
Oslavou hudby a ozdobou
města je Smetanova Litomyšl

Rozbor vody potvrdil její 
nezávadnost
Na Městský úřad Litomyšl se od 15. června po-
stupně obrátilo několik občanů s upozorněním
na neobvyklé zabarvení pitné vody. Podle infor-
mací provozovatele vodovodní sítě Vodovodů
spol. s r.o. jde o železité částice uvolněné rych-
lejším prouděním vody v potrubí. Vodovody již
problém řeší. Podle rozboru je voda nezávadná. 
Vyjádření provozovatele vodovodní sítě:
„Vlivem dlouhodobého sucha, náhlých tropic-
kých teplot, hromadného napouštění bazénů
a kropení zahrad ve 24. týdnu došlo ke zvýšení
odběru vody, a tím k rychlejšímu proudění vody
v potrubí. Následovalo uvolnění inkrustu v liti-
novém potrubí v rozvodné síti. Lokálně bylo zjiš-
těno zabarvení vody železitými částicemi. Na
základě toho provádíme odkalování v daných lo-
kalitách, ale i přesto se dosud nepodařilo

všechny problémy odstranit. V návaznosti na
tyto okolnosti byly v pondělí 15. 6. 2015 ode-
brány kontrolní vzorky vody, jejichž rozbor po-
tvrdil její nezávadnost. 
Prosíme odběratele, aby se v případě podob-
ných problémů obraceli přímo na provozovatele
– tel. 777 761 075, protože pak nápravná opatření
mohou probíhat okamžitě a nedochází k časo-
vým prodlevám. 
Chceme také informovat odběratele, aby se
v případě škod vzniklých zabarvením vody ob-
raceli na firmu Vodovody spol. s r.o., Na Lánech
3, Litomyšl, kde tato situace bude řešena ve
spolupráci s pojišťovnou.
Tato nepříjemnost nevznikla zanedbáním našich
povinností, ale přesto se za ni omlouváme.”
Ladislav Könyü, jednatel společnosti          -red-
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O prázdninách bude
opět jezdit cyklobus

Nic není důležitější než správný začátek. To platí
i pro Smetanovu Litomyšl. „Úvodní koncert
předvedl, na co se mají návštěvníci během fes-
tivalu těšit,” prohlásil po zahajovacím koncertě
bývalý prezident Václav Klaus, který navštívil Li-
tomyšl již po několikáté. Měl zajisté pravdu,
neboť první představení nabídlo skvělý hudební
zážitek v hvězdném provedení. Česká filharmo-
nie uvedla díla Bedřicha Smetany, Antonína
Dvořáka a Bohuslava Martinů pod taktovkou Ji-

řího Bělohlávka. „Smetanova Litomyšl je možná
menší rozsahem a méně opulentní než třeba
Salzburg. Patří však do rodiny velkých festivalů.
Není zdaleka jenom lokální a jenom český. Je
v povědomí hudebníků po celé Evropě. Je to fes-
tival, který vyrostl za padesát sedm let do úžas-
ného tvaru, a za to je potřeba vyslovit velké
uznání a díky celému realizačnímu týmu,” pro-
nesl dirigent světového věhlasu. 
Jiří Bělohlávek má Litomyšl rád a mohl tedy po-
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Úderem dvacáté hodiny ve čtvrtek 11. června se rozezněly druhým zámeckým nádvořím tóny
zahajovacího koncertu již 57. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl.
Během pětadvaceti dní nabídl bohatý program a přivítal návštěvníky z celého světa, mezi
kterými nechyběly významné osobnosti jak na jevišti, tak i v hledišti. 

Toulovcovy
prázdninové
pátky
po sedmnácté 

rovnat rozvoj festivalu. „Pro mě je největší
posun v pozornosti publika a v organizačním za-
bezpečení. Publikum, které sem přichází, si je
vědomo toho, že dostává velký dar a podle toho
také reaguje. Je to velmi příjemné,” dodal diri-
gent. Před úvodním koncertem byly také uve-
deny do života první dva svazky velkého
souborného vydání díla Bohuslava Martinů
ke 125. výročí jeho narození.                strana 7 > 

Hurá! Dočkali jsme se, jsou tu opět oče-
kávané a vysněné velké prázdniny!
A k nim v Litomyšli již neodmyslitelně
patří celoprázdninový festival pohádek
a koncertů na litomyšlském Toulovcově
náměstí. Litomyšl je během roku doslova
nabitá nejrůznějšími akcemi. Spolu s dal-
šími organizátory věřím, že mezi ty letní
oblíbené patří právě Toulovcovy
prázdninové pátky. 
O zahájení sedmnác-
tého ročníku se po-
stará vždy dobře
naladěné a rozezpí-
vané Divadélko Ro-
maneto, které bude
vyprávět pohádku
Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký. Na pódiu je
v podvečer vystřídá chytrý
humor Honzy Buriana. V pořadí 142. Pátek
bude ve znamení Pirátské pohádky v po-
dání divadla Emilion z Větrného Jeníkova
a poté si budete moci zazpívat s nestár-
noucími Poutníky. Tato bluegrassová
a country kapela slaví v letošním roce své
45. narozeniny, a tak se můžete těšit na
ty největší pecky z jejich 14 skvělých
desek. Po Nezbedných pohádkách oblí-
beného divadla Andromeda doslova vletí
na pódium svěží Megaphone. Čeká nás
mix funku, rocku, reggae a možná i trošku
disco.                                           strana 7 > 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o pod-

mínkách provedení stavby, kterou Školky Lito-
myšl, spol. s r.o., dají městu souhlas se stavbou
„Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli” dle
projektové dokumentace zpracované firmou Ru-
sina Frei s.r.o. na st. p. č. 1897 zastavěná plocha

a nádvoří v katastrálním území Litomyšl, která
je ve vlastnictví firmy. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci
podpůrných místních sbírkových akcí na konto
Pomozte dětem a pověřuje starostu podepsá-
ním smlouvy. 

 RaM schvaluje uzavření smlouvy o Roznášce
informačních/propagačních materiálů s Českou
poštou, s.p. 

 RaM schvaluje text konceptu kroniky města
Litomyšl za rok 2014.

 RaM souhlasí s přijetím částky 20 tis. Kč od
Pardubického kraje na podporu konference Sou-
časnost a perspektiva sociální péče ve společ-
nosti 21. století.

 RaM schvaluje „Smlouvu a poskytnutí úče-
lové dotace na požární techniku a věcné pro-
středky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubic-
kého kraje 2015”. Poskytovatel dotace Pardu-
bický kraj. Účelová dotace na dopravní
automobil včetně nezbytných úprav se posky-
tuje do výše 70 % ze skutečných celkových ná-
kladů, maximálně však 80 000 Kč.

 RaM souhlasí s tím, aby Český svaz chova-
telů, základní organizace 1 Litomyšl, měl sídlo
v budově čp. 1253

 RaM souhlasí s řešením územní studie „Lito-
myšl x R35” (zpracována f. SURPMO a.s. v dubnu
2015).

 RaM souhlasí s tím, aby se město Litomyšl
stalo spolupořadatelem Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů 2015 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy. 

 RaM schvaluje podání žádosti o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem
práce České republiky. RaM pověřuje starostu
podpisem žádosti.

 RaM vydává směrnici č. 03/15, „Pravidla pro
udělování ocenění města Litomyšle”. 

Více na www.litomysl.cz

Z jednání zastupitelstva

Prodej pozemků Na Prokopu – Lidická
je odložen
Zastupitelům byl předložen návrh na změnu
pravidel prodeje pozemků v lokalitě Na Prokopu
– Lidická. Snahou bylo vyhovět připomínkám
některých zastupitelů a podpořit výstavbu.
V pravidlech odsouhlasených letos v dubnu je
uvedena prodejní cena ve výši 840 Kč/m2 +
platba, jakýsi bonus, 150 Kč/m2. Pokud staveb-
ník do tří let postaví na pozemku rodinný dům,
celá druhá částka mu bude vrácena. Nyní byla
zastupitelům navržena změna ceny, a to ve výši
1 190 Kč/m2. Ti, kteří by postavili dům do tří let,
získali by zpět 350 Kč/m2. „Není to jen o výdělku
pro město, ale o podpoře stavění,“ zmínil místo-
starosta Litomyšle Michal Kortyš (ODS). Návrhy
zastupitelů ale směřovaly k tomu, aby podpora
byla určena hlavně pro obyvatele Litomyšle.
„Podpora nebyla ani v minulosti myšlena jen
pro Litomyšlany, ale i pro lidi, kteří se chtěli při-
stěhovat,“ dodal k této věci Michal Kortyš. Nej-
zásadnější argumenty k nepřijetí záměru prodat
pozemky měl Miroslav Nádvorník (TOP 09). „Ne-
líbí se nám, že se nesoutěží o nejvyšší cenu.
Také metoda výběru kupujícího. Nevím, kdo
bude příjemce finanční výhody,“ uvedl k da-
nému problému zastupitel za TOP 09, který zá-
roveň upozornil na celkovou výši „bonusu“,
které by město stavebníkům vracelo. Návrh na
prodej pozemků v lokalitě Na Prokopu – Lidická
nakonec nenašel podporu u nadpoloviční vět-
šiny zastupitelů. Pravidla prodeje se tedy vrací
k přepracování na radnici. 

Změny v rozpočtu města 
Zastupitel Radek Pulkrábek (Patriot SNK) vznesl
mimo jiné dotaz, jak se projeví příjmy ze zdra-
žení vody v rozpočtu, a také, zda po rekon-
strukci čistírny odpadních vod, kvůli které ke
zvýšení ceny došlo, cena vody opět klesne. „Pe-
níze, které takto vybereme, budou do budoucna
použity na další nutné opravy,“ sdělil starosta
města Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Na dotaz,
proč nejsou použity na nutné opravy dotační ti-
tuly, dostal zastupitel Radek Pulkrábek odpověď,
že nejsou na tuto problematiku vypisovány. 
Vítězslav Hanzl (KSČM), který je předsedou fi-
nančního výboru, informoval zastupitele o po-
klesu v příjmech města z důvodu horšího
výběru daní státem. „Z přebytku loňského roku
jsme tento výpadek ve výši čtyři miliony uhradili
a rozpočet se nemusel měnit,“ řekl zastupitel za
KSČM. Pokud se do příštího jednání nezmění si-
tuace a výsledky za druhé čtvrtletí budou stejné
jako nyní, tak už bude nutné provést změny
v rozpočtu města. Pozitivní zprávou je naopak
snížení marže úrokové sazby o 0,43 % u úvěru
na stavbu krytého bazénu.

Peníze pro sportující děti a mládež 
Zastupitelstvo se shodlo na rozdělení peněz
i příspěvku pro sportovní oddíly a školská zaří-
zení. Diskuse byla u bodu, kdy byla schvalována

dotace na podporu reprezentace sportovních
oddílů ve výši 244 tisíc korun, která zohledňuje
jejich úspěchy. „V tuto chvíli jsme danou věc od-
souhlasili. Po domluvě se starostou jsme se do-
hodli, že do konce roku budeme o dané věci
diskutovat ve spolupráci se sportovní komisí,“
vyjádřil se Michal Kortyš. Starosta Litomyšle jej
v tomto bodě doplnil. „Celkový rozpočet dotací
do sportu krátit nebudeme, ale pravidla rozdě-
lení doznají změn. Chápu, že v tuto chvíli to ne-
vyhovuje všem,“ dodal Radomil Kašpar. 

Mediální výbor informoval o své činnosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z jednání
výboru a odsouhlasilo jeho jednací a organi-
zační řád. Dále schválilo „Statut Zpravodaje
města Litomyšle Lilie“. Diskusi k tomuto tématu
vedl Radek Pulkrábek, který navrhl dílčí změny
a doplnění ve statutu zpravodaje. Tyto připo-
mínky byly částečně akceptovány. Neprošlo
jeho doporučení vypustit pasáž, kterou je re-
dakci Lilie dána možnost ve sporných případech
využít mediálního výboru jako poradního or-
gánu.

Diskuse a interpelace
V závěru jednání přednesl Radek Pulkrábek ná-
vrhy na zvýšení turistického ruchu ve městě.
Starosta i místostarosta se vyjádřili k jednotli-
vým podnětům a ujistili přítomné, že danou
problematikou se zabývá příslušná komise. Za-
zněl také názor, že konkrétními zlepšeními by se
měli zaobírat členové komisí, kterým daná prob-
lematika náleží, a ne zastupitelstvo města.
Miroslav Nádvorník informoval o dění kolem vý-
stavby R35 a kvitoval pozitivně schůzky sta-
rosty města, který se setkal s premiérem
a ministrem dopravy, a dohodl s nimi přehod-
nocení memoranda vlády k této problematice. 
Radek Pulkrábek se také vyjádřil k tomu, jak
město informovalo o snížené kvalitě vody v ně-
kterých částech města. Zde starosta Radomil
Kašpar upozornil, že se dané problematice in-
tenzivně věnuje a vyzval zastupitele i občany,
aby v případě podobných událostí co nejrychleji
informovali příslušné orgány či přímo jeho, aby
došlo k co nejrychlejšímu vyřešení problému.

Text a foto Petr Šilar 

Ze zastupitelstva 
 ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spotře-

bitelském úvěru od firmy ŠkoFIN s.r.o. na poří-
zení osobního vozu Škoda Roomster MPV 1,2 TSI
dle nabídky ze dne 10. 3. 2015.  

 ZaM se seznámila s nabídkou Správy želez-
niční dopravní cesty, státní organizace na prodej
objektu bývalé remízy s vodárnou – st. p. č. 763
včetně objektu čp. 502 a části pozemkové par-
cely č. 2359/1 v katastrálním území Litomyšl.
SŽDC objedná znalecký posudek pro určení ceny
pouze v případě potvrzení zájmu města o od-
koupení. ZaM souhlasí s potvrzením zájmu o od-
koupení nabízených nemovitostí.  

 ZaM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě
o úvěru č. 366/09/LCD s Českou spořitelnou,
a.s., (úvěr na krytý bazén). Dodatkem se sníží
marže úrokové sazby z nynější 1,25 % ročně na
novou 0,82 % ročně. 

 ZaM schvaluje revizi dokumentu „Litomyšl –
Program regenerace MPR (2014)”.  

 ZaM souhlasí s přijetím částky 137.379,96 Kč
pro Základní školu Litomyšl, T. G. Masaryka 1145,
okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku
školy. Jedná se o prostředky z EU na projekt
„Nové Modráskovy aktivity”.   

 ZaM souhlasí s přijetím částky 13 tis. Kč pro
Základní uměleckou školu B. Smetany, Litomyšl,
okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku
školy. Jedná se o prostředky Pardubického kraje
na podporu účasti pěveckého sboru Lilium na
přehlídce Světlo za Lidice. 

 ZaM pověřuje kontrolní výbor prověřením žá-
dostí, které předložily sportovní organizace na
podporu sportujících dětí a mládeže.  

 ZaM souhlasí s přijetím částky 715 238 Kč pro
Základní školu Litomyšl, T. G. Masaryka 1145,
okres Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku
školy. Jedná se o prostředky na projekt „Čteme,
cestujeme, poznáváme”.   

 ZaM souhlasí s přijetím částky 12.001 EUR pro
Základní školu Litomyšl, Zámecká 496, okres
Svitavy, a tímto i s povýšením příspěvku školy.
Jedná se o prostředky na projekt „Erasmus+
školní vzdělávání”          Více na www.litomysl.cz

V úterý 23. června se k letošnímu třetímu zasedání sešli zastupitelé města Litomyšle. Na pro-
gramu jednání měli například pravidla prodeje pozemků Na Prokopu – Lidická, změny rozpočtu
města, závěrečné účty dobrovolných svazků obcí. Věnovali se také záležitostem krátce fun-
gujícího mediálního výboru. V závěrečné diskusi a při interpelacích byly diskutovány dotazy
občanů, kteří se obrátili na zastupitele s konkrétními problémy ve městě. 
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Oprava
podchodu
se uspíší

Přístavba piaristické koleje 
předána městu

Podle ministra Babiše je R35
prioritní investice
Setkání ve Vysokém Mýtě s ministrem financí
Andrejem Babišem a ministrem dopravy Danem
Ťokem se zúčastnil 4. června 2015 i starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar. Důvodem bylo projed-
nání situace kolem výstavby rychlostní
komunikace R35. Oba ministři se shodli na tom,
že tuto silnici Česká republika potřebuje.
„Máme na to peníze. Je to prioritní investice,”
prohlásil ministr Andrej Babiš. Komunikace by
totiž nejen spojila Čechy s Moravou a ulevila ně-
kterým městům od dopravy, ale mohla by navíc
podpořit také podnikání v regionu. Jeho rozvoj je
podle ministra dopravy blokován i nadměrnými
hlukovými limity, jejichž zdrojem je současná ko-
munikace. „Hodláme debatovat i o tomto prob-
lému. Konkrétně o protihlukových opatřeních,
pravděpodobně i o aplikaci tzv. tichého asfaltu,”
sdělil Dan Ťok. Konkrétní termíny zahájení vý-
stavby kolem Litomyšle ale nezazněly. „Jsem
však rád, že se členové vlády shodli na tom, že
o našich návrzích, jako jsou sjezdy z R35, pove-

dou nadále diskuzi,” informoval po jednání sta-
rosta města Radomil Kašpar. 
Litomyšl žádá zrušení mimoúrovňové křižovatky
Litomyšl – sever, která by v podobě, v jaké je
v současné době zakreslená, přivedla dopravu
do města. Starosta se již v pondělí 1. června
zúčastnil schůzky s premiérem Bohuslavem So-
botkou na stejné téma. I jemu sdělil stanovisko
Litomyšle. I podle premiéra je R35 důležitou ko-
munikací a její vybudování se musí urychlit. Pro-
zatím je z nové R35 realizována pouze
křižovatka v Opatovicích a pozemky jsou vykou-
peny do obce Časy.
Radomil Kašpar ovšem využil schůzky ve Vyso-
kém Mýtě k řešení dalšího palčivého problému
ve městě, a tím je oprava podchodu v blízkosti
světelné křižovatky. Dopravní omezení způso-
buje kolony na průtahu Litomyšlí. „Požádal jsem
ředitele Ředitelství silnic a dálnic, aby tato
stavba byla co nejrychleji hotova,” řekl starosta.

-pš-

Kolony aut s nervózními řidiči za volantem,
delší cesta do centra i z centra města pro
chodce, policisté hlídkující v ranních hodinách
na přechodech pro chodce… Tak to všechno do-
provází opravu podchodu mezi Billou a Alber-
tem v Litomyšli, která začala v červnu. Termín
dokončení stavebních prací byl původně stano-
ven na konec září, ale zřejmě se ho podaří
o měsíc zkrátit. Tedy alespoň pro řidiče. Městu
se to podařilo dojednat s pardubickým Ředitel-
stvím silnic a dálnic (ŘSD). „Jsem za občany i ři-
diče rád, že se nám povedlo domluvit zkrácení
termínu. ŘSD bylo v tomto směru velmi
vstřícné. Věřím, že zbývající dobu opravy pře-
čkáme bez větších emocí,” uvedl starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar.
Oprava podchodu pod průtahem městem spo-
čívá zejména v odtěžení konstrukce vozovky
nad rámem podchodu a přechodových oblastí,
nové hydroizolaci, jejím vyvedení mimo objekt
podchodu a zřízení nové vozovky. V této chvíli
se již stavební firmě podařilo předběhnout har-
monogram prací. „Je nasazen dostatečný počet
pracovníků ve směnách, které se překrývají.
Nyní se provádějí v předstihu práce i na druhé
polovině podchodu tak, aby byla zkrácena doba
uzavření po převedení provozu na druhou po-
lovinu vozovky,” informovala Lucie Nyčová, ve-
doucí technického oddělení firmy SaM silnice
a mosty Litomyšl a.s., která rekonstrukci pod-
chodu pro Ředitelství silnic a dálnic provádí.
V současné době je náskok oproti původnímu
termínu zhruba 10 dní. Minimálně pro řidiče je
to tedy dobrá zpráva a světýlko naděje na konci
„podchodu”, protože se rýsuje nový termín do-
končení. „Pro úplné obnovení provozu na prů-
tahu silnice I/35 (ne třeba průchodu
podchodem) je stanoven nový termín na 28. 8.
2015,” upřesnil vedoucí Odboru místního a sil-
ničního hospodářství Městského úřadu Lito-
myšl Pavel Jiráň. Ještě větší uspíšení stavby ale
zřejmě možné nebude. „Je třeba si uvědomit, že
práce musí být prováděny podle závazných
technologických předpisů a norem, aby byla
dodržena odpovídající kvalita. Pro pokračování
prací jsou prováděny kontrolní zkoušky. Vlh-
kost, zrání betonu apod. neovlivní zvýšený
počet pracovníků ani prodloužené směny.
Proto lze jen těžko spekulovat o dalším zkrá-
cení konečného termínu, který je v současné
době upraven dle možností oproti termínu v za-
dání stavby, kde byly tyto okolnosti zohled-
něny,” sdělila Lucie Nyčová. Z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti prací na konstrukcích
opěr a říms není možné v této době provádět
současně činnosti uvnitř podchodu. Tam na-
stoupí dělníci ve chvíli, kdy bude dokončena
první polovina nosných a opěrných konstrukcí.
Samotný podchod by tedy mohl být otevřený
zhruba v polovině září. „Předpokládáme, že zde
dojde k minimálně 14dennímu zkrácení doby
jeho uzavření,” uvedla pracovnice firmy SaM.
V rámci rekonstrukce provede město na vlastní
náklady obnovení osvětlení v podchodu.                     

-bj-

V pátek 26. června byla městu předána zkolau-
dovaná přístavba piaristické koleje. Zjištěné ne-
dostatky budou v předepsané lhůtě odstraněny.
Nyní by měla být vyhlášena výběrová řízení na
dodavatele vybavení tohoto objektu. 
Přístavba piaristické koleje je posledním objek-
tem projektu Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli, který ještě nebyl hotový. Termín za-
hájení samotné stavby se postupně posouval.
Důvodem byly archeologické nálezy, které vedly
až ke změně projektu. Jeho úpravy se následně
obhajovaly před komisí Akademie věd, jejíž sou-
hlas byl nutný v případě odstranění části nálezů.
Při průzkumu byla totiž odhalena konstrukce za-
niklého Kostkovského města. „Nakonec však
došlo ke konsensu, byla nalezena varianta
schůdná jak pro památkáře, tak pro město Lito-
myšl,” sdělil místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš. K tomu všemu se přidalo i nové výběrové
řízení na dodavatele stavby, protože změny pro-
jektu přesáhly povolenou procentuelní výši. Pů-
vodní stavebník, tedy firma Hochtief CZ,
nakonec předal štafetu společnosti PKS stavby
s.r.o. Termín pro dokončení přístavby byl pro ni
konec června 2015. „Nyní je přístavba zkolaudo-
vána. Byly shledány drobné nedodělky a vady,
ale ty budou odstraněny ve stanovené lhůtě,” in-
formoval Michal Kortyš. Podle jeho slov nyní vy-
hlásí Univerzita Pardubice výběrové řízení na
dodavatele vybavení knihovny a radnice bude
poptávat vybavení obřadní síně. „Naší snahou je
objekt uvést co nejdříve do života, aby mohl
sloužit jak univerzitě, tak široké veřejnosti,” pro-
hlásil místostarosta. 
Nevzhledně ovšem zatím vypadá prostor před
přístavbou. „Na náklady města předláždíme ve-
řejný prostor k silnici na Českou Třebovou a do-
řešíme napojení na zámecké návrší. Provedena
bude i úprava zeleně,” sdělil místostarosta. Tyto
práce by měly korespondovat s projektem na
úpravu celé Zámecké ulice, který má město od
loňského roku připravený. 
Přesto se do finiše vloudily komplikace spojené
s financováním. Kontrolní orgán totiž zjistil
chybu ve výběrovém řízení na dodavatele pří-
stavby. Jak se ukázalo, došlo k ní vinou firmy,

která proceduru připravovala. „Jednali jsme
s nimi a pět procent z ceny zakázky bude hra-
zeno z pojistky této společnosti,” upřesnil Kor-
tyš. Město tak ze své kasy platit nemusí, dotace
ohrožena není.
Přízemí dostavby bude využíváno jako multi-
funkční místnost – nová obřadní síň města i aula
fakulty restaurování. Sociální zařízení v přízemí
historické záchodové věže bude sloužit jak
účastníkům obřadů, tak i návštěvníkům Klášter-
ních zahrad. Ve zbývajících prostorách najdeme
zázemí obřadní síně a chodby. V patře přístavby
budou prostory pobočky univerzitní knihovny
s vloženou galerií, sociálním zařízením, které
bude sloužit jak návštěvníkům knihovny, tak stu-
dentům a pracovníkům fakulty. 

Text a foto Jana Bisová

Úřední hodiny Městského úřadu Litomyšl budou
v měsících červenci a srpnu v pondělí a ve
středu zkráceny do 16.00 hod. V ostatní dny se
hodiny nemění. 

Zkrácení úředních
hodin o prázdninách



4

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

Vážení spoluobčané, 
přejeme Vám krásné léto, plné pohody a slu-
níčka. 
Dovolím si Vám nabídnout jeden prázdninový tip

na příjemnou procházku. Projděte se k soše
svaté Anežky bdící nad naším městem a dle slov
prof. P. Piťhy, která pronesl při jejím vysvěcení,
vidí a slyší. Děkuji tímto dobrým lidem z občan-

ského sdružení Dvě lípy za myšlenku a realizaci
tohoto projektu. 

Za KDU-ČSL Josef Štefl

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Dlouho očekávaný měsíc červenec je zde. Je léto,
prázdniny, čas dovolených. Ulice a náměstí
města se snad na čas zklidní.
Přejeme všem dětem, aby mohly své prázd-
niny prožít na zajímavých letních táborech, se
svými kamarády, u babiček a co nejvíce dní

mohly být společně se svými rodiči na cha-
tách, na dovolených u moře, na horách, na vý-
letech po zajímavých místech či jen společně
doma. Všem ostatním přejeme, aby během
léta načerpali nové síly, aby mohli na čas
„vypnout” a své dny volna prožít v klidu spo-

lečně se svými rodinami, dětmi a kamarády.
Krásné léto a dny plné příjemného sluníčka přejí 

zastupitelé za ČSSD
Dana Kmošková, Marek Novohradský, 

Lubomír Sršeň

Česká strana sociálně demokratická

„Tak už jdeme do finále a za všechno vážně dík,”
zpívá se v jedné české písničce. A tahle slova
charakterizují i tento čas Prima odpoledne.
V době, kdy si pročítáte toto číslo Lilie, jsou žáčci
i studenti pravděpodobně někde na prázdni-
nách. U babičky, na chalupě, u moře, na táboře.
Tento čas odpočinku si jistě všichni zaslouží.
Ráda bych tímto popřála krásné prázdniny ze-
jména 9 studentkám místního „pajdáku”. Došly
do finále a my jim děkujeme. Že netušíte, o čem
mluvím? Promiňte, hnedle vysvětlím. 
Devět děvčat bylo v tomto školním roce kama-
rádkou, inspirátorkou, pomocnicí, vrbou a mno-
hým dalším jednomu z dětí v projektu Prima
odpoledne. Každý týden vymýšlelo a plánovalo,
co by jejich děti mohlo bavit, poučit a zaujmout.
Máte děti? Ano? Pak víte, že je to kolikrát pěkně
složité (a někdy, řekněme si na rovinu, i o nervy).
Naplánujete bazén a kluk si zapomene plavky.
Chcete jít do knihovny a holka tam byla včera se

školou a „vůůůbec ji to neba”. Nejen naložit s ná-
ladami dětí je pro studentky velkou zkušeností.
Často se jim také děti svěřují se svými problémy,
někdy – pro nás dospělé – úsměvnými, jindy
smutnými až k pláči. I to musí velké kamarádky
ustát, umět pohladit slovem, rozesmát.
Co je hlavním cílem Prima odpoledne, napadne
vás. Odpověď je jednoduchá, ale skýtá v sobě
vše. BÝT S DÍTĚTEM. Každý týden, pravidelně.
A dát mu to nejcennější. Peníze? Dárek? Ne, svůj
čas. Věnovat malému kamarádovi dvě hodiny
svého času týdně, být tady a teď jenom pro něj.
Čas je to nejcennější, co mohou děti od nás do-
spělých dostat. Věnujme jim svůj čas, buďme
pro ně oporou, vzorem, inspirací. Nejen v projek-
tech, ve škole, ale hlavně doma v rodině. Vrátí se
nám to. Věřte mi, fakt!
Nejen studentkám a Soně Sodomkové z Vyšší
odborné školy a Střední pedagogické školy Lito-
myšl patří náš dík. Děkujeme i Základní škole Zá-

mecká a Dagmar Burdové za celoroční spolu-
práci, poskytování pomoci i konzultací v situaci,
kdy jich bylo třeba. Nemalé poděkování si za-
slouží rodinné centrum. Poskytuje své prostory
a vybavení ke schůzkám dvojic i schůzkám ce-
lého týmu. Vždy zde nacházíme zázemí a klid
tolik potřebný k řešení otázek souvisejících
s „našimi” dětmi.
Prima odpoledne je organizováno občanským
sdružením Generace 89 a financováno z výtěžku
z Bleších trhů, na které vás tímto zvu (18. 7., 15.
8., 5. 9.), a radím. Bavte se, handrkujte, smlou-
vejte o ceně. A mějte přitom na mysli, že vaše
peníze jdou na dobrou věc. Kdybyste chtěli náš
projekt podpořit přímo, budeme vděčni za jaký-
koli drobný příspěvek do kasičky na Větrání šat-
níků, které je součástí Bleších trhů.

