga Opery
Národního divadla Praha. Lektorské úvody, nebo
také ouvertury, jsou jakýmsi pořadem o pořadu
a v některých případech je Smetanova Litomyšl
spojila s projekcí.                   Foto Tomáš Čermák 

Výstavy v Ateliéru Duke Bohemia představily
Bohdana Kopeckého v jiném světle i kapky
rosy sochaře Jiřího Dudychy: Koncem června
skončily výstavy „Bohdan Kopecký – Slovem”, která
představila vzkazy, bonmoty a vzpomínky vepsané
Bohdanem Kopeckým na druhou stranu obrazů,
které věnoval svým přátelům, a Kapka rosy Jiřího
Dudychy. Sochař zachytil pomíjivost okamžiku v pří-
rodě, šepotání kapek rosy na svých reliéfech. 

Restaurace Pod Klášterem
přijme
vyučeného kuchaře, 
nejlépe s praxí. 
Kontakt na tel: 602 712 703, 
nebo na adrese 
Restaurace Pod Klášterem, 
B. Němcové 158, Litomyšl.

Prodám samostatný, 
nadstandardní byt 

ve starší vile v Litomyšli, 150 m2, 1. patro. Krásná 
klidná lokalita. Cena dohodou. Tel. 604 958 876.
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Stránky www.unesco-czech.cz existují již
mnoho let v celkem jedenácti jazykových muta-
cích. Snažíme se prezentovat nejen dvanáct če-
ských divů světa, ale i další zajímavosti z měst
UNESCO. V roce 2013 zaznamenaly stránky 251
tisíc návštěv, což je o 36 tisíc víc než v roce 2012,
a dokonce o 99 tisíc víc než v roce 2011.    
Více než 150 tisíc návštěvníků je z České repu-
bliky, 22 tisíc z Polska, 10 tisíc z Německa, bez-
mála 9 tisíc z Japonska a 7 tisíc z Ruska. Nejvíce
se lidé zajímají o sekci UNESCO památky.
Webu Českého dědictví UNESCO se dostalo vel-

kého vyznamenání. Národní knihovna ČR si
stránky www.unesco-czech.cz vybrala do pro-
jektu archivace, která probíhá 6x ročně. Tyto
stránky budou díky tomu i v budoucnu k nahléd-
nutí všem zájemcům zpětně. 
V poslední době byly provedeny drobné úpravy
a zpřehlednění menu. „Největší novinkou je re-
alizace fotogalerie pro odborníky,” říká progra-
mátor Vítek Pechanec a vysvětluje: „Po
jednoduché registraci je možné volně čerpat
profesionální fotografie pro tiskové výstupy spo-
jené s UNESCO místy.” V tuto chvíli nabízí svazek

obcí k využití více než 500 fotografií ze všech
českých a moravských památek UNESCO. Ces-
tovní kanceláře a agentury mohou využít také
obsáhlý katalog, ve kterém jsou potřebné infor-
mace pro naplánování výletu či zájezdu. Katalog
je na webu ve formátu pdf i jako e-book. 
Věříme, že běžný návštěvník webu ocení nejen
množství informací, ale také aktuální kalendář
akcí, příspěvky v sekci multimédia, nekonečnou
soutěž a řadu her, případně e-shop. Oblíbený je
také newsletter s pozvánkami do měst, který se
objeví zaregistrovaným zájemcům v mailu vždy
začátkem měsíce.                Michaela Severová, 

výkonná ředitelka svazku obcí 
České dědictví UNESCO

Druhá povodeň roku 1984 přišla nečekaně 12.
července  večer. Nebe svítilo blesky  a opět se
voda dostala do města přes prokopanou primá-
torskou hráz a zahradami Lidické ulice se  kolem
domku Kratochvílových  dostala do nižších za-
hrad a jako minule poničila domy na Šmilov-

Po stopách let minulých – díl 31.
Povodeň 1984 – červenec

seriál

ského ulici. Také řeka Loučná se naplnila a při-
dala se ničit. Vystoupila z břehů, strhla lávky na
Lánech a zatopila sklepy domů na Komenského
náměstí. Opět se vytvořilo jezero na dolní části
náměstí a voda poškodila domy, obchody a pro-
vozovny. Dosáhla výšky kolem 130 cm. Na ploše

náměstí zbylo více bahna a škody byly rozsáhlé.
K obrázkům není třeba komentáře, samy doklá-
dají tragédii, která ve městě nebyla od roku
1940.

Foto a komentář připravil Miroslav Škrdla

Nová fotogalerie na webu UNESCO
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Mladá rodina koupí dům 
do 1500 000 Kč se zahradou
Litomyšl a okolí. Tel: 734 255 150

Prodám zemědělskou 
usedlost

(629 m2, zahrada 2600 m2)  v obci Netřeby – 7 km
od Litomyšle. Tel. 602 113 053

Letní pecky, poznej
všecky – zážitky 
na celé léto
Adrenalinové atrakce na Dolní Moravě, projížďky
na koních v Železných horách, gastronomický
ráj v Litomyšli, výlet lodí po Labi i letní kino
v Pardubicích. Stačí navštívit pět ze dvou desítek
turistických míst, získat v každém razítko do
Vandrovní knížky a kromě nevšedních zážitků
mohou výletníci a cestovatelé hrát o atraktivní
ceny. S letošní cestovatelskou soutěží Letní
pecky, poznej všecky, kterou Pardubický kraj
a Destinační společnost Východní Čechy pořá-
dají už třetím rokem, se nikdo nudit nebude. Za-
pojit se můžete do 15. 9. 2014.
„Zažít něco nového, vzrušujícího, zábavného, to
je spojující motiv letos vybraných turistických lo-
kalit. Na své si přijde určitě každý – milovníci
akční dovolené vyzkoušejí třeba terénní horské
káry v Českých Petrovicích, fanoušci historie
zase prohlídky hradů, zámků a českosloven-
ského opevnění s průvodci v dobových unifor-
mách, ctitele léta u vody čeká rybolov v Lázních
Bohdaneč nebo vodní radovánky v Pardubicích,”
vyjmenoval některé ze zapojených soutěžních
míst krajský radní René Živný, který je zodpo-
vědný právě za turistický ruch a volnočasové ak-
tivity. 
„Ctitelé moderních technologií budou moci opět
přes QR kódy odpovídat na záludné otázky
v každé destinaci. Po odeslání odpovědi se jim
jako bonus zobrazí seznam nejbližších turistic-
kých míst v okolí,” doplňuje podrobnosti o druhé
soutěži René Živný. „V  soutěži Vyfoť kód a vy-
hraj tablet vítězí ten, kdo navštíví nejvíc soutěž-
ních míst a správně zodpoví otázky.” 
„Ze zaslaných Vandovních knížek v září vylosu-
jeme 20 výherců,” upřesnil René Živný. O co se
hraje? První cenou je wellness víkend pro dvě
osoby v hotelu Vista na Dolní Moravě, druhého
vylosovaného čeká ubytování s polopenzí na
jednu noc pro dvě osoby na hradě Svojanov
včetně prohlídky hradu a ani ostatní nepřijdou
zkrátka.
Vandrovní knížky jsou k dispozici na všech za-
pojených místech a také v informačních cen-
trech v kraji. Podrobné informace k soutěži jsou
k dispozici na www.vychodnicechy.info
a www.pardubickykraj.cz/letni-pecky.
Zapojená soutěžní místa: Dělostřelecká tvrz
Hůrka – Klášter Hora Matky Boží – Dolní Morava
relax&sport resort – Zámek Slatiňany – Švý-
cárna Slatiňany – Rekreační lesy Podhůra – Po-
klad v geoparku Železné hory – Průmyslové
muzeum Mladějov a mladějovská úzkokolejka –
Muzeum řemesel Letohrad – Zámek Moravská
Třebová – Gastronomie v Litomyšli – Zámecké
sklepení Litomyšl – Originální fotografie z Chol-
tic – Tradice a historie na Veselém Kopci – Hrad
Svojanov – Vodní radovánky a atrakce v centru
Pardubic – Sportareál České Petrovice – Výletní
loď Arnošt z Pardubic – Železnými horami na
koni – Pardubické letní kino – Lanové centrum
Pardubice – Na rybolov do Lázní Bohdaneč 

Kateřina Procházková



18

ZŠ U Školek má 2. místo 
v mezinárodní soutěži 
V České republice hraje florbal přibližně 1500
týmů, což je nespočetně hráčů, kteří florbal hrát
umějí. Naši hoši z 8. a 9. třídy reprezentovali naši
školu a Českou republiku v mezinárodní soutěži.
Tato soutěž se konala ve čtvrtek a v pátek 19. 6.
a 20. 6. 2014 na Slovensku v Trnavě. Kluci na-
stoupili trochu s obavami, protože jsou zvyklí
hrát v kvalitnějších podmínkách. Zápasy byly
dramatické, plné zvratů, herních kombinací
a taktik, jak porazit kvalitní soupeře ze Sloven-
ska a z Maďarska. Velké napětí a nervy panovaly

nejen mezi hráči, ale i mezi trenéry. Také diváci
si přišli na své, hra byla opravdu zajímavou po-
dívanou. 
Naši chlapci ze ZŠ U Školek předvedli všem, že
florbal mají v krvi. Perfektně se orientují na hřišti,
zvládají techniku hole, umějí hrát poziční hru,
která směřuje k přesné a tvrdé ráně a promyš-
leným tahům na branku. Dynamika hry našich
hráčů byla také potvrzena týmovou hrou a dob-
rou obranou.
Každý z kluků má na výsledku nějakou zásluhu.
Nejlepší a nejproduktivnější výkon podali Patrik
Petr, Dominik Voříšek, Jiří Žák, Štěpán Švec, Jan
Kašpar, Vojta Toman, Pavel Kovář a Pavel Tmej
za přispění našeho brankáře Pavla Zvěřiny. 
Patrik Petr získal cenu nejlepšího hráče turnaje.
Náš tým dovezl nádherný stříbrný pohár, diplom
a medaile. Jedná se skutečně o nadstandardní
výkon našich starších žáků a také o mimořádný
úspěch naší školy při reprezentování v zahraničí.
Radost ze 2. místa byla proto veliká.
Děkujeme za podporu všem, kteří našemu flor-
balovému týmu fandili. Věříme, že jsme důstojně
reprezentovali nejen naši školu, ale celé město
Litomyšl a Českou republiku.

