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Kinematograf
bratří Čadíků
opět v Litomyšli
Oblíbený Kinematograf bratří Čadíků za-
vítá do Litomyšle letos již po patnácté.
Stejně jako v minulých letech si návštěv-
níci příležitostného letního kina budou
moci vybrat z nabídky českých filmů. Svoji
filmovou pouť zahájí v pátek 15. srpna fil-
mem Revival v horní části Smetanova ná-
městí. Do prostředí české mafie nás
v sobotu doprovodí snímek režiséra Petra
Nikolaeva Příběh kmotra. Neděle bude ve
znamení bláznivého Pepina, krásné Ma-
ryšky a starostlivého Francina, kteří se
představí v menzelovsko-hrabalovském
stylu ve filmu Postřižiny. Film Kandidát
nám 18. srpna ukáže, jak velkou moc mají
média a jak moc cenným zbožím součas-
nosti jsou „informace". Poslední promítací
večer 19. srpna bude patřit oscarovému
režiséru Jiřímu Menzelovi a jeho posled-
nímu natočenému filmu Donšajni.
Začátky projekcí v 21.00 hodin. Vstupné
dobrovolné, výtěžek bude věnován Kontu
Bariéry. Akci pořádá Kinematograf bratří
Čadíků ve spolupráci se Smetanovým
domem a městem Litomyšl.

Leoš Krejčí, foto František Renza
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Architektonická soutěž na domov pro seniory vyhlášena
Město Litomyšl vyhlásilo 4. července 2014 archi-
tektonickou soutěž na návrh novostavby Do-
mova pro seniory, který by měl stát v lokalitě
U Nemocnice. Architektonické návrhy bude rad-
nice přijímat do 18. srpna. Koncem prázdnin pak
porota vybere tři nejlepší, které postoupí do dru-
hého kola. 
Město Litomyšl před časem podalo žádost o do-
taci na ministerstvo. Ta samozřejmě obsahuje
„architektonický návrh”, ale podle vedoucího od-
dělení rozvoje Odboru rozvoje a investic Měst-
ského úřadu Litomyšl Antonína Dokoupila jde
pouze o prověřovací studii. „Obsahuje jen to nej-
nutnější, bez čeho bychom nemohli žádost
podat. Jednalo se o nejlevnější alternativu doku-

mentace. Abychom však mohli zadat následující
stupně projektové dokumentace, musíme jejich
zpracovatele vybrat prostřednictvím výběro-
vého řízení. Proto jsme nyní vyhlásili architekto-
nickou soutěž formou soutěže o návrh,” říká
Antonín Dokoupil. Soutěžní návrhy by měly ob-
sahovat řešení novostavby s minimálně 60 jed-
nolůžkovými pokoji včetně sociálních zařízení.
Veškeré obslužné funkce musí být navrženy na
kapacitu nejméně 80 osob. Pokoje nebudou mít
balkony ani lodžie, upřednostňováno je bohatší
prosklení, francouzská okna a venkovní terasa,
případně zimní zahrada. Součástí pokojů má být
kuchyňský koutek a základní nábytek. Záměrem
je řešit uspořádání pokojů do čtyř samostatných

Revitalizované muzeum
láká nejen na novou expozici

Liber viaticus – cestovní breviář Jana ze Středy,
litomyšlského biskupa a kancléře Karla IV., Gra-
duál literátského sboru z roku 1563, daguerro-
typický přístroj Flora Staška z roku 1840 –
nejstarší fotoaparát v České republice, meč lito-
myšlského kata z roku 1620, Portmanův knihař-
ský lis… To je jen zlomek z velkého množství
exponátů stálé expozice „Litomyšl – město
kultury a vzdělanosti", kterou od 17. července
představuje zrekonstruované, modernizované
a interaktivnější Regionální muzeum v Litomyšli.
Zároveň láká na dvě výstavy. Retrogaming, in-
teraktivní expozice historických počítačů, je k vi-
dění do 21. září; Václava Boštíka a jeho rodinné
výtvarné souputníky z Ležákova mlýna prezen-
tuje muzeum do 14. září. 

Zámecké návrší, archeologické nálezy 
i litomyšlské nebe
Nová stálá expozice „Litomyšl – město kultury
a vzdělanosti" představuje bohaté dějiny města
od jeho počátků až do současnosti. Naleznete
zde řadu unikátních předmětů, zajímavostí, ku-
riozit i doprovodných programů. Expozice,
která je tematicky členěna na devět částí, za-
ujme každého od kulturních turistů po rodiny
s dětmi. „Když jsme tuto expozici tvořili, tak
jsme se snažili myslet na tři její aspekty. Za
prvé jsme pochopitelně chtěli představit pozo-
ruhodné dějiny Litomyšle. Neznám jiné město
této velikosti, které by bylo v historii, zejména
té kulturní historii, tak významné. 

> strana 3

uzavřených „obytných buněk”, kdy pro každou
by měl být společný pobytový prostor se záze-
mím pro pečující personál. „Jako zadavatelé sou-
těže jsme si vědomi složitosti úkolu, když
vzhledem k požadovaným kapacitám stavby
očekáváme, že návrh bude zároveň v maximální
míře vytvářet neinstitucionální, domácí pro-
středí, napodobující rodinné prostředí bytů.
Obytný standard vnitřních komunikací by měl
umožnit navazování a uskutečňování sociálních
kontaktů. Závislost na poskytované péči by měla
být diskrétní a nenápadná. Ocenili bychom bo-
hatší strukturu polosoukromých a poloveřejných
prostorů na pozemku i ve vlastním objektu,”
upřesňuje Antonín Dokoupil.               > strana 2
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskyt-

nutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 se
Státním fondem dopravní infrastruktury na vý-
stavbu cyklostezky a pověřuje starostu pode-
psáním smlouvy.  

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Jiráskova nám.
v období od 14. 7. do 30. 9. 2014 za účelem pro-
vedení rekonstrukce plynovodu  a částečné uza-
vírky silnice II/358 po dobu provádění
výkopových prací (cca 15 dnů v pracovní době).   

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku "Tisk knihy Litomyšl
– moderní renesanční město". Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku firmy H.R.G. spol. s r.o. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku „Tvorba Management
plánu Zámeckého areálu Litomyšl – 2. etapa".
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Terra nostra – malebný kraj, o.p.s.  

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o posouzení a hodnocení obálek a zprávu o vý-
sledku nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu – Dětské prvky v integrovaných obcích
Pohodlí, Kornice a Pazucha. Komise jako nejvý-
hodnější vyhodnotila nabídku firmy HRAS – za-
řízení hřišť, Havířov – D. Datyně.  

 RaM nesouhlasí s poskytnutím dotace na vy-
bavení třídy Základní školy Mozaika v Litomyšli. 

 RaM ukládá řediteli příspěvkové organizace

Smetanův dům přijetí časových a organizačních
opatření, aby v budoucnu nedocházelo ke střetu
akcí „Středa hudby třeba" a „Toulovcovy prázd-
ninové pátky" s Mezinárodním operním festiva-
lem Smetanova Litomyšl. 

 RaM souhlasí se zahájením prací na akci
„Průmyslová zóna – inženýrské sítě" v části pro
společnost STYLE PLUS s.r.o. Litomyšl po podání
žádosti o stavební povolení touto společností na
jejich stavbu a v části pro společnost PHATEC
s.r.o. se sídlem Dolní Újezd po vydání stavebního
povolení  na jejich stavbu.      

 RaM souhlasí se zadáním dalšího stupně pro-
jektové dokumentace včetně stanovisek DOSS
na akci „Vodní prvek na náměstí", a to za cenu
37 950 Kč bez DPH. Dodavatelem je MgA. Ondřej
Císler PhD. 

 RaM bere na vědomí předložené vyhodnocení
nabídek na poskytnutí úvěru ve výši 7 600
000 Kč na akci Zainvestování zóny Na Prokopu
– Lidická. Jako nejvhodnější vyhodnotila nabídku
České spořitelny, a.s. 

 RaM souhlasí s neobsluhováním zastávky
MHD Kornice z důvodu pokračování uzavírky sil-
nice č. III/3616 ul. Na Lánech v úseku od křižo-
vatky k „Terozu" a dál směrem ke Kornicím až
k domu čp. 81 v termínu od 1. 7. do 16. 8. 2014.

 RaM pověřuje organizací voleb do zastupitel-
stev obcí ve dnech 10.-11. 10. 2014, tajemníka
MěÚ Ing. Pulgreta, vedoucí správního
odboru M. Holasovou a vedoucího majetkopráv-
ního oddělení Ing. Chadimu. 

 RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha
v Osické ulici byla bezplatně k dispozici zaregi-
strovaným volebním stranám a hnutím pro výlep
volebních materiálů před volbami do zastupitel-

stev obcí po dobu volební kampaně. Na jiné pla-
kátovací plochy v Litomyšli nebudou smět být
volební materiály vylepovány. 

 RaM souhlasí s poskytnutím Smetanova
domu na předvolební setkání zástupců zaregi-
strovaných volebních stran a hnutí pro volby do
Zastupitelstva města Litomyšl s voliči a to za
1000 Kč/akce u velkého sálu a 500 Kč/akce
u malého sálu. 

 RaM schvaluje text konceptu kroniky města
Litomyšl za rok 2013. 

 RaM schvaluje uzavření dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem
práce České republiky. 

Více na www.litomysl.cz

Architektonická soutěž na domov
pro seniory vyhlášena

Po dobu výstavby nového prostoru autobusové
zastávky na silnici III. třídy Litomyšl – Strakov
v blízkosti krytého bazénu nebude tato zastávka
dočasně obsluhována. 
Doba výstavby je plánována na období od 1. 8.
do 31. 8. 2014. Po tuto dobu nebude obsluho-
vána autobusová zastávka v tomto prostoru
označená v jízdním řádu linky 680 801 dopravce
ČSAD Ústí nad Orlicí jako „Krytý bazén". Autobus
bude lokalitou projíždět bez zastavení. V místě
výstavby bude silniční provoz sveden do jed-
noho jízdního pruhu s regulací přednosti pomocí
přechodného dopravního značení. Dopravce je
povinen informaci o dočasném zrušení zastávky
umístit přímo do jejího prostoru.
MěÚ Litomyšl se cestujícím a řidičům omlouvá
za nutné komplikace. Vzhledem k předpokláda-
ným dopravním komplikacím a parametrům
bezprostředního okolí silnice v tomto úseku
nelze provézt přesunutí zastávky. O dočasném
zrušení zastávky rozhodl KÚ Pardubického kraje
po dohodě s dopravcem a realizátorem akce.
Investory uvedené akce jsou obce Janov a Stra-
kov.           Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 

a silničního hospodářství

Autobusová zastávka 
„Krytý bazén” 
dočasně zrušena

strana 1 >
Architekti by měli rovněž vyřešit parkování, do-
pravní napojení a venkovní pobytové plochy
s odpovídajícím množstvím zeleně. Návrh má
řešit i vazby na okolí objektu. „Od doby, kdy jsme
na tomto záměru začali pracovat, se nám poda-
řilo vykoupit další pozemky, novostavba tedy
bude moci být navržena poněkud velkoryseji,
než tomu bylo v původní studii,” informuje pra-
covník radnice. 
„Ze statistických údajů lze usoudit, že demogra-
fický vývoj v Litomyšli se neliší od vývoje repu-
blikového. Počet obyvatel Litomyšle stagnuje,
lidí vyššího věku přibývá,” podporuje výstavbu
nového Domu pro seniory ředitelka Centra so-
ciální pomoci Terezie Šmolíková a pokračuje:
„Zároveň bych doporučovala později zrekon-
struovat i stávající budovy Domov Pod Školou
a Domov Na Skalce tak, aby mohly dále sloužit
potřebným lidem k poskytování dlouhodobé
zdravotně-sociální péče.”
Architektonická soutěž na Domov pro seniory
bude mít podobný systém jako ta na řešení pro-
měny nábřeží řeky Loučné, kde zvítězili archi-
tekti Martin Rusina a Martin Frei. Ve druhém kole
bude ze tří postupujících vybrán jeden, který by
měl svůj návrh rozpracovat do podoby projektu.
„Tímto způsobem nejprve získáme studii, kterou
bychom stejně museli zadat,” vysvětluje sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš a Antonín Dokou-
pil dodává: „Vyberou se tři architekti, kteří ke
svému návrhu zároveň podají cenovou nabídku.
V následném kole rozhodneme, kdo svůj návrh
dopracuje.” Mezi kritéria, která by měla porota
koncem srpna hodnotit, patří komplexní archi-
tektonická kvalita návrhu, hospodárnost a eko-
nomická přiměřenost zvoleného řešení, míra
naplnění stavebního programu, zvláštní poža-
davky na stavbu nebo velikost obestavěného
prostoru navrženého objektu. „Přípravě projektu

z pohledu vyváženosti služeb, provozu, interiéru
a funkčnosti se dlouhodobě věnovali pracovníci
úřadu a ředitelka Centra sociální pomoci Terezie
Šmolíková,” upřesňuje starosta Litomyšle.
Pro posouzení a hodnocení návrhů jmenuje za-
davatel porotu z fyzických osob nepodjatých ve
vztahu k účastníkům soutěže o návrh. Porota
bude posuzovat a hodnotit jednotlivé návrhy
anonymně. Řádní členové poroty: akad. arch. Jan
Šépka, arch. Aleš Burian, arch. Michal Fišer, Mi-
chal Kortyš, Antonín Dokoupil. Náhradníci po-
roty: arch. Pavel Jura, Terezie Šmolíková –
ředitelka CSP.
Soutěžní podmínky a podklady budou poskyto-
vány elektronicky prostřednictvím serveru
ftp://ftp.litomysl.cz. O přístupové údaje pro
právo kopírování soutěžních podkladů bude
možno požádat elektronickou formou na adrese
prosen@litomysl.cz ihned po vyhlášení soutěže.
Součástí soutěžních podkladů je smlouva o zá-
půjčce dat z digitální technické mapy města,
kterou jsou uchazeči povinni doplnit o nezbytné
údaje a zaslat zpět vytištěnou a podepsanou
vždy ve dvou vyhotoveních jako standardní poš-
tovní zásilku na adresu: Město Litomyšl, Ing. An-
tonín Dokoupil, Bří Šťastných 1000, 570 01
Litomyšl.  Soutěžní podklady lze vyžádat nejpoz-
ději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání návrhů.
Prvním třem vybraným architektům budou
městem vyplaceny ceny, navíc by měla být po-
skytnuta i jedna odměna. „Náklady za architek-
tonickou soutěž jsou alternativou za náklady za
studii, která by nás stejně čekala,” uvádí sta-
rosta. Výstavba Domu pro seniory je dlouhodo-
bým záměrem města. Ovšem zatím chybí
finance na realizaci. Radnice doufá, že konečně
přijde řada na žádost o dotaci, která již nějaký
čas leží na ministerstvu. Zároveň však hodlá
shánět prostředky i z jiných zdrojů.                -bj-

Kruhový objezd
u Daliboru se letos
opravovat nebude
O letošních prázdninách mělo Ředitelství silnic
a dálnic ČR (ŘSD) upravit kruhový objezd u ho-
telu Dalibor. Stavebním zásahem by došlo k pře-
trasování středního dlážděného prstence, čímž
by se usnadnil průjezd především nákladních
automobilů a zamezilo by se tvorbě poruch na
prstenci a na vnějších obrubách při vjezdu do
křižovatky od Vysokého Mýta. Podle informací
z ŘSD se však žádná oprava neuskuteční. 
Důvodem je prý hlavně to, že provizorní opravy,
především asfalt v místě vyvracení kostek, již
odstranily hlavní problémy, a nejedná se tedy
o havarijní stav. „Projektová dokumentace se
dokončuje a ŘSD bude zvažovat opravu v příš-
tím roce,” upřesnil vedoucí Odboru místního
a silničního hospodářství Městského úřadu Lito-
myšl Pavel Jiráň. Ještě tedy minimálně rok bude
křižovatka nevzhledná s poničenými a vyvráce-
nými obrubníky. „Pozitivní na tom je to, že ne-
jsme nijak omezeni, co se týká termínů
dokončení povrchů po pokládání kanalizace
v ulici Na Lánech,” dodal pracovník radnice. 
Stavební práce byly původně rozplánovány do
čtyř etap, z nichž každá měla trvat maximálně
dva týdny. Po dobu úpravy okružní křižovatky by
byla použita objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t
a protisměrné semafory pro ostatní.             -bj-
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Radnice chce instalovat 
zásuvkové sloupky
Smetanovo náměstí, Špitálek či náměstí Brau-
nerovo jsou místa, kde se často konají různé
akce. Ty však ke svému plynulému chodu potře-
bují elektřinu. V minulosti ale docházelo k vý-
padkům proudu. To by se ovšem mělo změnit,
protože město má v plánu osadit pět výsuvných
zásuvkových sloupků. Na řešení problému se
mimo jiných podíleli i sami organizátoři akcí. Ti
například pomáhali vytipovat místa, kde by měly
být sloupky instalovány. 
Kam s ní? Říkají si organizátoři s elektrickou šňů-
rou v ruce. Pomůžou mobilní rozvaděče nebo
napojení do rozvaděče „cizího”. „Podnětem pro
instalaci zásuvkových sloupků bylo právě kom-
plikované napojení a výpadky elektrické ener-
gie,” vysvětluje starosta Litomyšle Michal Kortyš

a upřesňuje, kde všude by měly být sloupky
umístěny: „Chceme je mít na Toulovcově ná-
městí, na Smetanově náměstí někde v místech
městské policie, v blízkosti prodejny Litexu
a u Smetany. Další bude u schodů pod kostelem
Povýšení sv. Kříže. Už se nebudeme muset na-
pojovat do cizích rozvaděčů.” Výsuvné sloupky
budou mimo konání různých akcí schované
v zemi a kolemjdoucím by se měly jevit jako po-
klopy, případně budou mít podobu dlažby. Při
akcích se vysunou a budou z nich moci být na-
pojena potřebná elektrická zařízení.
Radnice chce sloupky osazovat postupně, do
konce letošního roku hodlá instalovat jeden ke
kostelu a druhý na Špitálek. Náklady budou hra-
zeny z městské kasy.                                       -bj-

Management plán zámeckého areálu 
k 15. výročí zápisu na Seznam UNESCO
V letošním roce uplyne již neuvěřitelných pat-
náct let od chvíle, kdy byl zámecký areál Lito-
myšl zapsán na prestižní Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví, krátce na Se-
znam UNESCO. Tímto krokem byl potvrzen mi-
mořádný kulturní význam památky, který
přesahuje národní hranice. Jeho hodnota je
cenná pro současné, ale i pro budoucí generace
a z toho důvodu vyžaduje stálou ochranu.
Od roku 2002, kdy Výbor světového dědictví
UNESCO přijal tzv. Budapešťskou deklaraci, musí
být součástí každé nominace materiál, který po-
pisuje opatření směřující k zachování výjimečné
světové hodnoty té dané památky. Statky za-
psané před tímto datem mají povinnost Plán na-
kládání s památkou zapsanou na Seznam
UNESCO připravit dodatečně. Cílem tzv. Mana-
gement plánu je jednoduše řečeno přijmout

taková opatření a nástroje, aby nemohlo v bu-
doucnu dojít k vyškrtnutí statku ze Seznamu
UNESCO. 
Město Litomyšl získalo na tvorbu tohoto doku-
mentu finanční prostředky z grantu Ministerstva
kultury Podpora pro památky UNESCO. „Čeká
nás několik měsíců společné práce nad tímto
důležitým strategickým dokumentem,” říká sta-
rosta města Michal Kortyš a pokračuje: „Jen do-
poručená osnova z Ministerstva kultury ČR má
asi deset hustě popsaných stránek. Věřím však,
že se nám podaří nastolit v areálu zámku takové
principy spolupráce, díky kterým bude možné
i do budoucna zachovat památkovou podstatu
této významné lokality. Předem děkuji všem za-
pojeným institucím za spolupráci.” 

Michaela Severová, vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu 

expozice a ukážeme lidem. A samozřejmě jsme
potřebovali udělat záchody. Během dvou hodin
všichni slíbili, že do toho jdou. Velice rychle jsme
předělali projekt,” vzpomíná na peripetie archi-
tekt. Nový vstupní objekt navrhl u severozápadní
strany historické budovy (bývalá zahrádka ča-
jovny). Objekt zastřešený jehlancovitou střechou
je otevřený velkým ateliérovým oknem a má dva
vchody – původní vchod z Jiráskovy ulice a nový
vchod od ulice B. Němcové. Z původně plánova-
ného vstupního objektu byly ve změněné po-
době zbudovány zhruba dvě třetiny. Většina
slouží k ochraně a prezentaci nejdůležitějších ar-
cheologicky odkrytých stavebních konstrukcí.
Prostor je přístupný z interiéru muzea.

Co se v mateřských a základních 
školách děje o prázdninách

zeptali jsme se za vás

Revitalizované muzeum
láká nejen na novou expozici

Tři sta let od položení základního kamene
Budova byla postavena v letech 1714-1719 jako
piaristické gymnázium dle plánu Giovanni Bat-
tisty Alliprandiho. Současně bylo vedle vybudo-
váno kryté schodiště, tzv. fortna. Objekt je
hluboko zapuštěn do svahu Hory Olivetské. Ni-
čivé požáry v letech 1775 a 1814 si vyžádaly ná-
kladné opravy. Do dnešní podoby byl objekt
upraven v roce 1826. Budova sloužila přes dvě
stě let školní výuce základním i gymnazijním tří-
dám, k nimž v letech 1733-1754 a po zrušení opět
v letech 1802-1849 přibyl filozofický ústav. Po
nezbytných úpravách se do staré gymnazijní bu-
dovy přestěhovalo Městské muzeum založené
v Litomyšli v roce 1891. K slavnostnímu otevření
došlo 13. května 1928 za účasti mnohých zná-
mých osobností a litomyšlských rodáků. 
Více se o zrekonstruovaném muzeu dozvíte na
www.rml.cz nebo při osobní návštěvě. Muzeum
má otevřeno od úterý do neděle v časech 9-12
a 13-17.

Text a foto Jana Bisová
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Ať už to vezmeme ze středověku, kdy tady byl
klášter a později biskupství, můžeme pokračovat
až do současnosti, konče např. moderní archi-
tekturou. Druhým záměrem bylo představit
alespoň formou ochutnávky rozsáhlé a velmi
pestré fondy zdejšího muzea. V expozici se
může zdát, že tam jsou stovky a stovky před-
mětů, ale zdaleka to není ani jedno procento
sbírkových předmětů, které toto muzeum spra-
vuje. Třetím aspektem bylo, aby si každý našel
něco zajímavé pro sebe. Aby expozice nebyla
zaměřena na lidi, kteří se zabývají třeba výtvar-
ným uměním nebo jen na rodiny s dětmi. Každý,
ať už je zaměřen jakkoli, je starý či mladý, si
najde to svoje. Expozice je prošpikována růz-
nými odpočinkovými či interaktivními prvky,” po-
pisuje ředitel Regionálního muzea v Litomyšli
René Klimeš. Autorem architektonického řešení
expozice je architekt Petr Všetečka z Transat ar-
chitekti, Brno, jehož práce a práce spolupracov-
nic Aleny Všetečkové a Markéty Čermákové
trvala zhruba rok. „Tváří v tvář těm poměrně
technicky komplikovaným vynálezům, jako je
třeba Křižíkova lampa nebo vitríny, návštěvník
jistě pochopí složitost celé věci. V Litomyšli je
navíc laťka, pokud jde o architekturu, dosti vy-
soko, tak věřím, že pan ředitel nebude zklamán,”
říká Petr Všetečka.

