
Litomyšlení na zámeckém
návrší není jenom pro děti

V soutěži Stavba roku Pardubického
kraje dva litomyšlské projekty
Po dvou letech začíná v Pardubickém kraji další
výběr nejlepší stavby roku, tentokrát v pěti ka-
tegoriích. Do soutěže se přihlásilo celkem 23
staveb, které porota během července navštívila
a posoudila. Od 20. července má možnost udělit
svůj hlas pomocí hlasování na webu také ve-
řejnost. Z Litomyšle o titul usilují hned dva
projekty: revitalizace zámeckého návrší a revi-
talizace historické budovy regionálního muzea. 

Revitalizace zámeckého návrší versus revita-
lizace regionálního muzea
Novinkou letošního ročníku je kategorie Obnova
nemovitých kulturních památek. A právě v té
proti sobě stojí projekt revitalizace zámeckého
návrší, který do soutěže přihlásila stavební firma
HOCHTIEF CZ, a.s., a revitalizace budovy muzea.
Tu nominovala společnost PKS stavby a.s. „Ba-

rokní budova muzea byla přihlášena pro její
dlouhou a bohatou historii, která je neodmysli-
telně spjata s kulturními dějinami Litomyšle.
Studovaly a vyučovaly zde významné osobnosti
své doby a její zásadnější oprava se naposledy
uskutečnila v 70. letech minulého století,“ pro-
hlásil ředitel Regionálního muzea v Litomyšli
René Klimeš. Celková revitalizace litomyšlského
muzea probíhala od léta 2012 podle projektu
předního českého architekta Josefa Pleskota.
K nejvýznamnějším změnám patří dvě přístavby
k původní barokní budově. První z nich je sute-
rénní objekt směrem do Jiráskovy ulice, který se
zvnějšku projevuje velmi nenápadně, uvnitř
ovšem skrývá zcela unikátní pozůstatky arche-
ologicky odkryté cesty, hradby, brány a měšťan-
ských domů ze 14.–17. století. 
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Zemřel 
Ladislav Horáček

Veteráni na 
zámeckém návrší

Motoshow na 
Toulovcově náměstí

„Program jde do první třídy. My jsme jej pět let
hýčkali, piplali a vymazlovali a doufám, že neroz-
mazlovali. Další výchova bude na vás. Pevně do-
ufám, že nebude dělat trable a vzpírat se. Naopak
bude dělat radost a růst,“ pronesla při zahájení
spoluautorka projektu Martina Svobodová. Při-
pomněla tím fakt, že veškeré hrací a vzdělávací
prvky jsou promyšlené a vnímají individualitu
každého malého návštěvníka. Najít si k nim cestu

by měla holka i kluk.
Intelektuál i nepo-
sedný rošťák. Roz-
hodně autoři počítali
i s tím, že děti dokáží
při svých hrách ztrá-
cet smysl pro opatr-
nost, a bude tedy
otázkou do budoucna,
jak se osvědčí ře-
meslná práce.
Zrealizování celého
programu Litomyšlení
stálo nemalé úsilí
všech, kteří se na
vzniku podíleli. Jed-
nalo se o desítky lidí
z celé České republiky.
„Děti se zde mohou
naučit nejen vnímat
nové myšlenky, ale
přijmout i fakt, že ga-

lerie a muzea stojí za to navštívit,“ připomněla
Martina Svobodová význam programu, který ne-
plní jen zábavnou funkci. Velikost projektu je také
v tom, že se nejedná o expozici v jedné budově.
„Chci vyzdvihnout nebývale dobrou spolupráci
mezi různými institucemi, které mají rozdílné zři-
zovatele. V této věci spatřuji velkou sílu projektu,“
poznamenal ředitel regionálního muzea René
Klimeš. 

Zpravodaj města Litomyšle
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Nový Dětský program s názvem Litomyšlení byl na zámeckém návrší
slavnostně otevřen 4. července. Lidé mohou navštívit unikátní bludiště,
vyzkoušet si středověké hry, vystoupat k andělům a seznámit se blíže
se slavnými osobnostmi spojenými s Litomyšlí. Dětský program je
prostě zábava pro malé i velké.

Hradozámecká
noc v Litomyšli

Projít všechna zastavení zábavného Litomyšlení
není jen chvilkovou záležitostí. Připraveno je
toho opravdu hodně. Asi největším lákadlem
je pro děti Bludiště historií zámku ve zrekon-
struované konírně. Nejenže jsou zde zábavnou
formou představeny významné momenty v dě-
jinách zámku, ale návštěvníci mají možnost od-
halit záhadu pěti G, ke kterým se váže místní
pověst. Po vyluštění mohou navštívit třináctou
komnatu. strana 5 >

Navštívit hrad nebo zámek za tmy přináší
nejeden nevšední zážitek. Nemusíte věřit
na strašidla ani pověstem, a přesto si mů-
žete 29. srpna užít Hradozámeckou noc.
Letos je to již po šesté, kdy se otevřou
v pozdních hodinách brány více než stovky
památek po celé České republice. Všechny
nabídnou nevšední program a výjimkou
není ani litomyšlský zámek. Tradiční akci
zpestří noční prohlídky, které zavedou náv-
štěvníky do roku 1798, kdy bylo dokončeno
zámecké divadlo a všichni se připravovali
na premiéru divadelní hry Milenec a sok.
„Návštěvníci se tak rázem ocitnou v před-
večeru slavnosti i otevření divadla, kdy
celým zámkem vládnou přípravy a zkoušky
představení, vše za přísného zraku paní
hraběnky Marie Františky z Hohenfeldu,
které se počínání a rozhazování peněz
způsobené manželem Jiřím Josefem
z Waldstein-Wartenbergu pranic nelíbí,“
přiblížila scénář prohlídky kastelánka hradu
Zdeňka Kalová. Kdo se chystá v závěru
prázdnin na jiný hrad či zámek a nechtěl by
přijít o jedinečné představení a touží se
vrátit v čase o 217 let, tak má možnost nav-
štívit zámek už v sobotu 15. srpna. Noční
prohlídky začínají v 19 hodin. Následně pak
odcházejí ve 20, 21, 22 hodin a dále dle
zájmu. Cena za osobu je 120 korun, beze
slev pro děti, studenty a seniory a je nutná
rezervace vstupenek na e-mailové adrese
litomysl@npu.cz, nebo na telefonu 461 615 067. 

Petr Šilar, foto archiv zámku Litomyšl
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí se zpracováním nového strate-

gického plánu rozvoje města s dlouhodobým vý-
hledem do roku 2035 a střednědobým
upřesněním do konce volebního období 2018.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu „Oprava
podlahy sportovní haly Litomyšl". Jako nejvý-
hodnější vyhodnotila nabídku firmy MAN pod-
lahy a sportovní haly, Česká Bělá.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Oprava
kapličky Nedošín". Jako nejvýhodnější vyhodno-
tila nabídku firmy STAVEX H-V s.r.o., Litomyšl. 

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu „Zpev-
něné plochy vilové domy Litomyšl – I. etapa“.
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Skanska a. s., Litomyšl.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Těžba dřeva har-
vestorem 2015/III – Město Litomyšl". Jako nejvý-
hodnější vyhodnotila nabídku firmy Zajíček Jiří,
Holušice 4, 262 72 Březnice, IČ 13298801. 

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu „Zpev-
něné plochy vilové domy Litomyšl – I etapa“.
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy
Skanska a.s., Litomyšl.

 RaM souhlasí s úhradou materiálu na opravu
bikeparku v Litomyšli do částky 40 tis. Kč. 

 RaM souhlasí s přijetím účelových prostředků
pro Základní školu Litomyšl, U Školek 1117 od
společnosti AVANT investiční společnost, a.s.
Praha na krytí školních potřeb investičního i ne-
investičního charakteru (nákup učebnic, učeb-
ních pomůcek a didaktické techniky, netradiční
a alternativní metody výuky, semináře, předná-
šky a soutěže, zabezpečení školní družiny apod.) 

 RaM zřizuje v souladu se směrnicí č. 09/14,
statut, jednací a organizační řád komisí rady
města, odborných pracovních skupin a projek-
tových týmů rady města, pro volební období
2014-2018 odbornou pracovní skupinu „Naše
náměstí". 

 RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o servisu
k aplikaci Digitálního povodňového plánu ORP
Litomyšl se společností Hydrosoft Veleslavín
s.r.o.

 RaM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na
koupi osobního automobilu Škoda Roomster,
s firmou AUTO Hlaváček a.s. za kupní cenu
273.650 Kč včetně DPH. 

 RaM souhlasí s výpůjčkou osobního automo-
bilu Škoda Roomster za účelem zajištění orga-
nizace a koordinace kulturních, vzdělávacích
a společenských aktivit Zámeckému návrší, p.o.,
Litomyšl. Pojištění bude hrazeno městem, vy-
půjčitel bude hradit náklady na provoz a opravy. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o part-
nerství a vzájemné spolupráci za účelem reali-
zace projektu „Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli" s partnerem projektu – Regionálním
muzeem v Litomyšli. Smlouva bude řešit umís-
tění části dětského programu v prostorách dět-
ské expozice muzea. 

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Vodní valy
před čp. 394 o velikosti 25 m2 v období od 2. 6.
do 30. 9. 2015 za účelem zřízení restaurační
předzahrádky Baru Garáž.

 RaM schvaluje smluvní podmínky veřejno-
právní smlouvy na poskytnutí dotace na nákup
zahradních kompostérů. 

 RaM souhlasí s prodloužením omezení vjezdu
do ulice Benátská do doby ukončení dopravních
omezení na průtahu silnice I/35 souvisejících
s opravou podchodu. 

 RaM souhlasí se zřízením soukromé základní
školy na území města Litomyšle spolku Škola-
myšl, z.s., k datu 1. 9. 2016.

 RaM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání ko-
mise pro rozvoj města, investice a plánování.

 RaM vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování
ze dne 6. 6. 2015.

 RaM bere na vědomí zápis z jednání pracovní
skupiny pro bytovou problematiku ze dne 8. 6.
2015.   

Více na www.litomysl.cz

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

Zkrácení úředních
hodin v srpnu

Litomyšl získala několikamilionovou dotaci

Kaplička dostane
nový kabát
Kaplička, která se nachází nedaleko hospody Na
Žabárně v Nedošíně, se dočká opravy. Díky ní
získá novou fasádu a střechu. Stavební práce
budou hrazeny z rozpočtu města Litomyšle
a z grantu Pardubického kraje. 
„Prvním impulsem k opravě kapličky byla mož-
nost získat peníze z Pardubického kraje. Nechtěli
jsme ale, aby zůstalo jen u nové fasády, a tak se
projekt rozrostl,“ informoval vedoucí Oddělení
rozvoje Městského úřadu Litomyšl Antonín Do-
koupil. Na venkovní fasádě se tedy opraví odulé
a oprýskané plochy omítky a celá se natře bílým
nátěrem. Ten získají i vnitřní stěny i strop. Při vý-
měně plechové střešní krytiny sedlové střechy
se nahradí bednění. Při té příležitosti se zjistí
stav stávajícího krovu. Kaplička dostane krytinu
z falcovaných šablon včetně parotěsné izolace
a strukturní dělící vrstvy. Nově se provede i ople-
chování ve štítové stěně. Navíc se natřou dře-
věné venkovní prvky věžičky.
Stavební práce by měly být hotové do konce září
2015 a budou stát 316 tisíc korun. Získaný grant
z Pardubický kraj činí 40 tisíc korun.

-bj-

Vznikla pracovní
skupina
„Naše náměstí“
Koncem června zřídila Rada města Litomyšle
odbornou pracovní skupinu s názvem Naše ná-
městí. Jak už je z jejího názvu zřejmé, její náplní
je řešení záležitostí týkajících se Smetanova ná-
městí a přilehlého okolí, ať už se jedná o návrhy
opatření proti vylidnění, nebo pro zachování his-
torického charakteru. 
„Skupina bude pracovat jako iniciační a poradní
orgán rady města a bude jí předkládat návrhy na
opatření pro zachování historického charakteru
náměstí jako přirozeného centra města a opa-
tření proti vylidnění náměstí, jeho úpadku, de-
gradaci a ztrátě jeho identity, tak jak se tomu
děje v jiných městech ČR,“ upřesnil Bohuslav
Pulgret, tajemník městského úřadu a zároveň
člen skupiny zastupující rezidenty. „. Cílem pra-
covní skupiny je zejména zmapování stavu Sme-
tanova náměstí a jeho okolí, pojmenování
potřeby města, vlastníků domů, podnikatelů,
obyvatel města a jeho návštěvníků v této loka-
litě, prohloubení dialogu mezi městem a ostat-
ními subjekty působícími na náměstí o vzájemné
spolupráci a o chodu náměstí,“ vyjmenoval ně-
které cíle skupiny Bohuslav Pulgret. Mezi další
záměry patří pojmenování negativních prvků
a jevů na náměstí a nalezení způsobu jejich eli-
minace a pomoc s nastavením systému finan-
cování údržby, oprav a investic jednotlivých
prvků náměstí, zejména jednotlivých měšťan-
ských domů.
Členy skupiny byli jmenováni: Michal Kortyš (za
radu města), Martin Kubík (za obchodníky), Milan
Leníček (za majitele nemovitostí), Aleš Velc
(právník), Milada Nováková (za památkovou
péči), Antonín Dokoupil (za oddělení rozvoje
městského úřadu), Adam Gebrian (architekt),
Bohuslav Pulgret (za rezidenty) a Josef Filipi (za
stavební odbor). Návrh na jmenování členů pra-
covní skupiny předložilo vedení města společně
s některými podnikateli. 
Více o pracovní skupině Naše náměstí přine-
seme v zářijovém vydání Lilie.                        -bj-

Lávka i pítko
jsou opravené
Čtenáři Lilie se ptají na různá témata týkající se
dění ve městě. A hned na dvě takovéto otázky
se podařilo najít odpověď. 
V parku U Školek nad druhou a třetí základní
školou (dříve Park mladých) byla v minulých týd-
nech lávka, která dosluhovala. Nepomohla ani
výměna jednotlivých částí, a tak ji městské
služby nahradily. Nový mostek už návštěvníkům
parku slouží a do konce prázdnin se dočká i as-
faltového povrchu a přibude i kovové zábradlí.
Kromě této opravy vyčistili pracovníci technic-
kých služeb i koryto potoka. 
Dalším problémem bylo nefungující pítko
u autobusového nádraží, kde vytékala voda na
chodník. Zde nebyla porucha důsledkem opotře-
bení materiálu, ale projevem vandalství. Bylo
nutné vypnout přívod vody a objednat náhradní
díly. Problém se podařilo vyřešit.                  -pš-

Už v polovině října letošního roku by litomyšlská
kompostárna mohla být vybavena novou techno-
logií. Na její pořízení se městu podařilo získat fi-
nance z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
státního rozpočtu a Státního fondu životního pro-
středí ve výši téměř 6,9 milionů korun. Zároveň
komise koncem července vyhodnocovala výbě-
rové řízení na dodavatele této technologie. Výsle-
dek nebyl v době tisku Lilie k dispozici. 
Projekt Vybavení kompostárny v Litomyšli
novou technologií za 7,66 milionů korun včetně
DPH má v budoucnu napomoci nejen zkvalitnění
nakládání s bioodpady, ale i navýšení kapacity
tohoto zpracovatelského místa. „Nákup nového
vybavení spočívá v pořízení traktoru, který bude
pracovat v areálu kompostárny, dále pak bude

zakoupen biodrtič, překopávač kompostu, pro-
sévací síto, krycí textilie a teploměr s vlhkomě-
rem. Traktor bude vybaven čelním nakladačem
a bude sloužit pro manipulaci s bioodpadem
a jako pohonná a tažná jednotka strojů v kom-
postárně,“ upřesnil starosta Litomyšle Radomil
Kašpar. Kompostárna bude zpracovávat biolo-
gicky rozložitelné odpady ze zelených ploch
města a obcí v rámci mikroregionu. 
Kapacita kompostárny by v následujícím roce
mohla dosáhnout 1 500 tun bioodpadu, což je
o 1 300 tun více než v současné době. Radnice
se realizací tohoto projektu snaží s předstihem
reagovat na zákon o odpadech, který zdůrazňuje
především využití, úpravu a recyklaci odpadů.

-bj-
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Pravidla prodeje pozemků se opět budou řešit

Nedojde-li mezi zastupiteli ke shodě s navrže-
nou třetí verzí pravidel, může prodej pozemků
v příštím roce ztížit zdražení o DPH. Proti sobě
ale nyní stojí zájem prodávat parcely i střední
vrstvě a snaha na prodeji vydělat co nejvíce
peněz do městské pokladny. „Chápu nižší cenu
pro ty, kteří opravdu postaví na pozemcích ro-
dinné domy, jako podporu města střední vrstvě.
O pozemky se zajímá řada mladých lékařů z ne-
mocnice a učitelé, připravené podmínky prodeje
zohledňují také záměr města, aby se na pozem-
cích nové rodinné domky postavily najednou
a v dohledné době,“ uvedl Pavel Chadima, ve-
doucí majetkoprávního oddělení Městského
úřadu Litomyšl. „Nyní bude zastupitelstvo stát
před rozhodnutím, zda podpoří doplněné
a upravené podmínky prodeje, anebo ustoupí od
snahy cenu udržet a podpořit ty, kteří rodinné
domky postaví v dané lhůtě, a jít cestou maxi-
málního finančního efektu pro město bez ohledu
na vše ostatní,“ řekl pracovník radnice, který zá-
roveň upozornil na to, že se na příští rok chystá
zdražení stavebních pozemků o DPH v souvi-
slosti s úpravou definice stavebních pozemků
pro účely zákona o DPH. Pak bude zastupitel-
stvo muset řešit, zda zájemcům o koupi zdraží
nebo udrží cenu, a přijde tak o 21 %. 
„Situace kolem prodeje pozemků mě nikterak
netěší. Jednak jsme naším druhým usnesením
zlepšovali podmínky prodeje vůči spekulantům
a také si musíme připomenout, že nerealizace
prodeje přinese rozpočtu města propad zhruba
ve výši 4 miliony korun,“ reagoval po červnovém
zamítnutí upravených pravidel starosta města
Radomil Kašpar. Rozpočet ovšem přijde o mno-
hem více, protože se má začít čerpat úvěr na za-

investování pozemků v této lokalitě. Původní
a stále platná pravidla prodeje, schválená na
dubnovém zastupitelstvu, neomezovala počet
pozemků, o které stavebník mohl projevit zájem.
Nahrávala tak spekulantům. Cena byla stano-
vena na 840 Kč/m2 + 150 Kč/m2 zálohy na
smluvní pokutu, která by se kupujícímu vrátila
v případě zkolaudování rodinného domu do tří
let od podpisu kupní smlouvy. Na základě výtek
se radnice rozhodla dokument přepracovat.
Druhá verze již pracovala s pouhými dvěma po-
zemky na jednoho zájemce a cenou 840 Kč/m2

+ 350 Kč/m2. Tato varianta však nenašla na
červnovém zastupitelstvu podporu. Především 

Miroslav Nádvorník se důrazně postavil jak proti
první, tak i proti druhé variantě pravidel. „Dali
jsme možnost soutěžit developerům. I těm vy-
platíme „dotaci“ 350 Kč/m2. Když bude develo-
per vylosován, koupí, postaví a následně prodá
domek v plné ceně. Chápu dobrý cíl, ale to loso-
vání kupujícího to trochu kazí, protože nevím,
koho podporuju,“ reagoval Miroslav Nádvorník
a pokračoval: „Číslo 350 nevypadá jako velké
číslo, ale bavíme se tady o 20 pozemcích
o zhruba 800 m2. Rozdíl mezi tím, co můžeme
dostat a co dostaneme, je asi 6 milionů. Máme
možnost prodat majetek o 6 milionů dráž a ří-
káme, že ho prodáme o 6 milionů levněji.“ 
Mimořádné srpnové zastupitelstvo tedy ukáže,
zda se z města stane realitka jdoucí po maxi-
málním výnosu, nebo si své domy budou moci
postavit v lokalitě Na Prokopu – Lidická také lidé
ze střední třídy. -bj-

Pravidla prodeje městských stavebních pozemků v lokalitě Na Prokopu – Lidická půjdou už po-
třetí do zastupitelstva. První verze dokumentu je sice platná, ale radnice by ráda materiál upra-
vila do té míry, aby předešla jednání možných spekulantů. Mimořádné zastupitelstvo je svoláno
na 4. srpna 2015, protože město začíná tlačit čas.

Na zámeckém návrší
je nová kavárna, 
pro další se hledá 
provozovatel
V rámci generální rekonstrukce objektu Regi-
onálního muzea v Litomyšli byl vybudován
i prostor kavárny. Po vyřešení všech administra-
tivních náležitostí byla vyhlášena soutěž, z níž
vzešel její provozovatel. „Kavárna byla otevřena
21. července 2015. Je zaměřena na raw stravu –
živou stravu bez tepelné úpravy, např. čerstvě
lisované šťávy, nepečené dorty či domácí na-
nuky. Kavárna nabízí špičkovou jednodruhovou
kávu,“ upřesnil ředitel Regionálního muzea v Li-
tomyšli René Klimeš. Kavárnu najdeme v klenu-
tých prostorách i na venkovní zahrádce na
slunečních terasách. Vstup je možný z venkov-
ních teras a také přímo z interiéru muzea. „Do
muzea se poté můžete s dříve zakoupenou vstu-
penkou opět vrátit, neboť každá vstupenka platí
celý den,“ informoval ředitel. 
Další kavárna by měla vzniknout v rekonstruova-
ném objektu kočárovny na horním zámeckém
nádvoří. Město Litomyšl již vypsalo výběrové ří-
zení na provozovatele, nabídky je možné před-
kládat do 10. září. „Radnice nabízí k pronájmu
nebytové prostory v kočárovně včetně vybavení
a pozemku na venkovní terase za účelem zajiš-
ťování občerstvení a zázemí pro program Škola
na zámku, Dětský program, výstavy, koncerty
a jiné kulturní akce, jejich účastníky a návštěv-
níky zámeckého návrší,“ potvrdil vedoucí majet-
koprávního oddělení Městského úřadu Litomyšl
Pavel Chadima. Bližší podmínky pronájmu jsou
uvedeny na www.litomysl.cz v sekci Podnikatel /
Prostory k pronajmutí.   -bj-

Opravy na zámku věží nekončí
Při pohledu na památku zapsanou na Seznamu
světového dědictví UNESCO si mnohý návštěv-
ník posteskne. Na mnoha místech je vidět, že by
si zasloužila opravu. Národní památkový ústav
(NPÚ), který má litomyšlský zámek ve správě, se
snaží sehnat finanční prostředky na jeho celko-
vou rekonstrukci. 
Restaurování všech fasád zámku, ale také sgra-
fitové výzdoby štítů, komínů a dalších oku náv-
štěvníka skrytých částí zámku je součástí
velkého projektu. Ten je nyní ve fázi příprav s ar-
chitektonickou kanceláří a jednání s budoucími
partnery. „Výzvu pro podání projektu připravuje
Ministerstvo kultury České republiky na přelom
roku 2015 a 2016,“ řekl ředitel Územní památ-
kové správy na Sychrově Miloš Kadlec. 
Pomyslnou první vlaštovkou při obnově sgrafit
na fasádě zámku byla oprava věže zámku, která
si i z laického pohledu opravu zasloužila. Pro
správu památky, restaurátory a památkové ga-
ranty Národního památkového ústavu měla
oprava věže i další význam. „Byl stanoven po-
stup a technologie, které by posléze měly být
použity i na dalších částech sgrafitové fasády,“
vysvětlil Miloš Kadlec. Památkáři však nečekají,
jak dopadnou projekty v příštích letech. Od roku

2013 každoročně investuje Národní památkový
ústav finanční prostředky do záchrany sgrafit. 
Dobrou zprávou pro všechny je i fakt, že se do
oprav zapojuje samotné Ministerstvo kultury.
O tom svědčí finanční podpora při opravě zá-
mecké věže. Navíc památky zapsané na Se-
znamu světového dědictví UNESCO jsou pro
ministerstvo jednoznačně prioritou. „Zámek je
mimořádný renesanční klenot a rekonstrukci si
zaslouží. Ve chvíli, kdy budu mít možnost se spo-
lupodílet v rámci konzultací na prioritách do bu-
doucích let NPÚ, tak moji podporu litomyšlský
zámek mít bude,“ prohlásil ministr kultury Daniel
Herman při nedávné návštěvě Litomyšle. Po
opravených budovách v okolí zámku by to
mohlo znamenat i nový vzhled dominanty Lito-
myšle. „Jsme rádi, že dojde i na opravu nejhez-
čího objektu na zámeckém návrší,“ sdělil
starosta Litomyšle Radomil Kašpar.
Pracuje se však i uvnitř zámku. Hned ve dvou
místnostech řemeslníci odstraňují škody na
interiéru, které způsobila voda v roce 2010. Kvě-
tinová ložnice a malá rodinná jídelna však bude
veřejnosti přístupné pravděpodobně až v příští
sezóně.  

-pš-

Lavičky v parku pohledem architekta
Revitalizace zámeckého návrší přinesla mnoho
změn. Jednou z posledních je instalace nových
laviček v zámeckém parku. Jsou vyrobeny z la-
minátu a lidé hodnotí jejich vzhled i praktičnost.
„Díky bohu za moderně smýšlející vedení města.
Turisté i odborná veřejnost je chválí,“ uvedl di-
skutující pochvalný komentář na sociální síti. „To
je ale ošklivá věc! Není nad klasickou lavičku,“
napsal další uživatel. Názory na dílo architekta
Jana Šépky se různí. Ten redakci Lilie odpověděl
na časté otázky k novým prvkům v blízkosti
zámku.