Text a foto Mgr. Vítězslav Vích

Zápis do MŠ podle
nového systému
využije město
i příští rok

Podle nového systému se uskutečnil 28. května
zápis do litomyšlských mateřských škol. Rodiče
měli možnost v jednom termínu a na jednom
místě zapsat svoje ratolesti do vybrané školky.
Žádostí o přijetí evidovaly ředitelky 133. Ne
všechny děti však budou moci v září do školky
nastoupit. 
„Nemohu říct, jestli se nám nový způsob zápisu
osvědčil, měli jsme jak pozitivní, tak negativní
signály,” říká místostarosta Litomyšle Radomil
Kašpar a dodává: „Výhodou pro nás je, že na
jednom místě sledujeme všechny děti. Po zápisu
víme, kdo je kde zapsaný. V minulosti se nám
stávalo, že rodiče podali hned dvě přihlášky na
různé školky.” Podle jeho slov se na novém sy-
stému nic zásadního měnit nebude, pouze se
upraví doba, po kterou budou moci rodiče přijít.
Kolem 17. hodiny už nikdo k zápisu nedorazil. 
Rodiče se o přijetí či nepřijetí dítěte dozvěděli 13.
června, kdy každá mateřská škola zveřejnila pře-
hledy a seznam byl také na webových stránkách
města. Nakonec je přijato na I. MŠ 34 dětí, na II.
MŠ 47 dětí a na 3. MŠ 36 dětí. 

Text a foto Jana Bisová

Diskotéka pro 
pokročilé začátečníky 
aneb Jak se chodí 
za holkama
Ve středu 18. června se na Základní škole U Ško-
lek uskutečnila šestá premiéra školního divadla
ŠMRNC. Sedmnáct dětí od čtvrté do deváté třídy
pod vedením V. Hýblové a V. Šauera nacvičilo ve-
selé kabaretní pásmo scének, písniček a vyprá-
vění „Diskotéka pro pokročilé začátečníky aneb
Jak se chodí za holkama". Účinkující děti s vtipem
a nadsázkou předvedly scénky o problémech
s namlouváním od prvobytně pospolné společ-
nosti až do dneška. Při premiéře bylo vzpome-
nuto na mimořádně úspěšné uvedení této hry
právě před 30 lety ve Vitamínu „S”, který ji tehdy
reprízoval celkem 43x. 

Text a foto Vladimír Šauer
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pozvánky 

Císař stráví noc v Litomyšli
Neuvěřitelných devět let uvádí soubor složený
z poberounských profesionálů i ochotníků původní
muzikál Noc na Karlštejně. Známý divadelní kus na
motivy Jaroslava Vrchlického dosud zhlédlo přes
čtyřicet tisíc diváků po celé České republice. Jednu
z letošních repríz bude 25. července od 20.30 hod.
hostit I. nádvoří zámku v Litomyšli. 
Původní muzikál Noc na Karlštejně poberounský
soubor prvně uvedl na nádvoří zámku Dobřicho-
vice v létě 2006. Od samého začátku v něm
vedle místních ochotníků excelovali Vladimír
Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek či brilantní kytarista
Štěpán Rak. Vladimír Čech nás sice loni opustil,
ale v roli Otce vlasti jej zastoupil jiný skvělý herec
– Václav Vydra. Ve vášnivém líbání císařovny Eli-
šky se střídá s exministrem zemědělství Petrem
Bendlem, který jej v úloze Karla IV. alternuje. Do
souboru navíc postupně přibyly další populární
tváře: Lumír Olšovský, Petr Jančařík či Jan Matěj
Rak. 
Výše zmíněné profesionály doplňují ostřílení
a mnoha rolemi prověření ochotníci – Monika
Vaňková v roli císařovny Alžběty, Pavla Švédová
v roli Aleny, Karel Král v roli purkrabího, Petr
Říha v roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic, jeho

žena Alena v roli hofmistryně Ofky a další. Kos-
tým zbrojnoše (není-li císařem Karlem) obléká
bývalý ministr a hejtman Petr Bendl, sbor manů
je sestaven z několika starostů poberounských
obcí, respektive měst. Spolu s herci a zpěváky
účinkují šermíři a metači ohně, nechybí ani koza
či kůň. 
Všechna dosavadní představení muzikálu byla
vyprodaná. Rekord drží reprízy na hradě Střekov
(2012) a na louce u mostu v Karlštejně (2007),
které vidělo 1 500, resp. 1 400 diváků. Loni se
hrálo i přímo na nádvoří hradu Karlštejna, kde
byla divadelní Noc na Karlštejně uvedena po-
prvé po čtyřiceti letech!
Poberounský soubor tedy Noc na Karlštejně
uvádí už deváté léto doslova po celé republice –
letos budou muzikál kromě „domovských” Dob-
řichovic a Litomyšle hostit také Mariánské
Lázně, zámky v Sychrově či v Mníšku pod Brdy
a hrad Křivoklát. Po několika letech se hra vrátí
na louku u karlštejnského mostu, naopak poprvé
se soubor vypraví za hranice, do slovenských
Jaslovských Bohunic.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Informač-
ním centru Litomyšl.                                      -red-

Opravené muzeum se otevře veřejnosti 17. července
Celková revitalizace litomyšlského muzea
probíhala od léta 2012 podle projektu předního
českého architekta Josefa Pleskota.
K nejvýznamnějším změnám patří dvě přístavby
k původní barokní budově. První z nich je sute-
rénní objekt směrem do Jiráskovy ulice, který se
zvnějšku projevuje velmi nenápadně, uvnitř
ovšem skrývá zcela unikátní pozůstatky arche-
ologicky odkryté cesty, hradby, brány a měšťan-
ských domů ze 14.–17. století. Druhou přístavbou
je originálně řešený vstupní objekt na boku
muzea. Díky těmto přístavbám a přemístění vět-
šiny odborných pracovišť muzea do nedalekého
zámeckého pivovaru se prostory přístupné náv-
štěvníkům více než zdvojnásobily. Muzeum tak
získalo dostatečné zázemí pro různé výstavní
i nevýstavní prezentační a vzdělávací aktivity.
Smyslem celé revitalizace bylo více otevřít mu-
zeum veřejnosti a vytvořit z něj místo poučení,
relaxace a zábavy, místo, v němž je příjemné po-
bývat. Brány muzea se veřejnosti poprvé ote-
vřou ve čtvrtek 17. července. A na co se můžete
těšit? Je to především nová stálá expozice věno-
vaná dějinám Litomyšle, dvě sezónní výstavy
(„Fenomén Boštík – Václav Boštík a jeho rodinní
výtvarní souputníci z Ležákova mlýna v Horním
Újezdu” a „Retrogaming – počátky osobních po-
čítačů u nás”. O obou výstavách se více dočtete
v samostatných článcích) či kurz renesančního
sgrafita. Nebude chybět ani letní dětská herna.

Nová stálá expozice: 
„Litomyšl – město kultury a vzdělanosti”
Expozice prezentuje nebývale bohaté dějiny Li-
tomyšle od jejich počátků až do současnosti.
Hned v úvodu, v suterénním ochranném objektu,
jsou prezentovány pozůstatky středověké a raně
novověké zástavby kolem tzv. scholastikovy
brány tak, jak byly archeology objeveny v minu-
lém roce. Vedle navazuje expozice zámeckého
návrší, kde je prostřednictvím 3D modelů a do-
kumentárního filmu představen pozoruhodný
a širší veřejnosti dosud téměř neznámý stavební
vývoj této lokality – od kláštera přes biskupství,
hrad s novým městem, zámecký areál, původní
piaristické budovy až po současný stav.
Další části expozice obsahují řadu unikátních
předmětů – mamutí kel nalezený v Litomyšli, ka-
tovský meč, iluminovaný graduál literátského

sboru ze 16. století, obrovskou Müllerovu mapu
Čech z 18. století, podmalby na skle, „Litomyšl-
ské nebe” s originálními osobními předměty
A. Jiráska, B. Němcové, M. D. Rettigové a dalších
osobností nebo staré tisky litomyšlské tiskárny
a ruční tisky a štočky Josefa Portmana.
Jedinečné jsou předměty technického chara-
kteru jako nejstarší fotoaparát v České repub-
lice, funkční replika Křižíkovy obloukové lampy
či motocykl ESO 500. Vedle stovek dalších his-
torických artefaktů, zbraní, malovaných střelec-
kých terčů, středověkých architektonických
článků či kuriozit zde naleznete nejrůznější his-
torické mapy, vyobrazení města i půvabné kari-
katury Quidona Šimka.
Pro (nejen) mladší návštěvníky je připraven
pestrý interaktivní program – můžete si vyzkou-
šet, jak staří kartografové měřili vzdálenosti,
hravou formou si ověřit své znalosti historie, ob-
léknout se do replik měšťanského a lidového ob-
lečení z 19. století či si zahrát hru Za starého
mocnářství. Nepřehlédnutelná je dětská expo-
zice s „replikou” litomyšlského náměstí v „dět-
ské” velikosti. Na závěr prohlídky si můžete
odpočinout při sledování některého z historic-
kých filmů o Litomyšli.
Expozice je koncipována pro širokou veřejnost,
od kulturních turistů po rodiny s dětmi. V nové
expozici se rozhodně nudit nebudete.

Udělej si vlastní sgrafito!
Unikátní projekt, při kterém si účastníci kurzu
mohou vyrobit vlastní renesanční sgrafito, se po
dvou letech vrací zpět. V roce 2012 se této akce
zúčastnilo přes 300 dětí a dospělých. Pro všechny,

kdo chtějí o prázdninách zažít něco netradičního,
otevíráme osm kurzů. Jejich hlavní součástí bude
tvorba sgrafita původními postupy. Každý účast-
ník si vytvoří své vlastní sgrafito. 
Motivem může být jednoduché psaníčkové sgra-
fito podle připravených šablon, nebo složitější
motiv vlastní volby. Vyrobené sgrafito uložené ve
speciální krabici si účastníci odnesou spolu s vý-
učním listem domů. Kurz opět povede restaurátor
David Zeman, autor známých novodobých sgrafit
ve Váchalově ulici v Litomyšli.
Kurzy se uskuteční v termínech 20. a 27. července
od 10 a 14 hodin, 10. a 17. srpna od 10 a 14 hodin.
Vstupné je 160 Kč/osobu. Vstupenky je možné za-
koupit v předprodeji v Městské galerii Litomyšl
v domě U Rytířů, Zámeckém infocentru a od 17. 7.
také přímo v regionálním muzeu. Doporučujeme
zakoupit vstupenku v předprodeji. Maximální
počet účastníků je 20 osob/kurz. Kurzy určené
dětem asi od 10 let pořádané ve spolupráci
s městskou galerií budou probíhat v prostorách
muzea. Více informací: Mgr. Hana Klimešová, kli-
mesova@rml.cz, tel.: 461 615 287, www.rml.cz.

Letní dětská herna 
Hrají si vaše děti rády? A co vy dospělí? Jestli
ano, tak právě pro vás je v regionálním muzeu
od 17. července do 31. srpna otevřena dětská
herna. Je to místo pro volné hraní dětí s rodiči
a najdete zde několik zastavení či koutků, kde
budou připravené různé aktivity určené nejen ke
hraní, ale také k tvoření. Děti si budou moci po-
hrát v oblíbeném muzejním domečku, skládat
puzzle, oblékat panenky a mnoho dalšího. Na
své si přijdou kluci i holčičky. Věříme, že náv-
štěva naší herny bude pro všechny příjemným
zážitkem a relaxací během prohlídky muzea.