Archeologické nálezy? 
Proč je nevyužít v expozici
V suterénním ochranném objektu jsou prezen-
továny unikátní pozůstatky archeologicky od-
kryté cesty, hradby, brány a měšťanského domu
ze 14.–17. století. V navazující expozici je pro-
střednictvím modelů a dokumentárního filmu
představen pozoruhodný stavební vývoj zámec-
kého návrší v Litomyšli – od kláštera přes bi-
skupství, hrad s novým městem, zámeckým
areálem a areálem původních piaristických
budov až po současnost. Ovšem zmiňované ar-
cheologické nálezy, byť jsou zcela unikátní, dě-
laly těžkou hlavu nejen zřizovateli muzea
Pardubickému kraji, stavební firmě, řediteli RML,
ale především architektovi, autorovi návrhu re-
konstrukce objektu, Josefu Pleskotovi (AP Ate-
lier). Ten musel operativně měnit hotový projekt
a původní vstup ze suterénu přemístit na dvo-
reček. „U každého projektu jsou komplikace,”
potvrzuje architekt Pleskot a pokračuje: „Bývalý
hejtman jistě tušil, že budou i na zámeckém ná-
vrší. Tušili jsme to všichni, ale pustili jsme se do
toho. Někdy 20. prosince 2012 bylo důležité roz-
hodování, kdy už se jasně vědělo, že jsou tady
archeologické vykopávky, kdy hrozilo zastavení
stavby, kdy se Pardubický kraj ocitl v komplika-
cích, protože jak dál z toho ven…” Na dalším se-
tkání 8. ledna 2013 již měl architekt připravená
nová schémata. „Řekli jsme dobře, úplně změ-
níme koncepci a zkusíme to udělat tak, že tře-
tinu nálezů necháme v zemi jako archeologickou
konzervu, třetinu vykopeme, zabudujeme ji do

Zdálo by se, že ve školách se o prázdninách nic
neděje. Opak je pravdou. Děti vystřídali řemesl-
níci. Zeptali jsme se tedy vedoucí odboru školství
a sociální péče Milady Nádvorníkové a vedoucího
odboru rozvoje a investic Františka Zachaře, co se
v mateřských a základních školách děje.  
Milada Nádvorníková: Náš odbor zajišťoval vý-
běrové řízení pro I. mateřskou školu (Zámecká)
na herní prvky na zahradu. Přibyly tak lezecké

a šplhací prvky a závěsná houpačka. Už před
prázdninami proběhla dvě výběrová řízení, která
si organizovaly samy mateřské školy. Na III. ma-
teřské škole (Lidická) bude malý lanový park
a opět na I. mateřské škole se mohou děti těšit
na řetězový most a herní sestavu. III. základní
škola (T. G. Masaryka) nakoupila nový nábytek
a zároveň nechala pastovat marmoleum. 
František Zachař: II. základní škola (U Školek)
bude mít nový kabinet chemie a fyziky, včetně
nového vybavení. Na III. mateřské škole se opra-
vuje rozvod vody. 
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Odkaz mistra Jana Husa je stále živý
„Tyto sem kniežky napsal, věda, že ani
chvály, ani milosti, ani užitka tělesného od
kněží lakomých i od druhých světských ne-
obdržím, neb těch věcí od nich nežádám, ale
od boha odplaty a jich spasenie. A potká-li
mě jich hanění aneb trapenie, to sem prese
položil, že lépe jest pro pravdu svu trpěti, než
pro pochlebenství časnú odplatu vyjeti.”
(Mistr Jan Hus, závěr „Knihy o svatokupec-
tví”) V červenci uplynulo už 599 let od upálení
našeho národního symbolu, katolického refor-
mátora, rektora Univerzity Karlovy, významného
vědce a především čestného a zásadového člo-
věka, který nikdy neustoupil od svých ideálů
a zásad, i když za to zaplatil cenou nejvyšší,
vlastním životem. Paralela mezi přelomem 14.
a 15. století a dnešní dobou je více než zřetelná.
Korupce dosahuje v dnešní době obludných roz-
měrů napříč celou naší republikou a politickými

stranami. Nikdo nikomu a ničemu dnes nevěří.
Porevoluční potentáti úplně promrhali nesku-
tečný lidský potenciál a nadšení lidí z přicháze-
jících změn. Osobní prospěch, peníze, zlodějiny,
korupce na všech stupních státní správy a sa-
mosprávy byly vždy na prvním místě.  Lidé se
stáhli podobně jako za komunistů do svých ulit,
chat, zahrádek, rodinných domků, protože mají
strach o práci a o budoucnost svých dětí. Z lidí
se stává poslušné stádo, zavalené hypotékami,
starostmi a stresem, které již nechce a nebo ani
není schopno vnímat veřejné dění mnohdy ani
ve své obci. A šíbři mají žně. Občas nějaký
úspěch ve fotbale, hokeji a tenise dá na chvíli za-
pomenout na podstatné věci. Je velmi potěšující
a konejšivé, že i u nás, v tomto veskrze apatic-
kém stádu ovcí, se najdou stateční lidé, jako je
třeba v Litomyšli Radek Pulkrábek a někteří další,
kteří se nebojí skutečně hájit zájmy občanů na-
šeho města a jdou proti zaběhlým (ne)pořádkům,

které mají adresné viníky. Pan Pulkrábek má
mnoho nepřátel, ale jsou to většinou lidé, kteří
městu zřetelně škodí nebo na různých výhodách
přímo parazitují. Na rozdíl od většiny zastupitelů
chodí na jednání vždy perfektně připravený se
znalostí problematiky, jednací řád zná lépe než
starosta a tajemník, o věci se zajímá, píše na mi-
nisterstva a úřady a hledá vždy pravdu a opti-
mální řešení pro město a jeho občany. Jako každý
člověk, který usiluje o rozkrytí nepravostí, je vy-
staven pomluvám, pohrdání a ostrakizaci. Proti
Husovi a jiným reformátorům má však výhodu, že
ho nikdo nemůže upálit a ani zavřít do Kostnice.
Věřím, že se v budoucnu najdou i další pokračo-
vatelé skutečných reforem a dovedou do normy
vztahy v našem městě: jako je voda, čerpání do-
tací, megalomanské zbytečné projekty. Raději
tedy spoléhejme na vlastní – kritický úsudek než
na předhozená moudra, která se dobře poslou-
chají…                  Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

Člověk politikem, politik člověkem
Volby jsou za dveřmi, práce volebních uskupení
jede na plné obrátky a brzy dojde svého napl-
nění, z desítek jmen bude vybráno několik. K je-
jich výběru máme přistupovat odpovědně,
s rozvahou, slýcháváme to vždy a dává to smysl.
Možná máme jasno v tom, co chceme prosadit,
proč, kdo a jak by to měl za nás dělat. Možná
jsme z těch, kteří váhají a na poslední chvíli za
sebe nechají rozhodnout…náhodu? Osud? Koli-
krát se přece stalo, že navzdory předvolebním
průzkumům se z outsidera stal vítěz a naopak.
A příčina? Schválně – pamatujete si, koho jste
volili naposledy? Nevyplnili jste nějaké místo
někým, o jehož kvalitách jste nebyli zcela pře-
svědčeni? „…Přece umí…” – narychlo přemítáte,
které z kvalit předurčují prozíravého správce,
a podvědomě cítíte, že dobře mluvit, hrát fotbal
nebo péct buchty nejsou ty nejlepší dispozice.
Oč méně jich, o to víc možností zneužití. Volba-

nevolba tedy není výhra, teď ani jindy. A čas roz-
květu taky jednou pomine, žádný strom neroste
do nebe. Co pak? Volbami ale nic nekončí. Se
svými zástupci bychom měli pravidelně hovořit.
Ideálně průběžně, samozřejmě před zasedáními,
s konsensem jako formou rozhodování. A oni by
o to měli stát. Kolikrát jsme ale zakusili, že tak
daleko jsme se vůbec nedostali! Že všechny ty
sliby, dohody a přátelství před volbami vzaly za
své už v okamžiku zvolení? Je post zastupitele
opravdu tak lukrativní, že člověk raději zavrhne
svou paměť, rozum, vůli, minulost a čest jen
proto, aby se prosadil? I v tak malé obci, kde se
každý s každým zná, kde si všichni všechno řek-
nou? Ještě tak zaslechneme něco o odpověd-
nosti vůči spoluobčanům s díky za vloženou
důvěru – jako bychom nebyli z podstaty zodpo-
vědní – za své životy, práci, děti, zdraví, životní
prostředí, jako by se odpovědnost rodila ve vol-
bách. Samozřejmě jde o moc, vliv, vládu, sílu –

bylo by iluzorní si myslet, že ne. Navzdory tomu
není ale politika nutně zlem. Chtít měnit věci
k lepšímu, když víte, co chcete a jak, je takřka
povinnost. Nakonec není tedy otázka politiky,
zda do ní jít, nebo nejít, ale kdy do ní vstoupit.
Kdy udělat první krok. Budiž řečeno, že politika
může být i dobrodružstvím. Starosti s nastolo-
váním řešení, vyjednáváním podmínek, obcho-
dováním s prioritami, diplomacie mohou člověka
až pohltit, nabyde dojmu, že je superdůležitý.
Ale pomineme-li tyto patologické formy, zůstává
fakt, že politik je opravdu trochu všeuměl. Opí-
raje se o současné potřeby, předjímá budoucí.
Myslí, zvažuje, přemýšlí, čte v náladách společ-
nosti a dešifruje, co běžný člověk umí sotva po-
jmenovat. Měl by všechno, pochopitelně nemůže
všechno. Je jen člověkem. Kéž jím zůstane!

Marcela Boštíková, kandidátka v komunálních
volbách 2014 za TOP 09 Litomyšl

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle

Okurková sezóna? Jenom na oko!
Jsou prázdniny, je čas dovolených a popravdě na
úřadech je poměrně klid. Z této téměř letargie
mě vyvedlo jedno setkání, které se uskutečnilo
při otevírání Iktového centra neurologie naší ne-
mocnice. Předně jsem měl velkou radost, že jak
hejtman, tak i vícehejtman mluvili velmi pozi-
tivně nejenom o právě dokončeném projektu Ik-
tového centra, ale i o budoucnosti a postavení
naší nemocnice v rámci celého krajského zdra-
votnictví. Co mě ale „vykolejilo”, bylo setkání
s ředitelem krajské záchranky panem
MUDr. Svobodou. Ten na mě a na paní doktorku
Rotsheinovou tzv. nastoupil s tím, že jsme ne-
kompetentní, že věci nerozumíme a že RLP v Li-
tomyšli vlastně nefunguje a navíc fungovat
vůbec nemusí. Opíral se bohužel o konkrétní po-
chybení, které zjistil při kontrole stanoviště RLP.

Nepřísluší mně se k tomu pochybení vyjadřovat,
není to moje odpovědnost a ani moje kompe-
tence. Mrzí mě, že pan ředitel v procesu perso-
nálního zabezpečení RLP (na rozdíl od vedení
nemocnice a radnice) nečiní žádné pozitivní
kroky, a pochopil jsem také, že nás zkrátka
nemá rád. Rozbili jsme mu jeho představu
a dává nám to vždycky velmi emotivně najevo.
Je také smutné, že nepochopil, jakou roli samo-
správa města v tomto příběhu hraje. My jsme
tady od toho, abychom se snažili uhájit spolu-
občanům určitý standard. Všem rozumně mys-
lícím lidem je jasné, že v Králíkách, v Litomyšli
či v Pardubicích ten standard zdravotních slu-
žeb bude definován jinak. Je jasné, že nemů-
žeme mít to, co mají např. lidé v blízkosti
fakultní nemocnice. Ale právě proto si myslím,
že snaha obsadit záchranku lékaři je správný

požadavek, a dokonce se nebojím tvrdit, že po-
třeba lékařské posádky v Králíkách je větší než
u nás, kde máme v dosahu kvalitní nemocnici.
RLP se jistě také stane na podzim často skloňo-
vaným předvolebním tématem. Setkal jsem se
již s názorem, že za problémy s RLP nemůže
personální nedostatečnost, ale že za to mů-
žeme především my – lidovci. Nechci se tady
obhajovat a nechci v rámci předvolebních agi-
tek slibovat, co nemůžeme splnit.  Neuměl jsem
(tak jako ostatní kolegové) zabránit tomu, aby
skončilo dětské a porodnice a neumím slíbit, že
zachráníme RLP. Co umím pouze slíbit je to, že
budeme dělat vše pro to, aby k rušení nedošlo,
a jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří
chtějí věci řešit a posouvat pozitivním směrem. 

Radomil Kašpar,  1. místostarosta

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Občanské sdružení Generace 89 obdrželo na-
bídku od Nadace Forum 2000 uspořádat v Lito-
myšli debatu, která by se stala součástí
doprovodného programu letošního ročníku kon-
ference Forum 2000. Je to vynikající příležitost
do města přivést zajímavé a inspirativní osob-
nosti evropského veřejného života. Je to zároveň

příležitost prezentovat město Litomyšl v tom
nejlepším světle. Rozhodli jsme se, že nabídky
využijeme, a připravujeme proto mezinárodní
debatu na téma: (Ne)fungující občanská spo-
lečnost 25 let po pádu železné opony. Rádi
bychom proto vyzvali ty z Vás, kteří by se rádi
na přípravách litomyšlské části letošního Fora

podíleli, aby se ozvali na email pikna@gene-
race89.cz. Nějakou formu spolupráce určitě vy-
myslíme! 
Litomyšl nás baví!    

Jeník Pikna, GENERACE 89

SNK Generace 89
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 Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014

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

Zámecké návrší – Damoklův meč nad Lito-
myšlí Na veřejném jednání  ZaM 10. 6. se zavá-
zal pan starosta odpovědět na otázku dotování
provozu zámeckého návrší (letos 1,7 mil. Kč). Při-
pomínám, že financování bylo při besedách pre-
zentováno jako vyrovnané a o dotování se nikdy
nemluvilo. Velice se divím neschopnosti tuto dů-
ležitou otázku vysvětlit, protože může mít ne-
blahý vliv na poskytnutí dotace a na udržitelnost
projektu. Krása střídá nádheru – Od roku 2009
vzbuzoval u Patriotů projekt zámeckého návrší
velkou pozornost i údiv. Vadila nám likvidace
amfiteátru, laminátové prvky v blízkosti zámku
a celková neinformovanost o tom, co se v našem
městě chystá. Likvidace zeleně a současná
strohá vydlážděná podoba Jiráskovy ulice je pře-
kvapením, o kterém se při prezentacích revitali-
zace návrší nikdy nemluvilo. Nyní se již nedivíme
sami. Termín dokončení – Zatím není jasné, kdy
a v jakém rozsahu bude celá stavba dokončena.
Betonová přístavba piaristické koleje (knihovna/

obřadní síň) byla z projektu vyjmuta a u vstupu
do Klášterních zahrad zeje díra. Termínů a vari-
ant jsme od vedení města slyšeli mnoho. Ně-
které objekty se začínají používat, přestože
nejsou zcela dokončeny. Některé se budou ob-
čanům ukazovat od rána do večera (volby se
blíží) a některé si budou na svou prezentaci
muset raději počkat. Vůně laminátu – V objektu
kočárovny budeme mít první kavárnu, kde vůni
kávy a zákusků nahradí moderní architektonická
vůně laminátu. Laminát, který většina litomyšl-
ských Patriotů, a to nejenom těch s velkým „P”,
těžko rozdýchá. Korunky se rozkutálely – Do-
tace vše nezaplatí a přes opakované žádosti ne-
sdělilo doposud vedení města zastupitelům
celkový objem víceprací.  Obávám se, že na tuto
zprávu bude do komunálních voleb uvaleno em-
bargo. Zajímavé také bude sledovat, jakou část
peněz bude zhotovitel stavby odečítat za nedo-
končený objekt knihovny/obřadní síně a o kolik
se dodatečně zvedne cena této stavby oproti

původní částce. Na to jsem se také ptal, ale od-
pověď zatím nedorazila. Zeptejte se, na co
chcete, a vedení města vám, na co chce, od-
poví – Otázek k zámeckému návrší je hodně a je
evidentní, že na některé nechce vedení města
odpovídat. Řekl bych, že sami nevědí, co nás
čeká v rámci 5leté udržitelnosti projektu, a hrají
o každý den, kdy se snaží ututlat vše, co by
mohlo ukázat na jejich pochybení. Jak je to
možné – Proč se nikdo kromě Patriotů, v době
kdy šly věci ovlivnit, nezajímal a neptal se, co
nás čeká? Proč se nezastavily některé nesmysly
na zámeckém návrší? Ve je s podivem, ale je již
taková doba, jiné názory se v Litomyšli „nenosí”.
A to je to, co chceme v budoucnosti změnit.
Jiný názor není projevem nepřátelství a aro-
gance, jak je prezentováno, nýbrž podnětem
k naslouchání a pracovnímu setkání. Pouze
názorová pestrost a diskuse zajistí správná
rozhodnutí při řízení města. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Začíná se lámat chleba…
Všichni si jistě pamatujeme období, kdy vlast-
ník Litomyšlské nemocnice chtěl prosadit slou-
čení naší a Svitavské nemocnice. Tehdy jsme se
hlasitě postavili proti a trvali na zadání analýzy,
která měla popsat výhody sloučení. Výhody se
našly, ale byly tak malé, že nemohly sloužit jako
pádný argument k této fúzi. Nyní se ovšem ho-
voří o sloučení všech nemocnic v Pardubickém
kraji pod jednu akciovou společnost s tím, že
budou řízeny centrálně. Kraj tuto myšlenku
podporuje a dělá vše pro její naplnění. Tato
myšlenka ale není nová a už v minulosti se o ní
mluvilo, i když v jiné právní formě než dnes. Za-
dáním kraje bylo zpracovat restrukturalizaci
zdravotnické péče ve všech pěti nemocnicích
tak, aby „všichni nedělali všechno“. Dohoda na-

konec nebyla žádná z důvodu různých názorů
a nejednotné spolupráce. 
Jaký je stav Litomyšlské nemocnice dnes? Per-
sonál nemocnice dělá, co může. Všichni včetně
pacientů jsou nervózní z důvodu nedostatku
informací o budoucnosti. Potencionální paci-
enti jsou na rozpacích. Hledá se nový ředitel
nemocnice. Současné vedení nemocnice se ve
spolupráci s městem snaží o zachování funkční
nemocnice s komplexní akutní péčí, která je zá-
kladním předpokladem k tomu, aby mohla pa-
cientovi nabídnout rychlou diagnózu, nastavit
určenou léčbu nebo rozhodnout o léčbě na
specializovaném špičkově vybaveném praco-
višti v kterékoliv části republiky. Nemůžeme si
už dovolit zrušit jediný obor, který tvoří tuto
komplexnost! Jediná slabá chvilka může zna-

menat, že se objeví „řezník“, který nemocnici
rozporcuje a všechny lukrativní obory přesune
jinam! Naše město si zaslouží nemocnici, která
si zvolí nového ředitele ze svých řad. Bude po-
třebovat loajálnost, respekt a kompaktní kolek-
tiv, který poskytuje tu nejlepší péči, jakou může
nabídnout. Hodně záleží, vážení pacienti, i na
vás. Svojí sounáležitostí k naší nemocnici vy-
tvoříte důležité ekonomické podmínky pro udr-
žení ve hře o zachování nynějšího rozsahu
zdravotnické péče a nedopustíte tak, aby na-
stal dominový efekt při ztrátě byť jediného
oboru. To samé platí i o obvodních lékařích,
kteří mají tu možnost posílat pacienty do naší
nemocnice k dalšímu vyšetření. Přejeme šťa-
stnou ruku při výběru nového vedení.  

Michal Kortyš, ODS Litomyšl

Občanská demokratická strana

Chystají se změny v tržním řádu
Rada města Litomyšli začátkem července
schválila věcný návrh nového tržního řádu. Je
v něm několik úprav, které se týkají například
podomního prodeje nebo vystavování zboží.
Právě v těchto bodech jde o dlouhodobé prob-
lémy, na které se lidé v minulosti stěžovali. 
Nově se na území celého města:
- Jednoznačně zakazuje podomní prodej.
- Jednoznačně zakazuje pochůzkový prodej –
mimo prodej denního tisku a potravin z vlastní
produkce. 
- Zakazuje vystavování a prodej zboží bez pro-
dejních zařízení. Tzn., že s výjimkou zboží, které
je svou funkcí k tomu určeno (např. nábytek,
kamna, květináče), by se zboží nemělo umísťo-
vat přímo na zem (kufry, nářadí, pytlovaná ze-
mina...). Toto ustanovení platí i pro podloubí. 
- Dochází k rozšíření tržních míst o další plochy,
např. dolní část náměstí a oplocené sportovní
a kulturní areály, kde se nyní nahodile vyskytují
nebo by se teoreticky mohly vyskytnout prodejní
činnosti, vždy však pouze se souhlasem jejich
majitelů nebo správců.
- Jiné než tržním řádem určené plochy je možno
využívat k prodeji pouze v rámci pořádání spo-
lečenských akcí (zejména sportovních a kultur-

ních), vždy však pouze se souhlasem organizá-
tora akce. 
- Zavádí regulaci restauračních předzahrádek
tak, aby bylo možno zajistit např. průchodnost
podloubí s umístěnými předzahrádkami.
Nově se pro tzv. předsunutá prodejní místa
(zejména podloubí před kamennými obchody):
- Zakazuje prodej potravin s výjimkou čerstvého
ovoce a zeleniny, lesních plodů a umělých kvě-
tin
- Zakazuje jejich činnost ve dnech státních
svátků.
- Nově definuje pojem spodní prádlo a tím zde
zakazuje vystavovat a prodávat např. i ponožky.
- Razantně omezuje rozsah povolené činnosti –
průchodnost podloubím ve směru podélném
min. 2,5 m, výstup do náměstí uprostřed kaž-
dého oblouku podloubí min. 2 m, regulace výšky
umístěného zboží do 1,7 m, zákaz umísťování
přepravek se zbožím přímo na zem nebo vrstve-
ním na sebe, zákaz věšení zboží na fasádu a vý-
lohy.
Text tržního řádu byl RaM schválen dne 8. 7.
2014. Po zapracování případných připomínek ze
strany Krajského úřadu Pardubického kraje bude
tržní řád vydán na zářijovém zasedání rady

města s předpokládanou účinností od 1. 10. 2014.
Podoba tržního řádu města je výsledkem dlou-
hodobých jednání o této problematice. Jde
o kompromisní řešení mezi často zcela proti-
chůdnými názory zúčastněných a obyvatel
města na tuto problematiku. Měl by přispět
především ke změně výrazu jeho centrální části
– Smetanova náměstí – tak, aby některá jeho
místa nebyla vnímána spíše jako část tržnice.
Kompletní texty připravovaného nařízení jsou
zveřejněny na www.litomysl.cz. v sekci Zprávy
z úřadu (do 1. 10. 2014 i na hlavní stránce). Do-
tazy k jednotlivým ustanovením lze uskutečnit
u vedoucího odboru místního a silničního hos-
podářství na pavel.jiran@litomysl.cz nebo na
tel. 461 653 360.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Zkrácení úředních
hodin městského úřadu
Úřední hodiny na Městském úřadě v Litomyšli
budou v měsíci srpnu v pondělí a ve středu zkrá-
ceny do 16.00 hod.                                         -red-
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Na zvony se sbíralo 
i během Smetanovy Litomyšle
V únoru letošního roku spustilo město Litomyšl
sbírku na nové zvony do chrámu Nalezení sv.
Kříže. Poslední zvony byly ve věži kostela insta-
lovány v roce 1932 a již v roce 1942 byly zrekví-
rovány a zničeny. V tuto chvíli je Litomyšl jedním
z mála měst, které nemá zvony „živé”. Ve věži
kostela Povýšení sv. Kříže sice tři zvony jsou, ale
ty nebijí – tedy nežijí. 
Na zvony těchto jmen: sv. Václav, Panna Marie
a sv. Josef se vybíralo také v rámci Smetanovy
Litomyšle. „Kostel byl otevřený téměř po kaž-
dém festivalovém představení, které se odehrá-
valo na druhém zámeckém nádvoří,” říká ředitel
příspěvkové organizace Zámecké návrší David
Zandler a doplňuje: „Lidé si mohli kostel projít
a mnohdy se neubránili dojetí. Někteří Litomyš-

lané vzpomínali, kdy zde byli naposledy. Vyprá-
věli zážitky, např. ze svých svateb, a vyjadřovali
radost nad tím, že se této chvíle dožili.” V rámci
celého festivalu Smetanova Litomyšl, do kterého
počítáme samozřejmě i slavnostní bohoslužby,
bylo vybráno bezmála 70 tisíc Kč. „Všem dárcům
velmi děkujeme,” říká starosta Kortyš a dodává:
„Výběrové řízení na realizaci zvonů bychom
rádi vyhlásili v roce 2015 nebo 2016. Pokud se
však potřebnou částku podaří vybrat dřív, bu-
deme velmi rádi a zahájíme realizaci samo-
zřejmě ihned.” Celkové náklady včetně opravy
jedné ze stolic a elektrického pohonu jsou 1,5
milionu Kč. 

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl

Slavné Hallelujah! znělo piaristickým kostelem
Když 10. února 2010 podepisoval v piaristickém
kostele Nalezení sv. Kříže tehdejší ministr kul-
tury Václav Riedlbauch příslib 400milionové do-
tace, předal starostovi Litomyšle Michalu
Kortyšovi partituru Händlova Mesiáše s přáním,
aby slavné Hallelujah! zaznělo, až Andělé znovu
vstoupí na návrší. Andělé, respektive jejich
sochy, zatím v kostele nejsou, ale při vstupu do
chrámu jako bychom jimi byli obklopeni. A spl-
něno bylo i vyřčené přání. V sobotu 5. července
se prostorami památky neslo Hallelujah! Stalo
se tak v rámci operního festivalu Smetanova Li-
tomyšl a tuto událost si nenechal ujít ani bývalý
ministr kultury Václav Riedlbauch a řada osob,
která se na projektu podílela.  

Václav Riedlbauch na místě činu 
„Již v roce 1958 byl poprvé oficiálně konstatován
havarijní stav celého kostela a minulým režim
nepodnikl žádné zásadní kroky k jeho záchraně
a v roce 1968 byl chrám uzavřen. Přestože jde
o jednu z nejvýznamnějších dominant města Li-
tomyšl, byl kostel několik desetiletí nepřístupný,
zdevastovaný a postupně ještě více chátral. Po
sametové revoluci byl obnoven plášť kostela, ale
na celkovou rekonstrukci chyběly fi-
nanční prostředky,” popisuje smutné
roky kostela tisková mluvčí litomyšlské
radnice Michaela Severová. Celkové zno-
vuzrození bylo odstartováno až podpisy
rozhodnutí o přidělení dotace v únoru 2010.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomto
díle podíleli. Jsou to lidé, kteří připravovali pro-
jekt, dávali ho na ministerstvo kultury, kterému
nezbylo než ho přijmout, jak to bylo skvěle udě-
lané (úsměv), a přiklepli nám peníze. Pak přišla
stavba, problémy, ale byly to běžné věci, které
na stavbách bývají. Po třech letech jsme na cí-
lové pásce,” prohlásil starosta Litomyšle Michal
Kortyš. A po čtyřech letech se na „místo činu”
vrátil také Václav Riedlbauch. „Zašel jsem si do
tohoto prostoru ještě před koncertem Mesiáše
a byl jsem doslova v šoku. Je to nádhera, radost.
Zmíněné zdevastované prostředí před čtyřmi
lety mi ani nedávalo naději, že to dobře do-
padne,” řekl tehdejší ministr kultury a dodal: „My
jsme poctivě připravili všech deset projektů,
které jsme měli na stole a všechny jsme stihli
podepsat. Sem tam se věci nedaří a jsem rád, že
Litomyšl patří mezi ty skvosty, které se daří uvá-
dět do života. Není to jenom zdejší prostor, jsem
fascinován opravou celého zámeckého návrší,
vedlejším muzeem atd. Litomyšl začíná vzkvétat
tak, jak to má být. To je ale zásluha lidí, není to
možné řešit nějakým papírem nebo přidělením
dotace. To je podmínka, ale bez lidí se to dělat
nedá. Kdyby se nestarali místní, tak to tak pěkné
nebude.” Kromě partitury Mesiáše byla při pod-
pisu rozhodnutí předána také píšťala z varhan,

které však zatím v kostele chybí. „Tam nahoře
něco chybí,” prohlásil Riedlbauch při pohledu na
kůr a pokračoval: „Bylo by dobře, kdyby se tam
varhany vrátily.” Zároveň pronesl další přání,
aby byla v chrámu nástěnná malba a ne jen holý
bílý prostor. 

