
Nádvoří zaplnily automobily 
s kouzlem minulosti

Průjezd Litomyšlí je opět 
plynulý. Stavebníci byli rychlejší
Řidiči si mohou oddechnout. Dopravní omezení
na průtahu městem, které způsobovalo dlouhé
kolony, je již minulostí. Stavební firmě se poda-
řilo urychlit práce a termín zkrátit o čtrnáct dní.
Na vozovce se bude ještě provádět nástřik zna-
čení a úprava spár, což by ale nemělo nijak zá-
sadně provoz brzdit. 
Důvodem dopravního omezení byla oprava pod-
chodu pod silnicí I/35. Ta od letošního června
ovlivňovala nejen řidiče, ale i chodce. „Provoz je
již uvolněn na čtyři jízdní pruhy s omezením
rychlosti. Oproti původnímu dohodnutému
urychlení prací, tedy 28. 8. 2015, se nám podařilo
termín ještě o čtrnáct dní zkrátit,” potvrdila ve-

doucí technického oddělení firmy SaM silnice
a mosty Litomyšl Lucie Nyčová. Na vozovce
budou ještě upraveny spáry a provedeno vodo-
rovné dopravní značení. Tyto práce budou reali-
zovány pouze za částečného omezení, stejně
jako při běžné údržbě dopravního značení.
„Musím poděkovat stavební firmě, která doká-
zala výrazně zkrátit termín, což se v dnešní době
často nevidí,” reagoval místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš.
Oprava podchodu ovšem není u svého konce.
Zatímco řidiči se radují, chodci stále ještě nemo-
hou průchod mezi supermarkety Billa a Albert
využívat. strana 2 >
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ze zastupitelstva

Slavnostní 
předání cen města

Dny evropského 
dědictví v Litomyšli

Veterán klub Litomyšl je malým začínajícím
spolkem. Co se však nedá jeho členům upřít, je
snaha o uspořádání akcí, které překračují svým
významem a rozsahem hranice města i regionu.
Důkazem bylo třídenní setkání, jehož program
byl nebývale bohatý. Na své si přišli nejen maji-
telé historických aut, ale i početný dav fanoušků
krásných strojů, dokonalého designu, historie
motorismu a možná i nostalgie. Akce byla poc-
tou Elišce a Čeňkovi Junkovým, kteří dodnes
patří mezi nejslavnější automobilové závodníky
na území naší republiky, a tak nesměly na zámku

v Litomyšli chybět stroje slavné značky Bugatti.
Své vozy přivezli dva majitelé z Rakouska a dva
z České republiky. Jedním z nich byl Jakub
Stauch s nejcennějším vozidlem Bugatti T13
z roku 1922. „Byli jsme na tuto akci pozváni
a také nás přilákal křest knihy o Elišce Junkové,”
prozradil Jakub Stauch. Bugatka, s kterou přices-
toval do Litomyšle, není jeho jediné auto. Oprava
a výroba starých dílů pro automobily vyrobené
do druhé světové války je jeho práce.  Pokud
bude mít dostatek dílů a samozřejmě peněz,
tak si určitě ještě stroj značky Bugatti vyrobí.

Zpravodaj města Litomyšle
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Veterán klub Litomyšl ve spolupráci s litomyšlským zámkem a Zámeckým návrším, p.o.,
uspořádal od 21. do 23. srpna vzpomínkovou jízdu na slavné automobilové závodníky Elišku
a Čeňka Junkovy. Návštěvníci mohli spatřit dvaapadesát krásných vozů a rovných třicet
motocyklů. Všechny stroje byly vyrobené do roku 1948.

V letošním roce si Litomyšl připomíná
15. výročí od otevření Klášterních zahrad.
Tento moderně zrekonstruovaný park
v samotném historickém jádru města be-
zesporu patří mezi nejoblíbenější místa
v Litomyšli. Také proto si zaslouží pozor-
nost i v rámci oslav Světového dne archi-
tektury. 
V Litomyšli si tento den připomínáme již
počtvrté maratónem akcí od pátku 2. do
pondělí 5. října. Věříme, že i tentokrát si
z bohaté nabídky vyberete a přidáte se
k oslavě svátku architektury a designu.

Páteční „narozeninová” oslava
Letošní ArchiMyšl zahájíme na terasách
regionálního muzea vernisáží výstavy „Ar-
chitekti Václav Babka, Radko Květ, Zdeněk
Sendler. 15 let Klášterních zahrad v Lito-
myšli”. Netradiční výstava představí
tvorbu tří brněnských architektů, kteří za-
nechali nesmazatelnou stopu i v Litomyšli.
„Trio Babka, Květ a Sendler realizovalo –
ať samostatně či společně – celou řadu
zajímavých projektů, které dokazují, že
úspěch litomyšlských Klášterních zahrad
není náhodný,” dodává k výstavě ředitel
muzea René Klimeš. Po zhlédnutí výstavy
se již přesuneme za samotným oslaven-
cem. V Klášterních zahradách nás čeká
koncert Ivana Hlase a Norbi Kovácse. Ve
smyčce si zde připomeneme to, jak Kláš-
terní zahrady vypadaly před rekonstrukcí.
Premiéru bude mít i střihový spot „15 let
Klášterních zahrad v pěti minutách”.                       

Sobotní program – pro každého něco
V sobotu dopoledne můžete vyrazit s ar-
chitektem Zdeňkem Sendlerem na ko-
mentovanou procházku po zelených
plochách v Litomyšli.             strana 8 >

ArchiMyšl 2015
na téma veřejné
prostory

Do Litomyšle přijel se svojí manželkou a pozvání
na akci spojil s výletem a nevyloučil, že přijede
znovu. „Akce se podařila a bylo by fajn, kdyby se
to povedlo i v dalších letech. Je velmi příjemné
potkat se s lidmi, kteří jsou naladěni na stejnou
vlnu,” řekl sběratel, který bydlí nedaleko Prahy.
Je mnohdy až s podivem, jak stroje staré desítky
let dokážou zdolat i několikasetkilometrové
výlety. strana 10 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání

veřejného prostranství v prostoru Smetanovo
nám. horní část v období od 11. 9. do 12. 9. 2015
za účelem konání akce Litomyšlské vinobraní.
Žadatel Jan Tašner.

 RaM souhlasí s uzavřením dohody na prove-
dení záchranného archeologického výzkumu na
akci „Litomyšl, zainvestování zóny, Na Prokopu
– Lidická” s organizací Regionální muzeum v Li-
tomyšli. Cena prací za I. fázi je max. 20 000 Kč.
V případě nálezů bude další postup řešen dodat-
kem dohody.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí grantu z Programu podpory stavební ob-
novy v Pardubickém kraji od Pardubického kraje
na opravu kapličky Panny Marie v Nedošíně.

 RaM souhlasí s předáním traktoru Starjet P1
(UJ 102-22) se všemi součástmi a příslušenstvím
do výpůjčky ZŠ Litomyšl, T. G. Masaryka 1145.

 RaM ruší výběrové řízení na zhotovitele za-
kázky „Zpracování LHP Městské lesy Litomyšl
s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026” a vypi-
suje nové řízení. Bylo podáno celkem 5 nabídek

a pouze jedna nabídka splňovala zadávací pod-
mínky. 

 RaM schvaluje přijetí grantu z Ministerstva
kultury ČR ve výši 62 000 Kč na pořízení rolet. 
RaM schvaluje přijetí grantu z Pardubického
kraje ve výši 70 000 Kč na projekt „Rolety chrá-
nící sbírkové předměty ve stálé expozici – II.
patro zámku Litomyšl” a pověřuje starostu po-
depsáním smlouvy. 

 RaM schvaluje na základě jednání komise pro
hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na do-
dávky vybavení projektu „Vybavení kompos-
tárny v Litomyšli novou technologií” (číslo
projektu CZ.1.02/4.1.00/15.28543) jako nejvý-
hodnější nabídku č. 1 – ENERGREEN PROJEKT
s.r.o. – s nabídkovou cenou 6 246 000 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s tímto uchazečem. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu
chodníku a části komunikace ul. Zámecká s fir-
mou PKS stavby a.s. a pověřuje starostu pode-
psáním smlouvy. Cena prací 421 916 Kč včetně
DPH.                                Více na www.litomysl.cz

Ze zastupitelstva 
 ZaM schvaluje podmínky prodeje pozemků

ve vlastnictví města v lokalitě Na Prokopu – Li-
dická. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší než
obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastu-
pitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2)
zákona o obcích, podle kterého „Obec pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též
veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při sta-
novení výše ceny vedeno snahou podpořit vý-
stavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit
potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území
města a případně přivést do města nové obyva-
tele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit po-
zemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu
než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny při-
tom převyšuje cenu nákladů na vybudování
technické infrastruktury vynaložených městem
a přepočtených na plochu uvedeného pozemku.
Kupující, který splní všechny povinnosti, obdrží
v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu
po dokončení stavby pro bydlení zpět. Kupující,
který povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve
lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní
pokutu ve výši 350 Kč/m2 prodávaného po-
zemku, a záloha na smluvní pokutu mu tedy ne-
bude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní
pokuty, tedy celkem 1 190 Kč/m2 prodávaného
pozemku, bude příjmem města a tato částka dle
mínění zastupitelstva města odpovídá výši ob-
vyklé ceny prodávaných pozemků. 