Olga Radimecká

SNK Generace 89

K 600. výročí upálení mistra Jana Husa
V letošním roce vzpomínáme odkaz mistra Jana
Husa a zejména Litomyšl by si měla tuto osob-
nost připomínat. Byl to právě náš rodák
prof. Zdeněk Nejedlý, kterého od mládí ovlivňo-
valy Husovy spisy, a i v pokročilém věku znal
nazpaměť celé pasáže z jeho díla. V knize Velké
osobnosti Husa právem zařadil na první místo,
před Františka Palackého a Bedřicha Smetanu.
Nejedlý je autorem několika spisků o Husovi,
husitském hnutí a též třísvazkových dějin husit-
ského zpěvu. Z jeho podnětu došlo k znovu-
obnovení Betlémské kaple.
Jak Nejedlý nahlížel na Husa? Podle něj nebyl
Hus jenom moralista a reformátor, jako jiní před
ním a za něho, ale doslova revoluční člověk, jenž

si byl vědom, že jen činy změní svět, ne slova,
a že moc lze porazit zase jenom mocí. Má-li být
na světě lépe, má-li se uskutečnit řád pro
všechny dobrý, je třeba především odstranit pří-
činu boje mezi lidmi – lakotu. To je podle Husa
hřích všech hříchů. A aby bylo možno lidi vyvést
z lakoty, musí být odstraněna hlavní příčina toho
– bohatství, možnost bezměrného obohacování
se a zmocňování se majetku na úkor druhého.
A Nejedlý dodává: „Nejraději by proto Hus od-
stranil majetek vůbec, protože dokud bude moci
jednotlivec shrabovat, dotud nebude pravé lásky
mezi lidmi a nebude pokoje i pravdy ve světě. Ale
bohatci sami se bohatství nezřeknou, a tak ne-
zbude,” praví Hus, „než jim je vzíti.” Právě hlá-
sání práva i povinnosti odboje proti autoritě,

popření oprávněnosti církve k světské vládě
a nepřímá výzva k vyvlastnění církevního jmění
zvláště pobouřila kostnické otce. Husovy myš-
lenky daly ideologický základ husitské revoluci,
která byla největším masovým hnutím v českých
dějinách. Bylo by chybou nepřipomenout, že
v době husitství nebyl činěn rozdíl mezi mužem
a ženou a poprvé v naší historii tak došlo k zrov-
noprávnění obou pohlaví.
Nejedlý také prorocky konstatoval, že husitská
revoluce je zrcadlo, ve kterém se přímo odráží
i dnešek. A nemusí to ani dále rozvádět, každý,
kdo zná historii, jistě porozuměl.

Za ZO KSČM Litomyšl Max Olšan

Komunistická strana Čech a Moravy

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018

Vážení spoluobčané, 
nadešel čas dovolených, sluníčka, koupání,
zmrzlinových kornoutů… Zkrátka je zde doba, na
kterou se snad všichni těšíme a děti nejvíce. Ať

už letní prázdniny strávíte jakkoli a kdekoli,
nechť jsou naplněny pohodou, smíchem, přítom-
ností rodiny či přátel i novými zážitky. Prostě,
užijte si prázdniny co nejlépe. A pokud se chys-

táte cestovat, vždy se rádi a šťastně vraťte
domů, do Litomyšle.   

To vám za ODS Litomyšl přeje 
Michal Kortyš

Občanská demokratická strana
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Litomyšl by mohla mít svého
vlastního zahradního architekta
Město Litomyšl jedná s Ing. Zdenkem Sendle-
rem, spoluautorem návrhu Klášterních zahrad,
o tom, že by se mohl stát městským zahradním
architektem. Radnice si od něho slibuje kon-
cepční řešení zeleně a jistý odstup a nadhled. 
Po Ing. arch. Zdeňce Vydrové, která se podílí na
stavebním rozvoji města, by Sendler mohl být
dalším člověkem, jenž by zastával jakousi po-
radní funkci. „Měl by být městu k ruce a pomoci
nám s koncepčním řešením zeleně ve městě.
Chtěli bychom společně s ním vyhodnotit to, co
zde máme a snažit se to uchopit a kultivovat,”
prohlásil místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.
Podle jeho slov by se měl zahradní architekt za-
bývat například příjezdy do Litomyšle, kruho-
vými objezdy, průmyslovou zónou, Oseckým
údolím nebo Nedošínským hájem. „S nadhledem
by nám měl sdělit svůj názor a navrhnout ře-
šení,” doplnil místostarosta.
Jednání o spolupráci stále pokračují, ale město
věří, že s architektem smlouvu uzavře.
Dipl. Ing. Zdeněk Sendler (* 1956), autorizovaný
architekt, patří k nejvýznamnějším českým za-
hradním architektům. Pracuje v Brně v Atelieru

zahradní a krajinářské architektury. Jeho práce
byla odměněna celou řadou významných oce-
nění. Klášterní zahrady v Litomyšli získaly něko-
lik významných ocenění a byly publikovány
v prestižních architektonických publikacích. Jeho
atelier spolupracuje s různými architektonickými
ateliery, se stavebními a inženýrskými profe-
semi, se sochaři, s výtvarníky a ostatními souvi-
sejícími profesemi (fytopatologie, fytocenologie
apod.). U některých atypických zakázek zajišťuje
realizaci. 
Výběr projektů (většina byla zadána jako vítězná
zakázka v soutěžích, velikost od 2 do 60 ha ře-
šené plochy): Valdštejnská zahrada v Praze, Sy-
kovy sady v Hradci Králové, Smetanovy sady
v Jihlavě, Park KMB v Havlíčkově Brodě, zámecký
park v Letovicích, zámecký park v Loučné nad
Desnou, muzejní park v Moravské Třebové,
městský park v Hodoníně, pěší zóna a náměstí
v Hodoníně, Denisovy sady v Brně, NPK – Park
na Špilberku v Brně, městský park v Brně – Krá-
lovo Pole, komplex Boby centrum v Brně, vy-
braná část komplexu zahrad vrchu Petřín
v Praze a další.                                                  -bj-

Lidé lépe poznali
zelená místa města 
Litomyšl se 13. června přidala k akci „Víkend ote-
vřených zahrad”. Připravila pro návštěvníky bo-
hatý program v Jindrově zahradě, zámeckém
parku, v Klášterních zahradách a na Vodních va-
lech. Všude byl nachystaný nejen bohatý pro-
gram pro děti, které tak měly možnost pustit si
lodičku v potoku, vyzkoušet lanovou dráhu, na-
učit se žonglovat nebo si zahrát zajímavou hru.
Na ty, které navštívily všechna místa, čekal kvíz
o zajímavé ceny. Dospělí zase ocenili odborný
výklad během komentovaných prohlídek, sezná-
mili se s historií zahrad, ale také se záměry ar-
chitektů, kteří měli co říci k celkovému vzhledu
zelených odpočinkových míst.
Zahájení celé akce bylo v Jindrově zahradě. Ta je
i pro mnohé Litomyšlany stále méně známým
místem. Důvodem je, že ze soukromé zahrady
patřící církvi se stává veřejný prostor, který
může využít opravdu každý. Návštěvníci projevili
mimořádný zájem o toto nové odpočinkové
místo. „Měli jsme velké nadšení, málo peněz
a velkou odvahu. Zašlá krása je smutná, ale když
se podaří obnovit, tak je to určitá hrdost pro
všechny. Přál bych si, aby takových krásných lo-
kalit přibývalo,” řekl emeritní starosta Litomyšle
Jan Janeček. Zavzpomínal i na dobu, kdy byla re-
konstrukce zahrady pouhou myšlenkou. Radost
z otevření neskrýval ani vikář František Beneš.
Připomněl, že se slavnostní otevření koná v den
úmrtí původního majitele zahrady doktora
Jindry, který se o zahradu dlouhá léta staral.  Vy-
jádřil také radost nad tím, jak spolupráce církve
a města vedla ke zdárnému výsledku v podobě
nové udržované zeleně. O výsadbě a dalších
změnách, které ještě zahradu zkrášlí, pověděl
všem přítomný architekt Matouš Jebavý, autor
návrhu obnovy Jindrovy zahrady.
V Klášterních zahradách se o výklad postaral ar-
chitekt Lukáš Gergela. Nezapomněl připomenout
patnáctileté výročí od jejich obnovy. Pro děti byl
připraven na travnatých plochách zajímavý herní
program. Mohly také zhlédnout pohádku.
Zájem byl také o procházku v zámeckých zahra-
dách, které doznaly změny při rekonstrukci zá-
meckého návrší. Průvodcem byl místostarosta
Litomyšle Michal Kortyš, který osvětlil průběh
výstavby a záměr architektů. „Zadání pro archi-
tekta bylo, aby potok byl na povrchu a šel celou
zahradou. Lidé aby k němu přistoupit a děti si ho
mohly užít,” vyjádřil se k vodní dominantě parku.
Zdůraznil také spokojenost nad celou akcí, která
i díky bohatému programu přitáhne nejen Lito-
myšlany do míst, kde si mohou odpočinout či
pobýt s přáteli.
Poslední místo, kde měli lidé možnost se seznámit
s připravovanými změnami, bylo na Vodních va-
lech a v parku u Smetanova domu. Zájemce o vý-
klad a seznámení s projektem revitalizace této
lokality potěšili sami architekti Martin Rusina
a Martin Frei. U Smetanova domu byl také den
otevřených zahrad zakončen. O hudební vystou-
pení se postaral Dixieland Band Litomyšl. Ještě
než zahrál své první skladby, tak byl vyhodnocen
soutěžní kvíz. Starosta Radomil Kašpar s pomocí
dětí vylosoval úspěšné řešitele a předal jim zají-
mavé ceny.  Text a foto Petr Šilar

Strategický plán zeleně může
pomoci v mnoha směrech

„Dokument tvoří základní systematický a kon-
cepční podklad pro výkon správy městské ze-
leně a má za cíl napomoci ke zkvalitnění
systému zeleně města Litomyšl. Jedná se o od-
bornou expertízu, která formou rámcového po-
souzení zhodnocuje aktuální stav jednotlivých
ploch městské zeleně,” uvádí zhotovitel strate-
gického plánu Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Strate-
gický plán samozřejmě také mapuje zeleň
a dále ji člení. Na území města Litomyšl je vy-
soká variabilita jednotlivých funkčních typů ze-
leně. Z hlediska četnosti zcela dominují
stromořadí: krajinné stromořadí tvoří 19 % ze
všech ploch zeleně, městské stromořadí tvoří 8
%. Vzhledem ke snaze snížení negativních vlivů
především dopravy na obyvatele města je zají-
mavý i vysoký podíl ploch zeleně dopravních
staveb (12 % ploch) a ochranné zeleně (7 %
ploch). Z hlediska rekreace, prostorotvorné
a estetické funkce zeleně na kvalitu prostředí
města je důležitý poměrně vysoký počet ploch:
parkově upravených (19 ploch, tedy 5 % z ve-
škerých ploch), i relativně vysoký počet parků
(5 ploch). Velmi vysoký je počet sportovišť
a různých dětských hřišť, celkově zahrnutých
do funkčního typu zeleň sportovních areálů (24
ploch). Takto vysoký počet svědčí o rozsáhlých
volnočasových možnostech obyvatelů města.
„Zcela typický krajinný ráz města a jeho výji-
mečné historické a kulturní postavení mezi na-
šimi městy dokládá velmi vysoký podíl ploch
drobné zeleně, vázané na různé drobné kulturní
a historické monumenty (,památníčky´, sochy,
,křížky´ apod.). Celkem bylo samostatně vyme-
zeno 16 ploch tohoto tzv. významného detailu.
Vysoký počet ploch urbánních lad (celkem 17
ploch) může tvořit velmi hodnotnou územní re-
zervu pro další rozvoj systému zeleně,” sděluje
zpracovatel. 
Zpracovaný materiál se ovšem neomezuje
pouze na zmapování městské zeleně. Jednot-
livé plochy jsou navíc hodnoceny podle dvaceti
kritérií a známkovány jako ve škole. Posuzo-

vána je mimo jiné jejich přístupnost, prosto-
rová, druhová a věková struktura vegetačních
prvků, jejích převažující zdravotní a pěstební
stav, ale také průměrná kvalita udržovací péče
nebo potřeba obnovy, či pěstebního zásahu.
„Hodnoty vypovídají o dobré kvalitě péče
o zeleň. Navíc je pozitivní, že ve městě vznikají
nově osázené plochy,” prohlásil starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar. „Bylo zjištěno, že prů-
měrná kvalita udržovací péče byla celkem na
63 % ploch hodnocena známkou 1-2,” upřes-
nila Martina Červinková z odboru místního
a silničního hospodářství litomyšlské radnice.
Podle jejích slov je zastoupení stabilních ploch
vyšší, než je obvyklé ve většině jiných měst. 
Ovšem na zmapování zeleně pracují i sami za-
městnanci městského úřadu. „Správa veřejné
zeleně pro výkon své práce potřebuje jisté pod-
klady, na základě kterých se např. plánují nové
výsadby, rekonstrukce či obnovy zeleně na po-
zemcích, naléhavosti ošetření či kácení dřevin,
pravidelná systematická péče o vegetační
prvky a mnoho dalších úkonů…,” vysvětluje
Martina Červinková. Dokumenty, mezi nimiž je
například pasport sekaných ploch města, plán
péče o stromy či inventarizace mobilních
nádob, záhonů apod. postupně aktualizují.
„Navíc je nutné doplnit chybějící druhou fázi,
návrh rozvoje systému zeleně města Litomyšl´,
v inventarizaci zeleně pak, keře a keřové sku-
piny´ a dopracovat pasport zeleně města,”
upřesňuje pracovnice radnice. 
Strategický plán rozvoje systému zeleně ve
městě bude sloužit jako podklad pro zpraco-
vání další územně plánovací, technicko‐pro-
vozní nebo koncepční dokumentace.
Dokument je zpracován tak, aby mohl být
přímo využit jako podklad pro zpracování ná-
vrhu rozvoje systému zeleně města Litomyšl.
„Umožní nám reagovat na vyhlášené dotační
výzvy. Jsme tak připraveni,” prohlásil na závěr
Radomil Kašpar. 

-bj-

Litomyšlská radnice si nechala zpracovat první fázi Strategického plánu rozvoje systému ze-
leně ve městě. Dokument zpracovaný firmou JARDINS – Zahradní a krajinářská architektura
například hodnotí jednotlivé plochy zeleně podle dvaceti kritérií a známkuje je. Dokončený
plán by měl mimo jiné umožnit plynule reagovat na vyhlášené dotační tituly.
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Zámecká věž bez lešení
Věž Státního zámku Litomyšl
opět ukazuje svoji krásu. Kon-
cem června bylo totiž odstra-
něno lešení., které ji téměř
sedm měsíců zakrývalo. Důvo-
dem byla stabilizace a restau-
rování sgrafitové výzdoby. 
„Lešení bylo odvezeno tuším
v pátek 19. června. I s přípra-
vou práce trvaly šest až sedm
měsíců, protože nám do nich
zasáhla zimní pauza,” uvedla
kastelánka zámku Zdeňka Ka-
lová, která zároveň prozradila,
že se chystají na stabilizaci
dalších částí unikátní výzdoby.
„Čekáme na konec Smetanovy
Litomyšle, abychom mohli vy-
hodnotit příjmy ze vstupného,” sdělila. V každé
vstupence na koncert či operu pořádaných na
zámeckém nádvoří je totiž začleněna drobná
částka, která je věnována na každoroční oše-
tření sgrafitové výzdoby. Například v roce 2014

návštěvníci festivalu věnovali
na restaurování sgrafit přes
300 tisíc korun. „Chtěli by-
chom z těchto prostředků po
domluvě s restaurátory stabi-
lizovat některé části výzdoby,
které jsou ve velmi špatném
stavu,” upřesnila kastelánka.  
Již v roce 2012 a 2013 vyšetřil
Národní památkový ústav na
fixaci sgrafit na severní stěně
a na II. arkádovém zámeckém
nádvoří finanční prostředky
v objemu přes 0,5 milionů
korun. Restaurování sgrafit na
zámecké věži bylo hrazeno
z Ministerstva kultury ČR ve
výši téměř 3 miliony korun. 

Národní památkový ústav ovšem v současné
době připravuje velký projekt, který se týká ob-
novy renesančního zámku. S jeho zpracováním
se snaží pomoci i město Litomyšl. 

Text a foto Jana Bisová

Mediální výbor poprvé zasedal.
Uzávěrka Lilie se změnila
V úterý 2. června 2015 poprvé zasedli k jednání
členové mediálního výboru. Hlavním bodem se-
tkání se staly materiály týkající se mediálního
výboru, městského zpravodaje a „kabelové” te-
levize. Nakonec byly pro zastupitele připraveny
ke schválení dvě směrnice: Jednací a organizační
řád mediálního výboru a Statut Zpravodaje
města Litomyšle Lilie s podrobnými pravidly jako
přílohou. Po delší diskuzi nakonec zastupitelstvo
dokumenty schválilo, a to i přes výhrady někte-
rých z nich. 
S platností od 23. června tedy dochází k jedné
zásadní změně. Pro všechny přispěvatele a in-
zerenty se mění termín uzávěrky Lilie. Z původ-
ního 18. dne v měsíci je nyní 23. den v měsíci.
Doposud bylo hodně příspěvků zasíláno po
uzávěrce, a tak se tímto krokem mediální výbor
i redakce Lilie snaží vyjít vstříc. Na druhou
stranu bude dodržování tohoto data vyžado-
váno. V dokumentech je popsána jak práce
redaktora a odpovědného redaktora, tak i me-
diálního výboru. Ten má pravomoc dohlížet také
na místní „kabelovou” televizi a web města. Oba
zmiňované materiály naleznete na www.lito-

mysl.cz/lilie nebo jsou k dispozici v redakci Lilie.
Prosíme, věnujte čas jejich přečtení. Dozvíte se
v nich například, jaká jsou pravidla inzerce či při-
jímání příspěvků. 
Další jednání mediálního výboru by se mělo
uskutečnit v září 2015.                                      -bj-

V případě plánované obnovy ulice 
9. května došlo ke shodě u dvou návrhů
Čtyři sta sedmdesát jedna metrů komunikace
včetně chodníků, veřejné osvětlení a 97 stromů
je součástí projektu obnovy ulice 9. května v Li-
tomyšli. O ní se vedou diskuze jak na radnici, tak
v pracovní skupině pro životní prostředí. V sou-
časné době došlo po několika jednáních k vý-
běru dvou variant budoucí podoby této ulice,
mezi kterými má být rozhodnuto. Nyní projek-
tanti obě verze zpracovávají do podoby návrhu
řešení se zohledněním vedení inženýrských sítí,
normovaných šířek chodníků, komunikace a po-
dobně. 
„Půjde o rekonstrukci, nebo obnovu, záleží na
tom, která varianta bude zvolena. Stejně tak
počet vysázených stromů se v každé z možností
bude mírně lišit. V každém případě dojde k za-
chování oboustranného stromořadí,” uvedla
pracovnice Odboru místního a silničního hospo-
dářství Městského úřadu Litomyšl Martina Čer-
vinková. Město se bude snažit co nejlépe
zachovat stávající charakter zeleně v návaznosti

na splnění požadavků na průjezdnost komuni-
kací, počtu parkovacích míst a zamezení stínění.
„Shodli jsme se, že by měly být brány v potaz
všechny argumenty. Historická hodnota a vý-
znam sakurové aleje jsou nepopiratelné, ale
mělo by být do budoucna vyřešeno také zastí-
nění bytů v přízemí, průjezdnost větších vozidel
a bezpečné parkování,” prohlásil místostarosta
Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Projektanti
připravují dva návrhy řešení, na základě kterých
zjistíme, co je technicky schůdnější.” Tím se
myslí třeba i uložení podzemních sítí. Součástí
obnovy ulice totiž bude také výměna veřejného
osvětlení a oprava chodníků. 
S konečnou variantou projektu, tedy se způso-
bem řešení obnovy a postupem prací, budou ob-
čané seznámeni na veřejném jednání. O jeho
termínu budeme informovat. Pokud by vše šlo
podle plánu, k výsadbě by mohlo dojít na jaře
nebo na podzim příštího roku. 

-bj-

Laminátové
lavičky jsou
součástí projektu
revitalizace
Součástí projektu Revitalizace zámeckého ná-
vrší v Litomyšli je od samého počátku i dodávka
odpovídajícího množství laminátových laviček.
První z nich se na I. zámeckém nádvoří objevily
koncem června. Deset nově instalovaných prvků
vytváří sedací lavici v místě výškového předělu
mezi horním a prvním nádvořím. Stejně jako
ostatní mobiliář jsou lavičky vyrobeny z laminátu
v jantarovém odstínu. Po dohodě s památkovou
péčí bylo ale částečně upraveno jejich původní
tvarové řešení. Třináct stejných výrobků je při-
praveno k občasné instalaci v prostoru bývalého
amfiteátru. Zámecký park je také osazen dalšími
dvanácti mírně tvarově modifikovaných lavič-
kami, které je v případě potřeby možné z růz-
ných míst koncentrovat do vytipovaných lokalit
za účelem pořádání různých kulturních akcí. Od
počátku vyvolává použití laminátu na zámec-
kém návrší různé reakce, ať už jde právě o la-
vičky nebo prvky v zámeckém parku, jízdárně či
kavárně.                                                          -red-

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
i na www.youtube.com/thecomvision. Podívejte
se například na: Podívejte se například na: •Stre-
etball turnaj Litomyšl 2015 • Laserový kříž a pul-
zující světelná menza v kostele • Víkend zahrad
připomněl proměny Litomyšle • Vítěz finále Měst-
ské ligy v malé kopané si zahraje v turnaji vítězů
pohár • Jeden svět nestačí • Kardinál požehnal už
šestnácté soše sv. Anežky České • 110 let Smeta-
nova domu 2015 – slavnostní koncert • Český sko-
kový pohár 2015 – Velká cena Litomyšle •
Obrazové příběhy Milady Marešové v Městské ga-
lerii v Litomyšli • Hry mateřských škol: opravdu
malé děti na opravdovém velkém stadionu

LITOMYŠLSKÁ TV NA INTERNETU

Zelený laserový paprsek se nad městem objevil
poprvé 12. června večer. Někteří lidé byli překva-
pení, jiní nadšení, další zděšení. Zdrojem této
světelné linky je umělecké dílo Václava Ciglera
a Michala Motyčky Světelný kříž instalovaný v pi-
aristickém kostele Nalezení sv. Kříže. Jaký osud
bude tento paprsek mít, jsme se zeptali místo-
starosty Litomyšle Michala Kortyše. 
Michal Kortyš: Omlouváme se lidem, které jsme
snad vyděsili. Po prvních reakcích jsme začali
s tvůrci jednat o možných variantách řešení.
Zkoušeli jsme dát před paprsek odrazovou plo-
chu. Výsledný efekt nás zaujal natolik, že by-
chom rádi prověřili, zda by odrazu nešlo
nějakým způsobem využít… Přesněji paprsek
směřovat tak, abychom ho „poslali” požadova-
ným směrem. Na řešení stále pracujeme. 
Světelný kříž bude rozsvícený pouze při výjimeč-
ných příležitostech. Rozhodně ale stojí za to
navštívit setmělý chrám a Světelný kříž společně
s Menzou, dalším zářícím dílem obou autorů,
vidět ve chvíli, kdy jsou rozsvícené, na vlastní
oči. 

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Řádková inzerce
nad rámec pravidel • Festival Colour Meeting
v Poličce 

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

Bude se řešit
laserový paprsek 
svítící do města? 
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Věříme, že energické vystoupení této mladé ka-
pely vás nenechá jen sedět a Toulovcovo náměstí
se letně roztančí. Pátek 24. července bude ve zna-
mení jakési „prodloužené”. V rámci projektu
Ozvěny festivalů, který pořádá sdružení Česká in-
spirace, se zde představí festival Prázdniny v Telči.
A půjde opravdu o to nej z tohoto známého fol-
kového festivalu. Posuďte sami – partu kolem
Pavla Lohonky Žalmana je zbytečné představo-
vat. V rámci nocturna od 22.00 hodin v zámeckém
sklepení v Litomyšli zahraje Holoubek trio. V jeho
repertoáru najdete především autorské písně na
pomezí popu, folku a jazzu. Složení kapely: Jiří Ho-
loubek – kytarista a zpěvák skupiny Spirituál kvin-
tet, Pavel Peroutka – kontrabasista, dlouholetý
člen skupiny Pavlíny Jíšové či Pavla Bobka, dnes
Spirituál kvintet, a Tomáš Stehlík – všestranný
klavírista, mnoholetý člen Buddy Holly Show, se
kterou projel celou Evropu – tito všichni jsou zá-
rukou kvalitní hudby a nezapomenutelného ve-
čírku. První polovinu prázdnin ukončí divadlo
Kapsa Andělská Hora pohádkou Jak si Kuba Mar-
jánku zasloužil a Martina Trchová Trio. Martina
Trchová hraje vlastní tvorbu vycházející ze silné
ženské písničkářské generace. Martina navazuje

Toulovcovy prázdninové
pátky po sedmnácté 

např. na Zuzanu Navarovou či na Radůzu. Aranže
písniček se pohybují na hranicích jazzu, blues,
folku, latiny a šansonu.  
Srpnové kapely a divadelní společnosti vám
představíme v dalším vydání Lilie. Věříme, že vás
letošní program zaujal. Vstupné bude opět dob-
rovolné, ale drobné doma nenechávejte. Stejně
jako v minulých letech mohou pomoci znevý-
hodněným či postiženým dětem v rámci sbírky
Pomozte dětem. Součástí každého večera bude
i tentokrát losování o ceny. Odměňovat budeme
opět také naše nejvěrnější malé diváky. Během
celých prázdnin budeme na hrací karty udílet ra-
zítka za účast a v rámci posledního prázdnino-
vého Pátku losovat mezi těmi nejvěrnějšími
celkem 17 hodnotných cen. 
Tak tedy nezapomeňte – každý pátek o prázdni-
nách, od 18.00 hod. pohádka, od 19.30 hod. kon-
cert – vše na Toulovcově náměstí. V případě
nepříznivého počasí se akce koná v Music Clubu
Kotelna. Právě zde se bude každý pátek o prázd-
ninách od 23.00 do 03.00 hodin konat Toulov-
cova afterparty.  

Za pořadatele Michaela Severová, 
vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu,

foto František Renza 

Začátkem roku vyhlásil Zpra-
vodaj města Litomyšle Lilie
soutěž o nejoblíbenější místo
v Litomyšli. Z došlých tipů
jsme vylosovali pět výherců,
kterým gratulujeme. Radka
a Milan Hýblovi získali 2 vstupenky na Meziná-
rodní operní festival Smetanova Litomyšl od
Smetanovy Litomyšle, o.p.s., Jaroslav Dvořák vy-
hrál 4 vstupenky na červencové představení
Noci na Karlštejně od Smetanova domu. Lucie
Vavřínová může využít poukázku v hodnotě
300 Kč na služby a občerstvení od Sportovního
areálu za sokolovnou, Václav Šváb obdržel pou-
kázku v hodnotě 300 Kč na konzumaci nápojů
od Music Clubu Kotelna a L. Plíškové byl zaslán
balíček od města Litomyšl. 
V této chvíli již běží druhé kolo soutěže, takže na
www.litomysl.cz/lilie můžete až do konce čer-
vence 2015 hlasovat pro nejoblíbenější místo
v Litomyšli. Hlasování je možné pouze na zá-
kladě zadání e-mailové adresy. Co e-mailová
adresa, to jeden hlas. Svůj hlas můžete dát také
prostřednictvím Facebooku Lilie (www.face-
book.com/litomysl.lilie), kde jsme také zveřejnili
soutěžní snímky. Své hlasy dávejte prostřednic-
tvím označení To se mi líbí u konkrétní fotogra-
fie. Prosíme, abyste „lajkovali” pouze k jednomu
místu. I v tomto druhém kole budou vylosováni
výherci.                                             redakce Lilie

Tipovali jste 
v soutěži Lilie?
Možná jste vyhráli

Oslavou hudby a ozdobou
města je Smetanova Litomyšl
strana 1 > 
Úvodní koncert však nebyl jediným unikátním
představením, které festival nabídl. Jako každý
rok připravili organizátoři světové premiéry
i díla, která byla odehrána poprvé v Litomyšli.
Tradicí se staly i koncerty, které vybočují
z žánru klasické hudby. Jedním z nich byla pře-
hlídka známých filmových melodií od autorů fil-
mové hudby Ennia Morriconeho a Luboše
Fišera a také večer věnovaný skladbám z nej-
známějších světových muzikálů v rámci Kon-
certu na přání. 
Nejen tato představení sklidila u diváků velký
ohlas. Úspěch zaznamenalo rovněž  předsta-
vení, které se už tradičně odehrávalo po několik
dní v Nových Hradech, nebo opereta od Johanna
Strausse Netopýr, která měla v Litomyšli premi-
éru. A nebyl to jediný hudební skvost, co se za-
skvěl na programu hudebního festivalu. Unikátní
počin se povedl dramaturgovi Vojtěchu Stříte-
skému, když přivedl do Litomyšle hvězdy Holly-
woodu. Oratorium Umučení Krista přijel do
Smetanova rodiště uvést autor hudby a zároveň
dirigent John Debney. O úspěch představení se
postarala i zpěvačka Lisbeth Scott, která s dal-
šími zpěváky a hudebníkem Pedrem Eustachem
oslnila publikum. „Dechberoucí nádhera to
byla,” vyjádřila svým komentářem názor mnoha
posluchačů Eva Piknová, ředitelka komunikace
Smetanovy Litomyšle, o.p.s. 

Organizátoři Smetanovy Litomyšle však neza-
pomněli ani na mladé posluchače. Pořad Hu-
dební zeměkoule jim naservíroval nejen
muziku, ale také účast na představení, při kte-
rém mohli používat i své mobilní telefony.
Loutkando Grando aneb Kouzelné hraní s ba-
rokní hudbou přineslo potěšení těm nejmen-
ším, kteří mají rádi loutky. 
Ještě jedno jméno je potřeba zmínit. Adam
Plachetka. Tento zpěvák patří mezi světové
pěvce. Svůj hudební projev nechal v Litomyšli
vyniknout v Krédu Mistra Jana. 
Neuvěřitelných sedmatřicet představení měl
na seznamu letošní festival. Je jen otázkou,
zda může ještě růst. Co je však důležité, že při-
náší každý rok nejen výjimečný zážitek, ale
i projekty, které se zapisují do hudební historie
a obdivuje je celý svět.  „Tento festival je vý-
znamným kamenem v kulturní mozaice života
naší společnosti. Je velmi důležité, aby kultura
žila v celé naší společnosti. Festival je toho dů-
kazem,” prohlásil ministr kultury Daniel Her-
man, který si kulturní událost významnou
nejen pro Litomyšl nenechal ujít.
Festival Smetanova Litomyšl skončil po uzá-
věrce červencového vydání Lilie. V srpnovém
čísle tak nabídneme ohlédnutí za jeho závě-
rem. Přineseme i zhodnocení. 