Kostel pohledem architekta Štěpána
Hrobka, kterou otevírá elektronika, podlaha „po-
tetovaná” bronzovými nápisy nebo vyhlídková
terasa mezi kostelními věžemi. I takové úpravy
navrhl významný architekt sakrálních staveb
Marek Jan Štěpán se svou ženou Vandou pro
rekonstrukci piaristického chrámu Nalezení sva-
tého Kříže. „Otázka, co udělat s natolik poniče-
ným prostorem, byla vlastně ze všech nejtěžší,”
popisuje architekt Marek Jan Štěpán, který je
společně se svou ženou Vandou Štěpánovou
autorem projektu opravy kostela. Dát chrámu
nové funkce bylo podle něj nezbytné. „Bez něj
by tento prostor v dnešní době nebyl života-
schopný,” dodává architekt. Památka tak ne-
bude sloužit jen k bohoslužbám, ale také
k pořádání koncertů, divadelních představení či
dalších kulturních akcí. Návštěvníci zde budou

moci zhlédnout stálou expozici sakrál-
ního umění diecéze s inspirativním ná-
zvem Andělé na návrší i další výstavy.
Turisté se zase budou moci pokochat
z vyhlídkové terasy mezi kostelními vě-

žemi, projít si kostel po nově vložené lávce přes
příčnou loď nebo si prohlédnout unikátní zacho-
valé prostory zákristie. Soudobí umělci zase
budou moci vystavovat v hrobce, jejíž poklop je
na elektrické ovládání. „Nechtěli jsme ale, aby
kostel byl muzeem. Jeho životaschopnost by pak
nebyla dlouhá. Studovali jsme proto historii pi-
aristů i samotného kostela a snažili se rekon-
strukci co nejvíce propojit s pohnutými dějinami
místa,” popisuje Marek Jan Štěpán. 
Podlahu tak zdobí bronzové nápisy, které připo-
mínají nejdůležitější události místa. Šedá vý-
malba zase připomíná čtyři zničující požáry,
kterými kostel prošel. „Na svých místech také

zůstala řada nápisů. Například za varhanami zů-
staly na zdi nápisy ze všech období 300leté his-
torie kostela od chlapců, kteří se tam schovávali.
Také lavice vypovídají o dějinách kostela – jsou
na nich vyrytá jména a letopočty. Kdo v nich
bude sedět, může si přečíst, co na ně vyryl kdosi
třeba před 200 lety,” uvádí architekt. 

Moderní umění v historickém prostoru
Již více než rok připravuje město Litomyšl ve
spolupráci se světově proslulým výtvarníkem
Václavem Cíglerem instalaci souboru nových
skleněných výtvarných děl v místě, kde se kříží
chrámové lodě. Realizace díla byla od počátku
podmíněna tím, že nezatíží rozpočet města Li-
tomyšle. Začátkem července došlo k podpisu
s donátorem části výtvarných děl (skleněný hra-
nol a odrazná plocha – „Sloup a Zrcadlo”), jímž
je Jiří Mach z Litomyšle. Dílo je inspirováno verši
z knihy Genesis:„Na počátku Bůh stvořil nebe
a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad pro-
pastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží
Duch” a Václav Cígler k tomu dodává: „Ducha
vznášejícího se nad vodami – jako příslib stvo-
ření a života – symbolizuje skleněný trojboký
hranol z optického skla, který visí ze středu ku-
pole. Jeho optické vlastnosti rozkladem světla
mohou v určité situaci vytvářet duhu, symbol
uzavření smlouvy Boha se svým lidem, jejíž vzá-
jemná platnost byla stvrzena obrazem duhy.
Sloup je volně zavěšen nad kruhovou skleněnou
plochou evokující svou barvou vodní hladinu.
Tvoří vertikální osu v prostoru chrámu, stává se
elementárním a zároveň zvýznamněným bodem
ve smyslu pomyslného spojení nebe se zemí, či
jako linie přesahující vymezení místa, času
a děje.”
Záměr obdržel kladné vyjádření zástupců pa-
mátkové péče, podpořili jej přední představitelé
církve (např. Dominik Duka, Josef Socha či Tomáš
Halík), konzultace probíhají také s duchovním
správcem místní farnosti a definitivní souhlas
dala i Rada města Litomyšl. 
Součástí souboru děl je také tzv. menza (obětní
stůl), jejíž realizaci finančně podpoří město Lito-
myšl. Umělecký záměr vychází opět z knihy Ge-
nesis: „I řekl Bůh: ,Buď světlo!´ A bylo světlo”
a Václav Cígler opět upřesňuje: „Oltářní stůl –
menza – je objekt z ušlechtilého materiálu – skla
– v podobě kvádru naplněného světlem, jehož
intenzita buď světelně narůstá, nebo se vytrácí.
Intenzita světla je naprogramována počítačem
a zde je velká škála možností ve volbě intenzity
zdroje. Vnitřní světlo oltářního stolu je možno
zapínat při výjimečných příležitostech. Při vy-
pnutí se objekt stává částečně difúzním a éte-
rickým.” Celé dílo a vztah mezi jednotlivými
částmi popisuje Cígler takto: „Oltář je památné
a zároveň bohoslužebné místo. Místo setkání
člověka s Bohem. V kontextu skleněného sloupu
a kruhové odrazné plochy pod ním je skleněný
oltář, jehož hmota je vyjádřena světlem. Litur-
gicky právě toto světlo považujeme za nejúčin-
nější prostředek k vyjádření duchovního
obsahu.”

Jana Bisová a Michaela Severová,
foto Jana Bisová, vizualizace Václav Cigler

Z
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Projekt Revitalizace zámeckého návrší před dokončením

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Podívejte se například na: 
• Iktové centrum jedním z pilířů nemocnice
• Regionální muzeum otevřelo po rekonstrukci
• Toulovcovy prázdninové pátky  jsou zpátky
• Bleší trhy každý týden
• Velké finále Smetanovy Litomyšle 2014 v pří-
mém přenosu
• Rusalka na Smetanově Litomyšli 2014
• Smetanova Litomyšl 2014 – od Smetany po
Pink Floyd
• Centrum pro mozkové příhody dokončeno
• Smetanova keramická Má vlast
• Starodávný jarmark
• Karel Malich v Galerii Zd. Sklenáře

litomyšlská TV na internetu

Zámecké návrší: Otvíráme aneb
Vracíme památky do života
Druhý víkend v září se v rámci
Dnů evropského dědictví pravi-
delně otvírají brány nejzajíma-
vějších památek, budov
a dalších prostor včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo
zcela nepřístupné. Město Lito-
myšl se právě v těchto dnech
rozhodlo slavnostně představit
a otevřít v rámci komentova-
ných prohlídek revitalizované
prostory zámeckého návrší.
V neděli 14. září dojde ve 14.00
hodin ke slavnostnímu předání
klíčů od jedenácti objektů od
generálního dodavatele, firmy Hochtief a.s. zpět
městu Litomyšl. Možná si vzpomínáte, že k pře-
dání staveniště a zároveň symbolických klíčů od
jedenácti objektů, které čekaly na rekonstrukci,
došlo 5. července 2011. Obnovou od té doby pro-
šel zámecký pivovar, jízdárna, kočárovna, stáj,
konírna, piaristická kolej, piaristický kostel, park,
první a horní nádvoří a předzámčí. Většinu ob-
jektů jste měli možnost navštívit i v průběhu re-
konstrukce. Některé jsme již vrátili do života
v uplynulých měsících. Až v tuto dobu je však čas
na komentované prohlídky všech revitalizova-
ných objektů. Přesné časy a popis organizace
prohlídek přineseme v zářijovém vydání Lilie. Již
dnes však můžeme slíbit, že některé prohlídky
budou za účasti architektů.   
Slavnostní víkend zahájíme v chrámu Nalezení
sv. Kříže již ve čtvrtek 11. září 2014 v 18.00 hodin
koncertem komorního vokálně-instrumentál-
ního souboru ReBelcanto. V pátek nám Jiří Gry-
gar připomene cestu našeho rodáka Zdeňka
Kopala na Měsíc. Sobota bude ve znamení ote-
vřených dveří památek – některé budou mít ote-

vřeno i v noci (od 20 do 23
hodin). Koná se také oblíbený
Fish Fest, Litomyšlské vino-
braní a na Veselce se pomějete
při Medovém víkendu. 
Největší oslavy pod heslem
Vracíme památky do života se
budou konat v neděli. Od rána
se můžete těšit na celodenní
hru s možností vyhrát zajímavé
ceny a slíbené komentované
prohlídky. První zámecké ná-
dvoří se zaplní překrásnými
historickými vozidly, předzámčí
stánky a ukázkami řemesel.

Program na pódiu před chrámem Nalezení sv.
Kříže zahájí skupina BraAgas a písně středověké
Evropy již v 9.00 hodin. Dále se můžete těšit na
pohádku, loutkové představení, českou hudební
legendu Spirituál kvintet či folkrockový hudební
nášup z Vizovic v podání kapely Fleret. 
Věříme, že vás zajímá výsledek největší inves-
tiční akce v novodobých dějinách města Lito-
myšle a přijdete se podívat. Každý stavební
zásah v historicky cenné lokalitě bývá složitý
a přináší nepředvídatelné komplikace. Mnoho
projektů se z těchto důvodů zastaví a bývá
problém je dokončit. Litomyšli i generálnímu
dodavateli se však podařilo řádně se
s vzniklými potížemi vypořádat. V tuto chvíli
zbývá již pouze osadit a naladit varhany
v chrámu Nalezení sv. Kříže, dořešit expozici
Andělé na návrší, dětský program a dokončit
přístavbu piaristické koleje. Vše by mělo být
hotovo a vyúčtováno pravděpodobně do po-
loviny příštího roku.                                       

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl, foto J. Bisová 

Revitalizace zámeckého návrší je bezesporu nej-
větší investiční akcí v novodobých dějinách
města Litomyšl. Málokdo možná ví, že pouze
díky získání dotace z tzv. Integrovaného operač-
ního programu mohla být otevřena speciální
výzva Regionálního operačního programu, díky
němuž bylo možné opravit i Regionální muzeum
v Litomyšli. Do Litomyšle tedy přišlo bezmála půl
miliardy korun.
Ještě před zahájením prací na zámeckém návrší
bylo zorganizováno několik veřejných besed a di-
skusních stolů, na kterých nejdříve vedení města,
potom i samotní architekti vysvětlovali svoje zá-
měry a plány související s revitalizací návrší. 
Každý, kdo kdykoli žádal o dotaci z jakéhokoli do-
tačního titulu, ví, že své plány musí občas trochu
upravit právě dle konkrétní výzvy. Integrovaný
operační program nebyl určen na prostou opravu
památek. Jeho hlavním cílem bylo a je vrátit pa-
mátky do života. Opravit je a dát jim takovou
náplň, která bude odpovídat jejich významu, ale
také současným potřebám. Proto tedy programy
Škola na zámku, Andělé na návrší či Centrum pro
restaurování. 
Obecně lze říci, že každá prostá rekonstrukce
v historicky cenném prostředí s sebou přináší
řadu nepředvídatelných okamžiků a překvapení.
Ne jinak tomu bylo v Litomyšli. Dlouhodobě kri-
tizované podmínky zákona o zadávání veřejných
zakázek, kdy se soutěží pouze o cenu, dělaly
problémy i na této stavbě. Městu a dodavatelské
firmě Hochtief a. s. se však podařilo všechny

spory vyřešit a revitalizace spěje ke zdárnému
konci. Změna termínu ukončení není při podání
vysvětlení problém ani na jiných stavbách – při-
pomeňme, že litomyšlský projekt patří v rámci
IOP mezi ty složitější. Hlavní časová prodleva
byla způsobena komplikovaným archeologickým
výzkumem. Existují dokonce podpořené projekty,
které se buď z nejrůznějších důvodů zastavily,
nebo vůbec nebyly zahájeny. 
Podmínky udržitelnosti projektu jsou sice složité,
ale nikoli nesplnitelné. Město Litomyšl a příspěv-
ková organizace Zámecké návrší se v tuto chvíli
snaží nastolit takové procesy, aby v budoucnu
nemohl vzniknout problém. „Příjmy z dlouhodo-
bých pronájmů putují do rozpočtu města,” vy-
světluje ředitel příspěvkové organizace Zámecké
návrší David Zandler a pokračuje: „Do rozpočtu
naší organizace jdou pouze příjmy z krátkodo-
bých pronájmů a naší vlastní činnosti. Příjmy
z dlouhodobých pronájmů se přetransformují
v příspěvek města naší organizaci. Je to poměrně
složitý systém, ale je spravedlivý a správný.” Do-
dejme, že monitorovací ukazatele, které se budou
po ukončení projektu pět let sledovat, jsou pouze
dva – počet opravených památek a zvýšení náv-
štěvnosti. Dále se snažíme vyřešit problematiku
veřejné podpory – jedním z opatření je i to, že ně-
které náklady, např. na kavárnu či ubytování, byly
hrazeny z rozpočtu města (tzv. nezpůsobilé vý-
daje). Při zpracování žádosti se počítalo s mini-
málně 10 miliony Kč těchto nezpůsobilých výdajů
– při více než 400 milionovém projektu nejde

o přehnané číslo. Připomeňme, že dotace je
100% – tedy nevyžaduje s výjimkou nezpůsobi-
lých výdajů žádné procento spolufinancování in-
vestora. „Nic netajíme,” říká starosta Litomyšle
Michal Kortyš a vysvětluje: „V tuto chvíli ještě cel-
kový objem víceprací neznáme, stále probíhá
účtování, přicházejí faktury a také dlouhá řada
kontrol.”
Architektonické řešení jednotlivých revitalizova-
ných objektů podléhalo samozřejmě důklad-
nému zkoumání Národního památkového
ústavu. „Ke všemu máme závazná stanoviska
oddělení státní památkové péče,” říká Antonín
Dokoupil z Odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Litomyšl a pokračuje: „Restaurátorské
práce jsou odvedeny ve vysoké kvalitě, památ-
ková podstata všech objektů byla podtržena
a u některých objektů lze říci, že se je díky dotaci
podařilo zachránit (např. chrám Nalezení sv.
Kříže). Je to velmi náročný projekt, ale jsem rád,
že jsem mohl být u toho.”
A co říká na kritiku některých částí rekonstrukce
starosta Michal Kortyš? „Jde o subjektivní zále-
žitost – někomu se revitalizace líbí moc, někomu
méně a někomu vůbec. Domnívám se, že to
pravé vysvědčení dostaneme spolu s architekty
až v budoucnu. Ti, kteří bývalý prostor bránili, asi
spokojeni nebudou, ale jejich vnoučata jistě ano,
protože to bude již jejich svět. Děkuji všem, kteří
se na tomto nelehkém projektu podíleli – jde
o stovky lidí, bez kterých bychom to jednoduše
nezvládli. Litomyšlanům děkuji za trpělivost,
kterou měli v průběhu stavby.”

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl

Letní pozastavení
na zámku
Státní zámek Litomyšl připravil po dobu prázd-
nin speciální zkrácené prohlídky „Letní pozasta-
vení”. Určeny jsou především těm, kteří nemají
k návštěvě zámku mnoho času, ale je jim líto ho
jen minout, nebo pro rodiny s menšími dětmi. Na
zkrácenou prohlídku je možné se vydat od úterý
do pátku vždy v 11 a ve 14 hodin. 
Za cca 25-30minutové prohlídky projdou náv-
štěvníci 11 reprezentačními sály 1. poschodí
zámku. Během volné procházky se dozvědí zá-
kladní data historická, několik zajímavostí z den-
ního života aristokratické rodiny pobývající na
venkovském sídle a budou upozorněni na nej-
krásnější exponáty. Doporučujeme pro rodiny
s menšími dětmi.
Klasické, cca hodinové, prohlídky zámku
i v těchto hodinách zůstávají nezměněny. Cena
za zkrácené prohlídky „Letní pozastavení” je
70 Kč pro dospělé, studenty, děti i seniory. Sou-
částí prohlídky není z časových důvodů náv-
štěva historického divadla.                           -red-
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Ohlédnutí za 56. ročníkem Mezinárodního  

Planety a Česká rapsodie Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky Aleš Březina: Toufar

Zpívejte, lidičky, ty české písničky... Bedřich Smetana: Čertova stěna

Antonín Dvořák: Rusalka

Ještě ani nedozněly poslední
tóny Velkého finále 56. ročníku
Mezinárodního operního festi-
valu Smetanova Litomyšl, které
bylo přenášeno také do Klášter-
ních zahrad, a organizátoři již
servírovali ochutnávku ročníku
následujícího. Ten se uskuteční
od čtvrtka 11. června do neděle

5. července 2015 a v programu jsou opět napláno-
vány více než tři desítky představení a koncertů.

Novinky i osvědčené kusy
K vrcholům letošního ročníku patřilo uvedení
symfonické suity Planety Gustava Holsta. Jejím
zkomponováním se anglický skladatel a vášnivý
zájemce o astrologii stal jedním z nejhranějších
autorů 20. století. U nás se však z důvodu pro-
váděcí náročnosti uvádí poměrně málo a její vy-
slechnutí na Smetanově Litomyšli tak bylo
velkou příležitostí. Dramatické i lyrické hudební
plochy bývají často používány ve filmech a náv-
štěvníci si pak mnohdy až na koncertu uvědo-
mují, že melodie vlastně důvěrně znají. Kantáta

Česká rapsódie Bohuslava Martinů se hodí pro
slavnostní příležitosti, komponována byla pro
novou republiku v roce 1918 na slova Bible,
básně Jaroslava Vrchlického a v závěru zní i cho-
rál Svatý Václave. Přesně v den svých 81. naro-
zenin řídil dirigent Libor Pešek koncert,
sestavený z populárních Symfonických tanců
českých klasiků Bedřicha Smetany, Klementa
Slavického, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.
V rámci letošní novinky, „ouvertury” před kon-
certem v zámecké jízdárně, se mohli zájemci
s jubilantem osobně setkat a zhlédnout nový
dokumentární film České televize Romantický
vesmír Libora Peška. Česká televize také tento
koncert zaznamenala pro své pozdější vysílání.
Při příležitosti dokončení rekonstrukce zámec-
kého návrší byla v programu festivalu Mahlerova
Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení”, pro mnohé nej-
nádhernější z Mahlerových symfonií, se závěreč-
ným sborem, „jenž se jeví jako andělé, kteří se
svým zpěvem dotýkají nebes”.  
Opery Armida Giuseppe Scarlattiho, Mozartova
Figarova svatba, Wagnerův Bludný Holanďan
a inscenace Janáčkovy opery Příhody lišky Bys-

troušky režiséra Ondřeje Havelky, to byl jen stří-
pek z celé mozaiky. Poslední jmenovaná insce-
nace má chytře vymyšlenou scénu, je plná
krásných a nápaditých kostýmů, jiskří nadsáz-
kou, nečekaným humorem, vyniká pěveckými
i hereckými výkony. Bezpochyby potěšila pří-
znivce výpravných představení stejně jako Dvo-
řákova Rusalka v režii Zdeňka Trošky.
Smetanova Čertova stěna, nastudovaná na ob-
jednávku festivalu režisérem Jiřím Nekvasilem,
byla překvapením i pro pořadatele. Národní di-
vadlo moravskoslezské Ostrava však v posled-
ních letech patří ke špičce mezi našimi operními
domy a je dostatečnou zárukou výtečného pro-
vedení. Ti, co v roce 2009 fascinovaně aplaudo-
vali opeře Zítra se bude Aleše Březiny, si jistě
nenechali ujít další jeho opus Toufar věnovaný
závažnému tématu „čihošťského zázraku”. Opět
se v hlavní roli představila Soňa Červená, účin-
koval také herec Vladimír Javorský.

Hvězdné Velké finále
Závěrečné Velkého finále 56. Smetanovy Lito-
myšle zkusili organizátoři přenášet do Klášter-

Archeologický výzkum středověké zaniklé osady  
Od května letošního roku probíhal záchranný ar-
cheologický výzkum části zaniklé osady v katas-
tru Litomyšl – Záhraď. Regionální muzeum
v Litomyšli realizovalo výzkum v prostoru bu-
doucí ochranné protipovodňové hráze u Vlkova,
mezi dvěma rybníky. Při skrývce ornice byly za-

chyceny zahloubené objekty sídlištního chara-
kteru a množství keramického materiálu.
V daném prostoru se již v minulosti nalezly
zlomky keramiky z raného a vrcholného středo-
věku. Po tomto zjištění byla vytyčena plocha vý-
zkumu přibližně o rozměru 40 x 12 m. 
Výzkum zachytil stopy osídlení v podobě množ-
ství kůlových jam různých rozměrů, které po vy-
hodnocení mohou poskytnout informace
o podobě, velikosti a rozmístění nadzemních
staveb. Dále několik zahloubených objektů ob-
sahujících převážně keramický materiál. Část to-
hoto sídliště ohraničoval mělký příkop – žlab,
u kterého se také nacházely kůlové jamky.
Zřejmě kromě příkopu vymezoval sídelní plochu
i plot. 
Jedná se o významné zjištění, osídlení je dato-
váno od 12. až do první poloviny 14. století. Pak
zřejmě osada zaniká požárem, což potvrzují
nalezené koncentrace uhlíků ve vrstvách
a množství přepálených kamenů. Z lokality po-

chází keramický materiál – zvláště množství
zlomků zásobnic, sloužících na uskladnění po-
travin (obilí), hrnců, poklic. Na okrajích zásob-
nic se objevují značky např. v podobě
přesýpacích hodin. Značky se vyskytovaly i na
dnech hrnců, což je pro dané období charakte-
ristické, ale ne příliš časté. Keramika je bohatě
zdobená a bude vhodným srovnávacím mate-
riálem s keramikou z ostatních lokalit v blíz-
kosti Litomyšle. 
Kromě keramického materiálu byly nalezeny ští-
pané nástroje – čepelka a škrabadlo, které jsou
starší, pravěké, ale zřejmě je osadníci využili
druhotně. Dále kamenný brousek a těrka, korá-
lek, kovové předměty – zejména stavební hře-
bíky a množství zvířecích kostí. Nálezy
odpovídají sídlištnímu charakteru lokality. Oste-
ologický materiál bude podroben analýze, takže
zjistíme skladbu stravy ve středověké osadě.
Kromě nálezů z období středověku jsme na
lokalitě zachytili doklady z mladšího období –Keramický materiál z lokality.
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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.

operního festivalu Smetanova Litomyšl

Hvězdný prach Zdeňka Kopala Gypsy baroque

Jan Jirásek: Lukášovy pašije

Gustav Mahler: Vzkříšení Večer na zámku v Nových Hradech Velké finále

ních zahrad. A výsledek? Povedlo se. Program
sestavený z tvorby českých tvůrců naplnil za-
hrady krásnou hudbou i diváky, kteří v sedě či
leže sledovali přenos. Ještě větší zážitek to však
byl pro znalce astronomie i laické pozorovatele
noční oblohy. Přímo v zorném úhlu diváků sle-
dujících projekční plátno se totiž na nebi odehrá-
vala skutečně spektakulární show: nejblíže
k věži kapitulního kostela Povýšení sv. Kříže zá-
řila nejjasnější hvězda v souhvězdí Štíra Antares
a při pohledu doprava druhá největší planeta
sluneční soustavy Saturn. Uprostřed trůnil Měsíc
a nedaleko, při pohledu doprava, nejjasnější
hvězda souhvězdí Panny Spica. Nejblíže k věži
piaristického chrámu nebeskou přehlídku uzaví-
ral Mars, naopak druhá nejmenší planeta sou-
stavy.
Při tónech Dvořákovy Novosvětské symfonie
prolétal kolmo k Měsíci zářivý a jasný meteor!
Jako kdyby se litomyšlský rodák prof. Zdeněk
Kopal, jehož 100. výročí narození si letos připo-
mínal i festival, rozhodl tam odněkud z ne-
konečných dálek vesmíru pozdravit jeho
návštěvníky…

Král je mrtev, ať žije král!
Dramaturgie 57. ročníku tradičně připomene
některá důležitá výročí, mimo jiné 70 let od
skončení druhé světové války (IV. symfonie Bo-
huslava Martinů z května 1945), 600 let od upá-
lení Jana Husa (premiéra kantáty Jaroslava
Krčka Krédo Mistra Jana), 330 let od narození
barokních velikánů J. S. Bacha a G. F. Händela
(mj. Hudba ke královskému ohňostroji v podání
rezidenčního orchestru Česká Sinfonietta pod
taktovkou Radka Baboráka) i nedožité osmde-
sátiny skladatele Luboše Fišera. Z díla Bedřicha
Smetany budou například uvedeny Dvě vdovy
(Národní divadlo Praha) a v podání České filhar-
monie zazní také symfonický obraz Macbeth
a čarodějnice; tentýž orchestr provede pod tak-
tovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka i 3. sym-
fonii Gustava Mahlera. Ve festivalové premiéře
uvede Státní opera Národního divadla Praha
zcela novou inscenaci Verdiho Macbetha
a týmž souborem bude prvně na festivalu pro-
vedena kompletní klasická opereta – Straussův
Netopýr. Janáčkova opera Národního divadla
Brno se na Smetanově Litomyšli představí

s novou inscenací slavné opery Giacoma Puc-
ciniho Tosca a jedná se i o dalším, mimořádně
zajímavém titulu. Z Rakouska se na Smetanovu
Litomyšl chystá – ve spolupráci s festivalem
Grafenegg – prestižní Tonkünstler Orchester
a unikátní jistě bude i koncert Sólo pro 100
smyčců pod taktovkou Leoše Svárovského.
Zkrátka nepřijdou ani milovníci netradičních
a přesahových pořadů: Koncerty na přání by
měly být procházkou po muzikálech z Broad-
waye, Dan Bárta se představí s Illustratosphere
a filharmonickým doprovodem. Zuzana Lapčí-
ková provede s baletním souborem NDM Os-
trava Balady, pořad Hudební zeměkoule aneb
Muzikanti na cestách je určen dětem a mládeži,
připravuje se i další stagiona na zámku v No-
vých Hradech. Předběžný program bude, jako
již tradičně, zveřejněn nejpozději začátkem
ledna, v únoru bude program definitivní a opět
– jako již řadu let – první březnovou středu,
konkrétně 4. 3. 2015, začne předprodej vstupe-
nek. 