-red-, foto archiv RML

Svaz tělesně 
postižených zve na
přátelské posezení
Svaz tělesně postižených v ČR o.s.,místní orga-
nizace v Litomyšli zve srdečně své členy a jejich
rodinné příslušníky na druhé přátelské posezení
v přírodě, které se koná 16. července v 16 hod.
v restauraci Na Výsluní (u atletického stadionu).
Pokud přijedete autem, je k dispozici velké par-
koviště.
V případě zájmu nahlaste svoji účast do 9. 7.
paní Marii Částkové na telefon 737 136 040. Na
setkání se těší výbor s předsedkyní Janou Flídro-
vou.                                                Miroslav Bárta

Retrogaming: 
Počátky osobních
počítačů u nás
Interaktivní výstava historických počítačů, která
se v Regionálním muzeu Litomyšl uskuteční od
17. července do 21. září, zachycuje historii výpo-
četní techniky od počátků po polovinu 90. let 20.
století. Největší pozornost je věnována počíta-
čovým hrám a domácím počítačům a konzolím
z 80. let – československým (IQ 151, PMD, Didak-
tik…) i zahraničním (Apple, Amstrad, Atari, Com-
modore, IBM, Nintendo, Sega, Sinclair…).
Návštěvník se seznámí nejen s velkými herními
hity (od Pac-Mana nebo Space Invanders přes
Prince of Persia po Doom nebo Street Fighter II.),
ale třeba i s dobovými herními časopisy.
Součástí výstavy je „pařanské doupě” – herna
s historickými počítači, herním automatem
i s moderními PC s emulátory.    Petr Chaloupka
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Žraloci „doplují” do zahrad v Litomyšli
Divadlo Harmonika zahraje pohádku O vodníku
Řešátkovi v neděli 27. července v Litomyšli
v Klášterních zahradách. Představení začíná v 10
hodin. 
Pro sedm slziček rozmilé rusalky hastrman Ře-
šátko vydal se do dálky... Tak začíná pohádka
pražského divadla Harmonika. „Na příběhu vod-
níka Řešátka, který putuje pro sedm slziček ru-
salky, děti pochopí, jak vypadá koloběh vody
v přírodě,” přibližuje děj Květuše Soukupová,
dramaturgyně Dobrého divadla Litomyšl. S her-
cem Markem Vojtěchem Dobré divadlo spolu-
pracuje již po několikáté. „Jeho pohádky jsou
zárukou kvality. Z jednoduchých příběhů se děti
poučí a zazpívají si s hercem, který je doprovází
na harmoniku,” dodává dramaturgyně Souku-
pová. 

Dobré divadlo Litomyšl si zakládá na kvalitních
představeních pro nejmenší diváky. „Naši kluci
jsou vždy nadšení a celé odpoledne vypráví zá-
žitky. Konečně někdo dělá super zábavu pro děti,
navíc poučnou, a nechce za to majlant,” říká Jar-
mila Kovářová, maminka malého Honzy a Vítka.
Představení musí děti především zaujmout. Na to
dbá dramaturgyně Dobrého divadla. „Při výběru
pohádky je důležité, aby se malé děti nenudily
a odnesly si z pohádky poučení. Proto se soustře-
dím na divadla, která aktivně děti zapojují do pří-
běhu, zvou je k sobě na jeviště nebo naopak jdou
herci za dětmi,” vysvětluje Květuše Soukupová. 
Pohádka O vodníku Řešátkovi je vhodná pro děti
od tří let. Vstupenky lze koupit přímo na místě
za 50 korun.

Iveta Nádvorníková, tisková mluvčí DD

Rok se s rokem sešel a jsou zde opět
houslové kurzy profesora Vítka
Již podevatenácté se do Litomyšle sjedou mladí
houslisté s celého světa, aby se od 20. července
do 10. srpna zúčastnili mistrovských houslových
kurzů profesora Milana Vítka. Stejně jako loni se
jedná pouze o houslové kurzy, viola a violoncello
chybí. Studenty k zdokonalení hry opět povede
prof. Milan Vítek z Oberlin College Conservatory

of Music v USA a profesor Per Enoksson z Eds-
berg, Royal Academy of Music ve Stockholmu.
Veřejnost se může těšit na koncerty, které se
uskuteční v malém sále Smetanova domu vždy
od 18.00 hodin v sobotních termínech 26. čer-
vence, 2. srpna a 9. srpna.

-bj-

pozvánky 

Kroužek Jihočechů
Přeji všem členům Kroužku Jihočechů pěkné
letní dny a mnoho zajímavých zážitků a těším se
na setkání 18. září v restauraci U Slunce. 

Jana Kroulíková

Václav Boštík 
a jeho rodinní 
výtvarní souputníci
z Ležákova mlýna 
Regionální muzeum v Litomyšli otevře nově zre-
konstruovanou hlavní budovu výstavou věnova-
nou výtvarníkům pocházejícím z tzv. Ležákova
mlýna v Horním Újezdu. Jejich ústřední postavou
je Václav Boštík (1913–2005), malíř, grafik, ilu-
strátor, typograf a restaurátor, který náleží
k našim vrcholným výtvarným umělcům. Nebyl
však jediným malířem, který v tomto mlýně vy-
rostl. Doprovázejí jej totiž další tři příslušníci
Boštíkova rodu, malíři samouci, jejichž díla zr-
cadlí nebývalé výtvarné nadání.

Jan Boštík 
se svým 
obrazem 
zachycujícím
historickou
podobu 
Ležákova
mlýna, 
80. léta. 

I was born in your bed

Výstava multimediálního umělce Daniela Pešty,
kterou vytvořil pro Benátské bienále 2013, bude
v komplexní podobě uvedena poprvé také v Če-
chách. Projekt, jemuž vévodí dva velkoformá-
tové videoarty, se zabývá fenoménem romské
otázky a individuálního postoje jedince k této
problematice. Výstava bude probíhat od 19. 7.
do 5. 9. 2014 v zámecké jízdárně v Litomyšli. 
Atraktivní výstavní prostor přivítá projekt, který
vznikl v minulém roce za přispění Sdružení rom-
ských občanů v Lysé nad Labem pro Benátské
bienále 2013. „Výstava je pojmenována podle
videoartů, v nichž účinkuje skupina dětí: Iwas
born in your bed – Narodil jsem se ve tvé posteli.
Jejich myšlenka je postavena na jednoduchém
principu školních fotografií a typickém rozesta-
vění této upomínkové kompozice. Zde však děti
své tváře postupně zakrývají,” vysvětluje jedna
z organizátorek akce Helena Marie Hendrych. Již
sám název upozorňuje na způsob, jakým větši-
nová populace romskou otázku vnímá. „Pře-
mýšlíme o životě Romů jako o něčem, co je
mimo naše bytí. Představme si však hypotetic-
kou situaci obráceného osudu, tedy, že já se na-
rodím jako Rom? Možná bychom sami v sobě
našli netušené vzorce chování a začali se pro-
jevovat odlišně, tedy, jak se dnes zjednodušeně
říká, „problematicky”. Snad z pudu sebezá-
chovy, možná ze strachu, možná z rezignace.

Ale ani jeden z těchto faktorů není kompatibilní
se slovem naděje,” říká o projektu autor výstavy
Daniel Pešta. 
Velkoformátové videoarty jsou doplněny cyklem
drobných portrétů dětí, které nutí návštěvníka
přistoupit blíž a vyjadřují spíš výraz osobnosti,
než dokonalou podobu. Každý portrét je podtr-
žen větou I´m Gypy and you? (Jsem Róm a ty?),
která odkazuje k hrdosti „na svůj původ” tolik
potřebné pro zdravý vývoj, nejen romských dětí.
„Multimediální umělec Daniel Pešta uvede také
svůj cyklus asambláží, objekty a videa, které vy-
užívají jako kompoziční prvek různobarevné si-
likonové masky, které svou měkkostí
a poddajností kontrastují s tvrdostí, s jakou je
společnost mnohdy rozdělena,” upřesňuje or-
ganizátorka a dodává: „Projektu je věnována
webová stránka www.iwasborn.cz, kde je k dis-
pozici krátká videoupoutávka k výstavě, která
vznikla přímo pro její litomyšlské uvedení.” Jan
Odstrčil, autor spotu, uvádí: „Podtrhuje myš-
lenku výstavy, respektive její název I was born
in your bed. Jde v něm o princip rulety, kdy si
nikdo nevybírá, komu se narodí a jakou barvu
pleti bude mít.” Záměrem bylo vytvořit dílo,
které by podtrhovalo záměr Daniela Pešty
a slova jako vyloučení a segregace jsou podle
Odstrčila obsažena v dynamickém sletu obrazů.
Uvedení v Litomyšli bylo inspirováno událostmi
minulého léta a podzimu, pouličními boji a pro-
jevy nesnášenlivosti. Závažný problém nejpo-
četnější menšiny v našem státě zde bez
pochyby je a jeho uspokojivé řešení je stále vel-
kou otázkou. Jisté však je, že nenávist a násilí
není odpovědí, naopak může vést pouze k lid-
ským tragédiím. 
Výstava I was born in your bed bude zahájena
19. 7. v 17.00 hod. v prostorách zámecké jízdárny
v Litomyšli a potrvá do 5. 9., otevřeno denně
10.00-18.00 hod. Na organizaci se podílí Zá-
mecké návrši Litomyšl p. o., Muzeum Montanelli
a Pontopolis o. s.

-red-, foto Daniel Pešta

Prvním z nich je malířův otec Václav Boštík st.
(1887–1950), který se vedle malování věnoval
také hudbě a fotografování. Mezi jeho pracemi
lze nalézt i takové, jež byly donedávna považo-
vány za díla raného období jeho staršího syna.
Pozoruhodnou osobností je jeho bratr František
(1883–1964), katolický kněz, gymnaziální profe-
sor, básník, cestovatel, fotograf a malíř, který
prožil většinu života v Chotěboři. Dalším mužem,
jehož díla lze na výstavě spatřit,  je mladší syn
Václava Boštíka st. Jan (1915–2000), který stejně
jako jeho bratr Václav zdědil po otci hudební
i výtvarné nadání. Někteří z výše uvedených při-
tom spolu již v Litomyšli svá díla prezentovali –
Václav Boštík st. se synem Václavem na II. lito-
myšlském výtvarném salonu v roce 1945 a bratři
Jan a Václav na Výtvarné Litomyšli v roce 1989. 
Záměrem výstavy je ukázat uměleckou hodnotu
tvorby rodinných souputníků jednoho z našich nej-
větších malířů 20. st. a zároveň poukázat na spo-
lečné rysy rané tvorby Václava Boštíka s díly jeho
příbuzných. Tímto projektem chtějí jeho tvůrci ro-
dinný kruh Boštíkových uzavřít a přidat k nim ales-
poň několik dochovaných děl jejich bratra a strýce
Františka, který k nim neopomenutelně patří.
Představeno bude také několik děl současného
majitele mlýna Jana Boštíka ml. (*1947). 
K zajímavostem výstavy, která potrvá od 20.
července do 14. září a k níž vyjde doprovodná
publikace, patří prezentace řady dosud zcela ne-
známých či veřejně nevystavených děl Václava
Boštíka s tematikou rodného kraje. Akci fi-
nančně podpořily firmy S:LUKAS, s. r. o., a TAU-
RUS TRANS, spol. s r. o., obec Horní Újezd
u Litomyšle a její starosta Radek Boštík, za což
jim srdečně děkujeme.                   Martin Boštík, 
Regionální muzeum v Litomyšli, foto archiv RML
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LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 12. července od 13.00 / náměstí Míru
Pivní slavnosti – ochutnávky piva, kvalifikace na
mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů, hudba.
• 25.–26. července / areál rybníka Rosnička
Rosnička 2014 – hudební festival současnosti.
• 1. srpna od 18.00 / hasičská zahrada Svitavy-Lány
Zahradní bigboš – Franta Černý & Povijan, Jolly Joker,
Mother´s Angels, Kloaka, Torzo, ZCG.
• 13. a 27. července od 16.00 / park J. Palacha
Promenádní koncerty – k poslechu a promenádě
hrají dechové orchestry ze Svitav i okolí.
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• do 31. srpna / Centrum B. Martinů
Co Čech, to muzikant – výstava
• do 31. srpna / Centrum B. Martinů
Jiří Trnka – Tajemný svět pohádek – výstava děl J. Trnky.
5. července od 9.00 / obec Široký Důl
4. sraz veteránů