Text a foto Petr Šilar 

Zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle

Česká premiéra symfonie Umučení Krista

V Litomyšli jsou
další místa 
přátelská rodině
V sobotu 20. června byly předány certifikáty or-
ganizacím, které se v letošním roce přihlásily do
kampaně Místo přátelské rodině. Seznam osmi
držitelů tohoto titulu, kteří jej získali vloni, se tak
rozrostl o dalších šest – Nový kostel Církve
bratrské, Městskou galerii Litomyšl, Naději, Zá-
kladní školu Mozaika, Regionální muzeum v Li-
tomyšli a Rettigovku. 
Místo přátelské rodině je kampaň, která byla po-
prvé vyhlášena v roce 2014. „Ve městě máme or-
ganizace, které realizují aktivity a přizpůsobují své
prostředí tak, aby se u nich rodinám líbilo a ty se
k nim pak rády vracely. Rozhodli jsme se proto, že
by bylo fajn, kdyby bylo těmto podnikům poděko-
váno a také aby se o nich vědělo. Zároveň aby je
to zavazovalo k tomu, že to, co dělají, budou dělat
i nadále,” vysvětlila za organizátory kampaně
Petra Benešová, vedoucí Rodinného centra Lito-
myšl. Z přihlášených nakonec hodnotící komise
navrhla seznam šesti institucí, které rada města
odsouhlasila. „Jsem rád, že tato anketa má již
druhý ročník. Určitě v tom budeme pokračovat
nadále a věřím tomu, že za pár let bude celá Lito-
myšl přátelská rodině,” prohlásil starosta města
Radomil Kašpar. „Z titulu máme velikou radost
a zároveň cítíme závazek,” reagovali zástupci Ret-
tigovky a dodali: „Pracujeme na sobě i nadále.”
Vyhlašovatelem kampaně je město Litomyšl, dále
se na ní podílejí komise pro rodinu, mládež a ko-
munitní plánování, 1. základní škola Litomyšl, In-
formační centrum Litomyšl a Rodinné centrum
Litomyšl. V loňském roce se místy přátelskými ro-
dinám staly Rodinné centrum Litomyšl, restau-
race U Kolji, Dům dětí a mládeže Litomyšl,
Restaurace a minipivovar Veselka, Supermarket
Litomyšl Kubík a Café & bistro YES, Sportovní
areál za sokolovnou, Kavárna Mandala a Bobo
Cafe. Jejich přehled včetně bližších informací na-
jdete v letáku „Litomyšl přátelská rodině”, který je
k dispozici v informačním centru.                     -bj-
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Desátý rok provozu oslaví v le-
tošním roce cyklobus, který
každé léto brázdí území regionu
na pomezí Čech a Moravy. Od
roku 2006 si našel autobus uz-
působený pro převoz jízdních
kol mnoho příznivců, kteří jistě
ocení zprávu, že i letos bude od
prvního červencového víkendu
vyjíždět na svou trasu po turis-
ticky atraktivních místech Če-
skomoravského pomezí.
Cyklisté i pěší turisté tak budou
opět moci poznávat nejen krásy
historických měst Českomorav-
ského pomezí, ale také dalších
zajímavých míst, jako jsou na-
příklad zámek v Nových Hra-
dech, Hřebečské důlní stezky
a úzkokolejka v Mladějově, Tou-
lovcovy maštale či rozhledna na
Kozlovském kopci.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a ne-
děli od 3. července do 30. srpna a v pondělí 6.
července. V letošním roce dochází k drobným
úpravám trasy cyklobusu. V pátek pojede z Po-
ličky přes Svitavy do Moravské Třebové, z Mo-
ravské Třebové pak přes Svitavy, Českou
Třebovou, Litomyšl, Vysoké Mýto a Proseč do
Poličky a navečer zpět. V sobotu ráno povede
trasa cyklobusu z Poličky přes Nové Hrady
do Vysokého Mýta, Litomyšle, České Třebové,

Svitav a Moravské Třebové
a odtud přes Svitavy do Po-
ličky. Odpoledne se pak cyklo-
bus bude stejnou trasou vracet
zpět. V neděli pojede cyklobus
po identické trase jako v pátek.
Na lince bude platit jednotný
tarif IREDO, který nabízí několik
možností, jak ušetřit. Výrazné
slevy jsou poskytovány dětem
(do šesti let zdarma, do pat-
nácti let sleva 50%) a osobám
ZTP. Je možné využít také vý-
hodné rodinné, síťové a časové
jízdenky
Podrobné informace o provozu
cyklobusu jsou uvedeny na tu-
ristickém portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. Letáky s
jízdním řádem, mapkou a ně-
kolika tipy na výlet byly distri-
buovány do všech domácností

v Litomyšli koncem června. K dispozici jsou také
v informačních centrech, na autobusových ná-
dražích či na nádražích a ve vlacích Českých
drah.
I v letošním roce je provoz cyklobusu Českomo-
ravským pomezím realizován díky spolupráci
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svi-
tavy a Vysoké Mýto. Projekt opět podpořil také
Pardubický kraj.

Jiří Zámečník, marketingový manažer

Kouzelné putování Českomoravským pomezím 
– soutěž o tablet, mobil a další ceny

Ozvěny festivalů k 20. výročí České inspirace 
V roce 2015 si Česká inspirace připomíná
20 let od svého založení. Symbolicky
právě v tomto roce jsme se rozhodli na-
dělit vám další inspirativní novinku –
Ozvěny festivalů. Celá akce má za cíl oži-
vit památkové objekty, podpořit puto-
vání za živou kulturou, ale také
propagovat festivaly i města, ve kterých se ko-
nají.
V praxi jde o záměr přenést jedno festivalové
představení známých festivalů do jiného člen-
ského města. Tímto způsobem představíme ob-
líbené festivaly v místech, která pro ně nejsou
domovskou scénou. Zároveň se pokusíme od-
prezentovat specifika měst, ve kterých je ten
který festival doma. Každé z osmi měst sdruže-
ných v České inspiraci jeden festival „vyváží”
a jeden „dováží”.
Princip se pokusíme vysvětlit na konkrétní
ozvěně. V pátek 24. července 2015 bude v Telči

zahájen již 33. ročník velmi oblíbeného
festivalu Prázdniny v Telči. Poprvé v his-
torii bude tento festival představen v ten
samý den i v Litomyšli. Od 18.00 hodin
sehraje na Toulovcově náměstí Divadlo
Rolnička z Liberce Letní dračí pohádku
a od 19.30 hod. zde vystoupí stálice

Prázdnin v Telči Žalman a spol. Prázdninové
nocturno bude od 22.00 hodin v litomyšlském
zámeckém sklepení a představí se zde Holoubek
trio. A který festival vyveze na oplátku Litomyšl?
V roce 230. výročí od narození M. D. Rettigové
to budou právě gastroslavnosti, které nesou
jméno po této významné kuchařce. Gastrono-
mické slavnosti M. D. Rettigové budou mít svoji
ozvěnu v Telči 14. srpna 2015.
Obecně lze říci, že jde o poměrně organizačně
náročnou aktivitu, která by však mohla mít velmi
kladné ohlasy. V budoucnu se dají očekávat i vý-
razné zpětné vazby v cestování za živou kultu-

rou do měst, ze kterých byl „ochutnávkový” kon-
cert.
Tak se dobře bavte, cestujte a užívejte si neopa-
kovatelnou atmosféru měst České inspirace,
která je ještě umocněna skvělými výkony
umělců v nejrůznějších uměleckých žánrech. 
A nezapomeňte, města České inspirace jsou
města plná života!

Ing. Michaela Severová,
manažerka svazku obcí Česká inspirace 

Ozvěny festivalů 2015
24. 7. 2015: Prázdniny v Telči tentokrát v Litomyšli
13. 8. 2015: Jazz goes to town tentokrát v Třeboni
13. 8. 2015: Gastronomické slavnosti M. D. Retti-
gové poprvé v Telči
22.–23. 8. 2015: Mimefest Polička tentokrát
v Kutné Hoře
3. 12. 2015: Kutnohorský Tyjátrfest tentokrát
v Chebu

Cyklobus Českomoravským pomezím 
v provozu od začátku července!

V průběhu července bude spuš-
těna nová soutěž, která vás
provede po nejzajímavějších
místech Českomoravského po-
mezí. Pokud navštívíte vybrané
turistické atraktivity, obdržíte
samolepku se soutěžním kupó-
nem, který následně nalepíte do
hrací karty. Nasbíráte-li stano-
vený počet kupónů, můžete získat dárek
a zúčastnit se losování o hodnotné ceny. Hra-
jeme o tablet, mobilní telefon, víkendové pobyty,
vstupenky na kulturní akce, do památek či muzeí
a řadu věcných cen. Na vaši návštěvu se těší cel-
kem dvacet pět atraktivních míst, mezi kterými
nechybí zámky v Litomyšli, Nových Hradech
a Moravské Třebové, hrad Svojanov, muzea

v Poličce, Svitavách či Vysokém
Mýtě, rozhledny nebo úzkoko-
lejka v Mladějově.  Domů si
s sebou můžete odnést také
novou stolní hru, která vás blíže
seznámí se všemi soutěžními
lokalitami. Určitě si u ní užijete
spoustu zábavy a třeba si i nap-
lánujete výlet na místa, která

jste ještě nestihli navštívit.
Soutěžní pravidla a další důležité informace na-
jdete na turistickém portálu www.ceskomorav-
skepomezi.cz pod odkazem „Kouzelné
putování”. Po spuštění soutěže si zde můžete
vytvořit svůj účet a začít hrát o některou ze
super cen.

Jiří Zámečník, marketingový manažer

 K Mezinárodnímu filmovému festivalu pro
děti a mládež ve Zlíně už osmnáct let neod-
myslitelně patří i dražba filmových klapek. Vý-
těžek z prodeje slouží k finanční podpoře
výroby studentských filmů. Výtvarná díla tvo-
řily za dobu konání této akce desítky umělců.
V letošním roce se za nejvyšší částku podařilo
vydražit klapku s názvem Zlatá rybka od Jiřího
Dudychy. Suma sto tisíc korun patří k druhé
nejvyšší v historii této dražby. Filmové umělce
podpořil kromě jiných svou klapkou i Olbram
Zoubek. Jeho dílo nese název Odbíjená. 

 Cyklopecky Pardubického kraje je název
akce, která se již čtvrtým rokem snaží přilákat
turisty na zajímavá místa. Aby akce nebyla jen
o fyzické námaze, tak je pro pilné turisty při-
pravena i soutěž. Dojed si na kole, bruslích, ko-
loběžce pro zajímavou cenu můžete od 1.
června až do 19 října. Horské kolo nebo třeba
fotoaparát mohou vyhrát ti, kteří získají tři ra-
zítka do Vandrovní knížky na některých ze se-
dmnácti vybraných cyklotras. Více informací
naleznete na: www.pardubickykraj.cz/cyklo-
pecky

 Autobusy určené na přepravu kol mohou vy-
znavači cyklistiky využít o sobotách, nedělích
a státních svátcích i v letošním roce. Obecně
platí, že cyklobusy jsou určené pro přepravu
jízdních kol do hmotnosti patnácti kilogramů, na
tuto zátěž jsou totiž dimenzovány úchyty na
kola. Přeprava tedy není určená pro elektrokola.
Osm autobusových linek bude brázdit Pardu-
bický kraj do 28. září a přeprava kola stojí 20
korun bez ohledu na tarifní vzdálenost. Na trase
Polička – Moravská Třebová – Svitavy – Česká
Třebová – Litomyšl – Vysoké Mýto – Proseč –
Polička jezdí kromě uvedených dní i v pátek
avšak jen do 30. srpna. Podrobnosti o jízdních
řádech najdete na: www.portal.idos.cz.

 Víte, co je to Geofun? Jedná se o unikátní hru
vycházející z populárního geocachingu. Pokud
jste majitelem iPhonu nebo telefonu se systé-
mem Android a chcete si zahrát o některou
z hodnotných cen, je Geofun určen právě pro
vás. Právě tuto hru využívá také svazek obcí
Českomoravské pomezí. S jejím využitím nav-
štívíte atraktivní místa Českomoravského po-
mezí, dozvíte se spoustu zajímavých informací
a budete se bavit při plnění nevšedních úkolů. 
Navíc se Geofun stal 7. nejlepším projektem
v soutěži Vodafone Nápad roku 2015 z celkem
152 přihlášených. Ovšem až do 8. července
2015 do 20.00 hod. můžete pro Geofun nebo
některý z dalších 11 finálových projektů hlaso-
vat i vy. Hlasuje se na www.napadroku.cz/sou-
tez/anketa/.

Krátce
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Z DOPISŮ

Spolek sídlící na dolním konci Janova (OSH Ba-
neta) žádá všechny řidiče, kteří projíždějí po
trase Svitavy – Litomyšl a kteří si před Litomyšlí
krátí čekání, způsobené opravami pozemní ko-
munikace, jízdou přes obec Janov a Strakov, aby
byli ohleduplní a mimořádně opatrní v místech,
kde vidí ohrady s koňmi a uzpůsobili svoji jízdu
okolnostem. Spolek hiporehabiliace Baneta zde
vykonává téměř každý den hiporehabilitace
s dětmi s vážnými zdravotními hendikepy. Tyto
děti jezdí na koni a podrobují se proceduře, která
je jim prospěšná. Terapie pro děti s těžkým hen-
dikepem probíhají na jízdárně, která se rozpros-
tírá podél silnice. V odpoledních hodinách zde
probíhá preventivní ježdění pro děti od 1 do 6 let
věku. Jedná se o aktivity, kdy děti jezdí na koních
v blízkosti silnice vedoucí přes Strakov, tuto sil-
nici opakovaně přecházejí na koni nebo pěšky.
Děti musí nasedat za silnicí v jízdárně, kde je
umístěna nástupní rampa pro vozíčkáře.
Proto vás, všechny řidiče osobních a nákladních
automobilů, žádáme, berte tyto skutečnosti na
zřetel a prosíme vás o ohleduplnost a mimo-
řádně opatrnou jízdu po této vedlejší silnici přes
obce Janov a Strakov. To především z toho dů-
vodu, že koně na tak silný silniční provoz nejsou

zvyklí, hlučná a rychlá jízda velkých aut a kami-
onů je snadno vyleká a může snadno nastat ne-
příjemný a nebezpečný okamžik.
Situace je opravdu velmi kritická, mnohdy životu
nebezpečná. Vedlejší pozemní komunikace totiž
není limitována rychlostí v obci, tudíž po ní auta
mohou projíždět i 90 km/h, často však auta pro-
jíždějí i mnohem větší rychlostí, proto může
vzniknout i fatální nehoda. Koni nevysvětlíte, že
se rychle projíždějícího kamionu nemusí bát.
Když veze na hřbetu klienta s hendikepem, kůň
musí být mimořádně klidný a nerušený okolím.
Silničním provozem nejsou ohroženy pouze
osoby a zvířata, které se účastní aktivit této ne-
ziskové organizace, ale také obyvatelé vesnic.
Proto apelujeme, jezděte v této obci tak, jako
kdybyste jeli kolem svého vlastního domu, kde
bydlí a běhají děti. Omezte rychlost a připo-
meňte si, že není nic důležitějšího než život nás
a dětí. Neriskujte, prosím, kvůli několika málo
minutám zdraví své i ostatních.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se tato si-
tuace brzy zlepší a my se nebudeme každý den
strachovat o zdraví našich klientů. 

Za tým OSH Baneta Janov
Petra Pucherová

Výzva pro řidiče jedoucí přes
Janov a Strakov 

Promarněná šance!
Je až trestuhodné, jakým způsobem město Lito-
myšl zahodilo šanci, aby se nový závod INA Lan-
škroun vybudoval v našem městě. Závod, který
by přinesl zaměstnání pro téměř 1 000 lidí!!!
Jednalo by se přitom o výrobu plastových sou-
částek pro automobilový průmysl bez nějakých
negativních vlivů na životní prostředí. Kromě
toho by se jednalo o zaměstnání s průměrným
výdělkem až 27 000 Kč měsíčně.
Výstavba tohoto závodu by podpořila další rozvoj
města, výstavbu bytových domů i rodinných
domků pro zaměstnance. Jejich kupní síla by byla
přínosem ve formě daní nejenom pro rozpočet
města, ale zvýšila by se i kupní síla, z čehož by měl
radost jistě každý obchodník. Jelikož firma INA po-
čítala také s náborem žáků pro jejich profese,
mohla zdejší ZTŠ rozšířit svoji výuku o další obor,
což by bylo také přínosem pro město. Další místa
pro učitele, ubytování studentů…
Věnoval jsem nemálo svého volného času vyti-
pování vhodných pozemků, které jsem investo-
rovi ukázal, a záleželo hlavně na vedení města,
jakým způsobem povede další jednání. Když
jsem se po nějaké době na vedení města dotá-
zal, jak postoupila jednání, dostala se mi strohá
odpověď: „Vždyť se již nikdo neozval…” Považuji
to za lenost i liknavost a připomíná mi to sou-
druha Kleinara, který byl líný sundat bačkory
a jet za Zdeňkem Nejedlým v době, kdy se jed-
nalo o zachování okresu v Litomyšli.
Je to tedy další ukázka toho, nakolik se změnilo
vedení města Litomyšle a že na vedoucích po-

stech došlo pouze k výměně židlí…, že město
vedou nadále politici bez vztahu k městu a na
MěÚ je již jenom zlomek rodilých Litomyšláků
a patriotů, kteří by byli ochotni udělat něco pro
toto město, ze kterého se odchodem mladých
stává pomalu ale jistě Město Důchodců a Skan-
zen se sklolaminátem apod…             Jan Vomočil 

Odpověď:

Vážený pane Vomočile, 
je nám skutečně líto, že v Litomyšli společnost
INA Lanškroun svůj závod nepostaví. Ovšem se
zástupcem firmy jsme intenzivně jednali a sna-
žili jsme se najít vhodné řešení. 
INA Lanškroun měla původně vybranou lokalitu
ve Vlkově. Tam jsme ovšem narazili na problém
s chybějící kanalizací. Ze strany města bylo na-
bídnuto, že pokud by se pro Vlkov rozhodli, sna-
žili bychom se kanalizaci urgentně řešit. Jednali
jsme také o pozemku v průmyslové zóně, kde
jsme předložili naše možnosti. Společnost však
pro stavbu svého závodu požadovala tak velký
pozemek, který jsme jí nemohli nabídnout. Pro-
stě by se do průmyslové zóny nevešel. Po pro-
jednání možností jsme očekávali reakci ze strany
této firmy, ale nakonec jsme se dozvěděli, že INA
se dohodla se sousedními Svitavami. 
Jsme rádi, že nový závod bude pro naše občany
v dostupné vzdálenosti, a tak se možná sníží ne-
zaměstnanost v našem městě. 

Radomil Kašpar, starosta Litomyšle

Tématem 
setkání byly
dotace
Ve středu 24. června se v zámeckém pivovaru
sešly přes čtyři desítky podnikatelů včetně ze-
mědělců, kteří se chtěli dozvědět více o aktuál-
ních dotačních možnostech. O těch přijeli
hovořit zástupci Ministerstva zemědělství a Cze-
chInvestu. Akce nesla název Pracovní setkání
v Litomyšli. 
Ing. Josef Tabery z Ministerstva zemědělství ho-
vořil o Programu rozvoje venkova. „Naší kmeno-
vou agendou je zemědělství, potravinářství
a lesnictví. Máme sice jako ostatní operační pro-
gramy zpoždění rok, ale už v dubnu jsme spustili
příjem jednotné žádosti a letos na podzim chys-
táme první kolo příjmu projektových opatření,”
uvedl Josef Tabery. Pravidla pro podzimní kolo
by měla být zveřejněna do poloviny července.
„Budeme mít vždy dvě kola žádostí ročně
a chceme připravit dlouhodobý harmonogram,
aby se žadatelé mohli dopředu připravit,” upřes-
nil Tabery. Přítomní se dozvěděli nejen o změ-
nách oproti minulému dotačnímu období, ale
získali také bližší informace o možnostech finan-
cování zemědělských podniků, zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů, zahá-
jení činnosti mladých zemědělců, podpory vý-
voje nových produktů, postupů a technologií
a dalších. „V prvním kole se bude rozpouštět
hodně peněz, budou tam velké alokace, v pří-
padě zemědělských investic třetina alokace cel-
kového období,” prohlásil ministerský úředník. 
Za agenturu CzechInvest dorazily dvě dámy –

Marie Černošová a Kateřina Novotná. Ty před-
stavily služby a aktuální možnosti podpory
z operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost. „První výzvy už byly vy-
hlášeny začátkem června. Program je rozdělen
do základních čtyř prioritních os. První osa se
zabývá spíše výzkumem a vývojem, druhá osa
je zaměřená na rozvoj podnikání malých a střed-
ních firem, třetí osa se zaměřuje na účinné na-
kládání s energiemi a úspory energií a čtvrtá osa
hlavně na rozvoj na vysokorychlostních přístu-
pových sítí a rozvoj informačních technologií,”
informovala Kateřina Novotná. Ta dále hovořila
o odlišnostech nového operačního programu
oproti minulému období, kdy je nyní kladen
důraz na aplikovaný průmyslový výzkum, nově
je zaveden vysokorychlostní internet a kromě
výroby podporuje i oblast zemědělství a malo-
obchod i velkoobchod. Doba udržitelnosti je po-
sunuta na pět let. 
„Chtěli jsme, aby účastníci získali základní infor-
mace k dalšímu programovacímu období. Se-
tkání doufám zhodnotí jako pozitivní,” prohlásil
starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Organizáto-
rem akce totiž bylo město Litomyšl. Informace
o Programu rozvoje venkova naleznete na stán-
kách ministerstva zemědělství a podrobnosti
k operačnímu programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost pak na webu CzechIn-
vestu.

Text a foto Jana Bisová

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,-
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TvrdohlavíVýstava Litografie etc.

František Janda Ohlédnutí. Jeden svět nestačí

září prezentována expozice s názvem František
Janda Ohlédnutí 1960–1980. Navštívit ji můžete
do konce července denně 13.00-17.00 hodin,
v srpnu a září vždy sobota – neděle 13.00-17.00
hodin nebo po telefonické domluvě (604 203
145). Tereza z Davle: Akty je další z výstav ten-
tokrát v Portmoneu – Museu Josefa Váchala,
která je přístupná do 30. září denně mimo pon-
dělí 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. Vernisáž se
uskuteční 17. července v 16.00 hodin. Ke kávě

v Bobo cafe si můžete dát výstavu Litografie
etc, která zde je k vidění do 31. července od
pondělí do pátku 8.30-19.00, v sobotu 9.00-
19.00 a v neděli 10.00–19.00 hodin. Do 16. čer-
vence prezentuje Galerie de Lara výstavu
s názvem To nejlepší z Galerie de Lara. Expozici
stěžejních autorů galerie můžete navštívit od
úterý do pátku 9.00–12.00 a 13.30–17.00 hodin
nebo sobotu 9.00–12.00 hodin. 

Jana Bisová, foto F. Renza a J. Bisová

Dvojice umělců zdůrazňuje místa, kterých si váží 

Už v květnu jsme
mohli navštívit ver-
nisáže dvou výstav
Smetanovy vý-
tvarné Litomyšl,
v červnu pak mla-
dší sestra hudební
Smetanovy Lito-

myšle propukla naplno. Ovšem jedna vernisáž
nás čeká ještě v červenci. Přijměte tedy pozvání
mezi umělecká díla.
Do 6. července můžete zajít na expozici po-
kladů umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona
s názvem Jeden svět nestačí. K vidění je v zá-
meckém pivovaru denně od 10.00 do 17.00
hodin a vždy hodinu před začátkem večerního
programu Smetanovy Litomyšle. To nejlepší
z depozitáře Městské galerie Litomyšl, tedy vý-
stava v Městské obrazárně Městské galerie Li-
tomyšl ve druhém patře litomyšlského zámku
je otevřená do 30. září, denně mimo pondělí
v časech 10.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. Opět
do září, ale tentokrát šestého, je v prostorách
domu U Rytířů přístupná výstava Obrazové pří-
běhy Milady Marešové. Otevírací doba je denně
mimo pondělí 10.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
Regionální muzeum v Litomyšli láká také do 6.
září na projekty z let 2003-2015 od Václava Ci-
glera a Michala Motyčky (oba jsou autory
Sloupu s odraznou plochou, Menzy a Světel-
ného kříže v piaristickém kostele). Muzeum je
otevřeno denně mimo pondělí v časech 10.00-
12.00 a 13.00-17.00 hodin. Tvrdohlaví vystavují
svá díla do 28. srpna v Galerii Miroslava Kubíka.
Jejich práce je možné vidět v době konání Sme-
tanovy Litomyšle denně 10.00–17.00 hodin,
poté od čtvrtka do neděle od 10.00 do 17.00
hodin. Do 12. července můžete zajít také do Ga-
lerie Kroupa na výstavu Od klasicismu k impre-
sionismu v českém malířství 1780-1910.
Přístupná je denně 10.00-18.00 hodin. Do sou-
sedního Osíku láká White Gallery, kde je do 28.

„Jsem vděčný, že jsme mohli vstoupit do tohoto
prostoru, který zdevastovali darebové, a oslovit
někoho, kdo sem má potřebu často vejít,“ řekl
12. června při slavnostním rozsvícení Menzy
a Světelného kříže v piaristickém chrámu Nale-
zení sv. Kříže jeden z jeho autorů těchto děl Vác-
lav Cigler. O den později tento umělec spolu
s Michalem Motyčkou zahájili v litomyšlském re-
gionálním muzeu svoji výstavu Projekty 2003-
2015, která mapuje třináct let jejich spolupráce
v podobě realizovaných, plánovaných i neusku-
tečněných uměleckých děl. 
Celá expozice v muzeu demonstruje myšlení
autorů a proces vzniku ojedinělých objektů.  Pro
oba je stěžejní uchopení prostoru jako něčeho
unikátního na co je dobré upozornit a přilákat do
něj návštěvníky. „Výstava je o realizaci i nostal-
gii. Každý prostor je výzvou ve smyslu jak s ním
zacházet, rozumět mu a o něco se pokusit. Je to
dobrodružství,” pronesl při vernisáži Václav Ci-
gler. Díla mají také sloužit jako prostředek ko-
munikace s divákem, který k nim přistoupí
a užívá je. „Smyslem výstavy je, že jsme dokon-
čili po tři a půl letech kříž a menzu v chrámu Na-
lezení svatého Kříže a chtěli jsme přiblížit
návštěvníkům naše myšlení a také, jak se v pro-
storu pohybujeme. Tyto objekty, které zde v kos-
tele nejsou jen krásnými předměty, kde se
zrcadlí nebe a kde vytváříme kompozice,” dodal
Michal Motyčka. 
Místo jako takové je pro autory posvátné. Při své
tvorbě ho leckdy jen zdůrazňují a jde o to, aby se
lidé mohli na něm setkat. Takto vznikly i projekty

pro Klášterní zahrady, které nebyly realizovány
a jsou k vidění právě v muzeu. „Chceme, aby
návštěvník, který přijde do piaristického chrámu,
měl možnost pochopit přemýšlení. Nabízíme
platformu, aby člověk, který prochází a má nad
sebou laserový kříž, který ho vede prostorem
a mapuje dané místo, tak aby jej mohl zažít,”
okomentoval realizované dílo Michal Motyčka. 
Oba umělci se poprvé pracovně setkali při
tvorbě terasy a skleněné lávky v Museu Kampa
v Praze. Oblíbili si však i Litomyšl. Michal Mo-
tyčka zde má i kořeny, neboť se zde narodil jeho
dědeček a pradědeček ve městě žil. „Město má
obrovský kulturní potenciál. Je to zde nabito ga-
leriemi, stavbami z historie a současnosti. Pořád
to běží dál a kulturně město roste. Je příjemné,
že to je v takovém komorním měřítku, kde nás

to láká, a máme v hlavě několik projektů, které
si myslím, že budou realizovány,” řekl architekt.
Jde o dílo v kryptě piaristického chrámu, ve které
je šest sloupů a jedná se o symetrický prostor.
Umělci chtějí vytvořit pro toto místo otevřený
hrob pomocí černého bloku skla, do kterého,
když se člověk zadívá, tak vidí nekonečnou hlu-
binu. „Jde o zdůraznění místa, kterého si ne-
smírně vážíme a které je něčím posvátné
a duchovní,” popsal prostor Michal Motyčka.  
Na otázku, zda existuje nějaké místo, kde by ne-
bylo možné umístit umělecké dílo, má Michal
Motyčka jasnou odpověď. „Důvod by byl morální
či osobní. Každý prostor je duchovní a je výzvou.
Zásah nemusí být radikální.”
Zájemci o zhlédnutí projektů, které vytvořili oba
autoři za posledních třináct let, mají v Regionál-
ním muzeu Litomyšl možnost až do 6. září. 

Text a foto Petr Šilar

Michal Motyčka a Václav Cigler na vernisáži výstavy
Projekty 2003-2015

Výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle i v červenci 
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Hollywoodský filmový skladatel na operním
festivalu. Smetanovo rodiště si zamiloval

V neděli 21. června 2015 připravil Mezinárodní
operní festival Smetanova Litomyšl pro své di-
váky lahůdku – českou premiéru vokální symfo-
nie Johna Debneyho Umučení Krista. Za
dirigentský pultík se postavil sám Debney, ame-
rický filmový skladatel, který je kromě filmu Mela
Gibsona Umučení Krista, podepsaný také pod
řadou hollywoodských snímků. Symfonie se
skládá z prologu, sedmi zastavení křížové cesty
a epilogu na italské, latinské a hebrejské texty
a v Litomyšli zazněla v podání Českého filhar-
monického sboru Brno a Filharmonie Brno. Svě-
tová premiéra symfonie se uskutečnila v roce
2005 ve Vatikánu a provázely ji nadšené ovace,
stejně jako ve Smetanově rodišti. John Debney
zavítal do České republiky poprvé, byla to tedy
příležitost trochu ho vyzpovídat. Milý, usměvavý
Američan ochotně odpovídal na všechny otázky. 

