
„Paní Magdalena by měla jistě radost”

Regionální muzeum získalo
ocenění Gloria musaealis
Ve čtvrtek 14. května 2015 byly ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze vyhlášeny ceny národní
soutěže muzeí Gloria musaealis. Regionální mu-
zeum v Litomyšli (RML) získalo první místo v ka-
tegorii Muzejní počin. Po loňském třetím místě
v kategorii Muzejní publikace je to již druhé oce-
nění, které RML v této soutěži obdrželo. 

Oceněn projekt jako celek
Budova bývalého piaristického gymnázia byla
v letech 2012 až 2014 obnovena podle projektu
předního českého architekta Josefa Pleskota. Mu-
zeum se díky rekonstrukci rozšířilo o nový vstupní
objekt a suterénní přístavbu, která veřejnosti pre-

Za vodu si občané 
připlatí

Hrajeme si v Litomyšli V piaristickém chrámu
se rozsvítí laserový kříž

Sobotní program začal vzdáním holdu
u hrobu paní Magdaleny. Poklonit se jí
přišli vzácní hosté, mezi kterými ne-
chyběli ani dva prezidenti. Václav
Šmerda, který slavnosti zaštiťuje,
a také Miroslav Kubec, nejvyšší před-
stavitel Asociace kuchařů a cukrářů
České republiky. Na náměstí se už mezi
tím připravoval přímý přenos rozhlaso-
vého pořadu ČRo2 Tobogan. K němu ne-
odmyslitelně patří moderátor Aleš
Cibulka, který mistrovsky provedl návštěvníky
celým dnem. V Toboganu se na vše, co je s jíd-

lem spjato, ptal autorky kuchařek Miro-
slavy Kuntzmannové, prezidenta Aso-
ciace kuchařů a cukrářů ČR Miroslava
Kubce, herečky Aleny Štréblové, která
je představitelkou M. D. Rettigové
v nové divadelní hře Česká kuchařka

Kladenského divadla, a herců Zdeny
Hadrbolcové a Stanislava Zindulky, jež
pojí natáčení oblíbeného seriálu ULICE.
Hudební vstupy zajistil Martin Chodúr.
„Trochu vařit jsem se naučila, až když

jsem se velmi zamilovala. Princ byl okouzlen,
když jsem mu místo topinky usmažila vajíčka,“

Zpravodaj města Litomyšle
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Již 4. ročník Gastronomických slavností Magdaleny Dobromily Rettigové byl opět nasycen dob-
rým jídlem a pitím. Letos se tato pocta velké buditelce a kuchařce uskutečnila od 11. do 24.
května. Vrcholem pak byl víkendový program 23. – 24. května na Smetanově náměstí, který za-
hájila slova z úst Jana Pikny, ředitele Smetanovy Litomyšle organizující tuto oblíbenou akci:
„Jsme Magdaleně Dobromile Rettigové vděčni, že pozdvihla kulturní život v Litomyšli, a chceme
ji uctít dobrým jídlem.”

Cílem tohoto svátku je vždy během dru-
hého červnového víkendu upozornit na
význam vegetace, zahradního umění
a architektury pro život ve městech. Lito-
myšl se v letošním roce přidává k tomuto
svátku v sobotu 13. června 2015.
Město Litomyšl připravilo ve spolupráci se
Zámeckým návrším, Evropským školicím
centrem, Smetanovým domem, Domem
dětí a mládeže, Střední zahradnickou
a technickou školou, Farní charitou Lito-
myšl, Generací 89 a Nadací Proměny
opravdu bohatý odpolední program.      
Od 13.00 do 16.30 hodin se můžete
v Klášterních a zámeckých zahradách, na
Vodních valech a v Jindrově zahradě nejen
procházet, ale také vyplňovat kvíz a zí-
skat zajímavé ceny. Hrací list bude k do-
stání v infocentru na zámeckém návrší,
ale i na všech zahradách a otázky nebu-
dou nijak složité. Ale pozor – pro účast ve
velkém finále musíte vyplnit všechny kví-
zové otázky a k tomu bude nezbytné nav-
štívit všechny lístky našeho pomyslného
čtyřlístku. Vyhodnocení kvízu a předání
cen proběhne v 16.30 hodin u Smetanova
domu. Nejen soutěžícím poté od 17.00
hodin zahraje Dixieland Band Litomyšl.
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Čtyřlístek zahrad
zapojen do Víkendu 
otevřených zahrad

prozradila s úsměvem Zdena Hadrbolcová.
Ovšem o známé osobnosti nepřišli návštěvníci
ani po skončení Toboganu. Vařila třeba operní
diva Dagmar Pecková. Ta nebyla přítomna náho-
dou. Má ráda Litomyšl, je kreativní v kuchyni
a také přispěla, spolu s dalšími osobnostmi
z operní branže, receptem do knihy „Když vaří
múzy“. Ujala se tedy jejího křtu. „Hřeším na
sladké. Když mi chybí, tak je to problém. Vyvažuji
to však zeleninou a jím hodně ryb,“ přiznala
mimo jiné pěvkyně. Nebyla to však jediná kniha
kuchařských receptů, která byla zkrápěna šam-
paňským. Kuchařka spisovatelky Miroslavy
Kuntzmannové „S trochou nostalgie aneb vařme
trochu česky“ byla představena na slunečních
terasách regionálního muzea. Kmotrem se stal
Stanislav Zindulka, který považuje Litomyšl za
magické místo.                                    strana 11 >

LITOMYŠL

zentuje unikátní archeologické pozůstatky tak-
zvaného horního města. „Odborná komise hod-
notila projekt komplexně od architektury přes
prostorové a technické řešení až po novou stálou
expozici. Všímala si celkové koncepce i detailů,
což v souhrnu vytváří výsledný dojem a příjemné
prostředí pro návštěvníky,” uvedl ředitel regionál-
ního muzea René Klimeš a pokračoval: „Komise
ocenila  mimo jiné nový vstupní objekt, zachování
a prezentaci archeologických vykopávek in situ,
dílnu pro veřejnost, velkorysý hlavní výstavní sál
pro krátkodobé výstavy a také expozici o ději-
nách Litomyšle, která zabírá polovinu návštěv-
nicky přístupných prostor.” strana 7 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s umístěním piana v rámci pro-

jektu „Piána na ulici" do průjezdu Státního
zámku Litomyšl, Jiráskova 93, Litomyšl. Žadatel
Generace 89, o.s.

 RaM bere na vědomí zprávu o provozovaní
vodovodu a kanalizace pro Město Litomyšl za
období I.Q. 2015.

 RaM souhlasí s povolením uzavírek silnice
II/358 v ulici Zámecká a místní komunikace
v ulici Jiráskova v období od 11. 6. do 5. 7. 2015
v době konání pořadů operního festivalu Sme-

tanova Litomyšl za účelem vytvoření klidové
zóny a zřízení parkovišť pro návštěvníky. Žadatel
Smetanova Litomyšl, o.p.s.

 RaM schvaluje zvýšení ceny stočného od 1. 7.
2015 o 4 Kč/m3 tj. na 32,59 Kč/m3 bez DPH.

 RaM byla seznámena s nabídkou firmy Da-
ruma spol. s r.o. na bezplatnou realizaci společ-
ného projektu mobilní aplikace „Litomyšl a okolí"
a souhlasí s pokračováním prací na tomto pro-
jektu.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Ja-
zyková laboratoř pro 24 žáků a učitele". Jako

nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Z+M
Partner, spol. s.r.o., Ostrava. RaM pověřuje sta-
rostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto
vybranou firmou.

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM přijetí částky
137.379,96 Kč pro ZŠ T. G. Masaryka, a tímto po-
výšit příspěvek školy. Jedná se o prostředky z EU
na projekt „Nové Modráskovy aktivity".

 RaM souhlasí a doporučuje ZaM přijetí částky
13 tis. Kč pro ZUŠ B. Smetany, a tímto povýšit
příspěvek školy. Jedná se o prostředky Pardubic-
kého kraje na na podporu účasti pěveckého
sboru Lilium na přehlídce Světlo za Lidice.

Více na www.litomysl.cz

V ceníku koupaliště nově
i permanentky pro děti
S prvním červnovým dnem zahájilo sezónu lito-
myšlské koupaliště. K dispozici je malý pětadva-
cetimetrový bazén se solárním příhřevem vody
a tobogán. Od 13. června se vodymilovní návštěv-
níci mohou těšit také na velký padesátimetrový
bazén. S otevřením se ale pojí několik změn.
Především jde o nově vybudovaný vstup přes tur-
nikety na vstupenky s čárovým kódem a také za-
vedení sezónních vstupů - permanentek pro děti. 
Při vstupu na plovárnu návštěvníci nově narazí na
turnikety, přes které je možné projít pouze za po-
mocí vstupenky – lístku s čárovým kódem. Pokud
je tedy někdo zvyklý z krytého bazénu na čipové
hodinky, zde je nedostane. „Návštěvník si zakoupí
vstupenku - papírový lístek s čárovým kódem.
Projde turniketem, který je napojený na systém
pokladny,” popisuje vstup na koupaliště vedoucí
bazénu Zdeněk Kocman. Vstup s koly či kočárky
umožňuje branka vedle turniketů. Plastové karty
budou vydávány pouze při zakoupení permanen-
tek. Na základě této identifikační kartičky obdrží
její vlastník na pokladně při každém příchodu
vstupenku. „Co se týče odchodu, to řešíme. Zatím
máme zábrany, ale zřejmě tam bude odchodový
turniket,” upřesnil Zdeněk Kocman. K zakoupení
jsou denní vstupenky a sezónní permanentky.
„Nově je možné pořídit permanentku pro děti od
šesti do patnácti let za 600 Kč,” sdělil starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar. Podle Zdeňka Kocmana
jsou další změny ceníku minimální. Ovšem upo-
zorňuje, že vstupenky na koupaliště jsou pouze
celodenní bez ohledu na to, zda zde strávíte jen
hodinu či dvě. Smůlu mají i ti, kteří se rozhodnou

odejít kupříkladu domů na oběd. Po návratu si
budou muset zakoupit nový lístek. „Od 16 hodin
je ale vstup za polovinu ceny,” uvádí vedoucí
bazénu. Ceník najdete na www.bazen-
litomysl.cz/plovarna/cenik.php. Pamatováno je
i na kondiční plavce, i když ne přímo v ranních ho-
dinách, o kterých se původně hovořilo. „Vyčlenili
jsme pro ně dráhu dvakrát do týdne v čase od
18.00 do 19.00 hodin,” řekl Radomil Kašpar. 
Městská plovárna je otevřená od 9.00 do 20.00
hodin. V červnu je zároveň v provozu i vedlejší
krytý bazén. Od 27. června bude podle počasí
otevřený buď krytý bazén, nebo plovárna. Sle-
dujte proto www.bazen-litomysl.cz. Tak jako
každý rok, i letos čeká „kryťák” odstávka od 31.
srpna do 13. září. Během sezóny koupaliště je
otevřena i přilehlá restaurace. 

Jana Bisová, foto Pavel Vopálka 

Od prázdnin stoupne v Litomyšli cena za vodu
V Litomyšli se bude zvedat cena vody. Ano, je
tomu skutečně tak. Od 1. července 2015 se zvýší
částka za vodné a stočné o 4,60 Kč. Občané
tedy budou od prázdnin platit 63,86 Kč
s DPH/m3, což je při průměrné spotřebě vody
35 m3 na osobu a rok o 160 Kč více než dopo-
sud. K tomuto kroku radnice přistoupila z dů-
vodu nutnosti zafinancovat další práce na
rekonstrukci čističky odpadních vod v Nedo-
šíně. Úvěr, který si na její opravu město před
dvěma roky vzalo, pokrývá pouze práce první
etapy. Vyvstala ale nutnost realizovat další
technologie. 
Informace o zvýšení ceny vodného a stočného
jistě není radostná zpráva a radnice dlouho
zvažovala, zda k tomuto kroku přistoupit. Okol-
nosti však nakonec rozhodly. Město musí za-
platit nové technologie na čističce odpadních
vod v Nedošíně, se kterými se v první etapě její
rekonstrukce nepočítalo. „Rekonstrukce je roz-
dělená do dvou etap. Na té první se v současné
době pracuje a měl by ji pokrýt úvěr ve výši 48
milionů korun, který si město vzalo. Odborníci
nám ovšem doporučili, abychom některé tech-
nologie provedli už nyní v souvislosti s platností
nových předpisů a limitů ve vodním hospodář-
ství,” vysvětlil starosta Litomyšle Radomil Ka-
špar. Jde o regeneraci kalů a výměnu
odstředivky. S jejich pomocí se má snížit dopad
na životní prostředí díky zlepšení kvality a sní-
žení množství kalu. „Hovoříme o investici do ka-
lového hospodářství ve výši 3 miliony korun,”
upřesnil místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. 
Přichází tedy úprava ceny, přičemž navýšený
výběr za vodné a stočné by měl pokrýt zmiňo-
vané náklady. „Město samozřejmě zapojí také
finanční prostředky z rozpočtu,” upřesnil sta-
rosta. „Veškeré zvýšené tržby vlivem zdražení
vodného a stočného budou příjmem města Li-
tomyšl formou zvýšení nájemného vůči provo-
zovateli. Provozovatel, firma VODOVODY s.r.o.,
na zvýšení ceny nijak neprofituje. Bohužel,
každé zdražení znamená také zvýšení odvodu
státu na DPH, u současného zdražení je to 0,60
Kč/m3,” informoval vedoucí Odboru místního
a silničního hospodářství Městského úřadu Li-
tomyšl Pavel Jiráň. 
Jedná se o druhé navýšení ceny, ke kterému do-
chází po rozhodnutí zastupitelstva z roku 2013
financovat opravu čističky na vlastní náklady.
Původně měl být projekt rekonstrukce zaplacen
z dotace. Ta by však město zavazovala k po-
stupnému zdražování. V letošním roce by se
cena vody dostala o 80 % výše oproti roku
2013. Nespornou výhodou dotace by byla nižší
finanční zátěž města a možnost provedení roz-
sáhlejší rekonstrukce ČOV, ovšem na druhou
stranu šlo o kontrolní období stanovené na 10
let, nejasně danou metodiku plnění a s tím spo-
jené nebezpečí vrácení dotace a vůbec celkové
omezení města v rozhodování. Litomyšl si tedy
vzala úvěr, který však vedl k prvnímu zdražení

vody o 6,50 Kč z původních 52,76 Kč na
59,26 Kč včetně DPH. Toto navýšení jde na spe-
ciální bankovní účet, z něhož se úvěr splácí. 
Od roku 2013 se tak cena za vodné a stočné
v Litomyšli zvedla o 11,10 Kč. Stále je to však
méně než v některých okolních městech. V Mo-
ravské Třebové stojí vodné a stočné 84,20 Kč,

Svitavy jsou na částce 72,65 Kč, Polička účtuje
78,25 Kč. O něco lépe na tom jsou ve Vysokém
Mýtě, kde ale oproti Litomyšli jsou stále výše,
na 67,75 Kč. Nejnižší cenu i ve srovnání s Lito-
myšlí má jedině Česká Třebová, kde se platí
61,64 Kč.           

-bj-

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad za rok 2015
Vážení občané, připomínáme, že na základě
obecně závazné vyhlášky města Litomyšl
č. 04/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů je po-
vinnost uhradit tento poplatek do 30. 6. 2015.
Všem poplatníkům byla během měsíce dubna za-
slána složenka, na základě které je možné provést
platbu z bankovního účtu, na přepážce České
pošty, případně v hotovosti nebo platební kartou

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

Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru
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V přístavbě piaristické koleje
naplno pracují řemeslníci

Železobetonový skelet byl kompletně hotový kon-
cem dubna, hrubá stavba je tedy ve svém finále.
„V současné době se pracuje na vodovodním
a odpadním vedení a elektrických rozvodech. Ře-
meslníci již nastoupili a na stavbě se tvrdě pra-
cuje,” uvedl místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš a dodal: „Zvyšují se obrátky a dohání zimní
skluz.” Objednané jsou okenní profily a vybírá se
venkovní obklad zdiva. „Pohledové betony budou
pouze ve dvou místnostech a na schodišti,”
upřesnil mistr na litomyšlské stavbě Petr Dvořák
z PKS stavby s.r.o. Fasáda přístavby by měla být
obložena cihlovou obezdívkou.
Přístavba je částečně zapuštěná dvoupodlažní
stavba s malým pavilonem v úrovni podkroví,
která má pomoci urbanisticky dořešit volný pro-
stor vedle piaristické koleje a zároveň poskytnout
fakultě restaurování potřebné prostory. Z pohledu
na staveniště ještě není možné si udělat přesnou
představu o finální podobě, ale úroveň podlahy
přízemí objektu (obřadní síně) bude prodloužena
k nároží a výškový rozdíl mezi stávajícím terénem
vyrovnán venkovním schodištěm. Vznikne tak ko-
morní nádvoří na klíčovém místě celého návrší,
které může sloužit různým společenským událos-
tem, relaxaci i k venkovním výstavám. Přízemí do-
stavby bude využíváno jako multifunkční místnost
- nová obřadní síň města i aula fakulty restauro-
vání. Z tohoto důvodu bude původně zásobovací
vstup do koleje z nároží Jiráskovy a Zámecké upra-
ven bezbariérově a příležitostně může poskytnout
i propojení zámeckého návrší s Klášterními zahra-
dami. Sociální zařízení navržené v přízemí histo-
rické záchodové věže bude sloužit jak účastníkům
obřadů, tak i návštěvníkům Klášterních zahrad. Ve
zbývajících prostorách najdeme zázemí obřadní
síně a chodby. V patře přístavby budou prostory

Pozvánka na jednání
zastupitelstva
V úterý 23. června 2015 se od 16.00 hod. usku-
teční v Lidovém domě veřejné jednání Zastupi-
telstva města Litomyšle. Zastupitelé budou mít
na programu majetkoprávní a finanční záleži-
tosti města.

Uzavírka podchodu mezi Albertem 
a Billou, omezení na průtahu

Vzhledem k tomu, že budou práce probíhat
především na nosné konstrukci podchodu, není
možné z důvodu bezpečnosti chodců zachovat
jeho průchodnost. Pěší budou o uzavření infor-
mováni pomocí tabulí za vyústěním mostu přes
řeku Loučnou v ulici Bělidla a na příchodech
z autobusového nádraží a ulice T. G. Masaryka.
Pro spojení centra města a autobusového ná-
draží i nemocnice bude nutné používat pře-
chody pro chodce na světelné křižovatce, které
byly v nedávné době uzpůsobeny jako bezbari-
érové. Pro trasu mezi obytnou čtvrtí ulic T. G.
Masaryka, Dukelská, 9. května, Fučíkova a 17. lis-
topadu a centrem města však doporučujeme
používat spíše nadchod u budovy městského
úřadu, který však není bezbariérový.
Akce bude spojená také s dopravními omeze-
ními na silnici I/35 a v okolí podchodu. Po celou
dobu rekonstrukce bude uzavřen výjezd z ulice
Bělidla na silnici I/35 (u Alberta). Provoz na prů-
tahu bude sveden do dvou jízdních pruhů. Ze
směru příjezdu od Svitav k tomu dojde již před
světelnou křižovatkou tak, aby nebyla ovlivněna
průjezdnost touto křižovatkou vedlejšími směry.
Z obou směrů se z uvedených důvodů dají  oče-
kávat fronty vozidel, kterými bude zcela jistě

ovlivněn provoz křižovatek u sokolovny a vedle
výjezdu z parkoviště v ulici T. G. Masaryka.
Hlavně místním řidičům osobních vozidel dopo-
ručujeme, aby volili jiné trasy. Pozitivní zprávou
je alespoň fakt, že došlo ke zkrácení termínu
opravy mostu pod silnicí I/35 v ulici Sokolovská
na výjezdu na Vysoké Mýto a dopravní kompli-
kace na začátku stavebních prací tak nebudou
násobeny.
Město Litomyšl se hlavně chodcům omlouvá za
způsobené komplikace spojené s opravou pod-
chodu. Na druhou stranu je určitě úspěchem
místní samosprávy, že se podařilo tuto akci za-
řadit do plánu oprav státních komunikací - pod-
chod opravuje Ředitelství silnic a dálnic.
Stávající stav již přímo ohrožoval bezpečnost
chodců pádem částí jeho konstrukce, ale také
způsoboval jeho další rozsáhlou degradaci.
V rámci této akce dojde také k opravě osvětlení
podchodu a úpravě odvodu dešťové vody finan-
cované z prostředků města. I v budoucnu se
totiž bude určitě jednat o nezastupitelné místo,
zaručující bezpečný pohyb chodců mezi dvěma
částmi města rozdělenými velice frekventova-
nou silnicí.                Pavel Jiráň, vedoucí odboru 

místního a silničního hospodářství

Pracovní setkání
na téma dotace
Ve středu 24. června se bude od 14.30 hod.
konat v litomyšlském zámeckém pivovaru
pracovní setkání představitelů významných
podniků, firem a zemědělců Litomyšlska. O do-
tačních možnostech budou hovořit zástupci
agentury CzechInvest a Ministerstva zeměděl-
ství.
Zemědělcům bude určený blok od 14.45 do 16.45
hod. Účastníci se od Ing. Josefa Taberyho, ředi-
tele odboru Řídícího orgánu PRV Ministerstva
zemědělství, dozví například informace o inves-
ticích do zemědělských podniků, o zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů, o za-
hájení činnosti mladých zemědělců, o podpoře
vývoje nových produktů, postupů a technologií
- v rámci zpracování a uvádění na trh zeměděl-
ských produktů nebo o plošných platbách.
Zástupce agentury CzechInvest přijde na řadu
od 17.00 do 19.00 hod. a představí účastníkům
aktuální možnosti podpory operačního pro-
gramu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost - výzkum a vývoj (např. výstavba,
rekonstrukce a vybavení výzkumných center,
mzdové náklady výzkumných pracovníků, spo-
lupráce podniků s organizacemi pro výzkum
a šíření znalostí), zavádění inovací  (např. nákup
technologií), pořízení nových výrobních techno-
logií, účast na zahraničních veletrzích, rekon-
strukce podnikatelského objektu nebo úspory
energií (např. zateplení podnikatelských objektů,
využití odpadní energie, kogenerační jednotky). 
V případě zájmu o účast nebo o informace se
můžete obrátit na sekretariát Městského úřadu
Litomyšl (e-mail: sekretariat@litomysl.cz, tel.:
461 653 302).                                                     -bj-

pobočky univerzitní knihovny s vloženou galerií,
sociálním zařízením, které bude sloužit jak náv-
štěvníkům knihovny, tak studentům a pracovní-
kům fakulty. V mezipatře pak najdeme strojovnu
vzduchotechniky s jednotkami sloužícími pří-
stavbě. Přístavbu bude tvořit rovněž střešní pavi-
lon a střešní terasy. V pavilonu bude jedna chodba
se schodištěm tvořícím chráněnou únikovou cestu
z přístavby i z krovu kláštera a dále jedna místnost
sloužící fakultě. Může být využívána pro ateliéro-
vou výuku či jako zasedací nebo kancelářská míst-
nost. V rámci realizace dostavby budou
dokončeny i prostory sociálního zařízení, skladu
a šatny uklízeček, které jsou umístěny v krovu zá-
chodové věže a nachází se v rozestavěném stavu.
Na každém sociálním zařízení bude toaleta pro
osoby se sníženou pohyblivostí, a to zvlášť pro
ženy a pro muže. Pro přístup do univerzitní kni-
hovny povede bezbariérová cesta přes prostory
fakulty restaurování. Přístavba piaristické koleje
stojí 23 milionů korun a je hrazena z evropských
peněz.  -red-, foto Jana Bisová

Jak už jsme informovali v květnovém čísle Lilie, je od 1. června uzavřen podchod mezi supermar-
kety Billa a Albert. Důvodem je rekonstrukce nosné konstrukce a izolace podchodu pod silnici
I/35. Úplná uzavírka této pěší trasy bude trvat do konce září. Omezení se týkají také řidičů.

Z projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli zbývá již jediné – dokončit přístavbu pi-
aristické koleje. Hrubá stavba je hotová a na řadě jsou řemeslníci, kteří mají již několik týdnů
plné ruce práce. Termín dokončení se blíží. 

Kanalizace v Nedošíně 
a Na Lánech
zkolaudována
V květnu byla zkolaudována nově vybudovaná
kanalizace Na Lánech a v Nedošíně. Tím byla do-
končena jedna z částí projektu Rekonstrukce
ČOV a odkanalizování místních částí města Lito-
myšl – Nedošín, Lány. Práce na čističce odpad-
ních vod stále pokračují.  
V Nedošíně byla vybudována oddílná splašková
kanalizace v celkové délce téměř 4 000 metrů,
včetně 234 m přípojek. Na Lánech je řešena část
kanalizace jako jednotná s odlehčovací komo-
rou, druhá část stokového systému je jako ka-
nalizace splašková se zachováním stávajícího
svedení dešťových vod. Celková délka vybudo-
vaných stok je něco málo přes 2 400 metrů,
včetně 282,5 m přípojek. Odpadní vody z těchto
obou místních částí jsou svedeny do stávající
čističky odpadních vod v Nedošíně. 
Stavební práce na kanalizaci stály v Nedošíně
zhruba 14,5 milionu korun a Na Lánech něco
málo přes 14 milionů korun bez DPH. Náklady
byly částečně hrazeny z úvěru.                        -bj-
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Vážení sousedé,
na dubnovém zastupitelstvu jsme s kolegou Jir-
kou Lammelem vystoupili s cílem poukázat na
chyby, které dělá vládnoucí koalice v řízení
města. Je to role, kterou má plnit řádná opozice,
ta konstruktivní navíc navrhuje alternativní ře-
šení a dává jej k posouzení. Poukázali jsme na
neuvěřitelně odfláknutou smlouvu o prodeji po-
zemků Na Prokopu - Lidická formou losování.
Těžko říci, komu je šitá na míru, ale opravdu jde
o neuvěřitelně laxně pojatý losovací projekt. Bo-
hužel, náš protinávrh na přepracování této

smlouvy, nebyl přijat a zmíněná „losovačka” byla
koalicí odsouhlasena. Dále se nám podařilo vrá-
tit k jednání návrh na změnu územního plánu.
Snad tím zabráníme páchání křivdy na rodině
významného litomyšlského podnikatele, který
byl poškozen komunisty v roce 1948. Otevřeným
dopisem starostovi města jsme vytkli vedení
města necitlivou práci s uměleckými díly, která
jsou městu propůjčena. Posledním bodem, velmi
významným, byl můj referát o stavu přivaděče
R35 okolo Kornic. Arogance moci Pardubického
kraje a ministerstva dopravy pokračuje, již se

projektuje přivaděč z Ústeckoorlicka směrem
k nám. Apeloval jsem na členy zastupitelstva,
abychom byli jednotní v odmítavém postoji k to-
muto přivaděči a nenechali se zastrašit možným
odložením stavby R35. Nesmíme dopustit, aby
přivaděč zasáhl do území obce a přivedl dopravu
z okresu UO do centra města a zničil kvalitu ži-
vota nás všech a zejména našich sousedů v Kor-
nicích. Nic významnějšího nemá zastupitelstvo
v tomto volebním období možnost ovlivnit!

Mirek Nádvorník, váš zastupitel za TOP 09
Litomyšl především

TOP 09

Dovolte, abych na dané téma „laminátu" zare-
agoval v tuto chvíli i já. Pokud mě paměť ne-
klame, tak se v minulosti téměř nikdy
nepoužívalo jmenování jakési „expertní komise".
Vždy to byla skupina, která se snažila věci zre-
alizovat. To je ale patrně minulostí.
Dle mého názoru je jedinou správnou cestou pro
výběr toho nejlepšího při velkých projektech tzv.
architektonická soutěž. Sám jsem zažil jednu,
a sice na přeměnu parku na Vodních valech,
a jsem absolutně přesvědčen, že diskuse, které se
účastnili architekti, odborníci přes zahradní archi-
tekturu, zástupci investora, zástupci Nadace Pro-
měny byla tou pravou platformou, která se za své
rozhodnutí mohla postavit. Navíc tento projekt byl

první v naší soudobé historii, který byl se širokou
veřejností diskutován i ve fázi před architektonic-
kou soutěží, což bylo  opravdu mimořádné.
Je ale potřeba také konstatovat, že cesta archi-
tektonické soutěže je finančně i časově náročná.
A i to byl důvod, proč Revitalizace zámeckého
návrší v Litomyšli neprošla cestou architekto-
nické soutěže. Tehdy jsme měli na výběr tzv. věc
zúřadovat, anebo těch 400 milionů korun zaho-
dit. Město tedy nevybíralo z více návrhů (byl
jasný vítěz na základě obchodní soutěže). Ví-
tězný tým (HŠH) vypracoval návrh, který obdržel
nezbytná závazná stanoviska památkové péče.
Všechny projekty „revitalizace zámeckého ná-
vrší" byly veřejně prezentovány a nepamatuji si,

že by se v této fázi objevily výrazně kritické
hlasy. Příprava projektu probíhala několik let,
a tak není možné přesně stanovit, kdy byly ná-
vrhy odsouhlaseny.
Závěrem mně dovolte konstatovat, že já sám
jsem z některých „moderních řešení" rozpačitý,
ale myslím si, že je potřeba dát těmto realizacím
čas. Sám mám osobní zkušenost, že první můj
vstup na Jiráskovu ulici zbavenou zelených ploch
byl velmi rozpačitý. Dnes ale ona rozpačitost
mizí. Myslím si také, že určitá míra tolerance je
pro naši občanskou společnost více jak na místě,
a velmi bych si nepřál, aby se toto téma stalo
politickým tématem, které hýbe Litomyšlí.

Radomil Kašpar

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

V dubnu a květnu jsem byl účastníkem několika
kulturních akcí probíhajících v Litomyšli. Nejvíc
musím vyzdvihnout dvě akce, a to Lázně ducha
a Operu pod májovým nebem. Obě akce vznikly
v hlavách několika nadšenců, kteří realizovali
trochu „bláznivý” nápad, o kterém předem ne-
věděli, jak dopadne. Nakonec se z těchto akcí
stává tradice. U Lázní ducha dokonce akce, kte-
rou si nenechá ujít několik tisíc návštěvníků.

Chtěl bych za sebe i za ostatní účastníky podě-
kovat těm, co s nápadem přišli, těm, co akce při-
pravili, a vedení města za to, že tyto akce
podporuje. A protože umístění článku v Lilií je na
listě vyhrazeném politickým stranám a hnutím,
chci připomenout, že mezi výše uvedenými nad-
šenci jsou členové hnutí Nestraníci Litomyšl.
Svoje zastoupení máme i ve výborech a komi-
sích zřízených radou a zastupitelstvem města.

Práce v těchto komisích a výborech je důležitým
podkladem pro rozhodování rady a zastupitel-
stva a je rovněž zdrojem podnětů a připomínek
pro další práci vedení města. Také jim patří po-
děkování za práci, kterou pro ostatní občany
města dělají.                                        Josef Černý, 

hnutí Nestraníci Litomyšl

Nestraníci

Jsem novým členem komise pro kulturu, spol-
kový život a cestovní ruch. Jsem velmi zvědavá,
jak bude komise fungovat, jaké problémy se zde
budou řešit, jací budou lidé v jejím vedení. Týden
před první schůzkou přijde mailem program,
který se bude probírat, spolu s tabulkou, kde
jsou shrnuty základní informace o všech žada-
telích o dotace s poznámkou, že pokud by kdo-
koli ze členů komise chtěl nahlédnout do
konkrétních žádostí, jsou k dispozici na odboru
kultury a cestovního ruchu. Je to totiž nejdůleži-
tější bod únorového jednání. Sama schůzka pro-
bíhá ve vstřícné, uvolněné atmosféře, kde se
všichni navzájem respektují. Hned v úvodu se

představí předseda komise i všichni její členové
– noví i ti, kteří tam pracují už delší dobu. Před-
seda komise má důležité povinnosti jinde, proto
pověří jednoho z členů – úředníka městského
úřadu vedením schůzky. Pečlivě a zodpovědně
projdeme všechny žádosti o dotace, každé vě-
nujeme dostatek času. Pak přijdou na řadu další
body jednání.  Odcházím s pocitem dobře vyko-
nané práce. Před další schůzkou je opět zaslán
stručný program jednání s výzvou, abychom do-
plnili svoje náměty a postřehy, které považu-
jeme za důležité, aby se řešily na komisi. I druhá
schůzka proběhne ve velmi plodné a příjemné
atmosféře. Ti, kdo zastupují kulturní organizace,

neusuzují, že se věnuje příliš mnoho času ces-
tovnímu ruchu, a naopak zástupci cestovního
ruchu jsou spokojeni, že řešení jejich problémů
se věnuje dostatečná pozornost. Nikdo nemá
pocit ztraceného času. Zápis z každé komise,
který dostanu, mně připomene, jak je to důležitá
a smysluplná práce. Když v tom najednou… 
Co to je? Ten strašný zvuk mi připadá něčím
známý. Zvoní budík. Skutečné vzpomínky jsou
jako příval dravé studené vody splachující rů-
žové snové představy… 

Za Fórum občanů Litomyšle
Iva Pekníková

SNK Fórum občanů Litomyšle

Začátkem června se poprvé rozjel nový výtah
v hlavní budově Městského úřadu Litomyšl na
ulici Bří Šťastných. Ten návštěvníci radnice najdou
v levé části objektu v těsné blízkosti zadního
schodiště vedoucího k zasedacím místnostem.

Výtah pojme 8 osob, je dostatečně prostorný pro
vozíčkáře, má nosnost 630 kg a obsluhuje čtyři
nadzemní podlaží. Řešen je jako venkovní
přístavba ve výklenku u levé boční zdi budovy.
Pro použití výtahu je třeba projít vestibulem

městského úřadu a dát se chodbou vlevo. Vozíč-
kářům bude po zazvonění na zvonek vedle
vstupu do radnice otevřen boční bezbariérový
vchod.  Město za výtah zaplatilo zhruba 1,5 mili-
onu korun.                                                         -bj-

Výtah v hlavní budově městského úřadu v provozu
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Piana na litomyšlských ulicích
V loňském roce se Generace 89 rozhodla zapojit
Litomyšl do úspěšného projektu kavárníka On-
dřeje Kobzy Piána na ulicích. Umístěním postar-
ších, ale plně funkčních pian i do našich ulic jsme
nabídli kulturní interaktivitu litomyšlskému oby-
vatelstvu a zároveň oživili veřejný prostor na-
šeho města. První piano, které věnovala VOŠ
a SŠ technická Česká Třebová, prošlo důkladnou
odbornou prohlídkou a po obdržení všech povo-
lení jsme ho v září roku 2014 postavili do krytého
prostoru litomyšlského autobusového nádraží.
Piano spokojeně sloužilo svému poetickému
účelu, i když byla kvalitní hudební produkce ko-
lemjdoucích muzikantů občas střídána zuřivým
nehudebním sdělením některých jedinců, což

vedlo spolu s nepříznivým zimním počasím k po-
stupnému rozladění i mechanickému poškozo-
vání piana. Časem se z hudebního nástroje stal
odkládací pult, vyhledávaný postávajícím a po-
píjejícím dorostem, který ho využíval k činnos-
tem dalekým k obvyklému vnímání kultury.
I přes vzájemnou dohodu s prodejnou Billa
o ranním odemykání a večerním zamykání piana
se nepodařilo udržet kvalitní zvuk po celou dobu
provozu, a proto byl v posledních měsících ná-
stroj spíše uzamčen, aby nedošlo k dalším a již
neopravitelným škodám.
V květnu jsme piano odvezli k opětovnému na-
ladění a nyní po další dohodě s prodejnou Billa
ho opět umístíme na původní místo i s rizikem,
že se může původní scénář opakovat. Bohužel

zůstává otázka, proč někdo poškozuje společ-
nou a prospěšnou věc, zvláště jedná-li se o hu-
dební nástroj ve veřejném prostoru.
Mezi tím se nám podařilo od II. ZŠ U Školek v Li-
tomyšli získat další provozuschopné piano, které
bylo v polovině května po dohodě se Zámeckým
návrším umístěno do krytého průchodu na první
nádvoří litomyšlského zámku.
Očekáváme, že nejen silný genius loci, ale i letní
turistická sezóna a operní festival dají vzpome-
nout na našeho slavného rodáka, který se pár
metrů od tohoto místa narodil. Přijďte si po-
slechnout hudební produkci nebo sami ukázat,
jak silný vliv má dodnes Bedřich Smetana na
obyvatele a návštěvníky jeho rodného města.