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

VYSOKÉ MÝTO
• 7. června 9.00–17.00 / nám. Přemysla Otakara II.
VIII. ročník festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto – se-
tkání příznivců nejen automobilových veteránů
• 10. června od 19.30 / Šemberovo divadlo
Králova řeč – Divadlo Pod Palmovkou
• 20. června / nám. Přemysla Otakara II.
Evropský svátek hudby – koncertní vystoupení hu-
debních skupin a spolků z Vysokého Mýta a okolí.
• 22. června od 19.00 / Šemberovo divadlo
Miroslav Donutil – Cestou necestou – talkshow

Českomoravské
pomezí zveNeohrožený špion se změní 

na blonďáka v krizi
Divadelní soubor Jednou za rok? zahraje komedii
James Blond – Agent, který mě rajcoval v sobotu
26. července v Klášterních zahradách v Lito-
myšli. Hra začíná ve 21.30 hodin. 
Agenta Jamese Bonda 007 zná každý, ale co
jeho českého kolegu? Komedie v podání ochot-
níků z Luhačovic představí dokonalého muže
a idol žen z jiného úhlu pohledu. „Jedná se o pa-
rodii kultovní postavy Jamese Bonda, který pro-
žívá krizi středního věku. 
Pro zloduchy je to dobrá zpráva, protože mají
volnou cestu k ovládnutí světa,” přibližuje hru
Květuše Soukupová, dramaturgyně Dobrého di-
vadla Litomyšl. Inscenace ji zaujala a rozhodla
se, že ji nabídne divákům v Litomyšli. „Líbí se mi,
že se ochotníci chopili aktuálního tématu, které
se v poslední bondovce zabývalo slabinami fil-

mového hrdiny. V inscenaci se objevují také další
kulturní odkazy, například na film Stanleyho Ku-
bricka Mechanický pomeranč. Parodii jsem vy-
brala, protože diváky pobaví. Zároveň je donutí
přemýšlet nad ikonou filmové postavy, která na-
jednou není úplně dokonalá,” dodává Souku-
pová.
Parodie slibuje kvalitní zábavu, která se přesně
hodí na letní večer. „Konečně někdo dělá něco
pro lidi. Na akcích Dobrého divadla jsem už ně-
kolikrát byl a vždy se mi trefili do noty. Mají čuch
na dobré hry,” tvrdí Jiří Kolbaba. 
Vstupenky na parodii James Blond – Agent, který
mě rajcoval bude možné zakoupit na místě před
představením za 100 korun. Občerstvení je
možné v kavárně v zahradách. 

Iveta Nádvorníková, tisková mluvčí DD

Mykologický klub vám
pomůže s určením hub

Mykologický klub Litomyšl
oznamuje, že zahajuje houbař-
ské poradny. Od července
každou neděli od 17-19 hod.
v restauraci Veselka. Poradny

potrvají do konce října. Přineste si své nálezy hub
ze zahrad a lesů k určení. František Doležal

Ne 6. 7. 14.00 Slavnost na Růžovém paloučku – účast přislíbil prof. T. Halík, čerstvý nositel Templetonovy ceny, hudební vystoupení • Růžový palouček 
od 5. 7. do 30. 8. Šuplíkárna – výstava obrazů Petry Stoklasové • radnice, Svojanov
do 28. 9. Výstava 100let od vypuknutí první světové války • Muzeum vesnice Dolní Újezd
Pá 11. 7. 21.00 Pouťová diskotéka • Za Orlovnou, Oldřiš
So 12. 7. 14.00 Zábavné odpoledne pro děti – námětové cvičení hasičů, od 20.00 Taneční zábava • Hasičská zahrada Bystré
      15.00  III. Pohodelský minifest – Dirty Way, W.A.F., Blabovy stromy, Stopangin, aj., vstupné 50 Kč • Kulturní dům Pohodlí u Litomyšle
      20.00 Italská noc – hraje KaM bít • Hasičský areál v Bořkově, Dolní Újezd
      21.00 Pouťová taneční zábava – hraje Kyvadlo • Za Orlovnou, Oldřiš
      Poličský bagr – XIV. ročník plážového volejbalového turnaje mužských dvojic • sportovní areál, Sebranice
Ne 13. 7. 14.00 Pouťové odpolední posezení – hraje skupina Kapka • Za Orlovnou, Oldřiš
      Pouť u kostela sv. Markéty • Borová u Poličky
Pá 18. 7. 20.00 Taneční zábava – hraje Melodie rock Trpín • Hasičská zahrada Bystré
So 19. 7. 15.30 O Luciáškovi – čertovská pohádka • kaliště „U křížku", Sebranice
So 26. 7. 16.00 Bystré, Hamry a jejich občané v letech I. světové války – beseda s V. Ditrichem a P. Staňou • kino, Bystré
      20.00 Pouťová zábava – hraje KaM bít • letní areál, Lubná
      Sokolní grilovačka a triatlon 2014 – sokolní výlet, soutěž v triatlonu, soutěž v grilování, hry pro děti • Hasičský areál v Bořkově, Dolní Újezd
Ne 27. 7. 14.00 Pouťové odpoledne s Poličankou • letní areál, Lubná
      15.00 Pouť na Vysokém lese – mše a posezení • Vysoký les
So 2. 8. 12.30 50 let fotbalu v Němčicích – odpoledne plné fotbalu (Slavoj Houslice), doplňkový program • Sportovní areál TJ Sokol Němčice

KAM DO OKOLÍ

Valdštejnové otevírají divadlo
aneb předvečer premiéry 1798
V rámci nových nočních prohlídek na zámku
v Litomyšli se mohou návštěvníci vrátit o 216 let
zpět – do předjaří 1798. Tehdy se na zámku při-
pravovala premiéra divadelní hry Milenec a sok
v jedné osobě, kterou bylo 22. dubna 1798 slav-
nostně otevřeno domácí divadlo rodiny Wald-
steinů. Návštěvníci se tak v průběhu nočních
prohlídek rázem ocitnou v předvečeru slavnosti
i otevření divadla, kdy celým zámkem vládnou
přípravy a zkoušky představení, vše za přísného
zraku paní hraběnky Marie Františky z Hohen-
feldu, které se počínání a rozhazování peněz

způsobené manželem Jiřím Josefem z Waldstein-
Wartenbergu pranic nelíbí.
Noční prohlídky 9. srpna začínají v 19 hodin. Ná-
sledně pak odcházejí ve 20, 21, 22 a event. 23
hodin (dle zájmu). Cena za osobu je 120 Kč, beze
slev pro děti, studenty a seniory. Divadelní pro-
hlídka, připomínající důležitý večer v Litomyšli –
otevření zámeckého divadla, dnes evropského
unikátu, provede návštěvníky reprezentačními
pokoji 1. patra západního křídla a pochopitelně
i samotným zámeckým divadlem.

Zdeňka Kalová, kastelánka zámku Litomyšl
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Ve středu 28. května proběhlo Férové odpoledne
v Mandale, akce pořádaná Základní školou Zá-
mecká. V čem tato akce spočívala? Po celý den
byly v kavárně k dostání fairtraidové výrobky,
zejména káva a čaj. Pomyslným vrcholem se
stala beseda s Pavlou Kotíkovou ze společnosti
Spolu Férově a Ekumenické akademie Praha,
která všem, kteří v podvečer dorazili do Mandaly,
pověděla něco o Fair Traidu. Seznámila nás
s jeho hlavní myšlenkou a s tím, jak v praxi fun-
guje. Následně jsme zhlédli zajímavé video s ná-
zvem Následuj žábu, které se zaměřilo na
problematiku kácení deštných pralesů. Již během
prezentace se rozběhla zajímavá diskuze, která
potvrdila, že toto téma vzbudilo zájem.
Fair Trade znamená v překladu férový obchod. Je
to takový způsob obchodu, který umožňuje ře-
meslníkům a zemědělcům z rozvojových zemí
uživit se, a to za důstojných pracovních podmí-
nek. Já osobně vidím ve Fair Tradu skvělý způsob,
jakým můžeme i my, lidé z Litomyšle a celé České
republiky, pomoci těm, kteří stojí na počátku
onoho potravinářského řetězce, díky němuž si
můžeme uvařit čaj nebo kávu, máme dostatek

ovoce, ořechů, rýže, čokolády a mnoha dalšího.
Dále je třeba podotknout, že Fair Trade se netýká
pouze potravin, ale i textilu, hraček, šperků nebo
třeba keramiky. Aby byl výrobek fairtradový, musí
být splněny určité podmínky. Například to, aby
zemědělci při práci používali ochranné pomůcky,
aby nedocházelo k závadné výrobě či pěstování
nebo aby muži a ženy měli rovnocenné příleži-
tosti. Vyloučena je i dětská práce.
Aby tento způsob obchodu mohl fungovat, musí
se o něm lidé dozvědět dostatek informací.
Pokud jste již o Fair Tradu slyšeli a připadá vám,
že jeho myšlenka má smysl, vyprávějte o něm

Proč férově?