 Lavičky jsou lehké a snadno přenositelné. Ně-
kteří ale kritizují jejich nestabilitu. Také by bylo
snadné je odcizit. Jaký byl váš záměr při jejich
tvorbě vzhledem k těmto vlastnostem?
Předem bych rád poznamenal, že se podařilo ze
zámeckého parku po dlouhé době odstranit ru-
šivou monumentální scénu z padesátých let,
která zde neměla, podle mého názoru, nikdy být.
Hlavní důraz při řešení anglického parku byl kla-
den na vodní element. Trasa vedení vody vychází
z největší vzdálenosti mezi stromy a je vygene-
rována pomocí geometrie voronoi. Všechny
nové prvky jsou navrženy z kombinace oceli
a průsvitného kompozitového materiálu, který je
odolný proti povětrnosti. Lavičky umístěné
v parku jsou solitérní prvky, které mají svým

krystalickým tvarem zapadat do přírodního
rámce. Laminát mám již odzkoušen na jiném
typu lavičky, který je již řadu let instalován na
náměstí v Olomouci a doposud k žádným pro-
blémům nedocházelo ani z hlediska poškozo-
vání nebo odcizení.

 Lze je nějak ukotvit či zatížit?
V projektové dokumentaci jsem předpokládal, že
by se lavičky zhotovily z komůrkového průsvit-
ného Makrolonu, který by byl zalaminovaný, aby
měla lavička dostatečnou tuhost. Výrobce nako-
nec zvolil jiné řešení a lavičky zrealizoval pouze
z laminátových desek, které jsou vyztuženy
žebry. Díky tomu jsou lavičky příliš lehké a při
dosedu na úplný kraj je lze podle informací,
které dostávám, sklopit. Určitě je možné na
spodní část lavičky připevnit např. ocelový plech,
který ji dostatečně zatíží.

 Jak náročná je údržba tohoto materiálu? Čiš-
tění a případná oprava při poškození.
Údržba je v zásadě nulová. Na rozdíl od dřevě-
ných prvků, které je nutné po nějaké době měnit,
laminát takovou údržbu nepotřebuje. Pokud by
eventuálně došlo ze strany vandalů k nějakému
poškození, tak lze laminát velmi snadno opravit.
Jako příklad mohu uvést opravu kajaku nebo la-
minátové lodi, kde si řada z nás vyzkoušela
snadnost záplatování díry.      Ptal se Petr Šilar
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

FORUM 2000 v Litomyšli podruhé
13. září, zámecký pivovar, 17:00, téma panelové
diskuse: Digitální demence
Máte mobilní telefon? Ano? Používáte počítač?
Ano? Hrozí Vám digitální demence? Ano!
Vesmírně znějící téma „Digitální demence“ je na-
šemu osobnímu a každodennímu životu bližší,
než by nám bylo milé, tvrdí německý lékař Man-
fred Spitzer. V rámci havlovské konference
Forum 2000, jejíž část lze navštívit 13. září také

v Litomyšli, se můžete do diskuse s panem dok-
torem Spitzerem osobně zapojit. Dalšími ne-
méně zajímavými hosty debaty budou pan
Václav Štětka z Institutu komunikačních studií
Karlovy univerzity, pan Jan Řezáč, konzultant
webových stránek, a pan Ondřej Šteffl, ředitel
společnosti Scio. Srdečně zveme každého vlast-
níka mobilního telefonu, uživatele internetu
i dalších digitálních technologií. Nenechte si ujít
zajímavé setkání a přijďte se sami zapojit do de-

baty. Nebuďte jen online, buďte u toho!
Panelovou diskusi ve spolupráci s Forem 2000
připravuje Generace 89, Zámecké návrší, p.o.,
a další dobrovolníci z Litomyšle a okolí. Pokud
byste chtěli naši akci finančně podpořit, budeme
vděčni za jakoukoliv částku (107-
2839680207/0100). Děkujeme. Občerstvení
bude zajištěno.
Za přípravný tým partnerské akce Forum 2000

Eva Beňová

SNK Generace 89

Poděkování: Vážení občané, hned v úvodu
svého příspěvku musím poděkovat vám všem,
co jste mně přišli „vyčinit“ za to, že jsem do mi-
nulé Lilie nic nenapsal. Moc mě potěšil váš
zájem o mé politické názory. Mám opět možnost
napsat, co se našim redaktorům do jejich minu-
lého redakčního článku z jednání ZaM 23. 6. ne-
vešlo nebo to někde nějakou náhodou zapadlo.
Diskuse k prodeji pozemků „Na Prokopu – Li-
dická“ byla dosti živá. Vedení města nedokázalo
většině zastupitelů vysvětlit, proč chtějí prodá-
vat nové, zainvestované městské pozemky pod
tržní cenou. Stavba nového rodinného domu
přeci není sociální záležitostí a nevidím důvod ji
dotovat v řádech statisíců, ke všemu, když to
v celkové sumě dělá pro město ztrátu 5 až 6
mil. Kč.  Vedení města především nedokázalo
obhájit prodej pomocí vylosování kupujících
v případě, že bude mít zájem více uchazečů
o koupi dotovaných pozemků. Věc je pro vedení
města natolik závažná, že kvůli tomu svolává na
začátek srpna mimořádné jednání ZaM. Tam se

ukáže, zda nás čeká řešení rozumové, nebo si-
lové, jako při prodeji pozemků pod Perštýnem,
kde město také tratilo v řádech mil. Kč. Padá
mýtus o levné a kvalitní vodě v Litomyšli.
Voda se nám jaksi zakalila a musíme ji v krátké
době opět zdražovat. Naši radní a pan starosta
říkají, že prý z důvodů dalších nutných investic
do ČOV a dalších nutných oprav. Kdo má dobrou
paměť, vzpomene si, že již v minulém volebním
období upozorňovala opozice na nutnost pří-
pravy rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě.
Tyto investice lze hradit z dotačních peněz, ale
to by muselo město spravovat sítě vlastními si-
lami. Bohužel takováto změna nemá u vedení
města šanci, neboť koalice má evidentně silný
zájem na udržení smluvního vztahu se součas-
ným provozovatelem. Do budoucna nás tedy
místo čerpání dotací na rekonstrukce sítí prav-
děpodobně čeká další zdražování vody. Lami-
nát, šlo tomu vůbec zabránit? Ano, ale to by
v té době musela městská média plnit svoji
funkci objektivně a vyváženě informovat ob-

čany. Použití laminátu tenkrát kritizovali pouze
Patrioti, ale naše názory na toto téma se tehdy
do Lilie a místní TV nedostávaly. Jsem přesvěd-
čen, že by laminát po veřejné diskusi neprošel.
Místo toho se dokolečka omílalo, jak bychom
byli hloupí, kdybychom si ty dotace nevzali. Tak,
a za to nyní máme laminátová korýtka, laminá-
tové lavičky, na kterých se nedá bezpečně
sedět, ale zato se na nich dá skvěle houpat
a v hale na městských službách má být celé la-
minátové jeviště do našeho revitalizovaného
amfiteátru. Už se těším, jak nám naši předsta-
vitelé MěÚ uspořádají první akci v amfiteátru,
aby se občanům pochlubili se svým dílem. Kdo
je za laminát odpovědný se úspěšně skrývá
v obsáhlých článcích na toto téma, ale je to jed-
noduché. Mohou za to politici, kteří vládli městu
v letech 2006 – 2014. Jejich heslo „ Táhneme za
jeden provaz“ dotáhlo město k laminátovému
návrší. Hezký zbytek prázdnin 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

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

Zastupitelé se 
sejdou na mimo-
řádném jednání 
V úterý 4. srpna se od 16.00 hod. uskuteční ve
velké zasedací místnosti městského úřadu (Bří
Šťastných 1000) mimořádné jednání Zastupitel-
stva města Litomyšle. Na programu budou pra-
vidla prodeje pozemků v lokalitě Na Prokopu –
Lidická. 

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Hudební zeměkoule aneb Smeta-
nova Litomyšl dětem blíž • Archeologie s příbě-
hem • Krajské mistrovství v orbě u Vidlaté Seče
• Tvrdohlaví v Galerii Miroslava Kubíka 2015 •
John Debney osobně dirigoval uvedení své
hudby k Umučení Krista • Hasičské otevírání
prázdnin – ničení povoleno! • Tisková konfe-
rence v Litomyšli, červenec 2015 • Tonkünstler
Orchester na Smetanově Litomyšli • A.T.JOCH +
Do větru na společné vlně • Velké finále festivalu
Smetanova Litomyšl 2015 • Stručně z třetího za-
sedání zastupitelstva 2015 • Křížem krážem
prázdninami až do Budislavi • Oprava podchodu
na I/35 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Město Litomyšl se rozhodlo vzhledem ke vzni-
kajícím problémům přistoupit k odchytu nutrií
říčních, které v posledním půlroce obývají Vodní
valy. V souladu se zákonem o ochraně zvířat
proti týrání může obec k regulaci populace tou-
lavých a opuštěných zvířat, kterými právě tyto
nutrie jsou, provést jejich odchyt osobou k tomu
odborně způsobilou (§ 13 b odst. 1 písm. c). Nu-
trie je původem jihoamerický hlodavec, dosahu-
jící hmotnosti nejčastěji mezi 5-10 kg (výjimečně
i 17 kg) a dorůstající délky do jednoho metru (z
toho až 40 cm ocas). Živí se převážně dužnatými
rostlinami, travinami či kořeny a někdy svůj jí-
delníček zpestří i o malé vodní živočichy, kterými
jsou například raci či měkkýši. Základ populací
nutrií tvoří menší rodinná společenstva vedená
dospělou samicí. Samice může mít během roku
dva až tři vrhy s 2 až 11 mláďaty.  Do rozmnožo-
vání se zapojují ve věku 5–6 měsíců a mohou se
dožívat stáří okolo 7 let (v zajetí až 12 let). Nutrie
se u nás začaly chovat od roku 1924 na farmách
především pro kožešinu a maso. Již po deseti le-
tech se začali v přírodě objevovat první jedinci,
kteří unikli ze zájmových chovů. Nutrie většinou
nepřežily chladnou zimu. Na přelomu 80. a 90.
let se začaly objevovat první zprávy o jejich pře-
zimování a rozmnožování v přírodě, a to přede-
vším v nižších polohách s mírnější zimou ve
středních a východních Čechách a na Moravě
(www.ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/nutrie-z-
farem-do-prirody.pdf).

Odchyt nutrií říčních na Vodních valech
Mezi hlavní negativní vlivy přítomnosti nutrií
v krajině patří zejména narušování břehů koryt,
včetně hrází či povodňových zábran v důsledku
hloubení nor, devastace břehové vegetace
úplným spasením při vysokých populačních
hustotách a následná eroze břehů. Především je
však nutrie přenašečem parazitárních onemoc-
nění, které mohou ohrožovat nejen naše pů-
vodní druhy živočichů. Jsou přenosné i na
člověka (např. tularémie, leptospiróza). A právě

početné populace jsou nejvíce postiženy těmito
parazitálními chorobami 
(http://botany.natur.cuni.cz/sprynar/publicati-
ons/Sprynar2007_Myocastor.pdf).  
Vzhledem ke skutečnosti, že od jara letošního
roku došlo k rozšíření populace na Vodních va-
lech z dvou jedinců na nynější počet přes 10 je-
dinců, je nutné nutrie odchytit co nejdříve, kdy
je to vzhledem k jejich počtu ještě technicky
možné. Odchycení jedinci nutrií budou následně
jako zvířata toulavá v souladu se zákonem na
ochranu zvířat umístěny do útulku pro nalezená
zvířata stejně jako psi nebo kočky. 
Na základě výše uvedeného žádáme občany,
aby nutrie nekrmili a ve svém vlastním zájmu
nepodceňovali tato zvířata, protože, ač vypadají
mírumilovně, mohou být agresivní a nebez-
pečná.                                                              -red-
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„Není lehké se do ní dostat díky mechanismu,
který je technickým vynálezem vymyšleným pro
tento program,“ řekla spoluautorka projektu. Děti
však nenarazí pouze na mechanické hračky. „Nej-
více mne zaujaly interaktivní prvky a hlavně blu-
diště. Jeho tajemství se mi podařilo odhalit,“
pochlubil se čtrnáctiletý Lukáš Hanák z Litomyšle. 
Další částí dětského programu je i Škola rytířů
a dvorních dam, která se nachází v dětském pa-
vilonu před kavárnou. Autoři v něm zachytili vě-

dění i zábavu panstva v renesanční době. Děti se
tak mohou seznámit například s astronomií,
módou nebo si vytvořit vlastní šlechtický erb.
K zapůjčení jsou i hračky s rytířskou tématikou.
V zámeckých zahradách jsou připraveny hry,
které může vyzkoušet každý, a to po celý rok.
Ochuzeni nejsou ani návštěvníci zámku, kteří
mohou nahlédnout do doby Pernštejnů a Vald-
štejnů na arkádách. 
Podívat se za anděly není zrovna obvyklé. Stejně
jako zábavný program v kostele. V piaristickém

chrámě se však podařilo skloubit obojí a jedná se
o celkem unikátní záležitost. „Víme o podobném
programu, který je v Tel Avivu,“ sdělila za autorský
tým Martina Svobodová. Zároveň dodala, že sa-
krální prostory a téma náboženství jsou opomí-
jené. „Nedáváme odpovědi na to, co je
náboženství a k čemu slouží kostely. Dáváme
další otázky a vytváříme příležitost, aby si děti od-
pověď našly,“ vysvětlila Martina Svobodová. S hle-
dáním mohou pomoci i rodiče, kteří doprovází
malé návštěvníky. V prvním patře kostela je na-
příklad představen význam a funkce předmětů
používaných při mši a seznámit se můžete i s ar-
chitekturou v kostele či životem Ježíše Krista. 
K Litomyšli patří i významní lidé, kteří k historii
města neodmyslitelně patří.  Poznat lépe Bedři-
cha Smetanu a zahrát si přitom na klavír v jeho
rodném bytě přináší vskutku originální zážitek
z Litomyšlení. Další velikáni na návštěvníky čekají
v regionálním muzeu, kam jsou celoročně zváni
pod heslem „Račte vstoupit.“ Dětský program na-
jdeme také v památce UNESCO, kde je modul na-
zvaný „Život na zámku“. 
Dětský program na zámeckém návrší má za
sebou necelý měsíc fungovaní. „Lidem se pro-
gram líbí a jednotlivé atrakce jsou hojně navště-
vované především o víkendech,“ zhodnotil první
týdny ředitel Zámeckého návrší, p.o. David Za-
ndler. Návštěvníci Litomyšlení mají navíc možnost
vystoupat na vyhlídku piaristického kostela
zdarma. Pokud obejdou všechna stanoviště, splní
všechny úkoly a vyplněné pracovní listy odevzdají
v pokladně v piaristickém chrámu. Pracovní listy
jsou k dispozici v informačním centru, zámecké
pokladně, Rodném bytu Bedřicha Smetany, regi-
onálním muzeu a také přímo v bludišti. 
Co popřát Litomyšlení do budoucna? „Aby dorazil
na návrší e-mail od rozzlobeného rodiče, že ho
dítě donutilo strávit zde několik hodin, které mohli
proležet u vody,“ řekla Martina Svobodová. 

Petr Šilar, foto František Renza

V soutěži Stavba roku Pardubického
kraje dva litomyšlské projekty
strana 1 >
Druhou přístavbou je originálně řešený vstupní
objekt na boku muzea. Muzeum získalo dosta-
tečné zázemí pro různé výstavní i nevýstavní
prezentační a vzdělávací aktivity. Smyslem celé
revitalizace bylo více otevřít muzeum veřejnosti
a vytvořit z něj místo poučení, relaxace a zá-
bavy, místo, v němž je příjemné pobývat. Brány
muzea se veřejnosti poprvé otevřely 17. července
2014. K vidění zde jsou především stálé expozice
věnované dějinám Litomyšle doplněné o se-
zónní výstavy. Budova regionálního muzea je ale
součástí celku nazvaného zámecké návrší. Pro-
měnou však prošlo ještě dalších jedenáct ob-
jektů v této lokalitě, ale již pod hlavičkou
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. „Pro-
jekt je pro společnost Hochtief CZ výjimečný.
Rádi bychom porotě ukázali, že dnešní stavební
řemeslo může hrdě navázat na práci našich
předchůdců. Dále chceme upozornit, že pa-
mátky zapsané v seznamu UNESCO jsou zpřís-
tupněny a znovuotevřeny zájemcům z řad
veřejnosti,“ zdůvodnila přihlášku do soutěže
Jitka Kovaříková, specialista útvaru Komunikace
Hochtief CZ, a.s. I když v případě přístavby pi-
aristické koleje nebyla tato stavební firma doda-
vatelem, do Stavby roku Pardubického kraje
přihlásila kompletní projekt. Revitalizace zámec-
kého návrší je největší investiční akcí v novodo-
bých dějinách Litomyšle a byla zahájena
podpisem Rozhodnutí ve středu 10. února 2010.
Obnovou prošla zámecká jízdárna, pivovar, ko-
čárovna, konírna, stáj, park, předzámčí, kostel
Nalezení sv. Kříže, piaristická kolej, ke které byl
přistavěn objekt knihovny a obřadní síně, první
nádvoří a horní nádvoří. Hlavním cílem projektu
je oživení zámeckého návrší a jeho plnohod-

notné zapojení do organismu města a regionu.
Plánováno je celoroční využití areálu jako nad-
regionálního centra kultury, vzdělávání a spole-
čenského života. Některé aktivity jsou zapojeny
nově a souvisejí s celkovou obnovou a dovyba-
vením jednotlivých objektů. V neposlední řadě je
cílem projektu aktivní a bezprostřední kontakt
dětí jak s jedinečným historickým prostředím,
tak se špičkovými badatelskými aktivitami. Sou-
částí projektu je i několik celostátně ojedinělých
programů – např. Dětský program, expozice An-
dělé na návrší, Škola na zámku či Centrum pro
restaurování. 

Hodnotí se kvalita stavby i spokojenost 
investora
„Tentokrát máme o jednu stavbu víc než v před-
chozím ročníku. Radost mám ale hlavně z kvality
staveb, což jsme spolu s ostatními porotci viděli
už při rozbalení jednotlivých panelů soutěžících.
Bude to opravdu velmi těžké rozhodování. Proto
je dobré, že jsme všechny stavby v průběhu čer-
vence osobně navštívili a posoudili jejich kvality

přímo na místě,“ uvedl předseda poroty, 1. ná-
městek hejtmana Pardubického kraje Roman
Línek. Stavby budou hodnoceny nejen podle ar-
chitektonické kvality, ale také z hlediska začle-
nění stavby do okolního prostředí, kvality
stavebních prací, spokojenosti investora či ori-
ginality díla a dalších přínosů. Textová část při-
hlášky musela například obsahovat informace
o stavebním díle obsahující název stavby, její
místo, celkové náklady, popis stavby a její funkci,
konstrukční a stavební řešení, dobu výstavby,
použité technologie, materiály a výrobky nebo
údaje o tvůrčím a realizačním týmu. Podmínkou
byla také výkresová a fotografická dokumen-
tace. 

Hlasuje i veřejnost
„Od 20. července jsou všechny přihlášky vysta-
veny na webové stránce:  stavbaroku.pardubic-
kykraj.cz a veřejnost má možnost dát hlas té,
která se jí nejvíce líbí. Hlasování potrvá až do 15.
září,“ přidává informaci radní Pardubického kraje
pro investice a majetek Ludmila Navrátilová. 
Slavnostní vyhlášení Stavby roku 2015 v Pardu-
bickém kraji se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 17
hodin v sále Jana Kašpara v budově Krajského
úřadu Pardubického kraje (bývalá reálka). Vyhlá-
šení bude doprovázet i výstava panelů všech
přihlášených prací. Pořadateli soutěže jsou
spolu s Pardubickým krajem i Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v České republice. Litomyšl se s úspěchem sou-
těže zúčastnila v roce 2011 se stavbou měst-
ského krytého bazénu, kdy získala zvláštní
uznání. V celorepublikovém klání bazén zvítězil
a stal se Stavbou roku 2011.
Ať již letošní soutěž dopadne jakkoli, třeba ve
prospěch jednoho z litomyšlských projektů,
v reálu jedenáct objektů a muzeum vytváří kom-
pletní a dokonalý celek se vzájemnou spoluprácí.
Proti sobě tak stojí jen v soutěži.  

Text a foto Jana Bisová

Případ podvodných exekucí objasněn 
Koncem letošního března se v některých poš-
tovních schránkách v Litomyšli objevily falešné
exekuční příkazy, kterými se podvodník snažil
z lidí vylákat peníze. Stejně na tom byly i neda-
leké Svitavy, kde „úřadoval“ už v lednu. Přípa-
dem se začala zabývat policie a po pár měsících
hlásí: „Vyřešeno!“ Podvodníkem je 22letý muž ze
Svitavska. 
V průběhu ledna a března 2015 se tehdy ne-
známý pachatel snažil snadno a rychle přijít
k penězům. Vhazoval proto desítkám občanů Li-
tomyšle a Svitav do poštovních schránek dopisy,
které se na první pohled tvářily jako úřední lis-
tiny. „Jednalo se o poslední exekuční výzvu před
provedením fyzické exekuce za neuhrazení po-
platku za komunální odpad“. Pokud by jeho
oběti tehdy na exekuční dopisy ve schránkách
zareagovaly, přišel by přibližně k částce 330 tisíc
korun,“ vysvětlila tisková mluvčí policie Anna
Štegnerová. Vyšetřování trvalo několik měsíců,

nicméně policisty dovedlo do cíle. „Výsledkem je
obvinění 22letého muže ze Svitavska hned z ně-
kolika přečinů, a to z „poškození cizích práv“,
přečinu „podvod dílem dokonaným a dílem ne-
dokonaným ve stádiu pokusu“. Dále pak přečinu
„padělání a pozměnění veřejné listiny“ a „pře-
činu nedovolená výroba a držení pečetidla státní
pečeti a úředního razítka,“ upřesnila Anna Šteg-
nerová. 
Na základě soudního příkazu byla u dotyčného
provedena domovní prohlídka s kladným výsled-
kem. Policisté v místě jeho bydliště zajistili kom-
pletní počítačovou sestavu a další důležité
důkazní materiály, které jsou již v rukou expertů.
Podle slov tiskové mluvčí obviněný při výslechu
nespolupracoval, nikdy nebyl soudně trestán
a je vyšetřován na svobodě. 
Za protiprávní jednání s cílem od lidí vylákat sta-
tisíce korun a poškodit jména dvou exekutorů jej
může soud poslat za mříže až na 5 let.           -bj-

Litomyšlení na zámeckém
návrší není jenom pro děti
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Rekordy v návštěvnosti sice nebyly pokořeny,
ale i tak byla průměrná zaplněnost hledišť 93
procent. Vydáno bylo 25 135 vstupenek z kapa-
city 27 025. V těchto číslech nejsou započítáni
návštěvníci, kteří navštívili pořady, kde nebyly
lístky potřeba. „Mrzí mě jen, že nebyla zcela za-
plněná hlediště u pořadů, které patřily k divácky
nejlépe hodnoceným, například Umučení Krista
nebo Krédo mistra Jana,“ poznamenal ředitel
Smetanovy Litomyšle, o.p.s. Jan Pikna. 
Je jen málo lidí, kteří dokážou navštívit všechny
pořady, které Smetanova Litomyšl každý rok na-
bízí. V letošním roce se to až na naprosté vý-
jimky podařilo Marii Mělnické, a to díky jejímu
zaměstnavateli, který jí splnil sen. „Nikdy mne
nenapadlo, že zrovna já prožiji během jednoho
měsíce tolik nádherných okamžiků,“ sdělila spo-
kojená návštěvnice. Zážitky jí nezkazily ani
drobné vady na kráse. „Přála bych si, aby náv-

štěvníci operního festivalu věděli, jak se obléct
a kdy tleskat,“ poznamenala na adresu diváků.
Lidé bez společenského oblečení jsou podle ře-
ditele festivalu obecným trendem přicházejícím
ze zahraničí. Na koncert dorazí i ti, kteří klasické
koncerty nenavštěvují. „Třeba příště zvolí nároč-
nější koncert a přizpůsobí mu i své oblečení,“
poznamenal Jan Pikna. Obzvláště u některých
pořadů by podle něj působilo bránění vstupu
kontraproduktivně. Změnit však chce přístup
k některým účinkujícím. „Několik negativních
ohlasů přišlo na kvalitu ozvučení Koncertů na
přání s muzikálovou hudbou. Příště budeme
muset vystupujícím souborům do jejich pro-
dukce ostřeji zasáhnout,“ dodal ředitel festivalu. 
Co nelze naplánovat a změnit je počasí. Letošní
chlad i vedra zanechaly zdravotní problémy na
nejednom návštěvníkovi festivalu. Ocenění si tak
zaslouží pořadatelé, zdravotníci i hasiči, kteří se

postarali o klidný chod představení a všem po-
mohli. 
Je jasné, že uspořádání největšího operního fes-
tivalu pod otevřeným nebem stojí nemalé pro-
středky. „Kultura nemůže žít z vůně květin
a potlesku. Je důležité si uvědomit, že není do-
tací, ale investicí,“ prohlásil při návštěvě festi-
valu ministr kultury Daniel Herman. Právě
ministerstvo se snaží festivaly podporovat a dá
se předpokládat, že pokud se podaří udržet
v tomto resortu dostatečný objem peněz, tak
tomu bude i nadále. Finančně podpořili festival
také Pardubický kraj, město Litomyšl, sponzoři
a v neposlední řadě i mecenáši. „Pro mne jako
litomyšlského rodáka je to téměř povinností při-
spět na tuto úžasnou akci, která propaguje
město i celou Českou republiku, sbližuje lidi
a obohacuje pozitivní energií celou společnost.
Je mi ctí pomáhat tvořit tento festival alespoň fi-
nančním příspěvkem a mít možnost si ho pova-
žovat tak trochu i za svůj,“ vyjádřil podporu
festivalu Stanislav Hájek.  Sám navštívil třináct
pořadů a podle jeho slov jej nabily obrovskou
energií v podobě krásné hudby, prostředí a skvě-
lých lidí. „Příští rok nás opět čeká spousta zají-
mavých představení a už teď tuším, že to bude
hrozně těžké si vybrat tak, abych nepřekročil
počet představení z letošního roku,“ zmínil
i svoje plány na další ročník festivalu jeden z me-
cenášů. Jasno má i Marie Mělnická. „Určitě si
z festivalové nabídky vyberu,“ řekla pravidelná
návštěvnice Smetanovy Litomyšle. 
Příští ročník bude zahájen 9. června 2016 kon-
certem PKF – Prague Philharmonia. Potrvá pě-
tadvacet dní, přinese pětatřicet pořadů
a vyvrcholí 3. července dílem Má vlast v prove-
dení České filharmonie pod taktovkou Jakuba
Hrůši. „Pokud vše dobře dopadne, uvedeme
hned osm operních titulů. Nesmírně se těším na
projekt Sólo pro 100 smyčců,“ odkryl část pro-
gramu dramaturg festivalu Vojtěch Stříteský.
Když se vše podaří, tak se návštěvníci budou
moci těšit i na scénické provedení legendární
Mše Leonarda Bernsteina s Vojtěchem Dykem
a orchestrem B-SIDE BAND. V koncertu na přání
jsou v plánu Proměny Čechomoru a Janáčkovy
filharmonie.                                             Petr Šilar

Foto F. Renza a P. Šilar

Festival je klasikou,
která těší tisíce lidí

Na Mezinárodní operní festival Smetanova Lito-
myšl i v letošním roce dorazily hvězdy světové
hudební scény. Mezi nimi i zpěvák, který vystu-
puje mimo jiné na světových pódiích ve Vídni,
Miláně, ale i v New Yorku. Při své návštěvě Lito-
myšle přiznal, že město, ve kterém vystupoval
už jako začínající zpěvák, má rád. Při rozhovoru
nezapřel svoji lásku k hokeji, kterému se v dět-
ství věnoval. Tímto zpěvánek nebyl nikdo jiný
než basbarytonista Adam Plachetka.