Více na www.litomysl.cz

Z jednání zastupitelstva: 
Pravidla prodeje pozemků 

Peníze, o ty šlo v případě prodeje pozemků
především. Proti sobě stály dva názory, kdy
jeden byl pro prodej pozemků za jednotnou cenu
za metr čtvereční, druhý pro nejvyšší nabídku.
„Město se zbavuje majetku. V mém návrhu je
obálková metoda s nejvyšší cenou,” reagoval Mi-
roslav Nádvorník (TOP 09). Podle jeho názoru by
byl tento postup prodeje výhodný v transparent-
nosti – žádné losování, měřitelnosti – vyšší na-
bídka vítězí, kategorizaci – různé pozemky
budou mít v nabídce různou cenu, zájemci to vy-
jádří jasně – a vyšším příjmu pro město, který je
opět měřitelný. Stejného názoru byl i Radek Pul-
krábek (Patriot SNK), který navrhoval upravit jak
znění usnesení zastupitelstva, tak i pravidla.
„Navrhuji vložit slovo ,minimální ´ kupní cena.
V případě vyššího počtu zájemců o jeden poze-
mek rozhodne vyšší nabídka. Při stejné nabídce
více zájemců rozhodne veřejné losování s poří-
zením videozáznamu, který bude zveřejněn. My
jako zastupitelé bychom měli zajistit co nejvyšší
příjem města,” prohlásil Radek Pulkrábek. Ten
zároveň podrobil kritice článek ze srpnové Lilie,
jenž se danému tématu věnoval. Poukazoval na-
příklad na pasáž týkající se zájemců z řad lékařů
či učitelů. „Jak zajistíte, že bude vylosovaný
někdo ze střední třídy,” uvedl zastupitel a dodal:
„Celé to stojí a padá na ,losovačce´, která je ne-
veřejná. Není zatím jisté, zda z ní bude nějaký
záznam. Bude se tedy rozhodovat losováním
v nějaké místnosti, tajným způsobem, kde bude
vylosován pravděpodobně ten lékař a ten učitel,
kterého si vybrala rada města. Losování je zrůd-
nost, kterou chci z toho vyřadit. Pozemky mají
různou bonitu. Pokud budu chtít svým kamará-
dům prodat ty nejlepší pozemky za málo peněz,
tak postavím převis poptávky a v losovačce vy-
losuji toho svého zájemce.” Na tato slova reago-
val starosta Litomyšle Radomil Kašpar:
„Důrazně se ohrazuji, že budeme vyrábět tajnou
losovačku a tam vybírat učitele nebo lékaře.”
Pavel Chadima, vedoucí majetkoprávního oddě-
lení Městského úřadu Litomyšl, pak upřesnil: „Na
losování pozveme všechny, co se přihlásili, bude

veřejné a veřejnosti přístupné. Žádná schovaná
losovačka. Naposledy jsme losovali pozemky
přímo na jednání zastupitelstva.”
V odhlasovaném usnesení se tedy říká, že za-
stupitelstvo města je při stanovení výše ceny ve-
deno snahou podpořit výstavbu rodinných
domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých
občanů, rozvíjet území města a případně přivést
do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti
příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za
nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stano-
vené kupní ceny převyšuje cenu nákladů na
vybudování technické infrastruktury, vynalože-
ných městem, a přepočtených na plochu uvede-
ného pozemku. „Kupující, který splní všechny
povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu
na smluvní pokutu po dokončení stavby pro
bydlení zpět. Kupující, který povinnosti nesplní
a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350
Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na
smluvní pokutu mu tedy vrácena nebude,” uvedl
Pavel Chadima. V odsouhlasených pravidlech je
nově uvedeno, že lhůta pro výstavbu a kolaudaci
rodinného domu na pozemku je 4 roky. Požádat
je možné až o 4 pozemky v jedné žádosti s tím,
že získat lze pouze jeden. „Nebude možné žádat
o výměnu vylosovaných a přidělených po-
zemků,” doplnil Pavel Chadima. Kupní cena po-
zemku je tedy stanovena na 840 Kč/m2 + 350
Kč/m2 smluvní pokuty pro případ, že kupující na
zakoupeném pozemku nepostaví ve stanovené
lhůtě rodinný domek.                                        -bj-

K mimořádnému jednání se 4. srpna sešlo Zastupitelstvo města Litomyšle, aby projednalo pra-
vidla prodeje pozemků v lokalitě Na Prokopu – Lidická. I přes protinávrh Radka Pulkrábka byl
materiál schválen v předloženém znění. Pozemky by mělo město začít nabízet za 840 Kč/m2

s podmínkou, že do 4 let od prodeje pozemku na nich kupující postaví a zkolaudují rodinný dům. Průjezd Litomyšlí
je opět plynulý.
Stavebníci byli
rychlejší

Pozvánka na jednání
zastupitelstva
V úterý 22. září 2015 se od 16.00 hod. uskuteční
v zámeckém pivovaru veřejné jednání Zastupi-
telstva města Litomyšle. Na programu budou
mimo jiné majetkoprávní a finanční záležitosti
města.                                                                
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„Pobíhají zde práce, které nebylo možné z bez-
pečnostních důvodů provádět, dokud se praco-
valo na komunikaci,” vysvětlila Lucie Nyčová.
Aktuálně stavební firma s radnicí řeší obklady
uvnitř podchodu. „Budou doplněny chybějící ob-
klady, poškozené opraveny a ostatní se vyčistí,”
informoval vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Litomyšl František Zachař.
Město také nechá na vlastní náklady obnovit
osvětlení. „Jsme velice rádi, že se dobu doprav-
ního omezení podařilo zkrátit. Věříme, že se dří-
vějšího ukončení prací přímo v podchodu brzo
dočkají i chodci,” řekl s nadějí starosta Litomyšle
Radomil Kašpar. Nejzazší termín je zatím stano-
vený na konec září. „Naše aktivita bude samo-
zřejmě směřovat k co nejrychlejšímu dokončení
stavby,” reagovala pracovnice SaMu.
Rekonstrukce podchodu má zajistit zlepšení
jeho stavu a prodloužení životnosti, zejména
díky zřízení normových zádržných systémů.
Bude totiž odstraněno zatékání do okrajových
částí nosné konstrukce.      -bj-, foto J. Mělnický
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Nový systém na koupališti
čeká na vyhodnocení

kamera, díky které by bylo jasně vidět, zda je
otevřeno a kolik lidí se nachází uvnitř areálu. 
Co ještě plavce trápí? „Dovoluji si upozornit, že
při odchodu z koupaliště není možný vstup
s permanentkou ani po čtyřech hodinách.
Musím pak k pokladně a žádat o vpuštění,” na-
psal do redakce Jan Vomočil. O tomto opatření
byla před sezónou vedena diskuse. Zavedení
čtyřhodinové blokace mělo zamezit předávání
permanentky jiným osobám. „Omezuje to ty,
kteří chodí vícekrát za den. Systém je však oje-
dinělý, všude jinde odečte systém z perma-
nentky vstup,” sdělil Zdeněk Kocman. Řešením
by mohly být například čipové hodinky. To by
však znamenalo vyšší náklady pro návštěvníky
koupaliště. Celkově je však správce s novým sy-
stémem spokojený. „Každý den máme podklady
pro účtárnu a zároveň vidíme počty lidí. Dříve
jsme to dělali ručně. Zvyknout si musejí návštěv-
níci i personál,” poznamenal Zdeněk Kocman.
Ten si je zároveň vědom, že měkké lístky se na-
příklad špatně vkládají do turniketů a lidem musí
pomáhat personál. 
„Snad si nový systém sedne. Sbíráme podněty,
které budou prospěšné, a do budoucna by se
mohly realizovat,” informoval správce koupaliště
a krytého bazénu. Ve stejném duchu se vyjádřil
i starosta Litomyšle. „Až budeme mít po sezóně
všechna data, tak nový systém vyhodnotíme,”
slíbil Radomil Kašpar. Jedním z podnětů je třeba
diskuse o „vrácenkách”, které by sloužily k tomu,
aby mohl návštěvník na krátkou dobu opustit
areál koupaliště. 
Absolutní spokojenosti nelze nikdy dosáhnout.
Je však pravdou, že nový systém umožňuje do-
ložit, kolik lidí přišlo za „špatného” počasí a kdy
nebyl o koupání zájem. Díky němu také dojde
k úspoře při zajišťování podkladů pro účtárnu.
Návštěvníci se také musí smířit s tím, že platí
návštěvní řád a je potřeba dodržovat hygienické
předpisy, kvůli kterým musejí být bazén i koupa-
liště čas od času uzavřený.                             -pš-

„Naše náměstí”
začíná svoji 
činnost
Už v srpnovém vydání Lilie jste se mohli dočíst,
že Rada města Litomyšle zřídila pracovní sku-
pinu s názvem „Naše náměstí”. Její náplní je ře-
šení záležitostí týkajících se Smetanova náměstí
a přilehlého okolí, ať už se jedná o návrhy opa-
tření proti vylidnění, nebo pro zachování histo-
rického charakteru. Členové skupiny se již sešli
k jednání. Jedním z prvních úkolů, který si dali, je
zmapování stavu Smetanova náměstí a jeho
okolí. 
„Došli jsme k závěru, že bez něho není možné
některá opatření ke zlepšení stavu náměstí pro-
vést. Dnes např. nevíme, jaké jsou záměry vlast-
níků ohledně oprav jednotlivých nemovitostí či
kolik lidí na náměstí vlastně pracuje,” uvedl člen
skupiny za rezidenty, tajemník Městského úřadu
Litomyšl Bohuslav Pulgret. Aktuálním cílem tedy
je vytvoření databáze nemovitostí s údaji, které
pracovní skupina považuje za důležité. „Díky
tomu bude možné lépe komunikovat s vlastníky
a provozovateli nemovitostí a bude možné lépe
pochopit jejich potřeby,” prohlásil předseda
a zakládající člen pracovní skupiny, místosta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. Opakovaným
zjišťováním informací v budoucnu bude rovněž
možné pojmenovat změny, postihnout vývojové
tendence a reagovat na ně. 
„Základ databáze vytvoříme vlastní činností. Ne-
obejdeme se však samozřejmě bez toho, aby-
chom se obrátili s žádostí o poskytnutí údajů na
vlastníky jednotlivých nemovitostí,” upřesnil Bo-
huslav Pulgret. Během letošního podzimu se
proto uskuteční dotazníková akce, při které
budou osloveni vlastníci nemovitostí s žádostí
o potřebné informace. „Před jejím začátkem
bude město Litomyšl vlastníky písemně infor-
movat o způsobu, jakým budou osloveni, kdo
konkrétně bude prováděním dotazníkové akce
pověřen, jak budou data se souhlasem vlastníků
zpracována atd. To vše v zájmu toho, aby všichni
zúčastnění přistoupili k celé akci s maximální
důvěrou,” sdělil Michal Kortyš. V rámci dotazníku
budou mimo jiné zjišťovány preference vlastníků
při možném využití budoucích grantů ze strany
města, jejich podněty k případným změnám, ná-
zory na organizování akcí na náměstí či na uva-
žované předláždění podloubí. 
Dotazníková akce je míněna jako začátek pro-
cesu zlepšení stavu náměstí. „Věříme, že bude
vlastníky nemovitostí takto pochopena a při-
jata,” řekl na závěr místostarosta.                -red-