Ostrovy dětí 
i dospělých z DDM
Ostrovy, tak nazvali organizátoři z Domu dětí
a mládeže (DDM) Litomyšl výstavu děl z několika
svých kurzů a kroužků. V tichu kostelíka Roze-
slání sv. Apoštolů na Toulovcově náměstí dostaly
po osm červnových dnů azyl keramika, obrazy,
ale i výtvory ze dřeva, fotografie či šperky.   
Dílka z kurzů Kresby a malby, Řezbářství a Ke-
ramiky pro dospělé, kroužků Fotománie  a Kera-
miky pro děti a šperky Terezy Skřivanové
zaplnila celý kostel. „Výstava bilancuje celoroční
činnost tvořivého děje, který probíhá v domě
dětí a mládeže,” vysvětlil ředitel DDM Josef Štefl
a Hana Plíhalová, která vede zručné ruce malých
i velkých keramiků doplnila: „My jsme modelovali
na téma Ostrovy. Prvním zastavením byl ostrov
květin, druhý ostrov tance, karnevalu, veselí,
hudby, pak jsme dopluli na ostrov spořílků a na-
konec nás čekal ostrov plný záhad. Děti tak daly
celé výstavě název Ostrovy.” 
Irena Švecová, jedna z výtvarnic, která v koste-
líku také vystavovala, svoji tvořivou činnost
v domě dětí a mládeže shrnula do vyznání.
„Nevím, zda mám talent, a je mi to celkem jedno.
Jako člověku, který si rád píská a neumí to. Jen
někdy možná obtěžuje okolí. Na druhou strunu
se domnívám, že když napíšu básničku, něco ze
dřeva vyřezám, podaří se hezká fotografie, na-
maluji obraz, vytvořím si pro radost něco z hlíny,
tak to nikoho nebolí…,” říká v něm. A právě ta ra-
dost a nadšení snad přinese své ovoce a také
příští rok se na Špitálku objeví další instalace
DDM.                                Text a foto Jana Bisová

Nabízíme ještě několik volných míst pro děti v Ma-
teřské škole Sedliště. Přijímáme děti již od 2 let
věku, nastoupit můžete i během školního roku.
Dítě může MŠ navštěvovat i jen některé dny
v týdnu, případně nastoupit k docházce v průběhu
školního roku, přizpůsobíme se potřebám rodiny.
Nízké školné, vzdálenost školky od centra Lito-
myšle pouhé 4 km (svoz do MŠ nezajišťujeme).
Naše mateřská škola je umístěna v čistém
a zdravém prostředí, při výchovně vzdělávacích
činnostech maximálně využíváme okolní pří-
rody. Pro děti je přínosem i malý kolektiv dětí. 
Přijímáme děti z Litomyšle i okolních obcí. Druhé
kolo zápisu proběhne v pondělí 25. a úterý 26.
srpna 2014. 
Bližší informace získáte i během prázdnin na te-
lefonním čísle 776 099 418 a na webových strán-
kách www.skolka-sedliste.webnode.cz
Přijďte nás nezávazně navštívit.

Dana Šedá, ředitelka 

Nepotřebujete
umístit své dítě 
v mateřské škole?

Nedošín a Adfors Saint Gobain slavily

V neděli 1. 6. 2014 se v Nedošíně jako tradičně
konaly oslavy dětského dne. Tentokrát se slavilo
„ve větším” – kromě místních dětí přišly svůj
svátek oslavit i děti zaměstnanců firmy Adfors
Saint Gobain. Vše navíc posvětilo krásné, pře-
vážně slunečné počasí.
V odpoledních hodinách na hřišti v Nedošíně
vytvořili „Nedošíňáci” 20 stanovišť, u kterých
se od 14 do 15.30 hod. děti postupně vystřídaly

a předvedly svoji zručnost, obratnost, ale i sta-
tečnost. Aby nasbíraly 20 bodů, musely zvlád-
nout i střelbu lukem, ze vzduchovky, hod
sekyrou a spoustu dalších úkolů. Za odměnu
si pak vybíraly praktické dárky, ale i sladkosti.
O další zábavu přítomných se postaral Zdenda
Pešek se svými kamarády a předvedli všem
dech beroucí freestylové představení na ko-
lech. Nejvíce očekávaná zábava přišla na závěr
– hasiči z Čisté zaplavili hřiště obrovskými
oblaky pěny. Děti se do ní vrhly, některé oka-
mžitě, jiné po menších rozpacích, ale odolá-
valo se stěží. V podvečerních hodinách si
rodiče odváděli domů spokojené, rozjařené
a příjemně unavené děti, které prožily krásné
odpoledne.
Poděkování za povedenou akci patří všem orga-
nizátorům z Nedošína, hasičům z Čisté a také
firmě Adfors Saint Gobain, která pomohla obci
ve svém nejbližším sousedství a zajistila oplo-
cení místního hřiště, čímž se postarala o jeho
bezpečné užívání. Všem moc děkujeme.

Text a foto Kamila Voříšková

SILIKONOVÉ OMÍTKY, 
KTERÉ NEPRASKAJÍ 
- U NÁS ZA 16 tis. Kč na 100 m2

FASÁDY a horské kolo 
GT Karakoram Elite k tomu.

svým blízkým a pomozte tak rozšířit povědomí
o férovém obchodu. A pokud jste Férové odpo-
ledne v Mandale zameškali, nezoufejte. Určitě
ještě přijde příležitost se s Fair Tradem setkat,
a to i tady v Litomyšli.

Kateřina Macková, žákyně 9. ročníku ZŠ 
Litomyšl, Zámecká, foto Magdaléna Rožková
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Smetanovu Litomyšl si nenechal 
ujít ani místopředseda vlády
Zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle si
v pátek 13. června nenechal ujít místopředseda
vlády Pavel Bělobrádek. Ovšem než se zapos-
louchal do tónů vážné hudby, stihl mimo jiné
navštívit Fakultu restaurování Univerzity Pardu-
bice, prohlédnout si něco málo ze zámeckého
návrší nebo zavítat do Respitní péče Jindra. Jaký
je však vztah Pavla Bělobrádka k Smetanově Li-
tomyšli nebo k samotnému Smetanovu rodišti?
Na to jsme se ho zeptali: 

 Navštěvujete operní festival Smetanova Lito-
myšl pravidelně? Jste milovníkem vážné hudby?
Nejsem tady poprvé a doufám, že ani naposledy.
Už několik let sem jezdím pravidelně jako pos-
luchač. K té klasické hudbě mám velmi kladný
vztah a k městu Litomyšl také, protože je tady
provázání s naším skoro rodákem, hronovským
Aloisem Jiráskem, s tím, že máme s bratrem ro-
zepsaný muzikál, který by se měl jmenovat Filo-
sofská historie. 

 Se Smetanovou Litomyšlí je spojena i její
mladší sestra Smetanova výtvarná Litomyšl. Co
vy a výtvarné umění?
Já jsem ve třetí třídě vyhrál okresní soutěž a byl
třetí ve výtvarné soutěži Děti, mír a umění, takže
výtvarné umění je v mém zájmu. Pokud to budu
stíhat, tak na nějakou výstavu Smetanovy vý-
tvarné Litomyšle půjdu. Myslím si, že Litomyšl je
fenomenální místo pro takovéto akce. Ten ge-
nius loci je velmi znát.

 Prohlédl jste si některé objekty zrekonstru-
ované v rámci projektu Revitalizace zámeckého
návrší, který je financován z evropských peněz.
Co říkáte na výsledek a na čerpání evropských
dotací?  
Já si myslím, že je vidět, že tyto peníze pomáhají
dobrým věcem. Celý tento komplex významným
způsobem okrašlují. Když jsem do Litomyšle
v posledních letech přijel nebo když to srovnám
s návštěvou před osmi lety, tak vidím, jak se Li-
tomyšl krásně restauruje a zvelebuje. Mám
z toho velkou radost, protože je to unikátní

místo. Myslím si, že i ta podpora z evropských
fondů je zde vidět na každém kroku. Zároveň
považuji za geniální, že je tady propojení fakulty
restaurování s místem, v kterém je, a domnívám
se, že je to věc, která je, řekl bych evropským
unikátem.   

 S projekty jsou samozřejmě spojena výběrová
řízení a zákon o zadávání veřejných zakázek,
který je často kritizován. Nikdo si nedovolí sou-
těžit o něco jiného než o nejnižší cenu. Chystáte
novelu tohoto zákona?
Určitě bude novela zákona o zadávání veřejných
zakázek, protože my jsme se dostali, respektive
naši předchůdci se dostali do situace, kdy ten,
kdo soutěží, je v podstatě apriori považován za
zločince a musí prokazovat, že jím není. To je
zcela proti smyslu toho zákona a komplikuje
často ten výběr. Zde by mělo dojít k podstatným
změnám. Soutěž o nejnižší cenu není úplně
nutná, ale de facto to je nejjednodušší možnost,
protože těch podmínek a zadávací dokumentace
by bylo tolik, že se to takto řeší a ne vždy je to
šťastné. Na druhou stranu, v krizi šly stavební
firmy s cenami tak nízko, že se ušetřila spousta
peněz, takže někdy to pomohlo, ale nemůže to
být setrvalý stav.                Ptala se Jana Bisová

Zleva: Pavel Bělobrádek, Radomil Kašpar a Anto-
nín Dokoupil

Státní zámek Litomyšl přijme 
od července, event. srpna 2014 
pracovníka,-ci úklidu.
Požadujeme: SŠ vzdělání, fyzickou zdatnost.
Nabízíme: 0,9 úvazku, stabilní zázemí státní insti-
tuce, 25 dní dovolené, nerovnoměrně rozloženou
pracovní dobu, mzdu dle 3. platové třídy. 
Stručné strukturované životopisy posílejte do 10. 7.
2014 na: litomysl@npu.cz, nebo poštou na Státní
zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Litomyšl 57001.

Prodáme byt 3+1  
v Litomyšli. Byt je po rekonstrukci (okna, bytové jádro,

vestavné skříně). Bližší info na tel. 734 203 213

Pronajmu byt v Litomyšli 1+2,
cca 55 m². Nastěhování možné ihned. 

Solidní cena. Tel. 604 709 735.

Silnice I/35, která je v průběhu rekonstrukce dál-
nice D1 nejvytíženější spojnicí mezi Čechy a Mo-
ravou, se stala velmi nebezpečnou. Za poslední
dva a půl roku zde zemřelo 22 lidí. Stoupl také
počet těžce zraněných. Poslední nehoda ze 13.
června, kdy u Janova při dopravní nehodě v autě
uhořely dvě ženy, byla poslední pomyslnou kap-
kou do poháru trpělivosti i pro hejtmana Pardu-
bického kraje Martina Netolického. Hejtmanství
proto chce aktivně vstoupit do bezpečnostních
opatření, která mohou více chránit řidiče na této
silnici. 

Začne se prevencí
„I přesto, že se nejedná o silnici v majetku kraje,
nechceme jen nečinně přihlížet maření dalších
lidských životů v  našem regionu. Chystáme
proto několik bezpečnostních opatření. V první
fázi se zaměříme na prevenci v podobě billboar-
dové emotivní kampaně. Billboardy umístíme
právě v nejrizikovějších místech,“ seznámil hejt-
man Martin Netolický novináře s plány Pardubic-
kého kraje. Kraj proto umístí deset billboardů
s textem „Řiďte tak, aby nikdo nikomu nechyběl“
s černou siluetou znázorňující možnou oběť ne-
hody. K vidění budou v úsecích Moravská Tře-
bová – Hřebeč, Svitavy – Litomyšl a Vysoké Mýto
– Zámrsk. „Statistiky hovoří jasně. V letech 2012
a 2013 na I/35 zemřelo 16 lidí, v letošním roce je
to za půl roku již šest osob. Navíc stoupají počty
vážně zraněných. Největším problémem je ne-
kázeň řidičů. Většina nehod je způsobena způ-
sobem jízdy, nepřiměřenou rychlostí nebo
nevhodným předjížděním. Vedle billboardů

proto připravujeme i rozhlasovou kampaň,“ vy-
světlil hejtman Netolický.