 Co vás zaválo do Litomyšle? 
Pozvání festivalu. Pořadatel si vybírá mě, ne já
festival. Byl jsem rád, že nabídka přišla. Jezdíme
sem od malička, protože tu máme spřízněné
duše. Jezdil jsem do Litomyšle jako dítě a ná-
sledně i na festival – ať už regulérní nebo Mla-
dou Smetanovu Litomyšl. Vždycky jsou to
příjemné návraty. 

 Váš program je bohatý. Co pro vás znamená
Smetanova Litomyšl?
Je to jedno z míst, kde jsem začínal a kam jsem
se dostal během mladých bezstarostných let.
Zároveň pro mne znamená hezkou atmosféru.
Líbí se mi, jak si jej místní užívají, váží a podporují
a zakládají si na něm. Jak festival, tak město
vzkvétá, což je krása vidět a ne všude to tak je.

 Přijel jste po více jak pěti letech. Podíval jste
se po městě?
Do města jsem se tolik nedostal. Byl jsem na
třech koncertech a měl jsem i další pracovní
povinnosti. 

 Máte možnost porovnání.  V zahraničí jste

více než v České republice. V čem je největší roz-
díl, ať už mluvíme o scénách nebo samotných
vystoupeních?
Žádný zásadní rozdíl to není. U nás je klasické
publikum užší, ale zároveň mám pocit, že si ke
klasické hudbě nachází cestu čím dál více lidí
a muzice se daří vzkvétat. Porovnání kvality je
těžké. Všude se snaží umělci dělat, co mohou.
Nemám rád srovnání, zda je lepší Praha nebo
Vídeň. Je to stejné, jako když se zeptáte, zda je
lepší NHL nebo extraliga. Obojí je trošku někde
jinde a já to považuji za správné. Nemohou být
všichni všude stejní. 

 Zmínil jste hokej. V minulosti jste uvedl, že
byste rád při návštěvě New Yorku zašel na zápas
NHL. Už se vám to podařilo?
Zvládli jsme toho méně, než jsme chtěli. Žena
nemohla chodit bez Adélky (dcera) a nechtěli

Adam Plachetka se do Litomyšle vrací vždy rád
jsme ji tahat. Jednou jsem byl sám a jednou
všichni společně. Podívali jsme se i do zákulisí
a malá vydržela celý zápas. 

 Který tým jste navštívili?
Byli jsme v New Jersey podpořit vlastence v zá-
pasech proti Edmontonu a Nashvillu. V televizi
jsem však stihl mnohem více zápasů, neboť je to
snazší vzhledem k tomu, že není časový posun.
U televize jsem strávil více času, než je zdrávo
(s úsměvem).

 Prozraďte, na co se v nejbližší době těšíte?
Těším se na to, co už znám a nemůže mne to
nemile překvapit. Figarova svatba v Salzburku.
Produkce je připravená a myslím, že je pove-
dená. Baví mne a dává to smysl. Je to přesně
tak, jak by podle mne mělo vypadat „moderní“
divadlo. Aktuální divadlo. Následně budu dělat
Figarovu svatbu v Houstonu, kterou jsem už
dělal před dvěma lety, a ta inscenace mne také
bavila. Jsou to dvě jistoty, na které se těším, ale
jinak je toho spousta. Velká neznámá je pro mě
Figarova svatba na začátku  příští sezony v Chi-
cagu, která bude pojata myslím velmi tradičně,
takže by měla být hezká. S režisérkou jsem se
ještě nepotkal, tak uvidíme, jak to všechno do-
padne.

 Co byste závěrem popřál Smetanově Lito-
myšli do dalších let?
Ať se dále daří ji rozvíjet tak jako teď, kdy to má
stále stoupavou tendenci. Ať je hodný stát
i sponzoři a daří se program zajistit i materiálně.

Ptal se Petr Šilar

Závěr sedmapadesátého ročníku festivalu Smetanova Litomyšl podtrhl úsilí pořadatelů a nabídl
umělecké zážitky široké veřejnosti. Do historie se zapíše jako velice úspěšný, neboť přinesl
kromě zábavy a uměleckých zážitků i autorské pořady a premiéry, které jsou přínosem pro če-
skou kulturu. Vyvrcholil ve velkém stylu, kdy závěrečný koncert přenášela v přímém přenosu
Česká televize a diváci si jej mohli vychutnat i v Klášterních zahradách. I to je důkazem, že má
festival široký hudební záběr a navštívit ho může opravdu každý. 
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Litomyšlská pohádka patří mezi
nejlepší filmy v České republice
Přesně 29. prosince zveřejnil náš amatérský
filmový tým nový film. Tentokrát jsme natočili
pohádku, kterou mohli diváci zhlédnout i ve
vysílání místní televize CMS TV, jmenuje se Ta-
jemství Zimy. Během natáčení nás nikoho nena-
padlo, jaký ohlas bude film ve výsledku mít.
Pohádku, ve které se dva malí sourozenci snaží
přijít na to, proč většinou na Vánoce nenapadne
sníh, jsme přihlásili hned na několik filmových
soutěží. 
Jednou z nich byl i Český videosalon, což je jedna
z nejprestižnějších filmových soutěží v České re-
publice pro amatérské filmaře. Krajské kolo 62.
ročníku této soutěže se konalo 24. dubna ve Svi-
tavách pro Pardubický a Olomoucký kraj dohro-
mady. Velkým překvapením pro nás bylo, že se
pohádka umístila na prvním místě, a zajistila si
tak postup do celorepublikového kola. Porota
složená z profesionálů ocenila nejen kvalitní
technické zpracování (efekty, nasvícení scén, ka-
meru), ale především také herecké výkony dvou
filmových sourozenců, které ztvárnili Barbora
Houdková s Kryštofem Janderou. Názor poroty
si můžete vyslechnout v jedné z reportáží místní
TV (YouTube: Studenti se vrhají na natáčení hra-
ných filmů)
Ve filmu se objevili samozřejmě další tzv. naši
herci a společně jsme se tak snažili, a to často
i v krutých zimních podmínkách, natočit něco, co

vás v zimě zahřeje a pohladí po duši. Že se nám
to z velké části povedlo, nám došlo po pozitiv-
ních ohlasech osobně sdělených, ale i napsa-
ných v komentářích. Není náhoda, že tento film
byl oficiálně zařazen na ČSFD, v současné době
má 75% a kdokoliv může náš snímek ohodnotit.
Kdo jej neviděl, má možnost na YouTube: Tajem-
ství Zimy.
Na třetím místě se v krajské soutěži umístil také
náš další dosud nezveřejněný snímek Jen tvá,
na kterém porota opět vyzdvihla herecké vý-
kony Barbory Horáčkové a Tomáše Roth-
scheina. Bohužel film do celostátního kola
nepostoupil. Tajemství Zimy získalo nakonec
v republikovém kole čestné uznání poroty, což
může pro někoho vyznít jako umístění málo
cenné, ale věřte, že už jenom dostat se do fi-
nále a na ČSFD, to je pro nás ocenění velmi vy-
soké a vážíme si ho.  
Protože nás tyto úspěchy od natáčení neodra-
dily, ale naopak ještě více nadchly, padla 29.
června tzv. první klapka našeho nového připra-
vovaného filmu. Jestli to bude komedie nebo
horor (a věřte, že od prvního k druhému se dá
lehce sklouznout), uvidíme až na podzim. Kaž-
dopádně cíl jsme si dali veliký – zkusíme udělat
skoro-celovečerák.

Za celý amatérský filmařský tým
Dominik Kalivoda 

Burza filantropie je více než
jen sponzorství
Neziskové organizace se starají o mnoho po-
třebných lidí v nejrůznějších společenských ob-
lastech.  Jejich pomoc však vyžaduje finanční
prostředky, i když mnozí pracují v těchto společ-
nostech dobrovolně a zadarmo. Závislé jsou tak
na sponzorských darech, příspěvcích a grantech.
Jedním ze způsobů jak získat finanční prostředky
a představit svoji činnost potencionálním spon-
zorů a také široké veřejnosti přináší Burza filan-
tropie. „Jedná se o transparentní nástroj
k podpoře projektů neziskových organizací,
který zároveň nabízí setkání zástupců podnika-
telského sektoru, neziskových organizací a ve-
řejné správy,“ píší na webových stránkách
představitelé Koalice nevládek Pardubicka
(KONEP), která je pořadatelem těchto akcí. 
Jedna z burz se bude konat i v říjnu letošního
roku v Litomyšli. Účastní se jí deset organizací
z okresu Svitavy. Tři projekty jsou z Litomyšle.
V rámci zapojení veřejnosti do celé akce mohli
lidé vybírat na webových stránkách organizá-
torů nejzajímavější projekt. Vítěz hlasování (Ob-
lastní charita Polička) se účastní samotné
prezentace projektu s donátory. Dalších devět
přihlášených organizací musí počkat do září na
verdikt, zda budou moci představit své záměry.
Celkově se v Litomyšli představí pět projektů a je
jen na potencionálních dárcích, zda uspějí do-
mácí organizace. „V předcházejících letech jsme
dvakrát úspěšně prezentovali náš projekt před
donátory burzy filantropie. A s jejich pomocí se
nám podařilo realizovat např. nákup nového
auta pro sestřičky z charitní ošetřovatelské
služby a propagovat dobrovolnickou službu v Li-
tomyšli,“ řekl koordinátor Jakub Mašek z Dobro-
volnického centra při Farní charitě Litomyšl.
Cílem projektu litomyšlské charity je vytvoření
prostor vhodných ke vzdělávání, sdílení zkuše-
ností a supervizím včetně hygienického zázemí
pro pečovatele z respitní péče a další charitní
pracovníky. Zájem stovek hlasujících organizaci
potěšil a druhé místo považují za úspěch.  
Burza filantropie podporuje nejen samotné uži-

vatele služeb, ale i manažery v sociální oblasti,
neboť se učí svou práci prezentovat před lidmi,
kteří pomáhají jejich činnost financovat. „Doná-
tory jsme v minulosti na základě naší písemné
žádosti nedokázali pro náš projekt získat. Při
osobní prezentaci však ano,“ řekla Alena Fiedle-
rová ze společnosti Komuniké, o.p.s. Ta by chtěla
získat peníze na nákup přístroje, který by v re-
stauraci Rettigovka zajistil výrobu domácích těs-
tovin, a pomohl tak s dalším rozvojem lidí
s hendikepem, kteří v gastronomickém provozu
pracují.  
„Burza filantropie je pro nás především krásným
příkladem solidarity, kdy firmy věnují část svého
zisku potřebným. Navíc probíhá regionálně – do-
nátoři osobně poznají obdarované, jsou s nimi
často i po poskytnutí daru v kontaktu. A nám
jako neziskovkám se tak otevírají další možnosti
spolupráce se ziskovým sektorem,“ připomněla
přínos burzy Olga Radimecká z občanského
sdružení Generace 89. Ta si uvědomuje, jak je
velká konkurence mezi jednotlivými účastníky.
I když členové sdružení neuspějí se svým pro-
jektem Prima odpoledne, který je zaměřen na
nácvik smysluplného trávení volného času u dětí
ze sociálně potřebných rodin, rodin s dětmi
v pěstounské péči a rodin cizinců žijících u nás,
tak nezoufají. „Vždy získají peníze lidé, kteří dě-
lají něco dobrého pro ostatní, a my se budeme
snažit doufat v přízeň donátorů příště,“ dodala
Olga Radimecká. 
Kam nakonec doputují peníze, není jasné.
O všem se rozhodne v říjnu, kdy zástupci Pardu-
bického kraje a firem, převážně z regionu, vybe-
rou pro ně nejzajímavější projekty. Každá
organizace může žádat až o padesát tisíc korun.
„Může se však stát, že se donátorům může líbit
a projekt přeplatí, nebo naopak se nesloží na
celou částku, o kterou nezisková organizace
žádá,“ vysvětlila princip dělení peněz Monika Pa-
vlíková z KONEPu. Ta zároveň předpokládá, že
by mohla být rozdělena podobná částka jako
v minulých letech (cca 300 tisíc korun).        -pš-

Anketa Infocentra
Litomyšl
Zajímá nás, jak jste spokojeni s našimi službami,
co bychom měli změnit nebo co u nás postrá-
dáte. Budeme rádi, když svůj názor vyjádříte
v anketě. Krátký dotazník najdete na našem
webu www.ticlitomysl.cz a jeho vyplnění zvlád-
nete za pár minut. Za případné vyplnění děku-
jeme.                 Aleš Bárta, Infocentrum Litomyšl

Krátce
 Sochaře Olbrama Zoubka snad není třeba

představovat. Jeho díla můžeme obdivovat
třeba v Klášterních zahradách nebo zámeckém
sklepení. Až do 31. srpna si milovníci jeho
umění mohou zajet také do slánského muzea
na Masarykově náměstí, kde je instalována vý-
stava jeho děl. Autor je zastoupen i ve slánské
Galerii Ikaros, kde je otevřena druhá část této
expozice.

 Smetanova Litomyšl není jen letní přehlíd-
kou hudby. Vznikají na ní i díla, která míří do ce-
lého světa. Cyklus písní Lingua angelorum
Sylvie Bodorové vznikl původně pro litomyšlský
festival a úspěch slavil i v Izraeli. Třikrát bylo
toto dílo hráno s velkým úspěchem v Tel Avivu
v sídle Izraelské filharmonie, která se ujala pro-
vedení, a jednou v Haifě. Interprety kompozice
zaujala natolik, že se rozhodli pořídit živou na-
hrávku. Dirigent tělesa Gianandrea Noseda
i barytonista Thomas Hampson plánují další
provedení cyklu v Evropě.

 Výstava Památky mého kraje, ústřední vý-
stava 9. ročníku mezinárodního festivalu Archi-
tecture Week Praha 2015, představí od 17. srpna
do 18. října v Jiřském klášteře Pražského hradu
českým a zahraničním návštěvníkům třináct
krajů České republiky, hlavní město Prahu
a další významná místa České republiky. Jed-
notlivé kraje, jež v letošním roce oslaví 15 let od
svého založení, budou prezentovány dvěma ar-
chitektonickými modely historických budov,
mozaikou dobových a současných fotografií,
vybraným uměleckým dílem, velkoformátovou
fotografií a objektem, charakterizujícím nejlépe
daný kraj. Přírodní a kulturní dědictví každého
kraje i jeho specifika budou promítány formou
krátkých filmů na obrazovce, která bude sou-
částí expozice. 
Ve spolupráci s agenturou CzechTourism při-
pravují organizátoři také jedinečnou přehlídku
památek České republiky zapsaných na Se-
znam světového dědictví UNESCO společně
s informačním centrem, v němž se návštěvníci
budou moci s jednotlivými památkami podrob-
něji seznámit.

 Cyklostezka z Litomyšle do Vysokého Mýta
by se měla na podzim dočkat dalšího úseku.
Zatímco od Litomyšle se už dva roky staví
a první dva úseky jsou hotové, tak trasa z Vy-
sokého Mýta se teprve začne stavět. První
etapa cyklostezky bude dlouhá 2,1 kilometru,
široká tři metry a stát má 11,5 milionu korun. 

 Zatímco žáci i učitelé si užívají zaslouženého
volna, v řadě středních škol v Pardubickém kraji
panuje čilý stavební ruch. Od poloviny června
probíhá například rekonstrukce kotelny na VOŠ
pedagogické a Střední pedagogické škole Lito-
myšl za 2,6 milionu korun. Na začátku července
začala I. etapa výměny okenních výplní na
Gymnáziu Aloise Jiráska Litomyšl v celkové výši
1,77 milionu korun. 

 Letos pošestnácté dorazila na Smetanovo
náměstí maringotka Kinematografu bratří Ča-
díků. Od 24. do 27. července mohli diváci vidět
čtyři české filmové tituly. Během večerních
promítání se vybralo na dobrovolném vstup-
ném 13 tisíc korun, které půjdou na dobročinné
účely. 
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V roce 1997 jsme seděli s Láďou za vlahého let-
ního večera na schodech u Černého orla a popí-
jeli pivo. Láďa se mě zeptal, proč tady nemáme
lázně, když o tom píše Váchal v Krvavém ro-
mánu. Spekulovali jsme, kde ty lázně udělat, na-
konec z toho vyšlo, že zrušíme autobusák
a místo něj postavíme novou lázeňskou kolo-
nádu a najdeme teplé prameny. Chopil jsem se
coby starosta města L. iniciativy, že v Litomyšli
zřídíme lázně, abychom naplnili odkaz J. Váchala.
Po zjištění, že teplé prameny jsou příliš hluboko,
jsme od záměru ustoupili. Leč! Láďa prodal
v roce 2009 dům č. 127 na náměstí J. Venclovi
z Prahy, když ještě před tím dokázal s bývalými
studenty, tedy absolventy restaurátorské školy,
přenést dřevoryty z Krvavého románu jako sgra-
fita na omítky domu ve Váchalově ulici. J. Vencl
vyslechl příběh lázní, a tak při společné meditaci
o Litomyšli ještě s jeho dcerou Marií, Láďou Ho-
ráčkem a mojí osobou vznikl nápad založit v Li-
tomyšli lázně ducha. Velmi úspěšně proběhly již
4 ročníky. Úplně se nepodařil další z jeho návrhů
– zazdění Velkých dějin zemí Koruny české do
zdi muzea jako odkaz pro budoucí generace. Za
Velké dějiny obdrželo nakladatelství Paseka
Magnesii Literu a Láďa byl vyznamenán kardi-
nálem Dominikem Dukou Svatovojtěšskou me-
dailí Arcibiskupství pražského. Moc si toho vážil. 

O vzpomínku na Ladislava Ho-
ráčka jsme požádali emeritního
starostu a jeho blízkého přítele
Miroslava Brýdla:
Když v roce 1990 vrazili do mé
kanceláře (byl jsem v té době sta-
rostou) dva pánové, a to L. Horá-
ček a I. Beránek, s nabídkou, že by
jejich nakladatelství, tedy Paseka,
zakoupilo Portmanův dům, aby
byly zachráněny malby Josefa Vá-
chala, ani na vteřinu jsem nezavá-
hal. Městské zastupitelstvo tehdy
schválilo a doporučilo Národní ga-
lerii v Praze odprodej tohoto domu nakladatelství
Paseka. Tím to vše začalo. Váchalův Krvavý román
jsem znal z vydání roku 1970. Když jej vydala Pa-
seka, tedy Láďa, oba jsme věděli, že jsou nám
blízké „ujeté“ věci literární, výtvarné i životní. Pa-
seka zakoupila dům v roce 1991 a nazvala jej Port-
moneum (Vsuvka z Lidových novin ze dne 22. 7.
2015: „Ne každý ví, že v prvních letech většinu
toho, co vydělal, „vrazil“ do rekonstrukce litomyšl-
ského Portmonea, tehdy zpustlé Váchalovy fre-
sky, dnes chlouby města.“). Přijeli restaurátoři J.
Látal, I. Horálek, J. Turský, L. Kryl a V. Látalová. Za-
jistil jsem pro ně vyřazené postele z nemocnice,
aby měli kde spát a mohli restaurovat. Restauro-
vali unikátním způsobem a začali jsme společně
(občas) s Láďou a se všemi chodit na pivo k Čer-
nému orlu. Láďa se tam skamarádil s Litomyšlany
B. Kopeckým, V. Olivou, J. Vavřínem, manžely Pik-
novými a dalšími štamgasty této hospody. Do Li-
tomyšle přivezl prvního architekta z Prahy, dnes
doc. M. Hulce, který navrhl rekonstrukci Portmo-
nea, později restaurátorské školy a Červené věže.
Na návštěvu Portmonea a také na zhlédnutí ná-
pisu pomníku Z. Nejedlého přijel na podzim roku
1993 Václav Havel z Hrádečku se svými přáteli
A. Krobem, K. Steigerwaldem a dalšími. Na půdě
Portmonea Luboš Švehelka připravil pstruhy, pre-
zident Havel s námi navštívil zámek a „jakoby se
nechumelilo“ (zámek mu připadal velmi vhodný,
mně úplně ne), že na jaro roku 1994 pozve do Li-
tomyšle 7 středoevropských prezidentů. Stalo se
neuvěřitelné. Za pouhého půl roku jsme celou akci
v Litomyšli uskutečnili. Po ukončení restaurování
a otevření Portmonea v červnu 1993 (mezi jinými
i J. Luxem) bylo restaurátorům i Láďovi teskno po
Litomyšli, a tak U Černého orla vznikl nápad zalo-
žit restaurátorskou školu na restaurování ná-
stěnné malby a kamene. Láďa založil nadaci
Paseka a ustanovili jsme dalšího Láďu, a to Kryla,
do funkce ředitele školy. Ten z titulu své funkce
přišel na zastupitelstvo v roce 1993 a to vstřícně
schválilo objekty bývalých technických služeb (v
hrozném stavu) za podmínky rekonstrukce do uží-
vání této soukromé školy. Byla to odvaha od nás
všech. Škola se postupně etablovala až na školu
vysokou i proti vůli Akademie výtvarných umění
v Praze. Že bude škola státní, napomohlo neustá-
lému svízelnému financování školy. Láďa navrho-
val, aby se stala fakultou univerzity v Olomouci,
prosadil jsem, aby byla fakultou Univerzity Pardu-
bice díky vstřícnosti rektora M. Ludwiga. 
Nakladatelství Paseka rozšířilo svoji působnost
i na Litomyšl jako Nakladatelství Paseka s.r.o.
v Praze a Litomyšli. Paseka postupně vydala knihy
týkající se Litomyšle, a to Litomyšl – starobylé
město, Litomyšl – průvodce městem, Quido Šimek

– spasitel všednosti (ve spolupráci
s muzeem), Zmizelé Čechy – Lito-
myšl, Z. Nejedlý – politik a vědec
v osamění. Láďa propagoval Lito-
myšl v TV, novinách a časopisech.
Stal se občanem města, aby zde
mohl volit a platit daně (jeho
slova). Založil divadelní spolek Fi-
ligrán spolu s manžely Švehelko-
vými a M. Žákovou. Na Hrádečku
u Havlů hráli v roce 1995 Sou-
chotiny a v roce 1996 Prodanou
nevěstu jako činohru. Láďa zdra-
matizoval Krvavý román, který mj.

prezentoval na „Jiráskově Hronově“. Další z našich
společných aktivit byla návštěva Soči ve Slovinsku
v roce 1997, kde Váchal byl účastníkem 1. světové
války a vymaloval tam kostel. Později napsal nád-
hernou existenciální knihu Malíř na frontě. Vý-
malby v kostele byly zničeny, zjistili jsme, že se
tam dochoval obraz od Váchala, a tak v roce 1998
jeli jej restaurovat manželé Látalovi, pí Kovan-
dová, p. Ungr, J. Kaše se studenty restaurátorské
školy.
V roce 1995 Láďa zakoupil dům na náměstí a Šve-
helkovi z Prahy začali fungovat jako knihkupectví
Paseka. V Praze v té době existovala restaurace
Paseka ve vinohradské Ibsenově ulici, kde také
míval Václav Havel autogramiády sebraných spisů,
které vydávala Paseka. Spolu s Láďou jsme zorga-
nizovali zájezd vlakem z Litomyšle na pečenou
husu do této restaurace. Ve skupině Litomyšlanů
byli B. Kopecký, V. Oliva, J. Vavřín, Z. Vandas, B. Hu-
dečková a další. Byl to zájezd venkovanů do Prahy
na setkání s pražskými intelektuály v uvedené re-
stauraci. Abychom vypadali dostatečně venkov-
sky, koupili jsme sádrovou husu, aby byla vidět
z tašky, plato vajec do síťovky a vyrazili jsme do
Prahy. Zhlédli jsme novou parkovou úpravu za
Staroměstskou radnicí, Vrtbovské zahrady a re-
stauraci u Rudolfina. Bylo to před vypsáním pro-
jektu na Klášterní zahrady. Chtěl jsem, aby to byla
pro nás inspirace. Skončili jsme s husou i vejci v re-
stauraci Paseka, pojedli skutečnou husu, promlu-
vili s pozvanými Pražáky a vrátili se domů. Osobní
vsuvka – když mě moje žena Pavla kárá slovy
„nebuď jako Horáček“, znamená to, málo pečuješ
o sebe a své zdraví a piješ více piva, než je zdrávo.
V roce 1999 na lovu ryb v norských fjordech jsme
měli jeden z mála konfliktů mezi námi. Láďa spolu
s Lubošem Švehelkou jeli na moře lovit ryby
a mně přikázal, abych koupil 60 piv. Když jsem
viděl cenu jednoho piva za 100 Kč, koupil jsem jich
20. Po návratu z moře mě Láďa seřval a šel a kou-
pit těch piv 100. Inu, podnikatel a šéf.