David Edlman, Generace 89

SNK Generace 89

Ano, má to smysl, občané, choďte na jednání
zastupitelstva. Na posledním jednání ZaM
jsem na žádost občanek zařadil bod k perma-
nentkám pro vstup na koupaliště. Samozřejmě
se občanky jednání ZaM účastnily a trpělivě če-
kaly (několik hodin), až na tento bod přijde řada.
Diskusi jsem uvedl jako nejlepší způsob k vy-
světlení stavu, kdy se mezi občany mluví o ru-
šení permanentních vstupů ve spojení s nově
zaváděným systémem pro evidenci vstupného
na koupališti. Rozhodně nebylo projednání to-
hoto bodu tak jednoduché, jak se o tom psalo
v minulé Lilii. Faktem je, že to pan starosta od
občanek pěkně schytal, když říkal, že jeho děti
permanentku pro vstup nepotřebují. Krátce ře-
čeno, jsou tu i jiné děti a rodiny, pro které je nižší
vstupné pro děti důležité.  Výsledek účasti ob-
čanek a jejich vystoupení v diskusi se dostavil
poměrně rychle a RaM zapracovala do nového
ceníku koupaliště permanentku pro děti.  Škoda,
že nebyla vytvořena i permanentka pro dů-
chodce a permanentka pro ubytovatele, kteří

o ni dlouhodobě žádají. Rádi by svým hostům
nabízeli vstup na koupaliště v rámci pobytových
balíčků. Nu co, třeba příště? Vy, Vážení občané,
kteří čtete můj příspěvek, nebojte se oslovit
své zastupitele se svými požadavky a přijďte na
jednání ZaM. Vámi zvolení zastupitelé jistě rádi
zařadí vaše požadavky do jednání ZaM, a já tak
alespoň nebudu jediný zastupitel, který tak činí.
Zatím budu čekat na další podněty k provozu
koupaliště. Myslím, že jednou z připomínek by
mohlo být ranní otevírání pro kondiční plavce
a to i za podmínek, kdy není počasí zcela OK. Co
by starosta nikdy neměl vyslovit a dělat. Jak
jsem již informoval po opakovaných výtkách na
jednáních ZaM k neobjektivním a nevyváženým
reportážím místní CMS TV pana Horáka, kdy ne-
došlo k nápravě, jsem byl donucen řešit tuto
skutečnost stížností u RRTV (Rady pro rozhla-
sové a televizní vysílání). V tomto případě RRTV
jako nezávislý kontrolní orgán konstatovala po-
rušení zákona panem Horákem. Reakce našeho
pana starosty Radomila Kašpara byla opět pře-

kvapující. Nepřímo označil můj postup jako ža-
lování a oznámil, že on to řešil jinak. Zvednul te-
lefon a panu Horákovi sdělil své výtky.
Dovedete si představit, kdybych já zvedl telefon
a něco vytýkal provozovateli TV panu Horákovi?
To by byla městská média plná negativních in-
formací, jak politik, zastupitel, Patriot Pulkrábek
ovlivňuje nezávislá média. Bohužel pan starosta
tímto vyslal všem občanům jasný vzkaz. Když si
budete na něco stěžovat, a to i když budete
v právu, budete pro něj žalobníčci. Tak by se
spravedlivý starosta chovat neměl. Ještě hůře
reagoval pan Horák, který mě ve své reakci v mi-
nulé Lilii označil jako „pana stěžovatele”. Evi-
dentně je to nová nálepka přidělená mně v rámci
politického „boje” v Litomyšli. Já zase říkám, pan
Horák je v tom případě „pan porušovatel zá-
kona” a rozhodně není z rozpočtu placen jako
hlásná trouba radnice. Dodržování objektivního
a vyváženého zpravodajství je jeho povinností.
Hezké prázdniny a dovolené. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK    

SNK Patriot

Lilie má nového redaktora
Jmenuji se Petr Šilar a od prvního
června pracuji v Lilii jako nový redak-
tor. Bydlím v Litomyšli s manželkou
a synem. 
Na akcích ve městě jste mě mohli
potkávat již dříve, protože jsem pra-
coval pro Svitavský deník. Své dosa-
vadní zkušenosti se proto budu
snažit zúročit v městském zpravo-
daji. Můžete se na mě tedy obracet
se svými články i náměty na ně. Rád

přispěji k současné skvělé práci na
Lilii, a pokud to bude jakkoliv možné,
tak se pokusím ji vylepšit dle přání
čtenářů. Těším se na práci ve městě,
které se stalo mým domovem.
Kontaktovat mě můžete emailem:
lilie@litomysl.cz i telefonicky: 461
653 308 nebo 702 151 214. Moji kan-
celář najdete v přízemí hlavní budovy
městského úřadu. 

Petr Šilar

Jak postupovat při výměně občanského průkazu

V roce 2015 by si postupně mělo vyměnit občan-
ské průkazy cca 5 500 občanů ve správním ob-
vodu Litomyšle, a to z důvodu končící doby
platnosti. Navíc mimo tento počet ještě občané
žádají o vydání nového občanského průkazu
z důvodu ztráty, odcizení nebo změny trvalého

pobytu. Zeptali jsme se tedy vedoucí Odboru
správního Městského úřadu Litomyšl Mileny
Holasové, jak by měli lidé postupovat. 

 Kdy si má občan požádat o vydání nového
občanského průkazu?
Nejlépe jeden měsíc před skončením platnosti. Při
změně údajů, např. změně trvalého pobytu, stavu,
příjmení, musí požádat o vydání nového občan-
ského průkazu do 15 dnů od této změny.

 Co si občan musí přinést, žádá-li o nový ob-
čanský průkaz?
Před skončením doby platnosti, kdy se žádné
údaje v občanském průkazu nemění, nemusí nic
předkládat. To znamená, že nemusí mít ani fo-
tografii, protože my si občana sami vyfotíme ve
fotokabince. Pokud žádá při změně údajů, doloží
např. oddací list, úmrtní list atd.

 Kolik občan zaplatí za vydání občanského
průkazu?
Za řádnou výměnu občanského průkazu správní
poplatek neplatí, pouze v případě ztráty a odci-
zení. Pokud rodiče žádají o vydání občanského
průkazu pro své dítě, kterému ještě není 15 let,
zaplatí správní poplatek 50 Kč. 

 Jaká je čekací doba a lze se předem objednat?
V měsíci březnu a dubnu jsme v průměru vyřídili
500 žádostí o občanský průkaz a 250 žádostí
o cestovní pas. Čekací doba je přibližně 20 až 30
minut. V pondělí a ve středu je žadatelů více,
v ostatní dny jsou občané vyřizováni průběžně. 
Na stránkách www.litomysl.cz je možné se přes
rezervační systém MěÚ objednat na pátek
a konkrétní hodinu.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
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Hlasujte o nejoblíbenější místo v Litomyšli 
Začátkem roku vyhlásil Zpravodaj
města Litomyšle Lilie soutěž o nejoblí-
benější místo v Litomyšli. To bude vy-
bráno na základě vašeho hlasování
z tipů, které jste do konce května do re-
dakce Lilie zasílali. Z tipujících pak v nejbližších
dnech vylosujeme pět výherců, kteří od nás ob-
drží ceny: 2 vstupenky na Mezinárodní operní
festival Smetanova Litomyšl od Smetanovy Li-
tomyšle, o.p.s., 4 vstupenky na červencové
představení Noci na Karlštejně od Smetanova
domu, poukázku v hodnotě 300 Kč na služby
a občerstvení od Sportovního areálu za soko-
lovnou (platí do konce srpna), poukázku v hod-

notě 300 Kč na konzumaci nápojů od
Music Clubu Kotelna (platí v letních mě-
sících) a tašku od města Litomyšl. 
Sešlo se nám sedmnáct návrhů na nej-
oblíbenější místo, z nichž jedno se opa-

kovalo hned pětkrát. Nyní tedy nastává ta
chvíle, kdy prostřednictvím webových stránek
města (www.litomysl.cz / sekce O městě /
městský zpravodaj Lilie / Soutěž k 25. výročí
Lilie) můžete hlasovat. Jaké z míst  bude  to
nejoblíbenější  v Litomyšli? Záleží jen na vás!
Hlasovat je možné pouze na základě zadání e-
mailové adresy. Co e-mailová adresa - to jeden
hlas. Zároveň můžete hlasovat také na facebo-

oku Lilie (www.facebook.com/litomysl.lilie), kde
najdete soutěžní fotogalerii míst. Své hlasy dá-
vejte prostřednictvím označení To se mi líbí
u konkrétní fotografie. Prosíme, abyste „lajko-
vali” pouze k jednomu místu. Hlasovat můžete
do konce července 2015. I v tomto druhém kole
budou z hlasujících vylosováni výherci. 
Od zářijového do prosincového čísla Lilie pak po-
stupně zveřejníme žebříček oblíbených míst
společně s popisy míst i některými zdůvodně-
ními, která navrhovatelé uvedli při jejich nomi-
naci. Abychom ale neprozradili vše hned v září,
na 1. místo si budete muset počkat do prosinco-
vého vydání.
Soutěž o nejoblíbenější místo v Litomyšli byla
vyhlášena v rámci 25. narozenin zpravodaje
Lilie.                                                   redakce Lilie

Scott, hollywoodská star, která nazpívala vokály
například k filmům Mnichov, Království nebeské,
Avatar, Transformers, ale i k sérii Shrek nebo
ústřední píseň seriálu True Blood (zámecké ná-
dvoří, 21. 6.).

Pro milovníky klasiky
- Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem v Zaha-
jovacím koncertu (zámecké nádvoří, 11. 6.)
a Dvořákově Requiem (zámecké nádvoří, 12. 6.)
- z Rakouska na festival poprvé zavítá velký za-
hraniční orchestr, Tonkünstler Orchester má při-
pravený atraktivní program s Beethovenem,
Čajkovským a Mendelssohn-Bartholdym. V kon-
certu vystoupí i český vynikající houslista Josef
Špaček (zámecké nádvoří, 28. 6.).

Pro milovníky žánrových přesahů
- Dan Bárta uvede své písničky v úpravě pro jaz-
zovou kapelu Illustrastosphere a Komorní filhar-
monii Pardubice (zámecké nádvoří, 23. 6.)
- Jako rockerka se představí se svým elektronic-
kým nástrojem varhanice KATT v hudebním
show Inside The Apple (Kulturní centrum Fabrika
Svitavy, 22. 6.)
- V klasickém žánru sice zůstane Baborák En-
semble, hudbě v jeho provedení se však rozhodně
nedá říkat „vážná” (zámecká jízdárna, 4. 7.).

Pro milovníky mimořádných zážitků
- 57. Smetanova Litomyšl vyvrcholí „Velkým fi-
nále” s hity barokních skladatelů. Koho zvukově
neuspokojí Händlova Vodní hudba nebo Hudba
ke královskému ohňostroji se znásobenými
počty hráčů na dechové nástroje, ten se dočká
v Lovecké symfonii Leopolda Mozarta střelby ze
skutečných kulovnic a štěkání psí smečky. Podle
partitury „štěkají” hráči z orchestru! (zámecké
nádvoří a klášterní zahrady, 5. 7.)
Prodej vstupenek v informačních centrech a na
www.smetanovalitomysl.cz                  Jan Pikna

Pro milovníky opery
- Národní divadlo uvede novou inscenaci opery
Modesta P. Musorgského Boris Godunov. Histo-
rické drama podle předlohy A. S. Puškina nastu-
dovala Linda Keprtová, v současnosti
nejvyhledávanější operní režisérka mladé gene-
race, mimochodem původem z České Třebové
(zámecké nádvoří, 2. 7.).
- Letošní jubilant Zdeněk Pololáník ani v opeře
Noc plná světla nezapře, že jeho
doménou je hudba filmová (zá-
mecké nádvoří, 16. 6.).

Pro milovníky velkých hlasů
- V komponovaném pořadu Krédo
Mistra Jana vystoupí i Adam Pla-
chetka, nejzářivější česká pěvecká
hvězda současnosti (zámecké ná-
dvoří, 29. 6.).

Pro rodiny s dětmi
- Představení Kühnova dětského sboru Malý
princ na motivy knihy Antoina de Saint-Exupe-
ryho s hercem Michalem Novotným (Smetanův
dům, 17. 6.) 
- Loutkando Grando, loutkové představení plné
fantazie, kouzla a humoru Divadla pod Šťastnou
Hvězdou s barokní hudbou v podání Ensemble
Inégal Adama Viktory (Smetanův dům, 29. 6.) 

Pro milovníky chytrých telefonů
- Na průběhu koncertu Hudební zeměkoule se
budou podílet diváci hlasováním prostřednictvím

mobilních telefonů. Jeden vylosovaný návštěvník
pořadu, který bude moderovat herec a hudebník
Jan Maxián, získá „chytrý telefon” věnovaný fir-
mou FORTECH (zámecké nádvoří, 22. 6.).

Pro milovníky romantických zážitků
- Večer v zámku Nové Hrady nabídne předsta-
vení barokní opery Pygmalion Jeana-Philippa
Rameaua v kouzelném prostředí zahradního di-

vadla, spojené s hostinou a dobo-
vou zábavou (Nové Hrady, 17., 18.,
20. a 21. 6.).  

Pro milovníky hollywoodských
filmů
- Jedním z dramaturgických vrcholů
letošního ročníku festivalu bude
česká premiéra vokální symfonie
The Passion of the Christ Symp-
hony amerického skladatele Johna

C. Debneye. Debney patří k nejúspěšnějším hol-
lywoodským autorům, složil hudbu k více než
stovce filmů a televizních seriálů nejrůznějších
žánrů, od dětských přes dobrodružné, akční
a komedie až po rozsáhlé epické. Na Oscara byl
nominován za hudbu k filmu Mela Gibsona Umu-
čení Krista, pro její úspěšnost téma zpracoval do
samostatného díla, které mělo světovou premi-
éru ve Vatikánu a nyní je uslyší i návštěvníci kon-
certu v Litomyšli. John Debney přijede provedení
osobně dirigovat a spolu s ním vystoupí i další
protagonisté filmu - hráč na etnické dechové
nástroje Pedro Eustache a zpěvačka Lisbeth

Festival zahájí Bohuslav Martinů
Poprvé se Smetanova Litomyšl dočká ceremo-
niálu slavnostního zahájení. Uskuteční se 11.
června od 18.30 hodin v zámecké jízdárně,
zúčastní se jej ministr kultury a spojen bude se
„křtem” prvních dvou svazků nového soubor-
ného vydání díla Bohuslava Martinů. Jedna ze

zahrnutých skladeb, čtvrtá symfonie, bude
potom Českou filharmonií provedena v rámci
slavnostního zahajovacího koncertu spolu se
skladbami Bedřicha Smetany a Antonína Dvo-
řáka.                                                         Jan Pikna

Velké finále v Klášterních zahradách
Velké finále 5. července bude v přímém přenosu
vysílat Česká televize a za příznivého počasí bude
podobně jako vloni přenášeno do Klášterních za-
hrad. Zde budou moci návštěvníci bezplatně sle-
dovat koncert bez smokingů a večerních rób,
navíc pro ně společnost Saint-Gobain Adfors
připravila program na celé nedělní odpoledne. Od
16 hodin vystoupí skupina Electroshock s rocko-

vými a popovými skladbami v netradičním pojetí
smyčcových nástrojů, poté rocková legenda Blue
Effect a podvečer bude patřit šansonu v originál-
ním podání francouzské herečky a zpěvačky
Chantal Poullain se skupinou Štěpána Markoviče.
Mezi vystoupeními kapel představí akrobatická
vystoupení Cirkus TeTy s workshopem pro děti
i dospělé.                                                  Jan Pikna

Smetanova 
Litomyšl 
v médiích
Kdo nezískal vstupenky nebo raději tráví večery
ve svém domácím křesle, má letos i tak mož-
nost sledovat festivalové pořady. Slavnostní
zahajovací koncert a Galakoncert – Návštěva v
MET bude v přímém přenosu vysílat stanice
Český rozhlas Vltava a díky mezinárodní síti ve-
řejnoprávních rozhlasů EBU koncerty uslyší
posluchači i v řadě států Evropy. Závěrečný
koncert Velké finále bude přímým přenosem
vysílat Česká televize na svém kanálu ČT art.
Pro ten bude také štáb dokumentaristů z prů-
běhu festivalu připravovat speciální vydání pra-
videlného televizního pořadu Terra musica.

Jan Pikna

Tipy Smetanovy Litomyšle
57. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl, který se uskuteční od 11.
června až do 5. července 2015, je programově velice zajímavý a pestrý. Zde je několik tipů, třeba
pro milovníky velkých hlasů, rodiny s dětmi, ale také pro příznivce moderních technologií
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Regionální muzeum získalo ocenění Gloria musaealis
strana 9 >
Podle ředitele má ale hlavní podíl na výsledku
revitalizace architekt Josef Pleskot. Nelze ovšem
opomenout ani podstatný příspěvek architekta
Petra Všetečky, autora výtvarného řešení nové
expozice, a odborné pracovníky muzea, kteří vy-
tvářeli její ideu a scénáře. 
„Revitalizace Regionálního muzea v Litomyšli je
pro Pardubický kraj jednou z nejvýznamnějších
kulturních investic financovaných z Regionál-
ního operačního programu. Proměna muzea za
70,8 milionu korun je z 85 procent hrazena z ev-
ropských fondů. Mám obrovskou radost, že se
vydařila a že naše společné úsilí ocenila také
soutěž Gloria musaealis,” reagoval Martin Neto-
lický, hejtman Pardubického kraje, který je zři-
zovatelem RML. Celkové náklady za projekt se
vyšplhaly na 85,9 milionů korun.

Dobrý zvuk muzea je třeba šířit i do vzdále-
nějších míst
Od července minulého roku, kdy bylo muzeum
otevřeno, se jeho pracovníci setkávají téměř vý-
hradně s kladnými a často i nadšenými reakcemi
návštěvníků. „Muzeum se prostě líbí, má dobrý
zvuk a to je pro nás podstatné. Ocenění ze strany
odborníků nás samozřejmě těší jako každého,
koho pochválí jeho profesionální kolegové. Prestiž
této ceny, doufejme, může přilákat do našeho
muzea více kulturní veřejnosti i ze vzdálenějších
míst,” říká s nadějí ředitel muzea. 

Silná konkurence, ale přesto druhé ocenění
Třináctého ročníku soutěže Gloria musaealis se
zúčastnilo 62 muzeí a galerií z celé České repu-
bliky, které přihlásily celkem 87 projektů ve
třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava
roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin
roku. V této kategorii litomyšlské muzeum
předstihlo i povedenou rekonstrukci bývalých
městských libereckých lázní na galerii. „Letos
byla silná konkurence. Z těch nejlepších a for-
málně podobných našemu projektu lze zmínit
Liberec, kde se uskutečnila velká rekonstrukce
bývalých lázní na sídlo tamní krajské galerie
a Roztoky u Prahy, kde proběhla obnova
zámku, v němž sídlí středočeské muzeum.
Zcela jiným druhem počinu byl mnohačetný vý-
stavní a publikační projekt Velká válka 1914-
1918, na jehož realizaci se podílelo devět
vesměs národních institucí. Zmíněné počiny zí-
skaly ocenění poroty či čestného výboru sou-
těže. Mě osobně zaujala liberecká galerie
a mohu ji vřele doporučit k návštěvě,” prohlásil
René Klimeš, jehož muzeum již vloni získalo
třetí místo v kategorii Muzejní publikace roku
za knihu Václav Boštík (1913–2005) autorů Mar-
tina Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Ze-
miny.
Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní vý-
stava roku 2014 získala Galerie Středočeského
kraje, p. o., za stálou expozici Stavy mysli – Za
obrazem. Cenu Gloria musaealis v kategorii Mu-

Zapojte se do soutěže
o nejoblíbenější muzeum! 
Od letošního roku je soutěž Gloria musaealis
rozšířena o cenu veřejnosti Muzeum roku, které
vybírají přímo návštěvníci muzeí a galerií svým
hlasováním na portále www.do-muzea. cz. Bu-
deme rádi, pokud nás podpoříte!   René Klimeš

zejní publikace roku 2014 obdrželo Oblastní
muzeum v Chomutově, p. o., za publikaci
Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství
na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590 autorů
Heleny Dáňové, Renáty Gubíkové a Jiřího
Šlajsna. Jana Bisová, foto archiv soutěže

Obrazárna své narozeniny
slaví unikátní výstavou

„Snažili jsme se prezentovat nejcennější a nej-
kvalitnější díla a také ta, která reprezentují Lito-
myšl a okolí. Jedná se i o významné české
umělce 19. a 20. století, jejichž díla jsou srovna-
telná s těmi, které jsou v národní galerii,” po-
psala expozici pracovnice Městské galerie
Litomyšl Zuzana Tomanová. Výstava ovšem
návštěvníkovi nenabízí jen to nejlepší z depozi-
táře galerie, ale je také jakýmsi průřezem histo-
rií. Kurátorem výstavy je pak Michal Šimek, který
se již podílel na galerijních výstavách v minulých
letech. „Rozhodli jsme se vrátit na samý počá-
tek. Ve stejném duchu. Nejen vývoj výtvarného
umění, ale i společnosti v daném místě a jak si
společnost váží instituce galerie. Nejen to nej-
lepší, ale i poděkování těm, kteří se podíleli na
budování této instituce,” uvedl k narozeninové
výstavě kurátor a pokračoval: „Množství osob-
ností zde je opravdu velké a nedošlo na
všechny.” S kurátorem pak mohou návštěvníci
hovořit o sobotách 13. 6. a 25. 7. a v neděli 20. 9.
vždy od 14.00 hod., kdy jsou připraveny komen-
tovaná prohlídky obrazárny s Michalem Šimkem.
„Během nich se návštěvníci seznámí nejenom
s dějinami českého výtvarného umění 19. a 20.
století, ale i devadesátiletou historií litomyšlské
galerie,” upřesnila Tomanová.
Obrazárna v prostorách Státního zámku Lito-
myšl byla založena v roce 1925. Na zasedání ko-
naném 25. června schválilo městské
zastupitelstvo zřízení městské galerie a její
správu svěřilo kulturně-uměleckému odboru
městské rady. Zároveň souhlasilo s návrhem
smlouvy se sourozenci Albertovými o bezplat-
ném, minimálně desetiletém propůjčení jejich
sbírky. Dne 29. 7. ji za město podepsali mj. purk-
mistr MUDr. František Lašek (1872–1947) a radní

Václav Drbohlav (1887–1939); téhož dne došlo
k převozu 87 obrazů do Litomyšle, jež se tak při-
řadila k několika málo městům v republice, která
založila a dále budovala své obrazárny. „Dávný
sen všech litomyšlských přátel umění malíř-
ského splněn.” Těmito slovy přivítal PhDr. Josef
Páta skutečnost, že ve třech místnostech prv-
ního patra zámku byla 28. 9. 1926 slavnostně
otevřena městská galerie. Výstavní prostory
zatím na dva roky zdarma poskytl majitel zámku
– Albert, kníže Thurn-Taxis. První instalaci vytvo-
řil (za pomoci J. V. Klímy a malíře J. Voleského)
V. Drbohlav, učitel a předseda kulturně-umělec-
kého odboru městské rady, jenž pak obrazárnu
vedl do roku 1937. Návštěvníci mohli v síni Julia
Mařáka, síni Antonína Dvořáka a síni Viktora Fal-
tise zhlédnout vedle sbírky sourozenců Alberto-
vých také Dvořákovy a Mařákovy obrazy
z městského muzea a Mařákova díla vlastněná
sběratelem Ing. Jaroslavem Beyrem (1885–1961),
prokuristou mlynářské firmy Faulhammer
v Tržku u Litomyšle.

Jana Bisová, foto Petr Šilar

To nejlepší z depozitáře Městské galerie Litomyšl můžete až do 30. září 2015 obdivovat v ob-
razárně ve 2. patře zámku. Čekají tam na vás díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím okolím,
jako jsou J. Mařák, A. Dvořák, M. Švabinský, J. Matička, B. Kopecký, L. Jandová, ale i tvorba veli-
kánů českého umění J. Čapka, E. Filly, J. Zrzavého, J. Lady, V. Preissiga, J. Preislera, J. Váchala,
J. Panušky, A. Kalvody a dalších. Navíc obrazárna letos slaví 90 let, a tak si zde navíc můžete
připomenout její příběh. 

 V uplynulých letech občas organizátory
i diváky při projekcích Kinematografu bratří
Čadíků nepříjemně překvapilo chladné a deš-
tivé počasí. Pro rok 2015 se podařilo vyjednat,
že maringotka bratří Čadíků přijede na Sme-
tanovo náměstí již koncem července, nikoli až
v srpnu. Od 24. do 27. července se můžete
těšit na tyto filmy: Tři bratři, Hodinový manžel,
Všiváci a Fotograf.  

 Další architektonické ocenění putuje do Li-
tomyšle. Čestného uznání v rámci prestižní
tuzemské soutěže Národní ceny za architek-
turu se v kategorii „Rekonstrukce" dostalo
společnosti Molo architekti s.r.o. za adaptaci
městského domu v ulici Šmilovského na zdra-
votnické zařízení s podkrovním bytem spolu-
majitelky.

 V neděli 7. června 2015 bude na ČT2
v rámci Křesťanského magazínu (od 13.00
hodin) představen výsledek rekonstrukce
chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Repríza
je naplánována na 10. června na 01.35. 

 Je jen málo lidí, od kterých bychom se
mohli dozvědět, jaké to vlastně byly časy - za
2. světové války a jaké to muselo být, dívat se
na svět skrze elektrické dráty koncentračního
tábora. V krátkém dokumentu režiséra Milana
Balkins Balka hovoří o době, ze které jde ještě
dnes mráz po zádech, paní Eva Freyová Du-
šková z Litomyšle. Paní Dušková Freyová již
bohužel není mezi námi. Její vzpomínky s ní
ale natočil v roce 2013 začínající český režisér
Milan Balkins Balek (23). 
Dokument je možné zhlédnout pod tímto od-
kazem: vimeo.com/93503827 

 V sobotu 30. 5. 2015 zahájily provoz cyklo-
busy, podporované Pardubickým krajem,
nejen do Orlických hor. Cyklobusové soupravy
budou v provozu každý víkend do 28. 9. 2015.
Oproti minulým sezónám došlo k zefektivnění
provozu a některým změnám tak, aby jízdní
řády cyklistům více vyhovovaly. O prázdni-
nách budete navíc moci využít také cyklobus
Českomoravským pomezím.

Krátce
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Hrajeme si v Litomyšli
A protože víkend v Litomyšli začíná ve čtvr-
tek, odstartujeme přesně 2. července. Připomí-
nám, že tento den bude mít opět 15 muzeí
a galerií otevřeno zdarma. A že je na co se těšit
– v regionálním muzeu můžete stavět z Merkuru
či navštívit letní hernu. Dveře pro vás otevře
i Muzeum domečků, panenek a hraček či zá-
mecké sklepení se stálou expozicí soch Olbrama
Zoubka a Srdcem pro Václava Havla. 
Ve čtvrtek startují také zámecká Letní pozas-
tavení. „Jde o volné procházky, během kterých
se návštěvníci dozvědí základní historická data,
několik zajímavostí z denního života aristokra-
tické rodiny pobývající na venkovském sídle
a budou upozorněni na nejkrásnější exponáty,”
vysvětluje kastelánka Státního zámku Litomyšl
Zdeňka Kalová a dodává: „Prohlídky budeme po-
řádat v červenci a v srpnu, vždy od úterý do
pátku, v 10 a 14 hodin, trvají asi 30 minut a jsou
nabízeny hlavně rodinám s dětmi.”      
Páteční program bude ve znamení zahájení 17.
ročníku Toulovcových prázdninových pátků.
Pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký nám bude
na Špitálku vyprávět Divadélko Romaneto
z Prahy, které vystřídá se svým koncertem
Honza Burian. 

Představení Dětského programu na zámec-
kém návrší 
V sobotu v 10.00 hodin bude u Dětského pavi-
lonu slavnostně otevřen dlouho očekávaný in-
teraktivní Dětský program. Základní myšlenkou
tohoto programu je propojení jednotlivých ob-
jektů na zámeckém návrší a jejich historii jed-

notnou linkou interaktivních zastavení. Program
mimo jiné obsahuje unikátní dětský labyrint
v bývalé zámecké konírně, v němž mohou děti
prozkoumat všechna zákoutí historie litomyšl-
ského zámku. Interaktivní prvky na zámeckých
arkádách dovolí návštěvníkům nahlédnout pod
omítku zámku přímo do zámeckých interiérů.
Díky instalaci v piaristickém chrámu se děti vy-
dají Vzhůru k andělům. Instalace Račte vstoupit,
která je umístěná v regionálním muzeu, zve na
návštěvu k významným osobnostem spojených
s Litomyšlí.  Pro děti bude program včetně náv-
štěvy labyrintu v zámecké konírně, Rodného
bytu Bedřicha Smetany a regionálního muzea od
10 do 15 hodin zcela zdarma. Pro zájemce je při-
pravena i komentovaná prohlídka s autory Dět-
ského programu, která vysvětlí ideu a význam
jednotlivých zastavení. Prohlídka začíná v 10.30
hodin u Dětského pavilonu. 

Program pro děti také v chrámu Nalezení sv.
Kříže
„V sobotu bude od 15.30 do 16.00 hodin nejen
pro nejmenší návštěvníky připraven program
také v prostorách nově zrekonstruovaného pi-
aristického chrámu,” zve Petra Jiráňová z pří-
spěvkové organizace Zámecké návrší a dodává:
„Můžete se těšit na tematické komentované
prohlídky, biblické a historické kvízy i možnost
navštívit vyhlídku na průčelí chrámu.” Od 15.30
hod. mohou zájemci absolvovat komentovanou
prohlídku novou interaktivní expozicí sakrálního
umění Andělé na návrší. Nebudou chybět ani
ukázky programů Školy na zámku. Návštěvníci
se tak mohou těšit na ukázku zážitkového vzdě-
lávacího programu zaměřeného na bližší vní-
mání a poznávání prostoru chrámu.

Velké finále 57. Smetanovy Litomyšle 
Bohatý program nás čeká i v neděli 5. července
odpoledne. Od 16.00 hodin se bude konat Od-
poledne se Saint-Gobain Adfors. Těšit se můžete
na akrobatické vystoupení s workshopem pro
diváky Cirkusu TeTy, rockové a popové skladby
v netradičním pojetí smyčcových nástrojů Elec-
troshock, šanson v originálním podání francouz-
ské herečky a zpěvačky Chantal Poullain se
skupinou Štěpána Markoviče. Hvězdou odpoled-
ního programu bude koncert rockové legendy
v čele s Romanem Hladíkem, skupina Blue Ef-
fect. Ve 20.30 hodin se právě do Klášterních za-
hrad bude přenášet závěrečný koncert 57.
ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. Jde
o ideální příležitost, jak představit i těm nejmen-
ším skladby J. S. Bacha či G. F. Händela. 
Věříme, že si letní prázdniny rozehrajete spolu
s námi a vrátíte se alespoň na chvíli do dětských
let. Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,
foto Jaroslav Horák

Letní prázdniny zahájíme v Litomyšli opravdu ve velkém stylu. Čeká na nás prodloužený víkend,
který bude určen především dětem a jejich rodičům. 

Obrazové příběhy Milady Marešové

Úvodní slovo pronese kurátorka
výstavy Martina Pachmanová,
uznávaná historička umění, půso-
bící na VŠUP v Praze, která se
dlouhodobě věnuje otázkám gen-
deru v oblasti moderního umění
a retrospektivní výstavou v Mo-
ravské galerii v Brně v roce 2008
znovuobjevila tvorbu Milady Ma-
rešové. K výstavě vychází stejnoj-
menný katalog s textem Martiny
Pachmanové.
Výstava představuje Miladu Ma-
rešovou jako svébytnou vypra-
věčku – jako malířku všedního,
převážně velkoměstského života
mezi válkami, ale také coby mimořádně plodnou
autorku ilustrací knih, časopisů a bibliofilií. Pre-
zentována jsou její nejvýznamnější díla, zá-
půjčky z Národní galerie v Praze i od řady
soukromých sběratelů mj. i z Německa. Mezi ex-
ponáty je rovněž soubor dosud nevystavených
kreseb, které se nacházejí ve sbírkách litomyšl-
ské galerie. Tato díla galerii věnoval v roce 1938
Arne Laurin, šéfredaktor Prager Presse a blízký
přítel Milady Marešové, který v roce 1939 emi-
groval do USA, kde v roce 1945 zemřel.
Práce na papíře doprovází soubor unikátních
bibliofilií, které Marešová vytvořila pro Josefa
Portmana, litomyšlského tiskaře a knihovníka,
s nímž spolupracovala na 11 bibliofilských tiscích.
Tyto práce ukazují na autorčino zaujetí indickou
a perskou miniaturou a její lásku k východnímu
a orientálnímu umění. Josef Portman svoje knihy

vydával ve velmi malých nákla-
dech, dnes je řadíme k raritám
v rámci české knižní produkce; do
Litomyšle jsou tyto jedinečné
tisky půjčeny ze sbírek Památníku
národního písemnictví v Praze.
Tvorba Milady Marešové je
v mnoha směrech novátorská, což
dokazuje i projekt tzv. domácího
biografu, který autorka vytvořila
v letech 1920–1921 a který je pro-
mítán v expozici. Jedná se o čtyři
soubory miniaturních, detailně
provedených obrázků, které slou-
žily jako diapozitivy promítané na
zeď a které byly doprovázeny

mluveným slovem. Milada Marešová se v nich
inspirovala lidovým vyprávěním, pohádkami, de-
tektivkou i milostnými příběhy a originální tech-
nikou vytvořila jistou protiváhu rodícímu se
filmovému médiu
Milada Marešová (1901–1987) patřila mezi první
ženy, které studovaly na Akademii výtvarných
umění v Praze, v roce 1923 absolvovala v Paříži
stáž u Františka Kupky. Ve své tvorbě zůstala po
celou dobu věrná realistickým východiskům
a její dílo bylo ovlivněno německou novou věc-
ností. Do jejího života i tvorby výrazně zasáhla
2. světová válka; pro své angažmá v ilegálním
časopise V boj byla Marešová v roce 1940 za-
tčena gestapem a odsouzena ke dvanácti letům
káznice. Po válce se autorka věnovala převážně
dětské ilustraci, k malířství se vrátila až na po-
čátku 60. let. Své vzpomínky na pobyt v ženské

káznici ve Waldheimu zachytila nejen v řadě str-
hujících kreseb, ale i ve válečných memoárech
Waldheimská idyla (1947). Kresby zachycující vě-
zeňskou atmosféru, portréty bachařek i spolu-
vězeňkyň i audionahrávka, na níž čte Hana
Švehelková texty z knihy, jsou rovněž prezento-
vány na výstavě. Výstava potrvá do 6. září 2015.