 Kolikrát jste už hráli „Umučení Krista”?
„Umučení Krista” jsme už hráli 5x nebo 6x. Já ale
cítil, že Litomyšl je krásné místo pro premiéru
v České republice. Byl jsem opravdu nadšený, že
tu mohu být. Když jsem poprvé dostal pozvánku
sem, tak jsem byl velice šťastný, protože si mys-
lím, že tato země je bohatá kulturně i historicky.
Zajímavá je pro mě také proto, že zde mám ko-
řeny a rodinu, kterou jsem nikdy nepoznal.

 Když vás požádali, abyste napsal partituru
pro film, byla to jen další práce, nebo jste cítil, že
„Umučení Krista” bude něco opravdu výjimeč-
ného?
Byla to další práce, jako mnoho toho, co dělám.
Dávám ale srdce a duši do každého filmu, který
dělám. 

 Bylo to tedy něco jiného? 
Ano, to bylo, protože já jsem shodou okolností
věřící, takže pro mě to bylo velice osobní a bylo
to úžasné pracovat na tomto filmu.

 Vyžaduje tato práce nějaký zvláštní přístup?
Tato práce vyžadovala velice odlišný přístup
z hlediska typu nástrojů a barev, které jsme
chtěli vytvořit pro partituru, takže jsem použil
hodně světových nástrojů, hodně primitivních
nástrojů, hodně primitivních fléten a primitivních
vokálních vystoupení – to všechno s cílem vy-
tvořit světový zvuk.

 Proč jste použil duduk ve svém díle?
Použil jsem duduk, protože je to velice starobylý
arménský nástroj a používá se, nebo se použí-
val, především při velmi tradičních příležitos-
tech. Někdy se používal jako doprovod při
pohřbech. Je to velice evokativně a primitivně
znějící instrument a já ho prostě zbožňuji. Věděl
jsem, že chci duduk použít pro tuto partituru.

 Jaká byla spolupráce s českými umělci?
Čeští umělci jsou úžasní a já jsem zcela unesen,
skutečně. Čeští umělci hrají s takovou vášní
a přesností. Jsou velmi emotivní, velmi přesní,
velmi profesionální. Naše zkoušky byly velice,
velice rychlé, protože byli tak dobří. Ohromně se
mi líbí zvuk orchestru, místo, kde se představení

koná. Takže pro mě to je skutečné potěšení. 
 Teď, když jste se dozvěděl o Litomyšli, chtěl

byste složit něco jen pro Litomyšl?
Moc rád bych složil něco pro Litomyšl. Zbožňuji
to tady a přál bych si tu strávit delší čas. Možná
až příště přijedu… Rád bych přijel na delší dobu,
protože je to velice krásné místo a má takového
ducha.

 Vy ale máte slovenské předky. Je to tak? 
Moje babička je ze Slovenska, dědeček byl z Pol-
ska. Dá se říci, že ta krev je hluboko ve mně.
Mám příbuzné na Slovensku a doufám, že budu
moci poznat rodinu, kterou mám tady. Prosím,
zkontaktujte mě, protože jsme velice vzdálení
příbuzní a já bych s vámi rád znovu navázal kon-
takt. Cítím velmi zvláštní spřízněnost s touto
částí světa, takže pokud tam někde jste, pošlete
mi email a pojďme se dát dohromady. 
John Debney aktuálně dokončil hudbu k filmu
Christ the Lord: Out of Egypt a začíná pracovat
na snímku Kniha džunglí. Ten zamíří do kin
v roce 2016 a v technickém smyslu má být jako
Avatar. Americký skladatel zkomponoval hudbu
k více než stovce filmů a televizních seriálů nej-
různějších žánrů, od dětských přes dobro-
družné, akční a komedie až po rozsáhlé epické.
Jeho melodie tak znají diváci jak z animovaného
Médi Bédi, tak z akčního Iron Man 2 či Spider-
mana 2 nebo z dramatu Na křídlech vážky.
Plodný komponista je tedy stále první volbou fil-
mařů a producentů pro výraznou variabilitu na-
příč mnoha žánry a kvalitní spolupráci. Největší
devizou tvůrce je schopnost kombinace staré
školy s různými technikami a styly, včetně sta-
robylé instrumentace a současných prvků.
V roce 2005 se stal nejmladším držitelem pre-
stižního ocenění Henry Mancini za celoživotní
dílo. On sám obdivuje skladatele Ericha Wolf-
ganga Korngolda, Alfreda Newmana, Maxe Stei-
nera, z éry Zlatého věku Jerry Goldsmitha
a Johna Williamse aj. Jeho oblíbené soundtracky
jsou k filmům Blízká setkání třetího druhu a E. T.
– Mimozemšťan. Aktuálně žije s rodinou a dětmi
v Los Angeles.                                                  -red-

V neděli 21. června 2015 připravil Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl pro své diváky
lahůdku – českou premiéru vokální symfonie Johna Debneyho Umučení Krista. Za dirigentský
pultík se postavil sám Debney, americký filmový skladatel, který je kromě filmu Mela Gibsona
Umučení Krista, podepsaný také pod řadou hollywoodských snímků. 

Milada Marešová svými díly vypráví 
V Městské galerii Litomyšl v domě U Rytířů  je
do 6. září k vidění je k vidění výstava autorky,
která svojí tvorbou překonala v mnohém svou
dobu, a přesto byla dlouho zapomenuta. Ma-
lířka, ilustrátorka a vypravěčka Milada Marešová
patřila mezi první ženy, které studovaly na Aka-
demii výtvarných umění v Praze a je také spjata
s Litomyšlí díky spolupráci s Josefem Portma-
nem. Kurátorka výstavy Martina Pachmanová,
která je uznávaná historička umění a „znovuob-
jevitelka” této autorky, prozradila, proč přijela do
Litomyšle a čím je výstava jedinečná. 

 Jak jste se k práci na výstavě dostala a co vás
naní zaujalo?
Loni jsem byla oslovena paní ředitelkou Danou
Schlaichertovou, že by ráda v rámci Smetanovy
výtvarné Litomyšle vystavila dílo Milady Mare-
šové. To je autorka, které se věnuji bezmála pat-
náct let. V roce 2008 jsem dělala její velkou
retrospektivní výstavu v Moravské galerii
v Brně. Dana Schlaichertová mne přesvědčila
tím, co jsem do té doby nevěděla a co jsem chá-
pala jako své jisté badatelské selhání. V lito-
myšlské galerii je poměrně velký konvolut
kreseb Milady Marešové, který jí věnoval v roce
1938 Arne Laurin (významný německo-židovský
prvorepublikový intelektuál vydavatel praž-
ského časopisu Prager presse), se kterým Mi-
lada Marešová jako ilustrátorka spolupracovala.

 Výstava v Litomyšli byla tedy pro vás i výzvou?

Rozhodně. Díky
tomu, že se tu ob-
jevily kresby, které
doposud nebyla
vystavené, a já
jsem je neznala.
Takže je možné
vystavit komorní
výstavu věnova-
nou autorce, která
bude pojata jinak,
než tomu doposud
bylo. To byl pro
mne takový klíč,

jak celou výstavu koncipovat. Výstava má název
Obrazové příběhy Milady Marešové a ráda bych
zdůraznila to slovo „příběhy”. Je soustředěná na
jakýsi dialog mezi Miladou Marešovou jako ilu-
strátorkou a jako malířkou. Dochází zde ke kon-
frontaci mezi ilustracemi a obrazy. Je zde
vystavena také spousta bibliofilií, z nichž je celá
řada přímo spjata s Litomyšlí prostřednictvím
rodáka tiskaře a knihomola Josefa Portmana, se
kterým autorka spolupracovala od roku 1938 až
do konce 40. let. Ve spolupráci s ním vytvořila
velice unikátní tisky.

 Mluvíte o unikátech…
Ráda bych upozornila na takovou marginálii
v rámci výstavy. Považuji ji z hlediska vývoje
dějin výtvarného umění, ale i kinematografie

a českého comicsu za naprosto unikátní a origi-
nální. To je projekt domácího biografu, který
autorka vytvořila jako studentka akademie vý-
tvarných umění, když jí bylo jednadvacet let.  Byl
to projekt, který nechápala jako umělecké dílo,
ale jako domácí zábavu. Tehdy rukodělnou, ve-
lice minuciózní technikou vyrobila dlouhou sérii
koláží, které fungovaly jako takové průsvitky.
V dnešní době bychom řekli diapozitivy. Vyprá-
věla příběhy, které byly inspirovány šestákovou
literaturou, pokleslými žánry a červenou knihov-
nou. Těmi bavila svoje blízké. V Litomyšli je při-
pomenut projekcí tohoto biografu.  

 Co by mělo na tuto výstavu přilákat lidi, kteří
třeba ani neznají jméno autorky?
I když měla velkou retrospektivní výstavu v Brně
a následně v Plzni, tak i mezi odborníky je to
autorka méně známá. Troufala bych si říci, že vý-
stava a stejně tak i Milada Marešová je přístupná
nejen odborníkům. Vzhledem k tomu, že to byla
bytostná vypravěčka a dokázala fantastickým
způsobem glosovat prvorepublikový život
a dění, tak výstava velmi dobře komunikuje s la-
ickou veřejností. I děti si mohou najít určitou
cestu k jejímu vypravěčskému, nejen literár-
nímu, ale především obrazovému talentu.
Zájemci o komentovanou prohlídku výstavy
s kurátorkou Martinou Pachmanovou mají mož-
nost ve středu 8. července od 16.00 hod. v domě
U Rytířů.                                      Ptal se Petr Šilar

John Debney s manželkou
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Slova moudrých: Otevřete se změnám, ale
neztrácejte své vlastní hodnoty.

Dalajláma 

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Antonín Culek, Vincent Slovik, Lucie Čer-
níková, Barbora Hepnarová, Matyáš
Smetana, Antonie Dražkovičová, Ella Fi-
šerová, Jakub Krátký
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Věra Drahošová, Josef Seidl, 
Věra Drobná 
85 let – Jindra Tesařová, Vratislav Vysoký 
90 let – Jana Janoušková, Drahoslava 
Nováková, Miroslava Piknová 
94 let – Marie Faltysová 
97 let – Anna Soukupová 
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Tkadleček, Němčice – Marcela
Stehnová, Rybník, Tomáš Dračka, Ústí nad
Orlicí – Kateřina Marušová, Choceň, Da-
niel Syrový, Oucmanice – Monika Zaple-
talová, Litomyšl, Jan Šenkýř, Letohrad –
Simona Červinková, Letohrad, Jiří Šu-
doma, Radiměř – Alice Bálková, Radiměř,
Peter Hetherington, Spoj. král. – Hana Pe-
šlová, Svitavy, Zdeněk Svoboda, Vysoké
Mýto – Dana Křemenáková, Vysoké Mýto,
Miroslav Pachl, Dolní Újezd – Zuzana Va-
chová, Litomyšl, Jakub Müller, Kam. Že-
hrovice – Michaela Kvaková, Kam.
Žehrovice, František Grosman, Morašice –
Adriana Jaščevská, Polička, Vlastimil Rej-
man, Litomyšl – Alexandra Tokošová, Ho-
donín, Josef Pechanec, Budislav – Markéta
Karlíková, Litomyšl, Přemysl Seidl, Be-
nátky – Naděžda Vondrová, České Tře-
bová, Vladimír Cupal, Svitavy – Zdena
Tůmová, Svitavy, Radomír Šilar, Přívrat –
Nikola Lašková, Litomyšl, Tomáš Vondrá-
ček, Vysoké Mýto – Tereza Olivová, Cere-
kvice n. L., A. J. Čujkin, Rusko – Inna G.
Jaževič, Bělorusko, Petr Šprojcar, Lubná –
Zuzana Taberyová, Lubná, Petr Krejsa,
Ústí n. Orlicí – Jitka Dvořáková, Trpín, Ja-
roslav Antes, Litomyšl – Michaela Po-
korná, Litomyšl, Petr Michailidis, Mor.
Beroun – Veronika Kubová, Svitavy, David
Král, Bohuňovice – Andrea Pechancová,
Lubná
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Alena a František Burešovi z Lito-
myšle.  
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jaromírem Coufalem (64 let), Josefem Zer-
zánem (60 let) – Nová Ves, Jaromírem Ho-
rákem (77 let), Jarmilou Radimeckou (85
let), Jitkou Kučerovou (66 let), Zofii Kun-
tovou (60 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKAPrázdninové zamyšlení

Jsou v životě člověka místa, které má rád, oblíbil
si je, vrací se k nim a cítí se na těchto místech
dobře. Pro některé to může být dům rodičů, kde
prožil svoje dětství. Zná tam každý kout a to je
mu příjemnou vzpomínkou na radostné chvíle
prvních roků života. Pro jiné to mohou být loka-
lity, kam si rádi zajedou během víkendu, aby si
v zátiší od okolního ruchu světa oddechli, nabrali
nových sil, elánu. Také aby se pokochali krásou
přírody, která je obklopuje. Aby tam prožili neje-
den pěkný večer se svými blízkými a přáteli
a v družné debatě se vzájemně obohatili novým
poznáním. Pro další jsou to místa, která objevili
při svých výletech nebo o dovolené. Nesmírně
se jim tam líbilo, byli nadšeni krásou a velkole-
postí okolí, přírodních útvarů a nádhery přírody,
kterou tam viděli.
Jen těžko se loučili s tímto okolím, když nadešel
čas návratu zpět. Nyní se těší, že opět během
prázdnin či dovolené budou moc navštívit svá
oblíbená místa.
Jedním slovem – mnozí z nás můžeme mít ke
svému srdci připoutaná místa, na kterých se cí-
tíme dobře. Stále nás zaplavují noviny, časopisy,
média nabídkami na dovolenou. Nabídka je
pestrá, i když občas slyšíme varování, že v těch

a těch místech není bezpečno. Z důvodu častých
přírodních katastrof a ještě častěji z důvodu vá-
lečných konfliktů. A tu si můžeme uvědomit, že
ne všichni obyvatelé této planety mají takové
možnosti jako my. Lidé, které náboženská ne-
snášenlivost, bída, vyhání z jejich domovů, které
se tak často a zbytečně mění v poušť. V posled-
ních dnech se stále víc mluví o utečencích – kolik
a které jsme ochotni přijmout. Zda mají vůbec
právo vstupovat do Evropy. A tu se můžeme vra-
cet k bibli. Židovský národ byl také národem pu-
tujícím, přijímaným a opovrhovaným,
zkoušeným, ale také neustále Bohem milova-
ným.
Bůh v dějinách jakoby si oblékal poutnické šaty
a hledal lidi, aby byl pro lidi otevřený jako Bůh
dobra a lidumilnosti. Nechci příliš vyzdvihovat
naše město a jeho vstřícnost vůči turistům, které
zde nacházejí opravdu vstřícnost. Ale přál bych
si, aby byla ještě silnější. Aby ukazovala, že zde
jsou lidé s otevřeným srdcem, nejen pro byznys,
ale máme otevřeno i pro lidi, kteří hledají ztra-
cené útočiště, nenarodili se v pokojném čase
a v pokojném městě jako my. Ale jako lidé mají
právo prožívat svůj život šťastně a v bezpečí.
I toto je nová šance ukázat, že jsme městem
lázní ducha a že si přejeme, aby takových míst
na zemi přibývalo.

František Beneš, římskokatolická církev

ZAMYŠLENÍ

Socha sv. Anežky České požehnána. 
Bdí nad Litomyšlí
Ve čtvrtek 11. června 2015 požehnal kardinál Do-
minik Duka OP sochu svaté Anežky České, která
stojí od loňského listopadu kousek za Litomyšlí,
v místě s rozhledem k obcím Suchá a Janov (cesta
z Lidické ulice na Suchou). Socha je v majetku ob-
čanského sdružení „DVĚ LÍPY”, jehož členové pe-
čují o vzhled okolí na konci ulice Lidická,
a zhotovena byla díky finančním darům několika
občanů.
Prvním impulsem byla návštěva Pálavy. Tam ro-
dina Severových uviděla stát uprostřed vinohradu
sochu sv. Anežky. „S nápadem přišel náš otec
Václav Severa, který sochu v Pavlově uviděl. Po-
děkování patří i naší mámě, protože oba dva měli
silný názor proti nám, že mnoho soch je už upro-
střed města, kde je míjíme bez větší pozornosti,
a že tím správným místem pro umístění sochy je
otevřená krajina,” uvedl Pavel Severa. Sv. Anežka
tak stojí kousek za Litomyšlí a upírá svůj pohled
na město. Instalována byla již vloni v listopadu, na
její požehnání se ale čekalo. „Několik lidí hledalo
ve svých diářích společný volný den a nenašli ho
ani v březnu, ani dubnu a květnu, až zjistili, že to
půjde teprve 11. června. A pak se plácli do čela,
jako když se zabíjí bzikavý komár, a došlo jim, že
je to přeci den, kdy proběhla Anežčina obláčka.
Kdyby si to včas uvědomili, nemuseli dlouho nic
hledat. Dnešek byl pro naši slavnost dávno
určen,” uvedl probošt Kolegiální kapituly Všech
svatých na Pražském hradě profesor Petr Piťha,
který před lety přišel s myšlenkou znovu vyzved-
nout odkaz sv. Anežky České. Díky němu stojí na
půdě českého státu již 16 jejích soch. Jedná se
o projekt, na základě kterého studenti Střední
průmyslové školy kamenické a sochařské v Hoři-
cích zhotovují sochy sv. Anežky České. Ty už
například najdeme v Chrudimi, Pardubicích, Čer-
veném Kostelci, Bystrém, Praze a na dalších mís-

tech naší republiky. Tu litomyšlskou ale požehnala
ruka kardinála Dominika Duky. „Děkujeme ti za to,
že jsi vyvolil jednu z panen z rodu našich králů
a postavil mezi nás, aby nás vedla, chránila
a povzbuzovala. Prosíme tě, abys na její přímluvu
prostoupil i nás, abys svým vanutím odvanul
prach sobectví z našich srdcí a ozářil je jasem své
pravdy, abys svou silou napřímil naše lží pokrou-
cené páteře a rukám ochablým leností navrátil ra-
dost tvoření, abys nám ukázal, kdo jsme, kde
stojíme a co je naším úkolem. Požehnej bože tuto
sochu a odplať štědře jejím tvůrcům a dárcům,
požehnej i všem, kdo se tu zastaví, a provázej
svou ochranou každého, kdo pochopí odkaz svaté
Anežky Přemyslovny,” pronesl kardinál. 
Hořická střední škola disponuje několika návrhy
ztvárnění sv. Anežky České. Autorem pro Litomyšl
zvoleného zpodobnění je bývalý student školy Jin-
dřich Skokan. Jeho návrh je ale na přání Litomyšl-
ských modifikován. Spodní část volně kopíruje
návrh sochy sv. Anežky České, která je umístěna
v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského v Praze, obličejová část se ovšem liší
vlídným výrazem.  Text a foto Jana Bisová

Prodám rodinný domek
3+1 v Litomyšli, zast. plocha 95 m2 s velkou 
garáží 160 m2 a zahr. celk. výměra 679 m2, 

nad sokolovnou. Tel.: 607 166 760

Kupujeme malé a středně
velké byty jako investici.

Tel. 734 255 150



440 let – 31. 7. 1575 zemřel v Poděbradech
AVOSTALIS DA SALA GIOVANNI BATTISTA,
architekt a stavitel litomyšlského zámku v letech
1568–1575.
110 let – 7. 7. 1885 se narodil JOSEF DOSTÁL,
zámecký úředník. Byl cvičitelem a náčelníkem
organizace SOKOL.
110 let – 24. 7. 1905 se narodil v Litomyšli
ALBERT REGNER, vědec v oboru anorganické
chemie, člen ČSAV.
85 let – 17. 7. 1930 se narodila v Litomyšli VĚRA
MACKOVÁ, sochařka a profesorka na výtvarné
akademii.
75 let – 31. 7. 1940 se narodil v Litomyšli JIŘÍ
MIKULECKÝ, malíř. 

110 let – Letos jsme si připomněli výročí
vybudování a otevření Smetanova domu v roce
1905. Letošní oslavy připravil Smetanův dům
vlastními soubory a v regionální televizi jsme
viděli reportáže z roku 2005.
85 let – Ve strakovském polesí v zimě roku 1930
byly velké polomy, při kterých vznikly velké
ztráty. Podobně tak bylo v okolních lesích.  
75 let – Po okupaci města nacisty roce 1940 se
mnohé změnilo. Nesměly se užívat názvy:
Tyršova třída, Fügnerova čtvrť, nápisy ulic
a obchodů byly dvojjazyčné. Osvětová komise
musela zajistit kurzy němčiny pro úředníky,
dělníky a také pro občany.
55 let – Mezi větší stavební práce ve městě
v roce 1960 patřila rekonstrukce povrchu
litomyšlského náměstí a také plynofikace
města.

Připravil Miroslav Škrdla 
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Před třiceti lety, 8. července 1985, zemřela po

dlouhé nemoci ve věku 69 roků moje maminka
paní Zdeňka Vandasová. Kdož jste ji znali, tiše
prosím vzpomeňte. Děkuji. 

Zdeněk Vandas, syn
Dne 31. 7. 2015 uplynou dva

roky, co nás opustil Pavel Zvě-
řina. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte si s námi. 

Maminka, bratr s rodinou, 
sestra s rodinou syn Pavel 

s maminkou Renatou
V letošním roce, 12. července

2015,  je tomu dvacet let, co nás
opustil náš milovaný manžel,
otec, děda a kamarád pan Petr
Popelář, veselý, milý člověk,
který miloval své blízké, život,
sport.  Zemřel v nedožitých 46
letech. Stále je tu v srdci a ve

vzpomínkách s námi.
Za rodinu manželka Helena, dcery Ivana 

a Helena s rodinami
Dne 21. července 2015 si při-

pomeneme již 15. výročí úmrtí
pana Oldřicha Popeláře milova-
ného dědečka a pradědečka.
S láskou vzpomínáme.

Snacha Helena, vnučky Ivana
a Helena, pravnučky Bára 

a Nella
Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří

věnovali svá kola a náhradní díly v rámci pro-

jektu Kola pro Afriku na proboštství v Litomyšli.
Do současné chvíle se nám celkem podařilo zí-
skat 82 kol. Kola jsou postupně svážena do cen-
trálního skladu v Ostravě, odkud budou po
servisních úpravách následně expedována do
místa určení, tedy do africké Gambie. Tam jsou
kola rozdělována podle předem daných kritérií,
což je vzdálenost do školy a také prospěch žáka. 
Sběr kol v Litomyšli bude ukončen k 31. 8. 2015.
Pokud se vám nepodaří kola darovat do tohoto
termínu, nic není ztraceno. Sběrné místo na
adrese Sebranice 206 je otevřeno dlouhodobě
a kola je zde možné darovat kdykoli po telefo-
nické domluvě na čísle 724 907 189. Má-li někdo
větší zájem se o projektu dozvědět více, nav-
štivte internetové stránky společnosti www.ko-
laproafriku.cz.
Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat
především těm, kdo kolo darovali, ale i všem,
kteří se o tomto projektu podělí s ostatními.

Václav Nádvorník a Josef Kalánek
Fotbalová sezóna starších i mladších žáků

byla úspěšná. Děkujeme proto hráčům za výkon,
který byl nad očekávání, a zároveň rodičům za
dovoz hráčů. Bez jejich pomoci by se některá
utkání nemohla sehrát. Všem hráčům přejeme
hezké prázdniny a stoprocentní docházku na
tréninky. 
Poděkování také patřím sponzorům za věcné
dárky pro hráče na ukončení sezóny. Jsou to
Saint-Gobain Adfors CZ, HRG, SIKO a Městský
úřad Litomyšl. 

Za trenéry Josef Lebruška a Bohumil Čáp

Nové knižní
tituly v městské
knihovně
Des Horts – Cartierova pateřice, Kessler Leo –
Kladivo bohů, Jemelík – O skrytých životech,
Beukes Lauren – Dívka, která se třpytila, Morn-
štajnová – Hotýlek, Pratchett – Pod parou,
Magee Audrey – Slib, Viewegh – Zpátky ve hře,
Kessler Leo – Zúčtování, Riddle A. G. – Atlanský
gen, Rowell Rainbow – Fangirl, Vácha Dalibor –
Hranice, Mead Richelle – Pokrevní pouta, Child
Lee – Pomsta, Caletti Deb – Odešel, Reynard –
Princ, Jensen Martin – Sedlákův soud, Kašáková
– Zpověď, O'Toole – Čas Robinsonů, Hjorth –
Hrob v horách, Juráčková – Lizucha, Vondruška
– Oldřich z Chlumu, Subercaseaux – Robert
Schumann: hudba, Kepler Lars – Stalker, Rollins
James – Šestý zánik, Cílek Roman – Zásnuby se
smrtí, Kleypas Lisa – Dívka s hnědýma očima,
McGuire Jamie – Nádherná svatba, Steel – Nád-
herný život, Francis Felix – Ohrožení, Christie –
Poslední víkend, Quindlen Anna – Zátiší s kousky
chleba, Körnerová Hana – Druhý břeh, Čiháková-
Noshir – Mitsuko, Kate Lauren – Vodopád, Han-
nah Sophie – Bludná sdělení, Jones Lisa – Jedině
s tebou, Jackson Lisa – Prokletí, Cunningham –
Sněhová královna, Backman – Babička pozdra-
vuje…, Buck Shannon – Přírodní kosmetika, Bris-
coe Susan – Patchwork & quilting, Power Jean –
Malé korálky, nápadité…, Pauling Linus – Jak déle
žít a lépe se…, Interview, Rozehnal – Města Par-
dubického kraje, Toušlová – Toulavá kamera 20,
Matthews Julie – Stop šikaně!, Martinec Milan –
Kolosální cesta ke…, Místa Paměti národa, Hu-
rych Antonín – Ves Chmelík a okolí, Gurmet,
Francis-Cheung – Život smrtí nekončí, Hes Milan
– A brány se otevřely, Hradecký – Jágr je bůh

červenec 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

Osudy sedláků na Litomyšlsku
po roce 1948
Na pultech Knihkupectví Paseka a Faltysova
knihkupectví v Litomyšli najdou čtenáři v nej-
bližší době (s největší pravděpodobností začát-
kem prázdnin) novou knihu Josefa Němečka
Osudy sedláků na Litomyšlsku po roce 1948.
Autor v ní mapuje události při kolektivizaci ze-
mědělství v okrese Litomyšl od Vítězného února
1948 až do roku 1960.
Už v roce 1948 byl zaveden takzvaný diferenco-
vaný výdej šatenek, při němž je nedostali nejen
ti, kteří nesplnili dodávky, ale podle „třídní spra-
vedlnosti” i rolníci s výměrou nad 15 ha. Po vyjití
zákona o JZD v únoru 1949 začal útok proti sou-
kromému hospodaření. Všechny ty řeči o pod-
poře malých a středních rolníků a nezakládání
kolchozů náhle skončily a komunisti vytýčili pro-
gram, který dosud slovně odmítali – přechod
venkova k „socialistické zemědělské výrobě”. Za
neplnění dodávkových úkolů, nedodržování
osevních ploch, tučnosti mléka, plánovaného
stavu dobytka udělila trestní komise ONV Lito-
myšl za období let 1950-1951 pokuty ve výši  2
124 900 Kčs pro 120 zemědělců. „Už 5. prosince
1952 vydává ONV Litomyšl přípis radám MNV,
aby  dle  určených 10 bodů vypracovaly ,kulacké
seznamy´  s označením ,vesnických boháčů´ v je-
jich obcích. Z dostupných archivních materiálů
lez konstatovat, že tento přípis splnila většina
MNV v okrese až na malé výjimky. Samotný
obsah těchto ,kádrových posudků´  z pera mno-

hého tehdejšího předsedy nebo tajemníka MNV
či předsedy vesnické organizace KSČ lze hodno-
tit jako ,vyřizování osobních účtů´,” upřesňuje
obsah své knihy Josef Němeček. O jakou akci se
jednalo, dokumentují uvedená některá čísla
těchto obcí:  Obec Němčice  měla podle se-
znamu 12 vesnických boháčů, Dolní Újezd 16, Seč
Vidlatá 18, Osík 28, a Trstěnice dokonce 29. Jak
je pak uvedeno v „Přehledné tabulce Krajské
prokuratury Pardubice od 1. 1. 1951 do 31. 11.
1953”, bylo v okrese Litomyšl za toto období od-
souzeno 48 kulaků, konfiskace majetku prove-
dena v 18 případech a z kraje vystěhováno 10
rodinných celků  a 1 rodina byla přestěhována
v rámci kraje.  
Vedle dostupných archivních materiálů  ve SObA
Zámrsk,  SOkA ve Svitavách se sídlem  v Lito-
myšli, spolupráce s Regionálním muzeem v Li-
tomyšli a Vesnickým muzeem v Dolním Újezdu
to byla pro autora především možnost čerpat
z diplomových prací pana Milana Staňka a pana
Mgr. Pavla Boštíka k problematice kolektivizace
zemědělství na okrese Litomyšl.   
Josef Němeček již vydal například knihy Černá
kronika ( 2009), Srpen 1968 (2011), 1. světová
válka 1914-1918 (Novohradsko, Poříčsko u Lito-
myšle, Prosečsko, Rychmbursko, Svratecko
2013), Jedno stavení, dva vrazi, deset obětí
(2014) a Protistátní a teroristické skupiny v režii
StB Pardubice (2014) a řadu dalších.            -red-

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Mistr Jan Hus, jednota bratrská
a Růžový palouček u Litomyšle – část 2.

K obnově církve moravskými exulanty z Fulneku
došlo až ve dvacátých letech 18. století na pan-
ství Mikuláše Ludvíka hraběte Zinzendorfa
v saské Horní Lužici v obci Herrnhut.  Obnovená
jednota bratrská proslula zejména svými misi-
emi, díky nimž se značně rozrostla a stala se
světově významnou denominací, známou též
jako Moravská církev (Moravian Church). V Če-
chách a na Moravě mohla znovu začít veřejně
působit až od druhé poloviny 19. století. Na
území současné České republiky užívala jednota
bratrská zpočátku názvy Evangelická církev
bratrská nebo Ochranovská církev bratrská;
název Jednota bratrská (Unitas fratrum) byl za-
veden vedle starších označení roku 1921 na zá-
kladě vyhlášky č. 319/1921 Sb. Po roce 1989 se
otevřely Jednotě bratrské nové možnosti, mj. ve
školství zřízením Akademie Jana Blahoslava.