Letošní léto připravilo všem doslova horké
chvilky. Není proto divu, že vzrostl zájem o kou-
pání. V Litomyšli je navíc výhodou, že když se
slunce schová, je k dispozici i krytý bazén. Po-
časí je však vrtkavé a nelze vždy spolehlivě od-
hadnout, zda otevřít koupaliště nebo krytý
bazén. 
Počty návštěvníků, kteří se přijeli do Litomyšle
vykoupat, svědčí o velkém zájmu plavců. Sledo-
vání návštěvnosti v konkrétní dny bylo letos díky
novému systému u vstupu na koupaliště jedno-
dušší. Vše ale nebylo naprosto ideální, o čemž
svědčí názory některých občanů. Drobné nedo-
statky připouští i správce koupaliště. 
„Proč je otevřené koupaliště a ne bazén, když je
zima a nesvítí sluníčko?” Další otázka by mohla
následovat i v opačném případě, kdy pálí slunce
a je zavřené koupaliště. Každé ráno rozhoduje
o tomto plavčík. Pokud je nestálé počasí, tak se
radí se správcem, který má obě zařízení na sta-
rost. „V jednu hodinu se dále rozhodujeme, zda
se bude přecházet z koupaliště do bazénu.
Stejně tak i ve čtyři hodiny odpoledne, pokud je
otevřeno do osmi hodin večer,” vysvětlil správce
bazénu a koupaliště Zdeněk Kocman. Ten samý
postup platí i o přesunu z bazénu na koupaliště
v případě hezkého počasí. Pokud je však na kou-
pališti málo lidí a počasí není na koupání, tak se
z ekonomického hlediska nevyplatí otevřít krytý
bazén na hodinu či dvě a personál jde domů. 
Zkušenosti zaměstnanců z minulých sezón jsou
v tomto ohledu k nezaplacení. I díky přístupu
k meteorologickým datům nedochází k zbyteč-
nému plýtvání. Málokdo si dovede představit si-
tuaci, že by kvůli jednomu člověku byl otevřen
bazén nebo areál koupaliště. „Aktuální infor-
mace o tom, zda je otevřený bazén či koupaliště,
najdou návštěvníci na internetu anebo mohou
zavolat. Na otázky k večernímu koupání odpoví
personál už odpoledne,” řekl Zdeněk Kocman.
V příštím roce, pokud se najdou v rozpočtu pe-
níze, by také v areálu koupaliště mohla přibýt

Nadační fond má pomoci zlepšit zdravotní péči 
Nadační fond pro rozvoj zdravotnic-
tví Litomyšlska byl založen s cílem fi-
nancovat potřeby zdravotnictví
regionu. Nemá se však jednat pouze
o peněžní injekce Litomyšlské ne-
mocnici, ale šanci mají mít i privátní
poskytovatelé zdravotní péče, výjez-
dové stanoviště záchranky nebo
třeba charita. Na nadační bankovní
účet číslo: 107-9800960297/0100 je
možné vložit jakoukoli částku nebo přispívat
pravidelně.  
O zřízení nadačního fondu rozhodli litomyšlští za-
stupitelé již v roce 2014, do obchodního rejstříku
byl zapsán v roce následujícím. Po měsících pří-
prav tedy může začít fungovat. „Posláním Nadač-
ního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je
zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro
všechny občany mikroregionu Litomyšlska,” vy-
světluje jeho účel starosta Litomyšle a člen
správní rady fondu Radomil Kašpar. Příspěvky
fondu tedy půjdou výhradně do zdravotnictví, a to
v souladu s jeho účelem. Poskytovány budou na
základě písemné žádosti. „Zpravidla ve formě pe-
něžitého plnění. Je-li to však vhodnější vzhledem
k účelu, ke kterému mají být použity, mohou mít
i jinou formu,” upřesňuje starosta. O poskytnutí
nadačního příspěvku rozhodne správní rada,
která zhodnotí a zváží všechno skutečnosti
a okolnosti, které považuje za podstatné. Napří-
klad Litomyšlská nemocnice již nyní ví, na co by
peníze žádala. „Potřebovali bychom pro rehabili-

tační oddělení přístroj pro rázovou
vlnu. Spektrum jeho použití široké. Ur-
čený je pro rehabilitaci, ortopedii,
neurologii, poúrazové stavy… Tento
přístroj bohužel v Litomyšli není,” sdě-
lil ředitel nemocnice Miroslav Vlach. 
A jak přispět? Jednoduše vložením
peněz na bankovní účet: 107-
9800960297/0100. Zde je samo-
zřejmě možné zadat i trvalý příkaz

k úhradě a přispívat pravidelně menšími část-
kami. Nadační fond nabízí i možnost uzavření
darovacích smluv. Všichni zájemci si při splnění
zákonných podmínek mohou dar odečíst od da-
ňového základu a snížit si tím daň z příjmu. Dar
je samozřejmě také možné vložit v hotovosti na
přepážce banky, ovšem za poplatek. „Pokladny

městského úřadu platbu přijmout nemohou,
protože nadační fond je samostatný subjekt,”
upřesnila vedoucí Finančního odboru Městského
úřadu Litomyšl. V současné době je na účtu
jeden milion korun, který tam vložil zřizovatel
nadačního fondu město Litomyšl.   
Město Litomyšl v minulosti přispívalo Litomyšl-
ské nemocnici různě vysokými částkami na
nákup především přístrojového vybavení. Např.
v roce 2000 pořídilo CT přístroj za necelých 15
milionů korun včetně úroků, o šest let později
dostala nemocnice dotaci na přístroje operač-
ních sálů pro rozšíření miniinvazivní operativy
ortopedického oddělení a dalších operačních
oddělení. V roce 2013 šlo půl milionu korun na
nákup videokolonoskopu a vloni 35 tisíc korun
na nákup nové vrtačky pro chirurgické oddělení.
Po založení nadačního fondu by již potřeby
nejen nemocnice, ale i dalších poskytovatelů
zdravotní péče neměly být financovány jenom
z rozpočtu města.    

Jana Bisová, tisková mluvčí města Litomyšl
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Kdo nechce v Litomyšli čtenáře?
Druhým rokem se snažím marně prosadit pro
naši Litomyšl skvělý projekt herce Lukáše Hejlíka
LiStOVáNí. Ani školy, ani Zámecké návrší se Ško-
lou na zámku a překvapivě snad ani městská
knihovna nemá zájem! O co jde? Projekt přenáší
české i světové knižní tituly na divadelní prkna,
a to už dvanáct let. K účasti zve i jejich autory:
už dvakrát ho přijel doprovodit Robert Fulghum,
polský expert na Čechy Mariusz Szczygieł, Izra-
elec Jannec Levi, a byl tu dokonce i Dan Brown.

Autoři zírají, jak je Lukáš Hejlík schopen s jejich
knihami čarovat. No uznejte: dokázali byste vy-
sekat ze čtyřsetstránkového Brownova Inferna
hodinové představení?
V září začíná LiStOVáNí velkým turné knihou
Zpátky ve hře od Michala Viewegha. Chystá
i další krásné věci. Klasiku, jako Hemingwaye
a Patricka Modiana… A v říjnu doprovodí turné
po školách Elvira Lindo ze Španělska se svým
bestsellerem pro všechny generace – Manolito
Brejloun. Bude to stát za to, věřte a těšte se!

Představení jsou sice každý měsíc v poličském
Divadelním klubu, ale některé litomyšlské aule
nebo klubu by slušela také.
Pro vzbuzení zájmu učit se číst je důležité děti
motivovat a zapálit chuť po poznávání. Tento
projekt tuto podmínku rozhodně splňuje, LiStO-
VáNí je tou správnou zápalkou pro všechny ge-
nerace. 
„Zapálí” se pro něj i někdo v naší Litomyšli? 

Milena Švábová, TOP 09 Litomyšl
Litomyšl především

TOP 09

Krátké a jednoduché slůvko SVATBA = rozhod-
nutí k velkému životnímu kroku dvou lidí, kte-
rému většinou předchází velké přípravy
a plánování. Svatební den si chtějí snoubenci
většinou užít a prožít v krásném prostředí,
v krásném oblečení, společně s těmi, které mají
rádi. Chtějí, aby jejich den byl ten NEJ.
Obřadním místem v Litomyšli je v současné
době sál ve Smetanově domě, dále různá místa
litomyšlského zámku a přilehlého pivovaru,
Klášterní nebo zámecké zahrady. V poslední
době se zvyšuje zájem o místa netradiční – za-

hrady rodinných domů, příjemné, téměř zá-
mecké prostředí v Čisté, romantika v Němčicích,
v Janově, v Nedošínském háji, na Červené věži
nebo v monumentálním prostředí piaristického
chrámu.
V letošním roce se počet svateb, které admini-
strativně zajišťuje město Litomyšl, značně zvý-
šil. Je to určitě díky dokončeným stavebním
úpravám v areálu zámku a zrekonstruovaných
objektů a prostor na zámeckém návrší. A zájem
se určitě ještě zvýší, až bude zprovozněna nová
obřadní síň u piaristické koleje. Kdy to bude?

Snad už brzy.
Při přípravách svatebních projevů mě osobně
někdy trochu zamrzí, že svatební obřady v Lito-
myšli vyhledávají snoubenci z celé republiky, ale
těch našich – z Litomyšle – je minimum. Možná
by stálo za to se zamyslet proč??? V Litomyšli je
snad málo lidí, kteří se mají rádi? Málo mladých,
málo těch, kteří chtějí vychovávat děti jako ro-
dina? Nebo naši zamilovaní vyhledávají ke sva-
tebním obřadům místa někde jinde?? Nevím...

Dana Kmošková,
členka ZaM za ČSSD a jedna z oddávajících

Česká strana sociálně demokratická

Kolik stál laminát na zámeckém návrší. Ži-
jeme v době, kdy se uměním a moderní architek-
turou může nazývat cokoliv. Žijeme v době, kdy
na něco peníze jsou a na něco nikoliv. Budu se
věnovat laminátu na zámeckém návrší, které
bylo revitalizováno z dotací EU, ale i z peněz roz-
počtu města. Umění ani architekturu soudit ne-
budu, o tom si udělejte úsudek sami. Budu se
věnovat tomu, kolik nás to stálo. Ano nás! Do-
tace EU nejsou žádné cizí peníze, ale naše daně,
které jsme odvedli do rozpočtu EU, aby úředníci
rozhodli, co s nimi zafinancují. Jako podklad mně
budou sloužit informace, o které jsem požádal
MěÚ dle zákona o svobodném přístupu k infor-
macím. Začnu laminátovými lavičkami, které
zatím vzbudily asi největší emoce. „Nejraději”
mám lavičky nacházející se mezi velkým nádvo-
řím a kašnou. Dá se na nich docela pohodlně
sedět a stály nejméně ze všech, 27.975,- Kč

za ks. Máme jich tam 10. Dalšími „mazlíky” jsou
lavičky v parku. Tam je to už horší. Nejsou sta-
bilní, převrací se. Řekl bych, že jsou přímo ne-
bezpečné. Jejich cena byla 43.985,- Kč/ ks a je
jich 12 ks. Také máme, vlastně nemáme lavičky
v revitalizovaném amfiteátru. Přestože je to již
skoro rok, co jsme společně za městské peníze
oslavili dokončení revitalizace zámeckého ná-
vrší, stále se v amfiteátru žádná akce nekonala
a nové lavičky (hlediště amfiteátru) mají být
údajně uloženy v MSL.s.r.o. (dříve TS Litomyšl).
Má jich být 13 ks a stály 46.513,-Kč/ ks. Celkem
nás tedy laminátové lavičky stály 1.412.261,- Kč
plus cca dalších 10%, co byly náklady na projek-
tovou přípravu a koordinaci projektu. Vážení ob-
čané, sami si udělejte názor, zda jsme takovéto
lavičky za tyto peníze potřebovali, a vzpomeňte
si na ně, až budete poslouchat, na co peníze
v našem městě a republice nejsou. 