K výstavě Obrazové příběhy Milady Marešové je
připravený doprovodný program:
• Pátek 12. 6. - Večer v galerii s M. Marešovou
- 16.00 Výtvarná dílna inspirovaná domácím bio-
grafem Milady Marešové: Výroba skleněných di-
apozitivů s vlastním příběhem a jejich promítání
v expozici
17.30 Hanka Švehelková čte pohádky ilustrované
Miladou Marešovou: Čtení pohádek a příběhů,
promítání pohádek z babiččiny historické promí-
tačky
Do 19.30 pro dospělé návštěvníky prodloužena
otevírací doba galerie: pojďte si užít podvečerní
galerii a výstavu Milady Marešové
Občerstvení zajištěno! 
• Středa 8. 7. v 16.00 - Komentovaná prohlídka
s kurátorkou výstavy Martinou Pachmanovou
• Sobota 5. 9. v 9.30 - Grafická dílna – linoryt, vý-
roba originálních plátěných tašek: Pojďte si vy-
robit originální grafický list technikou linorytu.
Tiskovou matrici použijeme i na výzdobu plátě-
ných tašek, veškerý materiál bude připraven
v galerii. Vytvořte si originální módní doplněk!
Dílna je vhodná pro děti i dospělé.
Doprovodný program pro školy k výstavě Obra-
zové příběhy Milady Marešové lze objednat na:
email: tomanova@galerie.litomysl.cz, tel. 733
680 951.

Martina Pachmanová, Zuzana Tomanová,
foto archiv Narodní galerie Praha

Městská galerie svou letní reprezentativní výstavou přibližuje díla vynikající, byť do nedávné
doby zapomenuté malířky a ilustrátorky Milady Marešové, jejíž tvorba je v mnohém právě s Lito-
myšlí svázaná. Vernisáž výstavy Obrazové příběhy Milady Marešové se uskuteční v pátek 5. 6.
v 17.00 hod. před domem U Rytířů.
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Ve středu 13. května se proto v zámeckém pivo-
varu uskutečnila závěrečná konference k této nej-
větší investiční akci v novodobých dějinách
Litomyšle. V dopolední diskuzi, kterou modero-
vala Pavlína Kvapilová, hovořil emeritní starosta
Litomyšle Miroslav Brýdl, místostarosta Michal
Kortyš, vedoucí odboru rozvoje a investic Měst-
ského úřadu Litomyšl František Zachař, architekt
Josef Pleskot, Renata Šedová a Lenka Moravcová
z projektového týmu, Miloš Kadlec z Národního
památkového ústavu a Martina Fišerová z Minis-
terstva pro místní rozvoj. Prostor byl věnován
i prezentacím, třeba programům Andělé na návrší,
Dětský program, Škola na zámku nebo archeolo-
gie a architektury budov.

Vrátit život kameni
Počátky projektu se pojí s jarem 2007, kdy byly za-
hájeny přípravné práce a výběrovým řízením
město získalo architektonické týmy. Ovšem myš-
lenka začít opravovat zámecké návrší je ještě
starší a přišel s ní emeritní starosta Litomyšle Mi-
roslav Brýdl. „Tady na zámeckém návrší byla
spousta subjektů a špatně spolupracovaly. Říkal
jsem si, že by se to mělo propojit, obnovit budovy
a vrátit sem život,” vzpomíná Miroslav Brýdl a po-
kračuje: „Sedl jsem si a sepsal takový esej, který
vycházel z Kalisty, který napsal, že tady je to už
jen mrtvý kámen. Tak jsem to rozvinul. Urodilo se
to, architekt Pleskot k tomu napsal
připomínky, pak se přidal inženýr
Dokoupil, inženýr Janeček… Začali
jsme na tom pracovat. Potom na-
stoupil Michal Kortyš jako sta-
rosta. Z počátku tomu nevěnoval
pozornost, ale posléze si to vzal za
své.” V únoru 2010 podepsal v pi-
aristickém kostele tehdejší ministr
kultury Václav Riedelbauch roz-
hodnutí o přidělení dotace z Inte-
grovaného operačního programu
ve výši cca 400 milionů korun. Vý-
běrové řízení bylo dokončeno
a smlouva s dodavatelskou firmou
Hochtief CZ a.s. podepsána
v květnu 2011. „Mám celý projekt
rád. I tu moderní přístavbu, která
vzniká u piaristické koleje a za kte-
rou možná nesklidíme chválu,” prohlásil místosta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. 

Regionální muzeum dílkem skládačky
Na projektu Revitalizace zámeckého návrší v Li-
tomyšli se podílely čtyři architektonické týmy:
Ing. arch. Josef Pleskot – AP atelier, Ing. arch. Aleš
Burian, Ing. arch. Marek Štěpán a HŠH architekti
s.r.o. „Celkově jsem rád, že se zde podařilo dílo,
které má smysl. Já jsem milovník veřejného pro-
storu a jsem rád, že se nám zámecké návrší o něj
podařilo obohatit,” uvedl Josef Pleskot. Přesto
byla nová podoba Jiráskovy ulice kritizována.
„Pokud je kritika vedena zákulisně, tak to člověka
zraňuje. Na nepřímé výpady je lépe nereagovat,”
prohlásil architekt, který je zároveň autorem
úpravy bývalého piaristického gymnázia. To je sa-
mozřejmě součástí návrší a díky své proměně je
důležitým dílkem skládačky. I přes archeologické
nálezy, které vedly ke změně projektu muzea, je
Josef Pleskot na vzniklé dílo hrdý. „Jsem rád, že
jsme zámecké návrší obohatili o středověk a ten
je vidět,” míní architekt, jemuž se podařilo středo-

věkou cestu zakomponovat do stavby a navíc ji
zpřístupnit veřejnosti. O prostoru před muzeem
mluví jako o symbolické střeše středověkých
domů. „Můžeme se dívat ze současnosti do minu-
losti,” přirovnává průhledy z ulice na vykopávky
architekt. Renovace muzea byla financována
z Regionálního operačního programu, a má úzkou
vazbu na projekt Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli. Bez IOPového programu, z něhož byla
revitalizace návrší financována, by výzva ROPu
nebyla vyhlášena. 

Nelehké roky
Svá úskalí však měl i projekt revitalizace zámec-
kého návrší. Ministerstvo kultury například během

realizace vydalo 9 příruček a 25
metodických pokynů, ministerstvo
pro místní rozvoj stihlo „pouhé”
čtyři příručky. Projektem se zabý-
valo 17 kontrol – 1 audit minister-
stva pro místní rozvoj, 3 audity
ministerstva financí, 1 audit Evrop-
ské komise, 3 kontroly finančního
úřadu, 3 kontroly Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, 1
kontrola Nejvyššího kontrolního
úřadu, 4 veřejnosprávní kontroly
na místě od ministerstva pro
místní rozvoj a 1 fyzická kontrola
Centra pro regionální rozvoj. „Pů-
vodně měla být revitalizace ho-
tová 30. 11. 2012, k prodloužení
došlo v roce 2013 a pak 2014,” po-
psala Renata Šedová z projekto-

vého týmu a pokračovala: „Malé město jako
Litomyšl šlo do tak velkého rizika, protože vidělo
smysl projektu. Mrtviční stavy, kdy se to muselo
obhájit, byly strašné. Teď je ale před námi ten
hlavní efekt, rozjezd programů. Věřím, že indikátor
zvýšení návštěvnosti o 25 % se jistě podaří napl-
nit.” Podle Martiny Fišerové z ministerstva pro
místní rozvoj by to neměl být problém. „Když
vidím, kolik je zde plánovaných akcí, nemyslím, že
by se indikátor nenaplnil. Ovšem všechny výstupy
se musí hlídat a budou předmětem kontrol ze
všech stran.” 

Světlo na konci zámeckého tunelu
Přesto zde zůstává jakýsi pocit nenaplnění. Pů-
vodní záměr se totiž nepodařilo realizovat v celé
jeho šíři – i se zámkem. S ním se sice počítalo, ale
nyní z něj zůstává sice stále krásná stavba, která
však nutně potřebuje péči. „Panovala obava pro-
hlásit zámek jako nepotřebný majetek, abychom
ho mohli propůjčit. Národní památkový ústav má
za úkol péči o svěřené objekty,” reagoval Miloš
Kadlec, ředitel územní památkové správy na Sy-

chrově. Ale naděje zde již podle Kadlece svítá. Ná-
rodní památkový ústav pracuje na projektu, na
který chce žádat o evropskou dotaci. „Připravu-
jeme řadu projektů do IROPU. Vzhledem k perso-
nálnímu obsazení má každá správa na starosti
dva projekty. Za nás je to právě Litomyšl a Zá-
kupy. V současné době nás čekají přípravné
práce.” V tuto chvíli potřebují památkáři na ob-
novu renesanční perly zapsané na seznam
UNESCO zhruba sto milionů korun. Kromě kom-
pletní opravy sgrafit by mohly peníze jít například
na střešní plášť objektu nebo stabilizaci krovu.
„Výzva se plánuje na listopad 2015,” upřesnila
Martina Fišerová. 
Realizace hlavních staveb projektu revitalizace
zámeckého návrší s 27 dodatky ke smlouvě byla
ukončena 30. května 2014 s cenou 199,6 milionů
korun. Dodavatelem byla firma Hochtief CZ a.s.
Změny staveb I a II realizovala stejná společnost.
Přístavba piaristické koleje má být hotová do
konce června 2015 a provádí ji PKS stavby, a.s. Zá-
chranný archeologický výzkum, provedený na zá-
kladě dohody podepsané s firmou Labrys o.p.s.,
byl ukončen 5. 11. 2014 s cenou 24,9 milionů
korun. Další náklady jsou součástí ceny stavby.
Restaurátorské práce byly ukončeny v termínu do
30. 11. 2014 za celkem 27 milionů korun. Dodava-
teli jsou RenoArt s.r.o., S:Lukas s.r.o. a ORGANA
s.r.o. V současné době již běží program Škola na
zámku, Andělé na návrší a první víkend v červenci
2015 bude představen Dětský program. Vše za
11,5 milionu korun.             Text a foto Jana Bisová

Jedenáct revitalizovaných objektů, téměř 400 milionů korun, 450 spisů,
17 kontrol, 97 oznámení o změnách, 25 GB dat… To je jen krátký výčet
čísel, která se pojí s projektem Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli.
Ten se pomalu chýlí ke konci, termín dokončení poslední budovy - přístavby
piaristické koleje - je stanovený na 30. června 2015. 

„Ale v okamžiku, kdy se
zámek litomyšlský přizpůso-
bil obydlím měšťanským,
nad něž se dosud vypínal
jako odlišný, sociálním pů-
vodem i rázem specifiko-
vaný typ lidského obydlí, kdy
se stal pouze snad číslem
jedna v pořadí měšťanských
domů litomyšlských, končí
i jeho vlastní historie jako ta-
ková. To další je jen historie
jeho kamene, nikoli zvlá-
štního, svérázného života,
jakým žil kdysi…”     

Zdeněk Kalista

Kámen na zámeckém návrší již není mrtvý
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Při putování po zahradách narazíte také na velkou
řadu soutěží a her nejen pro děti. Přijďte si vyrobit
a pustit lodičku do „zámajdy”, odpočinout na le-
hátkové vyhlídce, zahrát pétanque, molkky, kroket
či kubb, naučit se žonglovat či zažít Cestu kolem
světa, zastřílet si z luku, zamotat se do lanových
překážek - prostě prožít fajn odpoledne! K tomu
všemu se můžete v Klášterních zahradách od
15.30 hodin těšit na pohádku Maková panenka
a motýl Emanuel. 
Ani dospělí však nepřijdou zkrátka. Každých 30
minut začíná ve všech zahradách komentovaná
prohlídka, kterou povedou studenti zahradnické
školy. Chybět nebudou ani architektonické pro-
hlídky. Ve 13 hodin se slavnostně otevře Jindrova
zahrada po 1. etapě rekonstrukce – po Jindrově
zahradě vás provede architekt Matouš Jebavý. Ve
14 hodin architekt Lukáš Gergela připomene
15. narozeniny Klášterních zahrad, v 15 hodin bude
na řadě prohlídka zámeckého parku s místosta-
rostou Michalem Kortyšem a v 16 hodin Martin
Rusina a Martin Frei vysvětlí projekt revitalizace
Vodních valů.
Dodejme, že pro letošní rok byla Víkendu otevře-
ných zahrad udělena záštita České komory ar-
chitektů.                                Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Čtyřlístek zahrad
zapojen do Víkendu 
otevřených zahrad

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo: Domov pro seniory Vysoké Mýto: poby-
tové služby • SOS varuje před praktikami energe-
tických společností • Ministerstvo zdravotnictví
poskytne letos všem krajům dotaci na investiční
akce • R35 je pro ministra dopravy prioritou • Re-
kreace a požární ochrana • Nabídka volných míst
v mateřské škole Sedliště • Bavte se s Geofunem
• Dobré divadlo slaví 10 let • Oddíl badmintonu TJ
Sokol Osík: Máme mistra republiky

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Místa setkávání

Ke krátkému setkání dojde za přítomnosti sta-
rosty města Litomyšle, autorů, vás a dalších
vzácných hostů, mezi nimiž budou i hosté hu-
dební. Dvě Biblické písně op. 99 od Antonína
Dvořáka zazpívá sopranistka Kateřina Kněžíková
za doprovodu Petra Jiříčka. Součástí slavno-
stního rozsvícení Menzy a Světelného kříže v pi-
aristickém chrámu bude „vypuštění” světelného
paprsku do města. 
Napohled jednoduchá instalace, poprvé zde byla
představena přítomnost Hospodina, jak je za-
psána v Genesis „Ducha vznášejícího se nad vo-
dami” jako příslib stvoření života a jako symbol
propojení nebe a země, ze středu kupole zavě-
šený Sloup s odraznou plochou, bude doplněna
novým oltářním stolem Menzou a Světelným kří-
žem, tak aby synergicky vytvářely nové světelné,
barevné a prostorové vztahy. Zároveň budují tr-
valý PROSTOR pro ČLOVĚKA, řád, v němž umíme
být a chceme být sami sebou, jenž je v souladu
s přirozeností věcí a osudem člověka, lidskostí
a spravedlností. Oltářní stůl – menza je skleněný
objekt v podobě kvádru naplněného světlem,
jehož intenzita buď světelně narůstá, nebo se vy-
trácí. Vnitřní světlo oltářního stolu je možno za-
pínat při výjimečných příležitostech. Při vypnutí
se objekt stává částečně difúzním a éterickým.
Oltář je památné a zároveň bohoslužebné místo.
Místo setkání člověka s Bohem. Konečně posled-
ním výtvarným a obsahově významným pro-
středkem by mohly být i laserové linie protínající
obě kostelní lodě ve tvaru prostorového kříže, jež
by byly promítané při svátečních příležitostech. 

Menza a Světelný kříž budou slavnostně vysvě-
ceny Mons. Tomášem Halíkem na jeho mši v ne-
děli 28. 6. ve 14.00 hodin v piaristickém chrámu
Nalezení sv. Kříže.  
Významnou kulturní událostí, jež představí spo-
lečné projekty z posledních dvanácti let realizo-
vané i nerealizované nejen v Litomyšli, bude
výstava Václav Cigler, Michal Motyčka Projekty
2003-2015 připravovaná pro Regionální muzeum
v Litomyšli. Dokumentuje vizuální myšlení a uva-
žování autorů o problematice současného světa,
jež přesahuje obory umění a architektury. Prezen-
tuje tvůrčí konceptuální myšlení a vstup do pro-
cesu tvorby uměleckého díla ve smyslu poznání,

tvoření a hledání nejlepšího řešení. Mezi společné
realizace děl Václava Ciglera a Michala Motyčky
ve veřejném prostoru patří například terasa
a skleněná lávka v Museu Kampa v Praze, která
vznikla při rekonstrukci Sovových mlýnů v letech
2000–2009, kde se také autoři poprvé pracovně
setkali. Vernisáž výstavy Václav Cigler, Michal Mo-
tyčka - Projekty 2003-2015 v Regionálním muzeu
v Litomyšli proběhne 13.6. 2015 v 19 hodin. 

S dílem Václava Ciglera se v Litomyšli nesetká-
váme poprvé, ráda bych připomněla například
skleněný kříž na Novém kostele nebo výstavy,
které připravil Michal Motyčka ve White Gallery
v Osíku u Litomyšle, Václav Cigler Krajinné roz-
vrhy (1959-1965) v roce 2012 a v zámeckém pi-
vovaru výstavu nazvanou Prostor chrámu
prostor krypty v roce 2013. Nebo projekt nere-
alizovaných instalací Zahrady Litomyšl 2014,
které byly navrženy jako události v prostoru
pro konkrétní litomyšlská místa. 

Jana Šindelová,
vizualizace Václav Cigler a Michal Motyčka

Světelný kříž, navržený Václavem Ciglerem a Michalem Motyčkou jako součást trvalé sakrální výzdoby
rekonstruovaného chrámu Nalezení sv. Kříže, byl takto poprvé virtuálně představen veřejnosti v rámci
festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl v roce 2013. Po dvou letech dojde díky podpoře investičního fondu
Pro arte k realizaci tohoto unikátního projektu. Menza na snímku vpravo.

Město Litomyšl a XI. Smetanova výtvarná Litomyšl má potěšení vás pozvat do piaristického
chrámu Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší v Litomyšli v okamžiku, kdy se v jeho rekonstru-
ovaných prostorách poprvé rozzáří druhý a následně třetí sakrální světelný objekt vytvořený
Václavem Ciglerem a Michalem Motyčkou. Stane se tak krátce po setmění v pátek 12. června,
po skončení koncertu Dvořákova Rekviem ve 21 hodin a 30 minut. 

Mistr Jan Hus, jednota bratrská
a Růžový palouček u Litomyšle - část 1.

V červenci letošního roku si připomeneme še-
stisté výročí upálení mistra Jana Husa. Letošní
slavnost se na Růžovém paloučku uskuteční 5.
července od 14 hodin.
Tento římskokatolický kněz, český středověký
náboženský myslitel, univerzitní pedagog, refor-
mátor a kazatel, působící zejména v Betlémské
kapli, byl po Johnu Wicliffovi jedním z prvních re-
formátorů církve, který téměř o jedno století
předběhl své následníky – Luthera, Kalvína
a Zwingliho. Rodák z Husince u Prachatic (naro-
dil se zde kolem roku 1370) vy-
učoval od roku 1398 na pražské
univerzitě a v letech 1409–1410
byl jejím rektorem. Ve svých
pracích náboženského zamě-
ření kritizoval mravní úpadek
katolické církve. Ta jej označila
za kacíře, jeho učení za herezi
a roku 1411 jej exkomunikovala
ze svých řad. Císař Zikmund
Lucemburský mu zaručil bez-
pečné slyšení na kostnickém
koncilu; zde však byl odsouzen
jako kacíř a následně vydán
světské moci k upálení 6.
června 1415 na hranici poté, co
odmítl odvolat své učení. K Hu-
sovu odkazu se hlásili husité
(vyznavači kalicha, resp. přijí-

mání pod obojí způsobou) i další církve a společ-
nosti vzešlé z české protestantské reformace. Až
v roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje
kruté smrti Jana Husa a uznal jej jako reformá-
tora církve. Jako svého svatého mučedníka
(spolu s mučedníkem Jeronýmem Pražským) uc-
tívá Jana Husa pravoslavná církev. 
Po porážce radikálního husitského křídla v bitvě
u Lipan roku 1434 hledala umírněná církev pod
obojí vedená Janem Rokycanou cestu kompro-
misu s katolickou církví. Tehdy vzešla z myšlen-
kových proudů české reformace a zejména
z učení Petra Chelčického nová církev – původní
jednota bratrská – založená bratrem Řehořem

v roce 1457 v Kunvaldu, jež se
stala významnou složkou
české předbělohorské společ-
nosti. Členové jednoty
bratrské zdůrazňovali trojí
ideál - víry, lásky a naděje, se
silnějším akcentem na prak-
tický křesťanský život než na
učení nebo církevní tradici. Od
samých počátků své existence
byla jednota bratrská odká-
zána na větší či menší tole-
ranci a sympatie světské
vrchnosti. Nikdy netvrdila, že
právě ona je jedinou a pravou
církví, ale pouze jednou z jejích
„jednot”, tj. společenstvím po-
dobně smýšlejících. Proto se jí
dařilo získávat příznivce z řad

SERIÁL
humanistů, utrakvistů i katolíků, a to i mezi pří-
slušníky šlechtických rodů. Jedním z těchto rodů
byli Kostkové z Postupic, kteří drželi Litomyšl
v letech 1432 až 1547 a bývají prezentováni jako
podporovatelé českých bratří. Proto se v letech
1475 až 1547 Litomyšl stala jedním z největších
středisek jednoty s vlastní školou, špitálem a hř-
bitovem, od roku 1503 též s vlastní a velmi vý-
znamnou tiskárnou. Litomyšl byla též sídlem
biskupů jednoty, místem konání synodů a shro-
maždištěm padesáti okolních sborů. 
Úpadek jednoty nastal po porážce protihabsbur-
ského povstání českých stavů na Bílé hoře
v roce 1620. V pobělohorských českých zemích
byla její činnost prakticky znemožněna.

Oldřich Pakosta, foto Miroslav Sychra

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
i na internetových stránkách www.cms-tv.cz.
Podívejte se například na:
• Závěrečná konference k oživenému zámec-
kému návrší • Oprava mostu komplikuje provoz
na průtahu městem • Městská galerie vystavila
to nejlepší z dvou tisíc děl • Konec II. světové
války v Litomyšli r. 1945 • S kapelou RUFUS ve
zkušebně • TV archiv: Jak se německý tank vzdal
českému hasiči • Tisková konference města,
květen 2015 • Sakury rozkvetly, ta krása se mísí
se smutkem

LITOMYŠLSKÁ TV NA INTERNETU
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„Paní Magdalena by měla jistě radost”

O jídle si v přímém přenosu rozhlasového pořadu
Tobogan povídal moderátor Aleš Cibulka s herci
Z. Hadrbolcovou, S. Zindulkou a A. Štréblovou. 

Ozdobit si (vy)pečenou „Magdalenku” z lineckého
těsta nebo dřevěnou vařečku si děti mohly v Ev-
ropském školicím centru v zámeckém pivovaru. 

Na gastroslavnostech se také křtilo. Nejprve v regionálním muzeu, kde se kmotrem kuchařky „S trochou
nostalgie aneb vaříme česky” od Miroslavy Kuntzmannnové stal herec Stanislav Zindulka. Kuchařku Když
vaří múzy s recepty účinkujících na Smetanově Litomyšli pak pokřtila operní pěvkyně Dagmar Pecková. 

Kotlíkový guláš vařilo na Toulovcově náměstí 10 týmů. Porota nakonec rozhodla, že nejlepší byl tým Via
Delicia, druzí skončili Aloha a třetí Somálští piráti. Návštěvníkům nejvíce chutnal guláš od týmu Aloha,
druzí byli Somálští piráti a třetí Benátky Gulágeteam (foto vlevo Aloha, vpravo Via Delicia).

Neuvěřitelného úspěchu dostáhla desetiletá Kate-
řina Novotná, která podle poroty uvařila nejlepší
svíčkovou (podle hodnocení návštěvníků byla
pátá), na druhém místě skončila Eva Piknová, třetí
byla Kateřina Dymáková. „Ochutnávači” z řad náv-
štěvníků pak rozhodli, že jim nejvíce chutnala svíč-
ková Evy Piknové, druhý skončil Jan Žďárek (podle
hodnocení poroty skončil na čtvrtém místě), třetí
nejlepší byla Alena Stráníková. 

Nechyběla ani oblíbená soutěž bábovek. Letos se
jich sešlo úctyhodných padesát. Nejchutnější bá-
bovku upekla Kristýna Soblová ze Semína, nej-
krásnější bábovka byla od Lenky Jandíkové
z Litomyšle a celkově nejlepší bábovka patřila
Pavle Pechové z Osíku u Litomyšle. 

Samozřejmě nechybělo ani nedělní sousedské ho-
dování na Smetanově náměstí. 

S jídly moderní české kuchyně připravenými podle
motta a tématu gastroslavností se setkávali 14 dní
také žáci a studenti v litomyšlských školních jídel-
nách Scolarest. Strávníci za jejich konzumaci ob-
drželi razítka na soutěžní kartu. Do finále postoupilo
30 školáků, ze kterých byl vylosovaný Daniel Král.
Ten se za odměnu podívá do České televize. Ostatní
soutěžící si alespoň pochutnali na dortu. 
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„Kdo k němu jednou čuchne, tak se rád vrací a vy-
chutná si zde dovolenou po každé stránce,“ po-
znamenal herec v duchu slavností. Přítomen byl
i šéfkuchař Miroslav Kubec. „Vařím každý den
doma pro ženu na další den, aby si nechodila ku-
povat chlebíčky,“ odpověděl na otázku, jak často
vlastně vaří. Kdo měl zájem, tak si kromě ku-
chařky mohl prohlédnout unikátní výstavu věno-
vanou Magdaleně Dobromile. 
Kulturní program nabídl od všeho trochu. Stejně
tomu bylo i ve stáncích, kde se prezentovali svým
kulinářským uměním školy, hosté ze spřátelených
měst i restaurační zařízení. Zájem byl veliký,
o čemž svědčily dlouhé fronty a množství vyda-
ného jídla. Postaráno bylo o děti, které si měly

možnost zahrát na cukráře, pekaře i kuchaře.
A kdo si hraje, nezlobí, platí i pro dospělé. Ti si
mohli zasoutěžit hned několikrát. Největší zába-
vou bylo vaření gulášů na Toulovcově náměstí,
kde se deset týmů v nejrůznějších kostýmech pre-
zentovalo v umění připravit v kotlíku toto oblíbené
jídlo. Úspěch slavil u poroty guláš z mladého
býčka vylepšený šípkovým džemem. „Byli jsme tu
už v loňském roce a tato soutěž nás zaujala.
Příště však přijedeme s větším kotlíkem, neboť
nás lidé vyjedli za deset minut,“ řekl Olin Bez-
chleba. Ten se svým týmem přijel až ze Zábřehu
na Moravě. S počtem startujících, jejich vystoupe-
ním i chutí gulášů byl spokojen organizátor akce.
„Určitě se těším i na příští ročník,“ poznamenal Jiří
Kohák a pozval přítomné na festiválek v srpnu vě-
novaný pro změnu pivu.  
Příznivců svíčkové, kteří přinesli své omáčky do
soutěže, bylo dvanáct. Překvapením pro mnohé
nebylo ani složení vítězného vzorku této národní
chlouby, jako spíše věk vítězky. U poroty totiž nej-
více uspěla teprve desetiletá kuchařka. „Naučila
jsem se ji od strašně hodné tety a výborný ku-
chařky,“ sdělila před udiveným publikem Kateřina
Novotná. Ta si převzala ceny za svůj výrobek
stejně jako další šikovní kuchaři. Posledním oce-
něným byla o den později i Pavla Pechová, která
upekla nejlepší bábovku z padesáti donesených

vzorků na náměstí. Nedělní soutěž však nebyla
hlavním důvodem setkání stovek lidí. Ti si přišli
posedět, popovídat a hlavně pochutnat na neděl-
ním obědě v podobě husičky s variací knedlíků
a zelí. U dobrého jídla a pití tak mohli zhodnotit le-
tošní gastronomické slavnosti, na které se mů-
žeme těšit i za rok. „Téma bude Hromový kořen,
jinak řečený špargl,“ prozradil na závěr Jan Pikna,
který hodnotí gastroslavnosti pozitivně a je rád za
spokojené návštěvníky. 

Petr Šilar, foto Jana Bisová a Petr Šilar
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Z DOPISŮ

Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli 

 V květnovém čísle Lilie jsem si se zájmem
přečetla dotaz známého litomyšlského historika
Martina Boštíka, směrovaný na radnici. Stejně
jako jemu, i mně nebylo jasné, jak vypadal pro-
ces schvalování projektu na úpravy v zámeckém
parku, v jízdárně i v dalších partiích v okolí
zámku. Proto chci touto cestou /a jen mírně iro-
nicky/ poděkovat autorům článku, který vznikl
jako reakce na Boštíkovu otázku, že i když mu
de facto neodpověděli, aspoň do problému
vnesli špetku světla. Odpovědnost architekta
Šépky a jeho kolegů z projektové kanceláře  sa-
mozřejmě nebyla žádným tajemstvím. Bylo by
zvláštní, kdyby se ukázalo, že se výsledek vlastní
práce  autorům projektu nelíbí. Cennější je proto
pro mne (a jistě i pro další čtenáře Lilie) zjištění,
že výslednou podobu parku i dalších partií v ex-
teriérech i interiérech v areálu zámku, kde byl
použit sklolaminát jako nejvýraznější prvek,
zřejmě vysoce hodnotí i bývalý starosta Michal
Kortyš a vedoucí odboru výstavby Antonín Do-

koupil. A že tímto oba dva bez rozpaků přizná-
vají, že proti tomuto řešení úprav v okolí pa-
mátky pod gescí UNESCO nijak neprotestovali
a nesnažili se projekt ovlivnit. Uvítala bych,
kdyby se k jejich vyjádření připojili i další městští
činitelé, kteří od počátku věděli, jak má podle
Šépkova projektu vypadat jízdárna, jakými ko-
ryty poteče voda v parku, jaký ráz bude mít ka-
várna v bývalé kočárovně. A kteří s tím byli
srozuměni natolik, že stejně jako jejich kolegové
necítili potřebu o budoucí podobě zámeckého
areálu diskutovat s občany a případně se zasadit
o změny. Zejména bych uvítala, kdyby se k tomu
vyjádřil současný starosta Radomil Kašpar. Asi
by stačilo pár slov, podle mne by nikdo netrval
na obdobně rozsáhlém textu, jakého se čtená-
řům Lilie dostalo od jeho předchůdce a spoluau-
torů květnového článku. Žádný střípek historie
našeho města, který se podaří zaznamenat pro
naše děti a vnuky, totiž není zbytečný.

Helena Zemanová

 Ještě jednou laminát…
Minulý měsíc jsem poslala do Lilie svůj názor na
laminát v areálu zámecké zahrady a čekala, zda
článek vyvolá nějakou reakci. Když mi kama-
rádka psala, že reakce je a že laminát má prý
asociovat jantar a areál renesančního zámku je
přirovnáván k vysílači na Ještědu, myslela jsem
si, že si dělá legraci. Nedělala. Přečetla jsem si
tedy reakci na můj článek a hned se mi začaly
honit hlavou různé myšlenky. Z odpovědi jsem
se dozvěděla, že odpovědnost za rozhodnutí
byla ponechána p. Šépkovi, neboť jako architekt
přece ví nejlépe, co vlastně dělá, a rozhodnutí
o operaci přece také ponecháváme na lékaři.
S tímto tvrzením absolutně nesouhlasím, neboť
pokud nebudu souhlasit s léčebným postupem,
mám přece právo se k němu vyjádřit, konzulto-
vat problém s dalším odborníkem, odmítnout či
změnit lékaře. Před 14 dny jsem opět navštívila
Litomyšl se svou dcerou, kterou jsem mj. též za-
vedla do zámecké zahrady, aby si použitý lami-
nát prohlédla a vyjádřila svůj názor. Po pohledu
do laminátové kavárny pravila, že jí její vybavení
připadá jak ve 2. světové válce. Přírodní amfi-
teátr musel ze zahrady zmizet, protože prý ne-
zapadal do historických souvislostí zámku, ale
laminát do nich zapadá?? A že by připomínal
jantar??? Mně tedy opravdu ne. Jízdárna zámku
je též prý vybavena vestavěným laminátem (to
jsem ještě na vlastní oči neviděla) a prý se tomu
říká jantarová komnata. Jestliže by jantarová

komnata měla vypadat jako laminát, pak jsem
opravdu ráda, že se ještě nenašla. Řada odbor-
níků prý použití laminátu chválila – co tedy
umístit do zámecké zahrady ceduli „Vstup jen
pro odbornou veřejnost”? A kdo to vůbec od-
borná veřejnost je? Myslela jsem, že revitalizace
zámecké zahrady je pro širokou veřejnost a ne
pouze pro odborníky. V souvislosti porovnání
opláštění ještědského vysílače laminátem
a zámku mi na mysl přišla taková absurdita. Co
kdyby se zámek také oplastoval v trendu 21. sto-
letí - dobře by se udržoval a nebyl by problém
s opravou sgrafit. Zodpovědně jsem si chtěla na
internetu prohlédnout obrázky zámecké za-
hrady, abych se ještě jednou přesvědčila, zda se
mi ten laminát opravdu tak nehorázně nelíbí,
jenže např. na stránkách města ve fotogalerii nic
takového nenajdete! Ani v představovaných dí-
lech p. architekta Šépka ne. Proč, když je to ta-
ková rarita, kterou chválí odborná veřejnost?
Vím, že laminát není novým materiálem. Vzpo-
mínám si, že jako dítě jsem se na litomyšlské
plovárně klouzala po laminátové skluzavce. Taky
se z laminátu vyráběly autobusové zastávky…a
teď ho máme kolem zámku. Je pravda, že čas
ukáže, zda si lidé zvyknou, nebo zda laminátové
prvky ze zahrady časem zmizí. Já hlasuji pro to
druhé. A co vy, Litomyšláci a široká veřejnosti,
jaký je váš názor?? A najde se někdo z přátel
a obyvatel Litomyšle, kterým se použití laminátu
pro tyto účely líbí?                   Lenka Neškudlová

 Zámecké návrší? Neslyším!
V minulém čísle jsme měli možnost sledovat
téma Revitalizace zámeckého návrší aneb
(ne)oblíbený laminát. Zaujalo mě, jak lze jedno-
duše položené otázky složitě nezodpovědět,
a využívám rovnou nabídky poslední věty:
„pokud nám dáte k dispozici nějaký vzor, rádi se
s ním seznámíme.” Budiž tedy. Jmenuje se Efek-
tivní participativní navrhování (kurz je možné
absolvovat např. na FA ČVUT v Praze, viz
http://www.gis.cvut.cz/) a vychází z jednodu-
chých premis: 1. Občané jsou odborníci na to, jak
chtějí žít. 2. Architekti a plánovači vědí, co a kde
je k tomu potřeba mít. Výsledkem pak je proces
participace veřejnosti jako cílená příprava komu-
nikace - získání potřebných informací od lidí,
jichž se projekt týká, ve vhodné fázi plánování.
Role jsou tedy dány. 
Problém může nastat (a zde nastal) při jejich
směšování. Opravdu lékaři neradím, jak mě má
léčit. Na druhou stranu i on se mě před stano-
vením diagnózy pečlivě vyptá, s čím přicházím,

protože špatné čtení symptomů by mohlo mít
fatální následky pro nás všechny. A tak se přiro-
zeně stará. Vysvětluje mi situaci, proces léčby,
seznamuje s variantami, předjímá výsledky. A já
mu věřím, protože jde o vklady nás obou, ne-
předpokládám, že mi bude řezat nohu, když mě
bolí ruka. V případě zámeckého návrší ale nikdo
nevíme, jaké zadání architekt od koho a na zá-
kladě čeho dostal. Jaké vstupy měl od lidí, od
jaké cílové skupiny (ironicky mě napadají sokol-
níci, vodáci a bezdětní horolezci), neviděli jsme
varianty návrhu a ani jsme nedávali nikomu
zpětnou vazbu, jejímž výsledkem by bylo vý-
sledné řešení. S žádným systémem shromažďo-
vání podkladů jsme se nesetkali, s tématem
nebylo cíleně pracováno (co dělala Lilie?!?),
a dokonce ani nyní, kdy byl položen konkrétní
a přímý dotaz, se člověku odpovědi nedostalo.
Není to nedostatkem času nebo peněz. Je to ne-
dostatkem zájmu o lidi, nerespektu a pýchy. 
Co tedy? Radnice se nesmí divit, že její přezíravý
postoj je vnímán neblaze. Genius loci rodiště,

domova s rodinou, spolužáky a kamarády v nás
zanechávají nesmazatelnou stopu, je to hluboké
a niterné tajemství každého z nás. Tento obraz
si v sobě neseme, zde se začala budovat naše
vnitřní identita, tady se rodil pocit jistoty a bez-
pečí, ke kterému se neustále - a čím jsme starší,
tím intenzivněji vracíme. Toto je dobré respek-
tovat! Litomyšl je pro 10 000 lidí domovem
právě s těmito hodnotami a potřebami. Nejsou
a nechtějí být loutkami v divadle někoho jiného,
byť s krásnými kulisami, nikdo nechce žít ve
zlaté kleci, Litomyšl jako marketingový produkt
je nezajímá, protože pro ně je to domov! Až se
toto radnice naučí respektovat, přinese to úlevu
nám všem. Mohli bychom začít třeba tak, že by-
chom dostávali věcné odpovědi na vznesené do-
tazy, co říkáte?                     Marcela Boštíková

Odpověď:
V minulém čísle Lilie se sešly hned dva články
na téma Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli, přesněji na laminátové prvky, které jsou
jeho součástí. Odpověď však některé čtenáře
neuspokojila, a tak zde máme k laminátu další
příspěvky. Položili jsme tedy několik otázek ve-
doucímu oddělení rozvoje Městského úřadu Li-
tomyšl Antonínu Dokoupilovi.  