-red-, foto František Renza a Jana Bisová

u Litomyšle
novověku, které souvisejí s existencí hostince
Zavadilka, jedná se o nálezy mincí, dýmky
a množství zvířecích kostí. 
Na lokalitě bylo provedeno letecké snímkování,
kdy jsme se snažili na základě zbarvení porostu

a terénních anomálií zjistit pokračování a rozsah
osady, ze které byl prozkoumán pouze menší
úsek. Byly odebrány vzorky výplní objektů i ků-
lových jamek, po vyplavení tohoto materiálu zí-
skáme rostlinné zbytky, které mohou ukázat
skladbu porostu a dřevin v daném místě ve stře-
dověku. Zajímavým a unikátním nálezem je část
provázku. Z období středověku jde ve svitav-
ském okrese o první nález. Bude provedena
analýza použitého materiálu. Běžně se v tomto
období provazy i provázky vyráběly např. z ko-
nopí nebo kopřivy. 
Osadníci si vybrali výhodnou polohu na mírném
svahu v přímé blízkosti vodního zdroje, což je
pro vesnice tohoto období typické. Zjištění exis-
tence osady z období 12. do první poloviny 14.
století je další významnou součástí vývoje osíd-
lení na Litomyšlsku v období kolonizace. Výzkum
již byl ukončen a na uvedeném místě brzy vy-
roste ochranná hráz. 

Mgr. Jana Němcová, foto archiv RMLLetecký snímek plochy a okolí.

Přijďte se podívat, posedět - poležet,
relaxovat i slavit v příjemném

prostředí stylové kavárny
v Havlíčkově ulici.

Denně slevakce pro Vás.
Tel. 737 251 169

K AVÁ R N A
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Slova moudrých: Tajemství úspěchu je
mlčet o tom, co nevíte.                   Voltaire

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Emilie Bryčková, Ludmila Zoub-
ková, Vlasta Drimlová
85 let – Marie Černá, Zdeněk Tašner, Li-
buše Dubišarová, Věra Drahošová, Marie
Procházková
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jakub Kisil, Kutná Hora – Jana Andrlová,
Cerekvice n. L., Richard Šplíchal, Sloup-
nice – Simona Žáková, Sloupnice, Lukáš
Šprinc, Čes. Heřmanice – Lucie Pospíši-
lová, Čes. Heřmanice, Josef Čermák, Hru-
šová – Petra Riebauerová, Břeclav, Martin
Kalvoda, Sebranice – Radka Odstrčilová,
Štíty, Jan Čech, Cerekvice n. L. – Petra So-
poušková, Morašice, David Fric, Litomyšl
– Michaela Vomáčková, Litomyšl, Petr
Johan, Janov – Hana Štiková, Janov, Ladi-
slav Čermák, Suchá Lhota – Lenka Komín-
ková, Litomyšl, Michal Vítek, Pustá Rybná
– Petra Andrlíková, Pustá Rybná, Jaroslav
Teplý, Bučina – Kateřina Kusá, Bučina
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného do-
mova.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Miroslavem Maruškinem (66 let), Boženou
Vodehnalovou (84 let), Adolfem Volfem
(82 let), Irenou Mělnickou (88 let), Stani-
slavem Jirušem (89 let), Jaroslavem Kmo-
škem (68 let), Ludmilou Šimkovou (74 let),
Adolfem Vysokomýtským (90 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: tichost

Tichost (nebo také mírnost) je ve výčtu ovoce
Božího Ducha v 5. kapitole listu apoštola Pavla
Galatským v pořadí již osmým ovocem. Nezna-
mená však zakřiknutost nebo mlčení ke zlu ve
světě. V Matoušově evangeliu (11,29) nás Ježíš
Kristus vybízí, abychom se od něho učili, neboť
je „tichý a pokorného srdce” a zároveň nám za-
slibuje, že nalezneme „odpočinutí svým duším”.
Nejedná se tedy jen o ticho pro uši, ale o tichost
v nitru, v srdci, v duši. Tichý člověk se dokáže po-
stavit problémům a řešit konflikty, dělá to však
s úctou k druhým, bere na své bližní ohled. Ne-
prosazuje se křikem a násilím, neodplácí zlým za
zlé. Tichost tedy rozhodně neznamená nějakou
ušlápnutost a pasivitu, ale spíše trpělivou cestu
k porozumění. Možná vám něco napoví i násle-
dující příběh.
Jeden muž, který už nemohl snášet věčné hádky
se svou manželkou, přišel požádat o radu mu-
drce. Ten mu řekl: „Musíš se naučit své ženě nas-

louchat. Až to dokážeš, zase za mnou přijď.” Po
několika měsících se muž opět objevil u mudrce
s tím, že už se naučil slyšet každé slovo, které
jeho žena řekne. „Dobře,” usmál se mudrc,
„chceš-li však žít ve šťastném manželství, musíš
se ještě naučit slyšet každé slovo, které neřekne.”
Věřím, že ten příběh ukazuje na potřebu tichosti
jako ochoty naslouchat a druhým porozumět
nejen v manželství. Klíčem k tomu je však láska,
nikoli útěk do sobecké uzavřenosti či do mrazi-
vého mlčení „tiché domácnosti”. Ta pravá tichost
a mírnost totiž není a nemůže být něčím k so-
beckému chlubení, ale rodí se a roste ve vztahu,
je oním ovocem, které uzrává v životě toho, kdo
je otevřený pro vanutí životodárného Božího
Ducha.
A tak vám přeji, abyste byli vnímaví pro tichý,
jemný Boží hlas, který vás nejen zbaví touhy
druhé překřičet, ale také vás osvobodí od strachu
ze všech křiklounů a hulvátů. Vždyť sám Pán Ježíš
Kristus nás ujišťuje: „Blaze tichým, neboť oni do-
stanou zemi za dědictví.” Štěpán Klásek, 

Církev československá husitská

zamyšlení

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Velice rád bych poděkoval veškerému perso-

nálu chirurgické ambulance zdejší nemocnice za
příkladný profesionální i lidský přístup při oše-
třování mého zranění. Do další práce přeji hodně
sil a pevné nervy.

S úctou Vítězslav Jonáš, Litomyšl
 Chtěl bych poděkovat primáři oddělení neu-

rologie Litomyšlské nemocnice MUDr. Marianu
Kucharovi, Ph.D., a MUDr. J. Hájkovi ze stejného
oddělení za jejich ochotu, vstřícnost k pacien-
tovi. Po přistěhování z Ostravy a po operaci
obou kyčelních kloubů (náhrada za umělé) a po
operaci bederní páteře jsem se stal jejich paci-
entem. Oba lékaři jsou příjemní a vskutku odbor-
níky na svém místě. Snažili se vyřešit pooperační
bolesti páteře a obou nohou, vysvětlili, co je je-
jich příčinou. Příjemným zjištěním je také fakt,
že neurologický obor má v Litomyšli vskutku
kvalitní zastoupení. Stejně tak děkuji MUDr. Mi-
roslavě Ludvíkové, privátní neuroložce z Poličky.
Všechny zmíněné oborníky mohu vřele potřeb-

ným pacientům doporučit. Přeji všem mnoho
úspěchů v jejich náročné práci.
Za vděčné pacienty doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.

 Ráda bych poděkovala p. Švecovi z Litomyšle
za nalezení a okamžité předání mých ztracených
klíčů. Poděkování si zaslouží i pracovnice měst-
ského úřadu Ilona Telecká a strážník Jana Bul-
vová z městské policie za neuvěřitelnou ochotu. 
Buďme pyšní na to, že takoví dobří lidé žijí
v našem městě. Díky.                      Z. Lněničková

 Dne 29. srpna se dožívá 90 let paní Miroslava
Kheralová. Hodně zdraví a pohody do dalších let
přeje                                              rodina Burešova

 Zlatou svatbu oslaví v srpnu Jindřich a Stani-
slava Kvapilovi z Litomyšle. Všechno nejlepší,
zdraví, lásku a porozumění přejí 

rodiny Kvapilových a rodina Loskotova
 Dne 6. 8. 2014 uplynou 3 roky od chvíle, kdy

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

Poděkování všímavým občanům
Trojice mužů ve věku 33, 35 a 36 let z Prahy,
která se patrně živila krádežemi zboží v super-
marketech, skončila díky státní a městské poli-
cii z Litomyšle v poutech. 
Posádka vozu v pondělí vyrazila z hlavního
města. Cílem cesty byla ten den Morava. Na
trase udělali několik zastávek. Hlavně před su-
permarkety, do nichž se všichni tři postupně vy-
dávali na nákup,  jak se lidově říká „za pět
prstů”. Zboží ukládali do kalhot uzpůsobených
pro tento druh „nákupu”. Aby nevzbudili pode-
zření, vždy si v prodejně zakoupili zboží za pár
korun. Pak bez zaplacení ve spodkách odnášeli

alkohol, cukrovinky, žvýkačky a drogistické
zboží za desítky tisíc korun. 
Pachatele se podařilo dopadnout zejména vší-
mavosti několika litomyšlských občanů, kteří na
podezřelé vozidlo a jejich osádku policisty
a strážníky upozornili a podali jejich popis s tím,
že si upravují oděv na nekalou činnost. Chtěli
bychom tímto občanům, kteří nezůstali lhos-
tejní a zavolali, velmi poděkovat, zejména díky
jím se pachatele podařilo dopadnout a zboží za
téměř 50 tisíc zajistit a vrátit do prodejen. 

Karel Rajman, velitel MP Litomyšl

Na základě množících se dezinformací o činnosti
gynekologického oddělení Litomyšlské nemoc-
nice, a.s. si dovolujeme informovat, že oddělení
pracuje v prostorách oddělení bývalého šestine-
dělí a porodních sálů. Provádíme jednodenní zá-
kroky celého gynekologického spektra, tak
zvanou velkou gynekologickou optativu jak la-
paroskopickou, tak i břišní či vaginální cestou a
též konzervativně léčíme v příjemném prostředí
gynekologické pacientky i těhotné ženy. Gra-
vidní ženy můžeme hospitalizovat pouze do 23.
týdne těhotenství.                 MUDr. Libor Vylíčil, 

vedoucí lékař gyn. oddělení

Gynekologické
oddělení pokračuje

Od 1. září 2014 bude 
plicní ambulance 

MUDr. Dvořákové přestěhovaná
na Smetanovo náměstí č. 122 
(v prvním patře nad Lékárnou 

U anděla Strážce)
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 9. 8. MUDr. Sláma
Ne 10. 8. MUDr. Sláma
So 16. 8. MUDr. Koza
Ne 17. 8. MUDr. Slavík
So 23. 8. MUDr. Slavík
Ne 24. 8. MUDr. Jindrová
So 30. 8. MUDr. Paseková
Ne 31. 8. MUDr. Paseková
So 6. 9. MUDr. Sláma
Ne 7. 9. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského 
oddělení, tel. 461 655 269
So 9. 8. MUDr. Jung
Ne 10. 8. MUDr. Pecinová
So 16. 8. MUDr. Kopecká
Ne 17. 8. MUDr. Jílková
So 23. 8. MUDr. Filová
Ne 24. 8. MUDr. Filová
So 30. 8. MUDr. Švábová
Ne 31. 8. MUDr. Jung
So 6. 9. MUDr. Hájková
Ne 7. 9. MUDr. Filová  

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 9. 8. Na Špitálku 461 615 034
Ne 10. 8. Ústavní lékárna 461 655 530
So 16. 8. U Nemocnice 461 615 617
Ne 17. 8. Ústavní lékárna 461 655 530
So 23. 8. U Slunce 461 612 678
Ne 24. 8. Ústavní lékárna 461 655 530
So 30. 8. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 31. 8. Ústavní lékárna 461 655 530
So 6. 9. Na Špitálku 461 615 034
Ne 7. 9. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
9.-10. 8. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 56, tel. 461 725 987
16.-17. 8. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
23.-24. 8. MDDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
30.-31. 8. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
6.-7. 9. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402

Rozpis služeb

10. výročí Půjčovny kompenzačních pomůcek
Letos je to již 10 let od vzniku půjčovny kompen-
začních pomůcek, kterou provozuje Farní charita
Litomyšl. Za těchto 10 let služeb půjčovny vy-
užilo více než 740 občanů z Litomyšle, litomyšl-
ského regionu i vzdálenějších obcí. Pomohla jim
tak zvládnout nelehkou situaci způsobenou ne-
příznivým zdravotním stavem nebo úrazem.
Klienti se na nás obraceli a stále obracejí i z dal-
šího důvodu – žádají nás o zapůjčení pomůcky
tzv. „na zkoušku”. Potřebují si zjistit, zda jim
konkrétní pomůcka bude vyhovovat a zda si ji
tedy mohou bez obav zakoupit a mít jistotu, že
to nebude zbytečná investice. Mnohdy je možné
nechat si pomůcku předepsat lékařem a získat
ji přes zdravotní pojišťovnu. 
S těmito záležitostmi a mnohými jinými pomáhá
pracovník půjčovny v rámci odborného poraden-
ství. Má k dispozici katalogy, internet a kontakty
na další instituce a zařízení, která se zabývají za-
půjčováním nebo prodejem kompenzačních po-
můcek. V případě potřeby tak může předat

potřebné informace a doporučit konkrétního od-
borníka.
Každá pomůcka je zapůjčena na základě sepsání
smlouvy o pronájmu kompenzačních pomůcek
a zaplacení pronájmu za výpůjčku pomůcky. Ma-
ximální doba, na kterou může být pomůcka
nebo soubor pomůcek zapůjčen, je 6 měsíců.
Jedná se o dobu potřebnou na vyřízení formalit
a celého procesu k získání pomůcky od zdra-
votní pojišťovny nebo na zakoupení vlastního
vybavení. V odůvodněných případech a na zá-
kladě posouzení individuální situace lze smlouvu
prodloužit i na dobu delší.
A jaké pomůcky vám jsou vlastně k dispozici?
Lze zapůjčit polohovací lůžka elektrická i mecha-
nická, invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka
různých typů, antidekubitní matrace i podložky,
sedačky na vanu a mnoho dalších. Kdybyste je
někdy potřebovali, stavte se bez obav v Lidovém
domě.

Irena Hudcová, vedoucí půjčovny pomůcek

Charitní sestřičky v novém voze
Sestřičky z Charitní ošetřovatelské služby mají
od července k dispozici nový vůz Škoda Fabia.
Jeho zakoupení se podařilo díky letošní Tříkrá-
lové sbírce a Burze filantropie, jež realizuje Ko-
alice nevládek Pardubicka, kde byl podpořen náš
projekt „Mobilní sestřička”. 
Děkujeme Pardubickému kraji, firmám Saint-
Gobain Adfors s.r.o., Medesa s.r.o., Abplast s.r.o.
a Limes Litomyšl s.r.o., které se do projektu Burza
filantropie zapojily a zakoupení nového vozu fi-
nančně podpořily. Srdečně děkujeme koledníkům
a dárcům Tříkrálové sbírky, díky vám mohou se-
střičky jezdit za svými klienty spolehlivým vozem.
Zdravotních sestřiček je na středisku 10, dohro-

mady mají 4 auta a ročně se starají o více než
270 klientů. Vzhledem k povaze služby, která
musí být vždy včasná, se pořizuje sestrám nové
auto ve chvíli, kdy některé ze stávajících doslu-
huje. Střediska Farní charity Litomyšl se rozrůs-
tají a tak se vyřazené auto od sestřiček (pokud
to jeho technický stav dovolí) přeřadí do jiné
služby, která také poskytuje terénní péči. 
Potkáte-li na silnicích bílou Škodu Fabia s logem
Tříkrálové sbírky 2014 a s logy již zmíněných do-
nátorů, vidíte automobil, který i díky vám slouží
všem potřebným klientům Charitní ošetřovatel-
ské služby na Litomyšlsku.          Lucie Šteflová, 

koordinátorka Tříkrálové sbírky

Neurologické oddělení splňuje požadavky 
na superspecializovaná centra
Ve čtvrtek 17. července uspořádala Litomyšlská
nemocnice, a.s., tiskovou konferenci, na které
prezentovala nedávno ukončený projekt „Pří-
strojové vybavení iktového centra – iktové jed-
notky”. Investice v řádech milionů korun přispěla
k obnově a pořízení zcela nových zdravotnických
přístrojů pro jednotku neurologické intenzivní
péče (tzv. iktovou jednotku) i oddělení rehabili-
tace. Nemocnice se zavázala k pětileté udržitel-
nosti projektu. 
Iktová jednotka bude sloužit pacientům v celé
východní části Pardubického kraje a spolu s ob-
dobnou jednotkou v Pardubické krajské nemoc-
nici tak pokryje odbornou specializovanou péči
pro pacienty s akutními cévními mozkovými pří-
hodami. „Naše neurologické oddělení díky pro-
jektu získalo moderní vybavení a přístroje, se
kterými splňuje veškeré požadavky na super-
specializovaná centra,” uvedl Věroslav Valenta,
pověřený vedením Litomyšlské nemocnice.
„Neurologie má díky projektu například monito-
rovací techniku, nemocniční lůžka, antidekubitní
matrace, odsávačky, dávkovače, pumpy a také
nový biochemický analyzátor s veškerým vyba-
vením nutným k provozu v příštích šesti letech,”
prozradil podrobnosti primář neurologického
oddělení Marián Kuchar. Pro potřeby následné
péče o pacienty iktové jednotky bylo vybaveno
i oddělení lůžkové rehabilitace. „Nově tu máme
velmi drahé přístroje pro nácvik pohybu, kdy se
pacienti učí znovu chodit, psát, jíst a podobně,”
uvedla primářka rehabilitace Markéta Tušlová.
K rehabilitaci tak nově slouží např. dynamický
chodník s vestavěnými tlakovými senzory, ver-
tikalizační stůl, přístroj pro funkční terapii ruky
nebo motomed či motodlaha. 

„Pardubický kraj usiluje o rozvoj všech pěti ne-
mocnic akutní péče v kraji tak, aby se doplňo-
valy a aby jejich provoz bylo možné financovat
bez zadlužování. Litomyšl je jedním z 23 zaří-
zení v České republice, která jsou určena jako
iktová centra vyhláškou Ministerstva zdravot-
nictví z roku 2010. V Litomyšlské nemocnici se
díky tomu dostala do popředí prvotřídní neu-
rologická péče o pacienty s cévní mozkovou
příhodou. Nové iktové centrum je také důka-
zem, že Litomyšlská nemocnice je pevnou
součástí krajského zdravotnictví,” zdůraznil
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Celý projekt na vybudování modernizované ik-
tové jednotky vznikl před třemi lety a jeho ak-
tuální hodnota je 21,5 milionu korun. „I když
bude 85 procent projektu hrazeno z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj, musel Par-
dubický kraj předfinancovat celou částku
prostřednictvím půjčky a k tomu přidat z roz-
počtu kraje ještě více než tři miliony korun,”

vysvětlil financování 1. náměstek hejtmana
Roman Línek. 
Onemocnění cévní mozkovou příhodou jsou
velmi vážná, jejich počet ročně stoupá o jed-
notky procent a jsou druhou nejčastější příči-
nou úmrtí. Oproti celosvětovému průměru je
u nás četnost tohoto onemocnění trojnásobná.
„Cévní mozkové příhody patří k nejakutnějším
stavům, které vyžadují ošetření a podání spe-
cifické léčby max. do 3 hodin. Čím později se
léčba aplikuje, tím menší je pravděpodobnost
na zachránění člověka,” upřesňuje primář Ma-
rián Kuchar. -red-, foto Jana Bisová
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Multimediální umělec Daniel Pešta
vystavuje v zámecké jízdárně

Daniel Pešta na vernisáži litomyšlské výstavy.

Potemnělým prostorem zámecké jízdárny se
nese čísi hlas, který vyslovuje křestní jména:
„Andrea, František,… Vašík.” Zároveň na plátně
vidíme romské děti, které si jedno po druhém
přetahují přes hlavu jakýsi plátěný pytel. Jedná
se o videoart Daniela Pešty „I was born in your
bed”, který je součástí stejnojmenné výstavy. Ta
je v zámecké jízdárně k vidění až do 5. září
a upozorňuje na fenomén romské otázky a na
individuální postoj jedince k této problematice.
O tom, že výstava bude prezentována právě
v Litomyšli, rozhodlo odhodlání jedné z organi-
zátorek Heleny Marie Hendrych. „Když jsem se
asi před rokem seznámila s tímto projektem
I was born in your bed, tak jsem si řekla: To chci
tady v Litomyšli. Mě ten projekt zaujal hlavně
tím, že na mě působil kontrastně. Snoubí se
v něm jemnost sdělení a velký efekt, který toto
jemné sdělení dokáže vyvolat,” říká Helena
Marie a dodává: „Dalo by se říct, že tato linka pu-
tuje dílem Daniela Pešty. Je to jemný závoj, který
zakrývá různé nepěkné věci nebo jevy, o kterých
všichni víme, ale aby se nám lépe žilo, tak je vy-
těsňujeme. Daniel Pešta zobrazuje věci tak, že
ten závoj nezakrývá, ale zdůrazňuje věci pod
ním. Můžete to vidět i v materiálech, které po-
užívá – silikon, vata, pryskyřice.” Výstava je slo-
žena ze tří částí. Ta první zahrnuje videoarty,
které byly poprvé prezentovány na výtvarném
bienále v Benátkách. Malované portréty rom-
ských dětí jsou částí druhou. „To je taková uza-
vřená kapitola, která poukazuje na určité
tendence segregace romských dětí do izolova-
ných tříd. Záměr namalovat cyklus portrétů
romských dětí vznikl během příprav natáčení vi-
deoartu „I was born in your bed”. Všechny por-
trétované děti jsou spojeny se Sdružením
romských občanů v Lysé nad Labem ve Středo-
českém kraji. Tato skupina by mohla tvořit jednu
pomyslnou romskou školní třídu, ve které jsou
romské „problémové” děti odděleny od ostat-
ních „neproblémových žáků”. Tyto tendence ne-
jsou v České republice v současné době utopií,
ale realitou. Neexistuje snad spolehlivější způ-
sob, jak ještě více prohloubit xenofobii v majo-
ritní společnosti, jak dávat jedné z menšin ještě
více najevo pocit méněcennosti již v útlém věku.
Když jsem videoart připravoval, tak jsem se roz-
hodl každé dítě portrétovat v poměrně malém
formátu, aby divák musel přijít co nejblíže a měl
kontakt s jejich  očima,” vysvětluje autor výstavy
Daniel Pešta a pokračuje: „Třetí částí výstavy
jsou skulptury, práce, které jsou zpracovány buď

z kaučuku, nebo pryskyřice. Ty provází výstavu
jako červená linka.” 
Daniel Pešta se romskou otázkou začal zabývat
zcela náhodou. Při své návštěvě východních
Čech narazil na vypálený romský dům, ze kte-
rého zůstalo takřka netknuté jedno okno. To si
donesl domů a vytvořil vzpomínkové memento.
„K problematice jsem se pak vrátil v době, kdy
v Čechách vypukly nepokoje ohledně romské
komunity a zároveň mě oslovili pořadatelé z Be-
nátek na vytvoření jednoho sociálního pro-
gramu. Ten měl jít trošku jinou cestou, ale tato
problematika mě natolik zasáhla, že jsme se do-
hodli, že tam představím právě projekt s rom-
skou problematikou,” vysvětlil Daniel Pešta,
který výstavou I was born in your bed, tedy
v překladu Narodil jsem se ve tvé posteli, nechce
hodnotit, moralizovat či návštěvníky nějak na-
vádět. „Chci jen vyhodnotit situaci, kterou urči-
tým způsobem cítím. Lidé, když stojí před těmi
videoarty nebo jsou součástí výstavy, by si měli
uvědomit, že toto nebezpečí a tendence existují.
Aby v nich uvízla možná ne úplně příjemná
vzpomínka na skutečnost, která je součástí naší
doby. To je poselství,” uzavírá multimediální
umělec.
K výstavě I was born in your bed jsou připraveny
komentované prohlídky s autorem expozice
a následná diskuze za účasti terénního pracov-
níka a obyvatel vyloučené lokality sídliště Borek
v Semaníně. První z těchto prohlídek se usku-
teční v sobotu 30. srpna od 17.00 hod. a bude
spojena s promítáním filmu Cesta ven režiséra
Petra Václava. Druhá prohlídka je věnována ško-
lám a bude realizována v pátek 5. září. Více info
na hendrych@zamecke-navrsi.com.

Text a foto Jana Bisová

Krátce
 Národní památkový ústav se rozhodl upo-

zornit na pozitivní počiny v památkové péči.
Proto vyhlásil první ročník ceny Dědictví pro
budoucnost. Mezi 27 nominovanými památ-
kami z celé republiky navrženýmimi na cenu
Patrimonium pro futuro – dědictví pro budouc-
nost jsou dvě z Pardubického kraje. Organizá-
toři například ocenili snahu záchranit hrad
v Brandýse nad Orlicí, dalším kandidátem na
ocenění jsou sgrafita na zámku v Litomyšli. 
Litomyšl byla doporučena na cenu za kvalitní
propagaci a dokumentaci zámeckých sgrafit
v publikaci Sgrafita zámku v Litomyšli. Kolektiv
autorů pod vedením editora Pavla Waissera ob-
jasnil celou jejich historii od doby Vratislava
z Pernštejna přes restaurátorské akce včetně
těch pod taktovkou Václava Boštíka, Zdeňka
Palcra, Stanislava Podhrázského a Olbrama
Zoubka až po dnešek.