Policie zvýší kontroly
Hejtman Martin Netolický se dohodl s policejním
prezidentem Tomášem Tuhým a ředitelem Kraj-
ského ředitelství Policie Pardubického kraje
Janem Švejdarem na častějších kontrolách v kri-
zových místech I/35. „Policejní prezident přislíbil
uvolnění jednoho policejního vozidla navíc, které
se od podzimu zaměří na klíčové úseky I/35. My
jako kraj ve spolupráci s některými  městy na
trase zakoupíme nový radar. V žádném případě
nechceme komplikovat život všem slušným řidi-
čům. Ten, kdo bude jezdit bezpečně, se nemusí
ničeho obávat,“ sdělil Netolický.

Pomoci by mělo i lepší značení
Pardubický kraj zároveň jedná s  pardubickou
správou Ředitelství silnic a dálnic o doplnění do-
pravních značení. „Pomoci by například mohly
střídavé trojpruhy v úseku od Litomyšle po hra-
nici s Olomouckým krajem. Šířka vozovky to zde
umožňuje,“ vysvětlil hejtman. 
Jako velký problém se jeví nedodržování bez-
pečné vzdálenosti. Podle zkušeností z jiných zemí
by mohla pomoci kombinace svislého a vodorov-
ného dopravního značení. K tomu je určena zatím
v  našich podmínkách nepříliš známá svislá
značka, která upozorňuje řidiče na bezpečnou
vzdálenost při doporučené rychlosti. „Tu doplňují
šipky na silnici, díky kterým řidič jednoduše
pozná, jestli bezpečnou vzdálenost za autem
před ním dodržuje,“ doplnil hejtman Netolický.

Kraj chce bezpečnější silnici I/35 Ohlédnutí
za Víkendem 
otevřených zahrad 
Víkend otevřených zahrad se letos již třetím
rokem uskutečnil v prostoru Vodních valů v Li-
tomyšli. Návštěvníci si mohli vyzkoušet několik
netradičních hudebních instalací, které připravili
umělci Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský
ve spolupráci se studentkami Univerzity Hradec
Králové. Kromě výroby píšťalek, plašiček duchů
nebo dešťových holí mohli účastníci malovat na
připravená plátna a vytvářet otevřenou galerii
přímo na nábřeží.

Smyslem akce bylo přiblížit návštěvníkům bu-
doucí podobu Vodních valů, kde vznikne
během příštího roku nábřežní promenáda pod
stromy s řadou originálních herních prvků vy-
užívajících zvukových momentů. Místní mohli
také pomoci při hledání poetického motivu
místa, který by měl budoucímu parku dodat
autentičnost a genia loci odrážejícího skutečné
příběhy zdejších obyvatel. O zachycení těchto
motivů se snažila jednoduchá anketa, již mohli
návštěvníci vyplnit během akce přímo na ná-
břeží.  Anketní lístky, které jsou k dispozici ke
stažení na stránkách města nebo k vyzvednutí
v kavárně Bobo Cafe na Vodních valech, bude
možné odevzdat tamtéž ještě v průběhu let-
ních měsíců. 
Program Víkendu otevřených zahrad v Litomyšli
připravila Nadace Proměny ve spolupráci se stu-
denty Univerzity Hradec Králové a umělci Pavlou
Scerankovou a Dušanem Zahoranským. Revita-
lizaci nábřeží řeky Loučné a parku za Smetano-
vým domem realizuje město Litomyšl
s podporou Nadace Proměny. Autory návrhu ar-
chitektonického řešení jsou architekt i Martin
Rusina a Martin Frei.  

Text a foto Jana Říhová, Nadace Proměny
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LITOMYŠL – viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• do 8. září
Východočeský výtvarný salon Hradec Králové 
Galerie Na Hradě  – díla z oboru, malířství, grafiky, so-
chařství, keramiky, fotografie  a textilní tvorby. 

CHEB
do 30. srpna
Léto v Krajince pro celou rodinu – středověké ví-
kendové slavnosti na chebském hradě.

JINDŘICHŮV HRADEC
4. – 5. července
N. V. Gogol – Ženitba – Jindřichohradecká činohra na
III. nádvoří st. hradu a zámku v Jindřichově Hradci.

KUTNÁ HORA
11. – 13. července
Creepy Teepee – festival soustředěný na aktuální hu-
dební scénu spojenou s vizuálním uměním.

POLIČKA
11. – 12. července
Colour Meeting Polička – mezinárodní multikulturní
festival v poličském parku u hradeb. Hudba, dětská
divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně...

TELČ
25. července – 10. srpna
Prázdniny v Telči a Léto s párou – koncerty, tvůrčí
dílny, kocouří scény, divadla, výstavy. Expozice histo-
rie železniční dopravy

TŘEBOŇ
7. – 12. července
Třeboňská nocturna – 11. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu. 

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

Inspirace
z České inspirace 

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

Republikový šampionát v motokrosu 
se přestěhoval na Moravu
Třetím závodem pokračovalo MMČR – BUKSA/
ADOS 2014 v motokrosu tentokrát 1. června na
dráze v moravské Dlouhé Loučce u Uničova. Na
3 tisíce diváků vidělo na prašné trati zajímavé
souboje o další mistrovské body ve třech kuba-
turách. V královské třídě MX1 po velkém boji na-
konec slavil úspěch francouzský borec Florent
Richier (Buksa/Ados KTM Team), když druhý
skončil se stejným bodovým kontem jeho tý-
mový kolega Martin Michek. Na bednu je ještě
doprovodil se spolehlivým výkonem Petr Smítka
(Hulho Racing Team). Bojovali zde i jezdci Orionu
Litomyšl, František Smola byl celkově zase
bramborový a Petr Bartoš skončil hned za ním.
Je to prozatím letošní nejlepší umístění naší dvo-
jice v seriálu MMČR a stále čekáme na stupně ví-

tězů. V Dlouhé Loučce se představili také vete-
ráni, kde jsme měli zastoupení v podobě Tomáše
Voženílka. Tomáš jel dobře a na své konto si při-
psal dalších 21 mistrovských bodů za celkové
deváté místo. Nejrychlejší byl v obou jízdách Mi-
chal Baborovský z Prahy.
Průběžné pořadí seriálu MMČR po Dlouhé Loučce
třída MX1: 1. Richier (Buksa/Ados) – 139 b., 2. Mi-
chek (Buksa/Ados) 138 b., 3. Smítka (Hulho Ra-
cing) 117 b., 4. Smola (Orion Racing) 99 b., 5.
Čepelák (Čepelák Racing) 96 b., 6. Bartoš (Orion
Racing) 89 b., Veterán: 1. Baborovský (SMS Praha)
144 b., 11. Voženílek (Orion Racing) 50 b.
Další podnik MMČR uvidí diváci 20. července v ji-
hočeském Jiníně u Strakonic.
Zkušený motokrosař Orion Racing Teamu a dvoj-
násobný mistr Evropy Petr Bartoš se letos (po
dvou letech strávených v MS) rozhodl pro svoji
účast v seriálu mistrovství Evropy. V podstatě
naskočil do rozjetého vlaku, když první dějství
v Rusku vynechal. Přesto v závodech v Chorvat-
sku, Slovinsku, Polsku a na Ukrajině naznačil, že
i v jeho letech s ním soupeři stále musí počítat.
Po 5 odjetých podnicích ME vede šampionát Rus
Semen Rogozin – 201 b., Bartoš se probojoval již
na čtvrtou pozici – 141 b. a možnost zaútočit na
bednu má 22. června, kdy evropský seriál pokra-
čuje v Jiníně na Strakonicku.

Za Orion Racing Petr Kovář, 
foto Radek Lavička

Inzerce

• Elektroinstalační práce
• Revize el. zařízení
• Plastová okna a dveře
• Úklidové služby  

Ropkova 51, Litomyšl, 570 01
Tel. 702 510 280, 702 560 430

GIGA House s.r.o.
Obchodně-stavební firma

Najdu kamaráda, pak třeba přítele. Je mi 71 let.
Nebude nám smutno, budeme dva. Tel. 739 850
706. • Mladá rodina z Litomyšle se 2 malými
dětmi (3 a 6 let) hledá adoptivní babičku nebo
dědečka na občasné vzájemné schůzky, hlídání
dětí apod. Nabízíme pomoc v domácnosti či
jinou dle domluvy. • 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. • Prodám spolehlivý, zachovalý a málo
používaný plynový kotel Destila 31. Cena
2500 Kč. Tel. 604 533 844. • Prodám Babetu,
najeto 800 km, loukoťová kola, košík, stříbrná
metalíza, 12 000 Kč. Tel.: 736 275 567. 

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



26

Český pohár ve Stiga hokeji vyvrcholil
mistrovstvím republiky
Český pohár 2013/2014 ve Stiga hokeji vyvrcholil
Mistrovstvím republiky na Horáckém zimním
stadionu v Jihlavě. Klub Stiga HC Benátky do so-
botního klání 12 týmů jako jediný z klubů postavil
2 družstva. Po neúspěchu na dubnovém MS
klubů došlo k malé obměně sestav a hlavně
jsme se soustředili na podporu týmového ducha.
Áčko (Michal Boštík, Robert Jež, Zdeněk Lopaur,
Josef Malý, Tomáš Halama, Jindřich Petr) nastu-
povalo do turnaje 7. dle žebříčku a v základní
skupině pozici potvrdilo výhrami nad týmy HC
Stiga Kladno a Nový Rychnov, když navíc velmi
potrápilo favority z týmu Big Band Praha (9:11),
se kterými ještě před posledním kolem hrálo 8:8.
Ve čtvrtfinále podle očekávání podlehlo týmu
HCS Žabka Praha, v zápase o 5. – 8. místo opět
trápilo Big Band Praha (10:11), a když mělo po-
tvrdit žebříčkovou pozici, podlehlo nadšeně bo-
jujícímu týmu BSE České Budějovice. Béčko
(Josef Sedláček, Tomáš Jedlička, Jiří Malík, Bar-
bora Petrová, Milan Zeman, Ladislav Kulhánek,
Jiří Malík ml.) nastupovalo na 11. místě, ve sku-
pině překvapivě porazilo THC Teplýšovice 14:8,
ale ve skupině o 9. místo už nebodovalo a své
umístění pouze potvrdilo. Mistrovský titul po
šesté v řadě získal tým THC Stiga Elites, za který
nastoupili i Petr Tměj, Ladislav Tměj a Patrik Petr
– všichni z Litomyšle).
V neděli byly na pořadu soutěže jednotlivců.
V soutěži žen obsadila Barbora Petrová 3. místo,
zvítězila Aneta Jackowská (BSE České Budějo-

vice). Mezi veterány zvítězil Pavel Plešák (APP
Gladiators Plzeň), nejlepší z našich Robert Jež
skončil na 8. místě. Vítězem turnaje juniorů se
stal Jiří Chylík (HCS Žabka Praha), jediný zá-
stupce klubu Josef Malý při své poslední účasti
v této kategorii vybojoval bronz. V odpolední
OPEN kategorii se Mistrem ČR pro rok 2014 stal
Lukáš Turoň (THC Třinec), 2. skončil Zdeněk Ma-
toušek ml. (HCS Žabka Praha) a 3. místo obsadil
Patrik Petr. Z 8 benátských zástupců si nejlépe
vedl Robert Jež, který se jediný probojoval mezi
nejlepších 16, kde však získal jen 3 vítězství
a skončil 15. Další výsledky na http://www.tre-
fik.cz/stiga/index.aspx. Celkově lze klubové vy-
stoupení hodnotit jako relativně úspěšné, ale
bude třeba dál trpělivě pracovat s mládeží.