Losovačka zastupitelstvem prošla. Na posled-
ním mimořádném jednání ZaM prošel návrh RaM
prodávat nové zainvestované pozemky pro vý-
stavbu RD pod tržní cenou a to s největší prav-
děpodobností pomocí losování zájemců. Můj
návrh prodávat pozemky zájemcům, kteří nabíd-
nou nejvyšší cenu, neprošel, přestože jsem na-
vrhoval zachování cenového zvýhodnění na m2

v případě, že bude stavba RD dokončena do 4
let, tak jak to bylo v návrhu RaM. Přiznám se, že
jsem při jednání u tohoto bodu udělal trochu
humbuk. Výsledkem emotivních vyjádření bylo
ujištění z úst pana starosty a vedoucího majet-
koprávního odboru, že bude losovačka veřejná,
zaznamenaná na video a zveřejněná. Tak uvi-
díme, zda slovo dodrží.  Hezký a šťastný začátek
nového školního roku. 

Radek Pulkrábek, 
Patriot SNK

SNK Patriot

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

Knihovna se vzácnými svazky zůstává v Litomyšli
Vzácnou piaristickou knihovnu letos město zí-
skalo do svého vlastnictví. Českomoravská pro-
vincie Řádu zbožných škol – piaristů ji Litomyšli
bezplatně darovala. Většina svazků pochází
z poloviny 17. století, tedy z doby, kdy řád přišel
do Litomyšle. Některá díla jsou ale i staršího
data. Najdeme mezi nimi jak vzácné prvotisky,
tak rukopisy. Knihovnu by pro Litomyšl měla
spravovat Univerzita Pardubice. 
Historickou součástí piaristické koleje, kterou
Řád zbožných škol městu propůjčil z důvodu re-
alizace projektu revitalizace zámeckého návrší,
je i knihovna. „S piaristy jsme tedy letos v únoru
uzavřeli smlouvu, na základě které zůstává kni-
hovna v Litomyšli a bude zajištěna péče o toto
kulturní dědictví,” uvedl místostarosta Litomyšle
Michal Kortyš a dodal: „Kdykoli na požádání pi-
aristům umožníme přístup ke knihovně a jejím

Astronomické pojednání rektora litomyšlské pi-
aristické koleje Athanasia Langera (1650–1711).
(Langerův rukopis, piaristická knihovna (J II 49),
otevřená kniha 16 x 21 cm)

součástem za účelem zkoumání, studia nebo
třeba historického výzkumu.” O opatrování
svazků by se mohla starat Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice. „Vzhledem k historickému
faktu, že knihovna patří do objektu piaristické
koleje, je město předběžně domluveno na její
správě právě fakultou restaurování, která v koleji
sídlí,” uvedla tisková mluvčí litomyšlské radnice
Jana Bisová. V budoucnu by mělo dojít také k re-
staurování a digitalizaci knih. 
Osud piaristické knihovny nebyl nikterak lehký
a oko mnohého milovníka knih by se utápělo
v slzách. Jen díky PhDr. Jindřichu Růžičkovi, CSc.,
zůstaly knihy v Litomyšli. „Azyl” našly na zámku
i v muzeu. Do vlastnictví Litomyšle se pak histo-
rická knihovna dostala zásluhou bývalého sta-
rosty Michala Kortyše. Nyní jsou svazky uloženy
v prostorách města.         -red-, foto archiv RML
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Litomyšlská sportoviště jsou lákadlem

Ideálně seskupená sportoviště s možností uby-
tování láká profesionální i amatérské sportovce.
„Když jsem poprvé přijel do Litomyšle, tak mne
udivovala krásou nejen po kulturní stránce, ale
i co se týče sportovních možností. Neznám krás-
nější domov mládeže, u kterého jsou navíc spor-
tovní haly, bazén, plovárna a krásné okolí na
cyklistiku a nordic walking,” pochválil sportovní
zázemí Petr Nezveda. Majitel cestovní kanceláře
CK ENKO má možnost srovnání, neboť sportovní
a relaxační pobyty pro ženy nabízí třiadvacet let
po celé České republice. 
Do Litomyšle jezdí už pět let. Každý rok s ním
přijíždí až dvě stovky žen. Týdenní pobyt je na-
bitý nejen cvičebními aktivitami. „Sportovní
i kulturní program je super. Každý den jsme cho-
dily do města. Líbí se mi. Je si i kde sednout a je
tu příjemně,” řekla Jana Bartošová ze sloven-
ského Lučence.  O spokojenosti s nabízeným
programem i atraktivitou města svědčí i fakt, že
se některé dámy rády vracejí. „Litomyšl se mi
moc líbila. Protože jsem nestihla napoprvé nav-
štívit všechny památky, tak jsem přijela znovu,”
odůvodnila svoji druhou návštěvu Jana Václav-
ková. Je také přesvědčena, že Litomyšl dokáže
přilákat turisty na více dní. Za čtrnáct let, kdy
jezdí na sportovní pobyty po různých městech,
si všímá rozdílů. „Litomyšl je velmi upravené
město. Líbí se mi i zámek a jeho okolí. Nebývá to
všude,” pochválila město účastnice pobytu
z Prahy. Pochvalu si vysloužily i obchody, které
zaujaly pestrostí zboží.  Zvyknout si však náv-

co dalšího bych mohl využít,” pochválil spolu-
práci s vedením města Petr Nezveda. Pozitivní
ohlasy zaznívají i z druhé strany. „S panem Pe-
trem Nezvedou spolupracuje TJ Jiskra Litomyšl
dlouhodobě a tento vztah je z obou stran hod-
nocen velmi kladně. Je přínosem i pro další or-
ganizace a podnikatele. Když přemýšlím, proč se
do našeho města vrací, tak mne napadá, že ,Li-
tomyšl stojí za to ochutnat´," řekla hospodářka
Jiskry Dana Kmošková.
Práci s naplňováním programu mu usnadňují
i letní akce jako Toulovcovy prázdninové pátky
nebo pravidelné koncerty u Smetanova domu.
„Mám tu například jednu ženu z Kanady, která
sem jezdí už třetím rokem. Připravím vždy něco
nového, měním kulturní program i výlety do
okolí,” řekl Petr Nezveda.  
Mnozí z obyvatel města si mnohdy ani neuvědo-
mují, kolik zajímavých míst Litomyšl nabízí.
Podle majitele cestovní kanceláře není potřeba
budovat něco dalšího. Důležité je, aby vše bylo
funkční a udržované. „Provoz areálů je nákladný.
Když se však podaří vše udržet, tak ten trend
v zájmu o ně se zachová. Litomyšl byla vždy
krásná, ale teď je nádherná,” dodal Petr Ne-
zveda. 
Kladně hodnotí kvalitu služeb ve městě i místo-
starosta Litomyšle. „Snažíme se, aby naše
město dokázalo nabídnout našim návštěvníkům
veškerý komfort, aby se u nás cítili jako doma
a rádi se sem vraceli. Troufám si říct, že na tom
má velkou zásluhu vzrůstající kvalita služeb na-
šich podnikatelů, městských a soukromých or-
ganizací,” sdělil Michal Kortyš. 

Text a foto Petr Šilar

štěvnice města musely na fakt, že většina z nich
zavírá v pět hodin. Drobná výtka, která zazní
občas i od Litomyšlanů, však nezkazila celkový
dojem z týdenního pobytu. „Chápu, že město
s deseti tisící obyvateli nemá takovou kupní sílu,
aby bylo otevřeno do noci. V malých městech to
tak funguje a klientky si zvyknou,” doplnil Petr
Nezveda.
Majitel cestovní kanceláře stále hledá nové mož-
nosti, jak svoje zájezdy obměnit a vylepšit. Mění
proto kulturní program a snaží se nabízet stále
nové destinace k návštěvě. Litomyšl si jako
místo k pobytu vybraly samy klientky v předcho-
zích letech. Následoval průzkum města a rozjela
se spolupráce, která funguje už pět let. „V Lito-
myšli jsem nikdy neměl problém. Je fajn, že když
přijdou lidé jako já a chtějí udělat pobyty, tak mi
pomohou i lidé z města a zároveň mi doporučí,

moci profesionální security služby. Kolegové ko-
rigují hlučné hosty formou napomenutí. Jiné pro-
středky použít nemůžeme,” sdělil za klub Dušan
Vávra. Vše tak končí u stejného problému jako
u Buddy baru. „Uvědomujeme si, že hosté svým
hlasitým projevem často ruší noční klid. Bohužel
ale neexistuje žádný způsob, jak tento problém
definitivně vyřešit. Podnik nedokáže zodpovídat
za hlučnost každého ze svých hostů. Pro zlep-
šení situace se ale snažíme dělat maximum,”
dodal Dušan Vávra. 
V roce 2012 bylo provedeno v Dance Clubu
U Kolji měření hladiny hlučnosti hudební pro-
dukce, které zajišťuje hygienická stanice. Namě-
řené hodnoty byly v normách. Naproti tomu
měření Zdravotním ústavem (ten provádí měření
pro hygienické stanice) nebylo v Buddy baru
provedeno. Krajská hygienická stanice Pardubic-
kého kraje k tomu poslala prohlášení (rok 2006),
ve kterém se píše, že jednorázové měření při-
nese výsledky, které jde vztáhnout pouze na
konkrétní situaci v konkrétním čase a dni.
„Vzhledem k proměnlivosti podmínek (otevřené
či zavřené dveře, puštěné rádio, počet a hluč-
nost osob atd.) může dojít k situaci, že měření
bude provedeno v den, kdy hluk z Buddy baru
bude minimální a stížnost bude vyhodnocena
jako neoprávněná,” píše se v dokumentu zasla-
ném na městský úřad.
Najít řešení, které by uspokojilo všechny zainte-
resované strany, není jednoduché. Je možné na-
řídit zavření restaurací v určitou hodinu. Zvýšit
pokuty za rušení nočního klidu. A také je mož-
nost zrušit některé provozovny.  To však přinese
užitek pouze jedné straně sporu. Větší ohledupl-
nost od lidí, kteří se chtějí bavit, by mohla prob-
lémy přinejmenším zmírnit.                              