V roce 1999 byla Česká provincie Jednoty
bratrské připojena k Českobratrské církvi evan-
gelické, která jí umožnila ve svém rámci vytvořit
Ochranovský seniorát.
S historickou tradicí jednoty bratrské je úzce
spjata lokalita vzdálená 7 km západně od Lito-
myšle – památné místo zvané Růžový palouček,
jež bylo v roce 1989 prohlášeno kulturní památ-
kou. Právě zde se měli po bělohorské porážce
dle pověsti loučit čeští bratři s vlastí a zakopat
zde zlatý kalich. Z jejich slz měly na tomto místě
údajně vykvést růže, jež nebylo možné vzít
a přesadit jinam. Uvedená lokalita je opředena
celou řadou dalších pověstí, mimo jiné o setkání
sedmi králů, kteří zde měli sjednat po velké bitvě
věčný mír.
Ve druhé polovině 19. století se stal Růžový pa-
louček místem mnoha shromáždění. V roce 1903
vznikl Spolek pro získání Růžového paloučku ve-
řejnosti a o tři roky později se zdařilo místo sku-
tečně odkoupit. Vedle péče o palouček bylo

SERIÁL

záměrem spolku vztyčení památníku na tomto
místě. Památník byl zhotoven ze sibiřské mědi –
daru československých legionářů – podle ná-
vrhu architekta a skláře Aloise Meteláka Ře-
meslnickou školou v Litomyšli. Má tvar
čtyřhranného sloupu s kalichovitým vyústěním,
na němž je umístěna zlacená zeměkoule. Na
všech stranách sloupu jsou osazeny měděné
pláty s reliéfy se vztahem k českým bratřím,
resp. k jednotě bratrské. Sloup chrání ze všech
stran mříž, na níž je připomenuto datum odha-
lení památníku, a to 19. červen 1921; slavnostní
projev před (prý až) 70 tisíci účastníky tehdy pro-
nesl Alois Jirásek. Parkovou úpravu kolem pa-
mátníku provedl v roce 1925 zahradní architekt
Alois Kulišan. Do roku 1938 se na Růžovém pa-
loučku konala setkání v den připomenutí upálení
Jana Husa; tradice setkání byla po skončení
druhé světové války obnovena, avšak na po-
čátku padesátých let byla činnost spolku zasta-
vena. O palouček se střídavou intenzitou poté
pečoval Místní národní výbor v Újezdci, skuteč-
nou péči však vykonávali nadšení dobrovolníci.
Spolek přátel Růžového paloučku v Újezdci byl
obnoven až v roce 1990; náplní činnosti tohoto
sdružení je péče o uvedené památné místo a za-
jišťování konání tradičních slavností. Letošní
slavnost se na Růžovém paloučku uskuteční
5. července od 14 hodin.            Oldřich PakostaVysvědčení recyklace od ASEKOL

občanům v Litomyšli
Snaha obyvatel Litomyšle recyklovat staré a ne-
používané elektrospotřebiče se vyplácí již něko-
lik let. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti Asekol můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik el. energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém naší planety Země.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti Asekol vyplývá, že občané Litomyšle
a přidružených obcí v roce 2014 vytřídili 595 te-
levizorů, 248 monitorů a 7147,90 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 300,83 MWh elek-
třiny, 14 786,54 litrů ropy, 1 321,33 m³ vody a 11,61
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 66,01 tun CO2 ekv. a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 262,19 tun.
Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má nezanedba-
telný a pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televi-
zorů uspoří spotřebu el. energie pro domácnost
až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných např. k sedmi cestám do Chorvat-
ska. Pozitivní zprávou pro uživatele PC je, že
odevzdáním 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie pro chod notebooku po dobu
téměř 5 let. Všichni, kteří přispíváte k ochraně

životního prostředí, si zasloužíte velký Dík. Ode-
vzdat vysloužilý elektrospotřebič máme mož-
nost na sběrný dvůr v Mařákově ulici. Další
možnost najdete hned na třech sběrných mís-
tech, ve městě jsou rozmístěny červené staci-
onární kontejnery v ulici 17. listopadu, Z. Kopala
a Nová. Malé elektrospotřebiče můžete ode-
vzdat do E-boxu  v přízemí budovy při návštěvě
MěÚ Litomyšl v ul. Bří Šťastných i J. E. Purkyně.

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

Smetanův dům
s Vlastimilem
Smetanův dům slaví 110. výročí. V něm jsme ob-
divně sledovali divadelní představení a koncerty
všech hudebních žánrů, absolvovali taneční ho-
diny a prakticky je ověřili na tamních plesech.
Mohli jsme zde navštěvovat jazykové i hudební
kurzy, výstavy, slavnostní shromáždění, ale i po-
litické akce, v poslední době i svatební obřady.
Prostě Smetanův dům patří neodmyslitelně
k minulosti i současnosti nás všech.
Historie Smetanova domu je úzce spjata s čin-
ností smíšeného pěveckého sboru Vlastimil a tu
bych chtěl v těchto řádcích krátce připomenout.
V roce 1905 Vlastimil samozřejmě účinkoval při
otevření Smetanova domu. Při provedení Sme-
tanovy opery Dalibor účinkovalo ve sboru
i orchestru 40 členů Vlastimila. Smetanův dům
se stal spolkovou místností sboru, pravidelně
zde zkoušel, měl zde svůj klavír a notový archiv.
Až v roce 1962 se zkoušky Vlastimila přesunuly
do budovy LŠU, i když Vlastimil se stal součástí
JKP, které Smetanův dům provozovalo. Vlastimil
účinkoval při většině oslav výročí tohoto domu:
10.-11. 5. 1925 oslavy 20. výročí – 1. česká opera
Dráteník
27. 9. 1945 na 1. koncertu v osvobozené vlasti
bylo vzpomenuto 40. výročí SD Smetanovou Če-
skou písní
11. 6. 1975 70. výročí SD se vzácným hostem Edu-
ardem Hakenem
28. 2. 1985 80. výročí SD a 300. jubilejní lito-
myšlský hudební večer
10. 6. 2005 100. výročí Smetanova domu
a Česká píseň v provedení spojených sborů
5. 6. 2015 110. výročí opět s Českou písní za do-
provodu Litomyšlského symfonického orches-
tru.
Smetanovu Českou píseň dnešní amatérské
sbory nejsou schopny úplnou zazpívat, hlavně
3. část pro mužský sbor, protože mužských
hlasů je ve sborech nedostatek. Letošní prove-
dení ve Smetanově domě bylo tedy výjimečné.
Litomyšlské sbory to dokázaly, a to i bez mla-
dých hlasů studentského KOSu.
Přejeme Smetanovu domu, aby nám přinesl
nové umělecké, ale i zábavné a příjemné oka-
mžiky. Vlastimil a jistě i další sbory, hudební sou-
bory se budou na jeho aktivitách rády opět
podílet.                                                    Petr Jonáš

Krátce
 Litomyšl opět po roce navštíví studenti z ce-

lého světa, kteří se se budou vzdělávat v oboru
3D animace. Na akci nazvané Anomália se pra-
videlně sjíždí kromě zájemců o vědomosti i špič-
koví lektoři z nejlepších studií světa. V letošním
roce budou zájemce učit Anthony Wong a Rich
Quade z Pixaru a Jason Schleifer ze společnosti
DreamWorks. Učební sál v zámeckém pivovaru
bude studentům patřit od 20. července do 28.
srpna. 

 Koncem května byl oficiálně spuštěn provoz
internetového portálu www.dopravapk.cz. Mo-
toristé v Pardubickém kraji tak mají možnost
přímo ve svých tabletech či mobilech sledovat
aktuální dopravní situaci v regionu a mají šanci
včas se vyhnout komplikacím na silnici. Sou-
částí portálu Dopravapk.cz je také desatero ři-
diče s návodem jak předcházet krizovým
situacím, případně jak si s nimi poradit. Portál
nabízí také odkazy k autobusové a železniční
dopravě, třeba sledování vlaků nebo výluk na
trati. 

ENERGO 2015 – 
výběrové šetření 
Český statistický úřad organizuje v druhé polo-
vině roku 2015 a začátkem roku 2016 výběrové
šetření o energetické spotřebě v domácnostech
s názvem ENERGO 2015. Hlavním cílem šetření
je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií
v domácnostech podle účelu použití na kon-
krétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na
chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření,
osvětlení a ostatní koncové užití). 
Šetření se uskuteční na území celé České repu-
bliky v přibližně 20 tisících domácnostech. Deset
tisíc respondentů bude dotázáno v návaznosti
na Výběrové šetření pracovních sil, dalších deset
tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným
výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov.
Vlastní šetření proběhne v době od 7. července
2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím speci-
álně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat průkazem taza-
tele s příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení
šetření ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anony-
mita zjištěných údajů a získaná data jsou dů-
sledně chráněna. 
Případné dotazy oslovených občanů zodpoví
Ing. Martina Myšková, tel. 466 743 455, 737 280
470, která je pověřena řízením šetření ENERGO
2015 v Pardubickém kraji. 
Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění,
například se využijí při plánování dalšího směřo-
vání dotační politiky státu v oblasti energetic-
kých úspor či se srovnání spotřeby energie
našich domácností s ostatními členskými státy
Evropské unie.                                                 -red-
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Události ve fotografiích

Cirkus v areálu za sokolovnou: Cirkusový dět-
ský den zažili návštěvníci Sportovního areálu
za sokolovnou v sobotu 30. května 2015. Če-
kala na ně taneční vystoupení studia Éra
i kroužku Hýbeme se s hudbou ZŠ U Školek,
klauni, soutěže, malování na obličej i veselé ba-
lonky, ale také hasiči a jejich technika. Nechy-
běla dobrá nálada, smích a dobré jídlo i pití.

Vítěz Her mateřských škol je z Litomyšle:
Stadion na Černé hoře se 4. června proměnil
v pestrobarevné mraveniště. Předškolní děti z Li-
tomyšle a okolních obcí se zúčastnily Her mateř-
ských škol. Celkem dorazilo do Litomyšle
patnáct družstev a v každém se zapojilo deset
dětí. Nejlepších výsledků dosáhli malí sportovci
z 3. mateřské školy na ulici Lidická. Na druhém
místě se umístily děti ze Sebranic a na třetím
z Čisté. „Jsme šťastní. Jsou moc šikovní,” poch-
válila vítěze jejich učitelka Zdeňka Lammelová.
Za své výkony si odnesli všichni drobné ceny
v podobě sladkosti, medaile a vozíku na písko-
viště. Vítězům náležel i pohár. Vydařené dopo-
ledne by se nemohlo uskutečnit bez obětavosti
pracovníků litomyšlského městského úřadu
z odboru školství a sociální péče. Pomocnou
ruku k dílu přiložili také deváťáci ze ZŠ Zámecká.
Finančně tuto akci podpořil Pardubický kraj
a město Litomyšl z fondu pro děti a mládež. 

Smetanův dům slavil 110 let: Stejně jako při ote-
vření v roce 1905, tak i 5. června letošního roku
zaznělo na jevišti Smetanova domu dílo Bedřicha
Smetany. Slavnostním koncertem si měli diváci
možnost připomenout výročí od prvního předsta-
vení v kulturním litomyšlském stánku. Progra-
mem provázel po celý večer ředitel Smetanova
domu Leoš Krejčí, který se představil i jako jeden
ze zpěváků.  O závěr hudebního vystoupení se
spolu s dalšími sólisty Helenou Tamelovou, Rad-
kou Hudečkovou, Milanem Motlem a Václavem
Boštíkem postaraly Smíšený pěvecký sbor Vlas-
timil, Mužský pěvecký sbor Litomyšl, Chrámový
sbor Dolní Újezd a Sbor paní a dívek. Orchestřiště
patřilo Dechovému orchestru Smetanova domu
a Litomyšlskému symfonickému orchestru. Kdo
měl po skladbě „Proč bychom se netěšili” ještě
chuť, tak mohl posedět u vystoupení kapely X̌ilt
v parku u Smetanova domu. 

Živly v kostele: Celý týden kostel Rozeslání sv.
Apoštolů na Toulovcově náměstí ovládaly živly.
Ve čtvrtek 4. června 2015 totiž zahájila vernisáž
stejnojmennou výstavu Domu dětí a mládeže Li-
tomyšl. Do 10. června tedy mohli návštěvníci
zhlédnout různá ztvárnění živlů – vody, ohně,
vzduchu a země, a tovprostřednictvím obrazů,
keramiky i loutek. V několika pracích byla navíc
„uzavřena” i energie. 
Práce byly z kurzu malby a kresby Zdeny Olivové,
řezbářského kurzu Vojtěcha Hurycha i keramiky
Hany Plíhalové a Terezy Kučerové. 

Mezinárodní setkání geografů hostila Lito-
myšl: Od 1. do 3. června 2015 se v prostorách
Evropského školicího centra v Litomyšli konalo
mezinárodní setkání geografů. Na zámecké ná-
vrší jich přijelo přes sto, a to z České republiky,
Slovenska a Polska. Seminář tentokrát proběhl
pod názvem Changing Geographies: The Trans-
formation of Subject and Object Orientation in
Geographical Research.
Seminář se koná pravidelně v intervalu dvou
let, kdy se jednotlivé země střídají v organizaci.

Restaurátoři slaví desáté narozeniny: Výsta-
vou v prostorách piaristické koleje si připomíná
Fakulta restaurování na Univerzitě Pardubice de-
sáté výročí od svého vzniku. Při vernisáži 17.
června děkan Karol Bayer zhodnotil uplynulé roky
činnosti a také spolupráci s městem, jehož pod-
pory si váží. Starosta Litomyšle Radomil Kašpar
připomněl historii vzniku fakulty a posun k lep-
šímu za uplynulé roky. Výstava ukazuje přehled
činnosti jednotlivých ateliérů. Mezi zajímavosti
patří například originálně ztvárněný rodokmen
absolventů, kterých je sto sedmdesát osm. Nav-
štívit prostory piaristické koleje můžete až do 13.
září každou sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.

Z pohádky do pohádky v mateřince na Li-
dické: Z pohádky do pohádky se vydaly děti z 3.
mateřské školy na Lidické ulici v Litomyšli ve
středu 27. května 2015. Oslavily tak den dětí
soutěžemi, do kterých se tentokrát zapojili i ro-
diče. Odměna byla sladká a děti jí dostaly
z rukou samotné Červené karkulky.

Na jarmark za Cyrilem a Metodějem: Tradiční
„Starodávný jarmark” i „Cyril a Metoděj po sto-
pách strhujícího příběhu” byly dvě akce, které
mohli lidé navštívit v sobotu 20. června 2015
v horní části Smetanova náměstí v Litomyšli.
Druhá jmenovaná akce – roadshow – je součástí
celorepublikového projektu Cyril a Metoděj, au-
tentický příběh naší země. Tato roadshow putuje
po vlastech českých a je doprovázena divadel-
ními představeními a dalším programem. 
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Po stopách let minulých – díl 43.
Restaurace Za vodou – 1. část

SERIÁL

Takto vypadal hostinec po roce 1890 za pronájmu
pana Jasana.

Skleněná nádoba 
na pivo s motivem
poličského pivovaru
byla reklamou

Nájemce hostince zval tímto lístkem hosty na za-
bijačkovou hostinu

Každý hostinec potřeboval na chlazení piva led.
Ledování na Loučné u splavu

Svatební
fotografie
Viktora 
Tichého
a ženy
Marie
v roce 1911

Lávka, dnes kovový most, se posunula, aby cesta
k Lidovému domu neprocházela dvorem hostince

Po roce 1911 si  pronajal od zámecké správy hosti-
nec Zavadilku u Vlkova

Majitel pan Viktor Tichý u původního vchodu do
hostince Za vodou

Rodina Viktora Tichého. Uprostřed syn Viktor,
vpravo syn Ladislav, vlevo dcera Viktorie

Pohled na hostinec a cestu od Lidového domu

Pohled přes řeku. Kde je domek s komínem, vede
dnes cesta, která pokračovala na sídliště.

Po řadu let hostinec patřil pivovaru v Poličce.

Každý starý hostinec má své příběhy a zajíma-
vou historii. Dnes nahlédneme, jak začínal a do-
dnes si zachoval své jméno hostinec „Za vodou”.
Na okraji řeky Loučné za městskými hradbami
již vznikla malá kolonie obydlí. Do majetku ital-
ského pána, pána z domu zvaného Micelka, pat-
řil také hostinec a penzion „Za vodou”. Tam se
střídali majitelé a nájemci. Koncem 19. století

hospoda patřila poličskému pivovaru. Před 1.
světovou válkou si občan Viktor Tichý s manžel-
kou pronajal od zámeckého panství hostinec
„Zavadilka” u dvora Vlkova. Rodina Tichých
kolem roku 1924 odkoupila hostinec „Za vodou”.
Pan Viktor Tichý přebudoval celý prostor za láv-
kou přes řeku. Lávka byla posunuta, aby tudy
mohla vzniknout nová cesta na Masarykovu

čtvrť. Syn Viktor se vyučil v Praze a po roce 1945
převzal historii rodinného hostince. Zůstal v něm
i po zestátnění v roce 1948. Teprve v roce 1990
se majitelem a pronajímatelem stal další Viktor
Tichý, tedy třetí pokračovatel jména i rodu.
Podle zapůjčených dokladů a fotografií pana
Viktora Tichého pro Lilii 

připravil Miroslav Škrdla



4. 7. So 10.00 Slavnostní otevření interaktivního Dětského programu • u Dětského pavilonu na zámeckém návrší tel. 461 653 311 
10.30 Komentovaná prohlídka Dětského programu – s autory Dětského programu • zámecké návrší tel. 461 653 311 
15.00 SL 2015 / Baborák Ensemble - koncert • zámecká jízdárna tel. 461 616 070
15.30 Komentovaná prohlídka interaktivní expozicí sakrálního umění Andělé na návrší • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 311 

15.30-16.00 Tematické komentované prohlídky, biblické a historické kvízy - možnost navštívit i vyhlídku • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 311 
21.00 Tahiti Night - komerční noc plná horkých letních rytmů, dj Hamry, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 7. Ne 16.00 Odpoledne se Saint-Gobain Adfors - Electroshock, Cirkus TeTy, Blue Effect, aj. • Klášterní zahrady tel. 461 616 070
20.30 SL 2015 / Velké finále - koncert • II. zámecké nádvoří a přímý přenos v Klášterních zahradách tel. 461 616 070

6. 7. Po 10.00 Ekumenické bohoslužby k 600. výročí Mistra Jana Husa - slouží duchovní všech litomyšlských církví • Rozeslání sv. Apoštolů
14.00 Mistr Jan Hus a jeho odkaz Čechům a církvi - přednáška prof. Phdr. Miloslava Pojsla • evangelický kostel na Lánech tel. 461 615 058

7. 7. Út 19.30 Prague cello quartet - koncert, na programu: Norman, Čajkovskij, Debussy aj. • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905
8. 7. St 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Obrazové příběhy Milady Marešové" - s kurátorkou M. Pachmanovou • dům U Rytířů  tel. 461 614 765

19.30 Středa hudby vám třeba: Do větru (Svitavy) - folkový koncert, vstup zdarma • park u Smetanova domu   tel. 461 613 239 
19.30 Magistri - koncert flétnového souboru, na programu: Laburda, Boismortier, Castérédé, Grieg aj. • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905

20.00 Wednesday Party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
9. 7. Čt 17.00 Ondřej Moučka: Animal (De)composition - vernisáž výstavy • zámecké infocentrum tel. 461 612 161

19.30 Komorní orchestr J. Kociana (B. Mimra, L. Čepický, J. Čepický, Č. Pavlík) - koncert • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 737 978 905
10. 7. Pá 16.00-20.00 Poradna o vývoji děti do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum tel. 739 627 214

18.00 TPP: Pirátská pohádka - pohádku uvádí Divadlo Emilion (Větrný Jeníkov), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 Petr Ries (kontrabas) a Miroslav Sekera (klavír) - koncert, Schubert, Schumann, Mendelsson aj. • Smetanův dům - malý sál  tel. 737 978 905
19.30 TPP: Poutníci - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Commercial party - rádiové hity v remixech, dj Shark, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Toulovcova afterpárty - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

11. 7. So 16.00 15 let Výtvarného studia Dolní Újezd - vernisáž výstavy • zámecká jízdárna tel. 727 878 444
18.00 Malé pivní slavnosti - pivo Baron, hamburgerobraní • Cafebar Underground tel. 725 846 248
19.30 I. a M. Štrausovi (housle), J. Pěruška (viola), E. Rattay (violoncello), M. Sekera (klavír) - koncert • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905

20.00 Koncert Jakuba Vaníčka • Bowling Peklo tel. 461 616 719
21.00 Houseland - rezidentní House Night, djs Jose V, Rio, Funspeed, Glenn & Parrot, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

12. 7. Ne 19.30 Č. Pavlík (housle), M. Sekera (klavír), E. Rattay (violoncello), L. Čermáková (klavír) - koncert • Smetanův dům - malý sál  tel. 737 978 905
13. 7. Po 19.30 L. Čepický (housle), V. Mácha (klavír) - koncert, na programu: Mozart, Fišer, Martinů aj. • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905
15. 7. St 19.30 Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel komorní hudby • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905

20.00 Wednesday Special - středeční taneční nářez ve speciálním vydání, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
16. 7. Čt 19.30 Hu-Hu večer - humor v hudbě, pořad v rámci Setkání přátel komorní hudby • Smetanův dům - malý sál tel. 737 978 905
17. 7. Pá 16.00 Tereza z Davle: Akty - vernisáž výstavy fotografií • Portmoneum - Museum Josefa Váchala tel. 734 541 323

18.00 TPP: Nezbedné pohádky - pohádku uvádí Divadlo Andromeda (Praha), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Megaphone - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Oldies 90s - výběr hitů 90. let, dj Lukáš Sojka, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Toulovcova afterpárty - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

18. 7. So 8.00-11.30  Bleší trhy, Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí  tel. 737 111 507
21.00 Ladies Night - oblíbená noc věnovaná všem dámám, dj Styx, 70 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21. 7. Út 16.00-20.00 Poradna o vývoji děti do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum tel. 739 627 214
22. 7. St 19.30 Středa hudby vám třeba: X̌ilt (Litomyšl) - folkový koncert, vstup zdarma • park u Smetanova domu tel. 461 613 239 

20.00 Wednesday Party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841
24. 7. Pá 18.00 TPP: Letní dračí pohádka - pohádku uvádí Divadlo Rolnička (Liberec) • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Žalman a spol. - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
20.30 Noc na Karlštejně - muzikál pod širým nebem (J. Rosák, V. Vydra, P. Vítek, aj.), 260 Kč / 290 Kč • I. zámecké nádvoří tel. 461 613 239 
21.00 Československá - hrajeme pouze české a slovenské hity, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Toulovcova afterpárty - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Holoubek trio - koncert aneb ozvěny festivalu Prázdniny v Telči přináší Česká inspirace • zámecké sklepení tel. 461 653 311

25. 7. So 9-12 a 13-16 Léto s Merkurem aneb prázdninová dílna s oblíbenou stavebnicí - letní dílna pro malé i velké • regionální muzeum  tel. 461 615 287
14.00 Komentovaná prohlídka výstavy „To nejlepší z depozitáře MGL" - s kurátorem PhDr. M. Šimkem • městská obrazárna   tel. 461 614 765
15.00 Záhrada - kulturně/ekologický program pro veřejnost • zahrada domu na ulici Bří Pátů čp. 5 tel. 728 029 703
16.00 Pohodelský minifest - multižánrový benefiční festival (Dirty Way, Dědovy blechy, aj.), 50 Kč • areál za Kulturním domem Pohodlí
19.00 Ani o den dýl - divadlo SemTamFór, vstupenky možné zakoupit na místě • Klášterní zahrady 
21.00 Club Vibes - taneční peklo, dj Dash J, 50 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841
22.00 Music mix - dj Maxim, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

29. 7. St 16.00-20.00 Poradna o vývoji děti do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum tel. 739 627 214
19.30 Středa hudby vám třeba: Pohoranka (Sebranice) - koncert, dechová hudba • park u Smetanova domu tel. 461 613 239 

20.00 Wednesday Special - středeční taneční nářez ve speciálním vydání, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
30. 7. Čt 11.00 Kartářka Jana Skálová - křest nových karet, od 14.00 do 18.00 výklady karet dle objednání • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
31. 7. Pá 9.00 Výklady karet - po celý den dle objednání, Jana Skálová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

18.00 TPP: Jak si Kuba Marjánku zasloužil - pohádku uvádí Divadlo Kapsa (Andělská Hora) • Toulovcovo náměstí  tel. 461 653 311
19.30 TPP: Martina Trchová Trio - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 Carribean Party - karibská noc, osvěžující míchané drinky, dj Pegas, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Toulovcova afterpárty - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

1. 8. So Lokálka 2015 - koncert na peroně v nádražní hospůdce Na Konečné tel. 728 029 703
18.00 Koncert účastníků Mezinárodních houslových kurzů profesora Milana Vítka • Smetanův dům 
21.00 Houseland – narozeninový Houseland special, dj Glenn, Parrot a hosté, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Oldies párty 90.-90. let - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 8. St 19.30 Středa hudby vám třeba: Věneband (Litomyšl) + host - folkový koncert, vstup zdarma • park u Smetanova domu tel. 461 613 239 
7. 8. Pá 18.00 TPP: O nemocné princezně - pohádku uvádí Divadlo Pohádka (Praha) • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Atarés - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
22.00 Toulovcova afterpárty - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 8. So 10.00-22.00 Litomyšlský pivní festiválek - 6. ročník, živá hudba různých žánrů, soutěže, široké pivní portfólio,… • Toulovcovo náměstí tel. 776 887 719
18.00 Koncert účastníků Mezinárodních houslových kurzů profesora Milana Vítka • Smetanův dům

v Litomyšli v červenci 2015?