 Pane Dokoupile, jak je to tedy s expertní ko-
misí? Byla, nebyla?
Expertní komise nebyla jmenována. V minulém
čísle Lilie byla tato problematika popsána. Jediná
možná forma takovéto komise je odborná po-
rota jmenovaná pro posouzení návrhů v archi-
tektonické soutěži. Byla ale vypsána pouze
obchodní soutěž, ve které se soutěží o nejnižší
cenu za vypracování projektové dokumentace.
V rámci takovéto soutěže se posuzuje pouze ce-
nová nabídka, nikoliv navrhovaná řešení.

 Proč nebyla jmenována následně jiná komise,
která by posoudila navržené řešení?
Korigovat zodpovědného projektanta jinými ar-
chitekty by bylo velmi nestandardní a v praxi to
takto nefunguje. Kdo by potom nesl odpověd-
nost za navržená řešení? Jak by byla řešena
např. autorská práva?

 Proč se zvolila obchodní soutěž?
Vyhlásit architektonickou soutěž na projekt Re-
vitalizace zámeckého návrší v Litomyšli, v níž
bychom vybírali z více návrhů, by byl časově
a logisticky nesmírně náročný úkol. A město by
muselo především uvolnit odpovídající pro-
středky na její uspořádání (podle regulí České
komory architektů by to byla částka v rozsahu 7
– 14 milionů Kč). To vše v době, kdy Litomyšl ne-
měla přislíbenou žádnou dotaci a celá investice
mohla přijít vniveč. Architektonická soutěž by
také trvala nepoměrně delší dobu, a kdybychom
nestihli žádost podat včas, přišli bychom o šanci
dotaci získat. Někteří pisatelé už mají určitou
spolupráci s městem za sebou a vědí, že získat
dotaci není jednoduchá záležitost.

 To tedy znamená, že městu byla předložena
jednotlivá řešení objektů, nikoli více návrhů na
jeden objekt? 
V rámci obchodní soutěže je předložena pouze
cenová nabídka. Návrh neexistuje žádný a s ví-
tězem soutěže musíte podepsat smlouvu. In-
vestor pro výběr projektanta zadává pouze co
by chtěl v projektu řešit (například vyzvednout
potok v zahradě na povrch tak, aby se stal sou-
částí po celé jeho délce), nikoliv materiálovou
nebo technickou formu. 

 Kdo na proces výběru architektů a koordinaci
jednotlivých řešení za město dohlížel?
Zástupci investora v dané problematice byli
především Michal Kortyš, Antonín Dokoupil a Ivo
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Česká inspirace slaví 20. narozeniny 
Český Krumlov, Hradec Králové,
Kutná Hora, Litomyšl, Polička a Telč –
šest měst, která v létě 1995 založila
sdružení s názvem „Česká inspirace”.
V roce 1999 přistoupila Třeboň
a téměř dva roky mohla Česká inspi-
race používat reklamní slogan „sedm
z nejkrásnějších českých měst”. Sed-
mička se však na přelomu prázdnin
2001 zakulatila na osmičku – valná hromada
rozhodla o vstupu Jindřichova Hradce. Současně
se vstupem osmého města však vyslovila valná
hromada souhlas s tím, aby byl zakončen proces
přijímání nových členů do sdružení. Život však
přináší změny a díky odchodu Českého Krum-
lova (k 1. lednu 2005) bylo možné inspirační
dveře opět pro jedno město otevřít. Tím nej-
mladším členským městem se stal západočeský
Cheb – město s tisíciletou tradicí.  
Některá z členských měst jsou větší a za hrani-
cemi známější, další menší a dosud méně
známá, jedno však mají společné – nepřehléd-
nutelné architektonické a kulturní dědictví, díky
kterému svým významem daleko přesahují hra-
nice svých regionů.     
Cílem sdružení Česká inspirace je podpora roz-
voje cestovního ruchu se zaměřením na kulturní
nabídku sdružených měst. Předmětem činnosti
je tedy společná propagace historie a kultury
v jednotlivých městech navzájem, v ostatních
městech České republiky, ale také v zahraničí. 
Sdružení Česká inspirace však nejen prezentuje
kulturní nabídku jednotlivých měst, ale také se
na ní aktivně podílí. V minulosti sdružení zorga-
nizovalo mnoho putovních výstav, kulturních
a vzdělávacích akcí či koncertů.  
Původní motto „Za kulturou nejen do Prahy”
bylo v souvislosti s novou marketingovou stra-
tegií změněno na „Města plná života”, což

přesně vystihuje aktivity sdružení
i jednotlivých členských měst. 
V oblasti propagace je důležitým
partnerem sdružení cestovní kance-
lář Čedok. Čedok prezentuje členská
města ve svých incomingových kata-
lozích a poté do těchto měst vozí své
klienty. Mezi nejdůležitější úkoly
České inspirace patří vydávání a dis-

tribuce propagačních a informačních materiálů.
Každoročně je realizován Kulturní kalendář
České inspirace, který nejen představuje jednot-
livá města a jejich pamětihodnosti, ale také láká
návštěvníky na konkrétní akce. Kalendář akcí
doplňují další tematické brožury – například In-
spirační víkendy, Inspirace pro rodiny s dětmi či
Inspirace pro milovníky umění. Sdružení organi-
zuje také nekonečnou kvízovou soutěž (na webu
www.ceskainspirace.cz) a uživatelům chytrých
mobilních telefonů nabídlo soutěž Geofun.
V současné době probíhají v jednotlivých měs-
tech tzv. Ozvěny festivalů – tedy ukázka festi-
valů z jednotlivých členských měst v jiných
městech (např. Prázdniny v Telči tentokrát v Li-
tomyšli).  
Význam České inspirace podtrhl při založení
i Václav Havel
„Představit bohatost národní i regionální histo-
rie a kultury si vytklo za cíl nové sdružení měst
s názvem „Česká inspirace”. V podtitulu své čin-
nosti mají zakládající města Kutná Hora, Hradec
Králové, Litomyšl, Polička, Telč a Český Krumlov
větu „za kulturou nejen do Prahy”, což ale vůbec
neznamená, že by se lidé v uvedených městech
chtěli pouštět do boje s větrnými mlýny v po-
době nadmíru bohatého kulturního života na-
šeho hlavního města.”
„Chceme zdůraznit existenci jiných, menších
měst a jejich širokou kulturní nabídku přiblížit

návštěvníkům z celého světa. Nejde jen o kul-
turu ve své nejvyšší, profesionální podobě, ale
i o každodenní krásy menších měst, jejich archi-
tektonické skvosty zahalené do plášťů nových
pastelových barev i ty staré, oprýskané stale-
tími, zahrádky a okna plná barevných květů a je-
jich obyvatele”, říkají zakladatelé sdružení.
O významu České inspirace nepochybuje ani
prezident republiky Václav Havel, když uvádí:
„K historické tradici českých zemí a střední Ev-
ropy vůbec patří zvýšený duchovní a kulturní vý-
znam malých měst. Ve vzniku sdružení vidím
cestu k přirozené pluralitě, decentralizaci, pe-
strobarevnosti života."
Oslavy 20. výročí od založení České inspi-
race proběhnou v Telči
Zakládací listina svazku obcí Česká inspirace
byla podepsána 5. července 1995 právě v Telči.
Také z tohoto důvodu se hlavní oslavy 20. naro-
zenin budou konat v tomto turisticky oblíbeném
městě. Otcové zakladatelé i další Čechoinspiráci
zavzpomínají na to, jak to všechno začalo v re-
stauraci U Marušky, společně zahájí v Městské
galerii Hasičský dům výstavu Galiny Flesichman-
nové Obrazy a při koncertu telčského rodáka
Jana Smigmatora na náměstí Zachariáše
z Hradce pronesou zástupci členských měst
České inspirace slavnostní přípitek. Ptáte se kdy
přesně? Slavnostní setkání se uskuteční v rámci
festivalu Arts&film v pátek 12. června 2015 a vy-
vrcholí slavnostním večerem, který bude spo-
jený s předáním cen na nádvoří Masarykovy
univerzity v Telči. Program bude pokračovat
i v sobotu. Zastavte se v našem prezentačním
stánku na náměstí Zachariáše z Hradce – odne-
sete si minimálně hromadu tipů na výlet a zají-
mavých pozvánek. 

Michaela Severová, 
manažerka svazku obcí Česká inspirace

Koukol. K navrženým úpravám se samozřejmě
vyjadřovali zástupci památkové péče. Pro nás
bylo velmi důležitým parametrem to, že na na-
vržená řešení byla památkáři vydána příslušná
souhlasná závazná stanoviska.

 Připomínka, že projekty nebyly veřejnosti pre-
zentovány, ale není pravdivá…
Všechny projekty byly veřejně prezentovány.
Ještě předtím probíhala rozsáhlá pracovní se-
tkání s architekty za účasti různých zaintereso-
vaných skupin (památkáři, Smetanova
Litomyšl…). Co se týká participace opravdu ši-
roké veřejnosti na projektech - v této záležitosti
máme jistě rezervy. Podobné diskuze jsou dlou-
hodobým procesem a na to, bohužel, nebyl,
z důvodu blížícího se termínu podání žádosti,
čas.    

 Dá se přesně říci, kdy byly návrhy architektů
odsouhlaseny?
Jednotlivými milníky by mohly být data propla-
cení faktur za dílčí stupně projektové dokumen-
tace. Ale protože se návrhy v každém stupni
dopracovávají a upřesňují, je proces připomín-
kování a schvalování téměř permanentní.

 Bylo použití laminátu jednomyslně přijato? 
Názor na použití laminátů byl a stále je více než
nejednoznačný. V průběhu zpracování návrhu
byly posuzovány i jiné realizace s použitím lami-
nátu, a to jak v České republice, tak např. i v Ně-
mecku (interiér knihovny v Cottbusu).
Akceptovat použití laminátu nebylo pro nikoho
ze zástupců investora jednoduché. Nakonec
jsme dali důvěru projekčnímu týmu, který skon-

čil na třetím, resp. druhém místě v mezinárodní
soutěži na Národní knihovnu v Praze. Architekti
trvali na předloženém materiálovém řešení a my
jsme se nakonec podřídili. Případná výměna
projekčního týmu (a vysoutěžení nových zpra-
covatelů dokumentace) by byla z časových dů-
vodů nerealizovatelná a se vší
pravděpodobností by celá jim svěřená část zá-
meckého návrší nebyla zařazena do dotačního
titulu.
Celý projekt Revitalizace si vyžádal více jak de-
setileté úsilí a na velikost takového města, jakým
je Litomyšl, to byl a stále je poměrně složitý
úkol. Jedná se o největší dotační titul v její novo-
dobé historii. Národní kulturní památka v centru
živého kulturního města byla zdevastována tak,
že nestačilo ani dvacet let obnovy a více jak půl

miliardy korun na to, aby byla kompletně stabi-
lizována.
Téma laminát ovšem zastiňuje projekt jako
celek. Za cca 400 milionů korun se opravilo zá-
mecké návrší a vrátil se na něj život. Rozjíždějí
se navazující programy. Kostel, který byl v dezo-
látním stavu, získal svoji minulou krásu. Není po-
chyb, že pokud by se nepodařilo získat
evropskou dotaci, nyní by se v Litomyšli vedla di-
skuze o tom, jak je možné, že město rekonstrukci
památek nezajistilo. Důkazem toho je debata
o zámku, který se opravit nepovedlo, což mnozí
zazlívají právě městu, a to i přesto, že se jedná
o majetek Národního památkového ústavu a Li-
tomyšl se snažila do poslední chvíle tento objekt
v projektu udržet. 

Ptala se Jana Bisová

Reakce provozovatele „kabelové” televize 
Pan Pulkrábek se ohrazuje proti údajné nálepce
„stěžovatele”. A to i přesto, že Rada pro rozhla-
sové a televizním vysílání v dopise adresovaném
panu zastupiteli označuje jeho podnět jako stíž-
nost. Koneckonců, na posledním zastupitelstvu
sám řekl, že bude žalobníčkem rád. 
Podobně, i když on tvrdí opak, mohu říci, že vy-
sílání z produkce regionální CMS TV je ve svém
celku zcela vyvážené a objektivní! Pokud se
snad stalo, že jednotlivý pořad o chystané vy-
hlášce k hazardu byl tzv. „nevyvážený”, nezna-

mená to, že by obsahoval nepravdy! Navíc,
pokud bylo vyznění jiné, než je většinový názor
starosty a zastupitelstva, tak jaká jsme to asi
hlásná trouba radnice???
Občas zaslechnu, že ten Pulkrábek má i v něčem
pravdu, jenže to bývá bohužel jen to pověstné
zrnko pravdy smíchané s tunou lží a polopravd.
Stačí číst na politických dvoustranách Lilie. 
Slunečné dny bez kyselých hroznů hlouposti a ne-
snášenlivosti všem Litomyšlanům za redakci re-
gionální televize CMS TV přeje Petr Horák
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Po stopách let minulých - díl 42.
Květen 1945 – 2. část

SERIÁL

Příjezd průzkumného vozidla ke křižovatce na Če-
skou Třebovou.

Přátelské setkání na náměstí. Přijeli také vojáci československé jednotky. Projev zástupce čsl. jednotky u litomyšlské věže.

Snímek z přivítání na náměstí. (vlevo)
Československá posádka v tanku.

Pohled na fotografa. (vlevo)
Kluci sledují, jak to ve vojenském vozidle vypadá.

Sokolovna byla za války obsazena německými vo-
jáky.

Prostor v okolí sokolovny za okupace. Německé zátarasy byly na několika místech. Německá hrozba občanům 

Při vítání nechyběly kytice bezu.Vítání na konci Tyršovy ulice.

Kolem příjezdu sovětských vojáků v květnu 1945
je mnoho fotografií. Ubývá ale občanů města,
kteří tyto události pamatují. Proto ještě jednou
rok konce války připomínáme. Zejména proto, že

Litomyšlí projížděli také vojáci československé
jednotky. Zastavili se také na náměstí a uvádím
některé snímky. První sovětští vojáci zastavili na
konci Tyršovy ulice a byli vřele přivítáni.

V závěru několik diapozitivů z kina, které se pro-
mítaly v závěru války. 

Připravil Miroslav Škrdla

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Nové knižní tituly
v městské knihovně
Cornwell - Prázdný trůn, Lindhout - Dům v nebi,
Antonín Martin - Kladivo na čaroděje, Nesbo Jo
– Policie, Nováková - Tančila jsem s démonem,
Maléřová - Dopis Cyranovi, Dehningová - Karib-
ské spojky aneb…, Žamboch – Seržant, Abbott
Rachel - Spi sladce, Berry Steve - Lincolnův
mýtus, Laurens - Nevinné potěšení, Za vraždou
hledej ženu, Dán Dominik – Básník, Zídek Jiří -
Bídníci.cz, Laam Jennifer - Carova tajná dcera,
Briggs - Mihotavé stíny, Genova Lisa - Pořád
jsem to já, Sekyrka Pavel - Bez soudu, Kubešová
- Kapky štěstí a naděje, Vavřík Jan - Kolotoč stra-
chu, Wurmová Monika - Slzy prodaných dívek,
Serrano - Sladká nevděčnice, Sanghani – Panna,
Chase Emma – Zaskočený, Des Horts - Carti-
erova pateřice, Lynn J.- 1980 - Důvěřuj mi, Kes-
sler Leo - Kladivo bohů, Jemelík - O skrytých
životech, Kosačík Tomáš - Jak jsem zhubl 27 kg…
, Končický - Bez nároku na slávu, Moravcová Eva
- Delikvence mládeže, Hazdra Zdeněk - Šlechta
ve službách, Bajgar Zdeněk - Akce Budujeme
Slezsko, Glockner - Císařův prezident, David Petr
- Malý špalíček výletů, Kendíková - Krok za kro-
kem s…, Šírová-Motyčková - Pozapomenutá
místa, Králová Ingrid - Vaříme „levně a chutně",
Kneblová Hana - Život českých panovníků, Buck
Shannon - Přírodní kosmetika, Briscoe Susan -
Patchwork & quilting, Power Jean - Malé korálky,
nápadité…, Pauling Linus - Jak déle žít a lépe se…

červen 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

135 let - 21. 6. 1880 zemřel v Roztokách u Prahy
FRANTIŠEK AUGUSTIN BRAUNER, rodák lito-
myšlský, neohrožený zastánce českých práv,
autor mnoha knih. Představitel roku 1848. Má pa-
mětní desku na domě čp. 91 na Smetanově ná-
městí.
135 let - 10. 6. 1880 se narodila v Litomyšli BO-
ŽENA JIRÁSKOVÁ JELÍNKOVÁ, malířka, dcera
spisovatele Aloise Jiráska.
115 let - 17. 6. 1900 se narodil v Hlinsku KAREL
LIDICKÝ, český sochař, autor pamětní desky
Q. Hodury na ul. B. Němcové.
115 let - 3. 6. 1900 se narodil v Novém Městě na
Moravě VINCENC MAKOVSKÝ, sochař. Vytvořil
pomník A. Jiráska na počátku Olivetské hory pod
budovou muzea.
95 let - 11. 6. 1920 se v Litomyšli narodil JIŘÍ
KAREN (vl. jménem L. PODMELE), básník, vydal
několik básnických sbírek, z nichž jedna je věno-
vána Litomyšli.
80 let - 21. 6. 1935 zemřel v Plotištích u Hradce
Králové KAREL ŠŤASTNÝ, malíř, grafik, rodák li-
tomyšlský. Působil v Litomyšli jako profesor v le-
tech 1871-1930. Jeho obrazy jsou v městské
galerii a v soukromých sbírkách. Nadšený pra-
covník Sokola.

590 let - Litomyšl byla obsazena radikálním
křídlem husitů-sirotky v roce 1425. Vedl je
hejtman Jeník z Mečkova.
345 let - Roku 1670 byl založen kostel sv.
Anny v prostoru dnešního hřbitova.
110 let - Od roku 1905 je v provozu Smetanův
dům, kulturní stánek města. Do té doby tam stál
hostinec Karlov s divadelním sálem. 
70 let - Ve Smetanově domě se v srpnu 1945
konal slavnostní večer na počest 100. výročí
narození Magdaleny Dobromily Rettigové a
zároveň se přejmenoval Spolek slovanských žen
na Spolek paní a dívek.
65 let - Městské historické jádro bylo roku
1950 zařazeno do skupiny památkových rezer-
vací měst. Připravil Miroslav Škrdla 

Akce připomněly 70. výročí
od konce 2. světové války
Začátkem května si také Litomyšl připomněla 70.
výročí konce 2. světové války a osvobození naší
vlasti. Připraveno bylo hned několik akcí, které růz-
ným způsobem od 5. do 9. května přibližovaly udá-
losti roku 1945 a války vůbec. 
V úterý 5. května se v zámeckém pivovaru usku-
tečnil Vzpomínkový večer, který přednáškami, vý-
stavou i účastí nadšenců historie v dobových
uniformách nedal na květnové události zapome-
nout. „Základním odkazem je upozornění na hrůzy
války. Byla to brutální záležitost, která přinesla
ohromné ztráty, strádání, utrpení... Obětí až 100
milionů a na Litomyšlsku kolem 170. Je potřeba na
to upozornit,” uvedl ředitel litomyšlského archivu
Oldřich Pakosta, který prezentoval svoji přednášku
o květnových dnech roku 1945 v Litomyšli. Na
stejné téma hovořil i dopoledne téhož dne, kdy se
akce účastnily školy. „Chtěl bych, aby si děti uvě-
domily 70 let od konce války v Evropě, aby si od-
nesly informaci, jak události probíhaly den po dni
od 1. do 9. května do příjezdu Rudé armády,” pro-
hlásil ředitel archivu. „Nejzajímavější pro mne bylo,
jak Němci vraždili místní obyvatele. V dějepise
jsme k tomuto tématu ještě nedošli. Zajímám se
o německou techniku, která byla vyspělá,” reago-
val osmák Václav Chaloupka ze Základní školy
v Cerekvici nad Loučnou. 
Kromě přednášky Oldřicha Pakosty a vzpomínek
pamětníků na válečné události vypovídaly mnohé
i vystavené zápisy z kronik, kopie historických do-
kumentů a fotografie. „O půl jedné objevil se na
náměstí první průzkumný ruský pancéřovaný
automobil, kterému se podařilo projeti kolem
prchající německé armády… Jásot obyvatelstva če-
kajícího toužebně na tento okamžik letěl v ústrety
prvním sovětským vojákům. Před budovou nové
radnice vítá nadporučík Svoboda osvoboditele
z německého jha, občanka Malá podává jim kytici,”
píše se v jednom ze zápisů v Pamětní knize města
Litomyšle k příjezdu ruské armády do Smetanova
rodiště. Hosté Vzpomínkového večera si navíc vy-
slechli přednášky o bombardování Pardubic nebo
o působení letců RAF a spojenců, zhlédli doku-
ment zachycující litomyšlské květnové dny před
70 roky natočený panem učitelem Hendrychem
nebo si prohlédli makety vojenské techniky či
zbraně. „Program se trošičku změnil. Původně
jsme zde měli mít paní Ing. Vlastu Šiškovou, man-
želku generála Aloise Šišky, zvali jsme pana gene-
rála Bočka. Oba se omluvili,” vysvětlila ředitelka
městské knihovny Jana Kroulíková, jedna z orga-
nizátorek akce, a dodala: „Je to taková vzpomínka
na všechny, kteří se podíleli na odboji, kteří bojo-
vali proti nacistům, ať už na východě, nebo na zá-
padě, ať už to byli vojáci, nebo civilisté.” 
Vzpomínkový večer organizovalo město Litomyšl,
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli,
Letecko-modelářský klub Litomyšl, Městská kni-
hovna Litomyšl a pan M. Tivodar.
O dva dny později vzpomenuli pietním aktem
sedmdesátileté výročí ukončení 2. světové války
i sokolové. Pamětní deska v sokolovně totiž připo-
míná 27 sokolů popravených a umučených během
války. V sobotu 9. května připravila vzpomínkovou
akci také ZO KSČM Litomyšl. „Je důležité si hrůzy

války připomínat, protože my mladí jsme je neza-
žili a ani naši rodiče. Abychom se poučili a nikdy
se nic podobného neopakovalo. Musíme být hrdi
na to, že je 70 let mír a uctít památku lidí, kteří za
to padli v boji,” prohlásila ve svém proslovu pos-
lankyně Květa Matušovská. Po úvodním položení
věnců k pomníku ruských vojáků na litomyšlském
hřbitově se program přesunul k sokolovně, kde
byly vystaveny dobové fotografie a další materiály
připomínající působení partyzánského oddílu Sta-
lin a Viktora Alexejeviče Osipova. Kromě toho si
návštěvníci mohli prohlédnout výzbroj a výstroj
příslušníků Rudé armády a vojáků 1. českosloven-
ského armádního sboru v SSSR, tzv. Svobodovy
armády, zejména pěchotní zbraně používané tě-
mito vojsky. „Jsou tu exponáty vojsk, která osvo-
bodila Litomyšl. Zbraně. Fotografie jsou ze sbírek
archivu a muzea a soukromých osob. Dále kopie
válečných plakátů,” upřesnil Max Olšan, fanoušek
historie. 
V městské knihovně bylo navíc možné do
20. května zhlédnout modely vojenské techniky
2. světové války od Jiřího Horského a Adama
Kubeše z modelářského kroužku při Domě dětí
a mládeže Litomyšl a výstavu knih s tematikou
2. světové války. 

Jana Bisová, foto Petr Šilar a Jana Bisová

Dne 12. května 2015 jsem se synem navštívil Li-
tomyšl na památku mého zesnulého otce Rona
Bowleyho, vojáka britské armády, který prochá-
zel vaším městem 14. února 1945. Bylo mu tehdy
24 let, byl válečným zajatcem a členem ne-
chvalně známého pochodu smrti z Polska do Ně-
mecka. V jednom deníku byl k tomuto dni
nalezen následující záznam: „Zde se kolona se-
tkala s takovým přijetím civilního obyvatelstva,
že vzniklo málem srocení. Chléb, jablka, sladké
pečivo atd. muže doslova zasypaly." 
Moje rodina by vám ráda vyjádřila svoji vděčnost
za podporu, které se dostalo mému otci a jeho
druhům v jejich boji za přežití tohoto pochodu. 
Můj syn a já jsme byli rádi, že jsme viděli Litomyšl
70 let poté, co se tyto události odehrály. Pokud
by někdo ze čtenářů Lilie měl informace o 14.
únoru 1945, budu rád, pokud je zašle na e-mail:
ianbowley@btinternet.com. Bohužel, neumím
česky.                       Ian Bowley, Consett v Anglii

Snímek z návštěvy koncentračního tábora 
v Sosnice v Polsku v roce 2009. 
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 6. 6. MUDr. Kašparová
Ne 7. 6. MUDr. Přichystalová
So 13. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 14. 6. MUDr. Přichystalová
So 20. 6. MUDr. Sláma
Ne 21. 6. MUDr. Sláma
So 27. 6. MUDr. Paseková
Ne 28. 6. MUDr. Paseková
So 4. 7. MUDr. Sláma
Ne 5. 7. MUDr. Sláma                  
Po 6. 7. MUDr. Slavík                      

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

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

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
6.-7. 6. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
13.-14. 6. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
20.-21. 6. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
27.-28. 6. MUDr. Králová Zdena 
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
4.-5. 7. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
6. 7. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635

ROZPIS SLUŽEB Spolek lékařů Litomyšl - část 3.

Spolek lékařů Litomyšl je spolupořadatelem Me-
zioborové konference Litomyšlské nemocnice,
jejíž 10. ročník byl uspořádán v r. 2014, a spolu-
pořadatelem Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
na téma Astma bronchiale, které pořádá Ústav
klinické imunologie a alergologie FN Hradec Krá-
lové, Alergologie FN Brno – Bohunice, Česká
pneumologická a ftiseologická společnost a Slo-
venská pneumologická a ftiseologická společ-
nost - v květnu r. 2015 se uskuteční již 14. ročník
Setkání, jehož zakladatelem a organizátorem je
dlouholetý člen Spolku lékařů Litomyšl prim.
MUDr. Jiří Novák. Ve spolupráci s očním odděle-
ním Litomyšlské nemocnice se Spolek lékařů po-
dílí na organizaci ophtalmologických kongresů
pořádaných v Litomyšli.
Spolek lékařů Litomyšl nyní sdružuje 93 lékařů
různých odborností ze svitavského regionu
a zčásti i z Ústeckoorlicka a ve své činnosti se
kromě postgraduálního vzdělávání orientuje
především na prezentaci odborných informací
a na rozvoj mezioborové spolupráce zdravot-
níků, vytváří prostor pro vzdělávací a předná-
škovou činnost mladých lékařů a představuje
významné fórum pro setkávání lékařských ge-
nerací regionu.  Od září roku 2014 je v čele
Spolku lékařů nově zvolený výbor, jehož předse-
dou je prim. MUDr. Vladimír Líška, Ph.D., místo-
předsedou MUDr. Simona Leníčková a vědeckým
sekretářem prim. MUDr. Zoltán Kerekes. Pod-
zimní přednáškový program vyvrcholil dne 4. 12.
2014 jubilejním, v pořadí 400. přednáškovým ve-
čerem, na kterém proslovil odbornou přednášku
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., přednosta

stomatologické kliniky FN v Hradci Králové, na
téma Projevy celkových chorob v dutině ústní
a problematika tzv. fokální infekce odontogen-
ního  původu. Jeho perfektně prezentované
a bohatou obrazovou dokumentací doplněné
sdělení se setkalo s velkým zájmem přítomných
posluchačů a umocnilo slavnostní rámec jubilej-
ního večera. Dlouholetá koncepční odborná a or-
ganizační práce výboru Spolku lékařů Litomyšl,
vycházející z jeho zavazujících tradic, je spolu
s aktivním přístupem a zájmem členů o postgra-
duální vzdělávání a mezioborovou spolupráci
pevným základem a zárukou další úspěšné  čin-
nosti a rozvoje Spolku, na jehož akce je zvána
i široká lékařská veřejnost regionu.

MUDr. Jan Stacke

SERIÁL

Fotografie z přednáškového večera 11. 3. 2015, na
kterém prezentovali téma Ischemická choroba sr-
deční a možnosti léčby prof. MUDr. Ivo Šteiner,
CSc. , z Fingerlandova ústavu patologie FN Hradec
Králové a prof. MUDr. Jan Dominik, CSc., z Kardio-
chirurgické kliniky FN Hradec Králové (oba na
snímku prim. MUDr. Zoltána Kerekese).

30 let Kroužku Jihočechů
Kroužek Jihočechů si na své květnové schůzce
připomněl, že je to už 30 let, co se v Litomyšli
sešlo 17 osob, rodáků z různých koutů jižních
Čech a založilo zde kroužek, jehož činnost trvá
dodnes. 
Zakládající schůzka se konala 29. května roku
1985 v hotelu Dalibor a za prvního předsedu byl
zvolen pan Karel Randák. Náplň schůzek byla
obdobná jako u dnešního Kroužku Jihočechů –
přednášky, týkající se osobností, historie a růz-
ných zajímavostí jednak jižních Čech, jednak na-
šeho kraje, tj. dříve Východočeského a nyní
Pardubického.  Členové se scházeli jedenkrát za
měsíc a jednou za rok pořádali zájezdy, které si
později získali takovou oblibu a proslulost, že se
jich účastnili nejenom členové kroužku. Rozdíl
byl oproti dnešku v tom, že přednášky připravo-

vali nejen členové výboru, ale i řadoví členové.
Od září 1988 je vzorně vedena kronika kroužku,
která podává svědectví o jeho činnosti. Ve funkci
kronikáře se vystřídala řada osob, stejně jako na
postu předsedy. V našem čele stál po již zmíně-
ném p. Randákovi pan Pavlík, krátce jeho paní
Jarmila Pavlíková a poté řadu let manželka 1.
předsedy paní Alena Randáková. 
Věříme, že důkladnějšího ohlédnutí za činností
Kroužku Jihočechů, které připravujeme na záři-
jovou schůzku, se zúčastní nejen současní čle-
nové, ale i někteří ze zakládajících členů a také
noví zájemci. Vždyť podmínkou pro členství není
rodiště v nejjižnějším kraji naší republiky, ale
láska a obdiv k tomuto krásnému koutu Čech
a touha jej blíže poznat.

Jana Kroulíková, předsedkyně KJ

FCHL pořádá v Lidovém domě
víkendové základní

TANEČNÍ
PRO MLÁDEŽ

od 12. září 2015, soboty v 17 hod.

12 lekcí a závěrečný ples: 1300,-/os
při platbě do 30. 6. sleva 100,- Kč

Přihlášky na www.litomysl.charita.cz 
tel.: 731 460 663, 461 619 183/117

1. června 2015 uplynulo 20 let od otevření soukromé
veterinární ordinace na Tyršově ulici v Litomyšli. Rádi
bychom touto cestou poděkovali paní MVDr. Radce
Kabrhelové za odvahu a práci v dobách nelehkých za-
čátků a také obyvatelům domu čp. 234 – Jiřímu a Věře
Kladivovým a paní Janě Ludvíčkové za vstřícnost, toleranci a vždy ochotu ke spolupráci.
V neposlední řadě děkujeme vám, chovatelům a majitelům našich zvířecích pacientů,
za přízeň a důvěru, které si nesmírně vážíme a která je pro nás motivací pro další práci.