„Budu ti tykat, starosto," řekl mi letos na jaře La-
dislav Horáček. Tak tato vzpomínka se mi vyba-
vila 21. července, kdy jsem se dozvěděl o jeho
úmrtí. Odešel mimořádný člověk, litomyšlský
občan, který se velkou měrou zasadil o mnoho
dobrého nejen v našem městě. Díky jeho ne-
únavnému úsilí má Litomyšl Portmoneum, stu-
dují zde budoucí restaurátoři, ale Ladislav
Horáček stál společně s Miroslavem Brýdlem
a Jaroslavem Venclem také za zrodem úspěš-
ných lázní ducha. Takto bych mohl pokračovat

dále, ale stále by to neobsáhlo všechny počiny,
které majitel prvního soukromého nakladatelství
Paseka registrovaného po sametové revoluci
a neúnavný propagátor díla Josefa Váchala při-
nesl české společnosti.
Jménem města Litomyšle a jeho občanů bych
chtěl vyjádřit upřímnou soustrast a především
poděkovat za vše. Vaše bláznivé nápady a šibal-
ská jiskra ve vašem oku nám bude chybět, pane
Horáčku.

Radomil Kašpar, starosta Litomyšle

Zemřel Ladislav Horáček
Pražský bohém, nakladatel, litomyšlský občan, renesanční
člověk, znalec knih Váchala a piva 
V úterý 21. července 2015 v Praze zemřel ve věku 68 let jeden z nejvýraznějších českých na-
kladatelů porevoluční doby, otec nakladatelství Paseka Ladislav Horáček. Jeho jméno je neod-
myslitelně spjato s Litomyšlí. Díky Ladislavu Horáčkovi se podařilo zachránit zchátralé
Portmoneum, založit restaurátorskou školu a máme zde lázně ducha. Byl velkým propagátorem
Litomyšle, kterou miloval. Svůj otisk ve Smetanově rodišti zanechal hluboce a nesmazatelně.

Miroslav Brýdl a Ladislav Horáček

V politických názorech jsme si byli velmi blízcí.
Láďu a P. Mareše jsem přesvědčil, aby pomohli
při založení Unie svobody. Zkusil to a ve straně
vydržel pouhé 3 měsíce. Potom mi vynadal, do
čeho jsem jej uvrtal. Pro něj to byla zmařená
šance, pro mě také. V posledních letech Láďa do
Litomyšle vzhledem k zhoršujícímu se zdraví
jezdil pouze sporadicky. Pokud jsme se chtěli
sejít, tak v restauraci U Parlamentu v Praze. 
Závěrem bych citoval opět Lidové noviny ze dne
22. 7. 2015 z článku o L. Horáčkovi: „Chloubou
české společnosti byl i Ladislav Horáček. A už jí
zůstane.“ V Litomyšli jsme měli štěstí, že byl
i chloubou Litomyšle.
PS: Dovětek mé ženy Pavly: „Nevím, zda byl
chloubou Litomyšle. Znalo ho tak 15 lidí.“
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Slova moudrých: Pravda je jen to, co jest
dobrem všech.                                     Jan Hus 

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Peterková, Nedošín
85 let – Zdeněk Voříšek, Anna Tobiášová,
Josef Vetešník, František Koráb
95 let – Zdenka Tošovská
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Jakesch, Dlouhá Třebová – Lenka
Votavová, Dlouhá Třebová, Martin Čihák,
Choceň – Eliška Pospíšilová, Jehnědí, Mar-
tin Seifert, Sloupnice – Markéta Mlejnková,
Ústí nad Orlicí, Jan Kyncl, Litomyšl – Šárka
Schützová, Litomyšl, Petr Jančařík, Lito-
myšl – Pavla Staňková, Litomyšl, Ondřej
Kroulík, Litomyšl – Ilona Prokopová, Osík,
Tomáš Sejkora, Osík – Věra Kašparová,
Vlčkov, Josef Bouška, Lubná – Eva Ma-
chová, Polička, Matěj Votroubek, Vysoké
Mýto – Eva Kolářová, Vysoké Mýto, Ondřej
Diblík, Ústí nad Orlicí – Veronika Snítilová,
Ústí nad Orlicí, Marcel Krátký, Cerekvice
nad Loučnou – Lucie Andrlová, Džbánov,
Lukáš Krška, Litomyšl – Jana Hanusová, Li-
tomyšl, Michal Hájek, Janov – Lucie Šul-
cová, Neratovice, Jan Střasák, Budislav –
Veronika Lebedová, Budislav, Miloš Lně-
nička, Litomyšl – Monika Popluhárová, Li-
tomyšl, Lukáš Kříž, Sloupnice – Lucie
Přívratská, Jehnědí, Pavel Kmošek, Mora-
šice – Vlasta Jelínková, Morašice, Ondřej
Hladík, Litomyšl – Vladimíra Palová, Lito-
myšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé manželé Vlasta a Bořivoj Hytychovi,
Božena a Vladimír Kerhartovi z Kornic,
Růžena a František Rackovi, Jaroslava
a Vladimír Ptáčníkovi
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miladou Mikuleckou (75 let), Miroslavem
Broulíkem (90 let), Josefem Kovářem (78
let), Blankou Simonovou (78 let), Jarosla-
vem Průšou (76 let), Ludmilou Královou
(86 let), Oldřichem Sýkorou (82 let), Zdeň-
kem Šimkem (84 let) 
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

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

Jménem obecně prospěšné
společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí, která zřizuje krajskou
Linku důvěry, bychom chtěli po-
děkovat městu Litomyšl za fi-

nanční podporu, kterou nám v letošním roce
2015 poskytlo a které si velmi vážíme. Zároveň
bychom chtěli informovat občany města, že
Linku důvěry Ústí nad Orlicí je možné kontakto-
vat na telefonním čísle 465 52 42 52, které
funguje v nepřetržitém provozu, dále prostřed-
nictvím služby Skype pod uživatelským jménem
linka.duvery.uo, případně na e-mailu napis@lin-
kaduveryuo.cz.
Bližší informace o naší službě naleznete
www.linkaduveryuo.cz.          Lucie Prudilová, 

vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
 Obecně prospěšná společnost Komuniké

v minulých měsících získala finanční podporu na
nákup vozidla pro rozvážku obědů a zjednodu-
šení cateringových služeb. Lidé s hendikepem,
kteří  pracují v restauraci Rettigovka (zřizovanou

Komuniké, o. p. s.), budou mít tak svou práci vý-
razně ulehčenou. Děkujeme tímto za podporu
Pardubickému kraji a městu Litomyšl. Věříme, že
auto přispěje ke spokojenosti našich zaměst-
nanců i zákazníků.                        Alena Fiedlerová

 Dne 6. srpna 2015 uplynou 4 roky od chvíle,
kdy nás náhle opustil pan Milan Švec z Lito-
myšle. Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Rodiny Švecova a Bartasova
 Děkujeme všem, kteří letos naší knihovně vě-

novali spoustu kvalitních knih a čtivých časo-
pisů. Každý knižní dar prohlédneme a pečlivě
zvážíme, jak s ním naložíme. Řadu titulů zapí-
šeme do našeho fondu, některé knihy a časopisy
poskytneme darem 16 knihovnám, o které se
v rámci regionálních funkcí staráme, něco nabíd-
neme zdarma k rozebrání našim čtenářům,
zkrátka nic nepřijde nazmar … 
Je dobře, že knihy v popelnicích a kontejnerech
na papír nekončí… nebo snad ano??? 

Jana Kroulíková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Josef Jiskra slaví 80. narozeniny
Ve středu 25. listopadu 2015 se
od 19.30 hod. uskuteční ve Sme-
tanově domě koncert Dechového
orchestru Smetanova domu
s čestným  hostem  Josefem
Jiskrou, rodákem z Benátek u Li-
tomyšle, hudebníkem a skladate-
lem, žijícím řadu let v zahraničí.
Ten 4. srpna oslaví své osmde-
sáté narozeniny a do rodné obce
i Litomyšle se rád vrací. 
Josef Jiskra svoji muzikantskou
dráhu začal poměrně pozdě, te-
prve v deseti letech, a to hrou na
housle u pana učitele Josefa Andrleho. Pokračo-
val v městské hudební škole pozounem u Karla
Faltyse. Po maturitě na litomyšlském gymnáziu
studoval hru na snižcový pozoun na pražské
konzervatoři u profesorů Jaroslava Šimsy a Jaro-
slava Ušáka. Po absolventských zkouškách
(1958) přišla vojenská služba. Již v té době si ale
zajistil místo pozounisty v symfonickém orches-
tru ve Františkových Lázních. V dubnu 1962 přijal
místo v trombonové skupině Karlovarského
symfonického orchestru (KSO), které zastával
více než 17 let. V roce 1965 založil se svými ko-
legy z KSO malou dechovku Karlovarka, která se
stala známou svým speciálním obsazením a ne-
napodobitelným zvukem. To už se Josef Jiskra

neomezoval jen na úpravu skla-
deb jiných autorů, ale začal uvá-
dět také své vlastní. Z té doby
jsou jeho úspěchy (i ty nejvyšší)
ve skladatelských soutěžích ze
západočeských lázní. 
V roce 1979 dochází v jeho životě
k radikální změně. Se souhlasem
příslušných úřadů obou států od-
chází s celou rodinou do Ně-
mecké spolkové republiky. Od
ledna 1980 zastává místo měst-
ského Musikdirektora v Crails-
heimu, a to plných 20 let.

V těchto letech dochází k úspěšnému rozvoji
jeho kompoziční činnosti. Poradním sborem bá-
denskowürttemberského hudebního svazu byl
požádán o zkomponování díla většího rozsahu
pro zemský hudební festival v Aalenu v roce
1989. Tak vznikla rapsodická báseň Bohemia. Její
úspěch ho motivoval a inspiroval natolik, že se
i nadále věnoval kompozici koncertních skladeb.
Současně však zůstává věrný české lidovce.
I v Německu získal mnohá kompoziční ocenění.  
V roce 1987 se stal krajským dirigentem hudeb-
ního svazu Hohenlohe a o rok později zakládal
krajský orchestr Hohenlohe, který řídil až do roku
2007. V roce 2000 odchází do důchodu. Z aktiv-
ního dirigenta se stává čestný dirigent měst-

ského orchestru. Zůstává však i nadále ve funkci
krajského dirigenta a jako takový zakládá Se-
niorenorchester Hohenlohe, který hostoval
v květnu 2006 v Klášterních zahradách v Lito-
myšli a v Benátkách. Jako důchodce má nyní čas,
aby propagoval a dirigoval své skladby u růz-
ných orchestrů. A tak je často na cestách nejen
v Německu, ale i v Rakousku, Švýcarsku, Lucem-
bursku, Slovensku i v České republice. 
V říjnu 2007 byla Josefu Jiskrovi udělena čestná
zlatá medaile za zásluhy o hudbu, což je nejvyšší
vyznamenání hudebního svazu spolkové země
Baden-Württemberg. Jak sám říká, dokud mu
bude zdravíčko sloužit, zůstane své nejmilejší
přítelkyni – muzice – věrný. -red-

foto archiv Josefa Jiskry

Smetanově Litomyšli
patří naše poděkování
Druhou polovinu června jsem i díky svému před-
cházejícímu povolání vnímal jako čas blížících se
prázdnin. V Litomyšli je tento čas ale také spojen
s konáním mezinárodního festivalu Smetanova
Litomyšl. Letos jsem měl povinnosti téměř při
každém programu, a tak jsem mohl vychutnávat
jeho široký záběr. Festival dávno přerostl regi-
onální význam a je dnes svébytnou akcí, pyšnící
se nejenom přívlastkem „druhý nejstarší festi-
val“ v naší zemi. Ve svém programu přináší vy-
sokou uměleckou kvalitu, má ambici oslovovat
žánrově široké spektrum posluchačů, prahnou-
cích po zajímavých projektech, a v neposlední
řadě je také iniciátorem celé řady projektů, které
vznikají na jeho popud. I letošní ročník měl celou
řadu mimořádných programů a vyjmenovávat
jednotlivé by nebylo vůči těm dalším spraved-
livé. Měl jsem radost, že hlediště bylo zpravidla
zcela zaplněné. Téměř 30 tisíc návštěvníků ne-
váhalo a přijelo si užít nejenom programu, ale
i domácí pohody, která je spojena jak s festiva-

lem, tak i s dalšími aktivitami, které v tu dobu
u nás probíhají. Myslím si, že právě atmosféra je
to, co nás od podobných akcí odlišuje. Velmi ob-
divuji všechny ty, kteří se na organizaci festivalu
podílejí. Od kluků na parkovištích přes techniky
či řidiče, uvaděče, kteří se usmívali i v závěru
festivalu, kdy byla na jejich očích znát únava, až
po hlavní šéfy, kteří se celé tři neděle věnovali
hostům a řešili všechny problémy, o kterých
jsme my, festivalové publikum, neměli ani potu-
chy. Všem patří naše velké poděkování. 
PS: Dovolte ještě jeden zážitek. Přiznám se, že
jsem v závěru festivalu ujel s rodinou na organi-
zovanou dovolenou na kola do jižní Francie.
Jedna rekreantka, když zjistila, že jsme z Lito-
myšle nadšeně prohlásila: „Litomyšl je krásné
městečko, kde se pořád něco děje, a lidé jsou
tam velmi milí.“ Přiznám se, že mě to v těch 35
stupních, kdy jsme šlapali po Provence, zahřálo
u srdce.

Radomil Kašpar, starosta Litomyšle

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
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Animátoři si Litomyšl oblíbili 
Za vzácnou příležitost považuje průkopník
v oboru moderní animace a zakladatel Anomálie
David Toušek setkání animátorů v Litomyšli.
Letos přijel pošesté a znovu nabídl studentům
z celého světa osmitýdenní výuku v oboru, který
nemá v České republice na růžích ustláno. Na
kurzech mu pomáhají lektoři z jednoho nejslav-
nějších animačních studií Pixar (tvůrci filmů Pří-
běh hraček, Hledá se Nemo, Auta atd.)
„Tento rok děláme experiment. Chceme vyvi-
nout novou metodu učení a Anomálie byla do
budoucna jakousi stáží užitečnou pro profesi-
onály,“ řekl David Toušek. Podle něj nemají regi-
onální studia ve střední Evropě čas brát lidi na
zkušenou. V letošním roce také nesoustředí
výuku pouze na animování v 3D. Prioritu má
režie.  Studenti se učí rozpoznat důležitou pozici
animačního režiséra v procesu tvorby s animá-
tory a příběhovým režisérem. Tato funkce totiž
v našich podmínkách prakticky neexistuje
a navíc se nepracuje v týmech. „Nejsou na to lidi,
navíc školy nevedou k tomu, aby tady vznikl prů-
mysl, jaký tu byl kdysi,“ vysvětlil zakladatel Ano-
málie. Animační režisér dokáže vyvinout
charakter postavy, spolupracuje s dalšími lidmi
a uvažuje nejen o schopnostech samotného ani-
mátora, ale i o herectví a měl by se rozhodovat
v celém tvůrčím procesu. 
Pro studenty připravil David Toušek originální
příběh o Golemovi. Ti se na něm budou učit jak

připravit charakteristiku postavy, jeho pohyby
a také uvažování. Dopředu je totiž potřeba na-
animovat reakce postavy na různé podněty. Vý-
sledkem kurzu však není hotový film. Důležitější
jsou mezivýstupy a samotný vývoj. 
První část Anomálie byla určena animátorům
z Česka a Slovenska, kteří přecházejí z 2D ani-
mace na 3D. „Pracovali jsme s kolegou v Brati-
slavě na večerníčku a nyní budeme dělat další,
který bude ve 3D. Nemáme větší zkušenosti
s programováním v prostoru. Výhodou tohoto
kurzu bylo, že jsme se expresně dostali do této
problematiky,“ sdělil Andrej Gregorčok. Spokojen
byl i jeho kolega. „Kurz určitě splnil moje očeká-
vání,“ doplnil Šimon Matrka. Oba hovořili o velké
změně v jejich práci. Vyzkoušeli si však několik
postupů. „Na Slovensku takový kurz nemáme.
Výhodou je, že to je blízko a navíc krátké. Takže
můžeme hned po návratu začít makat,“ dodal
Andrej Gregorčok. Ten také zmínil, že by bylo fajn
se vrátit do Litomyšle třeba na dovolenou.  Stu-
denti neměli příliš času na odpočinek, ale měli
čas si město projít.
Na Anomálii přijeli i studenti, kteří si chtěli do-
plnit vzdělání, které české školy příliš nenabízí.
„Věnoval jsem se tvorbě v 3D pouze při svém sa-
mostudiu. Posunulo mne to tu dál,“ prozradil
studentu FAMU Martin Pošta. V budoucnu by se
rád zaměřil na prostorovou animaci.  Škola mu
bohužel nabízí pouze zevrubné seznámení se
všemi technologiemi, a tak musí studovat ve
volném čase. To však přináší bez účasti na kur-
zech, jakým je Anomálie, problémy. „Když se
člověk vzdělává sám, tak se naučí spoustu špat-
ných postupů a pak má problém se z toho do-
stat,“ vysvětlil užitečnost vzdělávání v Litomyšli
Ondřej Javora. Zmínil i unikátnost podobného
kurzu v České republice v této cenové hladině
a ideálním prostředí. „Jako další vidím možnost
vzdělávání na zahraničních školách. Takto ale
musím říci, že David Toušek v podstatě přivezl
svět k nám a člověk nemusí nikam jezdit,“ ne-
šetřil chválou absolvent zlínské filmové školy
a současný student FAMU. 

Text a foto Petr Šilar

V jakém režimu
funguje program
Litomyšlení na 
zámeckém návrší? 
Začátkem července byl spuštěn Dětský program
„Litomyšlení“, který najdete po celém zámec-
kém návrší. Programové vedoucí Zámeckého
návrší, p.o. Petry Jiráňové jsme se tedy zeptali,
v jakém režimu funguje?
Petra Jiráňová: Dětský program je otevřen veřej-
nosti denně od 10 do 18 hodin. V pondělí se náv-
štěvníci nedostanou do prostor Regionálního
muzea v Litomyšli, Rodného bytu Bedřicha Sme-
tany ani na zámecké arkády, ostatní objekty jim
jsou k dispozici i v pondělí. Piaristický kostel je
otevřen od 10 do 18 hodin. V pátek a v sobotu
bude v srpnu přístupný až do 23 hodin. Návštěv-
níci budou moci vidět rozsvícený Světelný kříž
a Mensu. Ve večerních hodinách bude zároveň
otevřena i vyhlídka na město. 
V rodném bytě a v muzeu musí návštěvníci za-
platit vstupné. Všechny ostatní prostory jsou
prozatím zdarma – není třeba ani zakupovat že-
tony v Dětském bludišti v konírně. Prozatím tuto
funkci nahrazuje ostraha, která zároveň dohlíží
na boxy u kočárovny. Provoz boxů je závislý na
počasí. Když prší, jsme nuceni je uzavřít. 
Návštěvníci, kteří obejdou všechna stanoviště,
splní všechny úkoly a vyplněný pracovní list ode-
vzdají na pokladně v piaristickém chrámu, získají
vstup na vyhlídku zdarma. Pracovní listy jsou
v informačním centru, zámecké pokladně, Sme-
tanově rodném bytu, regionálním muzeu a také
přímo v bludišti. 
V konírně v Dětském bludišti je v otevírací době
přítomen zaměstnanec návrší, který je schopen
návštěvníky o programu informovat. Další
podrobnosti o aktuálním programu a otvíracích
dobách se návštěvníci dozvědí na pokladně
piaristického kostela nebo na telefonním čísle
461 653 491.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Z DOPISŮ

Po přečtení příspěvku pana Jana Vomočila v čer-
vencové Lilii („Promarněná šance!“) nemohu
než, bohužel, souhlasit a současně panu Vomo-
čilovi poděkovat za jakési připomenutí si někte-
rých dosti důležitých momentů z naší historie.
V poslední době mám, a to nejen já, také čím dál
tím větší dojem, že byť jde spousta věcí v Lito-
myšli od desíti k pěti, tak z vedení města slyšíme
paradoxně pravý opak. Běžný obyvatel ví, že
v průmyslové zóně je pouze několik málo firem
a navíc jen pár z nich zaměstnává více než sto
lidí. Takže průmyslová zóna v Litomyšli je spíš
pro smích... Doufejme, že je to jen otázka času,
než tamní podniky přistoupí k případným dalším
etapám výstavby a dojde tak k rozšíření výroby,
a tedy i navýšení počtu zaměstnanců.  Ale
zpátky k článku pana Vomočila. Ano, v roce 1960
jsme si bohužel opravdu nechali vzít okres. Je-
nomže v té době jsme přišli také o oddělení ORL
(samozřejmě bylo přesunuto do Svitav), střední
zdravotnická škola šla zase do Ústí n. Orlicí. Ne-
musíme ale příliš dlouho vzpomínat a stačí se
vrátit do roku 2013, kdy se vedení města podílelo
na politické zvůli kraje (pod vedením ČSSD, KDU-
ČSL a Koalice pro Pardubický kraj) a nechalo zru-
šit zdejší dětské oddělení s věhlasnou porodnicí.

Netřeba připomínat, že i mamograf byl z Lito-
myšle v minulých letech převezen do Svitav! No
a Zeteška měla být sloučena se SOU TOS Svitavy
a přesunuta, kam jinam, než opět do Svitav. Pro
zajímavost, ve Vysokém Mýtě již přes rok vede
společnost „B Braun Avitum“ diskusi s vedením
města o možnosti vybudování supermoderního
dialyzačního centra. Vedení  Mýta mi však
v tomto případě připomíná vedení Litomyšle,
kdy s velkorysou nabídkou této uznávané spo-
lečnosti stále váhá (a to jsem si myslela, že tam
mají osvícenější vedení). Přiznám se, že stejně
jako pan Vomočil jsem, jakožto skutečná patri-
otka, neváhala ani vteřinu a společnost oslovila,
zda neuvažují, v případě neúspěšných jednání,
vybudovat své dialyzační centrum právě u nás
(nabízí se např. budova kožního pavilonu). Mys-
lím, že by to byla pro Litomyšl alespoň částečná
kompenzace za zrušenou pediatrii a porodnici,
ale také by se tím rozšířila kvalita poskytované
zdravotnické péče. Neustále si kladu otázky,
kam to tady spěje? Co dalšího si nechá město
zrušit, vzít, jakou další šanci promarní? A pak,
jsme tu také my, Litomyšlané... Tak na to, pro-
sím, nezapomínejte... Děkuji.

Petra Černá

Kam to tady spěje?
Ve dnech 3.–5. čer-
vence byla uspořá-
dána pouť Církve
českos lovenské
husitské do Kost-
nice. Pietní,  důs-
tojný, vlastenecký
program. A co nás
oslovilo a nadchlo:
Slavnostní odha-
lení „Hořícího kali-
chu“ na hlavní třídě
v Kostnici – dílo
paní Adély Kača-
bové z hořické ka-
menické školy (na

fotografii). V bohatém programu nás oslovilo
nejvíce: skupina asi 20 dětí se svými učitelkami
nesly modrý transparent „My české děti ze
Švýcarska jdeme uctít památku největšího
Čecha mistra Jana Husa!“ A předvedly divadelní
vystoupení o této smutné události. Na závěr:
rozdělení katolíků a druhých církví je za námi.
Díky za to!