 NPÚ, ÚPS na Sychrově nabízí originální dár-
kové poukazy na základní prohlídku na 18 stát-
ních hradech a zámcích v Libereckém,
Pardubickém (zahrnuje také Státní zámek Lito-
myšl) a Královéhradeckém kraji, rovněž do hos-
pitalu Kuks a Souboru lidových staveb Vysočina
(Veselý Kopec, Betlém). Poukaz si lze objednat
telefonicky 773 775 944 nebo mailem na adrese
bidlasova.lucie@npu.cz. Více např. na
www.zamek-litomysl.cz.

 Od července do září se v zámeckém pivo-
varu již popáté usadili animátoři, kteří se
účastní letních kurzů Anomalia 2014. Letos se
jejich lektory stali Keith Lango (VALVE), který
pracoval třeba na ikonách dětství, jako je Mic-
key Mouse a GI Joe, či Kenny Roy (Animation
Mentor Kenny Roy) podílející se na animaci pro
hrané filmy jako Scooby Doo 2, Garfield nebo
King Kong. Dalším z lektorů je Jason Schleifer
(Dreamworks), jenž se podepsal pod animaci
postav pro filmy Mr. Peabody and Sherman,
Madagaskar, Za plotem nebo Shrek Třetí, ale
spolupracoval také na animaci pro Pána prs-
tenů. Jeho animátorský kolega Mike Belzer
(VALVE) se podílel na projektech jako Klokan
Jack nebo Bolt, ale v současné době pracuje na
tvorbě her. Posledním vyučujícím je zástupce
studia Pixar Neil Helm. Ten má pro změnu „na
triku” Vzhůru do oblak, Toy Story 3, Auta 2 nebo
Univerzitu pro příšerky. 
Anomalia není škola, ale profesionální a vzdě-
lávací platforma, která je zaměřena na ty, jež
chtějí nejen zlepšit svou práci, ale také lépe po-
chopit animační průmysl. Ovšem i když nejde
o školu, zařadil ji server Animation Career na
prestižní seznam TOP 100 nejlepších animátor-
ských škol na světě. 

 V červnu a červenci bylo v Praze a Hradci
Králové vyvěšeno dvacet city lightů, které lá-
kaly na letní kulturní akce do měst sdružených
v České inspiraci. Nechybělo zde pozvání na
Smetanovu Litomyšl, Toulovcovy prázdninové
pátky, otvírání revitalizovaného zámeckého ná-
vrší, oslavu Světového dne architektury i 100.
výročí narození astronoma Zdeňka Kopala. Za-
jímavé je i to, že Litomyšl ani Česká inspirace
za tyto inzertní plochy nic neplatí. 

 Jeden z nejlepších horolezců světa Radek
Jaroš, kterého někteří Litomyšlané znají z besed
v rámci Mezinárodního festivalu outdoorových
filmů v Music Clubu Kotelna, zdolal po čtyřden-
ním průstupu Abruzziho žebrem vrchol K2 (8
611 metrů). Na druhou nejvyšší horu planety
v pohoří Karákóram vystoupil v sobotu 26. čer-
vence a po šestnáctiletém snažení se dočkal
jako první Čech v historii tzv. Koruny Himálaje,
tedy sbírky všech čtrnácti osmitisícových vrcholů
světa. Navíc bez podpory umělého kyslíku.
Radek Jaroš by měl zahájit besedou i letošní roč-
ník festivalu outdoorových filmů, který se bude
konat v listopadu v Litomyšli.
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srpen 2014
kalendárium Litomyšle

V Roce české hudby si v srpnu připomínáme tato
kulatá výročí skladatelů, hudebníků a pěvců: E. F.
Burian (+55), B. Martinů (+55).
340 let – 9. 8. 1674 se narodil v Praze Maxmi-
lián František KAŇKA, barokní stavitel. V Lito-
myšli uskutečnil přístavbu piaristického chrámu
a pivovaru.
130 let – 23. 8. 1884 se narodil v Lukavě Barto-
loměj ZEMAN, vojenský kapelník, dirigent So-
kolské hudby v Litomyšli.
125 let – 24. 8. 1889 se narodil v Sebranicích
u Litomyšle Jaroslav ŠEJNOHA, spolupracovník
československého exilu ve druhé světové válce.
Francouzský legionář, diplomat Československé
republiky ve Francii, Itálii, Řecku, Egyptě atd. Ze-
mřel v exilu, jeho urna je uložena na hřbitově
v Morašicích.
105 let – 22. 8. 1909 zemřel v Praze František
NEKUT, zoolog, profesor gymnázia v Litomyšli,
předseda klubu přírodovědců v Praze.
100 let – 7. 8. 1914 se narodil ve Vídni Vojtěch
CACH, spisovatel a dramatik. Své dětství prožil
v Litomyšli. Šéfredaktor časopisu Divadlo a pra-
covník filmového Studia Barrandov.
90 let – 28. srpna 1924 se v rodině litomyšl-
ského mistra řeznického narodil významný hu-
debník a skladatel, učitel Karel FALTYS. Jako
čtyřletý již hrál na harmoniku, v šesti letech zví-
tězil v celost. soutěži v Praze. Založil několik hu-
debních skupin, hrál fotbal za AFK Litomyšl.
Zemřel v r. 1987.
75 let – 25. 8. 1939 zemřel v Příbrami Václav
DRBOHLAV, okresní školní inspektor, učitel v Li-
tomyšli, organizátor řady kulturních akcí ve
městě, dopisovatel novin a časopisů. Byl jedna-
telem Sokola, zakladatel městské galerie, spo-
lupracoval na velkých výstavách v 30. letech.
70 let – 23. 8. 1944 byl popraven Josef FORMÁ-
NEK, litomyšlský rodák, strojní zámečník, účast-
ník bojů ve Španělsku. Významný člen odbojové
organizace východních Čech.
55 let – 28. 8. 1959 zemřel ve Švýcarsku v Lies-
talu Bohuslav MARTINŮ, poličský rodák, hu-
dební skladatel. Autor oper, symfonií a dalších
skladeb. Jeho kantáta Otvírání studánek vznikla
na slova básníka M. Bureše a má své kořeny
v nedalekém Vlčkově.
20 let – 12. 8. 1994 zemřel Luboš ŠPERL, malíř,
ilustrátor, autor výtvarného pojetí velkých vý-
stav, například památníku B. Martinů v Poličce,
ve Vojenském muzeu v Praze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

100 let – v červenci a v srpnu roku 1914 pro-
nikla také do Litomyšle I. světová válka tím,
že řada občanů byla povolána do kasáren a na
frontu, hospodářskými potížemi a strachem
z budoucnosti.
90 let – v Litomyšli se začala stavět soko-
lovna. Plány z roku 1910 oddálila světová válka,
a tak teprve v letech 1924-1925 bylo možno
uskutečnit stavbu tohoto sokolského domu.
50 let – v roce 1964 bylo v telefonním se-
znamu města a okolí uvedeno přibližně 400
telefonních přípojek veřejných, podnikových,
obchodů, škol, zdravotnických zařízení, státní
správy. Další polovina seznamu patřila soukro-
mým linkám občanů.
Upřesňujeme výročí zveřejněné v červencovém
kalendáriu:
120 let – 31. 7. 1894 se narodil v Horním Újezdu
praporčík Jan ŠVEC, úderník – příslušník elitní
jednotky 1. českosloven. samostatného úder-
ného  praporu. V roce 1918 padl u železniční sta-
nice Šebarty na Sibiři. In memoriam byl povýšen
na nadporučíka.

Připravil Vladimír Šauer

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

Polička – prodej družstevního bytu 3+1 (72 m2) s lodžií, velkou
šatnou a sklepem v I.NP zděného domu. Udržovaný byt, nízké
náklady na bydlení, možnost převést do OV
Č.1044. Cena: 1 100 000,- Kč
Svinná – prodej pozemku o výměře 1981 m2 v oblíbené turis-
tické oblasti nedaleko Kozlova. Dle územního plánu určen ke
stavbě rodinného domu venkovského charakteru, inž. sítě na
hranici pozemku. Č.1040. Cena: 195 000,- Kč
Svitavy-Lačnov – prodej staršího domu 3+1 se zahradou
1453 m2. Rekonstrukce v roce 2000, nová kuch.linka, vytá-
pění plyn.kotlem. Slunné, klidné místo, dobrá dostupnost do
centra.  Č.1010. SLEVA!. Cena: 950 000,- Kč
Horky – prodej udržovaného rod. domu 6+2 v klidné obci,
s garáží, dílnou a malou zahrádkou. Napojen na elektro, vo-
dovod, plyn na pozemku, minimální náklady na údržbu.
Č.1003. SLEVA!. Cena: 1 550 000,- Kč
Osík u Litomyšle – prodej RD ve výstavbě 2 km od centra
města Litomyšle. Napojeno na vodovod, elektřinu, plyn na
pozemku, nová střecha, plastová okna. Klidná a slunná loka-
lita. Č.999. Cena: 1 290 000,- Kč
Němčice – Podrybník – prodej staršího RD 4+2 v dobrém
stavu se zahradami o rozloze 2000 m2 nedaleko Litomyšle.
Klidné prostředí v blízkosti města i přírody.
Č.994. Cena: 750 000,- Kč
Svitavy – prodej družstevního bytu 3+1 v 8. NP v revitalizo-
vaném panelovém domě v klidné okrajové části města. Plas-
tová okna, nový výtah, zasklená lodžie, možný převod do OV.
Č.968. Cena: 1 000 000,- Kč
Vračovice – prodej zemědělské usedlosti v centru menší
obce s uzavřeným dvorem, garáží, stájí a samostatnou sto-
dolou, 7 km od Vysokého Mýta. Vlastní studna a za stodolou
zahrada s ovocnými stromy. 
Č.898. Cena: 690 000,- Kč
Litomyšl – prodej stavebních parcel pro stavbu rod.domů
v lokalitě U Prokopa – II.etapa. Inž.sítě jsou kompletně za-
inventované, výměry parcel 632 až 683 m2. Nejnižší cena po-
zemků v Litomyšli. 
Č.894. Cena: 950,- Kč/m2

Litomyšl – prodej bytu 2+1 (dispozice upravena na 3+1)
ve 3.NP v revital.domě. Nová kuch. linka, zděná koupelna,
plastová okna, zasklená lodžie. Nízké náklady na bydlení. 
Č.993. Cena: 1 370 000,- Kč
Strakov – prodej RD 4+1 na klidném místě blízko centra obce.
Dům částečně podsklepený, napojený na vodu, elektro, ÚT
na tuhá paliva, zděná kůlna. 
Č.889. Cena: 930 000,- Kč
Osík – prodej 3 pozemkových parcel vhodných ke stavbě RD.
Pozemky budou mít při prodeji nachystány přípojky na vodu,
plyn, elektro, přístup po obecní komunikaci. Klidné místo
v blízkosti města. 
Č.789. Cena: 600,- Kč/m2

Hluboká u Skutče – prodej starší chalupy 2+1 v původním
stavu, stodolou a se zahradou 3108 m2. Obec má základní
občan.vybavenost, výlety po okolí – rozhledna, Toulovcovy
maštale. Č.743. Cena: 590 000,- Kč
Lezník u Poličky – prodej RD 4+1 s větší garáží, navazující ze-
mědělskou částí a zahradou, napojeno na obecní vodovod,
elektřinu, topení ústřední na tuhá paliva.
Č.975. Cena: 990 000,- Kč

Nové knižní tituly
v městské knihovně
Lauren – Božský hráč, Potter – Na stejné vlně,
Lutz John – Zvrat, Kinsella – Svatební noc,
Adler-Olsen – Washingtonský dekret, Whitton
Hana – Anežka Česká, Patterson – Devátý soud,
Patterson – Dvanácté zlo, Robb J. D. – Riskovat
se musí, Roberts Nora – Rudý šál, McClure Ken
– Ve vyšším zájmu, Bahounek Jiří – Život Krista
nové doby, Kessler Leo – Děvky války, Small –
Lucianna, Scanlan – Město žen, Burian Oliver –
Povídky toaletní, Long – Hřích v barvě lilie, DiSc-
lafani – Jezdecký tábor, Kenyon – Milenec snů,
Jackson – Smolný rok, Morton Kate – Tajemství
letního…, Jones Lisa – V tvojí kůži, Václavek –
Železné včely, Nádas Péter – Konec jedné ságy,
Knaak Richard – Shade, Waites Martyn – Žena
v černém, Walker Martin – Černý démant, Nečas
Ondřej – Kladivo na čaroděje, Gerrold David –
Krev & oheň, Small – Milovaná, Evans Katy –
Šance, Zpackané nevěry a další,  Beran – Drsný
případ, Expert Jacques – Vrahova žena, Roth
Veronica – Aliance, Sten Viveca – Bez viny, Due-
ňas María – Čas mezi šitím, Van der Stap –
Dívka s devíti parukami, Scanlan – Město života,
Backman – Muž jménem Ove, Výborná Lucie –
100 statečných, Sellman – Doba jedová 4, Abel-
son – Tváře úspěchu, Bulla Miroslav – Pomocník
mzdové účetní, Dvořáková – Toulky po Pro-
vence, Prezentační – Sborník z prezentačního…
Lang – Ženy z bloku 10, Sláma Bohdan – Povo-
lání režisér, Petr Tomislav – V rovníkové Africe,
Matička Josef – Josef Matička – dar, Tough Paul
– Jak mít úspěšné dítě, Vondrová Petra – Vý-
tvarné nápady na celý…

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-

Litomyšlská
knihovna v létě
Kdo si myslí, že v létě se knížky nepůjčují, bude
po přečtení tohoto článku asi překvapený. V li-
tomyšlské knihovně se za první 3 týdny letoš-
ních prázdnin půjčilo 7 051 výpůjček, z toho přes
6 000 knih, 841 časopisů, 83 zvukových knih
a 18 map. Za stejné období nás navštívilo 1850
čtenářů, a to i přes provozní dobu zkrácenou o 5
hodin oproti běžné otevírací době, a 78 čtenářů
se zaregistrovalo na další rok k využívání našich
služeb.
A o co je v létě mezi čtenáři největší zájem? Sa-
mozřejmě se nejvíc půjčuje beletrie pro dospělé
čtenáře a také beletrie pro děti. Menší zájem je
o naučnou literaturu, a to jak pro dospělé, tak
dětské čtenáře. O prázdninách a v létě se
zkrátka chceme pobavit a odpočinout si…
Výjimku tvoří turistické průvodce jak cizích
zemí, tak po přírodních krásách, historických
památkách, zajímavostech a atrakcích naší re-
publiky. Tyhle knihy vybíráte z regálů v letním
období naopak nejčastěji.
Co konkrétně se nejvíce půjčovalo, prozradí ná-
sledující řádky. Jednotlivá čísla časopisů Epo-
cha, Reflex, Burda a D test, mezi knihami šly „z
ruky do ruky” tituly Jonasson – Analfabetka,
která uměla počítat, Keleová-Vasilková – Lék na
smutek, Nesbø – Švábi, Vondruška – Smrt ve
Vratislavi, Váňová – Babí léto, Boček – Poslední
aristokratka, Gibbs – Všechny jeho sny, Gibbs –
Všechna jeho přání, Jonasson – Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel a Ludlum – Janso-
nův rozkaz.
Pokud si snad budete chtít některou ze žáda-
ných knížek také přečíst, můžete si je zare-
zervovat přes naše webové stránky
www.litomysl.cz/knihovna a vstup do vašeho
čtenářské konta.
Pěkné letní dny a správnou volbu při výběru
knih vám všem přejí litomyšlské knihovnice.

Jana Kroulíková

Nabízím k pronájmu byt 1+1
v klidné části historického centra 

Litomyšle v nově zrekonstruovaném domě. 
Byt o velikosti 40 m2 je umístěn v 1. patře.
Obývací pokoj a plně vybavená kuchyně. 
Byt je volný ihned. Kontakt: 776 815 911
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Po stopách let minulých – díl 32.
První digitální záznamy města z roku 2002

seriál

Jeviště a hlediště festivalu SL se ještě v té době
občas využívalo.

Křižovatka u Botany měla ještě původní vzhled. Blízko hotelu Dalibor dožíval v dolíku krásný tis.

Stará budova „Juranek” zanikla a dokončuje se
market Penny.

Město každoročně věnovalo pozornost obnově ži-
dovského hřbitova.

Prostor po zbourané Kábrtově hospodě byl za-
plněn různými stánky.

Velké změny se připravovaly na hřbitově a tak
máme snímek s původními hroby a pomníky u kos-
telní budovy.

Snímek z Toulovcova náměstí dokazuje, že se
dosud za celou dobu dodnes nepodařilo  opravit
zchátralou budovu.

Křižovatka u nádraží se ještě projížděla přímo bez
kruhového objezdu.

Starý dům pod kostelem je dnes nově přestavěn.Smetanovo náměstí získalo nový vzhled budovou
obchodního centra Kubík.

Nové pohledy na město mají dnes návštěvníci
Klášterních zahrad.

Delší dobu jsem uvažoval o koupi digitálního fotoaparátu. S vypůjčeným přístrojem jsem obešel město a vytvořil asi stovku fotografií. Pro dnešní stránku
v Lilii jsem vybral snímky, kdy místa již mají jinou podobu nebo jsou historií.                                                                                  Text a foto Miroslav Škrdla 

PRODÁM GARÁŽ 
na ulici V. K. Jeřábka (směr Česká Třebová). 

Volná ihned. Tel: 731 728 997.

Pronajmu částečně zařízený byt
3+1 s garáží. Byt se nachází v klidné části města

asi 10 min. od centra. Tel.: 737 467 820

Zkušená chůva nabízí služby 
rodinám v Litomyšli a okolí. 

Jencikova.B@seznam.cz, tel. 776 614 686.



v Litomyšli v srpnu 2014?
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, hudba vám třeba: Náhoda (folk – pop, Litomyšl) – občerstvení  zajištěno, vstup volný • Smetanův dům – park tel. 461 613 239
20.00 Wednesday special party – středeční taneční párty, djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221

8. 8. Pá 18.00 TPP: O Palečkovi – Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Monogram – folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí  tel. 461 653 311
21.00 Oldies 80s & 90s – výběr hitů 80.-90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221

9. 8. So 10.00 Litomyšlský pivní festiválek – široký výběr piv, kapely různých hudebních žánrů, soutěže, vstup zdarma • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719
18.00 Koncert v rámci houslových kurzů prof. Vítka • Smetanův dům – v malém sále tel. 608 882 301 
18.00 Lenka Řemínková: (Z) hlavy (se) měním – vernisáž výstavy obrazů, hudební doprovod • Kavárna Mandala tel. 725 605 373
19.00 Valdštejnové otevírají divadlo – noční divadelní prohlídky zámku , vstupné 120 Kč • zámek tel. 461 615 067
21.00 Retro párty 80.–90. let – dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Commercial party – taneční hity v remixech, dj Mike, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221

10. 8. 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
17.30 Janberi – koncert písničkářského folku z Liberce, zpívá Jana Pospíšilová (Červenková) • Nový kostel

13. 8. St 19.30 Středa, hudba vám třeba: Věneband (folk, Litomyšl) + host – občerstvení  zajištěno, vstup volný • Smetanův dům – park tel. 461 613 239
20.00 Wednesday party – středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma tel. 774 450 221

15. 8. Pá 18.00 U kávy o české rozvojové spolupráci – povídání v Rozvojové kafárně • Kavárna Mandala 
18.00 TPP: Princezna Konvalinka a královské hádanky – Divadlo Pohádka Praha, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Eggnoise – folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Československá párty – české a slovenské hity, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Revival – vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239

16. 8. So 8.00-11.30 Bleší trhy a Větrání šatníků – staré, použité nebo nepotřebné věci a oblečení můžete prodat i darovat • Toulovcovo náměstí  tel. 737 111 507
11.30 Rybí hody a Trio de Janeiro – pochoutky z ryb a koncert • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718

14.00 Josef Váchal: Mystik neukázněný – komentovaná prohlídka s Romanem Vosičkou – kurátorem výstavy • dům U Rytířů  tel. 461 614 765   
17.00 Závěrečný koncert Letního kurzu zpěvu pro děti a mládež – koncert, www.effatha.cz • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 731 483 270
19.30 Koncert Letního orchestru mladých – symfonický orchestr, dirigent V. Spurný, hudba českých autorů • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 723 736 602
21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Balónková jízda – taneční hity, dj Paul Bulva, vstupné 80 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Příběh kmotra – vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239

17. 8. 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
17.00 Workshop na djembe – s Afrem z Tria de Janeira • Cafébar Underground  tel. 725 846 248  
21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Postřižiny – vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239

18. 8. Po 21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Kandidát – vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
19. 8. Út 9.00-16.00 Prodej vyřazených knih, časopisů a knižních darů – v případě špatného počasí se nekoná • městská knihovna tel. 461 612 068

21.00 Kinematograf bratří Čadíků: Donšajni – vstupné dobrovolné • Smetanovo náměstí tel. 461 613 239
20. 8. St 19.30 Středa, hudba vám třeba: Volnost + Madam (folk + folk – country, Č. Třebová) – občerstvení, vstup volný • Smet. dům – park tel. 461 613 239

20.00 Wednesday special party – středeční taneční párty, djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221
22. 8. Pá 18.00 TPP: Jak šel pejsek do školy – Divadlo Legranda Praha, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Martin Písařík a Akustik – folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Oldies párty 90s – výběr 90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221

23. 8. So 10.00 Houbařská Veselka 2014 – setkání houbařů a milovníků přírody • Restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
14.00 Dirty Fest – vystoupí kapely Volant, Dirty Way, Last Time, W.x.P, Stopangin • Sportovní areál za sokolovnou tel. 605 056 566 
21.00 Tak do tance, mládeži! – dj Saurus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 DCUK Talent 2014, round 3 – taneční hity, dj Kingfisher, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221
21.30 Orgasmus bez předsudků – lechtivá komedie, divadelní soubor SemTamFór ze Slavičína, 100 Kč • Klášterní zahrady tel. 728 124 313

24. 8. Ne 10.00 Povídání o pejskovi a kočičce – pohádku pro děti od 3 let zahraje divadlo SemTamFór ze Slavičína, 50 Kč • Klášterní zahrady tel. 728 124 313
25. 8. Po 8.30 Výlet na Budislav – s sebou svačinu, pití, pevnou obuv, pláštěnku • odjezd z autobusového nádraží v 8:40 tel. 732 141 575
27. 8. St 19.30 Středa, hudba vám třeba: The Pink Panthers (rock´n´roll, Svitavy) – občerstvení  zajištěno, vstup volný • Smetanův dům – park tel. 461 613 239

20.00 Wednesday party – středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221
29. 8. Pá 17.00 Hamburgerobraní • Cafébar Underground tel. 725 846 248  

18.00 TPP: O krásném pávu a začarovaném hradu – Liduščino divadlo Praha, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Strašlivá podívaná – folkový koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Commercial party – taneční hity v remixech, dj Mike, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221

30. 8. So 10.00 Udělejte si linoryt podle Josefa Váchala – vyrobíte si vlastní grafický list technikou linorytu, 50 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765   
13.00 Hurá do školy s Machem a Šebestovou – hravé odpoledne pro všechny holky a kluky • Sportovní areál za sokolovnou tel. 777 947 718  
17.00 I was born in your bed – komentovaná prohlídka výstavy, promítání filmu Cesta ven, diskuze • zámecká jízdárna  tel. 731 851 288
19.00 Hradozámecká noc – noční divadelní prohlídky připomínající otevření zámeckého divadla, 120 Kč • zámek tel. 461 615 067
21.00 Family wars – djs Magdi-da + Negr, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Bye holiday party – rozlučka s prázdninami v tanečním rytmu, dj Mike, vstupné 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club u Kolji tel. 774 450 221

31. 8. Ne 21.00 Slavíme 20 let – koncert skupiny Echt!, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
5. 9. Pá 17.00 The Sweet & Slade – dvojkoncert britských rockových legend, vstup 750, 850 a 1 050 Kč, předprodej v IC • Krytý zimní stadion tel. 461 613 239



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

do 31. 8. Letní pozastavení – zkrácené prohlídky zámku vhodné zejména pro rodiče s dětmi • zámek • Út-Pá: 11.00 a 14.00
do 31. 8. Letní dětská herna v muzeu – různé aktivity nejen ke hraní, ale i tvoření, muzejní domeček, puzzle, panenky atd.  • Regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17 
do 5. 9. Daniel Pešta: I was born in your bed – výstava multimediálního umělce, kterou vytvořil pro Benátské bienále 2013 • zámecká jízdárna • denně 10-18
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 30. 9. Proč bychom se netěšili... – interaktivní program • Rodný byt B. Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 14. 9. Karel Malich 90 – výstava grafických prací z let 1993-2014 •  Galerie Zdeněk Sklenář • Čt-Ne 10-17
do 30. 8. Klub tvořivých knihovníků – putovní výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
do 14. 9. Retrogaming aneb Počátky osobních počítačů u nás – interaktivní výstava • regionální muzeum • 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  
od 8. 8. do 10. 8. Víkend španělské kuchyně – speciality z čerstvých krevet, ryb, z hovězího a vepřového masa • Restaurace Karlov • od 11:00
od 10. 8. do 30. 9. Lenka Řemínková: (Z) hlavy (se) měním – výstava obrazů • Kavárna Mandala 
od 16. 8. do 22. 8. Výstava květů pozdního léta – tradiční prodejní výstava, občerstvení zajištěno, vstup zdarma • areál Okrasných a ovocných školek • denně 8-17
od 30. 8. do 31. 8. Zámecké tvoření pro děti na rozloučení s prázdninami • zámecké infocentrum • So-Ne: 9-16
od 5. 9. do 28. 9. Výtvarná Litomyšl ´14 – výstava, každoroční salon umělců propojených s Litomyšlí • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 8. 8. do 9. 8. Rožníme krkovice a vepřová kolena • Na Výsluní • od 17.00 (možná rezervace na tel. čísle 734 589 185)
od 15. 8. do 16. 8. Kuřecí prsa a vepřové plátky • Na Výsluní • od 17.00 (možná rezervace na tel. čísle 734 589 185)
od 22. 8. do 23. 8. Udíme krkovičku, bok, žebra, sekanou a klobásy • Na Výsluní • od 17.00 (možná rezervace na tel. čísle 734 589 185)
od 29. 8. do 30. 8. Uzené a grilované ryby • Na Výsluní • od 17.00 (možná rezervace na tel. čísle 734 589 185)