-pš-  foto J. Mělnický

chtějí občerstvit po skončení koncertu Smeta-
novy Litomyšle. Za porušení vyhlášky, která vy-
mezuje provoz venkovních zahrádek, majitel
baru i obsluha zaplatili několik tisíc korun na po-
kutách. „Snažíme se hluk snížit i tím, že jsme
koupili klimatizaci a nemusíme mít stále ote-
vřené dveře a okna. Nemůžeme však za lidi, kteří
dělají problémy ve Slezáku. Host, který zaplatí,
přestává být hostem,” dodal Martin Vytlačil.
Pravdou je, že z náměstí směrem na Vodní valy
prochází desítky lidí. Když v sobotu přijede plný
autobus lidí z diskotéky, kteří se chtějí dále bavit,
tak je hned o problém postaráno. Strážníci měst-
ské policie potvrzují, že Buddy bar navštěvují
často. Udělují pokuty a krotí hlasité hosty. Oproti
minulým rokům to však nebylo letos tak často. 

Problém není diskotéka
Není to však jediné místo, kde si lidé stěžují na
nadměrný hluk. Zejména v letních dnech se baví
lidé před restauracemi a hospodami více. Dalším
místem, kde jsou časté problémy s hlukem, je
prostor před tanečním klubem U Kolji. „Středa,
pátek, sobota – je to mazec. Klub je odhlučněný
dobře, ale když vylezou hosti ven…,” podělila se
o názor obyvatelka bytu v blízkosti klubu, která
si nepřála být jmenována. Majitel se snažil vy-
tvořením odhlučněné kuřárny zmírnit rámus
venku, ale to příliš nepomohlo. „Bohužel jsme
nezamezili hluku, který naši hosté vytvářejí při
odchodu domů. Druhým krokem pro snížení
problému je dohled nad pořádkem venku za po-

Své o tom ví lidé, kteří bydlí v blízkosti Buddy
baru. Na hluk v nočních hodinách si stěžují už od
roku 2003, kdy bylo toto zařízení v blízkosti ná-
městí otevřeno. Nejhorší situace je právě v let-
ních měsících, kdy je otevřená zahrádka před
barem. Naposledy směřovala stížnost zastupi-
telům města v červenci letošního roku. Kromě
hluku vadí obyvatelům nepořádek, který je
občas po víkendu v průchodu z náměstí na
Vodní valy (Slezák). Svůj protest vyjádřili i vyvě-
šením transparentu na průčelí domu s nápisem
„Buddy bar nás nenechá spát, my to však nemů-
žeme vzdát. Co s tím město udělá, to nevíme,
my však deset let nespíme”. Problému si je vě-
doma i obsluha baru. „Snažím se dodržovat pro-
vozní dobu terasy. Někdy to prostě nevyjde,”
řekl barman Martin Vytlačil. Naráží tak například
na fakt, kdy by nemohl obsloužit hosty, kteří si

Rušení nočního klidu není problémem jen 
letních měsíců. Najít řešení není jednoduché
Jedním z problémů, který čas od času řeší každé město, je rušení nočního klidu. Zejména o ví-
kendech a v době prázdnin mají policisté v noci nejvíce práce s ukázňováním často opilých lidí.
Pobavit se chce občas každý, stejně tak je jasné, že hospody, bary, diskotéky i restaurace po-
třebují vydělávat. Určitě však není nutné, aby hlukem trpěli lidé, kteří bydlí v okolí těchto
zařízení a chtějí se vyspat. 

Litomyšl se během prázdnin stává častým turistickým cílem. Důvodů je mnoho a není potřeba
připomínat, co všechno je připraveno pro milovníky kultury, historie nebo moderní architektury.
Nelze však opomenout fakt, že stovky lidí míří do Litomyšle za sportovním vyžitím. 
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Ceny města obdrží:
 VLADIMÍR ŠAUER

Cena purkmistra Laška 
Vladimír Šauer byl člověk mnoha tváří. Pro jedny
byl hercem, pro druhé učitelem a pro třetí zase
moderátorem. Stál u zrodu Lilie či Majálesu, spo-
lupracoval s kabelovou televizí, slýchali jsme ho
z litomyšlského rozhlasu, byl členem redakční
rady Lilie a zastupitelem. Na svém kontě měl přes
tisíc oddaných párů. Byl to však především la-
skavý člověk, jehož životní láskou se stalo divadlo. 
Na divadelní prkna se dostal už v sedmé třídě, kdy
s partou spolužáků připravil pořad písniček a scé-
nek. Ve Východočeském divadle pracoval jako
osvětlovač, současně při knihovně recitoval v di-
vadle PoDiUm, byl členem studentského kaba-
retu… Ve chvíli, kdy byl vyhlášen konkurz do nově
otvíraného STOP divadla, neváhal ani chvíli. Jeho
kamarády se stali Jiří Hrzán nebo Josef Somr. Na
jevišti se Vladimír setkal s Jiřím Kodetem. Vladimír
Šauer se zasloužil o slavnou éru litomyšlského
Dětského divadelního souboru Vitamínu „S”. Pro
něj psal texty divadelních her, dětských muzikálů
a kabaretů, skládal písničky, režíroval, účastnil se
s ním soutěží, pořádal školení a letní soustředění.
Významných úspěchů dosáhl na Šrámkově Písku,
Šrámkově Sobotce, účastnil se Hronovského dět-
ského jara, přehlídky Erbenův Miletín, Kaplického
divadelního jara, Mezinárodního festivalu v Kar-
viné atd. Za 31 let uvedl ve Vitamínu „S” kolem 40
divadelních premiér, z toho asi 36 napsal on sám.
Vitamínem prošlo na 500 dětí. S dětmi odehrál
přes 560 představení, které vidělo asi 120 000 di-
váků. V roce 1996 přijal nabídku a stal se členem
(konferenciérem) Divadelní společnosti Jožina Ja-
nouška. U příležitosti 200. výročí otevření zámec-
kého divadélka v Litomyšli spoluzakládal
Zámecký divadelní soubor Milislav a podílel se na
uvedení hry, kterou bylo divadélko v roce 1798
otevřeno: „Milenec a sok v jedné osobě”. V roce
2000 s MUDr. Vladimírem Žákem obnovil v Lito-
myšli Miniaturní divadlo. Od roku 2006 vyučoval
v Literárně dramatickém oddělení Základní umě-
lecké školy v Litomyšli. Na Základní škole U Školek
vedl divadlo Šmrnc, ale také vyučoval matematiku
a fyziku. V roce 2006 byl tehdejší ministryní škol-
ství oceněn za celoživotní angažovanost ve veřej-
ném životě města, za práci s dětmi a mládeží, dále
za autorskou tvorbu a za vynikající pedagogickou
činnost. O rok později se za celoživotní autorskou,
hereckou, režisérskou a pedagogickou činnost
především v oblasti dětského a mládežnického di-
vadla stal nositelem Zlatého odznaku J. K. Tyla.

 JAROSLAV THEIMER
Cena purkmistra Laška
Jaroslav Theimer se narodil v Litomyšli. Ještě jako
člen původní tělocviční jednoty se aktivně zúča-
stňoval všesokolských sletů v Praze. V pováleč-
ném období vedl bývalý sokolský oddíl plavání,
později oddíl plavání až do jeho zániku v 60. le-

tech minulého století. Pod jeho vedením se po
více než 10 let konaly na koupališti v Litomyšli ce-
lostátní plavecké závody, v roce 1955 dokonce zá-
vody mezinárodní za účasti plavců Rakouska
a Holandska.
Brzy po sametové revoluci v roce 1990 Jaroslav
Theimer s několika dalšími sportovními a sokol-
skými nadšenci znovu obnovili Tělocvičnou jed-
notu Sokol v Litomyšli a stal se prvním
porevolučním starostou tělocvičné jednoty. Ze-
jména v tomto období, plném společenských
změn, díky svým životním zkušenostem (za války
byl totálně nasazen ve Vídni, za komunistické
vlády nemohl učit v Litomyšli) a angažovanosti
pro sokolské myšlenky se zásadním způsobem
uplatnil při obnovení této společensko-sportovní
činnosti v Litomyšli. Jeho názory, nápady a návrhy
se pokaždé ukázaly jako to nejlepší pro činnost
sokolstva i města. Pod jeho vedením se Sokol
mohl rozvíjet ve všeobecné sportovní činnosti
nejen dětí a mládeže, ale i starších a seniorů. Za-
sloužil se o opravu a rekonstrukci sokolovny v Li-
tomyšli v duchu chráněného památkového
objektu a dominantní architektury této části Lito-
myšle. Byl zastáncem udržení provozu jediného
městského kina jeho pronajmutím městu Lito-
myšl. Byl prvním propagátorem obnovení sokol-
ských „Šibřinek” a dalších kulturně společenských
akcí týkajících se Sokola v Litomyšli. 
Bratr Jaroslav Theimer i nyní ve věku 92 let nadále
rád předává své životní zkušenosti a projevuje ak-
tivní zájem nejen o sokolské, ale celkové dění v Li-
tomyšli.

 KAZUTAMI ANDO
Plaketa Rady města Litomyšle
Kazutami Ando je rodák z Tokia a žije v Jokohamě.
Absolvoval jokohamskou Keio University. Poprvé
do Litomyšle přijel na festival Smetanova Lito-
myšl v roce 2000 jako general manager společ-
nosti MITSUI & CO., LTD. pro Českou republiku.
V té době už ovšem jako přítel paní Kučerové
z Nových Hradů. V roce 2002 založil v Praze „Na-
daci Japonské společnosti v České republice",
která byla zřízena za účelem podpory vzděláva-
cích, sociálních, kulturních a jiných činností pořá-
daných ve prospěch Japonců, kteří žijí na území
České republiky. V roce 2005 zakládá v Praze
vlastní firmu, která se zabývá poradenstvím v ob-
lasti managementu (Monodzukuri, s.r.o.). Je čest-
ným členem japonského výboru festivalu Mladá
Praha a poradcem Česko-Japonské společnosti,
která v Praze nabízí kurzy japonštiny, kaligrafie
a tradiční japonské tušové malby sumi-e a která
také pravidelně v Praze pořádá festival japonské
kultury NatsuCon a Prague Shakushi Festival – hu-
dební festival s tradičními japonskými nástroji.
Během své profesionální kariéry pracoval na ma-
nažerských pozicích několika významných japon-
ských firem. Řadu let strávil zastupováním velkých

japonských společností v Evropě a má tedy velmi
bohaté zkušenosti s pronikáním japonského kapi-
tálu na „starý” kontinent.  Kazutami Ando je ne-
psaným velvyslancem Litomyšle v Japonsku.