Účastníci poutě Jiráčkovi, 
foto archiv rodiny Jiráčkových

Pouť do Kostnice
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Iva Bittová v Litomyšli povede dílnu
Umět naslouchat svému hlasu
Zpěvačka, houslistka a skladatelka Iva Bittová
povede v sobotu 15. a v neděli 16. srpna v Lito-
myšli dílnu Umět naslouchat svému hlasu! Přes
dvacet zájemců bude mít možnost strávit víkend
společnou prací v prostorách Evropského školi-
cího centra v zámeckém pivovaru. V rámci své
dílny Iva Bittová nabídne účastníkům vhled do
jejího jedinečného přístupu k improvizaci a kom-
pozici. Zvláštní důraz je pak kladen na vliv pří-
rodních a přirozených zvuků na nás a na naše
hudební myšlení, které u samotné Bittové vy-
tváří nadstavbu nad její klasickou techniku.
O svých dílnách říká: „Nejdůležitější je otevřená
mysl a spousta energie. Snažím se, aby účastníci
vyjadřovali svoje nejhlubší emoce, aby svoji duši
otiskli do zvuku a abychom přímo na dílně pro-
budili proud tvořivosti.“ Iva Bittová je nepřehléd-
nutelnou postavou tuzemské i světové hudební
scény. V současnosti žije střídavě v USA a v ČR,
a přestože v zahraničí vede dílny pravidelně,

svoji první českou dílnu uspořádala až v roce
2013.
Dílna Umět naslouchat svému hlasu je součástí
projektu Hlasohled, který vznikl v roce 2005.
Smyslem Hlasohledu je nabízet zájemcům mož-
nost účastnit se dílen a setkávání přinášejících
pestré, inspirativní přístupy k lidskému hlasu
a zpěvu – především v praxi. Tedy tak, aby si je
účastníci mohli sami vyzkoušet. Lektoři, pozvaní
k vedení dílen, přinášejí možnost zažít něco oso-
bitého a jedinečného – ať už je to vlastní autor-
ský přístup, anebo kulturně specifická metoda
práce s hlasem. Většina dílen je otevřena všem,
kteří se zajímají o práci s hlasem, zpěv a kteří se
chtějí učit novému. Pouze některé workshopy,
u nichž je to výslovně uvedeno, jsou zaměřeny
na práci se zkušenějšími účastníky.
Více na www.hlasohled.cz/cze/dilny/dilny-
2015/umet-naslouchat-svemu-hlasu.html

-red-

V letošním roce oslavil projekt Škola na zámku
rok svého uvedení do života. První žáci jej nav-
štívili v červnu roku 2014. Již během roku 2014
absolvovalo 291 účastníků 11 programů z progra-
mové nabídky Školy na zámku. Zájem o projekt
ze strany škol a školských zařízení neustále rostl
a statistika za první polovinu letošního roku za-
znamenala již 1 056 účastníků. Děti absolvovaly
celkem 54 programů. Nejvíce programů pro-
běhlo v období duben – červen, kdy školy nej-
častěji vyjíždí na exkurze a školní výlety. Celkem
zavítalo do Litomyšle za programy Školy na
zámku 19 škol a školských zařízení zejména
z Pardubického kraje. V převážné většině se jed-
nalo o jednodenní pobyty. Díky bohaté nabídce
programů však některé školy využily již také
možnosti prodloužit si pobyt v Litomyšli na 2
nebo 3 dny. Celkem strávili žáci na zámeckém
návrší 22 dní. V jednotlivých dnech absolvovalo
programy v průměru cca 50 účastníků. Absolut-
ním rekordem v návštěvnosti bylo 104 žáků za
jediné dopoledne. Vysoká návštěvnost a ze-
jména velmi pozitivní ohlasy ze strany účastníků
potvrzují zájem o tento projekt. Lektorský tým
tedy neustále pracuje na rozšiřování progra-
mové nabídky a zlepšování služeb. V letošním
roce přibyly 4 nové programy a v průběhu léta

Tisíc spokojených účastníků
Školy na zámku 

připravujeme další novinky. Škola na zámku na
rozdíl od ostatních škol funguje také v období
letních prázdnin. Programy si objednávají různá
školská a zájmová zařízení v rámci táborů a let-
ních aktivit. S napětím již však očekáváme nový
školní rok a doufáme, že v nadcházejícím roce
opět překonáme statistiky návštěvnosti. 
Škola na zámku je jedinečným projektem propo-
jujícím zážitkovou pedagogiku a genius loci lo-
kality zámecké návrší v Litomyšli. Využívá
potenciál vazby na dobové reálie, památky kul-
turního dědictví a významné osobnosti, které ve
městě pobývaly. V aktuální nabídce jsou pře-
vážně dvouhodinové programy zaměřené na
hudbu, výtvarné umění, architekturu, historii,
tvůrčí psaní, preventivní zážitkové programy pro
kolektivy nebo například environmentální vý-
chovu. Pestrá nabídka tak nabízí možnost krát-
kodobých programů i vícedenních pobytů.
Programy jsou určeny zejména pro žáky základ-
ních a středních škol. Doplňují klasické školní
učivo a vycházejí z Rámcového vzdělávacího
programu. Přinášejí tedy nejen vhodný doplněk
studia, ale také jedinečný prožitek, hru a zábavu.
Programovou nabídku a podrobnější informace
o projektu najdete na www.skolanazamku.cz

Petra Jiráňová, programová vedoucí

V polorozpadlých dřevěných bednách s nápisem
JZD byla dosud uložena sbírka historického skla
ze zámeckého divadla v Litomyšli. Nově sesta-
vena, ošetřena a zdokumentována čítá 254

Skleněný poklad
litomyšlského zámku 

osvětlovacích lampiček pro rodinné klasicistní
divadlo z roku 1797.  
Litomyšlský zámek ukrývá mnoho zákoutí
a sbírkových předmětů, které nejsou vystaveny
očím návštěvníka nebo opustí depozitáře jen při
zvláštních výstavních příležitostech. Nyní byla
ošetřena a znovu sestavena sbírka historického
skla z jedinečného zámeckého divadla. Po se-
stavení čítá 254 kusů osvětlovacích lampiček,
které kdysi svítily na představení Waldstein-
Wartenbergů i kočovných společností začátkem
19. století. 
Z některých kusů historického skla budou vytvo-
řeny kopie, které se vrátí na osvětlovací rampy
zámeckého divadla v Litomyšli. Kolekce originál-
ních lampiček pak bude uložena v depozitáři
a dozajista se celá nebo její část stane součástí
do budoucna připravované nové expozice o zá-
mecké divadelní tradici. 

Text a foto Zdeňka Kalová
www.hrg.cz

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

přijme
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Soutěž Kamarádka knihovna
Kamarádka knihovna je soutěž o nejlepší dět-
skou knihovnu, resp. dětské oddělení veřejných
knihoven v ČR. Vyhlašuje ji Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR. Nejde o masovou zá-
ležitost, přihlašují se do ní jen knihovny, které
svými výsledky patří mezi nejlepší. Knihovny
jsou rozděleny podle velikosti místa, v němž pů-
sobí, do 6 kategorií. A teď už konkrétně k naší
účasti v soutěži. První ročník byl vyhlášen v roce
2007 a zúčastnilo se jej 104 knihoven, mezi kte-
rými byla i litomyšlská knihovna. Tehdy jsme
skončili na 11. místě. Zapojili jsme se i do dalších
ročníků, letos to byl už 5. ročník a my jsme skon-
čili v kategorii měst s 5001-10000 obyvateli na
velmi pěkném 2. místě, vloni jsme se o druhé
místo dělili s Městskou knihovnou Dobříš. A o co
v téhle soutěži jde a jak probíhá? Odborníci z řad
knihovníků stanoví určitá kritéria, jako např. pro-
vozní doba, kvalitní fond knih, časopisů i zvuko-
vých dokumentů, moderní a atraktivní prostředí
vybavené odpovídající technikou, spolupráce se
školami, aktivity pro děti a rodiny nebo přírůstek
fondu za kalendářní rok, počet výpůjček a počet
čtenářů. Za každé kritérium může získat soutě-
žící knihovna určitý počet bodů. Další body pak
knihovna nasbírá za odevzdaná vysvědčení. Ta
vyplňují děti, a nemusí to být jen registrovaní
čtenáři knihovny. Ve vysvědčení odpovídají na
otázky „Co se ti líbí/nelíbí v knihovně?“, „Co ti
v knihovně chybí?“ a „Proč chodíš do knihovny?“
a tím ji hodnotí. Na rubu vysvědčení je místo pro

obrázek oblíbené knížky, básničku na paní kni-
hovnici nebo další vyjádření vztahu dítěte ke kni-
hovně. A některá sdělení a vyznání bývají
opravdu dojemná nebo zas velmi humorná. Po
součtu bodů od dětí i odborné poroty jsou známi
finalisté v každé kategorii (podle počtu obyvatel
místa, ve kterém knihovna působí) a ty potom
osobně navštíví hodnotitelská komise. A to pro
knihovnu znamená velké „gruntování“, malování
a vylepšování interiéru, přesun knih do skladu
aj. práce. Taky je třeba sepsat všechny instituce,
se kterými knihovna spolupracuje, což byl např.
v našem případě velmi obsáhlý seznam. A pak
už jen čekání s připravenou kronikou akcí, které
u nás proběhly a s albem fotografií z nich. Další
zkouškou naší trpělivosti je doba od návštěvy
komise po vyhlášení výsledků, a to bývá při-
bližně 14 dnů. Co napsat závěrem? 
Možná bychom se umístili na 1. místě v naší ka-
tegorii (mimochodem druhé nejpočetněji za-
stoupené), kdyby tu nechyběl výtah, kterým by
se i imobilní čtenáři mohli dostat na dětské od-
dělení. Anebo nově zařízený interiér, hezčí
a funkčnější regály a nové sedačky.
Přesto věřím, že i tohle umístění je potěšující.
Vždyť nejde jen o to vyhrát, ale i příležitost po-
měřovat se s těmi nejlepšími. A podle vyjádření
komise bylo i letos rozhodování mimořádně
těžké a rozdíly mezi soutěžícími knihovnami
těsné.

Jana Kroulíková, ředitelka MěK

Soutěž o nejlepší sběrný dvůr
Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se uchází
o titul Sběrný dvůr roku 2015. Kolektivní systém
ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi SD o ten nej-
lepší, který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od poloviny
července do konce října 2015, a to formou hod-
nocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhle-
davače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je
najít v České republice nelepší sběrný dvůr, tzn.
uklizený, s ochotnou obsluhou, vyhovující pra-
covní dobou pro občany, s širokým rozsahem
odebíraných komodit. A jaká jsou pravidla?
Na www.sběrné-dvory.cz vyhledáte sběrný
dvůr, který chcete ohodnotit. Označte jednou
až pěti hvězdičkami v každé z následujících
šesti kategorií – dostupnost dvora, přístup-
nost dvora, pořádek, otevírací doba, ochota

obsluhy a rozsah odebíraných komodit.
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběr-
ného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlaso-
vání veřejnosti přihlédnuto také k počtu
komodit, které SD sbírá (např. sklo, plasty, kovy
atd.), a k množství zpětně odebraných elektro-
zařízení. Budou vyhlášeni 2 vítězové v kategori-
ích do a nad 10000 obyvatel.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slo-
sování o hodnotné ceny. Po vyplnění registrač-
ního formuláře budou automaticky zapojeni do
jednoho ze dvou slosování. V každém z nich
mohou získat jednu ze tří powerbank (2600
Mah) nebo dotykový mobilní telefon LG.
Děkujeme, že nám i sobě pomůžete vyhrát!!

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 8. 8. lékař neuveden
Ne 9. 8. MUDr. Jindrová
So 15. 8. MUDr. Přichystalová
Ne 16. 8. MUDr. Přichystalová
So 22. 8. MUDr. Sláma
Ne 23. 8. MUDr. Sláma
So 29. 8. MUDr. Paseková
Ne 30. 8. MUDr. Paseková
So 5. 9. MUDr. Sláma            
Ne 6. 9. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 8. 8. MUDr. Pilařová
Ne 9. 8. MUDr. Sadílková
So 15. 8. MUDr. Švábová
Ne 16. 8. MUDr. Beňová
So 22. 8. MUDr. Filová
Ne 23. 8. MUDr. Filová
So 29. 8. Hájková
Ne 30. 8. MUDr. Jílková
So 5. 9. MUDr. Jung             
Ne 6. 9. MUDr. Kopecká  

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 8. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 9. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 15. 8. U Nemocnice 461615617
Ne 16. 8. Ústavní lékárna 461 655 530
So 22. 8. U Slunce, 461 612 678
Ne 23. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 29. 8. U Anděla strážce, 461 61 5 457
Ne 30. 8. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 9. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 6. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8.-9. 8. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, 461 724 423
15.-16. 8. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 61 613 663
22.-23. 8. MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
29.-30. 8. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
5.-6. 9. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. máje 606, 733 152 435

ROZPIS SLUŽEB

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: SOS – Uplatnění nároků z vad
zájezdů 

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

Hrajte si a vyhrajte!
K prázdninám patří hry, dobrodružství a nové
zážitky. To vše dohromady můžete zažít třeba
při vaší procházce prázdninovou Litomyšlí. Bez
vstupného, bez rezervace míst, zato však podle
vaší nálady, chuti a tempa. Jak? Nechte se pře-
kvapit hrami umístěnými v ulicích a parcích.
Herní plány a figurky pro vás připravili pracovníci
Farní charity v Litomyšli ve spolupráci s firmou
Bonaparte. Zahrajte si, pobavte se a navíc ještě
vyhrajte! 
Pravidla jsou jednoduchá – do 10. září si zahrajte
hru (připraveny budou pokaždé jinde, na lavič-
kách, v parcích atd.), vyfoťte se s přáteli (při hře,
při radosti z vašeho vítězství atd.), nahrajte vámi
pořízenou fotografii na Facebook (www.face-
book.com/lidovydum) a sdílejte/lajkujte! Třeba

právě ta vaše fotografie získá nejvíce lajků a vy
zase poukaz pro dva na oblíbený taneční kurz
pro mládež v hodnotě 2 600 Kč. 
Kdo objeví první hru? Bude třeba právě ta vaše
fotografie mezi prvními? Už teď se na ně těšíme
a přejeme dobrou zábavu! Aktivitu pořádá Farní
charita Litomyšl, www.litomysl.charita.cz.

Martina Soukupová,
foto archiv FCH Litomyšl

Hledáme

PROGRAMÁTORA
wwworks.cz
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Backman – Babička pozdravuje, Holder Nancy –
Kráska a zvíře, Becková – Profese – zamilovat
se, Šárková Danka – Čekala jsem dlouho!, King
Stephen – Revival, Mezrich Ben – Sedm divů, Tů-
mová Anna – A co s tím má společnýho, Brett
Simon – Detektivové z Tawcesteru, Läckberg –
Krotitel, Wilder Jasinda – Topím se v tobě, Hay-
der Mo – Kůže, Brown Sandra – Nízký tlak, Whit-
ton Hana – Poslední Lucemburk, Deaver –
Říjnový seznam, Katsu Alma – Zúčtování, Martí-
nek – Konec lupiče-legendy, Hošková – Kami-
lenky, Kotleta – Lovci, Hlavatá Dana – Nic
nemusím, Leine Kim – Proroci z fjordu Věčnosti,

srpen 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

Vérant – Sedm dopisů z Paříže, Bauer Jan – Smrt
papaláše, Pavlovski – Šťáva z prostaty, Karon
Jan – V Mitfordu je nejlíp, Meyer Deon – Ďáblova
hora, Enger Thomas – Horká půda, Niedl – Kra-
jina nočních jezdců, Nesbo Jo – Krev na sněhu,
Matoušek – Ode dna, Kettu Katjan – Porodní
bába, Ingelman-Sundbe – Půjčiti stříbro, loupiti,
Hes Milan – A brány se otevřely, Hradecký – Jágr
je bůh, Jícha Jan – Srbský deník, Příkazská – Tvo-
říme po celý rok, Cyril a Metoděj, po stopách str-
hujícího příběhu, Ježková Alena – Tichá srdce,
Novotný Petr – Příliš chytré nemoci & spontánní
uzdravení

170 let – 5. 8. 1845 zemřela v Litomyšli MAGDA-
LENA DOBROMILA RETTIGOVÁ, vlastenka
a spisovatelka knih pro mladé dívky a ženy.
Psala praktické knihy – zejména velmi oblíbené
kuchařky. Předchozí pobyty byly v Ústí nad Orlicí
a v Letohradě. Její manžel byl zkoušeným radním
ve městě Litomyšli. Spisovatelku připomíná
dnes deska na Toulovcově náměstí a socha
na hřbitově.
155 let – 11. 8. 1860 se narodil v Dolním Újezdě
BERNARD BENIŠ, učitel, spisovatela historik.
Je autorem třídílného spisu Paměti hospodář-
ského společenství okresu Litomyšle. Byl čle-
nem rady spolku v obou obcích.
125 let – 2. 8. 1890 zemřel v Litomyšli FRANTI-
ŠEK METYŠ, kameník a sochař. Je autorem pa-
mětní desky B. Smetany na rodném domě,
tvůrcem pomníku M. D. Rettigové na hřbitově 
a dalších pamětních desek a soch.
115 let – 31. 8. 1900 se narodil JAROSLAV
VEGER, ředitel učitelského ústavu v Litomyšli.
Byl členem sportovní organizace Sokol a jejím
funkcionářem.
85 let – 25. 8. 1930 zemřel na Kozlově u České
Třebové KAREL VEJRYCH, klavírista a učitel
hudby. Na Kozlově obhospodařoval malý statek,
kde se scházel s přáteli. Mezi návštěvníky patřili
také Ela a Max Švabinských.
60 let – 8. 8. 1955 zemřel v Litomyšli ZDENĚK
MATĚJ KUDĚJ, spisovatel, cestovatel a bohém. 
Přátelil se s Jaroslavem Haškem a s dalšími své-
ráznými postavami české literatury.
20 let – 15. 8. 1995 zemřel v Litomyšli KAREL
PÍČ – ONESORG, ekonom, esperantistický
spisovatel. Jeho knihy v esperantu jsou známy
v různých částech světa.

170 let – Roku 1845 byla dostavěna železniční
trať z Olomouce do Prahy. Teprve po 37 le-
tech, v roce 1882, začala vlaková doprava zboží
mezi Chocní, Vysokým Mýtem, Cerekvicí n. L.
a Litomyšlí. Bereme to dnes jako pokrok doby,
ale povozníci v té době na to měli jiný názor.
150 let – V roce 1865 se začala stavět v Lito-
myšli první reálná škola na ulici k zámku. Za-
čátky prvních tříd tak byly ve školní budově na
Toulovcově náměstí. Stará budova patřila více
školám, do roku 1905 zde byla dívčí škola, dále
řemeslnická škola, ve třicátých letech pak
městský dům město prodalo Církvi českoslo-
venské husitské.
115 let – V roce 1900 měl v Litomyšli svatbu
malíř Max Švabinský. Obec Kozlov v té době 
patřila do okresu Litomyšl, a protože nevěsta
byla z Kozlova, bylo konání svatby v Litomyšli
běžnou záležitostí. 

Připravil Miroslav Škrdla

Zájem o služby knihovny je i v létě
Pro někoho je to možná překvapivá informace,
ale je to tak. Kromě cestování, sportování, práce
na zahrádce, koupání, zavařování, pobytu v pří-
rodě a já nevím čeho ještě, mají naši čtenáři chuť
i do čtení. Za prvních 14 dnů července přišlo do
knihovny 1098 návštěvníků, kteří si vypůjčili
3134 knih, časopisů a v malé míře i CD s mluve-
ným slovem. Mezi periodiky je největší zájem
o časopisy Květy, Lidé a Země, Reflex, Respekt,
Chatař & chalupář a 21. století, v knihách se nej-
více půjčují nové tituly od Sandry Brownové, Lee
Childa nebo Natashy Cooper. Každou z nich si
stihli přečíst za 14 dní 3 čtenáři. Kromě knih a ča-
sopisů se v létě víc půjčují i mapy spolu s ces-
tovními průvodci. 
Mnozí čtenáři také nevědí, že si u nás mohou na
letní dovolenou zapůjčit čtečku knih, takže místo
spousty knih, které zabírají dost místa, si pove-
zou jen čtečku, kterou snadno strčí i do malé ka-
belky…
Zájem o půjčování knih je i mezi staršími lidmi,
pro které je ale často problémem dojít si do kni-
hovny a vypůjčené knihy odnést. Těm vždy 1.
pondělí v měsíci knihy dovážíme podle jejich
přání a požadavků a přečtené zas vracíme do
knihovny. Ve stejný den přivážíme novou „várku

knih“ i na DPS, kde si pravidelně knihy a časopisy
vybírá okolo 20 čtenářů. 
Závěrem chci ještě zdůraznit, že knihovna je
otevřena po celou dobu letních prázdnin jen
s několika změnami (ve středu a v sobotu do
knihovny nechoďte, je zavřeno), které najdete
jak v tomto čísle Lilie, tak na našich webových
stránkách www.litomysl.cz/knihovna .
Našim čtenářům i všem Litomyšlanům přejeme
krásné léto, třeba s knížkami od nás…

Jana Kroulíková

Knihovna 
o prázdninách
Městská knihovna informuje o změně výpůjční
doby o prázdninách. 
Oddělení pro dospělé je otevřené: Po 8.00-17.00,
Út 8.00-15.00, St zavřeno, Čt 8.00-17.00, Pá
8.00-16.00, So zavřeno. 
Dětské oddělení má výpůjční dobu: Po a Út
12.00-16.00, St zavřeno, Čt 9.00-11.00 a 12.00-
16.00, Pá 9.00-11.00, So zavřeno. 
Čítárna je otevřená: Po, Út, Čt, Pá 9.00-11.30.

Pravé bohatství je v lásce a víře 
(Podobenství o boháči a stodolách)

„I řekl jim: Viztež a vystříhejte se od lakomství;
neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho
záleží. Pověděl pak jim podobenství, řka: Člověka
jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo.
I přemyšloval sám v sobě, řka: Co učiním? Nebo
nemám, kde bych shromáždil úrody své. I řekl:
toto učiním: Zbořím stodoly své, a větších nasta-
vím, a tu shromáždím všecky své úrody a zboží
svá. A dím duši své: Duše, máš mnoho statku
složeného za mnohá léta, odpočívej, jez, pí, měj
dobrou vůli. I řekl jemu Bůh: O blázne, této noci
požádají duše tvé od tebe, a to, cožs připravil, čí
bude? Takť jest, kdož sobě poklady shromažďuje,
a není v Bohu bohatý.“                           L 12. 15-21
Je léto – čas sklizně. Co dobrých věcí dozrálo v le-
sích, v zahradách i na polích. Dobrá a hojná úroda
znamenala vždycky bohatství. Ježíš nám o bohaté
úrodě vypráví příběh: Jednomu bohatému člověku
se hodně urodilo. Neměl ale úrodu kam dát. Co
má dělat? Radí se jen sám se sebou. Kdyby se
radil s Pánem Bohem, tak by dospěl k jiným závě-
rům. To ale neudělal. A tak se rozhodl zbořit staré
stodoly a postavit nové, do kterých by se mu
všechna úroda vešla. Nemyslel ani na Boha, ani
na své bližní. Myslel jen na sebe. A sobectví, so-
běstřednost – to je opak víry a lásky.  
Bohatý sedlák se takto chtěl zajistit pro budouc-
nost. A byl přesvědčen, že se mu to podařilo.

Podle Ježíše je to však jen hladovost a hroma-
dění, nic víc. Neboť tento bohatý člověk zapom-
něl na Boha i na svého bližního. Myslel jen na
sebe. Velká úroda se mu stala pokušením, v kte-
rém neobstál. Bůh má pro něj jen jedno hodno-
cení: Je to blázen. Život si totiž nejde zajistit
majetkem. Vždyť už této noci může přijít smrt.
Život si člověk může „zajistit“ jen v Bohu. 
Jako Češi přestáváme být ti chudí a stáváme se
těmi bohatými. Bohatneme – i když samozřejmě
někdo víc a jiný méně. I v našem městě je to
dobře vidět. A tak jsme na tom vlastně podobně
jako onen bohatý člověk z podobenství. Bude
nám ale naše bohatství k dobrému? Ježíš nám
ukazuje, že důležité není hromadit majetek, ale
být bohatý v Bohu. Nemoudré zacházení s ma-
jetkem může být cestou do pekel. Uložit si ho byť
do nově vybudovaných stodol se ukazuje jako
bláznovství. S majetkem je třeba naložit tak, aby
z něj měl člověk prospěch, i když zemře. Třeba
založit nadaci pro pomoc chudým. Nebo pomoci
uprchlíkům a poskytnout jim pohostinství.
Moudré je svůj majetek použít pro druhé. Uložit
si do stodol, které jsou v nebi. Pak bude mít člo-
věk v nebi poklad. A bude bohatý v Bohu. Bohat-
ství není jen majetek. Pravé bohatství je v lásce
a víře. To Bůh oceňuje. Důvěru k Bohu a lásku
k bližnímu nám nevezme ani smrt. Investujme
tedy do těchto hodnot! Buďme i my bohatí
v Bohu!               

Václav Hurt, evangelický farář

ZAMYŠLENÍ
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Po stopách let minulých – díl 44
Restaurace Za vodou – 2. část

SERIÁL

Obraz hostince se na ideálním obraze sice změnil,
ale takový byl.

Na vojně byl dobrým boxerem a zúčastnil se řady
soutěží.

Litomyšlští kamarádi Šašek a Karlík s Viktorem 
ve volném čase

Vojenská služba jej zdokonalila v řemesle.

Rodiče Viktora Tichého Svatební snímek novomanželů Tichých z roku 1939V boxerských zápasech získal i řadu ocenění – zla-
tou medaili na vojenském přeboru v roce 1938.

Děti Viktora Tichého – syn Viktor (třetí generace)
a dcera Alena

První dítě manželů Tichých – rovněž  syn Viktor Snímek na cestu kolem restaurace, jak ho známe
od roku 1927.

Fotografie syna Viktora z doby pobytu v PrazeVýuční list syna Viktora v z roku 1931 v Praze

Z minulého dílu víme, že celý prostor budovy se
změnil a majitelé – rodina pana Viktora Tichého
restauraci koupila. V roce 1913 se jim narodil syn
– rovněž Viktor Tichý, a do vyučení si vybral
Prahu – Národní kavárnu na Národní třídě. Také
prošel vojenskou službou jako vojenský kuchař.
Na vojně sportoval – byl členem v té době rozší-

řeného sportu – boxování. Seznámil se v Praze
se slečnou Vlastou Bártovou a pak spolu přešli
do Litomyšle a převzali vedení hostince po rodi-
čích. Po únoru 1948 sice restaurace patřila růz-
ným státním firmám, ale u pípy stáli manželé
Tichých až do úmrtí V. Tichého v červnu 1969.
Provoz v hospůdce pak pokračoval pod stejným

jménem a chodíme tam dosud. Rodina měla
syna Viktora – v pořadí již třetího, a dceru Alenu.
Syn již nesměl převzít rodinný podnik, a tak se
do majetku rodiny dostal až po roce 1990.  Ale
jméno hostince známe v Litomyšli dosud.