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
St, Čt 6., 7. 8. Díra u Hanušovic – film ČR, komedie / drama, 102 min, 110 Kč
So  9. 8.  Transformers: Zánik ve 3D – film USA, dobrodružný / sci-fi, 115 min., český dabing, 130 Kč
Ne 10. 8.  Očista: Anarchie – film USA, horor, 98 min., české titulky, 110 Kč
So 23. 8.  Strážci galaxie ve 3D – film USA, akční / dobrodružný / sci-fi, 122 min., český dabing, 150 Kč
Ne 24. 8.  Strážci galaxie – film USA, akční / dobrodružný / sci-fi, 122 min., český dabing, 120 Kč
St, Čt 27., 28. 8.  V oku tornáda – film USA, thriller, 90 min., české titulky, 100 Kč
Pá, So 29., 30. 8.  Expendables: Postradatelní 3 – film USA, akční / thriller, 90 min., české titulky, 100 Kč
Ne 31. 8.  22 Jump Street – film USA, komedie / krimi, 112 min., české titulky, 80 Kč
Út  2. 9.  Želvy Ninja ve 3D – film USA, dobrodružný / fantasy / komedie / sci-fi, 98 min., český dabing, 150 Kč
St  3. 9.  Želvy Ninja – film USA, dobrodružný / fantasy / komedie / sci-fi, 98 min., český dabing, 120 Kč
Čt  4. 9.  Lucy – film USA / Francie, akční / sci-fi, 90 min. české titulky, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  9. 8.  Útěk z planety Země ve 3D – film USA, animovaný / komedie / sci-fi, 90 min., český dabing, 130 Kč
Ne 10. 8.  Útěk z planety Země – film USA, animovaný / komedie / sci-fi, 90 min., český dabing, 110 Kč
So, Ne 23., 24. 8.  Tři bratři – film ČR / Dánsko, rodinný, 90 min., 120 Kč
So 30. 8.  Jak vycvičit draka 2 ve 3D – film USA, animovaný / komedie, 105 min., český dabing, 120 Kč
Ne 31. 8.  Jak vycvičit draka 2 – film USA, animovaný / komedie, 105 min., český dabing, 100 Kč

LETNÍ KINO, Sportovní areál za sokolovnou Začátky představení se setměním
Pá  8. 8.  Méďa – film USA, komedie / fantasy, 102 min., 50 Kč
Pá 22. 8.  Bídníci – film Velká Británie, muzikál / drama / romantický, 157 min., 50 Kč

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 • Čt-Ne 10-17
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 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 

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE

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 do-
předu 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 Even-
tim. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.
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Události ve fotografiích

Středa, hudby vám třeba: Ve středu 16. čer-
vence se v parku za Smetanovým domem
uskutečnil další z koncertů již tradiční prázdni-
nové série nazvané Středa, hudby vám třeba.
Tentokrát zahrála folková kapela X̌ilt z Lito-
myšle. 
V srpnu se můžete těšit na Náhodu (folk – pop,
Litomyšl), která zpestří středeční večer 6. srpna,
o týden později 13. srpna Věneband (folk, Lito-
myšl), 20. srpna vystoupí Volnost + Madam
(folk + folk – country, Česká Třebová) a na závěr
prázdnin 27. srpna je připravena kapela The
Pink Panthers (rock´n´roll, Svitavy). Koncerty
začínají v 19.30 hod.      Foto Marcela Šauerová

Úpravy na hřbitově v Litomyšli: První výsadby
na památných hrobech významných osobností
v majetku města Litomyšl byly provedeny na
jaře v roce 2011. O koncepci jsme požádali
Ing. Filipiovou, která s maturitním ročníkem cit-
livě navrhla osazovací plány jinak zanedbaných
hrobových zařízení.
V měsíci červnu 2014 studentky 3. ročníku D.
Zindulková, K. Syrová, A. Legátová, A. Doleža-
lová provedly údržbu na hrobech s tímto ozna-
čením 48-50/XI Kallesovi, 149/ III Anna
Chotěnovská, 435-434/IV Jan Seemann, 272-
276/VI F. Ruth, v 481-483/IX. 
Děkujeme řediteli zahradnické školy Ing. Jirán-
kovi a Ing. Filipiové, výše jmenovaným student-
kám za pomoc při zvelebování místa piety, kam
se chodíme ztišit a vzpomenout na své blízké.
Věříme, že i studentkám použitý sortiment rost-
lin i praktická činnost přispěje k maturitní
zkoušce.

Jana Foltová, foto Marcela Quaiserová

8 Špitálkem opět zní pohádky a písničky:
Víťa Marčík s pohádkou o Bajajovi a skupina
Marien zahájili 4. července letošní Toulovcovy
prázdninové pátky. Děti, ale i rodiče se mohou
těšit ještě na čtyři pohádkové večery a koncerty
na Toulovcově náměstí.

Děkovná mše Smetanovy Litomyšle v Kláš-
terních zahradách: Tradiční děkovnou bohos-
lužbu v Klášterních zahradách celebrovanou
Mons. Tomášem Halíkem doprovodilo v neděli
6. července nejužívanější české ordinárium
P. Josefa Olejníka Česká mše z Andělské Hory.

Regionální muzeum představuje Václava
Boštíka a jeho souputníky: Zrekonstruované
Regionální muzeum v Litomyšli zahájilo 19. čer-
vence výstavu věnovanou výtvarníkům pochá-
zejícím z tzv. Ležákova mlýna v Horním Újezdu.
V expozici najdeme obrazy a fotky nejen od
Václava Boštíka st., ale i Františka Boštíka, Jana
Boštíka a Václava Boštíka mladšího.
Výstava potrvá do 14. září.

Text a foto Marcela Šauerová

6 Ryby, ryby a zase ryby: V sobotu 28. června
se v areálu za sokolovnou konal Rybí den. Jak
už název napovídá, hosté se mohli těšit na
velký výběr rybích specialit připravovaných na
grilu.                      Text a foto Marcela Šauerová

Na litomyšlský zámek zavítal Karel IV.:
V pátek 25. července totiž I. nádvořím ovládl mu-
zikál Noc na Karlštejně v podání souboru slože-
ného z ochotníků i profesionálů spjatých s krajem
kolem řeky Berounky. V roli Otce vlasti se před-
stavil Petr Bendl, bývalý ministr zemědělství, jeho
choť Elišku (Alžbětu) Pomořanskou ztvárnila Mo-
nika Vaňková. V roli Petra, krále cyperského, se
představil Petr Jančařík, Štěpána, vévodu bavor-
ského, hrál Jan Rosák. Peška, císařova číšníka, si
s vtipem střihl Pavel Vítek a Alenu Petra Švédová.
S kulisou renesančního zámku pak letním veče-
rem zněly písně jako Lásko má, já stůňu, Když te-
třevi hon prohrají nebo Je v tom něčí dcera.
Původní muzikál Noc na Karlštejně poberounský
soubor premiérově na nádvoří dobřichovického
zámku zinscenoval v létě 2006. Profesionály
v muzikálu doplňují dobřichovičtí a řevničtí
ochotníci – Monika Vaňková v roli císařovny Alž-
běty, 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. 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.
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V. ročník Pivního festiválku aneb 
Litomyšlí napříč hudebními žánry
Nastává již druhá polovina prázdnin a čas ne-
úprosně letí. Poznáváme to i my. Letos pořá-
dáme již pátý ročník hudebního festiválku
s bohatou kulturní a pivní nabídkou. Z důvodu
zachování regionálního rázu akce jsme pozvali
převážně kapely z Litomyšle a blízkého okolí. Le-
tošní ročník se koná v sobotu 9. srpna na Tou-
lovcově náměstí od 10.00 do 22.00 hod.
Podrobný program, zúčastněné pivovary, jejich
nabídku a seznam hudebních kapel naleznete
na www.veselka.lit.cz. Stejně jako loni si budete
moci zakoupit festivalovou skleničku o objemu
0,2 l, se kterou se vám jistě podaří ochutnat co
možná nejvíce vzorků. Pivovary dostanou mož-
nost propagovat celé své portfolio včetně ne-
alkoholických nápojů. Rozhodně bude co
ochutnávat. Letošním festivalovým hitem bude
Litomyšlský světlý nefiltrovaný dvanácti-
stupňový ležák, který byl uvařen v místním

minipivovaru Veselka pouze k této příležitosti.
Na své si dozajista přijdou i pivní fajnšmekři
a sběratelé pivních suvenýrů. Na čepu bude i za-
hraniční pivo jednoho slavného britského pivo-
varu.
Přijďte se pobavit na festiválek, který lze uspo-
řádat nízkonákladově, bez velkých sponzorů
a na dobré úrovni. Stejně jako tomu je u piva,
kde najdete v nabídce hned několik pivních stylů,
tak i v hudbě si každý najde to své.
Ani letošní ročník nebude ochuzen o vtipné sou-
těže pro rodiče i děti. Od 10.00 do 15.00 hod.
bude v místním Rodinném centru zajištěn zá-
bavný program pro naše nejmenší. 
Rádi bychom zanesli mezi návštěvníky dobrou
pohodu a zdravého soutěžního ducha. Zopa-
kujme tedy, že festiválek se koná 9. srpna na
Toulovcově náměstí od desíti do desíti.

Lenka Seklová

Výtvarná Litomyšl ’14 
v městské galerii
Městská galerie Litomyšl připravuje na září (5.–
28. 9.) tradiční výstavu Výtvarná Litomyšl ´14.
Tento každoroční salon umělců propojených
s Litomyšlí bude v prostorách domu U Rytířů
prezentovat jejich nejnovější práce. Galerie dlou-
hodobě spolupracuje s okruhem litomyšlských
výtvarníků. Naším cílem však je oslovit i umělce,
kteří se volné tvorbě věnují (a to jak profesi-
onálně, tak i amatérsky) a doposud se salonu
nezúčastnili. Pokud byste měli zájem zúčastnit
se výstavy, neváhejte nás kontaktovat: e-mail:
galerie@litomysl.cz, tel.: 461 614 765.      
Připojte se a ukažme, jaká je opravdová tvář „vý-
tvarné Litomyšle”!                 Zuzana Tomanová

Myslíme na Litomyšl
Nechceme politický boj, ale spolupráci všech ve prospěch našeho města. ODS

Pojďte zpátky do pohádky,
jsou tu Pátky!
A je to tu zase, než jsme si zvykli na to, že jsou
prázdniny, přehoupli jsme se do jejich druhé po-
loviny. Co to znamená? Ti z vás, kteří nás nav-
štěvujete každý pátek na Špitálku, máte již
minimálně čtyři razítka na své hrací kartě. Stačí
vám tedy ještě jedno jediné a postupujete
do velkého slosování o hodnotné ceny.
Losovat budeme 29. srpna po po-
hádce. Vylosovaní šťastlivci, kteří
budou losování přítomni, si budou
moci vybrat cenu dle vlastního vý-
běru, ostatním ceny zašleme po-
štou.         
A co nás kromě velké Toulovcovy
prázdninové tomboly letos ještě na
Pátcích čeká? Srpen zahájí Sněhurka
a sedm trpajzlíků v podání Divadla Koráb.
O hudební start druhé poloviny prázdnin se po-
stará hvězdný Ivan Hlas, skvělý Olin Nejezchleba
(violoncello) a bezkonkurenční Norbi Kovács (ky-
tara, zpěv). Druhý srpnový pátek nám bude naše
oblíbené Divadýlko Mrak vyprávět pohádku
o Palečkovi a potom nás čeká bluegrassový ve-
čírek se skupinou Monogram. Skupina se pohy-
buje na pomezí žánrů akustické hudby, v roce
2008 byla asociací EBMA označena jako Evrop-
ská skupina roku. V Čechách byla také několikrát
oceněná jako nejlepší instrumentální skupina
a hned třikrát získala ocenění Album roku. Jaro-
mír a Zdeněk Jahodovi, Pavel Lžičař a Pepa Ma-
lina – zasvěcení mi dají za pravdu, že tato jména
zaručují opravdový hudební zážitek. Ve skvělém
tempu budeme pokračovat i další pátek. Čeká
nás Eggnoise – kapela s punkovým drivem a ži-
velností, výbornou, nezaškatulkovatelnou muzi-
kou. Partička, která v letošním roce slaví dvacáté
výročí, se neustále vyvíjí, jejich hudba prochází
nejrůznějšími hudebními žánry jako grunge,
punk, rock, jazz i pop. Koncerty Eggnoise jsou
vždy plné energie, humoru a jedinečných oka-
mžiků. Dodám-li, že v roce 2010 vystupovali
s Lenkou Dusilovou a v roce 2012 vytvořili sou-
ndtrack k filmu Jana Hřebečka Svatá čtveřice,

věřím, že si jejich koncert nenecháte ujít. Také
předposlední prázdninový pátek nás čeká
opravdu hvězdný večírek. Zatímco pejsek v po-
hádce Divadla Legranda již půjde do školy. Nám
se podařilo sladit termín s nazděným prázdni-

novým diářem Martina Písaříka a jeho sku-
piny Akustik. Martina pravděpodobně

budete znát spíš jako herce z mnoha
televizních seriálů či divadelních
her. Tentokrát se nám představí
jako zpěvák a muzikant. Skupina
Akustik hraje české, žánrově velmi
různorodé písně, při kterých se

rozhodně nebudete nudit. Še-
stnácté Toulovcovy prázdninové

pátky zakončíme pohádkou O krásném
pávu a začarovaném hradu. Hudebně se

o loučení postará Strašlivá Podívaná – tedy pl-
zeňská folková skupina. Písničky „Strašlivky” vy-
cházejí z historických motivů a jsou lehce
kořeněné přídechem středověku, renesance či
občasnými židovskými nebo cikánskými ná-
zvuky. Půjde o ideální přechodový můstek ke
Dnům otevřených dveří památek (druhý víkend
v září), při kterém dojde ke slavnostnímu ote-
vření revitalizovaného zámeckého návrší. Avízo
na tuto akci, kde se budou také vyprávět po-
hádky, hrát, zpívat i soutěžit naleznete na jiném
místě Lilie.      
Na závěr připomeňme, že vstupné na Toulov-
covy prázdninové pátky je dobrovolné. Stejně
jako v uplynulých letech budou peníze vybrané
do kasiček pomáhat znevýhodněným či postiže-
ným dětem v rámci sbírky Pomozte dětem, kte-
rou spravuje Nadace rozvoje občanské
společnosti. 
Nezbytná rekapitulace nakonec: každý pátek
o prázdninách, od 18.00 hod. pohádka, od 19.30
hod. koncert – vše na Toulovcově náměstí. V pří-
padě nepříznivého počasí se akce koná v Music
Clubu Kotelna. Těšíme se na setkání s vámi!

Za pořadatele Michaela Severová, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu 

The Sweet a
Slade v Litomyšli
VLNY music agency ve spolupráci s městem Li-
tomyšl pořádá na Zimním stadionu Litomyšl
5. září 2014 od 17.00 hodin dvojkoncert legen-
dárních britských rockových skupin The Sweet
a SLADE. „Spojení těchto kapel se nám osvědčilo
v roce 2010 v Přírodním amfiteátru Loket. Proto
jsme se rozhodli koncert zopakovat v dalším re-
gionu České republiky," říká promotér Vladimír
Suchan. Popularita obou kapel je v Čechách od
70. let obrovská. Hity The Sweet jako Ballroom
Blitz, Fox On The Run, Hell Raiser, Blockbuster,
Wig-Wam Bam nebo Little Willy stejně jako hity
Cum On Feel The Noize, Far Far Away, Run Ru-

naway nebo My Oh My od SLADE obstály v testu
času a již léta patří k milníkům populární hudby.
„Hraní v České republice je pro nás vždy velkým
zážitkem. České publikum naše songy důvěrně
zná, a proto jsou koncerty vždy vynikající. Ve
spojení s našimi souputníky a kamarády The
Sweet se společně vracíme zpět do sedmdesá-
tých let, která pro nás byla dobou plnou elánu
a splnění našich muzikantských snů. Koncert
pod hradem v Lokti byl naprosto jedinečný,
proto se na společný koncert v Litomyšli moc tě-
šíme," prozrazuje osmašedesátiletý kytarista
kapely Slade Dave Hill.
Ještě než vystoupí britské legendy, „zahřejí” jim
podium i diváky předskokani The Night´s Joy.
Další předkapela je v této chvíli v jednání.
Vstupné na koncert je za stání 750 Kč, za stání
před pódiem 850 Kč a VIP sezení stojí 1 050 Kč.
Lístky jsou k dostání v předprodeji v Infocentru
Litomyšl a na www.ticketstream.cz.

Leoš Krejčí, foto promo foto

Slade
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Nový hudební festival v Litomyšli!
V srpnu letošního roku se v areálu za litomyšl-
skou sokolovnou uskuteční první ročník multi-
žánrového hudebního festivalu „Dirty Fest”. Tuto
událost pořádá, jak už je z názvu festivalu
patrné, mladá parta hudebních nadšenců z ka-
pely Dirty Way. Jedná se o jejich vůbec první
pokus uspořádat akci tohoto typu. A co je
k tomu vedlo? „S touto myšlenkou jsme si po-
hrávali již dlouho, lidé dnes ale na živá vystou-
pení moc nechodí, a tak nám chvilku trvalo najít
odvahu,” vysvětluje kytarista František Abra-
ham.
Když už, tak pořádně! Na první ročník Dirty Festu
zamíří legendární pardubická formace Volant,

která se ujme vyvrcholení celého dne. Dále se
návštěvníci můžou těšit na přehlídku regionál-
ních kapel, jako například Willow Lake, Stopan-
gin nebo neokoukané W. x. P. ze Sebranic.
Organizátoři dodávají: „Chybí nám v Litomyšli
festival tohoto typu a věříme, že se vše povede,
posluchači přijdou a vytvoří nám dobré předpo-
klady pro pořádání druhého ročníku.”
Pokud jste si tedy letos zrovna nenašli cestu
k moři, najděte si 23. srpna cestu na první ročník
nového litomyšlského festivalu „Dirty Fest”. Celá
akce startuje ve 14 hodin, součástí bude grilo-
vačka a další občerstvení. 

František Abraham

Hradozámecká noc
Dne 21. dubna 1798 se celý litomyšlský zámek
připravoval na premiéru v novém divadle rodiny
Waldsteinů. Jaké okolo otevření divadla byly po-
tíže? Jací hosté se zde sešli a co na to říkala pří-
sná hraběnka Marie Františka? To vše lze prožít
v rámci hudebně divadelní Hradozámecké noci
v sobotu 30. srpna 2014 od 19 hodin. 
Ve večerních a nočních hodinách 30. srpna 2014
otevřou opět své brány desítky hradů, zámků
a dalších památek v rámci každoroční velké Hra-
dozámecké noci. Na zámku v Litomyšli se
mohou návštěvníci vrátit o 216 let zpět – do
předjaří 1798. Tehdy se na zámku připravovala
premiéra divadelní hry Milenec a sok v jedné
osobě, kterou bylo 22. dubna 1798 slavnostně
otevřeno domácí divadlo rodiny Waldsteinů.
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 Hohenfeldu,
které se počínání a rozhazování peněz způso-
bené manželem Jiřím Josefem z Waldstein-War-
tenbergu pranic nelíbí.
Noční prohlídky začínají v 19 hodin. Následně
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 prohlídka, při-
pomínající důležitý večer v Litomyšli – otevření
zámeckého divadla, dnes evropského unikátu,
provede návštěvníky reprezentačními pokoji 1.
patra západního křídla a pochopitelně i samot-
ným zámeckým divadlem.  
Více na www.zamek-litomysl.cz. 

Zdeňka Kalová

Autorský folk 
v Novém kostele
Liberecká skupina Janberi potěší svým vystou-
pením všechny příznivce písničkářského folku.
Jelikož autorka a interpretka většiny písní Jana
Pospíšilová (Červenková) prožila dětství v Lito-
myšli, může být koncert pro mnohé posluchače
nejen hudebním setkáním. Za pořadatele vás
k němu srdečně zvu na 10. srpna od půl šesté do
Nového kostela v Litomyšli.

Stanislav Soukup

U kávy o české rozvojové spolupráci
Víte, co by se pravděpodobně stalo, kdybyste
navštívili oblast Awassa v Etiopii nebo třeba pro-
vincii Zavkhan v Mongolsku a místní se dozvě-
děli, že jste Češi? Poděkovali by vám. Česká
republika – a tím pádem i vy, jakožto její daňoví
poplatníci – totiž každý rok věnuje určité peněžní
prostředky na projekty, které zlepšují živobytí
tamních obyvatel. Jak tato „rozvojová spolu-
práce" přesně funguje? Kolik peněz ze státního
rozpočtu jí je věnováno? A má něco takového
vůbec smysl? Spolek litomyšlských kaváren-

ských povalečů vás srdečně zve na další, již třetí,
Rozvojovou kafárnu, během které si u šálku
dobré kávy o všech těchto tématech popoví-
dáme, a to přímo se zástupcem České rozvojové
agentury. Těšíme se na vás 15. srpna od 18 hodin
v kavárně Mandala! 
Více k pořádané události i k rozvojovým téma-
tům obecně se dozvíte na www.facebook.com/
rozvojovakafarna. 

Za Spolek litomyšlských kavárenských 
povalečů Jana Harušťáková

vaši současní radní Michal Kortyš, Alena Červinková a Jan Janeček   

Rádi budeme pokračovat v práci pro Litomyšl
ODS

Kočička a pes vytírali podlahu 
Pohádku Povídání o pejskovi a kočičce zahraje
divadlo Semtamfór ze Slavičína v neděli 24.
srpna v 10 hodin v Klášterních zahradách v Lito-
myšli. Krásný příběh napsal Josef Čapek a reží-
roval Jan Julínek. Známé příhody o vaření dortu
či mytí podlahy oživují herci originálním způso-
bem. Samy děti se do pohádek zapojují, spolu-
vytváří příběh, radí postavám, aby zvítězilo
dobro nad zlem nebo právě pejsek s kočičkou
nad zlým psem.
Semtamfór působí na divadelní scéně již od roku
2002. Při zrodu divadla se autoři inspirovali dvo-
jicí Suchý a Šlitr. V současnosti hraje soubor jak
pro dospělé – Past na osamělého muže, Orgas-

mus bez předsudků nebo Elektrická puma, tak
pro děti – Pohádky do kapsy a Pověsti pro štěstí.
„Charakter dětí se projevuje i při pohádkách.
Někdo práskne, kde je ten hodný schovaný,
a jiný ho brání. Někdo fandí zlému a někdy děti
vyskočí na jeviště a křičí na loutky. Pak musí za-
sáhnout maminka nebo herec,” popisuje situace,
které zažil při pohádkách, Tomáš Langr, ředitel
Dobrého divadla. 
Pohádka je určená dětem od tří let. Délka před-
stavení je 40 minut. Vstupenka stojí 50 Kč, ale
držitelé rodinných pasů mají vstup bezplatný. 

Hana Pařízková

V rámci Týdne 
knihoven vystoupí
Jiří Dědeček
Na letošní Týden knihoven připravuje litomyšl-
ská knihovna lahůdku v podobě vystoupení Ji-
řího Dědečka. Tento písničkář, básník,
překladatel a předseda českého PEN klubu se
nám představí v pátek 10. října. Zazpívá novější
i starší písničky, přednese své vtipné básničky
a přečte úryvky z knížek pro děti i dospělé. Je
jisté, že svým recitálem potěší jak mladší, tak
starší generaci. Co zatím jisté není, je místo ko-
nání. Sám písničkář by dal přednost komorněj-
šímu prostředí knihovny, my coby pořadatelé
uvažujeme o větším prostoru, aby se tam vešli
všichni, kteří mají písničky a knížky našeho ko-
legy (vystudovaného knihovníka) rádi. Tuhle in-
formaci ale včas v Lilii uveřejníme.