 JAROSLAV DVOŘÁK 
Plaketa Rady města Litomyšle
Jaroslav Dvořák se narodil v Litomyšli. Po základní
škole se rozhodl jít studovat do Pardubic na
Střední průmyslovou školu strojní. Díky dobrým
výsledků se pak dostal na Vysoké učení technické
v Brně, kde absolvoval strojní fakultu. Po vysoké
škole nastoupil do Karosy a potom zamířil do li-
tomyšlského Potravinoprojektu. Mezitím se ale
stihl oženit. Od roku 1991 začal pracovat na Měst-
ském úřadě Litomyšl, kam z Portravinoprojektu
odešel společně s tehdejším starostou města Mi-
roslavem Brýdlem. Od nástupu na radnici zastával
funkci vedoucího správního odboru. Od roku
2003, kde došlo k transformaci, byl pak vedoucím
odboru vnitřní správy a obrany. Na městském
úřadě zůstal až do odchodu na důchod v roce
2013. Ovšem i v současné době na radnici dochází
a vypomáhá. Jaroslav Dvořák má podíl na rozvoji
kultury a spolkového života ve městě. Stojí třeba
za organizací tradičních Starodávných jarmarků,
podílel se na Majálesu. V rámci své angažovanosti
v Evropa klubu se stará o návštěvy z partnerských
měst Litomyšle. Jeho zásluhou se podařilo rozvíjet
spolupráci s těmito městy. 
Celý svůj život se obětavě snaží pomáhat lidem
a dělat pro ně maximum. Je milujícím dědečkem
pěti vnoučat. Má rád kulturu – chodí na výstavy,
koncerty či do divadla – a rád čte.

 MILAN VÍTEK
Plaketa Rady města Litomyšle
Působil od roku 1974 jako profesor houslí na Krá-
lovské hudební akademii v Kodani a od roku 1992
jako hostující profesor na Hudební Akademii v Gö-
teborgu. Před odchodem do Dánska byl Milan
Vítek zakládajícím členem, koncertním mistrem
a sólistou komorního souboru Pražští komorní só-
listé. S tímto souborem, jehož dirigentem byl
V. Neumann, uskutečnil mnoho koncertů doma
i v zahraničí. Neméně bohatou koncertní činnost
vyvinul jako primarius Českého noneta a houslista
v klavírním triu Pro Camera. Po odchodu do za-
hraničí působil nejdříve jako alternující koncertní
mistr v dánské Královské opeře a dva roky jako
profesor na Mc. Master University v kanadském
Hamiltonu. Milan Vítek působí jako pedagog na
mnoha mezinárodních houslových kurzech. Je
zván jako porotce na mnoho soutěží např. v Dán-
sku, Německu, Japonsku, Estonii a Itálii. Jeho žáci
jsou vítězi a laureáti mnoha mezinárodních sou-
těží. Od srpna 2001 je stálým profesorem hou-
slové hry na Oberlin Conservatory of Music v Ohiu
v USA. České publikum ho také zná jako dirigenta,
který pravidelně hostuje především se Symfonic-
kým orchestrem Českého rozhlasu. V Litomyšli
každoročně vede letní houslové kurzy s meziná-
rodní účastí.  

V hudebním programu zazní Z domoviny Bedřicha
Smetany, Sonáta pro housle a klavír G dur č. 18 KV
301 Wolfganga Amadea Mozarta a Sonáta A dur
pro violoncello a klavír Césara Francka v prove-
dení Larisy Palochové (housle), Matyáše Nováka
(klavír) a Yuya Okamota (violoncello). Duo Larisa
a Matyáš, vítězové mistrovských kurzů v rakou-
ském Reichenau, se letos stalo absolutním vítě-
zem 49. ročníku prestižní Mezinárodní rozhlasové
soutěže Concertino Praga. Yuya Okamoto sólově
vystupoval s orchestry Ensemble of Tokyo, Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra, Japan Philhar-
monic, New Japan Philharmonic a Bad Reichen-

Slavnostní předání cen města

haller Philharmonie. Kromě jiných ocenění také
obdržel čestné uznání na Mezinárodní soutěži
X. Witold Lutoslawski ve Varšavě.
Ceny města byly poprvé předány v roce 2011 a od
té doby se pravidelně oceňují lidé, kteří se něja-
kým způsobem zasloužili o rozvoj Litomyšle. Pla-
kety Rady města Litomyšle letos obdrží tři
osobnosti. Profesoru Milanu Vítkovi bylo ocenění
předáno již v srpnu, a to za významný přínos spo-
lečnosti v oblasti kultury a pedagogiky, dlouholeté
vedení mezinárodních hudebních kurzů a zásluhu
o propagaci města Litomyšle. Kazutami Ando ob-
drží plaketu za zásluhy o rozvoj česko-japonské

spolupráce v oblasti kultury a propagaci města Li-
tomyšle v Japonsku. Ing. Jaroslav Dvořák pře-
vezme cenu za zásluhy o rozvoj Litomyšle
v oblasti kultury, spolkového života a významný
podíl na spolupráci s partnerskými městy. Cenu
purkmistra Laška letos dostane Jaroslav Theimer
za významné zásluhy o rozvoj sokolského života
a sportu v Litomyšli a in memoriam Vladimír
Šauer za zásluhy o rozvoj Litomyšle v oblasti kul-
turní, umělecké a vzdělávaní. Představení všech
jmenovaných najdete v medailoncích v tomto
čísle Lilie. 
Plaketu Rady města Litomyšle v minulosti ob-
drželi Mgr. Milan Motl, Ing. Jan Rektořík, Ondrej Le-
nárd, Jan Kačer, Věra Kučerová a Ladislav Péchy.
Držiteli Ceny purkmistra Laška jsou MUDr. Hana
Šmákalová a Mgr. Vladimír Novotný.              -bj-

V neděli 20. září se od 17.00 hod. uskuteční ve Smetanově domě slavnostní předání Cen města
Litomyšle. Stane se tak v rámci koncertu Mladá Praha. Plakety Rady města Litomyšle obdrží
Kazutami Ando, Ing. Jaroslav Dvořák a v srpnu si ji převzal také prof. Milan Vítek. Cenu purk-
mistra Laška si odnese Jaroslav Theimer a in memoriam bude udělena Vladimíru Šauerovi. 
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Jedním z kroků k optimalizaci fungování finanční
správy je ukončení provozu pokladen pro výběr
hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „ne-
okresních” územních pracovištích finančních
úřadů, a to od 1. září 2015. Toto opatření se týká
také Litomyšle. 
„Důvodem je zejména skutečnost, že náklady na
jednu transakci na pokladně územního praco-
viště finančního úřadu představují částku ve výši
42,50 korun, přičemž například Česká pošta s.p.
nabízí obdobnou službu v komerčním režimu za
29 korun,” uvedla Hana Patočková, tisková
mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj.
„Navíc v případě zachování pokladen by musela
finanční správa investovat značné prostředky do
bezpečnosti pokladen, což by s ohledem na
tento záměr nebylo hospodárné,” konstatovala
tisková mluvčí. V Pardubickém kraji tedy byl k 1.
9. 2015 ukončen provoz nejen pokladny územ-
ního pracoviště v Litomyšli, ale také v Hlinsku,
Holicích, Moravské Třebové, Přelouči a Vysokém
Mýtě. Možnost zaplatit platbu daní a poplatků
v hotovosti zůstává nadále zachována prostřed-
nictvím pokladen na územních pracovištích
v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Ústí nad Or-
licí a Žamberku.

„Stále trvá možnost daňovou povinnost uhra-
dit bezhotovostním převodem z účtu, případně
prostřednictvím poštovní poukázky typu „A”.
Tyto jsou k dispozici na všech územních praco-
vištích,” sdělila Hana Patočková. Jako alterna-
tivu nejčastějšího hotovostního placení –
úhrady daně z nemovitých věcí – nabízí fi-
nanční správa od ledna příštího roku možnost
placení této daně prostřednictvím Soustře-
děné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Pro
nejbližší období placení daně z příjmů a daně
z nemovitých věcí připravuje finanční správa
i další alternativu pro platby v hotovosti, jakou
byla v minulosti například tzv. „daňová slo-
ženka”, kterou bylo možné platit daně bez-
platně na přepážkách České pošty s.p. Tato
služba byla velmi oblíbená zejména proto, že
pokladen územních pracovišť finančních úřadů
je 201 a mají oproti více než 3 000 provozov-
nám České pošty nesrovnatelně menší kapa-
citu. „Snahou finanční správy je, aby
podnikatelské subjekty platily daně primárně
bezhotovostně a pro občany platící daně ze
svého majetku nebo nakládáním s ním, aby se
zvýšil komfort hotovostního placení,” řekla
pracovnice finančního úřadu. -red-

Litomyšlský finanční úřad už nemá
pokladnu pro hotovostní platby

Bezpečnost chodců na ulici
Zahájská by se měla zlepšit
Dopravní komise rady města Litomyšle se
3. srpna kromě jiného zabývala dopravní situ-
ací na ulici Zahájská. Důvodem byl podnět od
občanů, kteří upozorňují na úzké chodníky
a chybějící dopravní přechod. Problém tak mají
zejména rodiče s kočárky nebo lidé na invalid-
ních vozících. Situaci navíc komplikují sloupy
elektrického vedení, které chodcům překáží.
Navíc zde projíždějí řidiči, kteří mnohdy nedo-
držují povolenou rychlost. Problém může na-
stat i tehdy, pokud auto vyjíždějící z vedlejší

ulice nedá přednost vozidlům jedoucím po
hlavní silnici. 
Dopravní situaci by mělo zlepšit snížení rych-
losti na třicet kilometrů za hodinu v úseku od
parkoviště pod zámkem po křižovatku ulice Za-
hájské s Družstevní. Toto opatření bylo navr-
ženo hlavně v důsledku dvou dopravních
nehod na křižovatce s ulicí Matěje Kuděje (Gre-
gorka). Mohlo by však přispět i vyšší bezpeč-
nosti chodců. Dopravní komise byla také
seznámena se záměrem výstavby chodníku ve