Text a foto Jindřich Petr

Letečtí modeláři
v oblacích

Chodí vaše děti do kroužku a na
konci roku proběhne koncert
nebo výstava jejich prací? Letečtí
modeláři z litomyšlské III.

ZŠ T.G.M.  to obvykle mívají také tak. Slepí pár
modelů pod vedením a za asistence vedoucího
kroužku, odlétají zimní ligu a jarní závody háze-
del, A3 či R-céček a pak mají zasloužené prázd-
niny. Ovšem letos měli velké štěstí. 
Deváťák M. Kadlec a dva šesťáci P. Radiven a M.
Bednář měli slíbeno, že za dobré výsledky na
soutěžích a jako odměnu za celoroční náročnou
práci v kroužku si prohlédnou letiště v Chocni le-
teckého Pilot klubu ultralehkých letadel a navíc
je čeká vyhlídkový let nad Litomyšlí. P. Radiven
řekl: „Na let jsem se těšil celý týden. Trochu jsem
se bál, ale touha podívat se na svět z výšky zví-
tězila nad strachem.” M. Bednář k tomu dodává:
„Já jsem se nebál. Mamka sice přijela se mnou,
ale v životě by do letadla nesedla, tak mi aspoň
fandila ze země.” 

Kluky na letišti přivítal pan Tomáš Bis, který byl
jejich pilotem a ukázal jim všechna letadla, která
mají v hangáru. Bylo tam i jedno starodávné dře-
věné, visící na stěně. Pilot nalil benzín do nádrže,
vytlačil letadlo ven a byl čas nastupovat.
„Hlavně mi nešlápněte na ten červený obdélník,”
upozorňoval pan Bis. Tak jsme  trochu nemo-
torně nastoupili, pilot zavřel kokpit  a byl čas
vzlétnout. Motor okamžitě zaburácel. „Nebyl ani
se čas se bát. Letadlo už rolovalo po dráze a vše
proběhlo tak rychle a najednou  jsme byli nad
elektrickými sloupy choceňské trati,” říká
mamka jednoho z modelářů, která si také troufla
do pilotní kabiny. Než jsme se nadáli, byli jsme
nad Litomyšlí a pan pilot začal kroužit, abychom
co nejvíce viděli. „Nejvíc  se mi líbilo, jak nakláněl
letadlo, jedno křídlo nahoru a druhé dolů.” (P.
Radiven). 
Máťa Kadlec popisuje svůj zážitek slovy: „Pro
mne to nebylo poprvé, co jsem letěl, ale když
jsem nastupoval do letadla, malinko jsem strach
měl. Ten však přešel, když mi pilot nasadil slu-
chátka a usmál se na mě. Narolovali jsme na
start, rozjeli se a lehce jsme se vznesli. Pilot na-
stoupal a pravou otáčkou nasadil kurz na Lito-
myšl. Tu jsme oblétli, protože se koná
Smetanova Litomyšl a v tuto dobu se nesmí nad
Litomyšlí létat. Letěli jsme na Strakov, kde jsme
se otočili a přes Osík se vraceli zpět do Chocně.
Následovalo přistání jak do peřin. Párkrát jsme
si poskočili a pak už narolovali k hangáru. Bylo
to nádherný. Navíc mi taťka půjčil foťák, a tak
jsem fotil a filmoval.” 
Rodiče si oddychli, když byly jejich ratolesti
zpátky na pevné zemi. Při vystupování se v očích
chlapců odrážela radost z neobvyklého zážitku.
Nakonec si kluci ještě prohlédli výrobu kompo-
zitových dílů ultralehkých letadel v nedaleké to-
várně.                       Text a foto Angela Radiven 

Zleva žáci 3. ZŠ Litomyšl M. Kadlec, P. Radiven, M.
Bednář. 
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
- info o otevírací době na www.bazen-litomysl.cz nebo
na tel. 461 315 011

 Koupaliště, tel.461 315 011  
v provozu bazén 25 m se solárním příhřevem vody,
50metrový bazén a tobogán. 
Otevřeno je denně od 9.00 do 20.00 hodin za příznivého
počasí. V případě nepříznivého počasí je provozovatel
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

 Obecní úřad v Benátkách
Út od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga

Sport, cvičení

Atletické okénko
Protože atletické závody jsou v plném  proudu,
zaměřím se jen na ty nejpodstatnější informace.
Dne 7. 6. byly společné krajské přebory obou vý-
chodočeských krajů v Hradci Králové: krajským
přeborníkem se stal T. Kozák (koule 17,75), jeho
bratr Vojta byl nejlepší v oštěpu (62,02), stříbrný
byl P. Baar (200 m 22,1) a 110 m př. (15,07). Kva-
litní výkony předvedl J. Lukášek v disku (38,07)
a oštěpu (55,28).
Dne 8. 6. se konaly krajské přebory žactva ve Svi-
tavách. Zde náš oddíl získal 8 medailí – 3 zlaté –
Vostřel (koule, kladivo), Hlaváček (300), 1 stříbrná
– Fuchs (koule) a 4 bronzové – Heger (60), Vostřel
(disk), Fuchs (kladivo), Pokorný (výška). Dvě bron-
zové medaile získala ještě žákyně ZŠ Zámecká
A. Grulichová v dresu V. Mýta (60, dálka). Vostřel
a Hlaváček se svými výkony nominovali na utkání
krajů ve Vlašimi, kde si Hlaváček zlepšil osobní re-
kord (300 m za 39,53).
Dne 7. 6. byl J. Kovář úspěšný na Velké ceně Za-
dova, třetím místem se nominoval na mistrovství
Evropy juniorů ve Francii v běhu do vrchu. Kromě
toho Jáchym vyhrál 25. 5. kros v Nekoři.
Ve dnech 14.-15. 6. se P. Baar zúčastnil elitního
desetiboje v Kladně, kde pouze 4 čeští atleti
soutěžili s desetibojaři 10 zemí nejen Evropy, ale
i Afriky a Již. Ameriky. Pavel obsadil 12. místo
součtem 7 314 bodů. Dílčí výkony: 100 – 11,14,
400 – 50,24, 110 př. – 15,18, výška – 191, dálka –
686, tyč – 435, koule – 13,54, disk – 39,97, oštěp
– 54,45, 1 500 – 4:50,88.
V utkáních družstev se nedaří v 1. lize družstvu
mužů. Po 2 kolech jsou na 7. místě a nenastupují
v plné sestavě. Ve 2. kole vyhrál své disciplíny
Baar (tyč 458), T. Kozák (koule 17,52), V. Kozák
(oštěp 63,43), 2. místa J. Kovář (30 km př
9:41,57), 3. Baar (110 př. 15,19).
Větší radost máme z žákovských družstev. St.
žáci jsou po dvou kolech čtvrtí, ml. žáci na dru-
hém místě usilují o postup do krajského finále.
Mladší žákyně získávají v soutěži zkušenosti, ale
jejich výkonnost vzhledem k pravidelným trénin-
kům, také roste. Snad několik jmen těch mlad-
ších, o kterých jistě ještě uslyšíme: Šplíchal,
Zitko, Kurka, Fohl, Bílá, Novotná, Brýdlová, Ka-
brhelová.                                                Petr Jonáš

Mladé basketbalistky
budou hrát ligu
Historického úspěchu dosáhla litomyšlská děv-
čata, která si v kvalifikaci vybojovala postup do
žákovské ligy U15, a vůbec poprvé se tak může
Litomyšl těšit na nejvyšší basketbalovou soutěž
v mládežnické kategorii. Pro postup si vítězky
oblastního přeboru z letošního roku došly přes
dvě kola celorepublikové kvalifikace.
1. kolo: kvalifikační turnaj v Trutnově
V prvním kole, které se konalo o víkendu 24.-25.
května, přiřkl los našemu týmu domácí Trutnov,
Jablonec nad Nisou a Ústí nad Labem, tedy tři
týmy, které v letošní sezoně ligovou soutěž hrály.
Náš cíl byl jasný: skončit do třetího místa, a tím si
zajistit postup do další fáze. Do úvodního duelu
jsme nastoupili proti domácím děvčatům a vybrali
jsme si v něm nováčkovskou daň, když jsme po
většinu zápasu hráli pod svými možnostmi. Po-
rážka 54:67 znamenala, že v druhém utkání mu-
síme nad Jabloncem zvítězit. Ani v tomto duelu to
z naší strany nebylo ono. Především v koncovce
jsme se neskutečně trápili a ještě 6 minut před
koncem jsme vedli o pouhých 6 bodů. Závěr
utkání byl ale už zcela v naší režii a nakonec jsme
si připsali veledůležité vítězství 53:26. V posled-
ním duelu jsme nastupovali proti favoritovi z Ústí
nad Labem s jistotou druhého kola a s odhodlá-
ním ukázat, na co máme. První polovinu jsme ta-
hali za kratší konec, ale po přestávce se naše hra
zlepšila a v úvodu poslední periody jsme ztráceli
jediný koš. Závěr ale tentokrát našemu týmu ne-
vyšel i díky úbytku sil a nakonec jsme prohráli
41:57. Celkově jsme na turnaji skončili na třetím
místě, což nám do druhého kola kvalifikace přiřa-
dilo silné Litoměřice, které v této sezoně hrály ex-
traligu mladších žákyň.
2. kolo: Litomyšl x Litoměřice
V tomto kole se hrálo na dva zápasy, v případě
stavu 1:1 na rozdíl skóre. V sobotu 7. června jsme

nastoupili v litomyšlské městské hale, o den
později nás čekala odveta v Litoměřicích. Od
první minuty domácího utkání jsme ukazovali
mnohem větší vůli po vítězství. Naše kvalitní ob-
rana byla tentokrát doplněna i slušnou úspěš-
ností v útoku, a tak naše vedení postupně
narůstalo a zastavilo se až na skóre 65:44. Vý-
chozí pozice byla tedy více než dobrá, ale stále
jsme byli teprve v polovině. V Litoměřicích nás
v úvodu zápasu nečekalo nic jednoduchého, do-
mácí hráli s mnohem větším elánem než u nás
a po 12 minutách zaslouženě vedli 17:7. V tu chvíli
jsme se však probudili z drobné letargie a začali
hrát basket, který nás zdobil v závěru sezony. Do
poločasu jsme otočili na 19:23 a bylo rozhod-
nuto. Utkání jsme nakonec vyhráli 45:40
a oslavy mohly vypuknout.
V sezoně 2014/2015 se tak může městská spor-
tovní hala těšit na nejvyšší soutěž v kategorii
starších žákyň. Všem děvčatům gratulujeme
a přejeme v lize hodně úspěchů.