Jana Kroulíková

„Zhlédnutí výstavy přinese pohodu i vám...”
Až do 30. srpna se můžete v prostorách kni-
hovny pokochat výrobky šikovných rukou, které
z drátků, keramiky, papíru, látky a dalších mate-
riálů vyrobily předměty, které zkrášlí byt nebo
jako dárek potěší blízkou osobu. Autory všech
vystavovaných předmětů jsou tvořiví knihovníci

či lépe řečeno knihovnice. Výstava není rozsa-
hem nijak velká, ale svou pestrostí a nápaditostí
potěší každého, kdo má kolem sebe rád pěkné
a vtipné věci. Věříme, tak jak to uvádějí ve svém
mottu výstavy sami autoři, že „zhlédnutí výstavy
přinese pohodu i vám…”           Jana Kroulíková

Letní orchestr mladých opět v Litomyšli
Dovolte mi, abych vás informovala o události
v první polovině srpna, která se uskuteční ve
vašem krásném kulturním městě Litomyšli. Od
10. do 17. srpna bude ve Smetanově domě pro-
bíhat soustředění Letního orchestru mladých,
které povede významný český dirigent Vojtěch
Spurný za asistence mladého talentu Chuheie
Iwasakiho. Letní orchestr mladých – velký sym-
fonický orchestr – je složen z hudebních nad-
šenců, studentů a profesionálních hráčů. Pro
tuto příležitost byl vybrán repertoár, který skvěle

koresponduje s Rokem české hudby. Zazní
hudba českých autorů – Leoše Janáčka, Franti-
ška Škroupa a Antonína Dvořáka! Osoba diri-
genta a obsazení orchestru jsou zárukou
uměleckého výkonu nejvyšší kvality.
Je mi velkým potěšením, že vás mohu pozvat na
dva koncerty. Kromě koncertu v Litomyšli, který
se uskuteční 16. srpna od 19.30 hod. v kostele
Povýšení sv. Kříže, bude i koncert v Praze v sále
Bohuslava Martinů na AMU 17. srpna od 16.00
hod.                                          Kristýna Ratajová
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Polička, Kutná Hora, Třeboň, Jindřichův
Hradec, Hradec Králové, Cheb, Lito-
myšl a Telč – osm z nejkrásnějších če-
ských měst sdružených ve svazek
Česká inspirace pro vás připravilo léto
plné soutěží. 
Probíhá další kolo nekonečné soutěže Česká in-
spirace – města plná života. Právě vyhlášené
kolo s tématikou cyklo potrvá až do 31. ledna
2015 a podmínky účasti v soutěži jsou opět velmi
jednoduché. Stačí do uvedeného data zodpově-
dět jednoduché kvízové otázky umístěné na we-
bových stránkách www.ceskainspirace.cz a pak
při troše štěstí čekat na některou z výher –
včetně víkendového pobytu v Chebu – a prožít
spoustu zajímavých chvil ve městech České in-
spirace. 
Novinkou je zapojení všech inspiračních měst do
soutěže, která je určena hravým majitelům chyt-
rých mobilních telefonů. Hra GEOFUN vychází
z populárního Geocachingu, ale zatímco zmí-
něný otec geolokačních her pořádá hon na
„kešky”, GEOFUN se hraje jen s chytrými tele-
fony a je čistě virtuální. Nehledáte žádné fyzické
předměty, ale zábavnou formou příběhu po-
znáte zajímavosti, příběhy a pěkná místa všech
těchto osmi měst. V rámci všech her sbíráte
body, tzv. geonky, a ti nejúspěšnější řešitelé se
mohou těšit na atraktivní ceny. Mimo jiné na ví-
kendový pobyt na hradě Svojanov u Poličky
nebo v Jindřichově Hradci či mnoho volných
vstupenek (např. na prohlídku zámku v Lito-
myšli) a dalších originálních dárků.
Zeptali jsme se Vítka Pechance z firmy WMP,
která aplikaci vyvinula, zda je možné si  GEOFUN

jen vyzkoušet. „Prvním krokem je insta-
lace aplikace a rychlá registrace, poté
si můžete vyzkoušet hru „Ochutnávka
GEOFUNu”, kterou lze spustit odkudko-
liv,” vysvětluje Vít Pechanec a dodává:
„Díky ní si můžete pohodlně vyzkoušet

aplikaci z domu a zjistíte také, co vás asi během
hraní může čekat a nač se můžete těšit. Druhým
krokem je stažení samotných her měst České in-
spirace, jejich návštěva a plnění úkolů s co
možná nejlepším bodovým výsledkem.”

Věříme, že i díky GEOFUNu zažijete ve městech
České inspirace mnoho vtipných okamžiků, pro-
věříte si své orientační schopnosti, smysl pro
humor, zkrátka budete se výborně bavit. 
A důležitá informace nakonec. Internetové při-
pojení při hraní GEOFUNu nepotřebujete, stačí,
když si aplikaci a hry (tzv. „geosrandy) stáhnete
před tím, než vyrazíte do terénu. Jistě vás také
potěší, že hra je zcela zdarma. Mobilní aplikace
GEOFUN je dostupná pro platformě Android
a iOS. Podrobnější informace naleznete na
www.ceskainspirace.cz/geofun, případně na
www.geofun.cz/ceska-inspirace.
Tak tedy hurá na výlety, hurá do měst plných ži-
vota, hurá soutěžit!

Michaela Severová, 
manažerka svazku obcí Česká inspirace   

Soutěžte s Českou inspirací 
o tři víkendové pobyty!

Úspěšná celostátní fotografická soutěž Vyfoť
projekt, kterou už čtvrtým rokem pořádá Minis-
terstvo pro místní rozvoj, pokračuje i letos a to
od 28. července do 18. září. Vyhrát můžete digi-
tální zrcadlovku značky Canon, voděodolný di-
gitální fotoaparát Pentax , digitální kompaktní
fotoaparáty Sony Cyber Shot nebo jinou z báječ-
ných cen.
Úkolem soutěžících je vyfotit realizované pro-
jekty spolufinancované z fondů EU a nahrát je
přes jednoduchý formulář přímo na web soutěže
www.vyfotprojekt.cz. S přispěním Evropské unie
se od roku 2004 doposud podařilo v České re-
publice podpořit přes 60 tisíc projektů, je tedy z
čeho vybírat. Řadu z nich je možné dohledat na
on-line mapě projektů, která je k dispozici také
formou mobilní aplikace.
Soutěžní kategorie byly pro letošní ročník rozší-
řeny - Nejtalentovanější fotograf/ka (hlavní sou-

těž), Nejaktivnější fotograf/ka a nebo kategorie
Foto před a po. Vítěze hlavní soutěže vybere od-
borná porota, ve druhé kategorii může uspět
ten, kdo přihlásí nejvíce snímků různých projektů
a třetí kategorie je opět na porotě. 
I letos se mohou soutěžící utkat v doplňkové ka-
tegorii Vyfoť se sám, kam mohou zasílat snímky,
na kterých jsou zachyceni společně s projektem.
Po celou dobu trvání soutěže bude probíhat pra-
videlné losování o ceny. Celkové výsledky zve-
řejní ministerstvo na podzim.
Pravidla a podrobné informace o soutěži nale-
znete na webových stránkách www.vyfotpro-
jekt.cz. Další informace můžete získat na
Facebooku, v Eurocentrech – informačních kan-
celáří o EU, na bezplatné telefonní lince Eurofon
800 200 200 nebo na webu www.strukturalni-
fondy.cz, kde je pro uživatele zprovozněn inte-
raktivní chat.                                                   -red-

Vyfoť projekt a vyhraj fotoaparát
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Kontakt: Ondřej Lukáš
ondrej.lukas@hrg.cz, tel. 602 648 780

přijme

H.R.G., spol. s r. o.
Svitavská 1203, Litomyšl

Nástup možný ihned!

tiskaře
na ofsetových strojích

udržbáře
se znalostí elektro – slaboproudu

strojníka knihárny
– zaučíme

KOUPÍM BYT V LITOMYŠLI. 
Děkuji za nabídky na tel. 775 181 491

Silnice I/35 bude bezpečnější
s novými trojpruhy
O potřebnosti vybudování nových střídavých
trojpruhů na I/35 přesvědčil hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický předsedu Vlády
České republiky Bohuslava Sobotku při jeho pra-
covní návštěvě regionu. Hejtmanství tak usiluje
o další opatření na zvýšení bezpečnosti na silnici
I/35, kde na území kraje přišlo od ledna 2012
o život již 22 lidí. 
„Jedná se o další část opatření ke zvýšení bez-
pečnosti na I/35. Střídavé trojpruhy by mohly
pomoci v úseku od Litomyšle po hranici s Olo-
mouckým krajem, kde to šířka vozovky umož-
ňuje,” sdělil hejtman Martin Netolický
a pokračoval: „Pan premiér mi přislíbil, že
tento požadavek v písemné podobě obratem
předá Ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic
a dálnic ČR, aby k tomu zpracovaly dopravní stu-
dii. Samotná realizace by neměla být pro stát
náročná, náklady se budou pohybovat v řádu
jednotek milionů korun,” doplnil Netolický. 
Připomeňme, že přestože se jedná o silnici

v majetku státu, tak se hejtmanství rozhodlo na
začátku července bojovat proti rostoucímu
počtu usmrcených osob na I/35 prostřednictvím
informační kampaně, jejímž hlavním mottem je
slogan: „Řiďte tak, aby nikdo nikomu nechyběl”.
Kraj také jedná s pardubickou správou Ředitel-
ství silnic a dálnic a policií o doplnění vodorov-
ných a svislých dopravních značení, která by
měla řidičům usnadnit odhadování bezpečné
vzdálenosti. „Premiéra Bohuslava Sobotku jsem
informoval také o dohodě kraje s obcemi ležícími
na trase I/35 a Policií České republiky na zakou-
pení nového moderního radaru a vyčlenění po-
licejního vozidla navíc, které na této silnici zajistí
častější kontroly. Jsem velmi rád, že předseda
vlády vnímal také argument přetíženosti I/35
z důvodu právě probíhající rekonstrukce D1.
Jsem přesvědčený, že nové trojpruhy jsou dob-
rou investicí i pro stát, neboť dokončení R35
bude státu trvat ještě několik let,” uzavřel Neto-
lický.                                                                 -red-

Bezpečnost na I/35: kraj s obcemi pořídí nový radar
Na dalších bezpečnostních opatřeních na do-
pravní tepně I/35 pracuje Pardubický kraj. Hejt-
man Martin Netolický se v červenci sešel
s ředitelem Krajského ředitelství Pardubického
kraje Janem Švejdarem, aby prodiskutovali aktu-

ální situaci na této silnici a také pořízení nového
radaru. Hejtman krajskému policejnímu řediteli
současně představil přípravu nového doprav-
ního značení pro některé úseky silnice, která je
v průběhu rekonstrukce dálnice D1 nejvytíženější

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Sdružení obrany spo-
třebitelů radí co dělat, když zkrachuje cestovní
kancelář 

co se do Lilie nevešlo 

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

spojnicí Čech a Moravy. „Nechci, aby zahájená
bezpečnostní kampaň skončila pouze silnými
slovy. Snažíme se zajistit instalaci konkrétních
bezpečnostních prvků na kritické trase. Pardu-
bický kraj vytipoval čtyři úseky pro umístění zna-
ček zobrazujících bezpečnou vzdálenost na
silnici a budeme žádat policii o projednání a sou-
hlas s umístěním těchto značek. Ty zatím
v našem kraji nikde nestojí a krajský policejní ře-
ditel přislíbil vstřícnost,” komentoval schůzku
hejtman Martin Netolický. „Dále Jan Švejdar při-
slíbil zlepšení bezpečnostní situace prostřednic-
tvím policejní hlídky, která bude dohlížet na
silniční provoz a přinejmenším odradí silniční pi-
ráty,” konstatoval hejtman. Vybranými úseky
pro značku s názvem bezpečná vzdálenost,
která kombinuje svislé a vodorovné dopravní
značení, jsou Býšť – Chvojenec, Jaroslav – Vy-
soká u Holic, Vysoké Mýto – Voštice a Janov. 
„Klíčovým mobilním bezpečnostním prvkem
bude nový radar, který hodlá Pardubický kraj za-
koupit společně s městy Pardubice, Svitavy, Mo-
ravská Třebová, Litomyšl a Holice,” dodal Martin
Netolický s tím, že se s krajským policejním ře-
ditelem dohodli, že policie by zaplatila montáž
radaru.                                                               -red-

najdete nás
i na facebooku!
www.facebook.com/
litomysl.lilie
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ŘIDIČ / SKLADNÍK
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
• Rozvoz zboží dodávkami (do 3,5 tuny) – celá ČR
• Příprava zboží na trasy
• Výpomoc ve skladu

POŽADUJEME:
• řidičský průkaz sk. B
• (doložitelná praxe v řízení dodávkových vozidel

min.1rok)
• slušné a příjemné vystupování
• trestní bezúhonnost
• časovou flexibilitu
• fyzická zdatnost
• spolehlivost a pracovitost

NABÍZÍME:
• Práci ve stabilní společnosti – 21 let na trhu
• Práce na HPP
• Nástupní plat 14.000hr. + prémie
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění pro stálé 

zaměstnance 
• Moderní a pravidelně servisované pracovní

prostředky

ASISTENTKA 
OBCHODNÍHO 
ODDĚLENÍ
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
• Příprava podkladů pro porady v požadované

struktuře a čase
• Zápisy a distribuce úkolů z porad v požadované

struktuře a čase
• Zpracování zápisů a vedení agendy z porad
• Zpracování požadovaných data a informací na PC
• Zajištění schůzek se spolupracovníky
• Vedení administrativní agendy včetně správy

smluv a faktur
• Zpracování prodejů dle požadované struktury
• Zápis faktur do systému
• Kontrola skladových operací dle požadované

struktury
• Zajišťování reklamních a propagačních materiálů
• Zpracovávání podkladů od zákazníků
• Výpomoc při fakturaci, příjmu a expedici

Požadujeme:
• SŠ / VŠ vzdělání
• Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC
• Velmi dobrou uživatelskou znalost Microsoft office

– word, outlook, excel
• Vynikající psaný projev v ČJ
• Vynikající organizační schopnosti, řízení času
• Velmi dobré zvládání řízení priorit
• Prezentační schopnosti a příjemné vystupování
• Týmový hráč, podpora týmu
• Zodpovědnost, spolehlivost
• Dobré komunikační dovednosti
• Znalost AJ - pasivně

NABÍZÍME: 
• Nástupní plat 15.000 hr. + prémie za dobré 

pracovní výsledky
• Hlavní pracovní poměr ve stabilní společnosti
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění pro stálé 

zaměstnance 

Společnost Dentimed – 21 let na trhu, zabývající se prodejem zdravotnického materiálu, 
hledá zaměstnance na provozovnu v Litomyšli na pozici:

V případě zájmu zasílejte strukturovaný 
životopis na adresu: info@dentimed.cz

srdečně Vás zveme do našeho obchůdku
otevřeného již 4. června 2014.

Nabízíme: oblečení pro ženy a mladé 
slečny, stylovou obuv, módní doplňky

Šantovo nám. 141, Litomyšl, tel. 737 180 892 

M O D E  &  S T Y L E

Na prožívání důchodových chvil 
koupíme chatku v klidné lokalitě.

Tel: 734 313 232



Ostatní tři tento limit splnili a 20. září pojedou
do Tábora na toto mistrovství.
Za sebe jim přeji velký sportovní úspěch a po-
znání nových konkurentů.

Text a foto Jindřich Krčmář

Soutěžní tým leteckých mo-
delářů Litomyšl věnující se
volně létajícím modelům skli-
dil velký úspěch 22. června na
Krajském přeboru mládeže

v Ústí nad Orlicí. 
Za střídavého počasí soutěžilo 27 startujících
v šesti kategoriích. Startovní pole doplnili mode-
láři z družebních klubů Vansdorf, Vyškov a Hra-
dec Králové. Z Pardubického kraje se zúčastnili
žáci z LMK Choceň, LMK Ústí nad Orlicí a LMK Li-
tomyšl. Tým žáků našeho klubu soutěžil ve čty-
řech kategoriích. V kategorii F1A obsadil Jaroslav
Halouska 1. místo. I v kategorii F1H získal zlatý
pohár. Patrik Radiven v kategorii A3 získal
stříbrný pohár a jeho konkurent Matyáš Bednář
bronzový pohár. Čtvrtý člen týmu Matyáš Kadlec
létal v nejvíce obsazené kategorii „házedel” a zí-
skal 4. místo, když při startu čelil momentální
přeháňce. Ta ovlivnila jeho další lety natolik, že
nesplnil limit na mistrovství republiky mládeže.
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Litomyšlský fotbal stojí na prahu
nové sezóny. Opět i s dorostem!
Litomyšlští fotbalisté zahájili v polovině července
přípravu na nadcházející mistrovský ročník. Před
jeho startem mají oni i jejich fanoušci jediné tou-
žebné přání – aby byla o poznání úspěšnější než
ta minulá, které přinášela spíše starosti. 
A družstvo dospělých se nakonec zachránilo
v krajském přeboru, ale bylo to s pořádně odře-
nýma ušima. I když se tým Jiskry v jarní části
herně i výsledkově zlepšil a mimo jiné dokázal
porazit silnou Choceň, kterou tím připravil o po-
stup do divize, tak to v konečném účtování ne-
stačilo na lepší než patnáctou příčku. Ta by za
normálních okolností znamenala nutnost bojo-
vat o záchranu v baráži proti Srchu, který však
k litomyšlskému štěstí neprojevil o postup
zájem, takže trenér František Jandáček i jeho
svěřenci si mohli zhluboka vydechnout a v nej-
vyšší krajské soutěži budou působit i nadále. Je
však jasné, že podobně šťastná souhra okolností
se těžko může opakovat a nový ročník bude po-
třeba odehrát mnohem lépe. Do soutěže vstoupí
Jiskra v neděli 17. srpna zápasem na hřišti Chru-
dimi B. Domácím divákům se poprvé představí
v sobotu 23. srpna proti Žamberku.
Velkým zklamáním skončila jarní sezóna pro
béčko mužů, které po totálně pokaženém pod-
zimu bojovalo na jaře o záchranu v okresním
přeboru a dlouho se zdálo, že jeho snaha bude
úspěšná. Z poslední pozice se dostalo na jede-
náctou a podle papírových předpokladů si v ba-
ráži proti Křenovu mělo snadno zajistit setrvání
v soutěži. Jenže v tomto dvojzápase zcela se-
lhalo, zejména v odvetě na vlastním trávníku vy-
hořelo porážkou 2:4 a sestoupilo do III. třídy. V ní
se bude pokoušet o návrat zpět a sezónu zahájí
10. srpna doma proti Borové. 
Po dvouleté odmlce se oddílu podařilo obnovit
družstvo dorostenců. Tomuto kroku předcházela
řada jednání zejména s hráči, kteří v uplynulých
sezonách působili v ligových týmech ve Svita-
vách. Podařilo se je přesvědčit k návratu do ma-
teřské Litomyšle. K nim se přidalo pět fotbalistů

přicházejících z úspěšného celku starších žáků,
další kmenoví hráči klubu a dorostenci, kteří do-
plní kádr formou hostování nebo střídavých
startů z okolních oddílů. Ti všichni vytvoří kolek-
tiv, který bude startovat ve východočeském pře-
boru, což je kvalitní soutěž, třetí nejvyšší u nás.
Startovat v ní bude šestnáct mužstev, mimo jiné
Trutnov, Dvůr Králové, Náchod, Pardubice, Nový
Bydžov, Svitavy, Vysoké Mýto, Nové Město nad
Metují a další. Úvodní mistrovský zápas čeká na
nově sestavený celek vedený zkušeným hlavním
trenérem Zdeňkem Kocmanem v neděli 10.
srpna na domácí půdě proti Letohradu.
Nejlepším týmem litomyšlského oddílu byli na jaře
starší žáci. Jedna porážka, jedna remíza a jedenáct
vítězství, taková byla jejich bilance, která v kraj-
ském přeboru neměla konkurenci. Dotáhli to na
výborné páté místo a nebýt bodové ztráty, kterou
doháněli po podzimu, skončili by o pár stupínků
výše. I tak zasluhují absolutorium, hráli pěkný fot-
bal okořeněný velkým počtem gólů, na který byla
radost pohledět, a soupeři se mnohdy nestačili
divit, co že to s nimi litomyšlští soupeři provádějí.
Výkonnostní vzestup zaznamenali i mladší žáci,
takže trenéři Petr Svoboda, Josef Lebruška a Bo-
humil Čáp byli velmi spokojeni. Novou sezónu ro-
zehrají 17. srpna v Jablonném a obě družstva, která
projdou částečnou věkovou obměnou, by znovu
neměla hrát druhé housle. Poděkování náleží klu-
bům z Cerekvice, Zámrsku, Vraclavi a Dobříkova,
které umožnily svým talentovaným hráčům stří-
davé starty v barvách Litomyšle.
Zapomenout nelze ani na fotbalový potěr, který
představují starší a mladší elévové. Ti odehráli
za uplynulou sezónu celkem čtrnáct turnajů
krajské miniligy, v nichž nejsou podstatné vý-
sledky, ale získávání základních fotbalových do-
vedností malých fotbalistů, kteří by měli jednou
reprezentovat oddíl i svoje město ve vyšších ka-
tegoriích. Snad se to bude dařit co nejlépe
i v novém ročníku, který je za dveřmi.

Radek Halva

Úspěch mladých leteckých modelářů

Všichni tři při vyhlášení výsledků.

do 28. 9. 100 let od vypuknutí první světové války – výstava • Muzeum vesnice, Dolní Újezd
do 30. 8. Šuplíkárna – výstava obrazů Petry Stoklasové • radnice, Svojanov
So  9. 8. 20.00 Taneční zábava – hraje kapela Qwalt a Kabát revival • zahrada za hasičskou zbrojnicí, Bystré 
Ne 10. 8. 14.00 Vzpomínková pietní akce k 100. výročí vypuknutí 1. světové války – přednášky, mše • kostel sv. Martina, Dolní Újezd
Pá-So 15.-16. 8. 20.00 Trstěnické divadelní léto: Kdosi brousí nad Paďousy – uvádí Divadelní spolek Vojnarka • Trstěnice
Ne 17. 8. 13.00 Tradiční trstěnické dožínky – krojovaný průvod, Dolnovanka, mažoretky, ženský taneční soubor atd. • Trstěnice
Pá 22. 8. 19.00 Country bál – Xˇilt, Petr Kováč a přátelé z BML, Ilon Leichotvá & Blue Gate, Hop Trop, HB Country • Dolní Újezd
So 23. 8. 13.00 Újezdské babí léto – Kopyto, Křídla, J. Keják, Semtam, W. Daněk a M. Dvořáček, Žalman, Epydemie, Čechomor • Dolní Újezd
Ne 24. 8. 15.00 Don Quijote de la Ancha – divadelní představení • U Mikulášku na Třemošné, Sebranice
So 30. 8. 20.00 Loučení s létem – taneční zábava, hraje Torzo, vstupné 60 Kč • Dolní Újezd

KAM DO OKOLÍ

Prázdninové
aktivity v Naději
Aktivitou, která nabízí dobrodružství a vybízí
děti k poznání sebe sama a spolupráci, bývá
dětský letní tábor Naděje. Je zároveň vyvrchole-
ním celoroční práce s dětmi během školního
roku. Společně se 48 dětmi jsme se letos na za-
čátku července přesunuli v čase – do doby konce
12. století do křížových výprav krále Richarda I.,
zvaného „Lví srdce”. Po boku Robina Hooda
jsme v různých táborových hrách bojovali proti
lsti a intrikám šerifa z Nottinghamu. Promýšleli
jsme, co se stane, přijde-li rytíř o čest, jakou roli
v utváření charakteru hraje, když se přestaneme
zastávat pravdy, spravedlnosti.
Táborem prázdninové aktivity v Naději nekončí.
První tři týdny v srpnu převážně v dopoledních
hodinách bude probíhat pestrý program pro děti
spojený s detektivním pátráním, výlety a works-
hopy. Podrobnější informace o programu na-
jdete na www.nadejelm.cz. Přijďte se podívat,
těšíme se na vás.                      

Text a foto Jitka Nádvorníková

Chystá se výstava
drobného zvířectva
ČSCH ZO 1 Litomyšl připravuje výstavu drob-
ného zvířectva na sobotu 20. září 2014 do areálu
za bývalou aukční halou.                Václav Černý 

Houbařská veselka
Mykologický klub Litomyšl společně s klubem
Dolní Újezd vás zve na setkání houbařů a milov-
níků přírody s názvem Houbařská veselka na Ve-
selce, které se koná 23. srpna od 10 hod. 
Podrobný program je uveřejněn na vývěsce MK
Litomyšl vedle hotelu Zlatá Hvězda. 

Zdeněk Moravec

NABÍZÍM K PRONÁJMU 
ZAJÍMAVÉ MULTIFUNKČNÍ PROSTORY 
s denním osvětlením – užití  jako atelier,

dílna, opravna, prezentační  místnost. 
Cca 300 m. Od centra 200 m. 

T: 739 317 097



23

Tak jsme se vrátili z motoexpedice
Banát 2014 – Rumunsko

Od 27. června do 4. července podnikla parta
chlapů z Orionu Litomyšl a Taurus Transu Horní
Újezd motoexpedici Banát 2014 – Rumunsko.
Z Litomyšle je to asi tisíc kilometrů (cca 15
hodin), na dvou autech s přívěsy bylo přikurto-
váno 12 motorek a dvě čtyřkolky.
Byli jsme ubytováni v české malebné vesnici Ro-
vensko. Místní nás přijali velice vřele a byli rádi,
že jsme již dorazili. Po dálnici to docela frčí, ale

potom před Rovenskem se to klikatí a i povrch
silnice se zhoršuje, jde o hliněnou cestu. Člověk
se sice rázem ocitne někde v 19. století, ale na
druhou stranu je to velká romantika – všude
krásná nedotčená příroda, úžasné scenérie ne-
dalekých Karpat a v pozadí veletok Dunaj vše
jenom umocňuje. První čeští kolonisté tam do-
razili v roce 1823 (po Dunaji), je jich tady asi dva
tisíce v několika vesnicích a podle mě žijí stále
stejným způsobem (zemědělství) – jsou tím
pádem soběstační, žijí v pohodě a stres v pod-
statě neznají.
Každý den jsme na motocyklech ráno po snídani
vyrazili a užívali si zdejší projížďku – fantastickou
členitou krajinou, někdy to bylo i docela dobro-
družné, když jsme třeba v hlubokém lese v ho-
rách zabloudili a trvalo nám poměrně dlouho,
než jsme se zorientovali a narazili na správný
směr. Zdejší pobyt nám tak utekl velice rychle,
a protože jsme byli dobrá parta, tak jsme si to
užili plnými doušky – prostě naplno. Já byl na
této motoakci poprvé a musím přiznat, že to za-
nechalo ve mně silný zážitek, vše „okoštovat" na

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 30. srpna / Smetanovo a Eliščino nábřeží, 
náměstí 5. května 
12. Mezinárodní nábřeží paromilů – ojedinělé se-
tkání milovníků páry, lodí, lodních modelů, zahradních
a modelových železnic, sběratelů a konstruktérů par-
ních strojů, mechanizmů a historických vozidel.

CHEB
• 30.-31. srpna
Letecký den s mezinárodní účastí

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

KUTNÁ HORA
• 15.-17. srpna
Int Veteran Rallye – víkend s historickými auty 
a s řadou doprovodných akcí.