Připravil Miroslav Škrdla



v Litomyšli v srpnu 2015?
5. 8. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Věneband (Litomyšl) + Kupodivu (Brno) - folkový koncert, vstup zdarma • park u Smetanova domu tel. 461 613 239

21.00 Wednesday Party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

7. 8. Pá 18.00 TPP: O nemocné princezně - pohádku uvádí Divadlo Pohádka (Praha), vstupné dobrovolné • 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

22.00 Club Vibes Special - klubová párty na 110 %, djs Sedliv vs Dash J, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

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 tel. 608 882 301

22.00 Off The Wall Jam afterpárty - dj Magdi-da, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Melounová párty - komerční noc v horkém rytmu, dj Hamry, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

9. 8. Ne 15.00 Piknik s kapelou The Night´s Joy - vstup zdarma • park u Smetanova domu  tel. 776 278 519

17.00 Workshop africké djembe - vyučující pan Afro (bubínky budou k dispozici) • Cafebar Underground  tel. 725 846 248

12. 8. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Volnost (Česká Třebová) + Elixír (Pardubice) - folkový koncert, vstupné dobrovolné • park u SD tel. 461 613 239 

21.00 Wednesday Special - středeční taneční nářez ve speciálním vydání, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

14. 8. Pá 18.00 TPP: Kocour v botách - divadelní společnost ELF (Praha), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Jarret - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

22.00 Toulovcova afterpárty - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 White Party - klubové mixy, dj Pegas, vstupné 70 Kč / příchozí oblečení celí v bílém mají zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

15. 8. So 8.00-11.30 Bleší trhy, Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí  tel. 737 111 507

15.00 Znovuotevření Hostince U Černého orla - grilování, pivko, letní terasa, stolní fotbálek • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871

17.00 Koncert pěveckých sborů Effatha - závěrečný koncert Kurzu zpěvu pro děti a mládež • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 731 483 270

18.00 Závěrečný koncert houslových kurzů • Smetanův dům tel. 608 882 301

18.00 Večer múz - fotografie, autorská čtení a koncert • kavárna Mandala   tel. 733 518 267

18.00 Něco mezi - koncert • Bowling bar Peklo tel. 461 616 719

19.00 Dean Moriarity A Sal Paradise On The Road - acustico concerto • Cafebar Underground tel. 725 846 248

22.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel.776 278 519

22.00 Ladies Night - oblíbená noc věnovaná všem dámám, dj Shark, vstupné 70 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

19. 8. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Machos Burritos (Litomyšl) - vstup zdarma • park u Smetanova domu tel. 461 613 239 

21.00 Wednesday Party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841

21. 8. Pá 18.00 TPP: Bohatýrská pohádka - uvádí divadlo Koráb (Brno), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.00 Ryby na grilu - poslední rybička v sezóně • Cafebar Underground tel. 725 846 248

19.30 TPP: Jitka Šuranská Trio - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

22.00 Toulovcova afterpárty - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Oldies 90s - výběr hitů 90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

22. 8. So 19.00 Závěrečný koncert Letního orchestru mladých • kostel Povýšení sv. Kříže   tel. 724 930 954

22.00 Music párty - dj Maxim, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Commercial party - známé rádiovky v remixech, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

26. 8. St 19.30 Středa, hudby vám třeba: Pink Panthers (Svitavy) - rock´n´roll, koncert, vstup zdarma • park u Smetanova domu tel. 461 613 239 

21.00 Wednesday special - středeční taneční nářez ve speciálním vydání, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

28. 8. Pá 17.00 Hamburgerobraní a pivo Rohozec • Cafebar Underground tel. 725 846 248

18.00 Ukončení prázdnin s kapelou Rotoped • Bowling bar Peklo tel. 461 616 719

18.00 TPP: O statečném Jankovi - uvádí divadýlko Mrak (Havlíčkův Brod), vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

19.30 TPP: Luboš Pospíšil a 5P - koncert, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

22.00 Toulovcova afterpárty - dj Negr, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Push The Button - funky house párty pro fajnšmekry, djs Glenn, Parrot a hosté, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

29. 8. So 19.00 Hradozámecká noc - prohlídky od 19, 20, 21 a 22 hod., rezervace nutná: 461 615 067 nebo litomysl@npu.cz, 120 Kč • zámek tel. 461 615 067

22.00 Tak do tance, mládeži! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Bye Holliday - prázdninová rozlučka ve velkém stylu, dj Dash J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

1. 9. Út 9.00-16.00 Prodej vyřazených knih a knižních darů • na podsíni před městskou knihovnou  tel. 461 612 068

3. 9. Čt 9.00 Výklady karet - Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667

4. 9. Pá 22.00 Tak do tance, mládeži! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 9. So 8.00-11.30 Bleší trhy, Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507

9.30 Grafická dílna – linoryt, výroba originálních plátěných tašek • dům U Rytířů  tel. 461 614 765

10.00-13.00 Archelogická laboratoř - zpracování nálezů, výtvarná dílna • regionální muzeum tel. 461 615 287

13.00-17.00 Kurz Reiki II - mistr Reiki Ludmila Pařízková • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

22.00 Oldies párty 90.-90. let - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St, Čt 5., 6. 8.  Domácí péče - film ČR, komedie / drama, 92 min., 120 Kč
So 8. 8.  Ant-Man ve 3D - film USA, akční / sci-fi, 117 min., 150 Kč
Ne 9. 8.  Ant-Man - film USA, akční / sci-fi, 117 min., 120 Kč
St 12. 8.  Dokument v kině: Mallory - film ČR, dokumentární, 105 min., 80 Kč
Čt 13. 8.  Papírová města - film USA, drama / mysteriózní / romantický, 110 min., T., 110 Kč
So, Ne 15., 16. 8.  Fantastická čtyřka - film USA, akční / fantasy / sci-fi, 120 min., T., 120 Kč
St 19. 8.  Večer pro dámy: Vykolejená - film USA, komedie, 122 min., T., 110 Kč
Čt 20. 8.  Vykolejená - film USA, komedie, 122 min., T., 110 Kč
So, Ne 22., 23. 8.  Mission: Impossible - Národ grázlů - film USA, akční / dobrodružný / thriller, 120 min., T., 120 Kč
St, Čt 26., 27. 8.  Krycí jméno U.N.C.L.E. - film USA, komedie / dobrodružný, 115 min., T., 110 Kč
Pá 28. 8.  Pixely - film USA, akční / komedie / sci-fi, 110 min., 120 Kč
So 29. 8.  Pixely ve 3D - film USA, akční / komedie / sci-fi, 110 min., 155 Kč
Ne 30. 8.  Terminator Genisys - film USA, dobrodružný / sci-fi / akční / thriller, 115 min., T., 110 Kč
Út, St 1., 2. 9.  Nesmrtelný - film USA, drama / sci-fi / thriller, 110 min., T., 110 Kč
Čt 3. 9.  Dokument v kině: Rytmus sídliskový sen - film SR, hudební, 90 min., 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 8. 8.  Malý dráček ve 3D - film Německo, animovaný / rodinný, 80 min., 110 Kč
Ne 9. 8.  Malý dráček - film Německo, animovaný / rodinný, 80 min., 90 Kč
So 15. 8.  Mimoni ve 3D - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 90 min., 120 Kč
Ne 16. 8.  Mimoni - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 90 min., 100 Kč
So 22. 8.  V hlavě ve 3D - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 102 min., 130 Kč
Ne 23. 8.  V hlavě - film USA, animovaný / komedie / rodinný, 102 min., 100 Kč
So, Ne 29., 30. 8. Uuups! Noe zdrhnul... - film Belgie / Lucembursko / Irsko, animovaný, 85 min., 100 Kč
LETNÍ KINO V AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení vždy v 21.30 
Pá 7. 8.  Paddington - 50 Kč
So 14. 8.  Rychle a zběsile 6 - 50 Kč
Pá 21. 8.  Život je život - 50 Kč

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
dopředu na www.litomysl.cz.

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

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
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 13-17
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 20. 9. Zdeněk Sýkora 95: Grafické listy 1993-2011 - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10-17 
do 28. 8. SVL: Tvrdohlaví 2015 - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Čt-Ne 10–17 
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
do 10. 8. Ondřej Moučka: Animal (De)composition - výstava, kresby a perokresby • zámecké infocentrum • Po 9-16, Út-Ne 9-17.30
do 28. 8.  Našlo se v knížkách aneb zapomenuté a ztracené věci hledají svého majitele - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
do 16. 8. Mezinárodní houslové kurzy Litomyšl 2015 - 20. ročník kurzů profesora Milana Vítka
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 2003-2015 - výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
srpen Letní pozastavení - zkrácené prohlídky pro rodiče s dětmi • Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 11.00 a 14.00
do 31. 8.  Architektonické prohlídky Od pískovce k laminátu • začátek v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže • So-Ne od 15.00
do 31. 8.  Dětský program na zámeckém návrší - interaktivní zastavení v jednotlivých objektech na zámeckém návrší • denně 10-18
do 19. 8.  15 let výtvarného studia Dolní Újezd - výstava výtvarného studia Dolní Újezd • zámecká jízdárna • denně 10-17
od 13. 8. do 17. 8. Thajská kuchyně • Hotel Aplaus • od 11.00
od 15. 8. do 21. 8. Květy pozdního léta - prodejní výstava květin, prohlídka ukázkového arboreta, aranžovaná expozice, vstup volný • Okrasné a ovocné školky • denně 8-17
od 21. 8. do 23. 8. Memoriál Elišky a Čeňka Junkových - výstava historických vozidel, doprovodný program, vyjížďka účastníků • zámecké nádvoří
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POZVÁNKY 

Najděte hvězdu
Severovýchodu a vyhrajte! 
Regionální muzeum, krytý bazén, inovace stu-
dijních programů ZUŠ B. Smetany a festival
Smetanova Litomyšl. Všem pomohly evropské
peníze. Pokud se s těmito a dalšími projekty
chcete blíže seznámit, zavítejte 5. srpna od 13
hod. na Palackého nám. v Poličce, kde se usku-
teční roadshow s hvězdami Severovýchodu.
Regionální operační program (ROP) Severový-
chod pomohl za dobu své existence zrealizovat
na sedm stovek projektů, na něž je vyčleněno
více než 18 miliard korun. Výsledky jsou vidět
v každém koutě regionu. A protože ROP Severo-
východ letos uzavírá svou hlavní kapitolu, je ten
správný čas důkladně představit hvězdy Seve-
rovýchodu. „Během roadshow v Poličce budeme
prezentovat hned několik litomyšlských projektů
– krytý plavecký bazén, propagaci MOF Smeta-
nova Litomyšl, inovaci studijních programů ZUŠ
B. Smetany a také revitalizaci historické budovy
regionálního muzea. Jsme velice potěšeni, že
projekty, které jsou v Litomyšli realizované také
s pomocí evropských peněz z ROP Severový-
chod, slouží nejen místním obyvatelům, ale také
turistům a dalším lidem směřujícím do této ob-
lasti. Rádi bychom i všem ostatním připomněli,
jaké úžasné projekty existují v jejich blízkosti,
aby si uvědomili, že nejsou takovou samozřej-

mostí, za kterou je možná dnes již považují. Zá-
roveň bychom chtěli projekty zviditelnit, prezen-
tovat a dát za příklad, jak lze evropské dotace
využít smysluplně,“ uvedla k roadshow tisková
mluvčí Úřadu Regionální rady regionu sou-
držnosti Severovýchod Silvie Špryňarová. Dále
se představí třeba Centrum Bohuslava Martinů
v Poličce, hrad Svojanov, regenerace Palackého
náměstí v Poličce, Komunitní centrum Trstěnice
a další.
Letní roadshow Hvězdy Severovýchodu popu-
tuje od České Lípy až po Svitavy, aby během zá-
bavného odpoledne seznámila s projekty
v nejbližším okolí daných měst. „Určitě je znáte
a řadu z nich i využíváte. Který z nich je podle
vás ten NEJ? Vy sami rozhodněte a posuňte jej
svými hlasy do velkého finále. Navíc budete
moci vyhrát zajímavé ceny. A to hned dvakrát.
Nejprve přímo na místě a poté, když se zúčast-
níte velkého finálového hlasování na našem
webu www.hvezdyseverovychodu.cz,“ láká ti-
sková mluvčí. Ve hře je herní konzole, stan pro
celou rodinu, koloběžka anebo voděodolná ka-
mera.
Přijďte prožít skvělé odpoledne plné zábavy
a najděte svou Hvězdu Severovýchodu!   

-red-

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

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

• OBSLUHA LISU
• PRACOVNÍK SMĚNOVÉ 

KVALITY
• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH 

STROJŮ
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

Ozvěny festivalů
v Litomyšli a Telči  
V pátek 24. července proběhla v Litomyšli
Ozvěna festivalu Prázdniny v Telči. Symbolicky
přesně v ten den, kdy byl zahájen v Telči 33. roč-
ník tohoto oblíbeného festivalu. Ozvěna festi-
valu byla začleněna do Toulovcových
prázdninových pátků – oba festivaly mají podob-
nou strukturu i cílové skupiny. Nechyběla po-
hádka pro děti ani opravdová hvězda Prázdnin
v Telči, kterou nebyl nikdo menší než Pavel Lo-
honka Žalman. V doprovodu skvělých muzikantů
nadchnul do posledního místečka zaplněné Tou-
lovcovo náměstí a postaral se o prázdninově po-
hodový večírek. Ve znamení jakési prodloužené
pokračoval náš Pátek mezi sochami Olbrama
Zoubka v zámeckém sklepení. Tzv. nocturna
patří na Prázdninách v Telči mezi nezapomenu-
telné zážitky. Ne jinak tomu bylo i v Litomyšli.
Jirka Holoubek s sebou přivezl kromě kontraba-
sisty Páji Peroutka a výborného klavíristy To-
máše Stehlíka také zpěvačku Spirituál kvintetu
Veroniku Součkovou. Atmosféra byla radostně
tajemná a věřím, že všichni zúčastnění právě
v chladu sklepení horký páteční den překrásně
zakončili.
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. Chybět nebude
gastronomická soutěž O nejchutnější zelňačku
a zelné karbanátky, dobový jarmark, vaření na
pódiu dle domácí kuchařky Rettigové ani poví-
dání o této významné Litomyšlačce s pozvánkou
do Litomyšle. K tanci a poslechu bude i v Telči
hrát oblíbená kapela Třehusk či Swing Sextet
s hostem Lee Andrew Davisonem. 

Pokud si naplánujete výlet do překrásného města
Telče, které je mimochodem Litomyšli dost po-
dobné, doporučujeme zůstat do soboty. V sobotu
15. srpna se zde od 10 do 18 hodin konají oblíbené
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kate-
řiny z Valdštejna. Setkáte se nejen se Zachari-
ášem a Kateřinou, ale také s králem Janem
Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou, s maji-
teli panství a zámku Dačice, s mistrem stavitelem
Leopoldem Estreicherem ze Slavonic a dalšími
osobnostmi Regionu renesance. Chybět nebude
dobová muzika, kejklíři, šermíři, sokolníci, rytíři
ani kolotoč a dílnička pro děti.   
Ozvěny festivalů pro vás připravil svazek obcí
Česká inspirace, který právě v letošním roce
slaví 20 let od svého založení. Cílem projektu je
oživit památkové objekty, podpořit putování za
živou kulturou, ale také propagovat festivaly
i města, ve kterých se konají.
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!  

Michaela Severová, manažerka svazku
obcí Česká inspirace, foto Ivan Krejza 
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Události ve fotografiích

Toulovcovy prázdninové pátky opět ovládly
Špitálek: K červenci a srpnu v Litomyšli neod-
myslitelně patří festival pohádek a koncertů na
Toulovcově náměstí. V pátek 3. července začal
už sedmnáctý ročník Toulovcových prázdnino-
vých pátků. O úvodní představení se postaralo
Divadélko Romaneto s pohádkou Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Na pódiu ho vystřídal Jan Burian.
V doprovodném programu si děti mohly díky ba-
sketbalovému oddílu z Litomyšle zaházet na koš.
Nechyběla ani tradiční tombola a kdo chtěl, tak
mohl přispět do kasičky kuřeti v rámci sbírky Po-
mozte dětem. O programu této akce se více do-
čtete v samostatném článku.

Výstava k výročí studia: V sobotu 11. července
byla v zámecké jízdárně zahájena výstava „15
let Výtvarného studia Dolní Újezd". Expozice
prezentuje výběr prací školního roku 2014/2015
na téma „Oděv", svůj um představují i absol-
venti, kteří pokračují ve výtvarném studiu na
vyšších typech škol. K vidění jsou i projekce či
nespočet fotografií. Výstava je přístupná do 20.
srpna. Projekt Výtvarného studia Dolní Újezd se
zrodil v únoru roku 2000 pod pedagogickým
vedením Mgr. Šárky Hrouzkové a Pavlíny Lipav-
ské-Vomočilové a funguje dodnes. 

Bleší trhy a Větrání šatníků přispívají na dob-
rou věc: Bleší trhy a Větrání šatníků se na Tou-
lovcově náměstí uskutečnilo v letošním roce již
podruhé. V sobotu 18. července měli lidé mož-
nost prodat či nakoupit nejrozmanitější zboží.
Ceny byly dohodou a smlouvání tak bylo sou-
částí obchodu. Akci pořádá občanské sdružení
Generace 89 a výtěžek je určen na projekt Prima
odpoledne. Kdo by chtěl zažít atmosféru origi-
nálního trhu má ještě dvě možnosti a to 15.
srpna a 5. září dopoledne na Toulovcově ná-
městí. 

Krásá ženského těla na fotografiích: Páteční
odpoledne 17. července patřilo v Portmoneu ver-
nisáži výstavy fotografky Terezy z Davle. Hlav-
ním motivem fotografií je krása ženského těla,
kterou autorka prezentuje pomocí klasické čer-
nobílé fotografie bez retuší a za pomoci přírod-
ního světla. Pro výstavu vybrala zejména díla ze
své knihy Feminissimo. V duchu expozice se ko-
nalo i kulturní vystoupení, o které se při zahájení
postarala orientální tanečnice Eva Provazníková.
Výstavu s názvem Tereza z Davle – Akty můžete
v museu Josefa Váchala navštívit do 30. září
každé úterý až neděli 9-12 a 13-17 hodin.

Zasoutěžit a hlavně se dobře pobavit: Obě tyto
podmínky splnil 3. ročník Kornické lávky. U ha-
sičské nádrže se v soboru 11. července sešlo ně-
kolik desítek lidí, aby si vyzkoušeli svůj um
v balancování. Nejrychleji se na trakaři podařilo
přejet po lávce Tomáši a Michalu Javůrkovým.
Každý měl také možnost zdolat lávku na kole či
svést souboj ve shazování. Nejúspěšnější v této
„drsné“ disciplíně byla Michala Vacková. Během
odpoledne nebyla nouze o pády, které vylepšo-
valy už tak dobrou náladu v Kornicích. Odpo-
ledne bylo zakončeno tancem a hudbou.

Hu-hu večer byl humorný: Červenec patří v Li-
tomyšli jednoznačně hudbě. Mezi tradiční akce
patří i Setkání přátel komorní hudby a meziná-
rodní interpretační kurzy. Koncerty účastníků
této akce byly přístupné i veřejnosti. Konaly se
v kostele Povýšení sv. Kříže a ve Smetanově
domě od 7. do 16. července. Právě poslední den
patřil tradičně Hu-hu večeru (Humor v hudbě).
Plný sál Smetanova domu si kromě hudebních
vystoupení méně vážného charakteru poslechl
i přednášku o pomlkách a úsměv vykouzlila
i scénka Umění zdržovati hodinu. 

Letní kino hraje i v srpnu: Příznivci filmové
tvorby se nemusí v Litomyšli během letních mě-
síců potit v kinosále. K dispozici je jim promítání
letního kina ve Sportovním areálu za sokolov-
nou. K vidění už byly české filmy Něžné vlny, Po-
hádkář a Babovřesky 3. V srpnu se mohou
návštěvníci letního kina těšit na filmy Padding-
ton, Rychle a zběsile 6 (7. a 14. srpna od 20.45
hodin). Poslední snímek Život je život začíná
v pátek 21. srpna ve 20.30 hodin. Vstupné je 50
korun. 

Noc na Karlštejně: Nádvoří litomyšlského
zámku se v pátek 24. července změnilo na malou
chvíli na hrad. Odehrál se zde známý příběh
v podání poberounského souboru, v němž se
vedle ochotníků představili Jan Rosák, Petr Jan-
čařík či Pavel Vítek. Hrozící déšť se neobjevil
a tak si stovky diváků mohly vychutnat dílo
z pera Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně.
Mnozí přítomní si zpívali spolu s hlavními před-
staviteli známé písně. K vidění byly milé herecké
výkony a nechyběl ani živý kůň či metač ohně při
závěrečné scéně.

Pohodelský minifest 2015: Na Pohodlí u Lito-
myšle se sjelo sedm kapel a potěšily přítomné di-
váky. V sobotu 25. července si mohli přítomní
poslechnout: ourAS, Stopangin, Mičudku, W.x.P,
Dědovy blechy, Dirty Way a Screaming. Komorní
akce sice neláká tisíce diváků, ale přesto má své
skalní příznivce. Ti měli po celý den zajištěno vše,
co si festivalový divák žádá. Pořadatelé navíc
výtěžek z celé akce věnovali na podporu hasič-
ského sportu ve své obci.
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Jako každý rok, tak i letos pořádá Divadelní spo-
lek Vojnarka Trstěnice spolu s obcí Trstěnice
slavnost Trstěnické divadelní léto, které se koná
v přírodním areálu za základní školou od pátku
21. srpna do neděle 23. srpna 2015.
Začínáme v pátek 21. srpna ve 20 hodin diva-
delní hrou „O Bedřišce a Kajetánovi“ v provedení
Divadelního spolku Vojnarka a pod režijním ve-
dením Míly Lopaurové. Jedná se o pohádkovou
komedii, ve které nechybí loupežníci, ježibaba
a další zlé i hodné pohádkové postavy. Divadelní
představení budeme opakovat v sobotu 22.
srpna od 15 hodin a znovu od 20 hodin.
V neděli 23. srpna bude slavnost pokračovat tra-
dičními Trstěnickými dožínkami. Ve 13 hodin vy-
razí krojovaný dožínkový průvod od obecního
úřadu směrem ke škole. V průvodu uvidíte mlá-
dež a ženy ve vlastnoručně vyrobených krojích,
koňské povozy, zahraje dechová hudba Poho-
ranka.
V přírodním areálu pak následuje další program.
Vystoupí dechové hudby Veselka s Radkem Klu-
soňem a Pohoranka, zatančí taneční soubor žen
z Trstěnice, Mažoretky z Pardubic. Pro děti je při-
praven skákací hrad, projížďky na koních i povo-
zech, dětský koutek. Samozřejmostí je bohaté
občerstvení, které pro vás bude připraveno po
celé tři dny.
Srdečně vás zveme k oslavě konce léta a snad
i dobré úrody.                                 PLACENÁ INZERCE

Pozvánka 
do Trstěnice

Vzpomínková jízda na Elišku 
a Čeňka Junkovy
Veterán klub Litomyšl ve spolupráci se Státním
zámkem Litomyšl a Zámeckým návrším, p.o.,
pořádá pod záštitou města Litomyšle a Vladi-
míra Junka akci s názvem Vzpomínková jízda na
Elišku a Čeňka Junkovy. Třídenní podnik se usku-
teční ve dnech 21. až 23. srpna 2015 za podpory
tiskárny H.R.G. a restaurace Karlov.
O pátečním odpoledni a v sobotu brzy ráno si
mohou návštěvníci zámeckého nádvoří prohléd-
nout vystavená historická vozidla, stejně tak
i o sobotním podvečeru po 16. hodině. V sobotu
po osmé hodině ranní bude možné veterány
spatřit při odjezdu ze zámku a při průjezdu ná-
městím. Nároční diváci by si neměli nechat ujít
komentovaný odjezd posádek u dolní zámecké
brány. V neděli bude možné prohlédnout si vý-
stavu ještě během dopoledne. K vidění budou

překrásné stroje vyrobené do roku 1948, vzácný
pohled nabídne výstava i na vozy Bugatti, se
kterými manželé Junkovi závodili.
Vlastní zaměření akce spočívá v přátelském se-
tkání milovníků historických vozidel, kteří se
svými stroji připomenou památku manželů Jun-
kových společnou jízdou do Dolní Čermné, rodné
obce Čeňka Junka. Upomínka na manžele Jun-
kovy není však jen proto, že nedaleko Litomyšle
se Vincenc narodil, ale letošní rok je jubilejní
v několika směrech: 115. výročí narození Elišky,
uplynulo 80 let od doby, kdy se Eliška stala
vrcholovou závodnicí, a v neposlední řadě je to
20 let od její smrti. V některých pramenech se
uvádí, že Eliška na svých cestách z Prahy do
Olomouce jezdila přes Litomyšl, kde si dávala
zastávku na kávu. Rádi bychom tuto informaci

Piknik s kapelou The Night's Joy
V neděli 9. srpna se opět po letech v parku za
Smetanovým domem uskuteční nedělní odpo-
lední piknik pod širým nebem. Začátek povalo-
vání na dece je v 15.00 hod. Deky, piknikové koše
(kdo nemá, tak igelitku) a slunečníky s sebou.
Tekuté občerstvení zajištěno. K dobré pohodě za-
hraje litomyšlská kapela The Night's Joy. V jejím
podání uslyšíte rockové pecky šedesátých
a sedmdesátých let od kapel Led Zeppelin, Deep
Purple, Cream, Doors, J. Hendrix, J. Joplin atd.
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá
na příští rok. Srdečně se těší pořadatelé.

Milan Lipavský, foto František Doležal

Litomyšlský pivní festiválek aneb 
Litomyšlí napříč hudebními žánry 
Nastává již druhá polovina prázdnin a čas ne-
úprosně letí. Poznáváme to i my. Letos pořádáme
již šestý ročník hudebního festiválku s bohatou
kulturní a pivní nabídkou. Z důvodu zachování re-
gionálního rázu akce byly pozvány převážně ka-
pely z Litomyšle a blízkého okolí. Budete mít
možnost uslyšet například heligonkáře ze Svitav,
Mičudku, Dědovy blechy či Jakuba Vaníčka. 
Podrobný program, zúčastněné pivovary, jejich
nabídku a seznam hudebních kapel naleznete
na facebooku https://www.facebook.com/Vesel-
kalitomysl/events. Stejně jako v minulých roční-
cích si budete moci zakoupit festivalovou
skleničku o objemu 0,2 l, se kterou se vám jistě
podaří ochutnat co možná nejvíce vzorků. Pivo-
vary dostanou možnost propagovat celé své

portfolio včetně nealkoholických nápojů. Roz-
hodně bude co ochutnávat.
Letošním hitem bude opět Festivalový ležák,
který byl uvařen v místním minipivovaru Veselka
pouze k této příležitosti. Stejně jako tomu je
u piva, kde najdete v nabídce hned několik piv-
ních stylů, tak i v hudbě si každý najde to své.
Ani letošní ročník nebude ochuzen o vtipné sou-
těže pro rodiče i děti. Novinkou našeho letoš-
ního festiválku bude odpolední pohádka pro
naše nejmenší – Zlatovláska. 
Přijďte se pobavit na festiválek, který lze uspo-
řádat nízkonákladově, bez velkých sponzorů
a na dobré úrovni. Letošní ročník se koná 8.
srpna na Toulovcově náměstí od desíti do desíti.           