Jménem současného kolektivu
MVDr. Jiřího a Lenky Poláčkových a MVDr. Josefa Taberyho 

Jana Andrlová, veterinární technička a spoluzakladatelka ordinace

20 let veterinární ordinace
„na Tyršovce”
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Slova moudrých: Kořenem všeho zla je
nedostatek poznání.                      Konfucius

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Jakub Drobný, Ondřej Škraňka, Natálie
Marousková, Šarlota Schejbalová, Michal
Vavřín, Josef Čuma, Matyáš Kuchta,
Vilém Bartoš
Rodičům přejeme hodně radosti nad
dětskými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Margita Holcová, Zdenka Švecová
85 let – Ludmila Vojtová, Jitka Coufalová,
Marie Kynclová, Ludmila Němcová – Nová
Ves, Miloslava Vopařilová
90 let – Helena Irová
93 let – Marie Roučková
94 let – Marie Vacková
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Tomáš Němec, Javorník – Jaroslava Jení-
ková, Vysoké Mýto, Michal Tlapák, Hlinsko
– Lucie Kynclová, Pokřikov, Matěj Ši-
murda, Žďár n. Sázavou – Martina Bez-
chlebová, Žďár n. Sázavou, Petr Bartoš,
Ústí nad Orlicí – Nicole Chadimová, Sko-
řenice, Jan Slepička, Karle – Hana Nová-
ková, Karle, Tomáš Gavenda, Brno – Eva
Kurečková, Brno, René Šumpich, Pardu-
bice – Barbora Beránková, Pardubice,
Tomáš Jindra, Vysoké Mýto – Martina
Kunčická, Vysoké Mýto, Miroslav Svo-
boda, Morašice – Marie Šmolíková, Mora-
šice, Ladislav Vlčko, Turčianské Tep. –
Nina Kvasňovská, Zvolen, Jiří Nechvíle,
Osík – Dagmar Havlíková, Němčice, Pavel
Stříteský, Cerekvice n. L. – Veronika Jů-
zová, Cerekvice n. L., Petr Šverma, Javor-
ník – Jana Havířová, Svitavy, Lukáš Pirkl,
Ústí n. Orlicí – Anna Kadrmasová, Něm-
čice, Martin Petr, Opava – Anna Šafrán-
ková, Litomyšl, Milan Švec, Litomyšl –
Markéta Zahradníková, Oldříš, Vladimír
Atanasov, Praha – Zuzana Dočkalová, Li-
tomyšl, Jakub Skřejpek, Praha – Veronika
Kořenová, Praha
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Marie a Zdeněk Pohorští z Litomyšle
– Pohodlí.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miladou Pavlišovou (88 let), Ing. Ludvíkem
Surým (88 let), Zdeňkem Vomáčkou (44
let), Františkem Doubkem (82 let), Milosla-
vou Hanákovou (61 let) – Vlkov, Karlem
Štyndlem (76 let) – Pazucha, Ladislavem
Smutníkem (77 let) – Nová Ves, Josefem
Tomanem (84 let) – Kornice, Stanislavem
Klínským, který 1. května oslavil svých ju-
bilejních 85 let. 
Vzpomínáme.          Věra Kučerová, SPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Vzpomínáme, že se před

100 lety narodila v Dolním
Újezdu naše maminka Marie
Dvořáková, rozená Zavoralová.
Do Litomyšle se s rodinou při-
stěhovala v roce 1947 a většinu
života byla zaměstnaná v Se-
menářském statku v Litomyšli. Byla velmi hodná
a pracovitá. Kdo jste ji znali, vzpomeňte si na ni
s námi. S láskou vzpomínají 

dcera Marie a syn Jaroslav Dvořákovi
 Vzpomeňte si na Kamila

Novotného. 12. června uplyne
10 let, co mezi námi není. Tolik
nám chybíš, Kamčo.

rodina Novotná
 V květnu tohoto roku uply-

nulo 70 let od konce druhé
světové války v Evropě. Pod
záštitou města Litomyšle byla k tomuto výročí
připravena vzpomínková akce
(spojená s přednáškou Oldřicha Pakosty Po-
slední dny druhé světové války v Litomyšli), jež
se uskutečnila 5. května ve velkém sále zámec-
kého pivovaru – dopoledne pro žáky základních
škol, odpoledne pro veřejnost. Je vhodné podě-
kovat všem, kteří se vzpomínkového setkání ko-
naného pod záštitou města zúčastnili,
a organizátorům za jeho přípravu; jmenovitě
Městské knihovně v Litomyšli, Státnímu okres-
nímu archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, mí-
stnímu Letecko-modelářskému klubu, členům
klubů vojenské historie za účast v dobových uni-
formách, ukázku zbraní, dalšího dobového vo-
jenského materiálu a modelů dobové vojenské
techniky, dále pak leteckému archeologovi J. Po-
horelcovi za dodání filmu o bombardování Par-
dubic v roce 1944, členům Czech Spitfire Clubu
Jihlava za přednášku o účasti čs. letců v jednot-
kách RAF, ale hlavně pamětníkům za jejich vy-

stoupení – tedy pí V. Tivodarové (s reprodukova-
nou vzpomínkou jejího příbuzného z Ukrajiny,
příslušníka 1. čs. armádního sboru) a pánům
Škrdlovi, Cibulkovi, Jiráčkovi a Tauerovi. Velké
poděkování náleží podnikateli M. Tivodarovi za
poskytnuté pohoštění. Za přípravný výbor vzpo-
mínkové akce Oldřich Pakosta

 Vedení fotbalového oddílu TJ Jiskra Litomyšl
děkuje touto cestou za finanční podporu oddílu
v sezoně 2014/2015 generálnímu partnerovi
mládežnických mužstev - firmě Mach líhně a.s.
Litomyšl, dále městu Litomyšl, firmě Vodovody
Litomyšl spol. s r.o., Elkor Litomyšl, MUDr. V. Oli-
vovi a Ing. M. Leníčkovi.

Za výbor fotbalového oddílu TJ Jiskra Litomyšl
Antonín Zvěřina

 Chtěla bych tímto poděkovat panu doktoru
Machovi a primáři Vylíčilovi nejen za jejich od-
bornou péči při gynekologické operaci, ale i za
jejich úžasný lidský přístup.
Dále děkuji celému kolektivu gynekologického
oddělení za vzorné ošetřování a povzbuzení na
těle i duši. Můj velký dík patří i anesteziologické
zdravotní sestře J. Kaurové a doktoru Gregarovi.
Přeji vám všem hodně pracovních úspěchů
a spokojených pacientek.

Vaše vděčná pacientka L. Věnečková
 Dne 29. května tomu byl rok, co nás navždy

opustila naše drahá maminka paní Miluše Vopa-
řilová, která by se letos 26. 6. dožila 88 let.
Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za rodinu dcera Alena Dalihodová
 Chtěli bychom velmi poděkovat sestřičkám

z Farní charity Litomyšl, které nám svým profe-
sionálním, obětavým a laskavým přístupem po-
máhaly při péči o Josefa Zerzána. Bez jejich
podpory bychom to nezvládli. Sestřičky, z celého
srdce děkujeme a přejeme Vám mnoho sil, ener-
gie a dobré nálady při Vaší další práci.

Iva Vajrauchová s rodinou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Podobenství o soudci a vdově

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je
třeba se stále modlit a neochabovat: V jednom
městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si
nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která
k němu ustavičně chodila a žádala: „Zastaň se
mne proti mému odpůrci.” Ale on se k tomu
dlouho neměl. Potom si však řekl: „I když se
Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu
jí  k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi
sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.”
A Pán řekl: „ Všimněte si, co praví ten nespraved-
livý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo
svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají,
i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se
jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru
na zemi, až přijde?” 

(Lukášovo evangelium 8, 1-8)

Jako by od doby, kdy toto podobenství zaznělo,
neuběhlo 2000 let. Soudy jsou (alespoň u nás)
stále ve skluzu. Bohužel nejspíš i o některých
soudcích platí výše zmíněná charakteristika
a mnozí postižení, podobně jako ta vdova z po-
dobenství, se zatím marně dovolávají práva
a čekají na spravedlivý rozsudek. Dalo by se tedy
říci: Nic nového pod sluncem. A přece nakonec
vytrvalost té vdovy přinese ovoce. Jenomže
právě tady narážíme na určitý problém, který by
mohl vést k špatnému porozumění. Jestliže
vdova svými vytrvalými prosbami udolala ne-
spravedlivého soudce, tak i my podobně svými
modlitbami udoláme Boha, změníme jeho vůli?
Vyhoví nám jen proto, aby měl od nás pokoj? To

důležité v tomto podobenství je to, že nás vy-
zývá, abychom ve svých modlitbách byli trpěliví
jako ta vdova, ale zároveň jasně říká, že Bůh,
který má o nás zájem, se podstatně liší od onoho
nespravedlivého soudce, kterého zajímá jen jeho
vlastní klídek a pohodlí. Na jiném místě v Matou-
šově evangeliu (6,8) Pán Ježíš o Bohu říká:
„Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho
prosíte.” Ale není to vlastně v rozporu s výzvou
tohoto podobenství? Má pak vůbec cenu se
modlit? 
Jeden vtip říká: „Chceš Boha rozesmát? Seznam
ho se svými plány!” Proto je asi potřebné zmínit,
co je opravdová modlitba. Není to jednosměrný
monolog z naší strany, ale dialog – rozhovor
s Bohem, ve kterém mu smíme otevřít své srdce,
ale nikoli jako nějakému automatu na splnění
svých přání, ale právě jako tomu, kdo nás má
rád, kdo nám daroval život a chce nám ukázat
cestu k jeho plnosti. Modlitba, vytrvalá modlitba
skutečně mění svět, ale právě tím, že v ní vstu-
pujeme do osobního kontaktu s Bohem, který
má moc svou spravedlností a zároveň milostí
proměnit nejen ty druhé, ale i nás. Klíčová
otázka tak zaznívá v závěru podobenství a je to
otázka po víře. Nikoli po slepém fanatismu, ale
po důvěře. Po živém osobním vztahu, který roste
i tím, že se třeba s Pánem Bohem hádám, ale
zůstávám otevřený pro jeho slovo, pro jeho od-
pověď.
A na závěr ještě jeden vtip: Chudá babička ne-
vyšla s důchodem. Sedí na lavičce a modlí se:
„Pane Bože, kdybys mi tak poslal alespoň sto-
večku.” Jde kolem mladík, který to uslyší, a říká:
„Přece byste, babičko, nevěřila takovým pově-
rám?! Tady máte stovku a už se nemodlete.”

ZAMYŠLENÍ

Když mladík odejde, babička říká: „Děkuju ti,
Pane Bože, žes mě vyslyšel, ale příště mi to, pro-
sím tě, neposílej po takovém neznabohovi.”

Štěpán Klásek, 
farář Církve československé husitské
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XI. Smetanova výtvarná Litomyšl – The best of

Prostory v zámeckém pivovaru,
které se již tradičně v průběhu Sme-
tanovy výtvarné Litomyšle mění ve
výstavní sály, letos ovládne atmo-
sféra 19. století. Smetanova Lito-
myšl o.p.s. a Bohemian Heritage
Fund přináší do těchto prostor vý-
stavní projekt s názvem Jeden svět
nestačí, jehož cílem je ukázat proměny umění
v průběhu 19. století. Vedle známých jmen če-
ského umění od generace zakladatelů, jako byli
Josef Bergler, Ludvík Kohl, Antonín Machek, An-
tonín Mánes, František Tkadlík, Josef Führich,
Josef Mánes, Josef Navrátil či Karel Purkyně, po

umělce působící v závěru století, jako
Vojtěch Hynais nebo Josef Václav
Myslbek, defilují pro českého diváka
méně známé osobnosti rakouské
a německé malby, zastoupené na vý-
stavě Augustem Georgem Friedri-
chem Lucasem, Carlem von Blaas,
Leopoldem Ernstem, Alexandrem

Clarotem, Josefem Zumsandem, Rudolfem von
Alt, Thomasem Enderem aj. Vyzdviženi z hlubin
času představují hodnoty často překvapivě obo-
hacující náš nynější obzor o rozmanité a stylově
různorodé umění, které nemělo jediný styl
a formu a k jehož charakteristice používáme jen

časové vymezení tzv. dlouhého století.  Náhled
na rozmanitost umění 19. století poskytne náv-
štěvníkům také výstava Od klasicismu k impre-
sionismu v Galerii Kroupa, která vypráví příběh
českého malířství a krajinomalby v průběhu ce-
lého 19. století. 
Díla řady významných umělců 19. století na-
jdeme také v nové stálé expozici Městské obra-
zárny, která představí ty nezajímavější obrazy,
ale také mimořádný příběh městské galerie za-
ložené v roce 1925. Litomyšlská galerie dokázala
během své existence shromáždit více než 2 000
uměleckých děl, kdy mnohá lze zařadit mezi
špičky českého výtvarného umění, a právě tato
díla (J. Čapka, O. Kubína, F. Tichého, E. Filly, J. Zr-
zavého, J. Lady, V. Preissiga, J. Váchala) se na-
cházejí v nové expozici. Jsou zde i práce umělců
bytostně spjatých s Litomyšlí a jejím okolí, kteří
však svým významem mnohonásobně přesáhli
hranice regionu (J. Mařák, A. Dvořák, M. Švabin-
ský, J. Matička, B. Kopecký, L. Jandová). Výstava
tak návštěvníkovi umožní zhlédnout průřez
nejen devadesátiletou historií galerie, ale i dějin
českého umění 19. a 20. století.
Z 19. století bude návštěvník vržen přímo do víru
současného umění. Regionální muzeum v Lito-
myšli připravilo pro letošní ročník projekt Václav
Cigler, Michal Motyčka Projekty 2003-2015. Pro-
jekt dokumentuje myšlení a uvažování autorů
o problematice současného světa, jež přesahuje
obory vizuálního umění a architektury. Výstava
se koná při příležitosti dokončení výtvarné in-
stalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže
v Litomyšli a představí realizované i nerealizo-
vané projekty z posledních let. V době festivalu
bude také kompletně dokončen projekt Václava
Ciglera a Michala Motyčky pro piaristický chrám.
K instalaci Sloup s odraznou plochou přibyl v le-
tošním roce ještě laserový kříž a skleněná
mensa. Celý projekt i s novými prvky bude
v rámci festivalu slavnostně uveden do života.
Galerie Miroslava Kubíka nechá návštěvníky
nahlédnout od světa výtvarníků Stanislava Di-
više, Michala Gabriela, Zdeňka Lhotského, Ste-
fana Milkova, Čestmíra Sušky, Petr Nikla,
Jaroslava Róny, Františka Skály a Václav Mar-
houla, kteří patřili v osmdesátých letech k umě-
lecké skupině Tvrdohlaví. Tvrdohlaví vystavují
v Galerii Miroslava Kubíka po osmi letech od je-
jich poslední výstavy. 
V Portmoneu – Museu Josefa Váchala vystaví
své fotografie, které zachycují zejména sílu
a krásu ženského těla, současná umělkyně Te-
reza z Davle. V Bobo café pak najdeme to nej-
současnější ze současného českého umění –
práce studentů Střední školy uměleckoprůmy-
slové z Ústí nad Orlicí, zaměřené zejména na
techniku litografie, tradiční techniku tisku z ka-
mene.
Již tradičně nabízí festival také tipy na výlety za
výtvarným uměním do okolí. Žádný návštěvník
Smetanovy výtvarné Litomyšle jistě nemůže mi-
nout White Gallery v nedalekém Osíku. Již sa-
motná budova White Gallery je velice zajímavým
architektonickým dílem. V letošním roce její pro-
story zaplní retrospektivní výstava, která před-
staví to nejlepší z celoživotní tvorby sochaře
Františka Jandy, jehož díla zdobí jak veřejný pro-
stor, tak významné státní a privátní sbírky po
celé ČR. Již od loňského ročníku navázala Sme-
tanova výtvarná Litomyšl na tradici spolupráce
s Východočeskou galerií v Pardubicích a láká
návštěvníky také do Pardubic. Letos na výběr
toho nejlepšího z krajinářských sbírek VČG nebo
na současné umění inspirované pozorováním
hvězdné oblohy. 
Smetanova výtvarná Litomyšl také po svém prv-
ním dožitém desetiletém jubileu přináší velice
pestrou nabídku výstavních projektů a počinů
a pomyslně tak zaplňuje na dobu konání festi-
valu i celé léto „sály” galerie jménem Litomyšl. 

Petra Jiráňová

The best of – To nejlepší! Tak bychom velmi stručně a s jistou nadsázkou mohli označit letošní
ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle, jedinečné přehlídky výstav vizuálního umění, která se
v Litomyšli koná souběžně s hudebním festivalem již po jedenácté. Celá řada zapojených
subjektů totiž letos přichází s výběrovými výstavami toho nejlepšího z tvorby řady umělců,
uměleckých období či sbírkových fondů. 
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Události ve fotografiích

Uctění památky obětí: Za občany Litomyšle
položil květiny k pomníku obětem 1. a 2. světové
války u sokolovny, hrobu vojáků Rudé armády
a pomníku obětem holocaustu starosta města
Radomil Kašpar. Uctil tak jejich památku
a vzpomněl Den vítězství. 

Rothschildova flaška k podpisu: Znáte knihy
spisovatele Petra Šabacha? Ne? A co třeba film
Pelíšky? Tak ten byl natočen podle Šabachovy
knihy Hovno hoří. Tento kmenový autor Nakla-
datelství Paseka v úterý 19. května 2015 v Knih-
kupectví Paseka v Litomyšli podepisoval svou
novou knihu Rothschildova flaška. Ta je napsaná
autorovým nezaměnitelným a vyzrálým stylem.
Příběh ze současnosti a o současnosti zavede
čtenáře do Anglie do jedné velké londýnské
herny.

Férový piknik v Klášterních zahradách: V so-
botu 9. května se v Klášterních zahradách usku-
tečnila Férová snídaně. Jednalo se o piknikový
happening na podporu fair trade a odpovědné
spotřeby. Akce se konala při příležitosti Světo-
vého dne pro fair trade. 
Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje
pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze
zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní
prací za důstojných podmínek. Fair trade zaru-
čuje férové obchodní podmínky, dodržování lid-
ských a pracovních práv nebo šetrnost
k životnímu prostředí. 
Organizátory byly Rodinné centrum Litomyšl
a Základní škola Zámecká. 

Do litomyšlských mateřinek se hlásí přes sto
dětí: Ve středu 20. května se v prostorách inter-
nátu Litomyšlské nemocnice uskutečnil zápis do
všech tří mateřských škol. Stejně jako vloni na
jednom místě a v jeden termín měli rodiče mož-
nost své ratolesti přihlásit do zvolené školky. Na-
konec se ředitelkám mateřinek sešlo  109 žádostí
o přijetí - I. MŠ  36, II. MŠ 36, III. MŠ 37 přihlášek. 

Další piano na ulici: Piano na autobusovém ná-
draží už není v Litomyšli samo. Další najdete
v průjezdu zámeckého pivovaru na návrší. Za
umístěním obou nástrojů stojí o.s. Generace 89,
která se zapojila do projektu kavárníka Ondřeje
Kobzy s názvem Piána na ulici.   Foto archiv G89

Temnota a světlo za Noci kostelů: V pátek 29.
května se také litomyšlské svatostánky připojily
k celorepublikové akci Noc kostelů. Zahájení se
uskutečnilo v kostele Rozeslání sv. Apoštolů na
Toulovcově náměstí. Mottem Noci kostelů 2015
byl žalm 139,12 „Žádná tma pro tebe není temná:
noc jako den svítí, temnota je jako světlo.”

Prvňáčci pasováni na čtenáře: 217 prvňáčků
z litomyšlských a okolních škol bylo od 25. do 27.
května v Městské knihovně Litomyšl slavnostně
pasováno na čtenáře. Odměnou za jejich pokrok
ve čtení jim byla nejen průkazka do knihovny, ale
také knížka a pamětní list. (Na snímku 1.A ze ZŠ
U Školek.)

Premiérový Den
IZS v Litomyšli
Svoji práci ukážou školákům i široké veřejnosti
složky Integrovaného záchranného systému.
Hasiči, policisté a záchranáři pořádají v Litomyšli
v úterý 23. června první ročník akce Den IZS.
Akce se uskuteční od 9 do 13 hodin v areálu
Střední zahradnické a technické školy.
Diváci uvidí výcvik služebních psů, výstroj a vý-
zbroj pořádkové policie, resuscitaci zraněného
člověka a ukázku první pomoci. Všechny složky
předvedou zásah při dopravní nehodě. Svoji
techniku představí jak policie, tak strážníci
z Městské policie Litomyšl. Zvláště děti se
mohou těšit na pěnový útok profesionálních ha-
sičů.
Svoje vozidla na místo dovezou policisté, stráž-
níci, záchranáři i profesionální hasiči. Zájemci si
vyzkoušejí trenažér osobního automobilu a mo-
tocyklu. Na akci bude také simulátor nárazu při
dopravní nehodě, který předvede BESIP.    -red-
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Z DOPISŮ

Dva mimořádné počiny Městské galerie v Litomyšli
Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů se při-
pojila letos k oslavám Lázně ducha důstojně a ori-
ginálně. V rámci právě probíhající výstavy obrazů
akademického malíře Jaroslava J. Alta pozvala zá-
jemce o bližší seznámení s autorem a jeho prací
na neformální společnou snídani mezi jeho díly
v renesanční místnosti v domě U Rytířů. Sedělo
se u krásně prostřeného stolu a autor nestačil od-
povídat na zvídavé dotazy účastníků besedy. Ti se
dozvěděli mnoho o umělci (který dnes žije mezi
námi na Litomyšlsku), o jeho inspiraci litomyšl-
skou krajinou, kterou se snaží vstřebávat a pře-
nášet na plátno. Ten přímý kontakt s autorem
uprostřed jeho výtvarných prací – navíc podbar-
vený vůní kávy a koláčů – dokázal vyvolat zvláštní
uvolněnou atmosféru vzájemné důvěry a upřím-
nosti. Pracovnicím galerie se podařilo nabídnout
neobvyklou formu prezentace uměleckého díla.
Možná někoho i překvapilo, jak hluboce se musí
autor zamýšlet a hodnotit reálnou skutečnost,
aby ho nevedla k pouhému kopírování, ale aby
malba přerostla v uměleckou tvorbu. Došlo i na
humor, když si mistr Alt posteskl, že jeho přítomná
manželka takovou přípravu na uměleckou práci
hodnotí jako zahálku a nicnedělání.
Dobrá věc se podařila, nutno ocenit zajímavý
nápad, jak přiblížit umění lidem. Pochvala patří
nejen umělci, ale také odborným pracovnicím
městské galerie v čele s Mgr. Danou Schlaicher-
tovou.
Druhým mimořádným počinem mladých galeris-
tek je velkolepá proměna Městské obrazárny ve II.
patře zámku v Litomyšli. V sobotu 9. května jsme

měli možnost vstoupit poprvé do nově uprave-
ných prostor galerie na zámku a potěšit se čisto-
tou stylu při nové úpravě čtyř velkých sálů
obrazárny. Jejich členění umožňoval pocit z určité
intimity při prohlídce obdivuhodného bohatství
obrazů, grafik i sochařských děl z městského de-
pozitáře. Mladý kurátor Michal Šimek myslel nejen
na celek, ale i na detaily v úpravě prostoru, výběru
a instalací uměleckých děl. Jako zcela nový prvek
je třeba hodnotit to, jak důkladně se autoři vý-
stavy zabývali historií každého uměleckého díla
a seznamují s ní i méně zasvěceného návštěvníka.
Dovídáme se například, kdy dílo vzniklo, jak bylo
získáno nebo s jakými životními událostmi umělců
souvisí.  Tak se obrazárna stává nejen zdrojem
uměleckých zážitků, ale i vodítkem, průvodcem
a zdrojem nového poznání.  Tato forma prezen-
tace je cenná a obohacující.

Předehry k festivalu
Smetanova Litomyšl
Smetanův dům, respektive jeho ředitel Leoš
Krejčí, připravil v květnu mimo jiné dvě rozdílně
navštívené kulturní akce. V úterý 12. května se
v rámci cyklu „Opera v kině" konal záznam pře-
nosu z Metropolitní opery v New Yorku Verdiho
opery Trubadúr. Pouhých osm (!) diváků si ne-
nechalo ujít možnost zhlédnout ve špičkovém
obsazení tuto asi vůbec nejmelodičtější sklada-
telovu operu. Jeden z vídeňských představitelů
hlavní tenorové role Manrica se kdysi nechal
s trochou nadsázky slyšet, že v Trubadúru zpívá
již několik sezón, ale doposud neví, o co v této
opeře vlastně jde. Poněkud nepřehledné libreto
však vyvažuje hudba přímo nabitá melodiemi.
Nádherné sbory (zejména vojenský a cikánský),
působivé miserere, stretta a jednotlivé árie ne-
nechají publikum ani na chvíli v klidu. Vedle
Sondry Radvanovské (Leonora), Dolory Zajick
(Azucena) a Marcella Alvarez (Manrico) se
v menší úloze Ferranda úspěšně připomněl i slo-
venský basista Štefan Kocán. Největší aplaus
však právem sklidil charismatický baryton Dmitri
Hvorostovsky, představitel hraběte Luny.
O čtyři dny později se v dolní části náměstí
u Smetanova pomníku uskutečnil již 6. ročník
koncertu „Opera pod májovým nebem". Dává se
zde vítaná příležitost začínajícím sólistům. Mezi
ně se jistěže nepočítá již ostřílená Václava Krejčí
Housková, vystupující úspěšně v operních divad-
lech po celé republice, pražskou Zlatou kapličku
nevyjímaje. V této sezóně tam vytvořila i titulní
úlohu v Bizetově Carmen. V Litomyšli účinkuje
na této akci pravidelně vzhledem ke svému
vztahu k našemu městu. O nic pozadu nezůstala
ani Barbora Perná, naše velká naděje v soprá-
novém oboru. Nedávno účinkovala i v nedale-
kém Ústí nad Orlicí spolu s renomovaným
pěvcem Romanem Janálem. Na litomyšlském
koncertu příjemně překvapil též barytonista
Csaba Kotlár, zatím co tenorista Ivan Rychlo se
svým krásným tónem tentokrát příliš neprosadil.
Vzhledem k probíhající silné konkurenci hokejo-
vého přenosu bylo plné hlediště spokojených di-
váků rovněž překvapením. Obě kulturní akce
byly vhodnou ouverturou k blížícímu se oper-
nímu festivalu Smetanova Litomyšl. 

Zdeněk Vandas

Hvězdy na lázeňském nebi
Na sobotu 25. dubna 2015 stále vzpomínáme.
Nádherné počasí, bohatý program… Kdo přišel,
nelitoval! Ten, kdo se rozhodl večer navštívit
Smetanův dům místo bohatého programu na
Toulovcově náměstí a má vztah ke swingu, byl
nadšen. Velký swingový orchestr řídil Milan Špi-
čák. Orchestr je z České Třebové, ale jeho členy
jsou i Litomyšláci a zpěvačka Iva Kolářová. 
V první polovině koncertu jsme tleskali Ivě. Se-
známila nás s písní „pár útulných míst” On the
sunny Side of the Street. Celým koncertem slo-
vem i zpěvem provázeli Dasha a Jan Smigmator.
Láďa Kerndl na prkna „Zlaté kapličky nad Louč-
nou” – Smetanova domu – jak kdysi zde prohlá-

sil Eduard Haken – vystoupil v druhé části kon-
certu. Láďu jsme poznali v roce 1995 v Luhačo-
vicích. Jeho – pro nás první - koncert po návratu
z ciziny nás oslovil a byl poté uspořádán koncert
zde ve Smetanově domě. 
A co jsme ještě ten den 25. dubna prožili: Pan
Kerndl se dožívá 70. narozenin. Pan ředitel Sme-
tanova domu mu srdečně popřál. A bylo zde po-
křtěno devatenácté! CD. Všechny dosavadní
série jsou rozprodány! Nesmíme zapomenout,
že svoji příležitost v sólové hře na piáno dostal
i MUDr. Vladimír Žák! Byl to nádherný večer!

Za příznivce swingu
Jaroslav Jiráček, Litomyšl

Na vernisáži se hodnotila i dlouholetá tradice
městské galerie. V letošním jubilejním roce totiž
slaví devadesát let od svého založení a vlastní
více než 2000 exponátů. Měla štěstí na štědré
mecenáše a ochotu města investovat do umělec-
kých děl překvapivě vysoké finanční částky. Jubi-
lejní koncepce expozice vzdává hold všem
osobnostem, které se za devadesát let její exis-
tence podílely na její historii. Není řazena chrono-
logicky, ale podle autorů a donátorů, a tím nám
vypráví svůj příběh a vývoj. 
Znovuotevření Městské obrazárny na zámku je
významný čin, zaslouží si, aby neušel pozornosti
nejen občanů Litomyšle, ale i návštěvníků města.
Bylo by škoda, aby tak velké nasazení pracovnic
galerie nebylo oceněno a zapadlo v rychlém
proudu letních aktivit města. 

Alena Martinková, foto Petr Šilar

AJURVÉDSKÉ TERAPIE TARANI
SALON MANGALA

Adéla Šebőková, tel. 739 299 255
R. Stříteského 185, Litomyšl



21

Studentka litomyšlského gymnázia
úspěšná v soutěži I-SWEEEP
V VIII. ročníku mezinárodní soutěže vědeckých
a technických projektů pro středoškoláky I-SWE-
EEP (The International Sustainable World
Energy, Engineering and Environment Project
Olympiad), pořádaném v texaském Houstonu
v USA ve dnech 7. až 11. května 2015, získali ví-
tězové národní soutěže Expo Science Amavet
a regionální soutěže Festival vědy a techniky pro
děti a mládež v Pardubickém kraji, organizované
Asociací pro mládež, vědu a techniku Amavet,
druhé a třetí místo. 
Kateřina Valentová z Gymnázia A. Jiráska v Lito-
myšli, vítězka VIII. ročníku FVTP, s projektem Op-
timalizace metod k charakterizaci polymerních
filmů a následná příprava a charakterizace ně-
kterých jejich vlastností obsadila druhé místo
v kategorii Engineering. Martin Blecha ze SPŠ Na
Třebešíně, Praha 10 s projektem Model souprav
pražského metra 81-71 a 81-71M obsadil třetí
místo v téže kategorii. 

Soutěž I-SWEEEP pořádaná Harmony Public
Schools je zaměřena na projekty z oblasti ener-
gie, životního prostředí a inženýrství. 

-red-, foto archiv soutěže 

Finalisté soutěže s prezidentem Harmony Public
Schools a hlavním organizátorem soutěže I-
SWEEEP Dr. Sonerem Tarimem.

Majáles – studenti studentům

Na přelomu měsíce dubna a května se konal li-
tomyšlský Majáles. V rámci již 25. ročníku těchto
studentských slavností proběhla řada akcí, opět
rozloženě ve dvou týdnech. Ukázalo se to jako
dobrý nápad, program vyhovoval účinkujícím,
organizátorům a především studentům, kteří se
tak mohli ve velkém počtu zúčastnit všech akcí.
V úterý 28. dubna odpoledne se objevil početný
majálesový průvod v Klášterních zahradách.
I přes nepřízeň počasí jsme v něm napočítali
téměř neuvěřitelných 300 masek.   Někteří
spoře odění jedinci drkotali zuby a schovávali se
pod deštníkem. Prostě májové počasí, ale
všichni jsme byli nadšeni nápaditými maskami
a bylo velmi obtížné vyhodnotit ty nejlepší.
Večer už duněla Kotelna Rockovou nocí. O dob-
rou náladu se skvělou muzikou postaraly kapely
W.A.F, Dirty Way a W.x.P.
Druhý den se soutěžilo ve sportu. V nové sou-
těžní disciplíně ve futsalu porazili ve finále kluci
z VOŠ a SPgŠ družstvo  Trading Centre a rovněž

dívčí družstvo z této školy skončilo druhé za
týmem GAJ. Turnaj v ringu vyhrálo družstvo GAJ
před sportovci SŠZaT – technická sekce, kteří
obsadili 2. i 3. místo. Ve volejbale byli zase oni
nejlepší a porazili oba týmy GAJ. A borci z GAJ
také vyhráli turnaj ve florbalu před družstvem
chlapců z TC a techniků ze SŠZaT.  V hasičské
soutěži si pohár odnesli studenti technické
sekce SŠZaT.  Novinkou byla dovednostní soutěž
Kalokaghatia, kterou organizovali studenti
z VOŠ a SPgŠ. Večer se litomyšlští studenti vy-
pravili ve velkém počtu do Lidového domu, aby
zde podpořili spolužačky a kamarádky, které se
rozhodly soutěžit o titul Miss Majáles. Tradiční
disciplíny, mezi jinými i promenáda v plavkách,
rozhodly o tom, že 2. vicemiss je Lenka Tulisová
z VOŠ a SPgŠ, ze SŠZaT je nositelka titulu 1. vi-

cemiss Václava Těšitelová. Vítězkou letošního
ročníku Majáles a dívkou, která obdržela origi-
nální korunku z dílny Jiřího Dudychy, se podle
rozhodnutí poroty stala studentka Trading
Centre Eliška Zahrádková. Obecenstvo jako nej-
sympatičtější dívku zvolilo Elišku Večeřovou,
studentku GAJ. 
O týden později, v úterý 5. 5., Majáles vyvrcholil
velmi oblíbenou soutěží Miss-ák. Promenáda
v ženských šatech, rozhovor a nápaditá disciplína
aranžování květinové vazby rozhodly o tom, že
Miss-ákem roku 2015 se stal student Radim Kuře
ze SŠZaT, který si zároveň získal přízeň publika,
které ho zvolilo největším sympaťákem. Druhé
místo obsadil Pavel Kovář z GAJ, 3. místem se
pyšní František Balvín  z VOŠ  a SPgŠ.  

Studentské slavnosti Majáles byly doprovázeny
výstavami výtvarných prací litomyšlských stu-
dentů. Na půdě budovy VOŠ a SPgš se konala
výstava výtvarných prací studentů pod názvem
Stoupáme výš…Po dobu Majálesu byla před bu-
dovou SŠZaT výstava florálních objektů se za-
hradnickou tematikou.  Pestrý program
slavností Majáles doplnil turnaj v bowlingu, ve
kterém si nejlépe vedla družstva SŠZaT – obsa-
dila všechna 3 vítězná místa. A zápasy ve stol-
ním fotbálku? Jednoznačná záležitost týmů
z VOŠ a SPgŠ – obsadily všechna 3 vítězná
místa. 
Děkujeme městu Litomyšl a ostatním sponzo-
rům, bez jejichž pomoci by se tato náročná
akce nemohla uskutečnit. Majáles v našem
městě je ojedinělý tím, že se na jeho organizaci
podílejí především studenti, za podpory členů
štábu Majáles. Dokazují tak své organizační
schopnosti i chuť bavit se, sportovat, prostě si
užít studentské jaro. Už se těšíme na další roč-
ník Majáles v roce 2016. 