POLIČKA
• 15.-17. srpna
Festival Polička 555 – oblíbený letní multižánrový
festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí – kla-
sická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba. 

TELČ
• 15.-16. srpna
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kate-
řiny z Valdštejna aneb Setkání otce a syna
– 520 let od narození Adama I. z Hradce

TŘEBOŇ
• 22.-24. srpna
Rybářské slavnosti + rybářské trhy 

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

Inspirace
z České inspirace 

vlastní oči, na své mašině KTM 350 FREERIDE
jsem nalítal spoustu kilometrů a bylo to opravdu
velice vzrušující.
Takže se již nyní těším se svými kamarády na
příští ročník – Banát 2015!

Za Orion-Taurus Trans Team Petr Kovář

Trstěnické 
divadelní léto
Divadelní spolek Vojnarka a obec Trstěnice vás
srdečně zvou na šestnácté Trstěnické divadelní
léto, které se koná 15.–17. srpna 2014. V pátek 15.
srpna uvede divadelní spolek  veselohru podle
Zdeňka Kozáka pod názvem Kdosi brousí nad
Paďousy. Divadelní představení se koná také
v sobotu 16. srpna, a to od 15 hodin odpoledne
a od 20 hodin večer. 
V neděli 17. srpna 2014 se uskuteční tradiční
Trstěnické dožínky. Krojovaný průvod vyjde ve
13 hodin od obecního úřadu. Další program bude
následovat v přírodním areálu za školou. Hlav-
ním hostem budou Bojané. K tanci a poslechu
zahraje také Dolnovanka, vystoupí Mažoretky
z Pardubic, taneční soubor žen z Trstěnice. Pro
děti bude skákací hrad a projížďky na koňských
povozech a v kočáře. 
Samozřejmostí je bohaté občerstvení, které je
pro Vás připraveno po celou dobu konání Trstě-
nického divadelního léta.

Ivana Hermanová, obec Trstěnice
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Českomoravské
pomezí zve

Zdravé cvičení pro děti i dospělé –
oddíl karate nabírá nové členy
Oddíl karate v Litomyšli působí
již více než 30 let a jako každo-
ročně od září opět nabíráme
nové zájemce. Karate je neje-
nom tradiční okinawské bojové
umění a dynamický sport, ale
zároveň je to také zdravotní
cvičení, které má pozitivní vliv
na tělesné i mentální zdraví
cvičenců každého věku. 
Karate pomáhá dospělým
i dětem zbavit se nadbytečných
kil a zpevňuje postavu. Mnozí
z nás začínali cvičit s očividnou
nadváhou. Nadbytečné kilogramy znesnadňovaly
pohyb. Začátečníci často nedokázali zvládnout
ani jeden klik. Již po prvních měsících cvičení jsme
zaznamenali jasný pokrok. Číslovka na váze se
zmenšovala. Tělo se zpevnilo a získalo novou at-
letickou formu. Kliky ani další cviky již nejsou ne-
překonatelným problémem.
Karate také pomáhá odstranit různé bolesti po-
hybového aparátu. Dospělí, kteří dlouhodobě tr-
pěli bolestmi kolen a zad, si pochvalují, jak je
díky cvičení karate tyto bolesti postupně opus-
tily, a dnes se cítí mnohem zdravější a pohybli-
vější. Karate totiž podporuje správné držení těla
a rovnoměrně posiluje oslabené svalstvo
v celém těle, čímž vás zbaví bolesti zad a kloubů.
Velký důraz na správné držení těla v karate také
pomáhá dětem, které jsou často naučené se
hrbit ze školy či od počítače.

Karate rozvíjí celé tělo i ducha.
K naučení techniky nestačí ji
10x zopakovat. Až po první tisí-
covce opakování může cviče-
nec říci, že začíná techniku
chápat a umět. Karate učí trpě-
livosti a odolnosti. Naučí vás
překonávat obtížné překážky
v životě. V karate člověk pozná,
že se nesmí hned vzdávat, když
něco napoprvé nejde. Je třeba
vytrvat a výsledky píle se brzy
dostaví.
V litomyšlském oddílu karate

se děti naučí disciplíně a dodržování pravidel.
V karate je totiž kladen velký důraz na etiku,
kázeň a soustředění. Aby se zabránilo případ-
ným zraněním, je naprosto zásadní dodržovat
pravidla a kontrolovat svoje techniky a počínání
na tréninku i v běžném životě.
Techniky karate jsou reálně použitelné a účinné
v sebeobraně. Přestože je v litomyšlských ulicích
poměrně bezpečno, člověk by měl vědět, jak se
zachovat v případě napadení, jak se bránit útoku
a jak předejít případným zraněním. V litomyšl-
ském oddíle karate kombinujeme tradiční sebe-
obranné prvky karate spolu s moderním
přístupem profesionálů, kteří trénují bezpeč-
nostní složky.
Více o karate v Litomyšli a náboru nových členů
v září se dozvíte na www.karate-litomysl.cz.

Martin Šauer, foto Jiří Smékal

LITOMYŠL – viz. kalendář akcí

SVITAVY
• 10. a 24. srpna 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
• 15.–17. srpna / Palackého náměstí
Festival Polička 555 – multižánrový tradiční festival

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 24.–27. srpna 21.00 / náměstí T. G. Masaryka
Kinematograf bratří Čadíků
• 30. srpna / náměstí T. G. Masaryka
Kejkle a kratochvíle – tradiční moravskotřebovský
festival

VYSOKÉ MÝTO
• do 14. září / regionální muzeum
Auto, kam se podíváš – na výstavě lze zhlédnout šla-
pací auta, malé „angličáky”, modely lepené z papíru...
• 25.–29. srpna 19.00 / amfiteátr M-klubu
Týden hudby 2014 – Vladimír 518 band, Energit,
K. Střihavka&Leaders, Ivan Hlas trio, Zrní

i přes velmi dobrý běh podlehl rychlejšímu sou-
peři a skončil čtvrtý. Zvítězil Filip Ospalý. Dosud
poslední závod v Telči byl vedle pohárového zá-
vodu zároveň i Mistrovstvím České republiky
v olympijském triatlonu. Zde si za úmorného
vedra nejlépe vedli olympionici Švarc s Čelůst-
kou. Tomáš vybojoval osmé místo. V průběžném
pořadí Českého poháru mu zatím patří šestá po-
zice. 
Nyní ho čekají další závody Českého poháru, kde
by chtěl již zaútočit na stupně vítězů i v absolut-
ním pořadí, nejen jako dosud jen ve své kategorii
do 23 let. Dále má v plánu mezinárodní závody
včetně závodů Evropského poháru.

Zdeněk Kabrhel

Triatlonista Tomáš Kabrhel
v závodech Českého poháru
Triatlonista Tomáš Kabrhel další letošní starty
absolvoval v závodech Českého poháru. Domácí
pohárové závody mají stále větší prestiž a letos
se jich ve velké míře vedle české špičky zúča-
stňují i kvalitní zahraniční závodníci. V závodě
v Račicích Tomáš dlouho trápil i největší favority
včetně pozdějšího vítěze Rusa Brukhankova.  Po
úvodních dvou disciplínách se pohyboval na
skvělé druhé pozici, avšak v cíli mu nakonec pat-
řilo ve vyrovnaném závodě sedmé místo. V zá-
vodě v Opavě se mu vedlo ještě lépe. Po plavání
byl ve vedoucí skupince společně s největším fa-
voritem závodu Filipem Ospalým. Na kole se
čelo roztrhalo a Tomáš přijel do depa na třetí po-
zici. Tu držel až do samého závěru, ale nakonec

Odpolední kurzy Plavecké školy Ráček
Plavecká škola Ráček v Litomyšli opět nabízí od
2. poloviny září 2014 odpolední plavecké kurzy
pro širokou veřejnost. V pondělí 15. 9. 2014 začí-
nají kurzy batolat, v úterý 16. 9. 2014 kurzy pro
rodiče s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací kurz

pro starší děti a dospělé a ve čtvrtek 18. 9. 2014
zahájíme kurz „Cvičení ve vodě a plavání pro se-
niory”. 
Podrobnější informace o kurzech a přihlášky na-
jdete na www.bazen-litomysl.cz již v polovině
srpna. Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail: pla-
veckaskola@mslit.cz nebo je předejte na recepci
krytého bazénu či na pokladně koupaliště. Uzá-
věrka přihlášek a plateb bude ve čtvrtek 4. září
2014. Neváhejte, kapacita kurzů je omezena. 
Plavání je radost a nezbytnost zároveň. Umět
plavat je podobně důležité jako umět číst.

Dagmar Marková, 
Plavecká škola Ráček Litomyšl

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
Prodám polovinu starší vily se 
samostatným bytem v 1. patře
– 150 m2, a zahradou, krásná lokalita, 5 min. od

Klášterních zahrad. Cena dohodou. Tel.: 604 958 876

Inzerce
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 do-
mluvy. Tel.: 725 475 994. • Nabízím k prodeji tvr-
zenou izolaci do podlah 120 m2 ORSIL T-P tl.
25 mm (cena 100 Kč/m2) a 50 m2 ORSIL T-P tl.
40 mm (cena 170 Kč/m2). Nevyužitý materiál, vše
v originálních obalech. Tel. 721 781 743. • 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 spo-
lehlivý, zachovalý a málo používaný plynový
kotel Destila 31. Cena 2 500 Kč. Tel.: 604 533
844. • Nabízím 60 ks desek gramofonových ma-
lých i velkých, populární hudba 60-80. léta, vý-
měnou za starou brož po babičce. Sbírám spony
a staré brože. Dále nabízím 3 ks starých knih, 60.
léta, Wartburk, Lada, Opravy aut zahr. značek.
Za 150 Kč. Tel.: 739 307 646. • Nabídněte knihu
Z. Nejedlý: Tisíc let života města Litomyšl, pův.
vydání a knihu A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze
Království českého – východní Čechy, pův. vy-
dání. Tel.: 739 307 646.
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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

Motokrosař Bartoš nakonec v Evropě skončil druhý
Finálový podnik letošní evropské motokrosové
série EMX OPEN se odehrál ve Slovinsku na
známé dráze Orehova Vas, ale předtím se ještě
krátce vrátíme na Slovensko a připomeneme si
sedmý závod. Ten se jel 29. června ve slovenské
Šenkvici, zde potvrdil skvělou připravenost lídr
šampionátu Rus Semen Rogozin, po dlouhém
zranění se tady ukázal výborně domácí borec
Martin Kohút. V cíli se radoval nakonec z druhé
pozice, „trojku” zaujal Petr Bartoš, za ním se
umístil stále se zlepšující Petr Michalec. Druhé
rozjížďky pořadatelé nakonec kvůli špatnému
počasí museli zrušit.
Na domácí trati ve Slovinsku řádili tentokrát
bratři Matevz a Jernej Irtovi. Matevz viděl ša-
chovnici dvakrát první a na své konto si připsal
plný počet – 50 bodů. Druhý skončil Jernej (40
b.) a třetí pozici vybojoval Petr Bartoš (ORION-
RS PETROL KTM), který dojel třetí a čtvrtý, na
konto si tak připsal důležitých 38 bodů. Ve Slo-
vinsku zabojoval i Petr Michalec (ABM RACING
MX SUZUKI), když bral v cíli páté a třetí místo,
celkově zaujal pátou příčku (36 b.).
Bartoš se tak po klání ve Slovinsku probojoval na
druhou pozici a v konečném účtování seriálu ME
zase dosáhl na titul vicemistra ve třídě EMX OPEN
pro rok 2104. Jeho bilance v evropském
mistrovství je tak velice zajímavá. Petr má totiž na
svém kontě již z minulých ročníků dvě prvenství

a jedno druhé místo.  „Z výsledku mám pochopi-
telně velkou radost, vždyť jsem musel čelo šam-
pionátu tvrdě dohánět ze zadních pozic, protože
jsem nebyl na prvním podniku v Rusku (kvůli své
bezpečnosti). Také už nejsem nejmladší závodník
v týdnu, oslavím pětatřicítku, čili v podstatě jsem
si nadělil pěkný dárek. Děkuji rodině, týmu, Auto-
klubu ČR  za podporu a fanouškům, kteří mě
povzbuzovali,” prohlásil spokojený Petr Bartoš.
Konečné výsledky EMX OPEN 2014: 1. Semen
Rogozin (RUS) – 281 b., 2. Petr Bartoš (CZE) –
243 b., 3. Evgeni Tyletski (BLR) – 235 b., ...5. Petr
Michalec (CZE) – 198 b.
Za Orion-RS Petrol Petr Kovář, foto R. Lavička

Atletické okénko
V létě mají přestávku  soutěže družstev a je zde
tak prostor  pro mezistátní utkání, různé mezi-
národní mítinky a velké ceny, ale i mistrovství
jednotlivců. To se samozřejmě týká i našich lito-
myšlských atletů.
Nejpilnější byl junior Jáchym Kovář. Dne 28. 6. se
zúčastnil Mistrovství ČR juniorů v Třinci, kde ob-
sadil 3. místo v běhu na 3 km př. (9:40,72) a 5.
místo v běhu na 5 km (16:20,67). 5. 7. hájil naše
barvy na Mezistátním utkání juniorů v Slovenj
Gradec (Slovinsko), kde se střetly ČR, Chorvat-
sko, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko. Jáchym
skončil na 2. místo v běhu na 3 km př. (9:32,85).
V sobotu 12. 7. zamířil na Mistrovství Evropy
v běhu do vrchu – Gap (Francie) Alpy u Grenoble,
kde obsadil 11. místo ze 44 účastníků ze 14 zemí
(8 100 m) a získal stříbrné medaile v soutěži
družstev (1. Itálie, 3. Turecko). O čtyři dny později
vyhrál běh na 5 km v Pardubicích (15:35,67).
Reprezentoval i Pavel Baar v Evropském poháru
v desetiboji na ostrově Madeira (Portugalsko) za
účasti Portugalska, Itálie, Švédska, Finska, Špa-

nělska, Norska a Ukrajiny. Naši vícebojaři si
v této 1. evropské lize vybojovali postup do ex-
traligy – 5. a 6. 7. (100 m – 11,16, dálka – 680,
koule – 13,19, výška – 186 – 110 př. – 15,31, disk –
37,56, tyč – 420, oštěp – 54,63). 
28. 6. se uskutečnilo Mistrovství ČR veteránů
v Děčíně. I. Strnad byl stříbrný ve výšce a bron-
zový v tyči. 24. – 25. 6. se konaly České akade-
mické hry v Liberci. T. Kozák vyhrál kouli (16,89)
a byl třetí v disku (46,66). Bartůněk byl v kouli
čtvrtý (14,52) a šestý v disku (44,43).  Na VC Pa-
cova, která se uskutečnila 5. 7., byl 3. T. Kozák
17,55. Oštěpař V. Kozák závodil 25. 6. v Pardubi-
cích (59,83), 8. 7. v Táboře (59,86) a 11. 7.
v N. N. Městě nad Metují (61,14). Kladivář M.
Zeman závodil 2. 7. V Pardubicích (47,90) a disk
(34,61). V Brně kladivo (46,02) a disk (34,70).
Mladší žáci těsně před prázdninami reprezento-
vali úspěšně Pardubický kraj v mezikrajovém
utkání v Jablonci. 6o m  2. P. Šplíchal 7,96, 300 m
(8. 45,31), Zítko výška 2. 157, dálka 7. 481.

Petr Jonáš

Jiří Drobný bronzový
na juniorském MS

V týdnu od 30. 6. do 6. 7. 2014 se ve francouz-
ském Toulouse odehrálo Mistrovství světa juni-
orů v inline hokeji. Do výběru české reprezentace
byl nominován litomyšlský rodák a odchovanec
ledního hokeje Jiří Drobný ml. 
V základní skupině se český tým střetl s týmy
Španělska, Austrálie a Itálie. Všechny tyto zá-
pasy odehráli čeští mladíci na výbornou. V semi-
finále narazili Češi na výběr Francie, který je
bohužel v prodloužení překonal. Poslední den
turnaje si český tým zahrál o třetí místo s týmem
USA. Po náročném boji nakonec zvítězili Češi
a domů si odvezli stříbrné medaile. 
Jirka, jako druhý nejmladší člen národního týmu,
nasbíral sedm bodů v pěti zápasech, a stal se
tak druhým nejproduktivnějším hráčem českého
výběru.                          Text a foto Jiří Drobný st.

přijde vhod
Od 1.9. 2014 otevíráme kancelář

v Litomyšli na Toulovcově náměstí.
Úvěry; stavební spoření; 

životní pojištění; pojištění staveb, 
domácnosti i automobilů a další.

tel. 737 48 59 84; 774 44 55 66
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Út               5. 8.          18.00                 Válka golmanů • Cafébar Underground
So               9. 8.          13.00                 Triatlon Litomyšl – 20. ročník, prezentace od 11.30 • Nedošín – Na Žabárně
Ne              10. 8.        14.15                   Jiskra Litomyšl x FK OEZ Letohrad – mistrovské utkání východočeského přeboru dorostu • stadion na Černé hoře
                                    17.00                  Jiskra Litomyšl B – Sokol Dolní Újezd B – mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • stadion na Černé hoře
Út               12. 8.        18.00                 Penalty • Cafébar Underground
Út               19. 8.        18.00                 Jedničky • Cafébar Underground
So               23. 8.        9.30, 11.15          Jiskra Litomyšl x TJ Lanškroun – mistrovská utkání KP starších a mladších žáků • stadion na Černé hoře
                                    17.00                  Jiskra Litomyšl x 1. FC Žamberk – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • stadion na Černé hoře
Ne              24. 8.        14.15                   Jiskra Litomyšl x FK Pardubice B – mistrovské utkání východočeského přeboru dorostu • stadion na Černé hoře
                                    17.00                  Jiskra Litomyšl B – TJ Hradec nad Svitavou – mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • stadion na Černé hoře
Út               26. 8.        18.00                 Free fotbálek – grátis • Cafébar Underground
St               27. 8.         17.00, 18.45       Jiskra Litomyšl x Sokol Libchavy – mistrovská utkání KP starších a mladších žáků • stadion na Černé hoře
So              30. 8.        9.30, 11.15          Jiskra Litomyšl x SK Polička – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • stadion na Černé hoře
                                    14.00                 Turnaj smíšených dvojic ve stolním fotbálku – prezentace od 13.00, 80 Kč/osoba • Cafébar Underground
                                    14.00                 8. kolo Litomyšlského poháru 2014 • Dům dětí a mládeže Litomyšl 
                                    17.00                  Jiskra Litomyšl x Sokol Dolní Újezd – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • stadion na Černé hoře
Ne              31. 8.        14.15                   Jiskra Litomyšl x Sokol Třebeš – mistrovské utkání východočeského přeboru dorostu • stadion na Černé hoře
                                    17.00                  Jiskra Litomyšl B x Sokol Kunčina B – mistrovské utkání III. třídy dospělých • stadion na Černé hoře

KAM ZA SPORTEM

Šachisté Litomyšle
na Czech Open 2014 Pardubice
V červenci se již tradičně stávají Pardubice „ša-
chovým centrem světa”. V prostorách hokejové
ČEZ arény se koná jedna z největších šachových
akcí na světě. Je to neuvěřitelné, ale letošní roč-
ník slavil své 25. jubileum. Plocha stadionu, kde
se normálně prohánějí hokejisté, byla poseta
dlouhými řadami stolů. Tam, kde se při hokejo-
vých zápasech pohybuje 12 hráčů, bylo najed-
nou téměř 1 000 lidí, ochozy zely prázdnotou.
Během července se tu pořádají desítky šacho-
vých turnajů v klasickém, střednědobém (rapidu)
a bleskovém šachu, jde o turnaje družstev i jed-
notlivců. Akce je populární v celém světě, o čemž
svědčí několik desítek státních vlajek vyvěše-
ných u stropu haly. Kromě
šachů se zde pořádají turnaje
a mistrovství ve všech stolo-
vých hrách. Letošní raritou
bylo mistrovství světa sklá-
dání Rubikovy kostky no-
hama.
Šachisté Litomyšle se zúčast-
nili nejoblíbenější akce, ofici-
álního mistrovství České
republiky čtyřčlenných druž-
stev, které se hraje na 7 kol
švýcarským systémem. A tým
měl letos velmi silnou sestavu
(Václav Pekař (2/4), Jirka Do-
seděl (1,5/7), Martin Daniel
(5,5/7), Lukáš Jirsa (5/7), Jakub
Nešpor (2/3)) a pomýšlel na
umístění do první dvacítky ze
sta družstev, především díky
suverénním výhrám ve dvou

kolech. Tým však poznamenala nešťastná pro-
hra ve 3. kole s jedním z favoritů Duras Brno
(1,5:2,5), kdy to vypadalo na vítězství, ale obě vy-
hrané partie nedotáhli Martin a Jirka k vítězství.
Následovaly dvě rozpačité prohry a dvě výhry
a se ziskem 8 bodů skončili na 38. místě (nasa-
zeni 40 podle výkonnosti). B tým hrál v sestavě
Jiří Šváb (1,5/4), Jaromír Odstrčil (5/7), Ladislav
Zeman (4/7), Tomáš Nekvinda (3/7), Lucie Bar-
tošová (0/1) a Petr Jonáš (0/2) a uhrál 7 bodů (50
%). V konečném součtu to znamenalo velmi
dobré 56. místo (73 nasazení podle výkonnosti). 
Turnaj byl velmi milou a příjemnou akcí. Po roce
jsme se opět setkávali s desítkami přátel a ka-

marádů z různých částí naší
republiky. Osobně jsem potkal
stejně staré šachisty, s nimiž
se znám již od žákovských let.
Dobrá nálada, kamarádství,
rozhovory, smích, dobré ob-
čerstvení a pozitivní energie
dávají této akci tradičně ne-
opakovatelný a fantastický
náboj. Tak na shledanou na
CZECH OPEN 2015.

Jaromír Odstrčil, předseda
šachového oddílu TJ Jiskra 

Litomyšl, foto archiv oddílu

Plocha před stadionem s vel-
kou šachovnicí. Zleva: Jaromír
Odstrčil, Ladislav Zeman,
Tomáš Nekvinda, Jirka Šváb,
Martin Daniel, Lukáš Jirsa, Vác-
lav Pekař.

Odstávka bazénu 
Návštěvníkům Městského bazénu Litomyšl ozna-
mujeme, že od 1. do 14. 9. 2014 bude krytý bazén
z důvodu pravidelné odstávky uzavřen. Za přízni-
vého počasí bude v tomto termínu k dispozici
přilehlá plovárna se solárně dohřívaným 25me-
trovým bazénem a tobogánem, 50metrový bazén
bude již uzavřen. Provozní doba v září bude od 10
do 18 hod. Děkujeme za pochopení.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Litomyšl Streetball 2014 v novém kabátě opět úspěšný!
Třetí prázdninový víkend je již tradičním datem
pro pořádání mužského a ženského streetballo-
vého turnaje v Litomyšli a nejinak tomu bylo
i letos, konkrétně 19. července, ovšem se dvěma
zásadními novinkami. První bylo umístění turnaje
do moderního zimního stadionu, kde bylo připra-
veno 5 kurtů s indoorovým povrchem. Premiéru
na Litomyšl streetball si odbyla také pravidla Fiba
3x3, podle kterých se hrálo. Co se však nezmě-
nilo, to byla účast mnoha hráčů a hráček z celé
republiky, včetně několika velkých jmen z nejvyšší
soutěže mužů, ale i žen. Na devátý ročník dora-
zilo i 5 hráčů a 1 hráčka nejvyšší české soutěže. 

Turnaje se zúčastnilo 16 mužských týmů, což
znamenalo 75 hráčů a 7 ženských týmů s celkem
30 hráčkami, suma sumárum krásných 105 hráčů
a hráček! Kategorie mužů se v základní části
hrála ve dvou skupinách po osmi týmech. Do
play-off postupovaly nejlepší čtyři týmy z každé
skupiny a poté se hrálo již klasickým formátem
čtvrtfinále, semifinále, finále. Celkem se v kate-
gorii mužů odehrálo 70 zápasů. Ženy hrály
v jedné sedmičlenné skupině systémem každý
s každým a poté si to nejlepší čtyři týmy rozdaly
v semifinále a finále. Celkem zástupkyně ně-
žného pohlaví stihly 25 zápasů.

Nejlepší týmy v obou kategoriích předváděly
opravdu hodně kvalitní výkony a finálové duely
byly ozdobou turnaje. V kategorii mužů na prvním
místě skončili Motýlci (hráči ze Svitav a Vysokého
Mýta), druhý byl tým Maják (hráči z Pardubic a Ji-
čína) a třetí se umístil tým Nebreč a dejchej (hráči
z Hradce Králové). Nejlepší trojkař byl Lukáš Kvapil
(Pařa boys). V kategorii žen první místo vybojoval
tým Nic moc (hráčky z Brna a Litomyšle), druhé
místo obsadil tým Sralas (hráčky z Prahy) a stříbro
získaly Wings (hračky z Litomyšle). Nejlepší troj-
kařkou se stala Tereza Fekarová (Mrštné copy).
Kompletní výsledky také na www.3x3planet.com.

Přestože v nás ještě doznívá letošní streetball,
tak již netrpělivě vyhlížíme příští ročník, který
bude jubilejní 10. Připravujeme v něm mnoho no-
vinek, jednou z nich by měla být i kategorie pro
baskeťáky vozíčkáře. Více však již nebude prozra-
zovat, vše se můžete postupně dozvídat na face-
booku Litomyšl Streetball a webových stránkách
www.litomyslstreetball.cz.
Dovolte nám zde poděkovat všem lidem, kteří po-
máhali s organizací a přípravou. Velké díky patří
také našim sponzorům, především městu Lito-
myšl a České basketbalové federaci, dále pak
společnostem PEAK, Bohemiatex, Story-Design,
Kofola a Jack Daniels.                    Za organizátory
Martin Kopecký a Martin Šorf, foto Jana Bisová