Lenka Seklová

doložili, proto vyzýváme občany našeho města,
aby nám na základě svých vzpomínek toto po-
tvrdili. Další spojitost Junkových s Litomyšlí, ne
už přímo historická, ale s historií úzce souvisí, je
výtisk knihy Vladimíra Junka v tiskárně HRG.
Ing. Junek sepsal mnohé vzpomínky na svou ma-
minku a spolu s fotografiemi, které nebyly nikdy
publikovány, je knižně zpracoval a křest této uni-
kátní knížky proběhne právě u nás. Pan Vladimír
u nás navíc oslaví své životní jubileum.
Vše by nemohlo být zrealizováno bez podpory
sponzorů, kterým moc děkujeme.
V srpnu se budeme těšit. 
www.veteranklublitomysl.cz

Za Veterán klub Litomyšl Vojtěch Vomočil,
foto Jana Bisová 
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Prožijte Večer múz v Mandale:
fotografie, autorská čtení a koncert 
Máte v oblibě fotografie? Baví vás autorské čtení
poezie? Rádi si poslechnete hudbu? To vše na-
bídne kavárna Mandala v sobotu 15. srpna 2015
od 18.00 hodin na přehlídce místních (a s Lito-
myšlí spjatých) autorů. Pásmo se nazývá Večer
múz. Program bude vskutku nabitý a každý, kdo
je rád obklopen tvořivostí, si přijde na své. Orga-
nizátoři akce si kladou za cíl nasytit příchozí la-
hodným pokrmem z múzické kuchyně místních
autorů. Stejně důležitou částí večera je i setká-
vání, poznávání nových lidí, dialog a přátelská
rozprava těch, kteří se znají nebo teprve poznají. 
První část podvečera začne v 18.00 hodin verni-
sáží fotografií místních tvůrců. Mezi vystavova-
teli se objeví, například Olga Stráníková, Tereza
Jiroušková, Jan Odstrčil, Václav Mach a Tomáš
Pleskot… Autoři se fotografování věnují mnoho
let, jsou generačně provázáni, přesto každý
z tvůrců reflektuje odlišná témata z hlediska
žánru, techniky a obecně celkového přístupu.
První litomyšlský foto salon ukáže jejich sou-
časné práce. Půjde o motivicky odlišné soubory,
a to i z hlediska použité technologie při snímání
a další postprodukci. Někteří z nich stále použí-
vají analogové přístroje a klasickou cestu při vy-
volávání svých snímků, další se většinou věnují

digitálním technologiím. Výstava začne malým
představením a překvapením pro diváky, scén-
kou na motivy commedie dell´Arte z prostředí
fotografování. Kdo přijde na vernisáž pozdě,
ochudí se jednou provždy. 
Krátce po sedmé hodině večerní začne autorské
čtení dvou básníků. Prvním z nich bude Tomáš
Jireček, který hodí do placu posluchačům dvě
mikroscénky, které reflektují principy Slam
poetry. Tomáš objíždí se svými básněmi celou
republiku. Přispívá do různých sborníků a časo-
pisů. Dalším z básníků je Jan Odstrčil, který před-
staví své nejnovější verše. Jan publikuje
v celostátních literárních časopisech a účastní
se různých soutěží pro psavce. Minulý rok získal
třetí příčku v soutěži o povídku roku, kterou vy-
hlásil časopis Tvar. 
Kolem osmé hodiny se rozezní půvabnými pro-
story dvorku v Mandale zpěv a hra na nástroje.
Do Litomyšle přijede zahrát etablovaná zpě-
vačka a multiinstrumentalistka Beata Bocek,
která kdysi studovala na místní pedagogické
škole. Beata má vybroušené texty, které poslu-
chače unesou do dálek autorčiny poetiky, která
je tak blízká svojí univerzálností, všednodenním
životům kohokoli, kdo se dívá, žije a vnímá.

Pozvánka na 
závěrečný koncert
Milí občané města Litomyšle a hudební nad-
šenci, dovolte mi, abych vás srdečně pozvala na
závěrečné koncerty Orchestrálního soustředění
Letního orchestru mladých 2015, které bude
probíhat ve vašem krásném městě Litomyšli od
15. do 23. srpna 2015. Soustředění zakončíme
koncertem v kostele Povýšení sv. Kříže a to 22.
srpna od 19 hod. Na koncertě zazní slavnostní
Fanfáry z opery Libuše a symfonická báseň
Vltava z Mé vlasti od Bedřicha Smetany, dále
„Nedokončená“ symfonie Franze Schuberta
a Serenáda pro komorní orchestr H199 Bohu-
slava Martinů.
Letní orchestr mladých je opravdu netradiční
orchestr, který spojuje hudební nadšence, stu-
denty a profesionály. V orchestru působí členové
České filharmonie, Národního divadla Brno, Mo-
ravské filharmonie Olomouc a dalších profesi-
onálních orchestrů, studenti JAMU a HAMU, ale
i milovníci hudby, kteří podávají profesionální vý-
kony. Pod vedením významného dirigenta Voj-
těcha Spurného za týden společně nazkouší
náročný repertoár, který představí na závěreč-
ných koncertech, na které vás srdečně zvu!
Kromě koncertu v Litomyšli v sobotu 22. srpna
od 19 hod. bude koncert v Praze v Sále B. Mar-
tinů na AMU 23. srpna od 17 hod.

Za Letní orchestr mladých 2015 
Kristýna Ratajová, manažerka, lesní roh

Letošní léto je jako stvořené pro venkovní pod-
večerní kulturní akce a setkávání se pod širým
nebem. Možná také právě proto jsme si téměř
nevšimli, že se prázdniny přehouply za svoji po-
lovinu a my před sebou máme poslední čtyři po-
hádkové večery. Pojďme si tedy říct, na co se
můžeme těšit. 
Srpen zahájí Divadlo Pohádka z Prahy předsta-
vením O nemocné princezně – snad ji na
Špitálku uzdravíme. Věříme, že krásné
slunečné počasí a romantiku horké
letní noci přiveze na Toulovcovo ná-
městí kapela Atarés. Partička hraje
latinskoamerickou hudbu a punc
originality  jí  dodává  frontman
kapely Frank Hernandéz z Kuby. „Zá-
kladem našeho repertoáru je kubán-
ská a latinskoamerická hudba. Jedná se
o repertoár skladeb převzatých od Buena
Vista Social Club, Gipsy Kings, A. C. Jobim, C.
Santany. Hrajeme však také vlastní autorské
skladby,“ říká další člen skupiny Rosťa Máca. Ko-
cour v botách divadelní společnosti Elf bude
předskokanem skvělých Jarretů. Indierocková,
nebo chcete-li folkrocková, skupina svou stylo-
vou nezařaditelností prý přivádí kritiku k šílen-
ství. Publikum je však spokojené a to je hlavní –
přijďte si poslechnout skvělé texty, zajímavé

Pohodové prázdninové Pátky
se přehouply za svoji polovinu   

aranže a pohodovou muziku. Předposlední
prázdninový pátek dorazí do Litomyšle oblíbený
Radim Koráb, tentokrát s Bohatýrskou pohád-
kou. Tohoto pohádkového živla zcela jistě skvěle
doplní Jitka Šuranská. Jde o výjimečnou zpě-
vačku a skvělou houslistku z Moravy, která je dr-
žitelkou ceny Anděl v kategorii world music
a aktuálně vystupuje v triu s Martinem Krajíč-

kem a Marianem Friedlem. „Mé kořeny
jsou silné, moravské. Tak silné, že je ne-

chci opouštět. Zároveň hledám novou
cestu k vyjádření, zpívám starobylé
texty a nápěvy a fidluju k nim na
housličky,” říká Jitka Šuranská. A čím
si letošní potkávání se na Toulov-
cově náměstí zakončíme? Skvělé di-

vadélko Mrak nám sehraje pohádku
O statečném Jankovi. Úplná tečka letoš-

ních prázdnin bude patřit opravdové žijící
legendě – přijede k nám Luboš Pospíšil, který
koncertuje s obnovenou kapelou 5P.
Připomeňme, že vstupné je dobrovolné a bude
odesláno na konto Pomozte dětem, spravované
Nadací rozvoje občanské společnosti. Poslední
prázdninový pátek – hned po pohádce – bu-
deme odměňovat naše věrné návštěvníky.
Každá hrací karta s minimálně pěti razítky po-
stupuje do velkého slosování o celkem 17 hod-
notných cen. Vylosovaní šťastlivci, kteří budou
losování přítomni, si můžou vybrat cenu dle
vlastního výběru. Ostatním bude cena zaslána
poštou.
Děkujeme vám za účast na Pátcích – bez vás
by to nešlo. A nezapomeňte, prosím, až do
konce srpna se sejdeme každý pátek o prázd-
ninách ve stejný čas na stejném místě – od
18.00 pohádka, od 19.30 koncert – vždy na Tou-
lovcově náměstí. V případě nepříznivého počasí
se akce koná v Music Clubu Kotelna. Právě zde
se můžete každý pátek o prázdninách od 23.00
do 03.00 hodin navštívit také Toulovcovu af-
terparty.  

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

Muzikantka hraje na kytaru a někdy přidává
třeba akordeon. Beata byla nominována na hu-
dební cenu Anděl. Z domácí scény patří svojí
produkcí k originální a nezapomenutelné inter-
pretce hudby a textů, které posluchače pohladí
a donutí k zamyšlení. 
Tak přijďte. Těší se na vás Večer múz. 

Veronika Filová a Kavárna Mandala 

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).

Mateřské školy 
v srpnu
I. MŠ (tel. 461 613 290) 
otevřeno: 10.–31. 8., zavřeno: do 7. 8.
II. MŠ (tel. 461 612 280)
otevřeno: do 7. 8. a 31. 8., zavřeno: 10.-28. 8.
III. MŠ (tel. 778 140 258) 
otevřeno: 24.-31. 8., zavřeno: do 21. 8.
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SVITAVY
• 7. srpna od 20.00 hod. / 
Lánská zahrada
Kapel Citizen 37- BezLimitu – Dymytry – koncert
• 15. srpna od 19.00 hod. / park J. Palacha
Písničkáři v parku – vystoupí A. Jonášová, R. Souček
a B. Bocek
• 7., 14., 21. a 28. srpna od 21.00 hod. / park J. Palacha
Letní kino 
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 8.–9. srpna / nábřeží Svobody
Závody ve skateboardingu 2015
• 21.–23. srpna / Palackého náměstí
Polička *555 – tradiční multižánrový hudební festi-
val

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 29. srpna od 14.00 hod. / náměstí T.G.M.
Kejkle a kratochvíle
• 30. srpna – 2. září od 21.00 hod. / náměstí T.G.M.
Kinematograf bratří Čadíků

VYSOKÉ MÝTO
• 6. srpna od 17.00 hod. / nám. Přemysla Otakara II.
Tradiční letní promenádní koncert – koncert de-
chové hudby
• 1.– 4. srpna po setmění / nám. Přemysla Otakara II.
Kinematograf bratří Čadíků – promítání filmů pod
širým nebem (Tři bratři, Hodinový manžel, Vejška, Fo-
tograf)
• 24.–28. srpna / nám. Přemysla Otakara II.
Týden hudby – 16. ročník multižánrového hudebního
festivalu.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

Inzerce
Prodám málo používaný jídelní dřevěný stůl.
Cena 700 Kč. Tel.: 732 688 037. • Matka se
dvěma malými dětmi hledá byt 2+1 nebo 2+kk,
do 7 000 Kč se vším všudy, nastěhování od
září, října... Spěchá. Tel.: 777 845 159. • Prodám
velké květiny – oleandr bílý, růžový. Osobní
odběr, cena dohodou. Kontakt: 776 194 725.

Motokros v Horním Újezdě,
motoshow zase na náměstí v Litomyšli

chánek, Tomáš Voženílek nebo Jiří Vávra. Na
předposlední podnik šestidílného seriálu se do
Újezda hlásí i silný mezinárodní tým Osička MX,
kde hvězdami jsou Čech Filip Neugebauer
a francouzský rychlík Boris Maillard.
Nedělním motokrosovým závodům bude před-
cházet sobotní ORION – TAURUS TRANS MO-
TOSHOW od 16 hodin na Toulovcově náměstí
v Litomyšli. Divákům se postupně představí

naše přední závodní týmy jako Buksa/Ados KTM
v sestavě – úřadující mistr ČR Martin Michek,
rychlí Francouzi Florent Richier, Sulivan Jaulin,
Slováci Tomáš Šimko, Martin Kohút, z Maďarska
dorazí dravý Bence Svoboda. Litomyšlský Orion
Racing KTM již zmiňovaní – Bartoš, Mohaupt,
Nedvěd, Runkas, Zdeňková (v současné době se
ještě jedná o zahraniční posily). K pokoukání
bude také závodní auto Ford Mustang (500
koní), na kterém úspěšně drandí v evropské sérii
NASCAR Martin Doubek. Součástí akce budou
zajímavé rozhovory, výstava nadupaných moto-
cyklů, nebude chybět autogramiáda a na závěr
zazpívá fanoušek motoristického sportu Martin
Maxa.         Za Orion Racing Litomyšl Petr Kovář,

foto Jany Zdeňkové Radek Lavička

Mezinárodní mistrovství České republiky v mo-
tokrosu kubatur MX1, MX2, Veterán a Ženy, za-
vítá poprvé ve své historii do Horního Újezda
nedaleko Litomyšle 23. srpna, pod názvem
Buksa/Ados motokros 2015. Pořadatelem je
zkušený Autoklub H. Újezd v AČR v čele s Va-
škem Severou. Celý sportovní areál doznal v po-
sledních letech mnoho úprav jak z jezdeckého,
tak i diváckého pohledu. Asi ta nepodstatnější
změna bude v tom, že se pojede opačným smě-
rem, než bylo doposud zvykem. V doprovodném
programu určitě zaujme možnost prolétnout se
vrtulníkem – místní dráhu a zajímavé okolí vidět
z ptačí perspektivy.
V královské třídě MX1 budou domácí tým Orion
Litomyšl reprezentovat zkušený borec – dvojná-
sobný mistr Evropy Petr Bartoš, který je prů-
běžně v šampionátu pátý, a Lukáš Mohaupt
(letošní mistr ČR v motoskijöringu). V kubatuře
MX2 bude hájit žlutomodré dresy Jonáš Nedvěd,
ten prozatím drží elitní desítku. V ženské kate-
gorii nám dělá zase radost Jana Zdeňková (tré-
nuje ji bývalý vynikající motokrosař Orionu – Petr
Masařík), ve Veteránech Martin Runkas, Aleš Su-

Koupím rodinný dům 
se zahradou, v Litomyšli.

Tel. 734 255 150



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

Morašice – prodej krajního ŘRD po částečné rekon-
strukci, podsklepený s garáží pro stání 2 aut, terasa a za-
hrada 446 m2 se zabudovaným bazénem. PENB F/502.
Č.1151. Cena: info v RK
Osík u Litomyšle – prodej chalupy s 2 obytnými částmi
(2+kk a 1+1) po částečné rekonstrukci. Možnost půdní
vestavby. Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení.
PENB G. Č.1124. SLEVA!. Cena: 1 570 000,- Kč
Choceň – prodej bytové jednotky 4+1 v rodinném domě
se zahradou, balkonem a garáží blízko centra. ÚT ply-
nové, možnost krb. kamen. PENB G.
Č.1120. SLEVA!. Cena: 1 490 000,- Kč
Strážná – prodej menší rekreační chalupy po částečné
rekonstrukci v klidné obci na pomezí Orlických hor. Na-
pojena na el.energii, vlastní studna, zahrada 299 m2.
Možno i k trvalému bydlení. PENB G.
Č.1138. Cena: 490 000,- Kč
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

POPTÁVKA
PRO VELKOU ÚSPĚŠNOST PRODEJE

POPTÁVÁME
BYTY 1+1, 2+1, 3+1 V LITOMYŠLI

RD V LITOMYŠLI NEBO V BLÍZKÉM OKOLÍ
NABÍDNĚTE

Třebechovice pod Orebem – prodej ŘRD 2+1 s menší
zahradou blízko centra města. Dům po rekonstrukci,
nízké náklady na vytápění. Možnost půdní vestavby.
PENB F/ 518. Výhodné spojení do HK.
Č.1086. Výrazná sleva! Cena: 1 450 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaného pozemku pro
stavbu RD v okrajové části města v lokalitě U Prokopa.
Parcela má výměru 720 m2. V případě zájmu zajistíme
stavbu domu na klíč. Č.1106. Cena: 1 250,- Kč/m2

Polička – prodej zděného  bytu 2+1 ve II. NP na Hege-
rově sídlišti o výměře 56 m2 s úložným prostorem v pod-
kroví domu. Vytápění dálkové, dům kolaudován v roce
1996. Č.1077. Cena: 750 000,- 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
Tržek u Litomyšle – prodej RD se dvěma byty 3+1, za-
hradou 1573 m2, v okrajové části obce 4 km od Lito-
myšle. V obci dobrá občanská vybavenost, krásné
prostředí i k rekreaci. PENB G. Č.1057. Cena: info v RK
Budislav – prodej menší udržované chalupy 1+1 v centru
obce. Napojeno na elektřinu, veřejný vodovod, plyn na
pozemku. Po rekonstrukci vhodná i k trvalému bydlení,
v obci škola, školka i obchod. PENB G. 
Č.1032. Cena: info v RK
České Heřmanice – prodej udržovaného statku se za-
hradami, stájemi a stodolami, obytná část 3+1. Vhodné
k rekreaci i k trvalému bydlení s chovem domácích zví-
řat, možno přikoupit polnosti o výměře 8 ha. PENB G.
Č.919. Výrazná sleva!. Cena: 990 000,- Kč

KVĚTINÁŘSTVÍ LILIE
na Havlíčkově ulici č.p.440 
ZAHAJUJE NOVÝ PROVOZ 

v prostoru původního květinářství.
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V červnu se v argentinském Rosariu konalo
Mistrovství světa juniorů v inline hokeji. Do
české reprezentace byl nominován litomyšlský
rodák a hokejový odchovanec HC Litomyšl Jiří
Drobný ml.
Český tým se v základní skupině utkal s týmy
Itálie, Švýcarska a USA, které náš výběr hravě
přehrál. Ve čtvrtfinále se střetl s týmem Mexika
a v semifinále čekal na naše kluky znovu tým
USA, se kterým si znovu bez sebemenších prob-
lémů kluci poradili. Finále bylo s Francií. Kluci
měli Francouzům co vracet z minulého roku. Fi-
nále Češi zvládli na výbornou a zvítězili 2:0.
Jirka Drobný společně s českou reprezentací vy-
bojoval zlatou medaili. Nejenže se dařilo týmu
jako celku, ale dařilo se Jirkovi i jako jednotlivci,
když si v šesti zápasech připsal devět kanad-

ských bodů a stal se čtvrtým nejproduktivnějším
hráčem celého juniorského mistrovství světa.

Jiří Drobný st., foto inlinehokej.cz

Jiří Drobný má zlato z juniorského
mistrovství světa 

Červencové závody S** na Suché 
pro domácí Terezu Veselou a Deja Vu
První červencový víkend a zároveň první víkend
o letních prázdninách se na Suché, v areálu Ji-
řího Skřivana, konaly parkurové závody. Vy-
psány byly čtyři soutěže, parkury pro jezdce
a jejich koně připravil stavitel Oldřich Sojka.
Prvním parkurem byla soutěž stupně „Z“ na li-
mitovaný čas, který byl stanoven na 72 sekund.
Nejblíže k limitu a bez chyb zajel parkur zá-
stupce Národního hřebčína Kladruby nad Labem
Petr Novák v sedle Mysterra-K. Druhé a třetí
místo obsadili domácí jezdci – na stříbrné pozici
to byla Nela Pilbauerová s Gaiou 4 a na bron-
zové umístění dosáhl Pavel Dlouhý s Ofélií 1.
Nejobsazenější soutěží byl parkur stupně „ZL“,
kterého se účastnilo 38 dvojic. Jelikož se tento
parkur jel jako dvoufázový, zvítězila dvojice,
která prošla bez zaváhání základním kolem
a absolvovala čistě a co možná nejrychleji dru-
hou fázi. Touto dvojicí byla Anna Siatková s Le-
vádou 3 z JK Orličky. Druhý nejrychlejší byl Filip
Tošovský se Sokratem 2 (JPS Vanice). Třetí byla
domácí dvojice, Sára Finsterle v sedle Elektry.
Parkur stupně „L**“ měl stejně jako předchozí
soutěž dvě fáze. Nejúspěšnější byla Petra Skři-
vanová v sedle Easy Love (Stáj Manon), která do-
končila o více než dvě vteřiny druhou fázi
rychleji než druhá v cíli Kateřina Málková s Cor-
neliem (Sportovní stáj Málek). JK Čermná repre-
zentovala třetí za cílovou páskou Lucie
Šrámková s Hedou H.
Hlavním programem sobotního odpoledne byl
parkur „S**“. Až za polovinou startovního pole
se našla dvojice, která parkur překonala bez
chyb, a probojovala se tak do druhé fáze. Poda-
řilo se tak Tereze Veselé s Deja Vu 1, bohužel ale

jednou chybovali ve fázi druhé a čekali na vý-
sledky dalších jezdců. Nikdo se do druhé fáze do
konce soutěže nedostal, a tak domácí Tereza Ve-
selá s Deja Vu zaslouženě zvítězila. Se čtyřmi
trestnými body ze základního kola a rychlým
časem obsadila druhé místo Martina Kučerová
v sedle Rocky (Leonix OS). Třetí, taktéž se čtyřmi
trestnými body, dokončila Eliška Jandová v sedle
Ilusive Queen. 
Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další
návštěvu! V srpnu nás čekají dvě akce – Kritéria
mladých koní 19. a 22. srpnové závody.

Text a foto Michaela Javůrková

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

Firma VODOVODY spol. s r.o. 
přijme technika pro provoz vodovodu, kanalizace 
a výstavbu inženýrských sítí
Požadujeme:
• min SŠ vzdělání stavebního směru
• řidičský průkaz skupiny B
v případě zájmu zasílejte životopis do 20. 8. 2015 na vodovody@lit.cz
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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

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

Firma Lamido, a.s. Sebranice přijme do své šicí dílny pracovnice – švadleny,
vyučené i nevyučené, dále také přijmeme pracovníka na obchodní oddělení.
Podmínkou je zkušenost s šitím prádla. Nabízíme příjemné prostředí, dobrý
kolektiv a zajímavý výdělek.  Zájemci se mohou hlásit písemně na e-mail
pohorsky@lamido.cz nebo telefonicky na číslo 731 175 591 – Petr Pohorský.
Kontaktujte nás prosím po 10. 8. 2015, v termínu 27. 7. – 9. 8. 2015 probíhá
v našem podniku celozávodní dovolená.    Za Váš zájem předem děkujeme…

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,-

V prvním červencovém týdnu zahájili fotbalisté Jis-
kry Litomyšl přípravu na sezónu. Po sestupu
z krajského přeboru na ně čekají boje v I. A třídě,
které rozhodně nebudou tak jednoduché, jak by se
snad někomu mohlo zdát. Zásadní změnou je pří-
chod nového trenéra. Mužstvo převzal zkušený
Pavel Švec, kterého fotbaloví příznivci znají z jeho
úspěšných angažmá ve Svitavách nebo v Čisté.
O tom, jaká bude konečná podoba kádru, s jakým
vstoupí do soutěže, se stále intenzivně jedná. Jistá
je jedna věc. Litomyšl bude mít poprvé v historii
svoji farmu v nedaleké Čisté. Dohoda obou klubů
umožní, aby nadějní hráči z Čisté mohli startovat
v barvách Jiskry, a naopak méně vytížení fotbalisté
Litomyšle budou moci hrát v Čisté okresní přebor.
Do mistrovské soutěže vstoupí tým v sobotu 15.
srpna, kdy od 17 hodin přivítá na domácím stadi-
onu silného soupeře z Pardubiček. Hned toto mě-
ření sil tedy napoví, jak vysoko bude moci
litomyšlský fotbal v nadcházejícím ročníku pomý-
šlet. Ve stejný den vstoupí do kvalitního východo-
českého přeboru také dorostenci, kteří v něm
budou nově bojovat pod hlavičkou sdruženého
družstva se Slavojem Cerekvice. Toto spojení by
mělo přinést rozšíření hráčského kádru, kvalitnější
tréninkový proces a ruku v ruce s tím i lepší vý-
sledky. Prvním soupeřem bude hned ten nejtěžší
možný, tedy suverénní vítěz minulého ročníku FK
Pardubice B. Žákovské kolektivy vstoupí do nové
sezóny krajského přeboru v závěru srpna a mladší
i starší přípravky zahájí okresní soutěže zkraje září.

Radek Halva

Přijdou s novým
trenérem 
i nové výkony?