Martin Šorf, předseda klubu, 
foto Marcela Ropková

Kubík a.s. – divize velkoobchod potravin
hledá pro svoji pobočku v Pardubicích –
Popkovicích další kolegy na místo

SKLADNÍK /
SKLADNICE 
Pracovní náplň:
• příjem, vychystávání, manipulace a kontrola zboží
• spolupráce při zajišťování chodu skladu
• péče o zorganizovanost a čistotu skladu

Požadujeme:
• dobrou pracovní morálku
• samostatnost, zodpovědnost
• zkoušky na VZV výhodou, nikoli podmínkou

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání
• volné víkendy

Pro bydlící na trase Litomyšl – Pardubice možnost 
bezplatné dopravy do a ze zaměstnání.
Nástup možný ihned.

V případě zájmu volejte prosím vedoucího 
expedice pana Kučeru – tel. 466 303 813
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Pá-Ne 4.- 6. 7. Kurz windsurfingu – pro začátečníky i pokročilé s doplňkovmi sporty tenis a paddleboarding, info na tel. 776 056 801 • Velký Košíř
So 5. 7. 10.00 Den otevřeného nebe II – výstava a létání s modely letadel, pouze za příznivého počasí • letiště Vlkov
    13.00 Turnaj dvojic SADO FC – stolní fotbálek, prezentace od 12.30 • Cafebar Underground 
    14.00 7. kolo Litomyšlského poháru 2014 • DDM Litomyšl 
Út 8. 7. 18.00 Válka golmanů – stolní fotbálek • Cafebar Underground 
Út 15. 7. 18.00 Two balls – stolní fotbálek • Cafebar Underground 
So 19. 7. 9.00 Jezdecké závody + oblastní mistrovství dětí a juniorů • Jízdárna Suchá
Út 22. 7. 17.00 Losované dvojice – stolní fotbálek • Cafebar Underground 
Út 29. 7. 18.00 Jedničky – stolní fotbálek • Cafebar Underground 
So 2. 8. 14.30 Holčičí turnaj ve stolním fotbálku – prezentace od 14.00 • Cafebar Underground
So 9. 8. 13.00 Triatlon Litomyšl – 20. ročník, prezentace od 11.30 • Nedošín – Na Žabárně

KAM ZA SPORTEM

Florbalisté zakončili veleúspěšnou sezónu
Společným setkáním všech členů klubu,
hráčů, rodičů a přátel uzavřel florbalový klub
FBC Peaksport Litomyšl uplynulou sezónu
2013/2014. Sezónu řadí vedení klubu mezi ty
nejpovedenější nejen z hlediska výsledků, ale
také z hlediska toho, že se stále daří úspěšně
pracovat s mládeží a doplňovat mládežnickou
základnu.
„Již několik let máme v klubu plnou mládežnic-
kou strukturu, takže nám v soutěžích nastupuje
plný počet 6 družstev, což je na klub naší veli-

kosti a našich možností vynikající počin,” je
spokojený předseda Ladislav Štancl. V uplynulé
sezóně vyslal Peaksport do bojů šest družstev,
z nichž dorostenci a junioři startovali v celo-
státní soutěži a ostatní kategorie v nejvyšších
regionálních. 
Elévové, mladší a starší žáci odehráli velmi
dobrá utkání se soupeři z regionu a jejich zá-
kladna se stále rozrůstá. „V těchto kategoriích
absolutně nehledíme na výsledky, ale na způsob
práce s dětmi, jejich vývoj a hlavně na jejich

vztahu ke sportu jako takovému,” vytyčuje pri-
ority předseda a šéftrenér Štancl.
Největší úspěch letošní sezóny a zároveň i ne-
dlouhé historie klubu, zaznamenali dorostenci.
Již to, že se dorost Peaksportu podruhé za sebou
probojoval do nadstavbové části ply-off 1. ligy,
byl nevídaný počin. Ale dorostenci šli ještě dál.
Dostali se až mezi nejlepších osm týmu v ČR,
a ve čtvrtfinále dokonce porazili pozdějšího ví-
těze celé soutěže Tatran Střešovice. „Kluci letos
dokázali něco, co se bude jen těžko opakovat.
V konkurenci předních klubů ČR obstáli, a do-
konce jako jediný tým dokázali v letošním roce
porazit Tatran, nikomu jinému se to nepodařilo.
To vše jen dokazuje, že nám dorůstá další vyni-
kající generace a práce s mládeží se vyplácí,”
konstatuje Štancl. 
Junioři se po loňském postupu představili ve 2.
lize juniorů. A jako nováček se prali o přední
místa v tabulce. Vinou malé výsledkové krize na
začátku kalendářního roku se nakonec umístili
těsně pod stupni vítězů, když zaostali za Jihlavou
pouze díky horší vzájemné bilanci. „Junioři si
vedli skvěle a odehráli všechny zápasy na vy-
soké úrovni. Mix dorostenců a juniorů, kteří jsou
již stabilní součástí týmu mužů, může v příštím
roce dokázat velké věci,” netají ambice šéftrenér
klubu.
Mužům se podařilo napravit předchozí sezónu
a po roce se vrací do celostátní soutěže. V nej-
vyšší regionální soutěži se po celou sezónu prali
o přední příčky, nakonec pro sebe získali bron-
zovou pozici, která znamenala postup do vyšší
soutěže. „Tým mužů má velkou perspektivu,
neboť je z velké části tvořen juniory, takže se
nám tvrdá práce může v budoucnu v dobrém
vrátit,” věří trenér Štancl.
Sezóna to byla na výsost úspěšná. Přípravy na
tu nadcházející jsou již v plném proudu a florba-
listé Peaksportu již střádají plány, jak navázat na
letošní úspěchy.

Michal Háp, Ladislav Štancl

Streetballový turnaj pro děti úspěšný
Zatímco streetballový turnaj pro dospělé v Lito-
myšl již své místo na slunci našel a čeká nás
v červenci, ten dětský se letos 31. května usku-
tečnil poprvé. Ovšem hned se mu podařilo do-
stat mezi největší turnaje 3x3 pro mládežnické
kategorie u nás. Na zimní stadion, kde vzniklo
šest streetballových hřišť, dorazilo šestatřicet
týmů z celé České republiky. Ze 141 zápasů vzešli
tito vítězové: Kategorie mix U9: 1. Mimina (Svi-
tavy), 2. Zabijáci (Litomyšl), 3. Rychlí špunti (Par-
dubice), kategorie mix U11: 1. Energy team
(Holice), 2. Dračice I. (Ústí nad Orlicí), 3. Tedyny
(Litomyšl), kategorie mix U12: 1. Dangerous
sharks (Praha), 2. Panthers (Pardubice), 3. Hadi
(Hradec Králové), kategorie mix U14: 1. Kořeni
(Pardubice), 2. Draci Most (Most), 3. V.K.T.S. (Li-
tomyšl), kategorie mix U15: 1. Mikvaka (Svitavy),
2. Beksa 2000 (Pardubice), 3. BKVM Falcons (Vy-
soké Mýto). 
Litomyšl Streetball Kids je turnaj, který vznikl ze
spolupráce Litomyšl Streetball o.s. a basketba-
lového oddílu TJ Jiskry Litomyšl, a že to bylo spo-
jení šťastné, potvrzují i sami organizátoři.
„Vzniká tady nový velký turnaj pro děti. Zámě-
rem je dostat je od počítačů ven na hřiště,” říká
za Litomyšl Stretball Martin Kopecký a Martin
Šorf, předseda basketbalového oddílu, doplňuje:
„Ta spolupráce vznikla před rokem, kdy se dět-
ský turnaj rozjížděl. U nás spousta dětí sportuje,
máme vazby na týmy, tak se nabízelo, že bu-
deme turnaj organizovat společně.” K tomu však
bylo třeba zázemí, které našli na zimním stadi-
onu v Litomyšli. „Nejnáročnější bylo ale tech-
nické vybavení místa. Stadion je určitě dobře
připravený pojmout i takový turnaj sálového
sportu, je tady dobrý povrch, ale oříškem pro nás
byly koše. Máme tady i malé hráče, tak jsme po-
třebovali také koše snížené, ty jsme nechali vy-
robit na zakázku,” popsal Martin Šorf. Zimní
stadion bude pravděpodobně hostit také velký
turnaj ve streetballu dospělých 19. července. Pů-
vodně se hrálo v několika halách naráz. 

Litomyšl Streetball Kids však nebyl jen o street-
ballu, který základními principy a pravidly vychází
z pravidel basketbalu. Našlo se také místo pro
autogramiádu hráčů Mattoni NBL Michala Mareše
z USK Praha a Lukáše Kotase z BK JIP Pardubice.
„Když na to koukám, je tu spousta mladých naděj-
ných hráčů,” reagoval při pohledu na boje pod koši
Lukáš Kotas, který v minulosti hrál za Svitavy. „Po-
slední dobou zažíváme boom streetballu, protože
začíná být mistrovství světa a uvažuje se, že by byl
na olympiádě. Ten potenciál je velký. Čím víc bude
v televizi, tím víc o něj budou mít děti i dospělí
zájem. Myslím, že nás masivní nárůst ještě čeká,”
řekl hráč Pardubic. Možností zahrát si v Litomyšli
streetball je prý dost. Navíc tento sport je jak pro
jednoho, tak pro dva, tři či čtyři hráče. Stačí na to
„plácek” a koš. „V Litomyšli je košů poměrně
hodně. Když člověk jede kolem hřiště, tak vidí
známé tváře, které chodí do oddílu. Co vidím jako
velký posun, že se nám na několika hřištích poda-
řilo nainstalovat i snížené koše, na které mohou
házet i ty malé děti, třeba za 1. základní školou je
hřiště hodně využívané díky povrchu a nízkým
košům. Pak je skvělé, že na to navazují takto or-
ganizované turnaje,” dodal na závěr Martin Šorf.  
Více informací o turnajích naleznete na strán-
kách www.litomyslstreetball.cz.

Text a foto Jana Bisová

Již 20. ročník 
Triatlonu Litomyšl
V sobotu 9. 8. od 13 hod. se koná již 20. ročník
tradičního triatlonu v Litomyšli – Nedošíně (u
hospody Na Žabárně). Přátelé litomyšlského tri-
atlonu zvou všechny, kteří si chtějí vylepšit před-
chozí časy nebo si tento sport jen vyzkoušet.
Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak tříčlenná
družstva. 
Závod se koná za každého počasí a prezentace
je od 11.30 hod. Bližší info a předběžná přihláška
na www.triatlonlitomysl.cz Přemysl Seidl