Hana Honzíková, štáb Majáles, 
foto archiv Majálesu

Školamyšl – škola pro děti i pro rodiče
O víkendu 22.-24. 5. proběhl ve Vranicích ví-
kend pro rodiče a děti, které chodí do naší
školy, i rodiče s dětmi, které nastoupí od no-
vého školního roku. Zúčastnily se též učitelky
se svými rodinami a paní ředitelka. Cílem bylo
společně diskutovat o způsobu práce ve škole
a o jejím dalším směřování. Naše škola je stej-
nou měrou jak o dětech (pro děti), tak o rodi-
čích (pro rodiče), zásadní proto bylo, aby i noví
rodiče mohli sdělit svoje hodnoty a představy
o škole.
Paní ředitelka představila výstupy z České
školní inspekce, která naši školu navštívila
v lednu, po půl roce fungování jsme úspěšně
prošli hodnocením. Také hovořila o tom, co při-
neslo Základní škole Mozaika, že nás mají jako

odloučené pracoviště. Paní učitelky dostaly
prostor vyjádřit, jak se jim u nás učí a jak se po
roce intenzivní práce cítí. Stávající rodiče hovo-
řili o tom, jak se plní jejich představy, se kterými
do vzniku školy šli, a noví rodiče přispěli svými
důvody pro výběr naší školy.
Pro nové děti vznikl prostor pro adaptaci do ko-
lektivu při připraveném programu v přírodě, při
túře do Toulovcových maštalí i při večerní di-
skotéce. I když měl víkend propršet, usmívalo
se většinu času sluníčko, které krásně podtrhlo,
v jaké atmosféře setkání proběhlo, a děti se už
teď koncem května těší na září a nástup do
školy.
To, co se snažíme naučit děti, je přínosné i pro
nás rodiče. Společné zážitky v kruhu u táboráku
i společná práce v kuchyni a na programu pro
děti nám pomohly utvrdit rodičovskou skupinu,
která bude schopná podporovat školu v dalším
roce jejího fungování. Obvyklé je, že aktivity
kolem vzdělávání organizují především matky,
u nás se velmi zapojují i otcové, pro příští rok na-
příklad pro děti chystá několik tatínků vybave-
nou dílnu.
Celý víkend byl pro všechny účastníky milým zá-
žitkem. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho
organizaci, paním učitelkám i paní ředitelce.
Naše poděkování patří také městu Litomyšl,
které podpořilo akci příspěvkem na pronájem
prostor.                   Václav Flaška, foto Jan Fulík

Fakulta restauro-
vání pořádá 
Letní školu 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice po-
řádá v Litomyšli od 13. do 17. července 2015
LETNÍ ŠKOLU. Případní zájemci si mohou vybrat
ze dvou kurzů: Kresba a malba (1 000
Kč/osoba/týden) nebo Sochařský kurz (1 300
Kč/osoba/týden včetně materiálu a nářadí). Více
informací včetně podmínek účasti naleznete na
webových stránkách fakulty restaurování:
www.upce.cz/fr/rozvoj/letni-skola.pdf. Závazné
přihlášky zasílejte e-mailem do 25. 6. 2015 do 15
hodin na adresu pavla.novakova@upce.cz.
Pro zařazení účastníka do kurzu rozhoduje po-
řadí došlých přihlášek. V textu e-mailu uveďte
jméno účastníka, rok narození, adresu bydliště,
telefonní a e-mailový kontakt a název zvoleného
kurzu.                                           Pavla Nováková

Na přelomu měsíce dubna a května se konal litomyšlský Majáles. V rámci již 25. ročníku těchto
studentských slavností proběhla řada akcí, opět rozloženě ve dvou týdnech. Ukázalo se to jako
dobrý nápad, program vyhovoval účinkujícím, organizátorům a především studentům, kteří se
tak mohli ve velkém počtu zúčastnit všech akcí.
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Litomyšlský TOP týden 
TOP týdny jsou jedním z výstupů
projektu s názvem Putování po his-
torických městech Čech, Moravy
a Slezska. V Litomyšli jde o týden,
který je doslova nabitý akcemi,
a proto neprohloupí ten, kdo si naplánuje náv-
štěvu našeho města mezi 27. červnem a 6. čer-
vencem. Právě v tomto týdnu vrcholí 57. ročník
Mezinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl, probíhá 11. ročník Smetanovy výtvarné
Litomyšle a zahajujeme 17. ročník Toulovcových
prázdninových pátků. Celkem 15 muzeí a galerií
otevře 2. července své dveře zdarma v rámci
projektu Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek.
Sobota 4. července bude patřit především
dětem – představíme Dětský program – jeden
z programů v rámci projektu Revitalizace zá-
meckého návrší. V neděli 5. července se kromě
velkého festivalového finále můžeme těšit na
Odpoledne se Saint-Gobain Adfors v Klášterních

zahradách, kde nebude chybět ak-
robatické vystoupení Cirkusu TeTy,
šanson v originálním podání Chan-
tal Poullain a rocková legenda
s Radimem Hladíkem Blue Effect.     

V rámci tohoto týdne mohou účastníci 5. ročníku
soutěže Putování získat do své Cestovní knížky
v infocentru důležité razítko. Do soutěže jsou
zapojena města, která získala titul Historické
město roku. Podrobnější informace naleznete na
webových stránkách www.historickasidla.cz. Tři
vylosovaní výherci získají poukaz v hodnotě 5
tisíc Kč na ubytování v jednom ze zapojených
měst. Dalších tři vylosovaní se mohou těšit na
věcné dary v hodnotě 2 tisíce Kč. Dodejme, že
akci organizuje Sdružení historických měst
Čech, Moravy a Slezska, jehož zakládajícím čle-
nem je také město Litomyšl.           

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu  

Muzicírování s Bedříškem, Proč bychom
se netěšili... a Račte vstoupit
Hrajete rádi na hudební nástroj? Líbí se vám hu-
dební dílo Bedřicha Smetany? Jestli ano, máte
jedinečnou možnost „muzicírovat” přímo v rod-
ném bytě slavného skladatele. Od června až do
konce září je pro vás připraven spolu s notami
zajímavý hudební nástroj. Nemusíte být profe-
sionální hudebník, stačí, že máte rádi hudbu
a hrajete na klavír. Nevšední hudební zážitek
bude příjemným zpestřením nejen vám, samot-
ným hudebníkům, ale také ostatním návštěvní-
kům expozice. A na jaký nástroj si můžete přijít
zahrát? Jedná se o pianino Rudolf Kotík, vyro-
bené v Praze kolem roku 1904.
Všechny prvky a komponenty nástroje včetně
strun a mechaniky jsou původní. Na výrobu
skříně byla použita velmi vzácná tzv. „kořeni-
cová dýha”. Pianino je zrestaurované a naladěné
na 440 Hz. Klávesy jsou obloženy slonovou kostí
a při hře dobře sají pot z prstů. Konstrukce pi-
anina je polopancéřová s křížostrunnou sousta-
vou strun. Do nástroje, který nám sponzorsky

zapůjčila firma PIANOservis pana Miroslava Do-
ležela z Lanškrouna, byla vestavěna mechanika
s „horním dusítkem”.
Naše programová nabídka tím zdaleka nekončí.
Již od dubna je pro vás ve skladatelově rodném
bytě opět otevřen oblíbený interaktivní program
Proč bychom se netěšili… a Račte vstoupit. Hra-
vou formou se můžete blíže seznámit s životem
a dílem Bedřicha Smetany. 
Všechny nabízené programy vznikly v loňském
roce při příležitosti významných výročí sklada-
telova života – 190 let od narození a 130 let od
úmrtí.
Návštěvníci koncertů a dalších akcí Mezinárod-
ního operního festivalu Smetanova Litomyšl,
které se odehrávají na nádvoří litomyšlském
zámku, mají jedinečnou možnost navštívit
Rodný byt B. Smetany. Zpřístupněn je vždy ho-
dinu před zahájením představení a o přestáv-
kách. Jednotné snížené vstupné je 20 Kč.

Renata Kmošková

Václav Cigler, Michal Motyčka - 
- Projekty 2003–2014
Od 14. června do 6. září 2015 se v Regionálním
muzeu v Litomyšli koná výstava dokumentující
myšlení a uvažování Václava Ciglera a Michala
Motyčky o problematice současného světa, jež
přesahuje obory vizuálního umění a architek-
tury. Expozice se uskuteční při příležitosti do-
končení výtvarné instalace v piaristickém

chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli a představí
realizované i nerealizované projekty z posled-
ních let. 
Mezi společné realizace děl Václava Ciglera a Mi-
chala Motyčky ve veřejném prostoru patří napří-
klad terasa a skleněná lávka v Museu Kampa
v Praze, která vznikla při rekonstrukci Sovových
mlýnů v letech 2000–2009, kde se také autoři
poprvé pracovně setkali.
Kurátorkou výstavy je Jana Šindelová. Vernisáž
se uskuteční 13. června 2015 v 19 hodin.

Martin Boštík, foto archiv autorů díla

Místo setkání, Museum Kampa v Praze, 2009, po-
kovené sklo, kov, dřevo, 20 x 20 x 2 m.

Připomínka 600.
výročí mučednické
smrti M. Jana Husa
v Litomyšli a okolí
S blížícím se 600. výročím upálení M. Jana Husa
v Kostnici, které připadne na pondělí 6. července
2015, přibývá i různých setkání věnovaných při-
pomínce této významné osobnosti našich dějin.
Někteří pojedou přímo do Kostnice, mnozí se
budou účastnit Husovských slavností v Praze,
ale ani Litomyšl nezůstane pozadu. 
V rámci hudebního festivalu „Smetanova Lito-
myšl 2015” bude Husovu odkazu věnován kon-
cert „Krédo Mistra Jana”, který se uskuteční
v pondělí 29. června od 19.30 hod. na II. zámec-
kém nádvoří. V neděli 5. července odpoledne od
14.00 hod. se bude konat „Slavnost na Růžovém
paloučku”, jejímiž hosty, kteří promluví o vý-
znamu Husovy osobnosti, budou paní
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., bývalá před-
sedkyně Akademie věd ČR, a bratr biskup Králo-
véhradecké diecéze Církve československé
husitské Mgr. Pavel Pechanec. Na vlastní svátek
v pondělí 6. července jste pak všichni zváni
v 10.00 hod. dopoledne na ekumenické  bohos-
lužby k 600. výročí M. J. Husa, které budou spo-
lečně sloužit duchovní všech litomyšlských církví
v kostele Rozeslání sv. Apoštolů na Toulovcově
náměstí v Litomyšli a při nichž bude kázat evan-
gelický bratr farář Václav Hurt.
Na setkání s vámi se těší duchovní všech v Lito-
myšli působících církví.                Štěpán Klásek

Schůzka Kroužku
Jihočechů
Šestá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2015 se
koná ve čtvrtek 18. 6. od 17. 00 hod. v salónku
restaurace U Slunce. Na programu bude před-
náška členky kroužku pí Marie Paříkové „Jan
Hus”.  Srdečně zveme členy i další zájemce. 

Jana Kroulíková

Mistr Jan Hus a jeho
odkaz Čechům a církvi
Sbor Českobratrské církve evangelické vás 6.
července 2015 ve 14.00 hod. upřímně zve na
přednášku prof. PhDr. Miloslava Pojsla z Cyrilo-
metodějské teologické fakulty UP v Olomouci.
Přednáška se koná v evangelickém kostele Na
Lánech v rámci 600. výročí upálení Místra Jana
Husa.                   Václav Hurt, evangelický farář

Požehnání sochy
sv. Anežky
Římskokatolická farnost Litomyšl a občanské
sdružení Dvě lípy zvou na slavnostní Požehnání
sochy sv. Anežky České, které se uskuteční ve
čtvrtek 11. června 2015 od 16.00 hod. Socha se
nachází u cesty z Litomyšle na Suchou (z ulice
Lidické), před křižovatkou na Vlkov. Sochu sv.
Anežky požehná kardinál Dominik Duka OP, ar-
cibiskup pražský a primas český. Slavnostní řeč
pronese prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální ka-
pituly Všech svatých na Pražském hradě. 
O hudební doprovod slavnosti se postará Lito-
myšlská schola pod vedením Pavly Krejsové.

Slavnost na Růžovém paloučku - 600 let od
upálení Mistra Jana Husa se uskuteční v neděli
5. 7. 2015 od 14.00 hodin. Zahájení slavnosti
státní hymnou. Projevy: prof. RNDr. Helena Illne-
rová, DrSc., (předsekyně AV ČR 1998-2006) a
Mgr. Pavel Pechanec (biskup královéhradecký
CČSH). V kulturním programu vystoupí: Franti-
šek Krezuzmann z Prahy (recitace), Pěvecký sbor
Vocatus ecomenicus o.s., Jimramov, Jožka Černý
se svým souborem z Břeclavi.
Pořádá Spolek přátel Růžového paloučku.

Slavnost na Růžovém
paloučku
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Florální objekty opět 
v Klášterních zahradách
Profesoři a žáci Střední školy zahradnické
a technické v Litomyšli, ve spolupráci se Zahrad-
nickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, vás
zvou na již tradiční výstavu květinových objektů
k příležitosti operního festivalu Smetanova Lito-

myšl. Letos se můžete potěšit nad netradičním
zpracováním hudebních stylů, které zazní
v rámci festivalu. Těšit se ale můžete i na hu-
dební žánry, které by pro tento festival byly příliš
divoké. Čeká vás zde na příklad heavy metalová
stage nebo vějíř latinsko-amerických rytmů
a mnoho dalšího. Interaktivním prvkem celé vý-
stavy se stane pop koutek, který v podobě foto
stěny, umožní návštěvníkům pořídit originální
památeční fotografie. Neuvidíte pouze hudbu
pojatou okem floristy, ale dozvíte se mnoho za-
jímavých informací o jednotlivých žánrech. Flo-
rální objekty budou vystaveny v Klášterních
zahradách, a to od 11. 6. 2015. Nebudeme již více
prozrazovat a těšíme se na příjemné setkání
mezi hudbou a květy.

Za tým Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně Milena Vladyková, 

foto Eva Klabanová

Himálajské 
dobrodružství II, 
- zemětřesení v Nepálu
Městská knihovna Litomyšl vás zve na besedu
s panem Ing. Ivo Zídkem, kterého zastihlo dub-
nové zemětřesení v Nepálu na jeho cestě Hima-
lájemi v malé vesničce nedaleko epicentra. Jak
to tam vypadalo, co se dělo na  místě daleko od
jakékoli pomoci? Jak těžké bylo dostat se zemí,
kde zmizely jakékoli cesty, zpět do Káthmándú?
Fungovala pomoc našim občanům v Nepálu
opravdu tak, jak jsme viděli, slyšeli a četli? To
všechno a ještě víc vám bude vyprávět člověk,
který to zažil na vlastní kůži. Beseda se koná
v úterý 30. 6. v 17.00 hod. v přednáškovém sálku
městské knihovny.                         Iva Pekníková

Den otevřených
dveří v Respitní
péči Jindra

V sobotu 13. června se od 13.00 do 17.00 hod.
koná den otevřených dveří v zařízení Respitní
péče Jindra na Dukelské ulici č. 750 v Litomyšli.
V rámci akce Víkend otevřených zahrad je
možno absolvovat nejen prohlídku Jindrovy za-
hrady po 1. etapě rekonstrukce s odborným vý-
kladem, ale i navštívit interiér vily. Pro rodiny
s dětmi bude připraven zajímavý program na
procvičení smyslového vnímání.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Simona Machalová, Farní charita Litomyšl,
foto Ludmila Chadimová

Starodávný jarmark láká
Již osmnáct let se na Smetanově náměstí konají
pravidelné Starodávné jarmarky. Na letošní
první se můžeme těšit v sobotu 20. června 2015
od 8.00 do 17.00 hod. Stánky budou opět umís-
těny po obou stranách horní části náměstí.
Z toho důvodu nebudou moci automobily zajet
do prostoru mezi budovou České spořitelny
a Domem sportu Stratílek. 
Těšit se můžete na více jak sto řemeslníků, kteří
budou předvádět stará řemesla a prodávat svoje
zboží. Již tradičně nebudou chybět batikované
výrobky, bižuterii, bylinky, cukrovinky, dárkové
a dekorační předměty, kameny, dřevěné vý-
robky, kaktusy, ručně tkané koberce, koření, ko-
šíky, kovové a kožené výrobky, krajky a řada
dalších. Návštěvníci Starodávného jarmarku
uvidí drátování, rytí skla, košíkářské a řezbářské
práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky a ko-
rálků, ručního papíru, skleněných předmětů,
tkaní, zdobení perníků a další, dnes již poloza-
pomenuté způsoby výroby. Součástí jarmarku
bude tvořivá dílnička pro děti všech věkových
kategorií. Ochutnat můžete domácí limonádu,
mandle v čokoládě, karamelu a jogurtu, ořechy,

pražená dýňová a slunečnicová semena i pekař-
ské výrobky, mimo jiné např. valašské frgály,
štramberské uši, oplatky, medovníky, koblihy,
dalamánky, trubičky a koláčky, ale také tradiční
placky na slaný i sladký způsob, staročeské tr-
delníky a klobásky. Mykologický klub Litomyšl
bude nabízet svůj vynikající houbový guláš. Ob-
čerstvení bude zajišťovat Staročeská kuchyň
paní Marušky, další občerstvení dostanete
i v různých jiných stáncích.
Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny
a orchestry. Jedním z nich je i Městská dechová
hudba Levoča. Ta vznikla v roce 1921. V dechové
hudbě tehdy začínalo mnoho dobrých muzi-
kantů, kteří se oddali hudbě na celý život. Roky
plynuly, starší se postupně vytráceli, mladší při-
cházeli… V roce 1990, kdy došlo ke změně na di-
rigentském postu, bylo v první řadě nutné
orchestr „udržte pod sluncem”. Nyní pravidelně
účinkuje na různých oslavách města Levoče
a reprezentuje ho na festivalech dechových
hudeb. Repertoár byl postupně obohacený
o skladby populárního charakteru, a tak v sou-
časnosti můžeme poslouchat v jejich podání
polky, valčíky, tanga, blues a swing. Orchestr,
který má víc jak 20 vynikajících hudebníků, velmi
zodpovědně vede dirigent Vladimír Tomko. 
Program na pódiu bude následující: 
8.30–10.00 – Městská dechová hudba Levoča
10.15–11.30 – Dechový orchestr Smetanova domu
11.45–13.00 – hudební skupina Náhoda Litomyšl
13.15–14.30 – country skupina TrioLit Litomyšl
14.45–16.15 – Městská dechová hudba Levoča 
Od 13.00 hodin navíc začíná na Smetanově ná-
městí akce „Cyril a Metoděj po stopách strhují-
cích příběhů”. Více informací o ní najdete na
plakátu v tomto čísle Lilie. 

Jaroslav Dvořák, 
foto archiv Městské dechové hudby Levoča 

Letní kino začne promítat už 19. června
Letní scéna litomyšlského kina Sokol, kterou na-
jdete ve Sportovním areálu za sokolovnou,
začne promítat již v pátek 19. června. Projekce
budou probíhat jako v předchozích letech každý
pátek po setmění. Vstupné na jednotlivá promí-
tání činí 50 korun. V areálu je k dispozici občer-
stvení i zázemí pro rodiny s dětmi.
V červnu se diváci mohou těšit na následující filmy:
pátek 19. června „Tři bratři” - pohádka ČR, pátek

26. června „Příběh kmotra” - drama ČR, pátek
3. července „Fakjů pane učiteli”- komedie Německo.
V průběhu letní sezóny, tedy do konce srpna to-
hoto roku, diváci v areálu za sokolovnou uvidí
ještě snímky jako „Něžné vlny”, „Pohádkář”,
„Babovřesky”, „Paddington”, „Rychle a zběsile”
nebo „Noc v muzeu”.
Více informací na www.kinolitomysl.cz.  

Prokop Souček

Chcete vidět hasič-
ský útok nebo vy-
prošťování z vozidla,
projet se na raftu
nebo se vykoupat
v pěně či osvěžit
pod kapkami z pro-
udnice? Zopakovat
si, jak použít vodní
hasičák či „uhasit”
oheň pískem? To se
vám i vašim dětem
může splnit na lán-
ském hřišti s SDH Li-

tomyšl Lány a JPO II., kteří pořádají v sobotu 27.
června 2015 od 14 hodin Otevírání prázdnin. Ten-
tokrát zaměřené na dovednosti malého i vel-
kého hasiče. 
Než se naše děti po vysvědčení rozjedou na tá-
bory a prázdninové pobyty, přijďte „pobejt”
v klidném prostředí řeky Loučné.

Za SDH Lány a JPO II. Martina Jakoubková,
foto Jaroslav Beránek

Otevírání prázdnin
s lánskými hasiči
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Výzva pro účastníky: Lokálka
- aneb netradiční vlakový zážitek
Představte si, že jedete vlakem za babičkou
nebo do práce, ale zároveň jste v divadle, na
koncertě a ve výstavní síni. Zdá se vám to nere-
álné? Nebo dokonce zcela nemožné? V tom pří-
padě vás na přelomu července a srpna 2015
překvapíme, pokud zvolíte trasu lokálního vlaku
Vysoké Mýto - Litomyšl. Akce Lokálka je již tře-
tím ročníkem hudebně - výtvarně - divadelního
tvůrčího sympozia, které probíhá přímo ve va-
gonu tohoto lokálního vlaku a v okolí, podél jeho
trati v krajině i zastávkách. Výstavy, divadelní
představení, performance, land - artová výstava,
kterou dokresluje přímo ve vlaku letos exce-
lentní kapela L'arrache coeur. Letos se bude ve
vlaku konat od 31. 7. do 2. 8. 2015. Pokud nestih-
nete projížďku vlakem, užijte si alespoň koncerty
v místních „nádražkách”: 31. 7. 2015 - koncert
v nádražní hospůdce SLAVIA ve Vysokém Mýtě
nebo poté 1. 8. 2015 - koncert na peróně v ná-
dražní hospůdce Na Konečné v Litomyšli. Sr-
dečně vás také zveme na ekologický předjezd
Záhrada, který se bude konat v podobě works-
hopů a přednášek v ulici Bří Pátů v Litomyšli,
a to 25. 7. 2015 od 15 hodin.
Nenechte si tedy ujít tento originální zážitek
a užijte si cestu vlakem jinak - s kulturou mla-

dých nezávislých umělců i místních tvůrců, kteří
mají chuť tvořit s námi: Užijte si umění, které při-
chází přímo za vámi na vašich cestách.
Jste vítáni! Máte chuť se letos účastnit jako
tvůrci? Kontaktujte nás na náš mail: rybar-
vouci@gmail.com. Více o programu na www.ry-
barvouci.cz.
Akci pořádá spolek Ryba Řvoucí. Akce Lokálka
vznikla za milé podpory Českých drah a Pardu-
bického kraje.

Text a foto Tereza Koníčková

Májovci se opět sešli
Již třetí rok  se prvního května odpoledne sešli
milovníci Máje v zahradě Jindrovy vily, aby oživili
Máchovo dílo. I když se počasí  netvářilo přívě-
tivě a sem tam se mihla dešťová kapka, přece se
na dobu čtení umoudřilo a přilákalo asi 35 mi-
lovníků poezie.  Máj včetně básně Čechové jsou
národ dobrý četlo sedm dobrovolníků a na elek-
trickou kytaru je akusticky doprovázel Jiří Mužík
z Poličky. Nechybělo ani občerstvení v podobě
zákusků a dortu pro návštěvníky zdarma.
Akci Odpolední čtení Máchova Máje realizovalo
již potřetí Dobrovolnické centrum při Farní cha-
ritě Litomyšl a plánuje její realizaci i v dalších le-
tech. „I kdyby blesky létaly a trakaře padaly, tak
ta poezie si zaslouží své posluchače,” dodává
koordinátor akce Jakub Mašek.

Jakub Mašek, koordinátor dobrovolníků, 
foto Simona Machalová

„Aby člověk nebyl nikdy sám”
To je motto Svazu důchodců ČR, litomyšlský
Klub důchodců se snaží dělat vše pro to, aby
opravdu nikdo sám být nemusel. Zájem dů-
chodců o členství v klubu se stále zvyšuje.
V současné době má klub již přes 170 členů.
Předseda Radek Borek každoročně připravuje bo-
hatý program, aby si každý zájemce mohl vybrat.
Po loňské velmi úspěšné sezóně, kdy se jednot-
livých zájezdů zúčastnilo  59-86 osob, byla pro
letošní rok nabídka ještě rozšířena.
Na duben je připraven jednodenní zájezd do Olo-
mouce, na květen Ratibořice a Babiččino údolí,
na červen velmi oblíbený týdenní pobyt do slo-

venských termálních lázní – Velký Meder, Pa-
tince, Podhajská, který byl letos obohacen
o návštěvu maďarských lázní Bükfürdö, na září
5denní turistický zájezd na Šumavu, na říjen jed-
nodenní tajný výlet, na listopad letos poprvé pě-
tidenní pobyt ve wellness Sezimovo Ústí.
Všechny akce jsou sestaveny tak, aby pokud
možno vyhovovaly všem účastníkům, jejichž vě-
kový rozptyl je až 25 let.
Mimo to se mohou členové klubu scházet díky
Městskému úřadu Litomyšl každé pondělí mezi
13. a 15. hod. v zasedací místnosti MěÚ.

Zdena Staňková

Prázdniny 
s Asterixem 
a Obelixem
Tři týdny v srpnu bude věnovat Naděje Litomyšl
pozornost postavám a životu obyvatel Gálie.
Asterix a Obelix seznámí zájemce s prostředím
a některými zvyky, které jsou jim vlastní. Na své
si přijdou kluci i holky. Kluci si vyzkouší různé
bojové strategie a formace. Děvčata proniknou
do tajů egyptské kosmetiky a šperků. Nebudou
chybět Panoramixovy moudrosti či dovednosti
v míchání nápojů. V našich podmínkách ne-
půjde o kouzelné lektvary, nýbrž o rozmanité
druhy chutných koktejlů. Všechny aktivity, které
připravujeme, nelze vypsat, ale budeme se moc
těšit, že si užijeme legrace a soupeření a obje-
víme něco nového.
Provozní prázdninová doba Naděje je o prázd-
ninách jiná než ve školním roce. Bezplatné
kluby jsou otevřené pro děti a mládež od 8 do
13 hodin od pondělí do čtvrtka v termínu od 3.
do 20. srpna. J. Nádvorníková

Lenka Hochbergrová oceněna 
na republikové úrovni
Žáci III. ZŠ v poslední době pronikají do republi-
kové špičky v literární tvorbě – psaní slohů nebo
drobných literárních útvarů. Letos měli opako-
vaně své zastoupení při vyhlašování výsledků
soutěže Evropa ve škole, jejíž výsledky byly vy-
hlášeny v jihomoravských Ivančicích. Již v roce
2013, kdy finále pořádala právě ZŠ T. G. Masa-
ryka Litomyšl, se na medailovou pozici dostala
Aneta Foffová, minulý rok byly na krajské úrovni
oceněny Karolína Klementová a Dominika Střa-
sáková a letos na ně navázala Lenka Hochber-

grová, jejíž práce Mostar – okouzlující město
byla vyhlášena jako 2.-4. nejlepší v České repub-
lice. Lenka byla pozvána na slavnostní vyhlášení,
které proběhlo ve dnech 28.-29. května 2015,
pro děti byl připraven dvoudenní kulturně-vzdě-
lávací program, v jehož rámci děti kromě jiného
navštívily i expozice slavného českého malíře Al-
fonse Muchy a herce Vladimíra Menšíka. Určitě
to pro Lenku bylo zajímavé a přínosné a mělo by
to být i motivací pro ostatní, aby podobných
úspěchů přibývalo.                               Pavel Jirsa

Další úspěch
litomyšlského
fotoklubu
Dne 16. května byl ve
Svitavách vyhodnocen
35. ročník Národní sou-
těže amatérské foto-
grafie pod záštitou
ministra kultury D. Her-
mana. 
Na této přehlídce ama-
térských fotografů
z České republiky se
pravidelně zúčastňují
i autoři z Litomyšle
a některé jejich foto-
grafie jsou na výstavě
v muzeu ve Svitavách. V tomto ročníku byl
v hlavní soutěži pro dospělé A1 vybrán porotou,
jejímž předsedou byl doc. MgA. Josef Ptáček, na
třetí místo portrét „Bez názvu” od Jindřicha Vo-
dehnala, na kterém je herec Jiří Schmitzer z loň-
ského vystoupení v Litomyšli.
V konkurenci 122 autorů a 734 fotografií je to
další výrazný úspěch tohoto fotografa a člena
Fotoklubu 1840 Litomyšl.

Za Fotoklub 1840 Litomyšl Václav Sedláček,
foto Jindřich Vodehnal

Pozvánka na
Den otevřených
dveří v Ruce
pro život o.p.s.
Ruka pro život o.p.s. zve nejen všechny litomyšl-
ské občany na den otevřených dveří u příleži-
tosti již 5. výročí zahájení provozu Denního
stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kom-
binovaným postižením a pro seniory. Den ote-
vřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 18. června
2015 v čase od 10 do 15 hod. Budete si moci pro-
hlédnout prostory denního stacionáře v ulici J. E.
Purkyně č.p. 1126 a 1150 (naproti Litomyšlské ne-
mocnici, a.s.), uvidíte výsledky práce uživatelů
denního stacionáře i sociálně aktivizačních slu-
žeb pro seniory a prohlédnete si výrobky, které
vznikly v rámci terapeutických činností v našich
multifunkčních dílnách. 
Těšíme se na vás!
Za pracovníky Ruky pro život o.p.s. Ria Slušná
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V hlavní roli živly
Výtvarné oddělení Domu dětí a mládeže Lito-
myšl se letos popralo s živly. S nezkrotnou, ne-
ovladatelnou a často i ničivou silou ohně, vody,
vzduchu a země. Se čtyřmi základními složkami
světa jsme chvíli bojovali, přeli se, diskutovali,
nechali se vést, přátelili se a ovlivňovali jsme je,
až vzniklo několik prací, ve kterých je uzavřená
energie.
Zveme vás na vernisáž, která se uskuteční ve
čtvrtek 4. 6. od 17 hodin v kostele Rozeslání sva-
tých Apoštolů na Toulovcově náměstí. Celou vý-
stavu si můžete prohlédnout od 5. do 10. června
ve všední dny od 12 do 17 a o víkendu od 10 do
17 hodin. Uvidíte práce z kurzu malby a kresby
Zdeny Olivové, řezbářského kurzu Vojty Hurycha
a keramiky Hany Plíhalové a Terezy Kučerové. 
Doufáme, že vás pohltí atmosféra protikladů
dobra i zla, přenášení energie a hledání živlů
v nás samotných.
Těšíme se na vaši návštěvu.      Hana Plíhalová

Nové osázení hrobu M. D. Rettigové
Ve čtvrtek 14. května se naše škola společně
s městem Litomyšl aktivně účastnila osázení
hrobu M. D. Rettigové, dle původních dochova-
ných fotografií.  
Vzhledem k tomu, že letos má M.D.Rettigová
velké kulaté výročí (230 let od narození a 170 let
od úmrtí) a moje maturantka Tereza Jirásková
z druhého ročníku obor zahradnictví má téma
maturitní práce „Celoroční údržba a floristická
výzdoba vybraného historického hrobu na hřbi-
tově v Litomyšli”, vybraly jsme zcela záměrně
s Janou Foltovou z MěÚ hrob právě M.D.R. Te-
rezka se svými kamarády ve volném čase mu-
sela nejprve vykopat kolem obrubníku 30 cm
silnou vrstvu štěrku, kamení a betonu, vysypat
vzniklý prostor kompostní zeminou (10 pytlů),
vysadit 11 vzrostlých keřů zimostrázu vždyzele-

ného (Buxus sempervirens) s balem, dvě šalvěje,
tymián, levanduli a pažitku z našeho školního
pozemku. Vydatně jí pomáhali Filip Urbášek,
Josef Pouk a Lenka Mikušová, bez kterých by to
asi sama nezvládla.
Přestože jsme ze začátku měli z celé akce obavy
(keře již byly velmi narašené...), výsledek dopadl
velmi dobře a pomník i s rozkvetlou pažitkou
bude tak důstojnou vzpomínkou na naši nejzná-
mější kuchařku.          Text a foto Eva Klabanová

Noví kamarádi
v Japonsku

V dubnu přinesla návštěva našeho japonského
„ambasadora” pana Anda další zajímavý vývoj.
Oslovil paní ředitelku III. mateřské školy Stani-
slavu Kusou, zda by chtěla navázat spolupráci
s mateřskou školou ve městě Shiojiri, sousedem
našeho partnerského města Matsumoto. Spolu-
práce začíná výměnou výkresů dětí, které pro-
vází dopis paní ředitelky se základními
informacemi o školce na Lidické ulici. Výkresy,
které naše děti do Japonska poslaly, zachycovaly
náměty z klasických českých pohádek, ale
i představy o jejich budoucích povoláních nebo
zážitky ze společných výletů. Nyní se budeme se
těšit na pozdravy od našich japonských kama-
rádů.    Jana Tmejová, obrázek od Denise Gulta

375 let litomyšlského gymnázia
Dne 3. září letošního roku uplyne
375 let od doby, kdy Frebonie
z Pernštejna vydala zřizovací lis-
tinu našeho gymnázia. Do Lito-
myšle povolala piaristy, kteří zde
o čtyři roky později (2. listopadu 1644) školu ote-
vřeli a začali vyučovat. 
Litomyšlské gymnázium tedy v tomto roce
oslaví „zakulacené” výročí.
Tradiční podzimní koncert, který se uskuteční 8.
října 2015 v jízdárně na zámeckém návrší, bude
letos zároveň slavnostním zahájením oslav to-
hoto výročí. Naše pozvání přijal vokální soubor
Gentlemen Singers.
Oslavy budou pokračovat v následujících dnech
průvodem studentů k původní budově gymnázia

na Olivetské hoře a k pomníku
Aloise Jiráska, křtem nového al-
manachu, besedami, výstavami
tabel, učebních pomůcek i foto-
grafií a mnoha dalšími akcemi.

Podrobný program oslav zveřejníme na plaká-
tech po letních prázdninách. 
Při této příležitosti zveme všechny absolventy,
učitele i přátele naší školy na tyto podzimní
oslavy a zároveň prosíme ty, kteří vlastní tabla
tříd nebo zajímavé materiály, dokumenty či fo-
tografie vztahující se k litomyšlskému gymnáziu,
aby nám je zapůjčili, a doplnili tak další střípky
do dlouhé historie našeho starobylého gymná-
zia.

Ivana Pulgretová

Bavte se 
s Geofunem
Víte, co je to Geofun? Jedná se o unikátní hru vy-
cházející z populárního geocachingu. Pokud jste
majitelem iPhonu nebo telefonu se systémem An-
droid a chcete si zahrát o některou z hodnotných
cen, je Geofun určen právě pro vás. Navštívíte
atraktivní místa Českomoravského pomezí, do-
zvíte se spoustu zajímavých informací a budete
se bavit při plnění nevšedních úkolů. Jak napovídá
podtitul „Známé i neznámé osobnosti Českomo-
ravského pomezí”, vašimi průvodci budou vy-
brané osobnosti spojené s městy Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto, tedy M. D. Rettigová, princezna Hereret,
stavitel Zdislav, Oskar Schindler a Josef Sodomka.
Aplikaci Geofun si můžete zdarma stáhnout v App
Store a na Google play.
Pokud chcete poznat krásy regionu na pomezí
Čech a Moravy a ještě při tom ušetřit, využijte
slevovou knížku Bonus pas.  Výhody a slevy na
vstupné vám poskytnou vybrané památkové ob-
jekty, muzea a galerie, ale také restaurace či
ubytovací a sportovní zařízení. Slevovou knížku
získáte u všech poskytovatelů služeb zapoje-
ných do programu, jejichž přehled najdete na
portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.

Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer

Mateřské školy 
o letních prázdninách
I. MŠ (tel. 461 613 290) 
otevřeno: 10. –31. 8., zavřeno: 1. 7. – 7. 8.
II. MŠ (tel. 461 612 280) 
otevřeno: 13. 7. – 7. 8. a 31. 8.
zavřeno: 1.– 10. 7. a 10.-28. 8.
III. MŠ (tel. 778 140 258) 
otevřeno: 1.-17. 7. a 24.-31. 8.
zavřeno: 20. 7. – 21. 8.

Povrchová 
prospekce archeo-
logických lokalit
v regionu pokračuje 

Na jaře letošního roku proběhla další fáze povr-
chové prospekce (sběr nálezů z povrchu) na vy-
tipované archeologické lokalitě na Poličsku.
Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci
s Klubem turistů při Litomyšlské univerzitě tře-
tího věku tak navázalo na projekt zahájený
v roce 2014 „systematická povrchová prospekce
a rekognoskace terénu”. 
Povrchové sběry a průzkum terénu tentokrát
proběhl na lokalitě v blízkosti Poličky, na které
se vyskytují nálezy kovových předmětů z doby
bronzové a železné (2300–750 př. n. l. a 750–
400 př. n. l). Kromě těchto kovových nálezů jsme
neměli z lokality zatím žádné další archeologické
předměty, které by nám pomohly interpretovat
charakter daného místa. Cílem bylo zjistit vztah
kovových nálezů k charakteru lokality. Tedy určit
o jakou archeologickou aktivitu se jedná (např.
sídliště, pohřebiště). 
Povrchová prospekce proběhla během dopole-
dne, kdy jsme společně s členy Klubu turistů při
Litomyšlské univerzitě třetího věku v rojnici pro-
cházeli danou plochu. Avšak na mírném svahu,
kde se lokalita nachází, jsme za celé dopoledne
získali pouze menší počet keramických zlomků.
Po očištění v laboratoři byla keramika časově za-
řazená do období pozdního středověku a novo-
věku. Na místě navíc nejsou viditelné žádné
terénní stopy ukazující na sídlištní aktivity.
Díky této prospekci můžeme tvrdit, že na lokalitě
v době bronzové a železné neexistovalo např.
sídliště, ale spíše jde o prostor, který byl součástí
obchodní trasy, tzv. komunikační koridor. 
Účastníkům této akce děkujeme a těšíme se na
další spolupráci. 

Text a foto Jana Němcová,
archeolog RML
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Advokátka
Mgr. Yvona Kazdová

Nabízím právní služby 
pro občany i podnikatele 

v oblasti občanského, 
obchodního, rodinného, 

pracovního 
a trestního práva.

Tel: +420 605 360 893
Email: kazdova.yvona@seznam.cz

www.advokatka-litomysl.cz

Vás srdečně zve na

SMETANOVA
LITOMYŠL
NA TALÍŘI

ve dnech 11. 6. – 5. 7. 2015
Smetanova Litomyšl může probíhat

nejen na hudební scéně, 
ale také u prostřeného stolu. 

Přijďte ochutnat speciality naší kuchyně.

Rezervace na tel. 461 615 338, 
734 670 355

Biskupské věže Litomyšle: Účast silných 
hráčů a boj až do poslední chvíle
Šachový oddíl TJ Jiskra Litomyšl uspořádal dne
9. 5. 2015 v reprezentativních prostorách ho-
telu Zlatá Hvězda už 5. ročník šachového tur-
naje „Biskupské věže Litomyšle” v rapidu, tedy
ve zkráceném hracím tempu 15 min + 5 sekund
na tah pro každého soupeře podle pravidel
FIDE. Turnaj byl zároveň Krajským přeborem
Pardubického kraje v rapidu, kde první tři vítě-
zové postupují do přeboru republiky a odtud na
Mistrovství Evropy v rapidu 2015. 
První čtyři ročníky jsme akci pořádali v prosto-
rách sálu Domova mládeže při VŠO a SPGŠ.
Zde nebylo místo, protože se škola o víkendech
zaměřuje především na finančně výnosné
akce, typu školení, což je pochopitelné. V ne-
lehké situaci nám vyšli vstříc manželé Šnaj-
drovi, majitelé hotelu Zlatá Hvězda, kteří nám
umožnili uspořádat turnaj ve velkém sále, který
splňuje všechny požadavky pro podobné klání.
Vlastní turnaj oficiálně zahájil starosta města

Starosta Litomyšle Radomil Kašpar a ředitel  tur-
naje ing. Jaromír Odstrčil v přátelské a uvolněné
atmosféře zahajují 5. ročník šachového turnaje
„Biskupské věže Litomyšle".

Na stupních vítězů skončili tři nejlepší: 1. místo Jakub
Půlpán z POLABIN Pardubice (uprostřed), 2. místo
Martin Červený z POLABIN Pardubice (napravo),
3. místo Marian Sabol, Vysoké Mýto (nalevo).

Radomil Kašpar, který všechny přivítal v našem
půvabném městě a konstatoval, že je nesku-
tečné, že kolem sebe vidí hráče všech věko-
vých kategorií od 10letých dětí po seniory ve
věku 80 let. To je na šachu podmanivé, můžete
hrát v každém věku a prožívat to potěšení
z nastražených léček, nečekaných výpadů
a obratů a opájet se radosti z vítězství. Turnaj
probíhal v absolutním klidu a pohodě, o pře-
stávkách se diskutovalo mezi přáteli z jiných
měst. Trvale bylo připraveno i občerstvení,
zkrátka pohoda.  Do čela turnaje so dostalo asi
10 nejsilnějších hráčů, většinou mistrů FIDE
a kandidátů mistra, a rozhodovalo se v posled-
ním kole. Zde svedl boj o první místo teprve
17letý Jakub Půlpán z POLABIN (FM) s naší jed-
ničkou Václavem Pekařem (KM). Kdyby Vašek
vyhrál, skončil by na 1. místě, nejhůře na 2.
místě. Prohra ho odsunula až na 8. místo. Ta-
lentovaný Jakub Vaška přesvědčivě porazil

a s 8 (9) body skončil suverénně první. Jde
o velký talent, o kterém jistě brzy uslyšíme.
Druhé místo obsadil se 7,5 body Martin Čer-
vený (FM) z POLABIN a na třetím místě skončil
se 6,5 body Marian Sabol (FM) z Vysokého
Mýta. Stejné pořadí bylo tady i v KP PK. 
Z našich hráčů dosáhla vynikajícího výsledku
Lucie Bartošová, která skončila s 6 body na 9.
místě. Chtěl bych poděkovat srdečně sponzo-
rům z Litomyšle, Poličky a Prahy, že umožnili
důstojné uspořádání této pěkné sportovní akce
v našem městě. Jedná se o firmy: Litex (Lito-
myšl), T&T Trade (Praha), Fans (Praha), Mach
(Litomyšl), Keralit (Litomyšl), Vinotéka Cenek
(Litomyšl), Vinotéka Pulkrábek (Litomyšl), Vi-
notéka Tašner (Litomyšl), Václav Štětka (Lito-
myšl), Stavebniny Prima (Polička), Báča
(Polička), Strefa (Polička), Orfast (Polička),
p. Toušek (Polička), p. Kozáček (Polička), Iveco
(V. Mýto). Obrovský dík patří majitelům hotelu
Zlatá Hvězda a veškerému personálu za abso-
lutně perfektní služby, výborné jídlo a pití,
ochotu a profesionalitu. V závěru bych chtěl
vzpomenout na našeho kamaráda a šachistu
Honzu Motáčka, se kterým jsme tuto akci spo-
lečně vymysleli a který se na nás určitě díval
ze šachového nebe a říkal: „Kluci, je to fakt
dobrý.”

Jaromír Odstrčil, předseda šachového oddílu
TJ Jiskra Litomyšl, foto Jan Odstrčil

Úspěch sokolských dětí v lehké atletice

Letos poprvé se děti z TJ Sokol Litomyšl zúčast-
nily 16. 5. 2015 závodů v lehké atletice v Ústí nad
Orlicí a byly velmi úspěšné. Z celkového počtu

169 přihlášených obsadily přední místa.
Lehká atletika je rozdělena podle věkových ka-
tegorií. Předškoláci - běh 40 m, skok daleký
z místa, hod tenisovým míčkem, ml. žáci a žá-
kyně I. a II. - běh 50 m, skok daleký, hod kriketo-
vým míčkem, běh 300 m. V kategorii předškoláci
- chlapci se umístil Radim Čáp na 2. místě
a dívky obsadily 2. místo Nela Motlová a 3. místo
Barbora Nešporová. V kategorii ml. žákyň I. do-
sáhly Denisa Hloušková 2. místo a Klára Brych-
tová 3. místo. V kategorii ml. žákyně II. obsadila
Nikola Novotná krásné 1. místo a Sára Kolářová
skončila na 3. místě.
Všem zúčastněným dětem, rozhodčím i rodičům
děkujeme za pomoc, podporu a fandění a těšíme
se na příští rok. 

Text a foto Jitka Mikulecká

Vodácký výlet do Prahy
Dům dětí a mládeže Litomyšl srdečně zve na
tradiční pražskou akci „Napříč Prahou - přes 3
jezy”. Hlavním bodem programu je volné, atrak-
tivní splutí řeky Vltavy - kolem Vyšehradu, Ná-
rodního divadla, pod Karlovým mostem
a zakončené na Štvanici. Akce se uskuteční
v den státního svátku v pondělí 28. září 2015 a je
určena pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi,
které mají rády neobyčejné zážitky. Doporučena
je vodácká zkušenost jednoho člena posádky
(raft pro 4 nebo 6 lidí). Za nezletilé děti zodpo-
vídají zákonní zástupci nebo jiný přímý člen po-
sádky. Každý účastník je povinen řídit se pokyny
pořadatelů a Říčního oddílu Policie ČR. 

Cena za jednoho účastníka je 600 Kč a zahrnuje
dopravu autobusem, půjčení raftu a dalšího vy-
bavení (vesta, pádlo) a startovné. Za příplatek je
možné si na místě vypůjčit neopren. Pořadatelé
doporučují vlastní, např. cyklistickou, přilbu. Akce
se koná za každého počasí, ale v případě trvalého
silného deště bude připraven náhradní program.  
Prosíme zájemce, aby se do konce hlavních
prázdnin hlásili na e-mail: ddm@litomysl.cz. Za-
čátkem září zašleme přihlášeným účastníkům
konkrétní organizační pokyny. Bližší informace
na telefonním čísle: 606 619 723 nebo na webu
pražských pořadatelů - www.3jezy.skauting.cz.

Josef Štefl
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KOSáci „na bedně”
Novopackého slavíčka
Na 310 soutěžících si změřilo svůj hlasový po-
tenciál v rámci 20. ročníku pěvecké soutěže No-
vopacký slavíček. Soutěžilo se v šesti kategoriích
sólového zpěvu, ve třech kategoriích pěveckých
duet a trií a v kategorii volných seskupení. Vedle
zpěváků z regionu Nové Paky přijeli také zá-
stupci  ze vzdálenějších míst, jakými jsou Ná-
chod, Jablonec nad Jizerou, Chlumec nad
Cidlinou, Kostelec nad Orlicí, Hradec Králové,
Kolín, Velké Poříčí, Litomyšle a dalších. Přijeli
rovněž soutěžící z polských škol v Boguszowe,
Mieroszowe a Kowalej. Na mety nejvyšší dosáhli
i soutěžící z litomyšlské pedagogické školy.
V kategorii sólového zpěvu v konkurenci deva-
tenácti zpěváků si vítězství odnesla Kateřina
Faltusová. Porota Katku ocenila i zvláštní cenou
za interpretaci lidové písně Anička, dušička.
Druhé místo ve stejné kategorii patřilo Barboře
Viktorínové, bronzová skončila Adéla Vojtíšková,

která navíc získala zvláštní cenu poroty za výra-
zové ztvárnění umělé písně. Třetí místa patřila
také dalším zástupců pedagogické školy, a to
Tereze Vorbové a Lukáši Danišovi. V kategorii vo-
kálních seskupení si bronzovou placku odneslo
pěvecké duo Barbora Viktorínová a Tereza Vor-
bová. Vítězové jednotlivých kategorií soutěže se
představili veřejnosti v rámci koncertu Novopac-
kých slavíčků. Ale nejenom zpěvem jsou slavíci
živi. Ve volném čase mohli soutěžící mezi jednot-
livými vystoupeními navštívit i dvě výtvarné
dílny, dílnu kreativní, taneční a improvizované
hry pro děti. „Úspěchy žáků pedagogické školy
jsou o to cennější, že zpěváci nezapadli v kon-
kurenci soutěžících středních škol, uměleckých
škol, gymnázií, ale i z Univerzity Pardubice,” kon-
statuje na adresu výsledků soutěže umělecký
vedoucí litomyšlského smíšeného sboru KOS
Pedagogické školy Litomyšl Milan Motl. 

Zuzana Fruniová

Radujem se převelice,
zas jsme první v republice!
Těmito slovy se dá vystihnout nálada žáků Zá-
kladní školy U Školek, kteří získali do své sbírky
další cenné vítězství. Tentokrát je to v soutěži
z anglického jazyka Video pohlednice z našeho
města. 
Škola se do ní zapojila již třetím rokem. Předloni
získala druhé a třetí místo, loni zvítězila a letos
své vítězství v celorepublikovém finále obhájila
projektem One year in Litomyšl. Tým složený
z dvanácti členů, tentokrát z deváté třídy, peč-
livě natáčel v průběhu celého kalendářního roku
události a dění v Litomyšli a anglicky je komen-
toval. 
Letos se do soutěže přihlásilo téměř 80 snímků,
do nichž bylo zapojeno přes 500 dětí. Podle slov
Doubravky Matulové, jedné z organizátorů sou-
těže, mají snímky každým rokem lepší úroveň
a je velikým úspěchem se dostat mezi nomino-
vané.  Velmi si tedy vážíme úspěchu, kterým
první místo v republice bezesporu je. Ocenění za
nápad, jeho zpracování a za výbornou angličtinu
si žáci převzali přímo v budově Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy v Praze ve čtvr-
tek 14. května 2015.  
Výsledek snažení žáků ZŠ U Školek, kteří repre-
zentovali město Litomyšl, můžete vidět na we-
bových stránkách školy www.litomysl.cz/2zs
v sekci Školní televize - speciály.

Andrea Hanušová, foto Miroslava Jirečková

Pedagogická škola má tři zástupce 
v celostátním kole SOČ
Okresní a krajské kolo má za sebou letošní roč-
ník Středoškolské odborné činnosti (SOČ), sou-
těže, která vznikla před 37 lety. Své zástupce
v této zájmové činnosti žáků středních škol měla
i Pedagogická škola Litomyšl. Jejich práce hod-
notící porotu zaujaly. Výsledkem jsou dvě první
místa v krajském kole SOČ s postupem do celo-
státního kola, jedno druhé, rovněž postupové
místo a jedno třetí, nepostupové místo. Celo-
státní kolo se uskuteční v Praze.
Vítězné vavříny si z krajského kola odnesla
Lenka Machová za práci Život a dílo Bohdana
Kopeckého a Julián Ondrůšek s tématem Biling-
vismus a Multilingvismus. Vedoucí prvně jmeno-
vané práce byla Jitka Klofandová, práci Juliána
Ondrůška vedla Jana Macková. Obě vedoucí
prací jsou členkami pedagogického sboru. Na
vynikajícím druhém místě se umístila Daniela
Hejzlarová s tématem Učitel, žák a třídní klima.
Vedoucí práce této žákyně byla Soňa Sodom-
ková. Výčet úspěchů by nebyl kompletní opome-
nout skvělé 3. místo v krajském kole SOČ

Karolíny Kolaříkové, která porotu zaujala prací
Peče o terminálně nemocné. I v tomto případě
vedla Karolínu svými odbornými radami Soňa
Sodomková. Ta je stejně jako Jana Macková
a Jitka Klofandová učitelkou Pedagogické školy
Litomyšl. „Posláním Středoškolské odborné čin-
nosti je všestranně rozvíjet a podporovat od-
borné zájmy žáků, prohlubovat a rozšiřovat
jejich odborné vědomosti a zkušenosti, individu-
ální schopnosti, napomáhat při rozvoji jejich stu-
dijní a odborné aktivity i osobnosti,” přibližuje
podstatu soutěže Soňa Sodomková, která je ve
škole garantem této dobrovolné zájmové čin-
nosti žáků. „Soutěž by měla žáky vést k samo-
statnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení
úloh, napomáhat také vyhledávání talentova-
ných žáků a podporovat jejich další odborný
růst,” dodává Soňa Sodomková. 
Připomínat, že tímto způsobem je účelně využí-
ván volný čas žáků, je snad již jen oním příslo-
večným „nošením dříví do lesa.” 

Zuzana Fruniová

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

Osík u Litomyšle – prodej chalupy s 2 obytnými částmi
(2+kk a 1+1) po částečné rekonstrukci. Možnost půdní
vestavby. Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení. 
Č.1124. SLEVA! Cena: 1 570 000,- Kč
Choceň – prodej bytové jednotky 4+1 v rodinném domě
se zahradou, balkonem a garáží blízko centra. K bytu je
možné dokoupit další zahradu k užívání, případně k vý-
stavbě RD. Č.1120. Cena: 1 700 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 3+1 s balkonem (73 m2)
v I.NP. Byt je v původním stavu, rekonstrukce dle Vašich
představ. Atraktivní lokalita, ul. U Školek, parkování
u domu. Č.1137. Cena: 1 450 000,- Kč
Jedlová – prodej stylové chalupy 4+kk s garáží a zahra-
dou 2329 m2 v krajinné oblasti nedaleko hradu Svoja-
nov. ÚT ústřední na pevná paliva nebo plyn, elektro,
obecní vodovod. Atraktivní prostředí k rekreaci.
Č.1135. Cena: Info v RK
Opatovec u Svitav – prodej pozemku o výměře 858 m2

na kraji obce. Voda a elektřina jsou na pozemku, plyn na
hranici pozemku, kanalizace se řeší čističkou. Vhodný
ke stavbě RD.  Č.1131. Cena: 550 000,- Kč
Budislav – prodej udržovaného RD 2+1 v oblíbené rekre-
ační oblasti Toulovcových Maštalí. Napojeno na elek-
třinu, plyn, vodovod, vytápění plynovým kotlem.
Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci. 
Č.1109. Cena: 695 000,- Kč
Stašov – prodej družstevního bytu 3+1 (77 m2) v I.NP
zděného domu o celkové ploše 77 m2 a se sklepem 14
m2. Rekonstrukce bytu v roce 2014, možnost užívání
společné zahrady. Anuita doplacena, lze převést do
vlastnictví.
Č.1112. SLEVA! Cena: 450 000,- Kč
Tržek u Litomyšle – prodej RD se dvěma byty 3+1, za-
hradou 1573 m2, v okrajové části obce 4 km od Lito-
myšle. V obci dobrá občanská vybavenost, krásné
prostředí i k rekreaci.  Č.1057. Cena: info v RK
Němčice – Člupek – prodej staršího udržovaného ma-
lého RD 2+1 s velkou zahradou ve svahu. V obci je škola,
školka, obchod, výborné autobusové spojení do Lito-
myšle i České Třebové.
Č.1036. Výrazná sleva! Cena: 300 000,- Kč
Budislav – prodej menší chalupy 1+1 v centru obce v ob-
líbené turistické oblasti. Napojeno na elektřinu, veřejný
vodovod, odpady do žumpy, plyn na pozemku.
Č.1032. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej zainvestovaného pozemku pro
stavbu rodinného domu v okrajové části města v loka-
litě U Prokopa. Parcela má výměru 720 m2. V případě
zájmu i stavba domu na klíč.
Č.1106. Cena: 1 250,- Kč/m2

Svitavy – prodej pozemku 518 m2 blízko centra města.
Pozemek je dle územního plánu určen k výstavbě rodin-
ného domu nebo výstavbě občanské vybavenosti. 
Č.1130. Výrazná sleva! Cena: 499 000,- Kč
Litomyšl – pronájem nebytových prostor 51 m2 s výlo-
hou v přízemí domu. Vytápění a ohřev vody kombino-
vaným kotlem na zemní plyn. Vhodné pro obchod nebo
služby. Č.1136. Cena: 13 000,- Kč/měs.
Litomyšl – pronájem nebytových prostor 36 m2 v pří-
zemí na autobusovém nádraží blízko centra města. Pro-
story jsou vhodné pro obchodní činnost, kanceláře,
služby. Č.1128. Cena: 6 000,- Kč/měs.

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma
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Tel: 605 91 55 72

6 NEBANKOVNÍ PŮJČKY4

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Bez poplatků! Schválení do 20 minut!
Půjčujeme od 10.000 –140.000,-

přijme

správce
počítačové sítě 
požadujeme:
• znalost síťového prostředí 

postaveného na technologii 
Hyper-V a operačním sytému 

• Windows Server 2012
• ochotu učit se novým věcem

vstřícnost

náplň práce:
• správa sítě a podpora 

cca 50 uživatelů

Životopisy nebo případné dotazy
zasílejte na ales.becvar@hrg.cz

www.hrg.cz

CENTRUM
ODŠKODNÉHO s.r.o.
Ústí nad Labem 

• Měli jste dopravní nehodu ne
starší jak 4 roky

• Měli jste pracovní úraz ne starší
jak 2 roky

Kdo může být odškodněn
za pracovní úraz i autonehodu
• účastník dopravní nehody 

(řidič, spolujezdec, chodec, cyklista),
který utrpěl újmu na zdraví nebo 
pozůstalý, jemuž zemřel při dopravní
nehodě blízký člověk

• lidé, kterým záleží na výši odškodného
nebo člověk, který měl pracovní úraz

Druh odškodného:
bolestné, ušlý zisk, naklady spojené
z lečením, náklady spojené s pohřbem,
renta pro děti, ztížení společenského
uplatnění, smrt blízké osoby

INFO: WWW.ODSKODNE.CZ

Obchodní zástupce: 
ROMAN KASAL 
Kontakt: kasal.usti@tiscali.cz
tel. 603 219 006

Koupím byt, 2+1, 
i v původním stavu, v Litomyšli.

Tel: 734 255 150.

Prodám družstevní byt 4+1
v Litomyšli, 10 minut od centra.

Tel. 724 557 778.

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu
řadovou garáž na ulici Dukelská v Litomyšli.

Dálkové ovládání vrat, plocha 20 m2, 
okamžitě k dispozici. Tel. 602 844 946
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Sběrné suroviny informují
6 Stále vykupujeme kovové odpady od fyzických osob i od firem!!!
Vyhláška č. 27/2015, pouze upravila platbu a to: buď převodem na účet (zdarma), platby prováděny denně, 
nebo poštovní poukázkou (poplatek 35,- Kč).

6 Dále chceme občany informovat o vytvoření místa zpětného odběru v naší firmě 
(zpětně odebíráme zdarma el. spotřebiče, lednice, mrazáky, baterie, autobaterie, mobily, PC, monitory atd.).
Veškeré další informace Vám rádi podáme na tel. číslech: 461 530 160, 777 046 742

Dagmar Grulichová – DARO
T. G. Masaryka nad aukční halou.  Otevřeno Po – Pá  8 –12 a 13 –17 hod.

Litomyšl je třetí v soutěži 
O Perníkovou popelnici 
Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci
s AOS EKO-KOM a.s. vyhlásil i letos soutěž ve tří-
dění odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici
2014”. Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku
se uskutečnilo v květnu a Litomyšl si z něj odvá-
žela třetí místo. S ním se pojí odměna 25 tisíc
korun a malá popelnice z perníku. Ta putovala na
III. základní školu T. G. Masaryka v Litomyšli. Po-
chutnali si na ní žáci 2. třídy, kterým se za loňský
rok podařilo sesbírat 3 969 kg papíru. 
Litomyšl obsadila třetí příčku v kategorii nad 2 ti-
síce obyvatel, a získala tak i finanční odměnu,
která bude použita na dotace na domácí nebo
komunitní kompostéry. „Myslím, že se to dá po-
važovat za úspěch. Z výsledků totiž vyplývá, že
na celkových předních místech jsou především
menší obce a města - Neratov, Horní Ředice atd.
Větší celky jsou většinou vzadu. Sezemice a Tře-
mošnice mají kolem 3 500 obyvatel,” reagoval
vedoucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a zá-
roveň tím prozradil obce, které byly v dané
kategorii úspěšnější než Litomyšl. Navíc dodal,
že takového výsledku bylo možné dosáhnout
díky přístupu obyvatel k odpadovému hospodář-
ství a dobré spolupráci a fungování firmy LIKO
Svitavy a.s. „Hattricku dosáhlo město Sezemice,

které zvítězilo v kategorii největších obcí, tedy
nad 2 000 obyvatel. Zlato si totiž Sezemičtí od-
vezli i za roky 2013 a 2012," připomněl Jiří Záliš,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Druhé místo v této kategorii vybojovala Třemoš-
nice. „Klíčem pro hodnocení ve všech kategoriích
je celková výtěžnost sběru a efektivita obsluhy
nádob a pytlů při sběru papíru, plastů, skla a ná-
pojových kartonů v přepočtu na jednoho obyva-
tele. Ovšem hodnotí se také celková výtěžnost
sběru nebezpečného odpadu, zapojení do zpět-
ného odběru vysloužilých elektrických a elekt-
ronických zařízení i zavedení systému sběru

V měsíci dubnu, při příležitosti oslav Dne Země,
jsme nabídli školám a předškolákům tematickou
vycházku „Cestou od komposteru přes sběrná
hnízda na sběrný dvůr v Litomyšli”. Procházku
přivítali předškoláci z 2. MŠ ul. 17. listopadu s pe-
dagogickým doprovodem pí uč. Dosedělové, Lo-
skotové a Ptáčkové. Předškoláci vyprávěli příběh
s názornou pomůckou leporela Žofka. Přiblížili
jsme si proces  kompostování bioodpadu, hra-
vou formou  – „živá hmota pro nový život”.
Problematika odpadového hospodářství ve
městě Litomyšli zajímala žáky 6. třídy z I. ZŠ ul.
Zámecká pod vedením pí uč.  Matejskové a žáky
2. a 3. třídy II. ZŠ U Školek pod vedením pí uč.
Šplíchalové a pí uč. Hýblové. 
S předškoláky a školáky jsme nejprve vytřídili
bioodpad u školního kompostéru, zaměřili se na

strukturu zralého tmavého kompostu a jeho
užití v zahradě. Dále jsme vytřídili odpad, který
si na vycházku přinesli s sebou např. čajové
sáčky, ohryzky jablek, košťál květáku, plastové
kelímky od jogurtu, sáčky, tašky, baterie, od-
střižky papíru… Vycházku jsme zakončili na sběr-
ném dvoře v ul. Mařákova. Byli jsme seznámeni
s jednotlivými druhy odpadu, které se patří od-
vézt až na sběrné zastřešené místo, např. počí-
tačové  monitory, televizory, lednice, pračky,
vysavače, mikrovlnné trouby, el. přímotopy,
kulmy, vysoušeče vlasů, léky, plechovky, po-
hovky a nábytek.  
Základní školy v Litomyšli v minulých letech ob-
držely od městského úřadu dotaci v hodnotě
800 Kč na zakoupení kompostéru. Ty jsou využí-
vané a děti mají možnost vidět, kam patří pose-
kaná tráva ze školní zahrady, plevel ze záhonů
trvalek a zeleniny.
Z kampaně a výsledků šetření odděleného sběru
odpadů společnosti EKO-KOM vyplývá, že z cel-
kové populace může osvěta výrazně ovlivnit
55,8 % obyvatel. S ohledem na skutečnost, že
naprostá většina respondentů myšlenku domá-
cího a komunitního kompostování přijímá. 
Kompostujme a předcházejme vzniku odpadu
jeho tříděním! Zákaz skládkování směsného ko-
munálního odpadu se plánuje již od roku 2024.

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

Cesta odpadu v Litomyšli

bioodpadů," vysvětlil pravidla soutěže Záliš.
V Litomyšli, kde bylo v roce 2014 evidováno
9 971 občanů, se vloni svezlo 1 715 tun směsného
komunálního odpadu, 216 tun objemného od-
padu (např. matrace, linolea, hadry, koberce, ko-
čárky, starý nábytek apod.) a necelých 12 tun
nebezpečného odpadu. Město je zároveň zapo-
jeno do kolektivního systému pro zpětný odběr
vysloužilých elektrických a elektronických zařízení
a funguje zde oddělený sběr bioodpadu z obecní
zeleně. Do třídění odpadu se zapojují také místní
základní školy, kterým se podařilo nasbírat na loň-
ský rok 77 860 kg papíru (I. ZŠ 37 200 kg, II. ZŠ 12
720 kg, III. ZŠ 27 940 kg). „K tomu přispíváme
osvětou ve školách. Se třídami chodíme tzv. cestu
odpadu, kdy začínáme u školního kompostéru,
pokračujeme přes sběrná hnízda až do sběrného
dvora. Děti tak mají možnost systém třídění od-
padu lépe poznat,” uvedla pracovnice odboru mí-
stního a silničního hospodářství litomyšlské
radnice Jana Foltová. 
V rámci soutěže byly obce také hodnoceny v sa-
mostatných kategoriích kolektivních systémů
Elektrowin a.s. a Asekol s.r.o. ve zpětném od-
běru vysloužilého elektrozařízení.

Text a foto Jana Bisová

Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Projektový manager v oboru
průmyslové automatizace
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• vedení projektů

Konstruktér (strojař)
• vzdělání SŠ, nebo VŠ strojní
• výborná znalost práce na PC

(3D modelování)
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 

Obchodní zástupce
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost AJ (NJ výhodou)
• komunikace se zákazníky 

(tvorba cenových nabídek)

Pracovnice ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky

(zakázková výroba)
• požadavek na manuální zručnost, 

pracovitost
• orientace v jednoduché výrobní dokumentaci
• obsluha jednoúčelových strojů

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz • www.kmtronic.cz
popř. volejte 468 008 927, p. Merglová

Inzerce
Nabízím krásný velký kočárek retro, 80. léta, za
500 Kč. Dále nabízím MC kazety nahrané,
různé skupiny 90. léta, 45 ks, 250 Kč. Tel.: 739
307 646. • Nabídněte do sbírky staré brože,
spony z dob našich babiček a prababiček. Na-
bídněte také pěkný starý obraz Litomyšle či
blízkého okolí za rozumnou cenu. Tel.: 739 307
646. • Kdo by měl zájem natrhat si višně nebo
třešně (zahrada v Litomyšli), budou zralé kolem
20. 6. 2015. Telefon č. 607 744 568. • Prodám
zánovní, nepoškozenou sedáčku, 3sedák, roz-
ložitelná v lůžko, vysoká, pohodlná záda. Cena
1 500,-.Tel.: 736 772 721. • Prodám pěkný plas-
tový stůl (bílý), cena 250 Kč. Odběr Budislav -
Litomyšl. Tel: 737 135 387.
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hledá nové spolupracovníky pro obrábění kovů 
na CNC a konvenčních karuselech.
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, kvalitní zaučení
a perspektivní zaměstnání v prosperující zahraniční firmě.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte se životopisem
na adrese: hana.motackova@brueck.cz nebo na telefonu
606 062 802.

Prestižní strojírenská firma
Brück AM spol. s r.o.
v Zámrsku u Vysokého Mýta

Jsme společnost zabývající se lisováním plastových dílů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

V současné době hledáme zaměstnance
do nepřetržitého provozu na následující pozice:

•  PRACOVNÍK SMĚNOVÉ KVALITY
•  SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH STROJŮ
• VEDOUCÍ SMĚNY

Dále hledáme oborného pracovníka na pozici

• MANAŽER KVALITY
Podrobnější informace o volných pracovních místech
naleznete na našich stránkách www.williplast.cz

Kontakt:
Ludmila Štarmanová, tel.: 605 888 159. Své životopisy
zasílejte na e-mail: personalni@williplast.cz

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 20. června od 14.00 hod. / 
Koclířov - Hřebeč
Hřebečský slunovrat - hudební festival, Světlo
světa, Kilt, BezLimitu, Vision Days, Gang ala Basta,
Lenny, Circus Ponorka, Supergroup.cz, Wlada Gang
• 22. června od 20.00 hod. / Fabrika
Inside the Apple - externí koncert festivalu Smeta-
nova Litomyšl, Katt – varhany/zpěv, DaFake Panda -
elektronika. Originální projekt mladé české varhanice
s francouzským zvukovým mágem.
• 27.–28. června / Svitavský stadion / umělá travnatá
plocha Svitavy-Lány
Qanto Cup 2015 
• 27. června od 20.00 hod. / Svitavský stadion
DJ Foltýn – Kiss Hády Rádio, Gipsy.cz - koncert
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• do 30. června / Centrum B. Martinů9
Poklady muzejních sbírek – 750 let města Poličky
• 6. června večer / na různých místech ve městě
Čas pro neobyčejné zážitky 2015 - program a akce
zaměřené na výročí města
• 17. června od 19.00 hod. / Tylův dům
Divadlo Járy Cimrmana: Hospoda na Mýtince

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 18. června od 20.00 hod. / nádvoří zámku
Partička
• 27. června / dvorana muzea
Zahájení fotofestivalu 2015

VYSOKÉ MÝTO
• 6. června / nám. Přemysla Otakara II.
Sodomkovo Vysoké Mýto - tradiční festival v rámci
120. výročí založení firmy J. Sodomkou. Přehlídka
automobilových a autobusových veteránů z produkce
firmy Carrosserie Sodomka a jejich pokračovatelů
• 19. června od 19.30 hod. / nám. Přemysla Otakara II.
Evropský svátek hudby - vystoupení hudebních sku-
pin z Vys. Mýta a okolí
• 25. června od 13.00 hod. / amfiteátr M-klubu
Randál FEST 2015 - 3. ročník studentského festivalu
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE Litomyšlští žáci si v plavecké
soutěži vedli dobře
V pátek 15. května 2015 se v Městském bazénu
v Litomyšli uskutečnilo superfinále Plavecké
školní ligy žáků 2. stupně základních škol a více-
letých gymnázií pro oblasti Rychnovska, Ústec-
koorlicka a Litomyšlska. Oblastních kol se
zúčastnilo celkem 20 škol a do superfinále jich
postoupilo 12. V Litomyšli nakonec o prvenství
bojovalo škol deset, z toho dvě místní: Gymná-
zium Aloise Jiráska a Základní škola Zámecká. Ty
rozhodně nezklamaly a žáci vyplavali jedno
první a dvě druhá místa. 
V Plavecké školní lize žáků se soutěžilo ve čty-
řech kategoriích od 6. do 9. třídy. Čtyřčlenná
družstva, ve kterých musela být minimálně
jedna dívka, plavala štafetu na 50 metrů volným
způsobem bez startovního skoku. „Jde o finálové
kolo, tedy závěr školní roku 2014/2015. Dnes
jsou tady nejlepší štafety za Rychnovsko, Lito-
myšlsko a Ústeckoorlicko,” uvedla Jana Koty-
zová, koordinátor volnočasových aktivit
Plaveckého bazénu Rychnov nad Kněžnou, kde
se plavecká školní liga zrodila. Bylo to v roce
2011 a důvodem se staly upadající soutěže pro
školáky. „První iniciativa vznikla při začátku ba-
zénu v Rychnově. Zjistili jsme, že soutěže pro
děti v tomto věku upadají. Přišli jsme tedy s ná-
padem, že když školy nemají možnost, tak my
jako bazén zkusíme tuto myšlenku oživit,”
upřesnila Kotyzová. 
V letošním ročníku si za Litomyšl účast ve finále
vyplavaly štafety Gymnázia Aloise Jiráska a Zá-
kladní školy Zámecká. „My jsme začali už
v primě, to jsou tři roky. Dneska se daří celkem

dobře, i když jsme měli menší komplikace,” pro-
hlásila během závodu Barbora Benešová z gym-
názia. „Máme všechna čtyři družstva. Jsem
spokojenější se sedmými a osmými ročníky, pro-
tože tam bojujeme o medaile. Úroveň ostatních
škol v kategoriích šestých a devátých tříd je
vyšší,” uvedl Lukáš Dvořák, učitel ze zámecké
základní školy. Ta má výhodu blízkosti bazénu,
takže žáci mají během roku hned několik mož-
ností, jít si zaplavat. „S bazénem úzce spolupra-
cujeme. Víc než pět návštěv během roku naše
škola má. Dřív se dalo chodit jen v létě na kou-
paliště a týkalo se to posledních týdnů
v červnu,” dodal Dvořák. Nakonec si litomyšlští
žáci vyplavali tři ocenění. První místo v kategorii
8. tříd získalo Gymnázium Aloise Jiráska, dvě
druhá místa má ZŠ Zámecká v kategorii 7. tříd
a 8. tříd. „Po dvoukolovém štafetovém plavání
se vyhodnocovaly z každé věkové kategorie nej-
lepší časy a z nich celkové pořadí. Ti nejlepší ob-
drželi zlaté medaile a skleněnou trofej z rukou
starosty Radomila Kašpara,” vysvětlila Dagmar
Marková z Plavecké školy Ráček, působící
v Městském bazénu Litomyšl. Z 6. tříd zvítězilo
družstvo ze ZŠ Bří Čapků z Ústí nad Orlicí, ze 7.
tříd družstvo ze ZŠ Fr. Kupky z Dobrušky, z 8.
tříd/tercie družstvo z Gymnázia A. Jiráska Lito-
myšl - A. Nováčková, O. Posel, M. Holásková, B.
Benešová a z 9. tříd družstvo ze ZŠ Masarykova
z Rychnova n. Kněžnou, které zároveň získalo
plaketu za absolutně nejrychlejší štafetu sou-
těže za dosažený čas 2:21,71. ZŠ Zámecká zí-
skala 2x stříbro – ze 7. tříd R. Hora, B. Vavřínová,
K. Kubík, M. Vrbický; z 8. tříd - O. Bačík, T. Kopsa,
A. Grulichová, V. Lorenzová. Podrobné výsledky
naleznete na www.bazen-litomysl.cz.
Litomyšlského superfinále se zúčastnili žáci
z Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou, Ústí nad
Orlicí, Chocně, Litomyšle, Žamberka a Dolních
Libchav. „Velký dík patří všem, kteří se podíleli
na zajištění této akce – Městský úřad Litomyšl,
Městské služby s.r.o. Litomyšl, Kubík, a.s, Lito-
myšl, Litex Litomyšl, Figurky – poháry – L. Kum-
poštová, HRG tiskárna, STORY DESIGN, a.s.,
Litomyšl, VČE montáže, a.s., Litomyšl a ČEZ,
a.s.,” řekla na závěr Dagmar Marková. 

Text a foto Jana Bisová

Motokrosař Bartoš vede Evropu!
Po Slovinsku pokračoval evropský šampionát třídy
EMX Open v motokrosu na Slovensku, kde Péťa
Bartoš dojel celkově druhý za vítězným Martinem
Michkem (Buksa/Ados Tým) a průběžně se vyšvihl
do čela této kubatury. Třetí dějství mělo ale závod
v Rusku. Naši reprezentanti dali kvůli termínové
kolizi s českým mistrovstvím v Kramolíně přednost
tomuto klání, a v Rusku tedy z tohoto důvodu chy-
běli. Vše si vynahradili na dráze v polském Štětíně,
kde sice opět kraloval Michek, jedoucí na stroji
KTM, ale závodník litomyšlského Orionu Bartoš
znovu vystoupil na stříbrný stupínek. Jeho týmový
kolega Jonáš Nedvěd letos poctivě sbírá zkuše-
nosti, zde byl celkově třináctý. Co je důležité, tak
Petr se znovu probojoval do čela klasifikace

mistrovství Evropy, na kontě má 124 bodů, druhý
je Bělorus Evgeni Tyletski (KTM) – 122 b., třetí Petr
Michalec (CZE) má bodů 111 a už čtvrtý je Michek –
100 b., který chyběl v úvodní části. Pátý podnik ev-
ropské série pokračuje v červnu zase ve Slovinsku.
Domácí motokrosová scéna odstartovala v Kra-
molíně u Nepomuku. Mezinárodní šampionát
Buksa/Ados 2015 má letos k vidění hned čtyři třídy
- MX1, MX2, Veterán a nově zápolení Žen. Z tohoto
důvodu jsme do našeho družstva Orion Litomyšl
Racing angažovali novou posilu v podobě Jany
Zdeňkové, kterou shodou okolností trénuje bývalý
člen Orionu Petr Masařík. Mimochodem je to po-
prvé, co v naší 18leté závodní činnosti jede v mo-
tokrosovém dresu mistrovství dívka. No a jak

dopadla v Kramolíně... Napoprvé si nevedla
špatně, sice několikrát upadla, ale celkově brala 11.
pozici. Ve Veteránech máme letos čtyři borce, ale
hned tři jsou momentálně na marodce. A tak pra-
por Orionu zde držel Aleš Suchánek, když obsadil
14. příčku. Mladý Jonáš Nedvěd bojoval statečně
v MX dvojkách... Nakonec z toho bylo celkově
pěkné deváté místo. V nabité královské kubatuře
MX1 dominoval v Kramolíně překvapivě Marek
Sukup, když nechal za sebou Francouze Richiera
i favorizovaného Michka. Zkušený matador Bartoš
tady ukázal divákům bojovné srdce v cíli, z toho
byla jednou šestá a v druhé rundě dokonce pátá
pozice.
MMČR motokrosařů zavítá druhým dílem do jiho-
českého Pacova. Za Orion Litomyšl Petr Kovář, 

foto Radek Lavička

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR IN-LINE ŠKOLIČKA 
Stále máte možnost přihlásit své děti do letní IN-
LINE školičky. Příměstský tábor probíhá v ter-
mínu 3.–7. srpna. Od pondělí do pátku 8–16 hod.
Aktivity jsou určeny pro děti od 5 do 16 let. Vítáni
jsou začátečníci i pokročilí v in-line bruslení.
Tábor zahrnuje spoustu různých aktivit. V ceně
jsou zahrnuty svačinky, obědy, pitný režim, po-
jištění, návštěva aquaparku. Závěrečné vystou-
pení pro rodiče na konci týdne. Možnost

zapůjčení bruslí i chráničů. Již osmým rokem
provozujeme školičku v Ústí nad Orlicí. 
Přihlášky a další info na: 
www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz, 
kmotakova@seznam.cz, 
tel. č. 602245393,                     Těšíme se na Vás 

Katka Motáková a tým instruktorů.
PLACENÁ INZERCE
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 19.-28. června 
Mezinárodní festival Divadlo evrop-
ských regionů a Open air program 2015 - kvalitní
inscenace divadel a amatérských sdružení, dopro-
vodné akce – workshopy, koncerty, výstavy a setkání
divadelníků. Open Air Program je nesoutěžní divadelní
přehlídka, na otevřených scénách historického centra.

CHEB
• 10.–13. června
Chebské dvorky - dvory, dvorky, zahrady, uličky a zá-
koutí města ožijí divadelními představeními, filmo-
vými projekcemi či koncerty. 

JINDŘICHŮV HRADEC
• 19.-21. června
Živý Hradec - multižánrový hudební festival, oslava
slunovratu a svátku hudby – místo konání centrum
města a park pod gymnáziem.

KUTNÁ HORA
• 20.-21. června
Královské stříbření Kutné Hory - každoroční go-
tická slavnost, připomínající slavné tradice králov-
ského horního města Kutná Hora. Město vítá krále
Václava IV. s celým královským dvorem. 

POLIČKA
• 6. června
Čas pro neobyčejné zážitky - tradiční noční pro-
hlídka Poličky se zapojením řady institucí, slavnostní
představení projektu 750 tváří Poličky a vystoupení
Ivana Hlase

TELČ
• 11.-13.  června
XI. ročník Evropského filmového festivalu o umění
Arts&film 2015 - filmové projekce, koncerty, vernisáž
výstavy, koncerty, zábavné odpoledne pro děti.
Workshop s Danem Svátkem a jeho kolegy

TŘEBOŇ
• 26.-28. června
Okolo Třeboně - multižánrový festival pro celou ro-
dinu - spousta muziky, divadlo, trhy, cyklovýlet a pro
každého něco...

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACEJarní jezdecké závody Suchá 
Druhou květnovou sobotu se v Suché u Lito-
myšle konaly druhé parkurové závody sezóny
2015. Pro účastníky bylo nachystáno pět soutěží
a příjemně teplé počasí přilákalo širokou divác-
kou účast a o napínavé jezdecké výkony nebyla
nouze.
Prvním vítězem těchto závodů se stal Matěj Ha-
vran s Kendy Men z JK Janov. Zvítězili v Hobby
soutěži – parkúru do 80 cm na limitovaný čas.
Jejich odchylka od limitu činila 0,29 s. Druhá nej-
blíže limitovanému času byla Pavla Fuchs s Fre-
dem 5 z JK Sloupnice, třetí pak domácí Nela
Pilbauerová a Gaia 4 (JK Hřebčín Suchá). Parkúr
stupně „Z” měl celkem 36 účastníků. Hodnotil se
taktéž na limitovaný čas, který měl hodnotu 73
sekund. 75,30 s byl čas, který byl k limitu nej-
blíže, a dosáhla ho Kateřina Mašindová - Joh-
nová a Cabernet 2 (Jezdecký Klub MHF). Druhý
byl Libor Doubrava a Admirál 1 z JK Victoria Bříš-
ťany a třetí Tereza Veselá s Holčinou 2 (JK Hřeb-
čín Suchá). Třetí soutěží byl parkúr stupně „ZL”,
který již byl dvoufázový – tzn. dvojice, která bez-
chybně zvládla první část parkúru, pokračovala
do fáze druhé, kde o vítězi rozhodoval čas. Nej-
rychlejší v druhé fázi byla Ing. Štěpánka Zavora-
lová a Antea 1 z JO Stáj Dvořák - Čistá. Stříbrnou
příčku obsadil Jiří Skřivan ml. a Chicago Blues,
reprezentující domácí Stáj Manon, třetí Jan
Šimon a Le Paul (JK Pablo Slatiňany). V „L*”
i v „S*” se na vítězné vlně vezla dvojice ze Stáje
Manon - Petra Skřivanová a Easy Love. Tato dvo-
jice dokázala svými precizními a rychlými jízdami

odsunout veškeré další snaživce na druhou
a následující příčky. Parkúr stupně „L*” vyšel
dobře i pro Vandu Tmějovou a Žillien Taurus
Trans z JK Hřebčín Suchá, jejichž čas vystačil na
druhé místo. Třetí byla Sára Finsterle a Eurydika
(JK Hřebčín Suchá). I čtvrté místo bylo v rukou
domácích – tentokrát to byl Jiří Skřivan a Flying
Star 1, Stáj Manon. Vrcholem sportovního klání
na Suché byl parkúr stupně „S*”, který, jak již
bylo zmíněno, vyhrála Petra Skřivanová. Velmi jí
však rychlým časem dýchala na záda Ing. Ště-
pánka Zavoralová a Simona 3, které měly čas
v druhé fázi jen o pět setin sekundy pomalejší.
Třetí až páté místo bylo opět v rukou domácích
– třetí Jiří Skřivan a Flying Star, čtvrtá Tereza Ve-
selá a Deja Vu 1 a pátý Jiří Skřivan s Coco d´Ec-
lipse.                  Text a foto Michaela Javůrková

Jezdecké hry na Suché se opět
těšily velkému zájmu
Druhý díl jezdeckých her se v areálu jízdárny
Suchá konal v sobotu 16. května 2015. Za nád-
herného počasí proběhlo přes 150 startů a sou-
těží se zúčastnilo 20 klubů. 
První soutěž - jízda zručnosti měla na startu ne-
uvěřitelných 50 dvojic z 15 klubů a kurz s 12 do-
vednostními úkoly nejlépe zvládla dvojice Žofie
Kendrlová s Barbie (JK Vaškovic Farma), jízda se
velmi povedla i druhé umístěné Veronice Čermá-
kové s Del Fergus (JK Útěchov) z bronzu se ra-
dovala domácí Anežka Novotná s Jájou (JK
Hřebčín Suchá). Šest dovednostních úkolů ztíže-
ných pěti skoky čekaly na malé jezdce ve druhé
soutěži a vybojovat co nejlepší výsledek se po-
kusilo celkem 40 dětí. Krásnou jízdou zvítězila
Klára Linková s Juráškem (Dolní Bezděkov),
o vteřinku druhá se umístila zkušená dvojice
Anička Drdlová - Vilík (JK Kunčina). Trojici nej-
rychlejších doplnila slovenská jezdkyně Lenka
Kýšková v sedle Saši (JK Bzince pod Javorinou).
První dvě místa se v parkuru 40 cm (30 statují-
cích) patřily barvám Vaškovic Farmy, štěstěna
byla více nakloněna Elišce Svatošové s Taurem
a s rozdílem dvou desetinek byla druhá Kateřina
Šírová – Dasty. Stejně jako v předchozí soutěži
si bronz vyjezdila Lenka Kýšková se Sašou (Slo-

vensko). Parkur 60 cm vyhrála bojovnou jízdou
domácí Adélka Škeříková s Bredy (JK Hřebčín
Suchá) před jediným chlapcem ze startovního
pole Viktorem Renardem - Kuba (TJ Podorlicko
Letorad). Třetí místo zůstalo opět doma díky
Amálce Papouškové s Palomínem (JK Hřebčík
Suchá), tato dvojice byla také vyhlášená jako
nejstylovější. V parkuru 70 cm si už Viktor Reg-
nard s Kubou vítězství ujít nenechal, s minimál-
ním rozdílem se na druhé příčce umístila velmi
obávaná jezdkyně Libuška Kýšková (Slovensko)
a trojlístek nejlepších doplnila také velice rychlá
Magdalena Slavíčková - Blesk (Stáj Dolly). Tato
dvojice byla zároveň i nejstylovější dvojice sou-
těže. Svoji zkušenost prokázala Magdalena Sla-
víčková hned v následující soutěži parkuru ZZ
(80 cm), kde s Bleskem po dynamickém rozeska-
kování zaslouženě zvítězili, pro barvy Hřebčína
Karlen vybojovala stříbro Agáta Holánková s Le-
torem a bronz zůstal doma díky Dominice Tut-
schové s Primusem (JK Hřebčín Suchá).
Za pořadatele děkujeme všem za krásné spor-
tovní odpoledne a budeme se těšit na další jez-
decké hry, které se konají 13. června 2015. Více
na www.stajmanon.cz

-red-

NOVĚ OTEVŘENO
Těším se na vás 

Jana Štarmanová

Smetanovo nám. 69
Litomyšl

podloubí vedle
obchodu Kubík

U Jany
spodní prádlo

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA
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.

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • e-mail: kamenictvi.policka@seznam.cz
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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  
K dispozici malý 25metrový bazén se solárním příhřevem
vody a tobogán. Velký 50metrový bazén bude v provozu
od 13. června. Provozní doba denně 9.00-20.00 hod. dle
počasí. www.bazen-litomysl.cz/plovarna/

 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

 ZUŠ - Tunel 
Už vám nevyhovuje aerobic, zumba a různá jiná cvičení?
Pak je tu řešení - Taneční škola Amor a kurz Orientálního
tance.  Bližší informace na tel. 728 684 634 nebo e-mailu
A.Moravkova@quick.cz. www.amor-orient.com

 III. ZŠ T. G. Masaryka - aula
Cvičení pilátes pod vedení certifikované cvičitelky

Po-St 19.30-20.30. Kontakt: 724 731 366
 Sokolovna

Cvičení - Po 16.00 Rodiče a děti / 17.00 Mladší žactvo /
18.00 Zdravotní cvičení pro ženy
St 17.00 Předškoláci / 18.00 Gymnastika

 Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
Volejbal, nohejbal, tenis 

 Cvičební sál Veselka
Po 15.00 - Vasrmánek (tanečky od 3 let), 17.30 - Karate /
17.30 - Taneční škola Scarlette / 19.00 - Zumba
Út 9.00 - Vasrmánek (koumáci + hernička 1-2 roky) /
15.30 - Taneční škola Scarlett / 18.00 - Jóga / 19.00 Fit-
box
St 9.30 - Vasrmánek (likvidátoři + hernička 
2-3 roky) / 17.00 - Karate / 18.30 - Tanec / 19.30 - Tanec
balanc
Čt 13.00 - Vasrmánek (družinové děti) / 15.00 - Vasrmá-
nek (puberťáci 3-5 let) / 18.00 Fitbox
Pá 12.45 - Taneční škola Scarlett / 17.00 - Karate 

 Dům dětí a mládeže
Stiga hokej, Út 17.30 - Stiga-liga 
www.shcbenatky.estranky.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal,
plážový volejbal, nohejbal
Po-Ne 8.00-22.00, Út 18.00-19.30 - cvičení Jógy Kunda-
lini s Hanou Vítkovou, cena 150 Kč
Více informací na tel. 603 342 345 a na www.sportcen-
trum-litomyšl.cz

 Rodinné centrum
Čt 16.30-17.30 - Rehabilitační cvičení s prvky jógy (pí Ro-
lečková, tel. 721 344 217), cena 45 Kč

SPORT, CVIČENÍ
Český pohár ve
stiga-hokeji zamířil
do Příbrami
Český pohár 2014/2015 měl končit v Jihlavě, ale
z organizačních důvodů nakonec 48 hráčů po le-
tech zamířilo do Příbrami. Klub Stiga HC Benátky
reprezentovalo pouze 5 statečných. Ze tří zá-
kladních skupin se nám bohužel podařilo obsa-
dit pouze Béčko a Céčko, což – přiznávám – je
trochu zklamání, ale Boštík s Lopaurem chyběli
a Robert Jež se jen pomalu vrací do staré formy. 
Byl sice nakonec nejlepším z nás, ale po 6. místě
v Béčku prohrál ve čtvrtfinále naprosto vyrov-
naný boj s Tiborem Vargou (BSE United) 2:3 na
zápasy a obsadil 30. místo, 31. skončil Tomáš
Jedlička, který podlehl Martinu Valachovičovi
(Skalica) 0:3. David Dvořáček (36.) prvně bodoval
za 7. klub turnaje, 41. skončila nejlepší žena tur-
naje Barbora Petrová. Až v Céčku se po základní
části ocitl její otec Jindřich Petr (43.), ale stejně
jako v Milovicích si spravil náladu vítězstvím ve
skupině. Litomyšlský Patrik Petr (THC Stiga Eli-
tes) po 2. místě v základní skupině obsadil
v Áčku 4. místo; v play-off postupně vyřadil
Adama Zielinského (Big Band) a Leoše
Hviždě ml. (THC Stiga-Game Příbram) 3:0, svého
klubového parťáka Michala Hviždě 3:1 a Zdeňka
Matouška ml. (HCS Žabka Praha) 1:0 kontu-
mačně, když zklamaný soupeř k finálovému zá-
pasu nenastoupil. Bronz v turnaji patřil M.
Hvižďovi. Konečné pořadí seriálu: 1. P. Petr, 2.
Z. Matoušek ml., 3. J. Dryák (Big Band), 20. R. Jež,
29. M. Boštík, 36. J. Petr, 38. T. Jedlička, 40. Z. Lo-
paur, B. Petrová vyhrála soutěž žen (6. juniorka),
R. Jež je 9. veterán, klub obsadil 6. příčku. 
Tuzemská sezóna stolního táhlového hokeje vy-
vrcholí za 2 týdny mistrovstvím ČR v Praze.

Text a foto Jindřich Petr

• 5. 6. otevření letní terasy s kapelou Rotoped
od 18.00 (vstupné dobrovolné)

• Grilování pátek a sobota od 18:00
• Polední menu od 85 Kč
• Bowling od 150 Kč/hod.

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz

NE - ÚT 11.00 - 22.00
ST - ČT 11.00 - 24.00
PÁ - SO 11.00 - 02.00 

otevírací
doba:

Srdečně vás zveme 
do nově otevřené prodejny.
Vybrat si můžete ze širokého 
sortimentu dámského, 
pánského a dětského zboží,
obuvi, kabelek, hraček a dekoru.
Každý týden nové zboží.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Najdete nás: Růžová 1174 
(místo bývalé prodejny 
hraček ŽOLÍK), Litomyšl

Otevírací doba: 
Po-Pá 9-17 hod., So 9-12 hod.

LEVNÝ TEXTIL
Z DOVOZU VŠE ZA

29 Kč
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Atletické okénko
Atletická sezóna v Litomyšli tradičně začíná
Během Černou horou poslední dubnovou sobotu
- letos 344 startujících. I když tento běh je
během pro radost, přesto i registrovaní žáci zde
testovali svou vytrvalost, na 1200 m byl letos
nejrychlejší D. Růžička (3:34 min.).
Potom již následovaly první závody na dráze,
a to obvodní a okresní kolo Poháru rozhlasu.
Nejúspěšnější byly kolektivy ze ZŠ Zámecká. Po-
řadí škol v okrese: st. žáci - 1. ZŠ Litomyšl, Zá-
mecká, 2. ZŠ Bystré, 3. gymn. M. Třebová, ml.
žáci - 1. ZŠ Jevíčko, 2. ZŠ Litomyšl, U Školek, 3.
ZŠ M. Třebová, st. žákyně – 1. ZŠ Cerekvice, 2. ZŠ
Zámecká, Litomyšl, 3. ZŠ Měst. Trnávka, ml. žá-
kyně – 1. ZŠ M. Třebová, Palackého, 2. ZŠ Lito-
myšl, Zámecká, 3. gymn. Polička. Nejlepší
výkony našich: 60 m - Kadidlo 7,67, Šplíchal 7,82,
Švec 7,92, 1 km - Kurka 3:14,56, 1500 m - Siegl
4:52,48, dálka - Šplíchal 518, Petrů 517, Kostlán
499, výška - Rothschein 169, Zitko 154, míček -
Kurka 58,25, koule Vostřel 13,10.
Dne 9. 5. se v Litomyšli uskutečnil na organizaci
nejnáročnější letošní podnik - 1. kolo kraj. pře-
boru staršího žactva. 16 zúčastněných družstev,
29 atletických disciplin (15 chlapci a 14 dívky), 25
rozhodčích, tedy plný stadion dětí, jejich rodičů
a trenérů. Družstvo starších žáků, byť v neúplné
sestavě, obsadil 4. místo hned za družstvy spor-
tovních škol z Pardubic a Chrudimi. Nejlepší vý-
kony našich: 60 m - Kadidlo 7,78, 4. Švec 7,86,
300 m - 4. Kadidlo 41,68, Švec 42,80, 800 m -
4. Kostlán 2:28,52, 1500 m - Zlesák 5:47,72, 4 x
60 m - 1. Litomyšl 30,10, výška - Zítko 153, dálka
- 2. Petrů 528, koule - 2. Vostřel 12,90.
Družstva mladších žáků absolvovala 1. kolo kraj-
ského přeboru ve Svitavách. Vzhledem k tomu,
že se utkání uskutečnilo ve stejný den jako
okresní kolo Poháru rozhlasu, naše družstva
také nebyla kompletní. Děvčata obsadila čtvrté

místo a chlapci skončili pátí. Za zmínku stojí 1.
místa J. Brýdlové ve výšce (141 cm), M. Švecové
v kouli (9,29) a míčku (50,55) i 2. místo štafety 4
x 300 m. I chlapci byli druzí ve štafetě, R. Hora
2. místo v kouli (8,29), T. Dušík 3. místo v dálce
(431).
V sobotu 16. 5. odstartovali i muži prvoligovou
soutěž v Liberci. Družstvo obsadilo 7. místo, když
vyhráli štafetu na 4 x 400 m, T. Kozák vyhrál
kouli (16,05) a byl 3. v disku (46,53). Další zají-
mavé výkony: Skrzypacz 100 m (11,06), 200 m

(22,02), Baar 110 př. (15,20), oštěp (56,58), Dose-
děl výška (189), Jakoubek 400 př. (57,50).
Na závěr ještě zajímavé individuální výsledky:
J. Kovář obsadil 3. místo na kraj. přeboru na 3 km
překážek ve Svitavách (9:44,79) a 4. místo na
mistrovství republiky na 10 km 33.54,92 (v Ústí
nad Orl.), V. Kovář byl druhý na VC ve vrhu koulí
v Olomouci (18,47), v klasickém pětiboji v Pře-
rově obsadil P. Baar 3. místo (3195 bodů) a M.
Valenta byl čtvrtý (2979 bodů), když vyhrál
1500 m mezi vícebojaři.                         Petr Jonáš

Oráči si to rozdají o krajské medaile
Studenti ze Střední zahradnické a technické
školy v Litomyšli se už připravují na krajské kolo
v orbě. To se uskuteční v pátek 26. června na
poli za Vidlatou Sečí směrem na Morašice. Lito-
myšlská škola vyšle na start pět souprav. Připojí
se k nim také studenti z Čáslavi a další oráči. 
Společnost pro orbu České republiky, se kterou
technická škola spolupracuje, má tradici již 25 let.
Krajská mistrovství jsou ale novinkou, o kterou se
zasadili právě oráči z Litomyšle. „Chceme udělat
tzv. otevřené krajské mistrovství Pardubického
kraje. Společně s Agrární komorou hodláme po-
řádat již od roku 2016 krajská mistrovství i v jiných
krajích,” sdělil Jan Cholenský, předseda Společ-
nosti pro orbu. A důvod, proč základní kámen
nové tradice položí právě na Litomyšlsku, je jasný.
„Máme tady šikovnou školu a šikovný lidi,” řekl Jan
Cholenský. Právě technická škola totiž v roce 2013
uspořádala úplně první krajskou soutěž a vloni
v nové tradici pokračovali. Studenti reprezentovali
školu i na mistrovství republiky. 
Jedná se o Otevřené mistrovství Pardubického
kraje v orbě, kdy úspěšní oráči získají krajské
medaile. „Zkušenosti mladým oráčům na místě
předají mistři orby Václav Milík a Aleš Malý. Oba
jsou několikanásobní mistři České republiky
a mají rovněž tituly z mistrovství světa i Evropy

v orbě,” uvedl Lukáš Staněk, učitel z litomyšlské
technické školy, který se zasadil o obnovení kraj-
ské soutěže a pořádání mistrovství v orbě v Dol-
ním Újezdu. Účastníci krajského kola si navíc
„osahají” terén pro Mistrovství České republiky
v orbě, které se na poli nedaleko Dolního Újezdu
uskuteční 10. října. 
Program na poli bude 26. června přístupný i ši-
roké veřejnosti. Oráči se pustí do práce v jede-
náct hodin. Na místě bude pro návštěvníky
připravené občerstvení. 
Krajskou soutěž v orbě pořádá ZD Dolní Újezd,
Společnost pro orbu, Střední škola zahradnická
a technická Litomyšl a obec Dolní Újezd. Krajská
soutěž skončila po roce 1989 a tým z litomyšlské
školy uspořádal předloni nultý ročník. Na něj na-
vázali v minulém roce prvním ročníkem obnove-
ného krajského mistrovství. V budoucnu se
krajská kola stanou kvalifikací na mistrovství re-
publiky. „Prestiž soutěže bude stoupat, zvedne
se také úroveň orby a ušetříme i náklady. Outsi-
der nepojede přes půl republiky ukázat, jak to
neumí,” podotkl Jan Cholenský. Věří, že se na poli
předvedou vedle studentů i chlapi s traktory,
kteří se orbou živí nebo mají doma hospodářství. 

Iveta Nádvorníková, 
PR Mistrovství České republiky v orbě 2015



4.-7. 6. Čt-Ne       Český skokový pohár 2015 - hlavní závod Velká cena Litomyšle se jede v neděli • Jízdárna Suchá • vždy od 9.00 
7. 6. Ne            9.00-18.00 Otevření Košíře - zážitkový den s elektrokoly, windsurfingem a paddleboardingem • areál vodních sportů v Nedošíně

                 13.30 a 15.15 Jiskra Litomyšl x SK Pardubičky - fotbal, mistrovská utkání kraj. přeboru starších a mladších žáků •  městský stadion
13. 6. So             10.00 Jezdecké hry pro děti • Jízdárna Suchá 

                 14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji - 6. kolo • dům dětí a mládeže
                 14.15 Jiskra Litomyšl x FK Česká Třebová - fotbal, mistrovské utkání východočeského přeboru dorostu • městský stadion
                 17.00 Litomyšl x Hlinsko - fotbal, mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • městský stadion

13.-14. 6. So-Ne      10.00 Litomyšl Streetball 3x3 - 10. ročník, v So kategorie muži, ženy, mixy a vozíčkáři / v Ne děti 8-15 let • zimní stadion
14. 6. Ne            17.00 Jiskra Litomyšl B x SK Jevíčko - fotbal, mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • městský stadion
20. 6. So            9.30 a 11.15 Jiskra Litomyšl x FC Hlinsko - fotbal, mistrovská utkání kraj. přeboru starších a mladších žáků • městský stadion

                 11.00 Drezurní veřejný trénink • Jízdárna Suchá
                 17.00 Jiskra Litomyšl B x SK Rohozná - fotbal, mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • městský stadion

1.- 3. 7. a 4.-6. 7.                  Windsurfing, paddleboarding, tenis kemp - 3denní kurz, info na www.pireo.info, tel. 776 056 801 • Areál vodních sportů v Nedošíně
4. 7. So             14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji - 7. kolo • dům dětí a mládeže

KAM ZA SPORTEM
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Sobota 9. 5. přinesla první jarní vítězství!
Konečně se i naši nejmladší fotbalisté dočkali
první jarní výhry. V krajském přeboru mladších
přípravek (elévů) porazili mužstvo Jablonného 7:0,
a na své konto si tak připsali první body za vítěz-
ství.  Radost to byla náramná a vítězný pokřik
„My jsme kluci z Litomyšle, vyhráli jsme, to si
pište…" si kluci zakřičeli opravdu od srdce. Pevně
věřím, že nezůstane jen u této třešničky na dortu
a že se postupem času zúročí jejich poctivá práce
při tréninku v další třešinky. Bohužel už od za-
čátku soutěže bojujeme s nedostatkem hráčů,
a tak jsme toto soutěžní kolo odehráli pouze se

šesti hráči. Ale i s pouhým jedním hráčem na stří-
dání jsme sehráli další dvě vyrovnaná utkání
s týmy Libchav a Mor. Třebové.
Pochvalu za předvedený výkon si zaslouží
všichni zúčastnění:  Coufal Václav, Hloušek An-
tonín, Jančařík Tadeáš, Kovář Filip, Mergl Tomáš,
Vodehnal Lukáš a samozřejmě i fandící rodiče.
Na závěr bych chtěl vyzvat všechny rodiče, kteří
mají doma malé fotbalisty. Přiveďte je k nám na
fotbalový stadion na trénink (úterý a čtvrtek od
16 hod.). Budeme se na ně těšit.

Za trenéry Antonín Hloušek

10. ročník basket-
balového (3x3) 
turnaje v Litomyšli

Rádi bychom vás pozvali na výroční turnaj v ba-
sketballu (streetballu) 3×3, který se uskuteční
o víkendu 13.-14. 6. 2015 v Litomyšli. Turnaj se
koná v prostorách zimního stadionu, který hrá-
čům i divákům poskytuje skvělé zázemí. V so-
botu se bude soutěžit v kategoriích muži, ženy,
mixy a nově vozíčkáři. Kategorie vozíčkářů 3x3
bude poprvé v ČR. V neděli dáme příležitost
malým talentům od 8 do 15 let.  
Připraven je i doprovodný program v podobě
soutěží ve smečování aj. Litomyšlský turnaj má
již 10letou tradici a pravidelně se ho účastní profi
hráči z Mattoni NBL i hráči ze zahraničí. Tak se
přijďte podívat na tuto velkou akci.

Martin Kopecký, foto Jana Bisová

Velká cena 
Litomyšle již 
poosmnácté
V termínu 4.-7. června 2015 vás srdečně zveme
na 18. ročník Velké ceny Litomyšle v parkurovém
skákání. Během čtyř dnů se můžete v jezdeckém
areálu Jízdárny Suchá u Litomyšle těšit na vý-
kony našich nejlepších juniorských i seniorských
dvojic. Závody vyvrcholí v neděli odpoledne Vel-
kou cenou Litomyšle 2015, která se jede jako 5.
kolo Českého skokového poháru 2015. 
Pro děti bude připraven zábavný program
a možná právě vy si odnesete LCD televizor jako
hlavní diváckou cenu. Začátky soutěží v 9.00
hodin. 
Více najdete na www.ceskyskokovypohar.cz.

Mirka Skřivanová

Basketbalistky i v příští sezoně
ligové a hned dvakrát
LIGA KADETEK U17 a také LIGA ŽÁKYŇ U15 se
budou v sezoně 2015/2016 hrát v Litomyšli. Roz-
hodly o tom kvalifikační turnaje, ve kterých jsme
v obou kategoriích dokázali zvítězit, a zajistit si
tak přímý postup. 

KADETKY U17: Družstvo dívek, které v letošní
sezoně hrálo žákovskou ligu a vedlo si v ní velice
dobře, když obsadilo ve skupině B 2. místo, za-
končilo letošní ročník tím nejlepším možným
způsobem. Díky koeficientu, který jsme si dob-
rými výsledky uhráli, jsme měli možnost pořádat
kvalifikační turnaj o ligu kadetek v Městské spor-
tovní hale v Litomyšli a výhodu domácího pro-
středí jsme naplno využili. Postupně jsme
během víkendu 16. – 17. května porazili BC Kolín
84:48, Lokomotivu Liberec 83:51, v klíčovém
duelu Slovan Ústí nad Labem 85:56 a na závěr
Basketbal Pečky 68:46. Se stoprocentní bilancí
4-0 jsme obsadili ve své kvalifikační skupině 1.
místo, a tím si zajistili přímý postup do ligy ka-
detek pro nadcházející sezonu. V té nás zajisté
nečeká nic lehkého, protože se jedná o soutěž
pro dívky ročníku narození 1999 a mladší, a náš
tým se kromě dvou výjimek skládá z hráček roč-
níku 2000 a mladších. Budeme tedy často hrát
proti starším protihráčkám, ale o to větší škola
a zkušenost to pro nás bude. 

ŽÁKYNĚ U15: Družstvo, které je poskládáno jak
z hráček majících zkušenosti z letošní žákovské
ligy, tak i z nováčků a mladších děvčat, bojovalo
o postup do ligy starších žákyň v sobotu 23.
května v Prostějově. V prvním duelu jsme nara-
zili na Frýdek Místek, který jsme od první minuty
přehrávali. První poločas ještě dokázaly sou-
peřky aspoň částečně držet krok, ale druhá půle

byla už zcela v naší režii. Konečná výhra 72:36
nám dávala velké naděje na postup. Vzhledem
k vítězství Frýdku nad Prostějovem jsme si mohli
k prvenství ve skupině, a tím přímému postupu
dovolit s domácím týmem prohrát až o 22 bodů.
Samozřejmě, že jsme do zápasu šli s cílem vy-
hrát, ale od začátku bylo jasné, že to asi ne-
půjde. Působili jsme hodně unaveným dojmem
na rozdíl od Prostějova, který hrál s velkým elá-
nem. Do poslední čtvrtiny jsme šli s mankem 17
bodů, a tak bylo vše ještě hodně otevřené. Na-
štěstí se nám podařilo najít zbytky sil a přede-
vším zásluhou neprostupné zónové obrany jsme
prvenství v turnaji uhájili i přes porážku 37:50.
Přejeme oběma týmům, aby se jim v ligových
soutěžích dařilo, a zároveň všem děvčatům gra-
tulujeme k postupu a opět k posunutí historic-
kých milníků. Vloni jsme konstatovali, že je to
vůbec poprvé, co se bude hrát v Litomyšli celo-
republiková ligová soutěž, dnes můžeme říci, že
je to poprvé, co se budou hrát ligy dvě.

Martin Šorf, předseda basketbalového klubu
foto Pavel Vašek 