Pokud využíváte prázdnin k tomu, abyste si
doma udělali pořádek a vyházeli nepotřebné
věci, pak by vás mohlo zajímat, že TJ Sokol Lito-
myšl pořádá 19. září bazar zimních sportovních
potřeb (oblečení, lyže, brusle, helmy, vše na
hokej apod.). Akce se bude konat v sokolovně na
ulici Moravské 628 v Litomyšli. 
Příjem věcí se uskuteční v pátek 18. září od 16.00
do 19.00 hod. Vklad za prodávanou věc je 10
Kč/ks. Samotný prodej vypukne v sobotu 19. září
od 8.00 do 11.00 hod. Výdej věcí je v sobotu od
11.00 do 13.00 hod. -red-

Bazar zimního 
vybavení

přijme
LAMIDO, a.s. • Sebranice 11
569 62 Sebranice u Litomyšle
tel: 461 745 264
www.lamido.cz
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 29. srpna / Smetanovo 
a Eliščino nábřeží, náměstí 5. května 
13. Mezinárodní nábřeží paromilů – letní setkání
milovníků páry, jediné toho druhu ve střední Evropě.
Velké parní mechanizmy, hasičské stříkačky, modely
parních strojů, dětská železnice

CHEB
• 28.–29. srpna
Valdštejnské slavnosti – historické slavnosti

JINDŘICHŮV HRADEC
• 22. srpna / III. nádvoří státního hradu a zámku 
v Jindřichově Hradci
Opereta na zámku – O. Nedbal – Polská krev 

KUTNÁ HORA
• 20.-23. srpna
TyjátrFest – letní multikulturní festival, přehlídka
autorských divadel malých forem, hudební vystou-
pení, výstavy

POLIČKA
• 21.-23. srpna
Festival Polička 555 – oblíbený letní multižánrový
festival, jehož hlavní scénou je poličské náměstí –
klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba. Ten-
tokrát i s příjezdem královské družiny se zakládací
listinou města a staročeským jarmarkem

TELČ
• 14.-15. srpna 
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kate-
řiny z Valdštejna – tentokrát Setkání osobností Re-
gionu Renesance. Setkání celebrit renesančního
času, gastronomická soutěž podle Magdaleny Dob-
romily Rettigové, ukázky tradičních řemesel

TŘEBOŇ
• 13. srpna / Masarykovo náměstí 
Mezinárodní jazzová setkání 2015 – Yvonne San-
chez, Black Buřiňos a String Trio J.A.J. – část festiva-
lového programu je Ozvěnou festivalů České
inspirace. 

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

Odstávka krytého
bazénu 
Návštěvníkům Městského bazénu Litomyšl
oznamujeme, že od pondělí 31. srpna do neděle
13. září bude krytý bazén z důvodu pravidelné
odstávky uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Kocman, Městský bazén Litomyšl

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

Večerní zámecké prohlídky 

Vybrané domácnosti města budou přizvány
k účasti na vědeckém výzkumu, který přinese
dosud neznámé pohledy na život české společ-
nosti. Výzkum Proměny české společnosti při-
pravili odborníci z Akademie věd ČR
a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno
10 000 náhodně vybraných domácností z celé
ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé spo-
lečnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti ve městě
by měli navštívit poprvé v termínu 1.–31. 8. 2015
a pak znovu v dalších termínech až do konce
října 2015
Účast v šetření bude spojená s finanční odmě-
nou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování
dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1 100
korun (v závislosti na typu domácnosti). Do vý-
zkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně
přispět v následujících 4 letech. 
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované
vědecké instituce. Poznatky budou sloužit če-
ským i zahraničním vědcům a mohou být zákla-
dem pro zlepšování sociální politiky. Nové
šetření Proměny české společnosti přinese od-
povědi na otázky jako např.: Co brání českým
matkám vrátit se po rodičovské dovolené do za-
městnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?
Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň
domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které
skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální
politika? Jak se lidé vyrovnávají s přechodem do
důchodu a jak se jim při tom mění životní úro-
veň? Jak rychle se daří čerstvým absolventům
najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom
potýkají? Potřebují se Češi stěhovat za prací
a jak jim to usnadnit?                    Daniel Prokop, 

ředitel sociálního a politického výzkumu

V sobotu 15. srpna otevře litomyšlský zámek ne-
tradičně také ve večerních hodinách. Na zámku
se mohou návštěvníci vrátit o 217 let zpět – do
předjaří 1798. Tehdy se na zámku připravovala
premiéra divadelní hry Milenec a sok v jedné
osobě, kterou bylo v dubnu 1798 slavnostně ote-
vřeno domácí divadlo rodiny Waldsteinů. Náv-
štěvníci se tak v průběhu nočních prohlídek
rázem ocitnou v předvečeru slavnosti i otevření
divadla, kdy celým zámkem vládnou přípravy a

zkoušky představení, vše za přísného zraku paní
hraběnky Marie Františky z Hohenfeldu, které se
počínání a rozhazování peněz způsobené man-
želem, Jiřím Josefem z Waldstein-Wartenbergu,
pranic nelíbí.
Noční prohlídky začínají v 19 hodin. Následně pak
odcházejí ve 20 h, 21 h, 22 h a dále dle zájmu.
Cena za osobu je 120 Kč, beze slev pro děti, stu-
denty a seniory. Divadelní prohlídka, připomína-
jící důležitý večer v Litomyšli – otevření
zámeckého divadla, dnes evropského unikátu,
vyžaduje rezervaci vstupenek předem. Nutná re-
zervace vstupenek na litomysl@npu.cz, nebo tel.
461 615 067. Více na www.zamek-litomysl.cz/.

Zdeňka Kalová

Desáté výročí od založení bikeparku si zaslouží
oslavu. Členové Bikepark Litomyšl si k naroze-
ninám nadělí dárek v podobě akce „OFF THE
WALL JAM vol. 2. Na nově opraveném hřišti se
představí jezdci na rampách a překážkách
v disciplínách: High Air (nejvyšší polet),Best Run
(nejlepší jízda), Long Jump 180 (skok do dálky
se 180), Footdown (hra na zemi), Best Trick (nej-
lepší trik), Resi Jam (cash for trick jam), Rail Jam
(cash for trick jam). „Čeká na vás pohodové po-
ježdění, zábava, stánek s občerstvením, hudba,
prize money a věcné ceny. Večer pak Off The
Wall afterparty v klubu Kotelna," zvou na akci
pořadatelé. Akce se koná 8. srpna a začátek je
v 13.00 hodin. Bikepark se nachází mezi
areálem zimního stadionu a bývalou střelnicí.
K vidění budou i jezdci z Litomyšle, kteří jsou
úspěšnými účastníky mistrovství České repu-
bliky.

Bikepark
Litomyšl oslavuje
a zve na závody

www.facebook.com/litomysl.lilie

Najdete
nás na
facebooku!
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
V období červenec – srpen otevřeno pouze, pokud je za-
vřeno venkovní koupaliště.
Od 31. 8. 2015 do  13. 9. 2015 bude bazén z důvodu pra-
videlné odstávky uzavřen.
• Plavecká škola Ráček v září 2015 zahájí opět pravidelné
kurzy plavání pro veřejnost – batolátka od pondělí 14. 9.,
od úterý 15. 9. odpolední kurzy pro rodiče s dětmi 3-5 let,
plavání hrou pro děti od 6 let, zdokonalovací kurz pro
starší děti, mládež a dospělé, od čtvrtka 17. 9. začne cvi-
čení a plavání pro seniory. Podrobnější informace o kur-
zech a přihlášky najdete na www.bazen-litomysl.cz.
Vyplněné přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail: plavec-
kaskola@mslit.cz nebo je předejte na recepci krytého ba-
zénu či na pokladně koupaliště. Neváhejte, kapacita
kurzů je omezena. Uzávěrka přihlášek bude v pátek 4. 9.
2015. www.bazen-litomysl.cz

 Koupaliště, tel. 461 315 011  
Koupaliště v provozu do 31. 8. 2015.
K dispozici malý 25metrový bazén se solárním příhřevem
vody, 50metrový bazén a tobogán. Provozní doba denně
od 9.00 do 20.00 hod. V případě nepříznivého 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 
www.areal-sokolovna.cz

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

SPORT, CVIČENÍ

Prázdniny pro atlety znamenají přestávku
v mistrovských soutěžích družstev, ale skýtají
závodní příležitosti doma i v zahraničí na růz-
ných mítincích, ale i mezistátních utkáních nebo
mistrovstvích. V našem okénku vzhledem k čas-
ným termínům redakce nebyly ještě zveřejněny
výsledky červnových mistrovství republiky.
J. Kovář se stal 20. června mistrem republiky ju-
niorů na 3 km překážek, v běhu na 5 km obsadil
4. místo. Svou přípravu zaměřil pak na běhy do
vrchu, hlavně na Ústecku, kde vyhrál běh na
Kozlovský kopec (5,2 km), Běh dobroučským
krajem (7,5 km) i kros na Horách u České Třebové
(8 km). Vrcholem první části  sezony bylo potom
Mistrovství Evropy v běhu do vrchu na portugal-
ském ostrově Madeira, kde obsadil 19. místo, jak
druhý nejlepší ze čtveřice českých reprezen-
tantů, v soutěži družstev byli čeští junioři šestí.
Mistrovství ČR dospělých v Plzni se zúčastnili
bratři Kozákovi, Tomáš byl 4. v kouli (18,22),
Vojta na 12. místě mezi oštěpaři (59,25). Tomáš
odjel vrhat koulí začátkem července do slovin-
ského Velenje a byl tam šestý.
Mistrovství ČR veteránů se konalo v Trutnově
a I. Strnad se stal přeborníkem republiky v tyči
(350 cm) a na 110 m př. (16,76). Ve výšce byl dále
stříbrný. Dne 11. 7. se konalo v Salcburku mezi-
státní čtyřutkání veteránů Rakousko – ČR – Slo-
vinsko – Chorvatsko. Čeští veteráni skončili druzí
za domácími Rakušany a Ivoš byl druhý ve výšce
a v tyči.                                                   Petr Jonáš

Atletické okénko

Turnaj v Městečku
Trnávka

V termínu 20. a 21. června se zúčastnili fotbalisté
starší přípravky tradičního turnaje v Městečku
Trnávce, kde se umístili na krásném osmém
místě. Kluci podali výborný výkon v celém tur-
naji, ale rozhodoval jediný zápas, který bohužel
na penalty prohráli s Moravskou Třebovou, a ten
nás odsoudil hrát pouze o osmé místo. 
Touto cestou bych ještě jednou klukům chtěl po-
děkovat za vzornou reprezentaci oddílu. Také
bych chtěl poděkovat všem rodičům za podporu
kluků a za příkladné fandění při utkání. 
Turnaje se zúčastnili tito hráči: Pavel Bálský,
David Albl, Matyáš Grus, Antonín Zvěřina, Jan
Nekvinda, David Šmíd, Samuel Šalda, František
Řehoř. Tak ještě jednou díky všem. 

Text a foto Antonín Zvěřina

Litomyšlský pohár 2015 ve stolním táhlovém ho-
keji pokračoval v DDM Litomyšl 7. kolem. Šestice
účastníků, ve které po čtyřměsíční pauze nechy-
běl Zdeněk Lopaur, se v základní skupině roze-
hrála a rozdělila do čtvrtfinálových dvojic. Ty
byly vlastně jen 2, protože Michal Boštík a Ro-
bert Jež si zajistili přímý postup. K nim se snadno
přidal i Zdeněk Lopaur po vítězství 3:0 nad To-
mášem Jedličkou a nakonec též Jiří Junek po
bitvě s Jindřichem Petrem 3:2. 
V semifinále Boštík prvně od 9. 6. prohrál, přesto
Junka vyřadil 3:1; Jež nestačil na Lopaurovo nad-
šení a podlehl 2:3. Ve finále se vítězství střídala,
poslední však těsně patřilo Boštíkovi, který se tak
v historické tabulce zařadil na 5. místo za Ježe.
Ten byl tentokrát až 3. a to ještě sérii s Junkem
otáčel z 0:2 na 3:2. Páté místo patří Jedličkovi,
který Petra také porazil 3:2. Pořadí LP 2015: 1. Mi-
chal Boštík 230b., 2. Robert Jež 220, 3. Jindřich
Petr 141, 4. Tomáš Jedlička 126, 5. Jiří Junek 126, 6.
Tomáš Halama 100, 7. Zdeněk Lopaur 95, 8. Bar-
bora Petrová 53, 9. Patrik Petr (THC Stiga Elites)
40, 10. Ivan Halama 30 (všichni Stiga HC Be-
nátky). Příště hrajeme v sobotu 8. 8. v Kobeřicích.

Pohár ve stiga hokeji zná další vítěze

Každý úterní podvečer probíhá také Litomyšlská
Stiga liga 2015, která má po polovině soutěže
toto pořadí: 1. Robert Jež 193b., 2. Jindřich Petr
192, 3. Josef Sedláček 171, 4. Michal Boštík 157, 5.
Barbora Petrová 105, 6. Zdeněk Lopaur 96, 7. Pa-
trik Petr 85, 8. Ladislav Cafourek 63, 9. Jan Se-
dláček 48, 10. Markéta Havlíčková 23. Od 7. 7. nás
v 17.30 hod. najdete na Obecním úřadě v Benát-
kách!                                Text a foto Jindřich Petr

• 15. 8. koncert kapely Něco Mezi od 18.00
• 28. 8. ukončení prázdnin s kapelou Rotoped

od 18.00
Grilování PÁ a SO od 18.00
Zahájení bowlingové ligy 15. 9.
(registrace do 31. 8. na čísle 777 656 584)

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:

Vážení rodiče, pokud máte doma malého fotba-
listu či fotbalistku, přiveďte je v úterý 1. září na
fotbalový stadion Jiskry Litomyšl. Od 16 hod. zde
proběhne ukázkový trénink spojený s náborem
nejmenších fotbalistů ročníků 2007-2011.
Veškeré informace ohledně fungování fotbalo-
vého oddílu mladší přípravky naleznete na
adrese: www.mp-litomysl.webnode.cz
Na nové členy týmu se těší trenéři

A. Hloušek, L. Knap

Nábor malých 
fotbalistů
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Hned 8 týmů litomyšlského basketbalového
klubu se v nadcházející sezóně 2015/2016 zapojí
do soutěží, ve kterých odehraje dohromady více
než 200 utkání. Věrný fanoušek se tedy může
těšit na pořádnou porci basketbalu, a to včetně
dvojité dávky ligových zápolení. 
Družstva kadetek U17 a žákyň U15 zase o kousek
posunula historický milník, když jsme po loňské
premiéře mezi republikovou elitou dokázali pro
letošní ročník vybojovat hned dvě celorepubli-
kové soutěže. Neváhejte tedy přijít do městské
sportovní haly holky podpořit a podívat se na
kvalitní mládežnický basketbal. Vždyť našimi
soupeři budou přední dívčí kluby, jakými jsou
Sokol Hradec Králové, Kara Trutnov, kluby
z Prahy, Brna i Ostravy a mnoho dalších.
Po pětileté pauze se můžeme v Litomyšli těšit
také na basketbalovou soutěž dospělých, kon-
krétně na Východočeskou ligu žen. Tu budeme
hrát společně s děvčaty z Vysokého Mýta, a je-
likož se jedná o tým složený převážně z mladých
děvčat, která vloni hrála ještě soutěž juniorek,
tak nám půjde především o rozkoukání se mezi
dospělými a o získání zkušeností do dalších let.
Naši nejstarší chlapci se zapojí do nově vzniklé
žákovské divize U15, kde budou bojovat o mož-
nost postoupit do jarní nadstavbové části žá-
kovské ligy.
Zbylá družstva čeká nový rozšířený formát obla-
stního přeboru, kdy se již soutěž nedělí a bude se
hrát jedna velká skupina tvořená celky Pardubic-
kého a Královéhradeckého kraje. Konkrétně se
jedná o smíšené týmy staršího minižactva U13,
mladšího minižactva U12 a nejmladšího minižac-
tva U11. Ve všech těchto kategoriích se nám po-
dařilo v uplynulém ročníku obsadit medailové

pozice a i letos se chceme po-
hybovat v popředí tabulky, byť
jsme si vědomi toho, že obha-
joba je vždy složitější. V nej-
mladší kategorii dětí do 11 let
máme hned dva týmy. Áčko se
pokusí zhodnotit získané zku-
šenosti z minulých let a naopak
Béčko je bude teprve získávat,
jelikož se jedná o ročníkově
ještě trochu mladší děti, pro
které to bude premiérová sou-
těžní sezóna.
Přejeme všem týmům úspěš-
nou sezónu, ať se jim vyhýbají zranění, ať mají
i trochu toho sportovního štěstíčka a hlavně ať
se hrou baví a mají ze zápasů radost. 
A všechny basketbalové příznivce zveme od září
do dubna do městské sportovní haly a haly TJ
Jiskra ke sledování napínavých bojů pod beze-
dnými koši. Rozpis zápasů naleznete vždy v Lilii

Litomyšlský basketbal čeká náročná 
sezóna s 200 zápasy

v sekci Kam za sportem a především aktuální
pozvánka na víkend bude vždy na naší nástěnce,
která se nachází na Smetanově náměstí mezi
obchodem u Kubešů a drogerií Teta. Fajn zbytek
léta vám přejí baskeťáci.

Martin Šorf, předseda basketbalového klubu,
foto Jan Bárta

Hokejisté Litomyšle se pilně připravují na příští
sezónu 2015/2016, která začne v říjnu. Už teď je
jasné, že si hokejový klub připravil pro fanoušky
několik zásadních novinek. V první řadě se
novým trenérem „A“ mužstva stává Stanislav
Mečiar. Trojnásobný mistr Československa a zá-
roveň reprezentant vystřídal na postu kouče
Jana Svatoše. Od nové sezóny bude také působit
na zimním stadioně „B“ mužstvo. Bude hrát
okresní přebor společně s týmy jako HC Spartak
Choceň B, IHC Česká Třebová nebo SK Žamberk.

Kromě přípravy na mistrovské zápasy chystá
klub výstavu k osmdesátému výročí hokeje v Li-
tomyšli. Změny se dotknou také celé soutěže, ve
které nastoupí „A“ mužstvo. Na kluzišti fanoušci
neuvidí v nové sezóně ZH Pardubice a HC Sku-
teč. Hrát by se mělo takto: 1. část – dvoukolově
každý s každým, 2. část – dvoukolově sudé týmy
– liché týmy, 3. část – play off pro osm nejlepších
celků. Týmy, které skončí na 9. a 10. místě, se
s vyřazenými celky ze čtvrtfinále play off utkají
o pohár Vladimíra Martince.                         -red-

Novinky v hokejovém klubu



8. 8. So 13.00 Off the Wall Jam Vol. 2 – závody v zrekonstruovaném areálu • Bike park
      13.00 Litomyšlský triatlon – 21. ročník, jednotlivci nebo tříčlenná družstva • Nedošín
14.-16. 8. Pá-Ne Windsurfing, paddleboarding, tenis kemp – třídenní kurz, více na www.pireo.info, tel. 776 056 801 • Areál vodních sportů v Nedošíně
15. 8. So 14.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. FK Pardubice B – mistrovské utkání VČ přeboru dorostu • městský stadion
      17.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Pardubičky – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • městský stadion
16. 8. Ne 17.00 Turnaj ve stolním tenise aneb opraš svou starou ...pálku • Cafebar Underground
22. 8. So 16.00 ORION – TAURUS TRANS MOTOSHOW – motokrosové týmy, výstava motocyklů, autogramiáda, zazpívá M. Maxa • Toulovcovo náměstí 
28. 8. Pá Decimuž 2015 – memoriál Huberta Stratílka ml., desetina velkého triatlonu
29. 8. So 9.30, 11.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. FK Letohrad – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • městský stadion
      13.30 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. FK Náchod „B" – mistrovské utkání VČ přeboru dorostu • městský stadion
      17.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Zámrsk – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • městský stadion   
5. 9. So 14.00 Litomyšlský pohár 2015 ve stiga hokeji – 9. kolo • dům dětí a mládeže
      14.00 Stolní fotbálek – turnaj smíšených dvojic • Cafebar Underground

KAM ZA SPORTEM
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V sobotu 4. července se na litomyšlské umělé
trávě na hřišti TJ Jiskra Litomyšl konala republi-
ková akce v malé kopané. Pod záštitou o.s. Mi-
nikopaná Litomyšl se zde konal Pohár vítězů
pohárů 2015 České republiky v malé kopané.
Této vrcholné akce malé kopané v ČR se úča-
stnilo 12 nejlepších nominovavších se týmů z ob-
lastních svazů malých kopaných v republice.
Přijela mužstva z Prahy, Brna, Ostravy, Jihlavy,
Blanska, Kopřivnice a v neposlední řadě se tur-
naje účastnilo mužstvo z Litomyšle. 
Družstva byla rozdělena do tří 4členných skupin,
z kterých přímo postupovali dva nejlepší do
čtvrtfinálového pavouka. Dále postupovali dva
nejlepší ze třetích míst. Právě z druhého postu-
pového místa z první skupiny se těšili domácí
hráči ze Sokola Tokyjo. Čtvrtfinálová utkání se
stala osudovým všem týmům z Prahy a do po-
sledních bojů o medaili postoupila tato čtyři
mužstva: LPP Lhota U Lysice Blansko, 1.FC Bari
Kopřivnice, KMK Dynamo Brno a Sokol Tokyjo
z Litomyšle. Po urputných bojích, kde docházelo
i k nervydrásajícím prodloužením, se vlastníkem
poháru stalo mužstvo z Blanska, když ve finále
zdolalo tým 1. FC Bari Kopřivnice těsným výsled-
kem 1:0. Stejným výsledkem skončilo i klání mezi

Sokolem Tokyjo a KMK Dynamo Brno. Bohužel
pro domácí borce v jejich neprospěch. Sokol To-
kyjo tak končí na „bramborové“ pozici. I tak je to
jeden z největších úspěchů tohoto litomyšl-
ského mužstva. Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen hráč LPP Lysic Blansko – Ondřej Špa-
něl. Nejvyšší brankářský vavřín turnaje si odnesl
brankář Sokola Tokyjo – Jiří Gult. 
Podrobné výsledky a tabulky naleznete na we-
bových stránkách www.minikopana-litomysl.cz/
news/vysledky-pvp-2015/.

Jiří Gult, foto Petr Šilar

Pohár vítězů pohárů České republiky
2015 v malé kopané v Litomyšli

Jezdcům ze Suché cinkly medaile 
Mistrovství České republiky v parkurovém ská-
kání dětí a juniorů se v letošním roce konalo
19. – 21. července v Martinicích. Východočeskou
oblast reprezentovalo 12 dvojic v jednotlivcích
a jedno čtyřčlenné družstvo.
První medaile se rozdávaly v soutěži družstev,
kde se o prvenství utkalo 7 týmů nominovaných
z jednotlivých oblastí ČR. Po dvoukolové soutěži,
se se stejným bodovým zatížením o prvenství
rozeskakovalo východočeské družstvo s týmem
karlovarské oblasti. Ve skvělé atmosféře se na-
konec ze zlaté medaile radovali Východočeši ve
složení Martina Kučerová, Anna Siatková, Ma-
touš Kořínek a zástupce JK hřebčín Suchá Jiří
Skřivan mladší. Bronz získala severomoravská
oblast.
Barvy JK hřebčín Suchá reprezentovaly v indivi-
duálních kategoriích Sára Finsterle a Denisa
Menšíková. V kategorii dětí se mezi 34 dvojicemi
podařilo obhájit z loňského roku stříbrnou me-
daili Sáře Finsterle s Euridykou, která ve třech
mistrovských kolech nechybovala. Nešťastné
chyby se dvojice dopustila až v rozeskakování
o zlato. Mistryní republiky se stala bezchybná
Anna Lanni Novak a Taveta HR (JK Mariánovice).

Do mistrovské soutěže juniorů nastoupilo cel-
kem 41 jezdců. Po dvou kolech nastupovalo do
finále osm dvojic s čistým kontem, mezi nimi
i Denisa Menšíková s Eliotem. Třetí, nejobtížnější
kolo dokončila tato dvojice s jedním shozením
a to znamenalo konečné 6. místo. Zlatou medaili
v kategorii juniorů vybojoval loňský mistr ČR dětí
František Stružinský a Lucky Lifestyle (Sport.
a chov. stáj Gasstr).

Miroslava Skřivanová,
foto Michaela Javůrková

Bratři Radim 
a Marek Šulcovi 
vicemistry ČR
v plážovém volejbale
Sváteční červencový víkend, teplota vysoko nad
třicet stupňů, rozpálený písek uprostřed Prahy.
Takové byly kulisy MČR do 18 let v plážovém vo-
lejbale. Na Pankrác se sjelo šestnáct nejlepších
dvojic naší republiky v tomto hodně populárním
sportu.
Patří mezi ně i litomyšlská dvojice bratrů Šulco-
vých. Přestože jejich hlavní sportovní disciplínou
je halový, tzv. šestkový, volejbal, který provozují
v extraligových klubech ČZU Praha (Marek)
a VSC Fatra Zlín (Radim), na písku reprezentují
náš VK Litomyšl. A vedli si výborně. Turnajovým
pavoukem procházeli bez ztráty jediného setu
až do finále. Zde podlehli nejtěsnějším rozdílem
1:2 dvojici Tezzele-Rulíšek ze Sokola Brno. Tato
dvojice se beachvolejbalu věnuje celoročně,
neboť v Brně jsou k dispozici i krytá hřiště v zim-
ním období.
Naši hráči si získali v Praze velký respekt. Nepří-
jemnou zvláštností je, že se museli připravovat
v nedalekých Sebranicích, protože v našem
městě není jediný odpovídající kurt určený k pro-
vozování tohoto v současnosti velice oblíbeného
sportu. Volejbalový klub by chtěl začít jednání
s vedením města o možnostech nápravy tohoto
neutěšeného stavu.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

Kurzy plavání 
PŠ Ráček
Plavecká škola Ráček v září 2015 zahájí opět
pravidelné kurzy plavání pro veřejnost – bato-
látka od pondělí 14. září, od úterý 15. září odpo-
lední kurzy pro rodiče s dětmi 3-5 let, plavání
hrou pro děti od 6 let, zdokonalovací kurz pro
starší děti, mládež a dospělé, od čtvrtka 17. září
začne cvičení a plavání pro seniory. 
Podrobnější informace o kurzech a přihlášky
najdete na www.bazen-litomysl.cz. Vyplněné
přihlášky prosím zasílejte na e-mail: plavecka-
skola@mslit.cz nebo je předejte na recepci kry-
tého bazénu či na pokladně koupaliště.
Neváhejte, kapacita kurzů je omezena. Uzávěrka
přihlášek bude v pátek 4. září 2015. 
Plavání je pohyb pro zdraví i pro radost a téměř
pro všechny. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl