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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 4., 5. 7.  Méďa 2 - film USA, komedie, 110 min., 120 Kč
St  8. 7.  Život je život - film ČR, komedie, 95 min., 100 Kč
Čt  9. 7.  Druhá míza - film USA, drama / komedie, 106 min., T., 90 Kč
So 11. 7.  Terminator Genisys ve 3D - film USA, dobrodružný / sci-fi / akční / thriller, 115 min., T., 150 Kč
Ne 12. 7.  Terminator Genisys - film USA, dobrodružný / sci-fi / akční / thriller, 115 min., T., 120 Kč
St  15. 7.  Večer pro dámy: Ladíme 2 - film USA, komedie / hudební, 115 min., T., 100 Kč
Čt  16. 7.  Slepá - film Norsko, drama, 100 min., T., 80 Kč
So, Ne 18., 19. 7.  Bez kalhot XXL - film USA, komedie, 115 min., T., 110 Kč
So  1. 8.  Jurský svět ve 3D - film USA, akční / dobrodružný / sci-fi / thriller, 125 min., T., 140 Kč
Ne 2. 8.  Jurský svět - film USA, akční / dobrodružný / sci-fi / thriller, 125 min., T., 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 4. 7.  Hurá na fotbal ve 3D - film Argentina / Španělsko / USA, animovaný / sportovní / rodinný, 106 min., 130 Kč
Ne 5. 7.  Hurá na fotbal - film Argentina / Španělsko / USA, animovaný / sportovní / rodinný, 106 min., 80 Kč
So 11. 7.  Pírkovo dobrodružství ve 3D - film Francie, animovaný / rodinný, 90 min., 120 Kč
Ne 12. 7.  Pírkovo dobrodružství - film Francie, animovaný / rodinný, 90 min., 90 Kč
So 18. 7.  Mimoni ve 3D - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 90 min., 130 Kč
Ne 19. 7.  Mimoni - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 90 min., 110 Kč
So, Ne 1., 2. 8.  Sedmero krkavců - film ČR / SR, fantasy, 97 min., 90 Kč
LETNÍ KINO V AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení vždy v 21.30 
Pá 10. 7.  Něžné vlny - film ČR, komedie, 50 Kč
Pá 17. 7.  Pohádkář - film ČR, drama / romantický, 50 Kč
Pá 31. 7.  Babovřesky 3 - film ČR, komedie, 50 Kč
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA SMETANOVĚ NÁMĚSTÍ Začátky představení vždy v 21.30 
Pá 24. 7.  Tři bratři - film ČR, vstupné dobrovolné
So 25. 7.  Hodinový manžel - film ČR, vstupné dobrovolné
Ne 26. 7.  Vejška - film ČR, vstupné dobrovolné
Po 27. 7.  Fotograf - film ČR, vstupné dobrovolné

do 13. 9. Stavebnice Merkur - výstava pro malé i velké s velkou hernou • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 28. 9.  Letní dětská herna - místo pro volné hraní dětí s rodiči • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 31. 10. Sobotní farmářské trhy - 6. ročník • Toulovcovo náměstí • So 8-11.30 (kromě 8. 8 a 19. 9.)
do 25. 9. Odkaz I.: Výtvarné umění 20. století - výstava • Antik Hotel Sofia Litomyšl
do 6. 9. SVL: Obrazové příběhy Milady Marešové - reprezentativní výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. SVL: To nejlepší z depozitáře Městské galerie v Litomyšli • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-16
do 28. 9. SVL: Frant. Janda: Ohlédnutí 1960–1980 - výstava • White Gallery Osík • do 30. 7. denně 13-17, od 1. 8. So-Ne 13-17, nebo po telefonické domluvě: 604 203 145 
do 30. 9. SVL: Tereza z Davle: Akty - výstava • Portmoneum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 13. 9. 10. výročí založení Fakulty restauravání Univerzity Pardubice - výstava • piaristická kolej • So-Ne 10-17
do 31. 7. SVL: Litografie etc. - výstava • Bobo cafe • Po-Pá 8.30-19, So 9-19, Ne 10–19
do 12. 7. SVL: Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910 - výstava • Galerie Kroupa • denně 10-18  
do 20. 9. Zdeněk Sýkora 95: Grafické listy 1993-2011 - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10-17 
do 16. 7. SVL: To nejlepší z Galerie de Lara - výstava (A. Born, J. Dudycha, V. Suchánek a O. Zoubek) • Galerie de Lara • Út-Pá 9-12 a 13.30-17.00, So 9-12
do 28. 8. SVL: Tvrdohlaví 2015 - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10–17 
do 15. 7.  Ilustrátor Adolf Born - výstava v 1. patře knihovny • městská knihovna • ve výpůjční době
do 28. 8.  Toulky domovem i cizinou - výstava průvodců, map a fotografických publikací • městská knihovna • ve výpůjční době
do 31. 8.  Prázdninový tulák - soutěž o nejoriginálnější pozdrav nebo fotku z prázdnin • městská knihovna • ve výpůjční době
do 4. 9. Moje zážitky z prázdnin - literární a výtvarná soutěž • městská knihovna • ve výpůjční době
od 2. 7. do 5. 7. Hrajeme si v Litomyšli – různorodé aktivity pro děti a jejich rodiče • různá místa (více na www.litomysl.cz) 
od 10. 7. do 10. 8. Ondřej Moučka: Animal (De)composition - výstava, kresby a perokresby • zámecké infocentrum • Po 9-16, Út-Ne 9-17.30
od 11. 7. do 12. 7. Borůvkový víkend - borůvkové hody, aktivní program pro nejmenší • restaurace Veselka • od 11.00  
od 16. 7. do 28. 8.  Našlo se v knížkách aneb zapomenuté a ztracené věci hledají svého majitele - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 17. 7. do 26. 7. Latinsko-americká kuchyně • Hotel Aplaus • od 11.00 
od 26. 7. do 16. 8. Mezinárodní houslové kurzy Litomyšl 2015 - 20. ročník kurzů profesora Milana Vítka
od 31. 7. do 2. 8. Lokálka 2015 - akce přímo ve vlaku a podél vlakové trati, v jeho zastávkách • železniční trať Litomyšl - Vysoké Mýto
od 3. 8. do 20. 8. Prázdniny s Asterixem a Obelixem - prázdninový program, zdarma • Naděje • Po-Čt 8-13
do 6. 9. Václav Cigler, Michal Motyčka - Projekty 2003-2014 - výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
červenec a srpen Letní pozastavení - zkrácené prohlídky pro rodiče s dětmi • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 11.00 a 14.00

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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

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

skenování, fax pro veřejnost.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Uplynulý školní rok ve školách a školkách

Zámecká mateřská škola nabízí dětem výuku
anglického jazyka a pracuje s dětmi, které jsou so-
ciálně či zdravotně znevýhodněné. Neznamená to
však, že by je izolovali od ostatních dětí či okol-
ního světa. Zapojují je do aktivního života. Ve
školce se však starají i o profesní růst pedagogů,
a to dokonce ve formě zahraničních stáží. „Vzdě-
lávací projekt financovaný Evropskou unií nám
pomáhá získávat cenné informace o fungování
předškolní výchovy v okolních státech. Postřehy
a náměty si tak vyměňujeme například s mateř-
skou školou v Levoči,” řekla ředitelka Vítězslava
Borovičková. Díky sponzorským darům a grantům
mohlo vedení školky pořídit nejen nové prolé-
začky, ale hlavně logopedické pomůcky. Pozitivní
ohlasy mají ve školce na práci pana učitele. V příš-
tím roce by chtělo vedení školky zlepšit i technické
zázemí budovy, ve které sídlí.
„Vertexová”. Pod tímto označením zná mnoho
Litomyšlanů školku, která sídlí na ulici 17. listo-
padu. Ta si připomněla letos padesáté výročí od
svého založení. Oslavovalo se několika akcemi.
Mezi ně patřil den otevřených dveří, kdy si mohla
všechny prostory prohlédnout široká veřejnost,
ale setkali se zde i bývalí zaměstnanci, kteří zde
dlouhodobě působili. Ve Smetanově domě vy-
stoupily děti s programem, který připomenul his-
torii školky, a na zahradní slavnosti plné
pohybových aktivit i hudebních vystoupení se ko-
nala soutěž pro rodiče, kteří měli přijít s „padesát-
kou” v jakékoliv podobě. Zajímavé akce přinesly
i jeden originální nápad. „Paní ředitelka vyzvala
přítomné, aby vymysleli nový název pro školku.
Místo neexistují druhé Vertexové mateřské školy
vyhrál název ,Správná dvojka´. Jsme zvědaví, zda
se ujme,” poznamenala učitelka Ivana Mlejnková. 
Pohyb na čerstvém vzduchu mohou ve školce na
ulici Lidická dopřát dětem na rozlehlé zahradě
s nejrůznějšími atrakcemi. Když tento prostor ne-
stačí, vydávají se děti za poznáním do města.
Návštěva základní umělecké školy byla pro
mnohé zážitkem, zvláště když si mohly vyzkoušet
například bicí nástroje. „Dětem nabízíme i krou-
žek, ve kterém se učí hrát na flétnu,” doplnila
k hudebním zážitkům ředitelka Stanislava Kusá.
Dobrou spolupráci mají i se základními školami,
což se projevilo na pomoci při natáčení videopo-
hlednice žáků z druhé základky. Ti potřebovali
sníh, který byl v danou dobu jen na zahradě
školky. Do školky také začala docházet zubní pre-
ventistka Dagmar Krpčiarová, ta radí dětem, jak
pečovat o svůj chrup. Výčet organizací a zařízení
pro děti, které mohou předškoláci během roku
navštívit je dlouhý. Za zmínku stojí navázání spo-
lupráce s japonskou školkou, díky kontaktům Jany
Tmejové. 
Základní školy svým aktivitami nezaostávají za
školkami pozadu. V největší škole na ulici Zá-
mecká jsou toho příkladem. Kromě klasických
znalostí předkládají dětem poznání o multikultu-
ralismu, které doprovází besedy s příslušníky ná-
rodnostních menšin. Práci s klienty Domova pro
seniory ocenila nadace Člověk v tísni, se kterou
spolupracují na škole i na dalších projektech.
„Nadstandardní zaměření školního vzdělávacího
programu na globální problémy přineslo ZŠ Zá-
mecká titul Světová škola, který nám byl udělen
na pět let,” řekla zástupkyně ředitele Dagmar Bur-
dová. Další titul tentokrát Fairtradová škola patří
základce za propagaci spravedlivého obchodu,
což se jim podařilo například na pikniku v Klášter-
ních zahradách. Z dlouhodobého hlediska se také

Vysvědčení jsou předána. Školní tašky ve skříni. Děti na prázdninách. Školní rok skončil a páni
ředitelé a paní ředitelky mohou hodnotit, jaký byl. V Litomyšli úspěšný a to v mnoha ohledech.
V učebnách je nové vybavení, rozjeté vzdělávací projekty se podařilo udržet a také nové uvést
do života. Žáci také uspěli v mnoha soutěžních kláních a to nejen ve sportu, ale i v recitaci, zna-
losti cizích jazyků či sběru starého papíru. Nelze stručně popsat veškeré snahy učitelů, rodičů
i samotných dětí. Každá škola a školka se má čím chlubit. Je také úžasné, že nabízí i mnohem
více, než vyžadují předpisy a nařízení. Navíc spolupracují navzájem mezi sebou a hledají pro
své děti i další instituce, kde se mohou naučit a poznat nové věci.

podařilo udržet projekt na prevenci rizikového
chování a spolupráce pokračuje i se školním psy-
chologem.
Školní rok zahájili na Základní škole U Školek
otevřením nové učebny fyziky a chemie. Žáci této
školy se však nezaměřují jen na tyto vědní obory.
Ve srovnávacích SCIO testech z matematiky, češ-
tiny a obecných studijních předpokladů deváťáci
předstihli 80 % zúčastněných škol. Výsledek se
odrazil i u přijímacích zkoušek na střední školy.
Všichni byli přijati na vybranou školu. Žáci nejvyš-
šího ročníku však měli kromě testů čas i na prv-
ňáčky, kterým celý rok v rámci patronátu
pomáhali. Účast školáků na soutěžích pak byla
korunována úspěchy na několika celorepubliko-
vých finále. Soutěžní videopohlednice v anglickém

jazyce znamenala první místo. Žáci si při její
tvorbě vyzkoušeli filmovou práci a procvičili cizí
jazyk. K tomu přispěl i rodilý mluvčí, který na škole
působil. Další úspěch zaznamenali žáci se svojí
znalostí moderních technologií a také schopností
komunikovat v Prezentiádě. „V zeměpisné soutěži
Eurorébus nás ještě jedna finálová účast čeká.
Týmu z naší školy budeme držet palce,” informo-
vala ředitelka Miroslava Jirečková.
„Minulý školní rok byl především ve znamení ev-
ropských projektů,” popsal uplynulých deset mě-
síců na základní škole T. G. Masaryka ředitel
Pavel Jirsa. Pravidelné návštěvy rodilých mluvčí,
kteří se starají o jazykovou úroveň žáků, podpořili
na škole i navázáním kontaktů na zahraničních
školách v USA, Polsku a Německu. Navíc získaná
dotace umožní nejméně dvaceti žákům vycesto-
vat na podzim na studijní pobyt do Anglie. Vý-
sledky mimoškolních aktivit byly soustředěny do
největší akce za uplynulý rok a to do velké prosin-
cové projektové výstavy doplněné hudebním vy-
stoupením. Česká školní inspekce si navíc tuto
základní školu vybrala, aby působila jako pilotní
škola v testování žáků, které by se mělo realizovat
v příštích letech.                                                -pš-
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Sportovkyně 
ze ZŠ U Školek 
přivezly bronz 
Celý školní rok navštěvují děvčata 1. stupně Zá-
kladní školy U Školek kroužek vybíjené a jejich
snem bylo vítězně postupovat soutěžními koly
tohoto sportu pořádanými AŠSK. Nejvyšší
metou pro ně byla účast na republikovém finále,
jež se tradičně koná v kempu Pecka, kam se
naše škola již třikrát v minulých letech probojo-
vala a získala příčky nejvyšší. Vítězstvím v obla-
stním, okresním a krajském kole si děvčata
zajistila účast na tomto finále, které se konalo
ve dnech 1.-2. 6. 2015 s účastí 16 týmů z celé
České republiky. Po velmi vyrovnaných zápa-
sech se dívky umístily na krásném 3. místě. Tým

Jak si vytvořit vlastní 
ilustrovanou knížku?
Za prvé je potřeba mít podnětnou inspiraci, za
druhé čas a prostor, za třetí barevné papíry, pro-
vázky, tiskařské barvy, inkousty a tuše, lepidla,
svíčky a zmizíky či pěnu na holení a pak už jen
nápad a chuť si hezkou knížku vytvořit. A to
všechno jsme na pedagogické škole v Litomyšli
měli.
Výtvarné dílny pro děti z litomyšlských mateř-
ských škol uspořádal kabinet výtvarné výchovy
pedagogické školy ve dnech 26. a 27. května
2015. Uskutečnily se v rámci 3. ročníku Týdne
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby,
který vyhlásilo Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu. Jeho cílem bylo zviditel-
nění všech aktivit neprofesionálního umění
a všech forem uměleckého vzdělávání.
Předškoláci z pozvaných mateřských škol nej-
prve zhlédli pohádkovou minioperku z pera
Z. Svěráka a J. Uhlíře O dvanácti měsíčkách ve
skvělém nastudování studentů SPgŠ i VOŠP pod
vedením Daniely Krčmářové. Tento hudebně-
dramatický zážitek se stal inspirací pro výtvar-
nou tvorbu.
Děti postupovaly ve skupinkách z jednoho sta-
noviště na druhé a vytvářely si jednotlivé listy
do své budoucí knížky. Na jednom z nich si po-
mocí potisku ztvárnily postavu jednoho ze 12
měsíčků, na dalším kapaly do vrstvy holicí pěny
barevné tuše tak, aby jim po sejmutí na bílém
papíře vznikla barevná reminiscence vegetač-
ních období roku. Zimní vánici, v níž musela Ma-
ruška jít za měsíčky, ztvárnily pomocí svíčky,
inkoustu a zmizíku. Všechny listy jim naše asis-
tentky svázaly do barevných desek, na nichž si

děti symbolicky znázornily dvanáct měsíčků po-
mocí koláže.
Studentky S2.A v roli asistentek výborně sekun-
dovaly výtvarným pedagožkám Jitce Klofandové,
Michaele Kotlárové a Šárce Večeřové, které
celou akci zajišťovaly a dílničky vedly.
Rozzářené tváře dětí a radost z vlastnoručně vy-
tvořené knížky i krásného divadelního zážitku
byly zřejmým signálem spokojenosti předško-
láků.
Děkujeme všem paním učitelkám z mateřských
škol, které se našeho projektu zúčastnily, za je-
jich zájem a spolupráci. Pro nás i naše studentky
jsou taková setkání cennou zkušeností a zpět-
nou vazbou. Pevně věříme, že alespoň některé
z použitých technik najdou své uplatnění ve vý-
tvarných aktivitách dětí.
Mgr. Jitka Klofandová, VOŠP a SPgŠ Litomyšl,

foto D. Krčmářová

Návštěva
pedagogické
školy 
Dne 26. 5. děti z II. MŠ Litomyšl (třída Berušek
a Sluníček) přijaly pozvání na operu „O dvanácti
měsíčkách” v podání studentů hudebního oboru
pedagogické školy. Opera se dětem i paním uči-
telkám moc líbila. Po zhlédnutí následovaly tvo-
řivé dílny. Děti měly za úkol výtvarně ztvárnit
téma pohádky. Vyzkoušely si nejrůznější vý-
tvarné techniky. Nejoblíbenější byla technika
s pěnou na holení, do které děti zapouštěly
různé barevné inkousty, a výsledek byl vždy pře-
kvapením.
Na závěr si každé ze zúčastněných dětí odneslo
svoji vlastnoručně vyrobenou knihu o pohádce.
Děti i jejich paní učitelky tak strávily příjemné
dopoledne na pedagogické škole. Tímto článkem
bychom jim chtěli velmi poděkovat za pozvání
a za vlídný a kamarádský přístup k dětem. 

Za kolektiv II. MŠ Litomyšl Jana Ptáčková

Svaz tělesně postižených zve své členy
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní orga-
nizace v Litomyšli zve srdečně své členy a jejich
rodinné příslušníky  na přátelské posezení v pří-
rodě, které se koná dne 15. července v 15 hodin
v restauraci Na Výsluní (u atletického stadionu).
Občerstvení zajištěno.  
Vzhledem k tomu, že květnová společná pro-
hlídka městského muzea byla úspěšná, rozhodli
jsme se první čtvrtek v srpnu si společně pro-
hlédnout galerii. Sejdeme se 6. srpna ve 14.00

hodin před zámkem u informačního centra. 
Chci také našim členům připomenout víkendové
setkání ve Vranicích, které se v letošním roce
bude konat v termínu od 28.–30. srpna. Přihlá-
šky bude přijímat jako každý rok pan Miroslav
Bárta každou středu od 10 – 12 hodin. Uzávěrka
přihlášek na Vranice je 10. srpna 2015. 
Na setkání na společných akcích se těší jménem
výboru 

Jana Flídrová, předsedkyně

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.

tvořila tato děvčata: Barbora Houdková, Zuzana
Pilařová, Julie Müllerová, Andrea Szitaiová, Amá-
lie Pakostová, Michaela Pelcová, Nikola Rybová,
Tereza Kovářová, Adéla Karásková, Klára Štar-
manová, Anna Samková a Iva Záleská. Velkou
zásluhu na tomto úspěchu měla bojovnost děv-
čat a jejich týmová spolupráce. 

Alena Bartošová, Ilona Krejbychová,
foto archiv ZŠ U Školek
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POZVÁNKY 

přijme

strojníky do výroby
• obsluha linky V1
• obsluha linky V2
• obsluha skládacích strojů
• obsluha výsekových strojů
• obsluha řezačky papíru

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

Kontakt: Josef Kopecký, 
tel. 606 627 424, kopecky@hrg.cz

tiskaře
• tisk na vícebarvových 

ofsetových strojích B1
• tiskové stroje Heidelberg 

a Komori
• disperzní lakování

Třísměnný provoz po – pá
Nástup možný po dohodě

údržbáře
• seřizování strojů ve výrobě
• opravy strojů ve výrobě
• opravy budov
• výroba náhradních dílů
• práce v údržbářské dílně 

(práce všeho druhu)
• práce elektro – vyhláška 

50 výhodou

Dvousměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

Kontakt: Ondřej Lukáš, 
tel. 602 648 780, lukas@hrg.cz

správce
počítačové sítě 
požadujeme:
• znalost síťového prostředí 

postaveného na technologii 
Hyper-V a operačním systému 

• 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

Kinematograf bratří Čadíků
Filmové léto v Litomyšli proběhne stejně jako
v minulých letech ve znamení projekcí pod širým
nebem. Návštěvníci se mohou těšit nejen na
pravidelné páteční promítání letního kina
v areálu za sokolovnou, ale také na již tradiční
prázdninové promítání na Smetanově náměstí
s kočovným Kinematografem bratří Čadíků.
Letos k nám kinematograf připutuje v termínu
od 24. do 27. července a přiveze dohromady
čtyři české filmové tituly. 
V pátek 24. července do Litomyšle zavítají „Tři
bratři” v podání Vojtěcha Dyka, Tomáše Kluse,
Zdeňka Piškuly, aby si našli nevěsty a rodiče jim
mohli předat hospodářství. O den později uvi-
díme příběh čtyř přátel, kteří z nedostatku pra-
covních příležitostí začnou podnikat jako
„hodinoví manželé”. Nedělní večer nám pood-
kryje zákulisí vysokých škol prostřednictvím
filmu Tomáše Vorla „Vejška”. Filmovou pouť za-
končí snímek Ireny Pavláskové „Fotograf”, ve
kterém se v hlavní roli představí jeden z nejta-

lentovanějších herců na české scéně Karel
Roden. 
Projekce na Smetanově náměstí začíná vždy ve
21.30 hodin. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude
použit na dobročinné účely.

Leoš Krejčí, foto Jana Bisová

Zámek v Litomyšli připravil prázdninovou rodin-
nou nabídku. V červenci a v srpnu od úterý do
pátku vždy v 11 a ve 14 hodin lze navštívit lito-
myšlský zámek během „Letních pozastavení”,
zkrácených prohlídek pro rodiny s dětmi. 
Během volné procházky litomyšlským zámkem se
malí návštěvníci dozvědí základní historická data,
několik zajímavostí z denního života aristokratické
rodiny pobývající na venkovském sídle a budu
upozorněni na nejkrásnější exponáty. Z časových
důvodů není součástí „Letních pozastavení” náv-
štěva zámeckého historického divadla. Prohlídka
trvá cca 30 minut, aby děti nenudila, a pak hurá
na koupaliště nebo jinou letní zábavou.  
Rodinné a dětské prohlídky připravily i další vý-
chodočeské a severočeské památky. Od června
do září Veselý Kopec patří dětem a jejich rodi-
čům. Jedná se o rodinný program v rámci expo-
zice lidového stavitelství v přírodě. Rozluštění
hry je dovede také k malé odměně. Zámkem ve

Slatiňanech zase rodiny s dětmi provede od-
vážná a tajemná žokejka Lata. Prohlídky jsou
v prázdninových měsících vždy v úterý, ve čtvr-
tek a o víkendech. 
Pohádkové prohlídky pro děti připravil o letních
prázdninách také zámek v Náchodě a průvod-
cem jim zde bude vévoda Petr Biron se svou
dcerou. Zkrácené prohlídky jsou pro děti připra-
veny na zámku v Ratibořicích, kde se zase
mohou podívat do časů Babičky od Boženy
Němcové. A pokud pojedou rodiny ještě dál,
mohou děti navštívit barokní klášterní lékárnu
v Kuksu, princeznovské prohlídky na zámcích
Sychrov a Zákupy, nebo veselé zkrácené pro-
hlídky na zámku Hrubý Rohozec. Podrobné in-
formace na webech jednotlivých památek, na
pokladnách a ve speciálních letácích Národního
památkového ústavu, územní památkové
správy na Sychrově. Těšíme se na vás. 

Zdeňka Kalová

Zámek připravil prázdninové 
rodinné prohlídky

Simona Stašová opět
pro Speciální školu v Litomyšli
Patronka dětí Speciální školy v Litomyšli, nejvý-
raznější současná česká herečka Simona Sta-
šová přijede opět do Litomyšle, aby svým
divadelním představením pomohla podpořit mi-
moškolní aktivity Speciální školy v Litomyšli.
Tentokrát s sebou přiveze i hereckého kolegu Ol-
dřicha Víznera, aby spolu vystoupili 23. října ve
Smetanově domě v představení Římské noci,
autora Franca D´Alessandra. Simona Stašová se
tak objeví ve své životní divadelní roli, kde
ztvární svůj herecký vzor – vášnivou italskou he-
rečku Annu Magnani.
Poutavý a současně dojemný příběh dvou slav-
ných lidí pojednává o jejich dlouhodobém
a ryzím přátelství, o jejich láskách, radostech,
vrcholech i pádech. Uprostřed Říma na terase
bytu Anny Magnani si Tennessee přilétává pra-
videlně načerpat dávku Annina humoru a ne-
zkrotného temperamentu. Tady si nechává
pofoukat své bolístky od silné a neporazitelné
Anny, tady načerpává inspiraci pro svou další
tvorbu a tady se s ní může smát i plakat. Jedi-
nečné a brilantní herecké výkony Simony Sta-
šové a Oldřicha Víznera, přitažlivý děj plný

silných emocí a vášní, smíchu a pláče, velkých
zvratů, to všechno jsou „Římské noci”. 
Představení se koná 23. října od 19.00 hodin ve
Smetanově domě v Litomyšli. Vstupenky jsou
v předprodeji od července v Informačním centru
na Smetanově náměstí.

Ludmila Sršňová, 
foto archiv Agentury Harlekýn 
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Městská galerie
slaví 90 let
od svého založení
Městská galerie Litomyšl oslavila 90 let od
svého založení (25. 6. 1925), během své exis-
tence dokázala nashromáždit více než 2 000
sbírkových předmětů. Víte, který obraz stál na
samém počátku? Byl prvním obrazem zapsa-
ným v inventární knize? Jedná se o akvarel Vik-
tora Faltise Z domácnosti v okolí potštejnském.
Ten 29. 7. 1925 zapůjčil nově vzniklé obrazárně
spolu s dalšími 86 díly MUDr. Bohuslav Albert
se svojí sestrou Marií Martínkovou, vnoučata
Viktora Faltise. Velkorysý dar obsahoval díla
Viktora Faltise a jeho prvního učitele kreslení
Antonína Dvořáka, rodáka z nedalekých Něm-
čic.
JUDr. Viktor Faltis (1834–1904) se narodil v Lito-
myšli, malování bylo jeho celoživotní láskou,
přesto se na přání otce stal právníkem. Jeho do
nejmenších detailů malované akvarely zachycují
nejen krajinu Ústeckoorlicka, ale i její obyvatele
a jejich zvyky. Faltisovo dílo i akvarel Z domác-
nosti v okolí potštejnském můžete nyní vidět
v Městské obrazárně ve 2. patře litomyšlského
zámku.

Spolek Dobré divadlo, který pro Litomyšl zpro-
středkovává divadelní představení nejlepších
ochotnických souborů z celé republiky, vám podí-
vanou Ani o den dýl zaručuje příjemně strávený
sobotní večer navíc na nádherném místě. Vstu-
penky je možné zakoupit přímo v Klášterních za-
hradách, v sobotu 25. července, nejlépe půl
hodinu před představením, které začíná v 19.00
hod. Těšíme se na vás! Kateřina Václavů,

foto archiv divadla SemTamFór

Festival na Pohodlí bude mezižánrový
Pohodelský minifest je multižánrový „benefiční”
festival, který se letos pořádá už počtvrté. Kaž-
doročně se zde sejde více než 150 lidí, aby si po-
slechli nejrůznější druhy hudby. Mezi nejčastější
žánry patří punk-rock, pop-rock ale například
i bigbeat či metal. Letos se festival koná 25. čer-

vence a přivítá sedm kapel, z nichž nejznámější
budou asi Dirty Way a Dědovy blechy.
Festival se za příznivého počasí pořádá za Kul-
turním domem v Pohodlí – tzv. open air – a v pří-
padě deštivého počasí bude festival přesunut do
prostor KD. Vstupy do areálu se otevřou v 15.30
hod. a první kapela začne hrát cca od 16.00 hod.
Přesný časový harmonogram kapel bude vyvě-
šen přibližně týden před začátkem akce na fa-
cebookových stránkách festivalu. 
Vstupné bude 50 Kč (bez ohledu na věk) a navíc
do 20.00 hod. bude ke každému zaplacenému
vstupu zdarma jedno pivo, pito či jiný nealkoho-
lický nápoj z nabídky.
A proč je tento festival benefiční? Veškerý zisk
z festivalu bude věnován na činnost družstva
mladých hasičů, především na pořízení nové –
všemi tak vysněné – motorové stříkačky PS12,
se kterou by mohlo běhat i nadějné družstvo po-
hodelských mužů. 
Veškerý personál, ať už u vstupu, u baru, nebo
ti, co se o zdárný průběh festivalu starají zpovz-
dálí, tak konají ve svém volném čase a bez
odměn. A všichni každoročně vynaloží obrovské
úsilí, aby všechno bylo přichystáno včas a aby
festival proběhl co nejhladčeji.

Text a foto Vašek Dvořák

Letní večer v Klášterních zahradách 
s francouzskou komedií
Pouze na týden, „ani o den dýl” se nastěhuje
přítel k příteli. Ten, který nabízí „nechtěné” po-
hostinství, se zároveň touží zbavit své přítelkyně
a doufá, že nový spolubydlící mu k tomu dopo-
může. Je zaděláno na výbušnou domácnost, ve
které jedna lež střídá druhou, přetvářka pře-
tvářku, a to až do bodu, ze kterého není úniku…
Tak je narýsován rámec divadelní hry Ani o den
dýl a k tomu, aby mohla vzniknout pravá fran-
couzská komedie, nezbývalo jejímu autorovi Mi-
cheli Clémentovi nic jiného, než vyplnit tento
rámec konverzačním a situačním humorem. Že
je hra nakonec tak ztřeštěná, jak se na francouz-
skou komedii sluší a patří, o tom vás přesvědčí
v sobotu 25. července od 19.00 hod. v Klášter-
ních zahradách zlínské zájezdové divadlo Se-
mTamFór.
Divadlo SemTamFór se zrodilo v roce 2002 jako
autorské divadlo z inspirace tvůrčí dvojicí Su-
chým a Šlitrem. Dramaturgii divadla tvoří ze-
jména komediální repertoár a hry pro děti
a mládež. V současné době funguje SemTamFór
jako nezávislé zájezdové divadlo, mezi jehož
stálé scény patří divadelní prkna města Zlín,
Brna a Hradce Králové.  

nabízí pro děti od 6ti let 
ve školním roce 2015/2016 kromě 
moderního výrazového tance také: 
• výuku klasického baletu   
• mažoretky s pompony (třásněmi)
• mažoretky s hůlkou

TANEČNÍ
OBOR
ZUŠ B.SMETANY LITOMYŠL

Rozšířený zápis 
bude trvat 
do 30. 8. 2015 
(hlavní budova 
R. Stříteského 194, 
tel. 461 612 628).

Expozice Městské obrazárny mapuje mimo-
řádný příběh galerie, ale především jsou zde
prezentována nejhodnotnější díla z její sbírky,
mezi která patří špičkové obrazy českých ma-
lířů (Julia Mařáka, Antonína Dvořáka, Josefa
Čapka, Emila Filly, Josefa Váchala a Václava
Boštíka), ale i výrazných umělců spjatých
s naším regionem, kteří však jeho hranice
překračují (Viktora Faltise, Josefa Voleského,
Bohdana Kopeckého, Ludmily Jandové). Ko-
mentované prohlídky s kurátorem výstavy Mi-
chalem Šimkem se uskuteční v sobotu 25. 7.
a v neděli 20. 9. vždy ve 14.00 hodin.                    

Text a foto Zuzana Tomanová
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Letní koncerty v rámci Setkání přátel
komorní hudby a interpretačních kurzů
Pomalu končí velký festival Smetanova Lito-
myšl a my se chystáme a těšíme na jeho ko-
morní pokračování – již 42. ročník Setkání
přátel komorní hudby a mezinárodní interpre-
tační kurzy v Litomyšli. Letos to bude v tomto
krásném Smetanově rodišti již podesáté! Vídá-
váme se na našich večerních komorních kon-
certech, letos opět v kostele Povýšení sv. Kříže
a ve Smetanově domě. I naše kurzy jsou volně
přístupné všem zájemcům. Začínáme 7. čer-
vence!
První 3 koncerty uslyšíte v kostele Povýšení sv.
Kříže. V úterý 7. července přijede Prague Cello
Quartet, soubor čtyř našich nejlepších mladých
violoncellistů se zajímavým programem –
kromě úprav slavných klasických skladeb usly-
šíte také úpravy světových populárních hitů.
O den později zahraje flétnový soubor Magistri
s uměleckou vedoucí Magdalenou Tůmovou,
na programu je např. Boismortier, Grieg, Rim-
skij Korsakov, Bizet nebo Bach. Ve čtvrtek 9. 7.
přijďte na již tradiční koncert Komorního
orchestru J. Kociana s dirigentem Bohuslavem
Mimrou a sólisty, kteří tak oslaví svá významná
životní výročí – houslista Leoš Čepický se
synem Jakubem (viola) zahrají Koncertantní
symfonii W. A. Mozarta a Čeněk Pavlík hou-

slový koncert Beethovenův. Od pátku 10. čer-
vence se koncerty konají v malém sále Smeta-
nova domu, kde náš sólokontrabasista Petr
Ries a klavírista Miroslav Sekera zahrají
skladby Schuberta, Schumanna a Mendels-
sona. V sobotu 11. 7. uslyšíme houslisty Ivana
Štrause a Michaelu Štrausovou, kteří s Mirosla-
vem Sekerou přednesou díla Felda, Suka
a Šostakoviče a ve spolupráci s violoncellistou
Evženem Rattayem skladbu L. Fišera. Zároveň
poznáte našeho nového violového profesora
Jana Pěrušku ve skladbách Martinů – tedy
všechno hudbu jubilujících skladatelů.  V neděli
12. 7. uslyšíte Čeňka Pavlíka s Miroslavem Se-
kerou a Evžena Rattaye s klavíristkou Ludmilou
Čermákovou a skladby Janáčka, Bacha. Kaprá-
lové. Málka a Martinů. V pondělí 13. 7. přednese
Leoš Čepický s klavíristou Václavem Máchou
skladby Mozarta, Brahmse, Fišera a Martinů.
Úterý 14. 7. bude – POZOR – před očekávaných
hudebním maratónem volný den. Závěrečný
koncert účastníků se koná 15. července. Oblí-
benou tečkou na závěr bude ve čtvrtek 16. čer-
vence Hu – Hu večer (Humor v hudbě). Začátky
jsou vždy v 19.30 hodin. 
Těšíme se na vás!

Eva Štrausová

Noc na 
Karlštejně
Císař po roce opět stráví noc v Litomyšli, neboť
v pátek 24. července bude známý divadelní kus,
který dosud zhlédlo na šedesát tisíc diváků, od
20.30 hod. už podruhé hostit areál zámku v Li-
tomyšli.
Noc na Karlštejně je původní muzikál zpraco-
vaný na motivy slavné divadelní hry Jaroslava
Vrchlického. Unikátní představení svedlo na
jedno jeviště profesionály i amatéry, kteří jsou
doma v kraji kolem dolního toku řeky Berounky.
Poberounský divadelní soubor hru uvádí každé
léto od roku 2006. Od samého začátku v něm
vedle místních ochotníků excelovali Vladimír
Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek či brilantní kytarista
Štěpán Rak. Vladimír Čech nás sice předloni
opustil, ale v roli Otce vlasti jej zastoupil jiný
skvělý herec – Václav Vydra. Korunu Karla IV. si
nasadí Jan Rosák. Do souboru navíc postupně
přibyly další populární tváře: Lumír Olšovský,
Petr Jančařík, Jan Matěj Rak a letos také výborná
muzikálová herečka i zpěvačka Michaela No-
sková. Spolu s herci a zpěváky účinkují šermíři
a metači ohně, nechybí ani koza či kůň. Před za-
čátkem představení zahraje staropražská kapela
Třehusk.                 Leoš Krejčí, foto Jana Bisová

Houslové kurzy se konají v Litomyšli podvacáté 

Léto s Merkurem 
v muzeu
Letní počasí není vždy přívětivé, a proto je dobré
mít v záloze program, aby se děti nenudily, když
nemohou jít ven. V litomyšlském muzeu jeden
takový připravili. Až do 13. září je otevřena vý-
stava Stavebnice Merkur. Tato hračka neztratila
ani za několik desetiletí svůj půvab a železné
konstrukce mají stále co říci. V rámci výstavy je
pro děti připravena herna, kde si mohou posta-
vit, co se jim zlíbí. V sobotu 25. července od 9 do
12 a od 13 do 16 hodin všichni, kdo postaví
v muzeu zajímavý model z Merkuru, tak mohou
být oceněni. Jejich díla budou vystavena
v muzeu i na facebooku. Kdo však nemá tech-
nické nadání, nemusí zoufat. Do muzea mohou
návštěvníci i na další výstavy a otevřena je i letní
dětská herna.                                                  -red-

Prázdninové měsíce již tradičně patří houslovým
kurzům pod vedením profesora Milana Vítka. Od
26. července do 16. srpna budou své dovednosti
v Litomyšli zlepšovat mladí muzikanti z celého
světa. Nebudou však jen uzavřeni v učebnách
pod dohledem svých učitelů, ale podělí se o na-
cvičená koncertní díla s publikem. 
Zní to až neuvěřitelně, ale profesor z Oberlinu
v americkém státě Ohio přijede podvacáté. Jeho
profesionální výuka neztratila nic ze své pověsti
a není tedy divu, že se do Litomyšle vrací jeho
spolupracovníci, ale také studenti. Za uplynulá
dvě desetiletí si vytvořil k Litomyšli pouto, které
lze nazvat přátelské. Pravdou však je, že nebýt
některých lidí, tak tyto houslové kurzy mohly
slavit své jubileum v Karlových Varech. „Když
jsem do Litomyšle přijel, propadl jsem úplně je-
jímu šarmu. Je to nesmírně milé město s velikou
kulturní historií. Cítím se do jisté míry privilego-
vaný možností pozorovat během dvaceti let ne-
ustále rostoucí krásu města,” dodal profesor
Milan Vítek.
„Před jednadvaceti lety jsme s profesorem Vla-
dimírem Přiklopilem, houslistou a pedagogem
působícím ve Finsku, navštívili starostu Miro-
slava Brýdla s myšlenkou pořádání mezinárod-
ních houslových kurzů profesora Milana Vítka.
Bylo třeba najít osoby nebo organizaci, která by
byla schopná tuto prestižní hudební a vzdělávací

akci organizovat. Oslovili jsme tehdy ředitele
ZUŠ Radomila Kašpara a bylo rozhodnuto. Věci
nabraly spád a v roce 1996 proběhl 1. ročník Me-
zinárodních houslových kurzů v Litomyšli,”
vzpomíná na vznik kurzů houslistka a peda-
gožka Anna Rychnovská. Radomil Kašpar nabídl
pro konání kurzů ideální podmínky, jako ubyto-
vání, zkušební prostory a také koncertní sály
v Litomyšli i v širokém okolí. Vystoupení se tak
i dnes konají v Poličce, Heřmanově Městci, v Le-
tohradě či v Potštejně. „Již tehdy mně bylo jasné,
že je to mimořádná příležitost. Po dvaceti letech
nás všechny, kteří se na konání kurzů podílíme,
pojí jedno velké přátelství,” říká ředitel kurzů Ra-
domil Kašpar. 
V uplynulých sezónách se kurzů zúčastnilo dvě
stě padesát studentů z celého světa. Přijeli na-
příklad z Austrálie, Kanady, Japonska, Islandu,
Mexika, Jižní Koreje či Švédska. O jejich vzdělání
se starali profesoři, kterých se vystřídalo v Lito-
myšli více jak deset. V posledních letech je to
hlavně Per Enoksson ze Švédska, který učí na-
příklad na královské hudební akademii ve Stock-
holmu a je zároveň koncertním mistrem. Jeho
koncertní kariéra zahrnuje sólové výkony se
všemi významnými skandinávskými orchestry.
O klavírní doprovod se od samých počátků stará
Marie Vigilante, jejíž hudební projev má vysokou
hudební kvalitu díky bohaté praxi zejména v Ra-
kousku. Netřeba ovšem připomínat, že k orga-
nizátorům patří i další lidé, kteří zajišťují
technické záležitosti, mezi které patří audio
i video záznamy ze všech koncertů, které si
účastníci kurzů odvážejí jako vzpomínku domů.
„Bylo báječné strávit tři týdny v tak skvěle při-
praveném kurzu. Hodně jsem se naučila. Domů
jsem se vrátila se spoustou energie a inspirace,”
připomněla, co si také odvezla do Dánska He-
lena Hojgaard Nielsen. Studenti netráví svůj čas
jenom cvičením. „Báječné kurzy ve velmi pohos-
tinném, temperamentním a romantickém městě
se skvělou kuchyní, spoustou památek a vřelým
přijetím,” potvrdila tento názor Eftychia Tala-
koudi z Řecka.

Příznivci dobré hudby v podání začínajících
houslových virtuosů budou mít možnost nav-
štívit v letošním roce osm koncertních předsta-
vení. Tři z nich se odehrají přímo v Litomyšli
a další v okolních městech. První z nich se koná
1. srpna v 18 hodin ve Smetanově domě. Na
stejném místě zahrají studenti i 8. srpna. Závě-
rečný koncert je naplánován na 15. srpna.

Text a foto Petr Šilar
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„15 let Výtvarného studia Dolní Újezd”
se prezentuje výstavou
Multifunkční prostor zámecké jízdárny bude od
12. července do 20. srpna 2015 hostit výstavu
Výtvarného studia z Dolního Újezdu u Litomyšle,
které si v tomto roce připomíná 15 let svého tr-
vání. Expozice rekapituluje uplynulé období,
soustřeďuje se na velkoplošnou projekci, foto-
grafickou prezentaci a videoprojekce. Dále před-
stavuje výběr prací ze školního roku 2014/2015
na téma „Oděv”. Prostor dostanou i úspěšní ab-
solventi, kteří pokračují ve výtvarném studiu na
vyšších typech škol. Jejich kolekce navazuje na
únorovou výstavu žáků Šárky Hrouzkové v Re-
gionálním muzeu v Litomyšli. Vernisáž se usku-
teční 11. 7. 2015 v 16.00 hod. 
Projekt Výtvarného studia se zrodil v únoru roku
2000 (pedagogické vedení Mgr. Šárka Hrouz-
ková a Pavlína Lipavská-Vomočilová). Útočiště
nalezl v dolnoújezdské sokolovně. Navázal na

pedagogické působení obou učitelek v ZUŠ
v Dolním Újezdě. Šárka Hrouzková v roce 1992
zakládala výtvarný obor ZUŠ v Dolním Újezdě,
Pavlína Lipavská zde učila od roku 1996. Vý-
tvarné studio působilo nejprve mimo jakékoliv
školské instituce, od roku 2008 zařazeno do sítě
škol MŠ ČR jako soukromá ZUŠ o.p.s. Během 15
let své činnost uspořádalo studio 16 výpravných
výstav ve všech prostorách dolnoújezdské so-
kolovny, každoročně tematicky zaměřených.
Škola nabízí výtvarné vzdělání předškolákům,
dětem mladšího i staršího školního věku a stře-
doškolákům. Vyučuje klasické výtvarné disci-
plíny – kresbu, malbu, grafiku, keramiku,
objektovou tvorbu a také výuku nových medií:
fotografie, práce s projektorem, animace. Škola
s úspěchem připravuje žáky ke studiu na výtvar-
ných školách vyššího typu.                          -red-

Lokálka je vlakový zážitek
Letošní akce Lokálka je již třetím ročníkem hu-
debně – výtvarně – divadelního tvůrčího sympo-
zia, který probíhá přímo ve vagonu lokálního
vlaku na trati Litomyšl – Vysoké Mýto a v okolí,
podél trati v krajině i zastávkách. Čekají vás vý-
stavy, divadelní představení, performance, land-
artová výstava, kterou letos bude dokreslovat
přímo ve vlaku excelentní kapela l'arrache-coeur 
Nenechte si tedy ujít tento originální zážitek
a užijte si cestu vlakem jinak – s kulturou mla-
dých nezávislých umělců, kteří přichází přímo za

vámi doprovodit vás ve vašem putování. Letos:
ekologický program s tee pee Záhrada – 25. 7.
2015 od 15 hod. v Litomyšli v ulici Bří Pátů čp. 5,
Lokálka – program ve vlaku od 31. 7. do 2. 8. 2015
v určených hodinách. Více o programu na
www.rybarvouci.cz/aktuality/. 
Akci pořádá Ryba řvoucí o.s. Lokálka vznikla za
podpory Českých drah a Pardubického kraje,
kterým patří naše velké poděkování. Chcete se
letos účastnit jako tvůrci? Neváhejte nás kon-
taktovat: rybarvouci@gmail.com.                  -red-

POZVÁNKY 

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
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Atletické soutěže družstev postoupily již do roz-
hodující fáze, které naznačují případné postupy
nebo sestupy. Nejvíce nás zajímaly výsledky prvo-
ligového družstva mužů, které se strachovalo
o udržení po 1. kole, kdy bylo sedmé. Obě další kola
však naše obavy vyvrátila. V 2. kole jsme za sebou
nechali nejen Hvězdu Pardubice B, ale i Turnov
a Ústí nad Labem, ve 3. kole pak překvapivě i Li-
berec. Před závěrečným kolem máme tedy čtyř-
bodový náskok na předposlední Turnov. Nejlepší
výkony z obou kol: 100 m – Skrzypacz
10,78,200 m – 21,87,400 m – 49,46, Havlíček –
800 m 1:57,39,1500 m – 4:10,26, Kovář – 3 km pře-
kážek 9:40, 110 př. – Baar  15,13, 400 př. – Jakoubek
– 56,77, výška – Wiesolek  195, dálka – Baar 668,
tyč – Baar  445, trojskok – Jakoubek  12,96, koule
– Kozák  16,60, disk – Wiesolek – 45,64, oštěp –
V. Kozák – 65,85,4 x 100 m: 42,28 (1. místo).
Družstvo starších  žáků ve 2. kole v Pardubicích
obsadilo opět 4. místo, což je v polovině startov-
ního pole. Nejlépe si vedl J. Vostřel, který vyhrál
disk a kladivo, M. Vilček byl druhý v kouli, Švec byl
druhý na 150 m (18,48), Siegl 3. na 800 m 2:24,92.
Mladší žáci 2. kolo v Litomyšli vyhráli a v Ústí ob-
sadili 3. místo a jsou blízko k postupu  do podzim-
ního kraj. Finále. Mladší žákyně byly doma druhé,
ale v Ústí až páté. Třetí postupové místo ještě ale
není nedosažitelné.
Do bojů také poprvé zasáhli i ti nejmladší v kate-
gorii přípravek. Chlapci jsou po 2 kolech pátí
a děvčata šestá.
Probíhají také individuální soutěže: O tituly kraj-
ských přeborníků se soutěžilo v Pardubicích. T.
Kozák vyhrál kouli a byl třetí v disku, P. Baar byl
stříbrný ve skoku dalekém. Krajským přeborníkem
v kategorii starších žáků se stal H. Vostřel v disku
a kladivu, stříbrný byl v kouli. Nominoval se na VII.
letní olympiádu dětí a mládeže ČR v Plzni a repre-
zentuje Pardubický kraj. Na olympiádě startují
ještě 2 žáci ze ZŠ Zámecká, a to sprinterka a dál-
kařka A. Grulichová a Siegl v badmintonu. V kate-
gorii mladších žákyň krajské medaile přivezly
Švecová (stříbro v míčku a bronz v kouli) a No-
votná (bronz ve výšce).
V horském běhu na Lysou horu se J. Kovář nomi-
noval druhým místem na ME v běhu do vrchu
a poletí přes Lisabon do Funchalu na portugalský
ostrov Madeira, kde ho čeká 4. 7. juniorská trať
8 km s převýšením 800 m. Jáchym běhá do kopců,
a proto jsme ho postrádali při utkáních na dráze.
Zajímavým úspěchem je i 3. místo T. Kozáka
v kouli na mezinárodním Memoriálu L. Daňka
v Turnově. E. Maršálková hostuje v druholigové
soutěži za USK Praha a získává body za 2. místa
na sprinterských tratích.                     Petr Jonáš

Atletické okénko

RESTAURACE 
POD KLÁŠTEREM
LITOMYŠL
Pro tuto restauraci přijmeme 
nové pracovníky na tyto pozice:

1. Kuchař / šéfkuchař
Požadavky:  vyučen v oboru s praxí,
chuť pracovat

2. Pomocná kuchařka
3. Pracovní sílu na úklid restaurace
Nabízíme slušné pracovní
i platové podmínky
Kontakt na telefonním čísle:
602 712 703, 461 615 901
mail: pension@podklasterem.cz ,
nebo osobně na adrese provozovny:
B. Němcové 158, Litomyšl, 570 01

Mistrem kraje v orbě je Jan Boštík
Příprava na mistrovství republiky v orbě dopadla
v pátek 26. června na jedničku. Na poli  mezi Vid-
latou Sečí a Morašicemi se uskutečnilo 1. ote-
vřené Krajské mistrovství Pardubického kraje
v orbě. Soutěž obnovili po pětadvaceti letech
učitelé a studenti Střední zahradnické a tech-
nické školy z Litomyšle. Závodu se zúčastnili
studenti „zetešky”, mladí oráči z Čáslavi a z Ka-
menice na Vysočině. Kategorie veteránů měla
jednoho zástupce, a to Pavla Kocourka z Vy-
skeře, který oral se svým traktorem z roku 1939.
„S průběhem krajského kola jsme spokojení, při-
šli diváci, vyšlo i počasí. Byl to první ročník kraj-
ské soutěže a věříme, že bude základem na
příští rok pro další, kdy se připojí Ústecký kraj
a uspořádá soutěž v Peruci,” uvedl učitel Lukáš
Staněk z litomyšlské střední školy. V orbě
v pátek soutěžilo devět oráčů. Odborná porota
hodnotila pravidelnost provedení, zaklopení
rostlinných zbytků, hloubku a rozdrobenost
půdy. Mistrem kraje se stal Jan Boštík z Dolního
Újezdu, který studuje litomyšlskou školu. Jemu
náleží i celkové vítězství a titul Mistr kraje.

Krajskou soutěž v orbě uspořádalo ZD Dolní
Újezd, Společnost pro orbu, Střední škola zahrad-
nická a technická Litomyšl a obec Dolní Újezd.
Mistrovství České republiky v orbě se uskuteční
na poli u Dolního Újezdu 10. října 2015. Tradiční
návštěvnost tohoto závodu je okolo šesti tisíc
lidí.                    Text a foto Iveta Nádvorníková,

PR Mistrovství České republiky v orbě 2015
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H-UV v HRG – specifické vzdělávání
zaměstnanců tiskárny
Takový je název vzdělávacího projektu, který od
ledna 2014 do června 2015 realizovala společ-
nost HRG, spol. s r.o.
Prostřednictvím Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy EDUCA IV
HRG získalo z Evropského sociálního fondu
a rozpočtu ČR dotaci ve výši 874 880 Kč, která
byla určena na vzdělávání tiskařů pracujících na

tiskovém stroji s H-UV technologií od japonské
společnosti Komori – zařízení v České republice
ojedinělém.
Vzdělávací aktivity v rámci projektu absolvovalo
celkem 11 zaměstnanců, kteří obdrželi 37 certifi-
kátů o úspěšném absolvování dílčích kurzů.

PLACENÁ INZERCE

Hašení ohně i zásahová jednotka v akci
Policejní vrtulník přistál nad sportovní halou
před zraky desítek školáků v úterý 23. června.
Zahájil tak akci, při které se ve městě představily
složky integrovaného záchranného systému
(IZS) poprvé v tak velkém rozsahu. Na hřišti
střední zahradnické a technické školy prezento-
vali svoji techniku a dovednosti policisté, zá-
chranáři, hasiči a městští strážníci.  „Chtěli jsme
Litomyšlským, ale i dětem a lidem z okolních
vesnic, ukázat práci složek IZS,” uvedla mluvčí
svitavské policie Anna Štegnerová důvod konání
akce. 
A bylo se na co dívat. Kromě vozidel a uniforem
předvedli policisté výcvik psů a zásah proti uni-
kajícímu pachateli. „Děti si vše vyzkoušely a na
všechno si sáhly. Nejvíce je zajímala černá uni-
forma těžkooděnců,” řekla jedna z přítomných
policistek. Kluci a holky rovněž zkoumali poli-
cejní motocykl, který slouží převážně dopravním
policistům. Dozvěděli se také, jak mají přecházet
vozovku, že je důležité mít reflexní prvky. Sezná-
mili se rovněž s dopravními značkami. 
Přítomní pracovníci BESIPu s dětmi procvičili
i další pravidla provozu a nechali je vyzkoušet
speciální brýle, které simulují orientaci v pro-
storu po požití alkoholu. Největší fronta ovšem
stála u simulátoru nehody. Jaký je to pocit, když
se auto otočí a člověk zůstane bezmocný hlavou
dolů? „Nebylo to příjemné. Zdřevěněly mi nohy.
Na druhou stranu to ale byla skvělá zkušenost,
vyzkoušet si, jaké to je, kdybych někde narazila
a otočila se. Nedokážu si představit, že bych v té
chvíli neměla pásy,” popisovala zážitky ze simu-
látoru Johana Větrovská. 
Děti si užily akce hasičů. „Předvedli jsme dětem
ukázku s rozpáleným olejem na pánvi nebo vy-
prošťování zraněné osoby z havarovaného vo-
zidla. K vidění ale byla i nejmodernější technika
profesionálních hasičů z Litomyšle a ze Svitav,”

přiblížila Vendula Horáková, mluvčí Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje. Dobro-
volní hasiči z Desné pro změnu předvedli po-
žární útok. 
Při Dni IZS se přihodila dokonce i opravdová do-
pravní nehoda, kdy se automobil obrátil na bok.
Děti netrpělivě očekávaly, až se hasiči vrátí, aby
jim ukázali, co při skutečném zásahu prováděli.
Je tedy vidět, že hasiči jsou stále v plné pohoto-
vosti. „Jsme neustále ve střehu, 24 hodin denně,
365 dní v roce,” poznamenala Vendula Horá-
ková. 
Záchranáři kromě ošetření a odvozu zraněného
nechali děti nahlédnout do sanitního vozu. „Vi-
děla jsem záchranku a hasiče. Nejvíc se mi líbilo,
když hasili v hrnci oheň. Překvapilo mě i, jak zá-
chranáři ošetřují zraněné lidi. Byla jsem se po-
dívat i u policistů. Pejsci byli dobří,” řekla
Maruška Soukupová.
Den IZS nebyl v Litomyšli určitě naposled.
„Předpokládáme, že ho zopakujeme. Příští rok
se setkáme ve Svitavách, poté v Litomyšli,” při-
slíbila Anna Štegnerová. Záležet však bude také
na zájmu veřejnosti. 

Text a foto Petr Šilar

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 4. 7. MUDr. Sláma
Ne 5. 7. MUDr. Sláma  
Po 6. 7. MUDr. Slavík
So 11. 7. MUDr. Slavík
Ne 12. 7. MUDr. Koza
So 18. 7. MUDr. Přichystalová
Ne 19. 7. MUDr. Přichystalová
So 25. 7. MUDr. Sláma
Ne 26. 7. MUDr. Koza
So 1. 8. MUDr. Slavík
Ne 2. 8. lékař neuveden

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 7. MUDr. Beňová                       
Ne 5. 7. MUDr. Filová                                
Po 6. 7. MUDr. Filová
So 11. 7. MUDr. Hájková
Ne 12. 7. MUDr. Jílková
So 18. 7. MUDr. Filová 
Ne 19. 7. MUDr. Kopecká
So 25. 7. MUDr. Mareš
Ne 26. 7. MUDr. Papoušková
So 1. 8. MUDr. Pecinová
Ne 2. 8. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
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
So 11. 7. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 12. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 7. U Nemocnice 461615617
Ne 19. 7. Ústavní lékárna 461 655 530
So 25. 7. U Slunce, 461 612 678
Ne 26. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 1. 8. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 2. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
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
11.-12. 7. MUDr. Peter Novák
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
18.-19. 7. MUDr. Vladimír Oliva
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
25.-26. 7. MUDr. Jana Pokorná 
Litomyšl, 9. května 809, tel. 461 615 414
1.-2. 8. MUDr. Jitka Sejkorová
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501

ROZPIS SLUŽEB

• 11. 7. koncert Jakuba Vaníčka od 20.00
• Grilování Pá a So (za hezkého počasí)
• Akce na baru
• 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:

FCHL pořádá v Lidovém domě

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

začátečníci:  od 19. září
mírně pokročilí: od 24. října

SLEVA KURZOVNÉHO
pro účastníky obou kurzů

učitel tance Ing. Jan Lexman

přihlášky: lidovydum@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

461 619 183, 731 460 663
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Změny v SPMP Litomyšl
SPMP neboli Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením působí v Litomyšli již od roku
1996. Za tuto dobu uskutečnila řadu akcí pro ro-
diny s dětmi s mentálním a kombinovaným po-
stižením, v rámci kterých se snaží obohatit jejich
životy o smysluplné volnočasové aktivity (bow-

ling, plavání v krytém bazénu, návštěvy kin, kon-
certů, výlety, …). Naším přáním a cílem je, aby
tyto rodiny nebyly izolovány od běžného dění a
měly také možnost žít všestranným společen-
ským životem. 
Rok 2015 je v SPMP svým způsobem přelomový
a to nejen v Litomyšli, ale také na celorepubli-
kové úrovni. V únoru proběhla výroční členská
schůze, na které bylo, kromě schválení nového
statusu na pobočný spolek Litomyšl, voleno po
letech také nové vedení spolku. S volbou nového
vedení souvisí i ukončení působení toho starého
v čele s Mgr. Vítězslavou Borovičkovou a Mgr.
Annou Vrchotovou, kterým patří velký dík za je-
jich dlouholetou práci přinášející radost mnoha
lidem.
Dík však patří nejen jim, ale také řadě dobrovol-
níků, sponzorů a příznivců, kteří se na naší čin-
nosti podílejí a bez kterých by to bylo o mnoho
složitější. 
Pokud byste měli zájem se o nás dozvědět více,
pomoci nám nebo se přijít podívat na některou
z našich akcí, můžete navštívit naše internetové
stránky http://spmp-litomysl.webnode.cz, kde
najdete více informací.
Přejeme všem svým členům krásné léto plné
slunce, odpočinku a dobré nálady.

Mgr. Petra Čižinská, DiS., 
předsedkyně SPMP Litomyšl

Město Litomyšl nabízí k pronájmu:

Z nebytové prostory v kočárovně
včetně vybavení a pozemku na venkovní terasu za účelem zajišťování občer-
stvení a zázemí pro program Škola na zámku, dětský program, výstavy, kon-
certy a jiné kulturní akce, jejich účastníky a návštěvníky zámeckého návrší

Z nebytové prostory v pivovaru
včetně vybavení – 3 apartmány za účelem krátkodobého ubytování

Z nebytové prostory v pivovaru 
včetně vybavení – bezbariérový pokoj, technické zázemí, kuchyňka a klubovny
za účelem krátkodobého ubytování

Všechny podmínky a podrobnosti týkající se pronájmů jsou uvedeny ve zveřej-
nění záměru pronájmu a přiložených vzorových nájemních smlouvách, které
jsou zveřejněny na www.litomysl.cz v sekci Podnikatel – Prostory k pronajmutí.

Pronájmy 
na zámeckém návrší 
v Litomyšli

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

Bohuňovice - prodej zem. statku po částečné rekon-
strukci, obytná část 8+1, 3 stodoly, garáž, Vhodný k byd-
lení i ke komerčním účelům. Kompletně vyklizený.
PENB G. Č. 1144. Cena: 590 000,- Kč
Litomyšl – prodej stavebních parcel pro stavbu RD
v lokalitě U Prokopa. Inž.sítě jsou kompletně zainvesto-
vané. Nejnižší cena pozemků v Litomyšli. V případě
zájmu zajistíme stavbu domu na klíč dle Vašeho přání. 
Č. 1143. Cena: 1150,- Kč/m2

Litomyšl – pronájem obchodu 51 m2 s výlohou v přízemí
domu na frekventovaném místě. Vytápění a ohřev vody
plyn. kotlem. Vhodné pro obchod nebo služby.
Č. 1136. Cena: info v RK
Jedlová – prodej stylové chalupy 4+kk se zahradou
2329 m2 v krajinné oblasti nedaleko hradu Svojanov. ÚT
na pevná paliva nebo plyn, elektro, obecní vodovod.
Atraktivní prostředí k rekreaci. PENB G.
Č. 1135. Cena: info v RK
Horní Jelení – prodej staršího RD 3+1 s malou zahrád-
kou blízko centra města. Dům po částečné rekonstrukci.
Napojen na veřejný vodovod a kanalizaci, plyn do HUP.
Oblíbená turistická oblast.
Č. 1141. Cena: 700 000,- Kč
Strážná – prodej menší rekreační chalupy po částečné
rekonstrukci v klidné obci na pomezí Orlických hor.
Napojena na el. energii, vlastní studna, zahrada 299 m2.
Možno i k trvalému bydlení. PENB G.
Č. 1138. Cena: 490 000,- 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. PENB F/523.
Č. 1109. Cena: 695 000,- Kč
Polička – prodej zděného bytu 2+1 v I. NP ve výborném
stavu. Nová plastová okna, vytápění plynovou kotelnou
v domě, nízké náklady na bydlení. PENB G.
Č. 1098. Cena: 850 000,- Kč
Žamberk – prodej pěkného družstevního bytu 1+1 (38
m2) s balkonem v 6.NP. Byt je po celkové rekonstrukci,
panel. dům revitalizovaný s výtahem. Možný převod do
vlastnictví. Č. 1145. Cena: info v RK
Budislav – prodej chalupy 3+1 v původním stavu v cen-
tru obce. Větší stodola, zachovalý původní sklep
z pískovce, zahrada 505 m2. PENB G. 
Č. 1047. Výrazná sleva!. Cena: 395 000,- Kč
Svinná – prodej pozemku 1981 m2 v oblíbené turistické
oblasti nedaleko Kozlova. Dle územního plánu určen ke
stavbě RD venkovského charakteru, inž. sítě na hranici
pozemku. Cena k jednání.
Č. 1040. SLEVA! Cena: 160 000,- Kč
Lezník u Poličky – prodej RD 4+1, navazující zeměděl-
skou částí, větší garáží a zahradou. Napojen na obecní
vodovod, elektřinu, ÚT na tuhá paliva. Výborné autobu-
sové spojení do Poličky i Litomyšle. PENB G.
Č. 975. Výrazná sleva! Cena: 850 000,- Kč
Moravská Třebová – prodej zděného družstevního
bytu 3+1 (67 m2) ve II.NP. Nová kuch.linka, okna plast.,
v chodbě vestavěné skříně. Slunný byt, klidná lokalita.
Anuita splacena, lze převést do vlastnictví.
Č. 1118. SLEVA!. Cena: 899 000,- Kč
Janov – prodej slunné pozemkové parcely o výměře
1188 m2 v klidné části obce s výhledem na rybník. Inž.
sítě na hranici pozemku. Po změně územního plánu
i k trvalému bydlení. Č. 955. Cena: 80,- Kč/m2

Firma Ravenala a.s.
Suchá Lhota 
zabývající se nábytkářskou výrobou

Přijme: 
• truhláře
• pomocné truhláře, 

vhodné i pro ženy
• obsluhu CNC stroje
na pobočku Suchá Lhota a Litomyšl
Kontakt: 461 616 656, 604 217 311

Do 13. července 2015 je možno podávat připo-
mínky k návrhu nového železničního jízdního
řádu na období 2015/2016. Návrh je zveřejněn
na webových stránkách Pardubického kraje na
www.pardubickykraj.cz / Dopravní obslužnost /
Návrh ŽJŘ 2015/2016. Zasílání připomínek k ná-
vrhu jízdního řádu je možné pouze na emailové
adresy: jiri.palka@pardubickykraj.cz nebo
leos.beran@pardubickykraj.cz. Do předmětu
zprávy, prosím, uveďte: Připomínky k návrhu ŽJŘ
15/16. Připomínky je možno zaslat také na jaro-
mir.drabek@litomysl.cz nebo odevzdat osobně
nebo písemně na MěÚ Litomyšl, Odbor místního
a silničního hospodářství - Jaromír Drábek nebo
Pavel Jiráň - v termínu do 10. července 2015.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Návrh železničního
jízdního řádu
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SVITAVY
• 9. července od 17.00 hod. / park J. Palacha
Petr Sovič & Golden Big Band Praha – koncert, Só-
listka Z. Vlčeková.
• 11. července od 13.00 hod. / náměstí Míru 
Pivní slavnosti a výstava historických vozidel – vy-
stoupí Madam, Fly Fish, Vltava, Syfon, Covers for Flo-
vers, Totální nasazení.
• 24.–25. července / areál rybníku Rosnička
Rosnička 2015 – 5. ročník hudebního festivalu, vy-
stoupí Midi Lidi, WWW, Vec, Dreadsquad, Current
Value, Tom Holič, Subject Lost atd.
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 4.–5. července / areál hradu Svojanov
Královské slavnosti na Svojanově
• 10.–11. července / městský park
Colour Meeting – multižánrový hudební festival
• 7.–12. července / věž kostela sv. Jakuba
a Centrum B.  Martinů

Život ve věži – kostýmové prohlídky rodné světničky
B. Martinů

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 12. července od 16.00 hod. / zámecké nádvoří
Hrajeme si s pohádkou – představení pro děti
• 19. července od 17.00 hod. / dvorana muzea
Taneční podvečer s cimbálovou muzikou
• 25. července od 14.00 hod. / nádvoří zámku
Moravskotřebovský bramborák – folkový festival 

VYSOKÉ MÝTO
• 9. července a 23. července od 17.00 hod. /
nám. Přemysla Otakara II.
Tradiční letní promenádní koncert – koncerty de-
chové hudby
• 21. června – 30. srpna /regionální muzeum
Pod africkým sluncem – africké kmenové umění
a český primitivismus. Výstava představuje sběratel-
sky vyhledávané artefakty.
• 5. června – 31. srpna / Muzeum českého karosářství
Umění a elegance karoserie – výstava V. Hejdové
mezi exponáty Muzea českého karosářství.
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE
Vydařený 10. ročník Litomyšl streetball
Na 165 účastníků z 20 měst zavítalo během ví-
kendu 13. a 14. června 2015 do Litomyšle, aby
porovnalo své basketbalové dovednosti v jubi-
lejním 10. ročníku streetballového turnaje. Stejně
jako při loňské premiéře se i letos akce konala
na zimním stadionu, kde je přes léto položený
povrch pro inline hokej a ukazuje se jako velice
vhodný i pro sálové sporty.
V sobotu byla na programu kategorie dospělých,
tedy mužů, žen a nově i vozíčkářů. Právě tato no-
vinka byla všemi velice pozitivně vnímána a byla
zajímavým zpestřením i proto, že si všichni
ostatní hráči i diváci měli možnost vyzkoušet,
jaké to je hrát basketbal na vozíku. V ženské ka-
tegorii se z vítězství radoval litomyšlský tým
Wings, v mužích si v play-off nejlépe vedl tým
Ballers Hořice a mezi vozíčkáři triumfoval pardu-
bický tým s názvem Kostomlaty.

V neděli přišly na řadu děti ve věku 9 až 15 let,
které bojovaly v pěti kategoriích. Pravě dětská
část turnaje se tradičně těší veliké oblibě
a zájmu týmů, a tak nám pomalu plocha s šesti
kurty začíná být malá. Vše se ale zvládlo a uvi-
díme, co vymyslíme na příští ročník. Mezi nej-
mladšími, tedy v kategorii mixů U10, zvítězil ve
finále domácí tým Parťáci. V mixech U12 vystou-
pal na první příčku tým tvořený především na-
šimi hráči, který nesl název Beránci 123.
V chlapcích U13 byli nejlepší pražští Dangerous
shark a U15 ovládli kluci z Vysokého Mýta hrající
pod názvem Los Mejtos. Pátou kategorií byly
dívky U15 a těm vévodily havlíčkobrodské Ilumi-
nátorky.
Během turnaje se uskutečnilo také mnoho do-
provodných soutěží, a to především ve střelbě.
Největší ohlas však sklidila další letošní novinka,
kterou byla soutěž ve smečování nejmladších
dětí na nízký plastový koš. Příjemným zpestře-
ním byla také taneční vystoupení místního stu-
dia Éra.
Desáté narozeniny turnaje, který spolupořádá
občanské sdružení Litomyšl streetball a ba-
sketbalový klub Litomyšl, jsme oslavili ve vel-
kém stylu a už nyní se těšíme na ročník 11., na
který bychom si chtěli připravit opět nějaké no-
vinky. Přejeme všem milovníkům oranžového
míše a bezedných košů krásné prázdniny a po-
hodové léto.

Martin Šorf, předseda basketbalového klubu,
foto Petr Šilar

Inzerce
Hledám pronájem malého bytu v centru Lito-
myšle pro jednu osobu v pracovních dnech.
Nejraději po rekonstrukci a v okolí Smetanova
náměstí. Nejpozději od 0915. Tel. 777 341 883 •
Koupím starší filmové plakáty českých a slo-
venských filmů, celé sbírky – větší množství –
pozůstalost po sběrateli nebo ze zrušených kin.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info:
tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: tiskarna@ko-
murka.cz. • Prodám málo používaný jídelní dře-
věný stůl. Cena 700 Kč. Tel.: 732 688 037. •
Nabízím: polici z lamina ve světlé barvě – jako
nová, cena 350 Kč, krabici nahraných MC kazet
– 45 ks různé, cena 250 Kč; krabici CD a DVD –
různé, krabice knížek – různé, za vaši cenu. Tel.
739 307 646. • Nabídněte starý dobový sklení-
ček ze 40.-60. let. Možné i starší. Tel. 739 307
646. • Prodám hudební skříň Humoreska –
rádio, gramofon z r. 1970, cep z r. 1940, staro-
žitný plyšový koberec s modrými květy, muše-
línový přehoz přes manž. postele, bílé kvalitní
nepoužité damaškové povlečení + bavl. Prostě-
radla, dřevěné žebříky, kruhadlo na zelí, umy-
vadlo bílé – délka 40cm + sifon – 2 ks, 2
hmoždíře s paličkou z mosazi, výška – 10,5 cm,
9,5 cm, kratinu, polystyrénová izolační deska (5
ks) 100x100 cm, tloušťka 4 cm. Tel.: 607 744 568.

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
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 2. – 4. července / 
Masarykovo náměstí a ulice města,
bojiště Chlum 1866 
149. výročí bitvy u Hradce Králové: Königgrätz
1866 – slavnostní přehlídky, koncerty historických
muzik, kulturní program, interaktivní předváděcí
akce, polní ležení, dělostřelectvo, pyrotechnika

CHEB
• 11. července od 20.00 hod. / areál Krajinky v Chebu
Katapult - Retro Tour 2015: 40 let (1975–2015)
Předkapela BLACKMAILERS

JINDŘICHŮV HRADEC
• 25. července / centrum města – městský park
Husité hurá na Hradec – akce pro rodiny s dětmi –
metání husitským prakem, kejklíř, molitanová bitva,
divadelní představení o mistru Janu Husovi, lovecké
kratochvíle, ohňová show… 

KUTNÁ HORA
• 10. – 12. července
Creepy Teepee – festival alternativní hudby soustře-
děný na nejaktuálnější dění na hudební scéně, který
hudbu cíleně propojuje s vizuálním uměním.

POLIČKA
• 10. – 11. července 
Colour Meeting Polička – mezinárodní multikulturní
festival v jedinečném prostředí poličského parku
u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský
koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ
• 24. července – 9. srpna
Prázdniny v Telči a Parní léto – koncerty, tvůrčí
dílny, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Ex-
pozice historie železniční dopravy.

TŘEBOŇ
• 6. – 11. července 
12. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Tře-
boňská nocturna – koncerty na atraktivních mís-
tech, světoví umělci, výjimečné kulturní zážitky.

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE
Úspěšný půlrok Letecko-modelářského
klubu Litomyšl
Letošní soutěžní rok jsme se
žáky začali 1. ledna „Zimní ligou
házedel ve Svitavách. Po pěti
kolech, které skončily 7. března,
se jako jediný Jarda Halouska
(na fotografii se svým úspěš-
ným modelem s rozpětím křídel
2,2 m) umístil na 4. příčce. Dále
18. dubna v Ústí nad Orlicí sta-
nul za náročných povětrnost-
ních podmínek na 6. místě.
Svůj dosavadní letošní úspěch
završil na Krajské soutěži mlá-
deže volně létajících modelů
v Jihlavě 31. května. V kategorii
F1A vybojoval 2. místo se ztrá-
tou 35 bodů na prvního. Tím
splnil limit k postupu
mistrovství republiky mládeže,
které se bude letos konat 19.
září v Hořicích. Soutěžit bude
kolem sto žáků a juniorů. Jarda
z Cerekvice nad Loučnou jako
poslední mohykán v této kate-
gorii uzavře svoji pětiletou
úspěšnou propagaci města a klubu. Smutně
konstatuji, že tyto „laciné” kategorie už nebudou
mít po 45 letech trvání klubu své následovníky. 
Náš klub má i jiná želízka v ohni. Úspěšně v sou-
těžích létají v kategorii rádiem řízených modelů.
Za povšimnutí stojí výsledky v kategorii F3J žáka
4. třídy v Sebranicích, který je členem klubu.
Jarda Vostřel ml. Získal 9. května v Podhořanech
2. místo za svým otcem a trenérem této katego-
rie Jaroslavem Vostřelem. Na evropském poháru
30. května v Holiči získali otec čtvrté a syn třetí
místo. V Náchodě na zápočtové soutěži získal
Jaroslav Vostřel mladší třetí místo a jeho otec
druhé. Na světovém poháru v Podhořanech 6.

a 7. června pak čtvrté a deváté
místo. Tímto syn přelétává
svého učitele (otce). Musím
podotknout, že tyto modely
mají rozpětí až tři a půl metru
a hmotnost tři kilogramy. Je-
jich rychlost se pohybuje
kolem 100 km/h.
Další náročnou kategorií F3B
jsou modely létající za pomoci
proudění větru na svah. Tyto
modely o rozpětí křídel tři
a půl metru, hmotností až čtyř
kilogramů, dosahují rychlosti
až 150 km/h létají i ve větru
o rychlosti 15 m/s. Zde je
úspěch podmíněn znalostí te-
rénu, soustředěním pilota
a letovými zkušenostmi. Náš
soutěžní tým reprezentoval
Českou republiku 10. až 12.
dubna ve světovém poháru
v Rané u Loun. Radek Plch
zde obsadil první místo a Vác-
lav Vojtíšek třetí. Dvakrát se

zúčastnili mezinárodní soutěže v Rakousku.
Radek získal dvě prvenství a Václav obsadil třetí
a páté místo. Do tohoto týmu patří i juniorka
Jana Vojtíšková.
Myslím, že náš klub dobře reprezentuje město
i Českou republiku. Soutěžní klání musí splňovat
veškerá mezinárodní pravidla a řády jako ostatní
kolektivní sporty. Je smutné, že ze strany města
je tomu věnována malá pozornost. Jako další
činnost je účast na historických besedách
v oboru letectví, které jsou důležitým opaková-
ním připomínání paměti národa.

Za LMK Litomyšl text
a foto Jindřich Krčmář

Úspěšný poslední mohykán Jarda
Holouska se svým neméně úspěš-
ným modelem o rozpětí 2,2 metru. 

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

AJURVÉDSKÉ TERAPIE TARANI
SALON MANGALA

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

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. 602 245 393,                      Těšíme se na Vás 

Katka Motáková a tým instruktorů.
PLACENÁ INZERCE
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skutečná ,palba’ - v průměru to dělá 220 km/h. In-
formace, pokyny dostávám do přilby od Spottera
(navigátor) pochopitelně v angličtině a jako nová-
ček si na vše teprve zvykám. Už jsem dostal z boku
i jednu tvrdou ránu, auto (Ford Mustang) bylo
hodně poškozené, ale mechanici to dali naštěstí
do druhého dne dohromady,” řekl po Holandsku
své první dojmy Doubek, který závodí i nadále
v barvách Orion Racing Litomyšl, ale techniku mu
zajišťuje agilní rakouská stáj Dexvet Renaeur.
Třetí klání se odehrálo 5.-7. června na legendární
dráze v anglickém Brands Hatch Circuit. Tady se
už Martin cítil lépe, protože to nebyl ovál, ale kla-
sická dráha, na kterou je přirozeně z motokár více
zvyklý. V samotném závodě se postupně propra-

Motokáru vyměnil za automobil a sbírá zkušenosti 
Dvacetiletý Martin Doubek začínal v šesti letech
svoji jezdeckou kariéru na motokárách. Od té
doby prošel všemi věkovými kubaturami a v nich
postupně vybojoval dva tituly mistra ČR. V zahra-
ničí jezdil jak Evropu, tak i světový šampionát. Do-
konce se stal i vicemistrem prestižního podniku –
Asie Junior (Macao).  Motokárám se věnoval dlou-
hých 15 let a reprezentoval tým v barvách lito-
myšlského Orion Racing.
Letos ale přišla velká změna, Martin totiž vyměnil
motokáry za okruhové závody, konkrétně naskočil
jako nováček do evropské NASCAR Whelen Euro
Series – Elite 2. První klání ve Španělsku musel
kvůli nemoci vynechat, ale v Holandsku 22.-24.
května si už odbyl premiéru. Ve třídě Elite 2 se zde
sjelo celkem třicet borců a Martin jako nováček ob-
sadil v sobotu (po karambolu) 14. a v neděli 12.
místo. „Jelo se tady na ovále ve třech řadách – ne-

coval na dvanáctou příčku a v neděli z toho byla
dokonce už elitní společnost – zásluhou sedmé
pozice. „Z mého pohledu už to zde bylo mnohem
lepší, sbírám nové zkušenosti a také s autem se
postupně více sžívám. Byl to tady neskutečný ví-
kend, pro lidi velká zábava, která nesla název
American Fest, na hlavní závod Elite 1 (zde jsou
profesionálové) a Elite 2 (možnost postupu k pro-
fíkům) se přišlo podívat na sto tisíc příznivců,” po-
dotkl po Anglii nadšený Doubek.
Seriál NASCAR Euro Whelen 2015 pro nás pokra-
čuje 11.-13. září v italské Magione Circuit a 2.-4.
října v Zolder Circuit (Belgie).

Za Orion Racing Team Litomyšl Petr Kovář,
foto archiv Orion racing Litomyšl

Mladší přípravka zakončila fotbalovou
sezónu 2014/2015 vítězně!
V úterý 16. června se na stadionu na Černé hoře
uskutečnilo poslední fotbalové utkání letošní se-
zóny mladší přípravky. K tomuto zápasu si pří-
pravka pozvala silný tým složený z řad rodičů.
I přes značný výškový rozdíl se kluci soupeře ne-
zalekli a od prvních minut srdnatě bojovali
o každý míč. V průběhu zápasu se projevila větší
sehranost malých fotbalistů a na konci zápasu
se tak mohli radovat ze zaslouženého vítězství
v poměru 6:3. Po zápase pak přišlo na řadu
předávání medailí, diplomů a závěrečné zhod-
nocení sezóny zakončené chutným občerstve-
ním v hospůdce Na Výsluní. Poslední zápas se
prostě vydařil a všichni aktéři si ho náležitě užili.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastně-
ným hráčům za předvedený výkon, divákům za
vytvoření té správné fotbalové atmosféry a za-
městnancům hospůdky Na Výsluní za perfektní
obsluhu. Věřím, že příští sezóna bude pro mladší

přípravku úspěšná a že se i nadále budou
všichni fotbalem bavit.
Krásné slunné prázdniny bez nehod a v nové se-
zóně se na všechny budou těšit trenéři.

A. Hloušek, L. Knap, foto archiv oddílu 

Z litomyšlské minikopané
V pátek 12. června vyvrcholila sezóna litomyšl-
ské minikopané. Nejdříve se hrálo o třetí místo.
K tomuto zápasu proti sobě nastoupila mužstva
SK Slavia a Restaurace U Kolji. „Koljovcům” se
podařilo získat jejich historicky nejvyšší umístění
v lize, když Slavii porazili, a stanuli tak na bron-
zovém stupínku. 
Pozornost diváků se však upínala na následující
zápas, ve kterém se o titul setkali tradiční riva-
lové Sokol Tokyjo a SK Litomyšl. Celoroční prů-
běh ligy favorizoval spíše hráče Tokyja, kteří
svou roli favorita splnili do puntíku a porazili SK
Litomyšl 3:0. Tímto vítězstvím se tak kvalifikovali
na celorepublikový Pohár vítězů pohárů, který se
koná 4. července  na fotbalovém stadionu na
Černé hoře. Přijďte zafandit místním borcům
a podívat se na kvalitní minikopanou.
Výsledky ligy minikopané ročník 2014/2015:
1. Sokol Tokyjo, 2. SK Litomyšl, 3. Restaurace
U Kolji, 4. SK Slavia, 5. Taurus Trans, 6. Slavoj

Ahoj, 7. Sedliště, 8. VH Tržek, 9. Combo, 10. T&T
Trade, 11. Mlaďáci, 12. AC Dárečci.
Nejlepším střelcem v této sezóně se stal Petr
Kundera z týmu Restaurace U Kolji

Jiří Gult, foto Petr Šilar

 Městský bazén, tel. 461 315 011
V období červenec – srpen otevřeno pouze pokud je
zavřeno venkovní koupaliště. www.bazen-litomysl.cz

 Koupaliště, tel. 461 315 011  
Koupaliště v provozu do 31. 8. 2015.
K dispozici malý 25metrový bazén se solárním pří-
hřevem vody, 50metrový bazén a tobogán. Provozní
doba denně od 9.00 do 20.00 hod. V případě nepří-
znivého počasí bude zavřeno a otevřen krytý bazén.
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

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

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volej-
bal, plážový volejbal, nohejbal
Po-Ne 8.00-22.00
Út 18.00-19.30 – cvičení Jógy Kundalini s Hanou Vít-
kovou, cena 150 Kč
Více informací na tel. 603 342 345 a na www.sport-
centrum-litomyšl.cz

 Litomyšlská Stiga-liga každé úterý od 17.30 na
obecním úřadě v Benátkách

SPORT, CVIČENÍ

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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Sportcentrum zve
do svého areálu
Srdečně zveme všechny sportovní nadšence do
areálu Sportcentra Litomyšl, kde jsme pro vás
otevřeli 4 nové badmintonové kurty. K dispozici
jsou rovněž tenisové a squashové kurty či bow-
lingové dráhy. Občerstvit se můžete v restauraci
s nově otevřenou venkovní terasou.
Online rezervace:
www.sportcentrum-litomysl.cz.
Těšíme se na vás.                          PLACENÁ INZERCE

Velká cena Litomyšle přilákala desítky jezdců
Na kolbiště Jezdeckého klubu Hřebčín Suchá se
sjeli o prvním červnovém víkendu parkuroví
jezdci se svými koňmi. Hlavním důvodem bylo
páté kvalifikační kolo Českého skokového po-
háru, do kterého se přihlásilo pětatřicet dvojic.
Za domácí závodil Rudolf Doležal s Larou Croft.
Do desetičlenného finále hlavního závodu po-
stoupil sice z posledního místa, ale díky bez-
chybnému výkonu se posunul na sedmou

příčku. Vítězem se v Litomyšli stal Jaroslav Jindra
a s Qentinem, který nejenže jel bez chyb, ale
také nejrychleji. Zkušený jezdec tak navázal na
úspěchy, kterých v Litomyšli dosáhl v předcho-
zích letech. „Základní kolo bylo obtížné přede-
vším poslední pasáží s dvojskokem. Celkově bylo
techničtější než předešlé Velké ceny. Naopak fi-
nále postavil Robert Smékal o něco lehčí, ale
bylo tam mnoho možností, jak si zkrátit trasu.
Tím soutěž byla atraktivnější i pro diváky,” oko-
mentoval parkur Jaroslav Jindra. 
Diváci však měli možnost vidět i skvělé jízdy v po-
dání členů jezdeckého klubu ze Suché. Ve finále
amatérského poháru vyhrála s Mozaikou Dana
Beranová a v závodě Czech Junior Cup předvedla

obdivuhodný výkon Sára Finsterle. Ve finále jela
tři koně. Zvítězila s Elektrou a v sedle Eurydiky při-
dala třetí místo. „Věřila jsem nejvíce asi Venezii,
naopak nejméně jsem si v rozeskakování věřila
s Elektrou. Moc mile mě však překvapila. Je skvělé,
že se nám podařilo letos již podruhé zvítězit,” po-
psala své pocity po závodě domácí jezdkyně. 
Vítězství si připsali domácí jezdci však mnohem
více. V dílčích soutěžích uspěli i Pavel Dlouhý
s Ofélií 1 a Jiří Skřivan s Lavally. Organizátoři vy-
dařené akce se museli potýkat s horkým poča-
sím, ale vše zvládli. „Jsem nadmíru spokojen. Vše
dopadlo, jak mělo, a to i díky sponzorům,” řekl
po závodech jezdec a ředitel závodu Jiří Skřivan.

Text a foto Petr Šilar

K narozeninám si nadělí nové hřiště
Bikepark Litomyšl letos oslavuje 10. narozeniny
od svého vzniku. Jeho členové chystají za pod-
pory města Litomyšl ke kulatému výročí rozsá-
hlou opravu a rekonstrukci, která je v tuto chvíli
již nevyhnutelná. Místo, kde můžete zhlédnout
jezdce na rampách a dalších překážkách, je již
šestým rokem venku mezi areálem zimního sta-
dionu a bývalé střelnice a na jeho stavu se tak
výrazně podepisují povětrnostní vlivy a střídání
čtyř ročních období. 
O opravu se převážně o víkendech postarají čle-
nové bikeparku a provoz by měl být omezen mini-
málně. „Hotovo bychom chtěli vše mít do 8. srpna,
neboť se v areálu budou konat závody „OFF THE
WALL JAM vol. 2”, na které všechny zveme,” řekl
Zdeněk Nepraš z Bikeparku v Litomyšli. 
Opravený areál není jediným dárkem pro pří-
znivce adrenalinu na kole. Z mistrovství České
republiky, které se konalo v rámci závodů Bike
Hall Contest v Trutnově, se Zdeňku Peškovi (na

fotografii uprostřed) v kategorii BMX Pro poda-
řilo získat pro Litomyšl titul v této disciplíně.
Úspěch měl také Matěj Nepraš, který skončil na
4. místě v kategorii MTB.

-red-, foto dirtbiker.cz



4.-6. 7. So-Po 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
1. 8. So 10.30 Letní mítink s memoriály – atletika • Městský stadon Černá hora
8. 8. So Off the Wall Jam Vol. 2 – závody v zrekonstruovaném areálu • Bike park
      13.00 Litomyšlský triatlon – 21. ročník, jednotlivci nebo tříčlenná družstva • Nedošín

KAM ZA SPORTEM
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Nepovedená sezóna litomyšlského dospělého fotbalu
O předposledním červnovém víkendu skončil
mistrovský fotbalový ročník 2014/2015, který se
do historie kopané v našem městě zapíše všeli-
jak, ale co se týče kategorie mužů, tak rozhodně
nikoli pozitivně.
Pro A družstvo totiž znamenal sestup z kraj-
ského přeboru do I. A třídy ze čtrnáctého místa
konečné tabulky. Vzhledem k tomu, že uhrálo
v patnácti jarních kolech pouhých deset bodů,

není se ani čemu divit. V součtu s podzimními
osmnácti to zkrátka nemohlo na nic lepšího sta-
čit. Ve většině zápasů byly v podání litomyšl-
ských hráčů k vidění nepovedené výkony
s řadou chyb, které nezůstaly bez trestu. V po-
řadí za sebou nechali jen slabé celky Horního Je-
lení a Pardubiček, což bylo na záchranu málo,
tím spíše, že právě Pardubičkám v jednom z klí-
čových duelů podlehli. Na rozdíl od konkurentů

se celek nedokázal v rozhodujících pasážích
zvednout a zabrat, takže jeho osud byl zpeče-
těn. Třetí nejhorší defenziva krajského přeboru,
která inkasovala 79 branek, byla jednou ze zá-
kladních příčin sestupu, který se před rokem
ještě povedlo na poslední chvíli odvrátit, ale
letos už pohříchu nikoli.
Se špatnou formou áčka jakoby se svezl i re-
zervní tým v okresním přeboru, který nakonec
dopadl úplně stejně, tedy sestupem ze třetího
místa od konce. Nová sezona se však tohoto ko-
lektivu nebude týkat, neboť vedení oddílu jej do
soutěže již nepřihlásilo. Předchozí řádky tedy
jasně naznačily, že Jiskra se neprezentovala ani
trochu úspěšně a bude mít v dalším období
hodně co zlepšovat.
Radost tak do řad litomyšlských fotbalistů při-
nesly alespoň mládežnické celky. Dorostenci
odehráli velice náročnou sezonou v kvalitním vý-
chodočeském přeboru plném klubů se zkuše-
nostmi z celostátní ligy. Celkový zisk třiatřiceti
bodů je z tohoto pohledu nadmíru solidní, a pro-
tože tým zůstává do dalšího ročníku v převážně
většině pohromadě, je zde předpoklad jeho dal-
šího výkonnostního růstu, jenž by se měl časem
projevit i v týmu mužů. Kvalitní hru předváděla
rovněž obě žákovská družstva, zejména to starší
se zařadilo mezi špičku Pardubického kraje jak
v poháru, tak v mistrovské soutěži. Nelze zapo-
menout ani na dvě družstva elévů, která si ve
svých utkáních vedla se střídavými úspěchy, ale
hlavně získávala potřebné zkušenosti a fotba-
lové dovednosti, které v budoucnu zúročí. 

Radek Halva, foto Petr Šilar

K vítězství chybělo málo

Nábor do 
tenisové školy
Sportcentrum a SCL Akademie Litomyšl vás
zvou na TENISOVÝ NÁBOR DĚTÍ. Tenisová ško-
lička je vhodná pro děti již od 4 let věku. Přijďte
se podívat na tenisové kurty, seznámit se
s cílem naší tenisové školičky i profesionálními
trenéry. 
V případě zájmu je možné se hlásit po celý čer-
venec 2015 v restauraci Sportcentra.

Zuzana Nečasová

Domácí stáj slavila úspěch 
v Jezdeckých hrách 
Týden po Velké ceně Litomyšle 2015 se konalo
na Suché 3. kolo Jezdeckých her pro děti, dopro-
vázené krásným počasím a opět velmi bohatou
účastí. Sobota 13. června měla na programu šest
soutěží od jízd zručnosti až po parkur 80 cm. 
Prvním vítězem se stal mezi 31 dvojicemi jeden
z mála chlapců – Štěpán Vrabec s Nelou (Stáj
DHh Ranch Křižanov). Druhá soutěž jízda zruč-
nosti se skoky měla 29 účastníků a prvenství zí-
skala jedna z nejzkušenějších dvojic Maruška
Slušná s Nikitou (Stáj Slušný). Domácí barvy sla-
vily úspěch v první skokové soutěži – parkuru 40
cm, kde zvítězila 12letá Lucie Koutníková – Sefi
(JK hřebčín Suchá).  Stejně jako před měsícem se
v parkuru 60 cm blýskl vítězstvím Viktor Renard
s Kubou (TJ Podorlicko Letohrad). Vítězná dvo-
jice v parkuru 70 cm Magdalena Slavíčková
s Bleskem (Stáj Dolly) se pravidelně umísťují
v parkurových soutěžích na předních příčkách
a ani tentokrát nenechali svým výkonem nikoho
na pochybách. V hlavní soutěži dne parkuru
80 cm všichni favorité nešťastně chybovali

a pohár pro vítěze nakonec zaslouženě převzala
nefavorizovaná Blanka Janovcová s Florou (JK
Šťastný domov Líšnice). 
Finálové kolo dětských soutěží, včetně vyhod-
nocení celoročních žebříčků, proběhne 12. září
2015. Více na www.stajmanon.cz.

Mirka Skřivanová, 
ilustrační foto archiv JK hřebčín Suchá

Fotbalisté z Litomyšle nejprve vyřadili celky
z Přelouče, Prosetína-Holetína a Letohradu. Díky
tomu se se mohli starší žáci Jiskry v Rybníku
utkat ve finále krajského poháru Ondrášovka
Cupu s Českou Třebovou. Na nepříliš dobře při-
praveném hřišti předvedli mladí fotbalisté

výkon, za který se rozhodně stydět nemuseli.
Mrzet je může první inkasovaný gól, který padl
po zmatku v obraně. Po další inkasované brance
ze standardní situace se zdál být zápas rozhod-
nut. Hráči ze Smetanova města však nic nevzdali
a vstřelili z pokutového kopu kontaktní branku.
Na vyrovnání jim však čas už nezbyl, a tak ob-
drželi z rukou starosty Litomyšle „jenom”
stříbrné medaile. „Účast ve finále byla pro hráče
zajímavou zkušeností, podobný zápas ještě ne-
hráli a zvládli ho se ctí, za což bych je chtěl
pochválit,” zhodnotil bojovné utkání trenér lito-
myšlských žáků Petr Svoboda. Tým Litomyšle
nastoupil v sestavě: Vojtěch Hlous, Václav Švec,
Tomáš Flídr, Ondřej Bačík, Lukáš Bělohlávek,
Vojtěch Tesař, Matěj Kadidlo, Adam Klejch,
Tomáš Klofanda, Marek Girčák a Radek Vomočil
(střídali: Ivan Škeřík, Dominik Glänzner, Alena
Horáková a Jan Pohorský). Do střelecké listiny se
zapsal Ondřej Bačík. 

Text a foto Petr Šilar