Rok od roku přibývá v létě dnů, kdy jsou teploty
vysoké a vlhkost minimální. Po dlouhotrvajících
vedrech chybí voda a to i podpovrchová. Situaci
neulehčuje ani vítr. Lidem může teplé dny ales-
poň částečně zpříjemnit,  ale zároveň přispívá
k vysoušení povrchu půdy. Referentky Odboru
místního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl Martiny Červinkové, která spra-
vuje zeleň ve městě, jsme se zeptali, jak bylo po-
staráno o zeleň.
Martina Červinková: Horko v letošním létě bylo
dlouhodobé a způsobilo větší ztráty na mladých,
starých nebo oslabených rostlinách. Takto mi-
mořádné léto bylo naposledy v roce 2003. Sna-
hou radnice a Městských služeb Litomyšl s.r.o.
je, aby se na tyto dny připravily. Na zalévání je
potřeba dostatek techniky i pracovních sil. Zá-
livka byla prováděna na základě evidence
a plánu péče o rostliny. To znamená, že je pře-
dem určeno, které rostliny je potřeba zalévat
ihned při zvýšení teploty a jaké vydrží bez vody
déle.
Nejnáchylnější k poškození vlivem extrémně vy-
sokých teplot jsou výsadby realizované v letoš-
ním roce, u kterých není zcela vyvinutý kořenový
systém. Dále rostliny objevující se na více vysy-
chavém podloží, např. ve svahu, v navážkách,
v závěsných nádobách a podobně. Všude tam,
kde mají omezenou schopnost čerpat vodu ze
země vlastními silami.
Regenerace rostlin je různá a ne vždy bývá
úplná. Vše také záleží na tom, jak bohatý bude
na srážky podzim a jaká bude zima. Až v jarním
období, kdy rostliny raší, dokážeme odhadnout
jejich poškození. Vždy je šance, že u vybraných
jedinců se po provedení vhodného každoročního
odborného ošetření podaří docílit původního
stavu a zdárného vývoje a růstu dřeviny.
Aktualizace soupisu veškeré zeleně v Litomyšli
je prováděna zpravidla jednou do roka a vidi-
telně uhynulé rostliny samozřejmě hlásí i pra-
covníci městských služeb a také občané.
Usychání rostlin lze také částečně předejít ně-
kterými opatřeními. Jedná se např. o mulčování,
vhodnou volbu druhového složení rostlin pro
dané stanoviště, zakládání výsadeb při zacho-
vání všech vegetačních pater (bylinného, keřo-
vého, stromového).

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Jaké dopady měly
horké letní dny 
na zeleň ve městě?

Otevřeno x Zavřeno:
Litomyšl opět nominována
Do letošního 13. ročníku soutěže otevřenosti ve-
řejné správy Otevřeno x Zavřeno zaslali občané
celkem 138 nominací. Sítem přísného prověřování
prošlo 80 nominací, z toho 28 Otevřeno a 52 Za-
vřeno. Každá z nich představuje konkrétní zkuše-
nost s veřejnou institucí – ať už pozitivní (cena
Otevřeno), nebo negativní (cena Zavřeno). Do
první, pozitivní kategorie bylo nominováno také
město Litomyšl. Do 8. září 2015 se můžete
zúčastnit internetového hlasování veřejnosti
a vybrat vítěze a to na http://oz.otevrenaspolec-
nost.cz/.
Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí zejména
kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodo-
vání, svobody projevu a otevřených dat. Předmě-
tem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke
zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné
správy. „V případě Litomyšle jde o zveřejňování
výběrových řízení, podrobného rozpočtu s ko-
mentáři, dotačních programů a rezervačního sy-
stému na našem webu,” upřesnil místostarosta
Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Nominace nás
potěšila a děkujeme za ní.” V hodnocení organi-
zátora, Otevřené společnosti, o. p. s., se říká: „Je
zveřejněn rozpočet, který je podrobný a informa-
tivní – položky popisuje pro občana srozumitelně
a konkrétně (například 5221 Neinvestiční trans-
fery obecně prospěšným společnostem – Příspě-

vek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (1.730
tisíc Kč). Město naopak přestalo zveřejňovat po-
drobné zápisy zastupitelstva.” Nominace nyní
hodnotí odborná porota. „Litomyšlská radnice
v roce 2012 v této soutěži získala v kategorii Ote-
vřeno cenu veřejnosti za zveřejňování smluv, ve-
řejných zakázek a zápisů z jednání. V hlasování
poroty získala 6. místo,” uvedl místostarosta. 
Výsledky hlasování odborné poroty i veřejnosti
vyhlásí organizátor 29. září 2015. Soutěž Ote-
vřeno x Zavřeno zaznamenala v posledních le-
tech velký nárůst zájmu ze strany veřejnosti.
Vloni občané zaslali 141 nominací.               -red-

spodní části ulice po vchod do zámecké za-
hrady. „Obě tato opatření by mohla být reali-
zována do konce letošního roku,” řekl vedoucí
Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu v Litomyšli Pavel Jiráň. Vše
ovšem záleží na rozhodnutí správce komuni-
kace a dopravní policie. V plánu je i výstavba
nových chodníků v horní části ulice. To však
není jednoduché a je nutné vypracovat projek-
tovou dokumentaci a také vyřešit majetko-
právní záležitosti v daném místě. Podněty
dopravní komise se bude v nejbližší době za-
bývat rada města.  
Jakékoliv dílčí řešení může pomoci snížit neho-
dovost řidičů i zvýšit bezpečnost chodců. Ne-
může však zabránit tomu, když kdokoliv poruší
pravidla silničního provozu. Naposledy se tak
stalo 27. června, kdy řidička jedoucí z ulice Ma-
těje Kuděje nedala při odbočování směrem do
centra přednost motocyklistovi, který jel od
Němčic. Řidič motocyklu, aniž by se střetl s vo-
zidlem, vyjel na chodník a narazil do sloupu ve-
řejného osvětlení. Alkohol byl u obou účastníků
nehody na místě vyloučen a stejně tak i tech-
nická závada na vozidlech.    -pš-

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Kurzy 3D animace Anomalia se
světovou účastí • Kinematograf s Fotografem,
Irenou Pavláskovou a dvěma Čadíky • Toulov-
covy prázdninové pátky 2015 • 20. Mezinárodní
houslové kurzy v Litomyšli • Sucho a vysoké tep-
loty v Litomyšli zastavily přestavbu čističky •
Dětský program na zámeckém návrší zaujal •
Třetí české fotbalgolfové hřiště otevřeno! 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Letošní ArchiMyšl na téma veřejné prostory
strana 1 >
Startujeme v 10 hodin v Klášterních zahradách.
Ani letos nebude chybět oblíbená komentovaná
projížďka po stavbách moderní architektury v Li-
tomyšli. Tentokrát vám bude průvodcem měst-
ská architektka Zdeňka Vydrová a nepřijdete ani
o malou svačinku, která je v ceně jízdenky (80
Kč). Z kapacitních důvodů doporučujeme regis-
traci v IC předem. 
Od 14 hodin je v zámeckém pivovaru naplá-
nováno ukončení výstavy studentských ná-
vrhů a beseda nad výstupy Letní školy
architektury. Téma letní školy je Litomyšl bez
průtahu. Návštěvníci výstavy se budou moci
seznámit s náměty na kultivaci silnice I/35
a jejího blízkého okolí tak, jak je navrhuje asi
50 studentů architektury pod vedením reno-
movaných českých architektů. Besedu po-
vede Petr Volf, mimo jiné autor knihy Litomyšl
– renesanční město moderní architektury, ale
také autor projektu „Místa architektonického
vz(d)oru – česká architektura mimo centra
1990–2013”. 
V 17 hodin budete mít jedinečnou příležitost pro-
hlédnout si interiér nové přístavby piaristické
koleje. V tzv. Nové městské síni i v budoucí uni-
versitní knihovně bude instalována výstava
k projektu Místa architektonického vz(d)oru.

Výstava putuje po České republice s velmi klad-
nými ohlasy. Na 110 panelech návštěvník uvidí
realizace ve městech do 20 tisíc obyvatel. Není
bez zajímavosti, že Litomyšl je zde zastoupena
hned osmi realizacemi. Které to jsou? Přijďte se
podívat.

Na pivo s architekty aneb město dělají také
veřejné prostory a zeleň
V sobotu od 18 hodin vás opět zveme na pivo
s architekty. Hlavním tématem besedy, kterou
bude moderovat Pavlína Kvapilová, budou ve-
řejné prostory a zeleň. Toto téma souvisí nejen
s 15. výročím otevření Klášterních zahrad, ale
také např. s probíhající revitalizací Vodních valů,
Jindrovi zahrady či prostranství na zámeckém
návrší. Beseda bude spojena také s uvedením

architekta Zdeňka Sendlera do funkce „měst-
ského zahradníka”, který by měl v budoucnu
radit vedení města v oblasti péče o zeleň ve
městě.

Lehce vzpomínkový večer na Láďu Horáčka
Majitel nakladatelství Paseka a Portmonea –
Musea Josefa Váchala byl s Litomyšlí velmi úzce
spjatý již od revoluce. Ve všech knihách, které
v nakladatelství vycházejí, jsou dvě sídla – Praha
a Litomyšl. Láďa Horáček již před časem vyjádřil
přání uložit devatenáct svazků Velkých dějin
v Praze i v Litomyšli, zde konkrétně v regionál-
ním muzeu. Velké dějiny zemí Koruny české
jsou prvním dokončeným projektem vydání
kompletních dějin našich zemí. Navazují na ne-
dokončené dílo Františka Palackého a prvorepu-
blikového nakladatele Jana Laichtera. Čtenáři
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku mají poprvé
možnost seznámit se s historií našich zemí v cel-
kem devatenácti knihách jedné ucelené edice.
V sobotu 3. října ve 20 hodin budou Velké dějiny
slavnostně uloženy v regionálním muzeu. Málo
kdo ví, že Láďa Horáček byl také na startu Lito-
myšlského zázraku. Přivedl totiž do Litomyšle
krátce po Sametové revoluci architekta Mikuláše
Hulce, který velmi zdařile restauroval pozůstatek
hradebního opevnění – Červenou věž. Nejenom
o tom si budeme od 21 hodin vypravovat v zá-
mecké jízdárně. Součástí večera bude i projekce
slavného Krvavého románu, občerstvení zajiš-
těno.

Neděle především ve znamení komentova-
ných prohlídek 
Speciální prohlídky po Klášterních zahradách
budou provádět v neděli v 10, 11 a ve 14 hodin
studenti Střední školy zahradnické a technické
Litomyšl. „Naši žáci vysvětlí návštěvníkům kom-
pozici zahrady, princip obnovy před patnácti lety
i úpravy v posledních letech,” slibuje učitel Aleš
Papáček a dodává: „Dále se zájemci o prohlídky
dozví více o jednotlivých prvcích v zahradě
včetně jejich proměnlivosti během ročních ob-
dobí.”  
Architektonické prohlídky Od pískovce k lami-
nátu můžete zažít v sobotu od 11 a 15 hodin
a v neděli od 13 hodin. Hlavním tématem je
vztah soudobé architektury a historické zá-
stavby na zámeckém návrší. „Prohlídky startují
v chrámu Nalezení sv. Kříže,” láká Petra Jirá-
ňová z příspěvkové organizace Zámecké návrší
a pokračuje: „Vyzkoušet si můžete i modelové
hodiny tzv. Školy na zámku. Pro děti od 11 let
a jejich rodiče je určený modul Architektura re-
nesance a baroka z jiné perspektivy (neděle, od
10 hodin, zámecký pivovar). Tento výtvarný
program provede děti po zámeckém návrší,
kde budou poučeny o základních rozdílech
mezi barokní a renesanční architekturou.
V praktické části programu se děti zkusí vžít do
role renesančního stavitele a jeho logiky uva-
žování nad prostorem a vyzkouší si nakreslit
reálný prostor pomocí jedno-úběžníkové per-
spektivy.” A to stále není vše. „Pro studenty
středních škol a širokou veřejnost je určen
modul Litomyšlská architektura z ptačí per-
spektivy (neděle, od 15 hodin, piaristický kos-
tel),” pokračuje Petra Jiráňová a vysvětluje:
„Tato vzorová hodina se koná na terase v me-
zivěží piaristického kostela a dozvíte se zde
více o stavebním a urbanistickém vývoji Lito-
myšle, o tom, zda i dřívější stavebníci prefero-
vali tvorbu architektů velkých jmen jako dnes
či se spokojili se spíše provinční produkcí míst-
ních stavitelů, ale i to, jak se v průběhu času
formovaly jednotlivé městské části Litomyšle.”
S ohledem na omezenou kapacitu Školy na
zámku prosíme o rezervaci předem na
info@skolanazamku.cz.

Program ArchiMyšle 2015
PÁTEK 2. ŘÍJNA
• 10.00, Aula III. základní školy 
Setkání autorů Klášterních zahrad se 
studenty zahradnické školy*  
• 17.00, terasy Regionálního muzea v Litomyšli 
Vernisáž výstavy „Architekti Václav Babka,
Radko Květ, Zdeněk Sendler. 
15 let Klášterních zahrad v Litomyšli”*
Výstava představí tvorbu tří současných 
brněnských architektů, kteří zanechali 
nesmazatelnou stopu i v Litomyšli, neboť jsou
autory Klášterních zahrad otevřených 
v roce 2000. Výstava potrvá do 15. listopadu
• 19.30 hodin, Klášterní zahrady 
Oslava 15. narozenin Klášterních zahrad*
Ivan Hlas a Norbi Kovács – zahradní koncert  
Projekce - staré foto, film 15 let Klášterních za-
hrad v 5 minutách  

SOBOTA 3. ŘÍJNA
• 10 hodin, Klášterní zahrady - zahájení    
Komentovaná procházka po zelených plo-
chách v Litomyšli se Zdeňkem Sendlerem*
• 11 a 15 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonické prohlídky zámeckého návrší
13 hodin, sraz u sochy B. Smetany  
Komentovaná projížďka po stavbách 
moderní architektury v Litomyšli**
komentuje městská architektka Zdeňka Vydrová 
• 14 hodin, Zámecký pivovar  
Litomyšl bez průtahu* 
Ukončení výstavy a beseda nad výstupy Letní
školy architektury 2015 
• 17 hodin, nová přístavba piaristické koleje   
Vernisáž výstavy Místa architektonického
vz(d)oru* 
Představení 109 progresivních staveb české
architektury z let 1990-2013 a první možnost
prohlédnout si tento nový objekt  
• 18 hodin, Zámecká jízdárna 
Na pivo s architekty aneb město dělají také
veřejné prostory a zeleň* 
moderuje Pavlína Kvapilová,
spojeno s uvedením architekta Zdeňka 
Sendlera do funkce „městského zahradníka”

• 20 hodin, Regionální muzeum v Litomyšli
Velké dějiny zemí Koruny české*
slavnostní uložení devatenácti svazků dějin
v Litomyšli - jednom ze dvou sídel 
nakladatelství Paseka
• 21 hodin, Zámecká jízdárna  
Láďa Horáček na startu Litomyšlského 
zázraku* 
lehce vzpomínkový večer na milovníka 
Litomyšle, který po revoluci přivedl prvního 
architekta, Mikuláše Hulce, součástí projekce
Krvavého románu, občerstvení zajištěno

NEDĚLE 4. ŘÍJNA 
• 10, 11, 14 hodin, Klášterní zahrady 
Komentovaná prohlídka vedená studenty
Střední školy zahradnické a technické 
Litomyšl*   
• 10 hodin, Zámecký pivovar
Architektura renesance a baroka z jiné 
perspektivy*
vzorová hodina Školy na zámku pro děti 
a jejich rodiče*** 
• 13 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže
Architektonické prohlídky zámeckého návrší
• 15 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže 
Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy*
vzorová hodina Školy na zámku 
pro středoškoláky a odbornou veřejnost***    
• 18 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže 
Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže: 
Záchrana a restaurování interiéru*
premiéra filmového dokumentu, spojeno 
s besedou 

PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA
• 10 a 13 hodin, chrám Nalezení sv. Kříže 
Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy*
vzorová hodina Školy na zámku pro
středoškoláky a odbornou veřejnost***

* vstup volný  
** nutná rezervace, v ceně kromě jízdenky 
také svačina.     
***kapacita omezena, rezervace 
na  info@skolanazamku.cz
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Litomyšl bez průtahu. Téma 
Letní školy architektury 2015
Litomyšl bez průtahu je téma Letní
školy architektury 2015, která se od
4. do 12. září uskuteční v zámeckém
pivovaru. Padesát studentů archi-
tektury zde bude řešit možnosti ur-
banistického rozvoje města po
vybudování rychlostní komunikace
R35. Nápomocno jim bude více než
deset lektorů – architektů. Své
práce budou moci konzultovat s uznávaným ar-
chitektem Josefem Pleskotem. Výsledky jejich
snažení pak získá radnice. 
Letní škola architektury, která se letos koná již
počtvrté, se pokaždé soustředí na aktuální
téma, s nímž se studenti můžou v budoucnu se-
tkat. „Nejedná se nám o akademická řešení, ale
o realistické výstupy, které mohou být samo-
správami využity v praxi,” vysvětluje organizá-
torka akce Miroslava Volfová. Litomyšl tak získá
reálné návrhy řešení, které může rozvíjet spo-
lečně s architekty a studenty nebo je využít jako
inspiraci a možné směřování. „Máme rádi archi-
tekturu. Naší motivací je výchova mladých archi-
tektů a pomoc městům a obcím, kde se školy
konají,” dodává organizátorka. V Litomyšli tedy
budou účastníci řešit téma průtahu, který po vy-
budování R35 pozbude ve čtyřpruhu svého vý-
znamu. „Budeme si klást otázky jako: Co to bude
znamenat pro Litomyšl? Další posílení chara-

kteru? Sjednocení města, které mu
dodá novou energii? Nebo útlum?
A jak naložit se zabetonovaným
územím?,” objasňuje autor kon-
ceptu a odborný garant Letních
škol architektury, novinář a spiso-
vatel Petr Volf. Ten je ve Smeta-
nově rodišti znám třeba díky své
knize Litomyšl – renesanční město

moderní architektury, která vyšla před rokem. 
A co na studenty čeká? Třeba přednášky k té-
matu od předních českých architektů. Letos to
budou Kamil Mrva, který je spolu s novinářem
Petrem Volfem odborným garantem akce, a dále
architekti Jakub Fišer, Zdeněk Fránek, Jan Hen-
drych, Karel Janča, Hana Maršíková, Dana Nová-
ková, Jitka Ressová, Svatopluk Sládeček,
Veronika Veselá a Petr Hájek. Ti s účastníky po-
vedou také individuální konzultace. „Architekti
se na týden vzdají své práce a budou se zdarma
studentům věnovat. Účastníci z České republiky
i Slovenska budou mít jedinečnou příležitost se-
tkat se s architektem Josefem Pleskotem, kte-
rého mnozí potkají poprvé, a konzultovat s ním
své práce,” upřesnil Petr Volf. Rozhodně ale ne-
půjde o nějaké školní cvičení. K zadání musí při-
stupovat s tím, že se bude jejich výsledný návrh
realizovat. Podmínkou je co nejrychlejší a nejlev-
nější projektové řešení dané lokality a možnost

návrh hned provést. „Šedesátka architektonic-
kých mozků bude pracovat jen pro Litomyšl,”
uvedla Miroslava Volfová. Součástí letní školy
jsou také odborné exkurze a na závěr veřejná
výstava prací na zhruba třiceti panelech. Verni-
sáž výstavy se koná v zámecké jízdárně 11. září
od 16.00 hod. Návrhy bude možné zhlédnout až
do 3. října, kdy se v rámci ArchiMyšle uskuteční
od 14.00 hod. dernisáž expozice s besedou nad
výstupy letní školy. . 
„Velmi si ceníme, že Letní školu architektury mů-
žeme pořádat právě v Litomyšli. V místní ti-
skárně H.R.G. dokonce necháme vytisknout
i knížku – manuál k letošní škole, která bude ob-
sahovat téma průtahu a jeho zpracování stu-
denty,” prozrazuje organizátorka. Publikace by
měla být hotová v únoru příštího roku. Zároveň
se do Litomyšle dostane výstava ke knize Petra
Volfa Místa architektonického vz(d)oru. Ta již pu-
tuje po České republice a k vidění byla například
v Praze, Liberci, Sokolově a řadě dalších míst. Na
zhruba 110 panelech návštěvník uvidí ona „místa
architektonického vz(d)oru”, mezi nimiž je s osmi
realizacemi zastoupena i Litomyšl. Výstava bude
zahájena v sobotu 3. října v přístavbě piaristické
koleje. Více se dočtete v samostatném článku
o ArchiMyšli. 
Letní škola architektury je ojedinělá záležitost.
V České republice se totiž podnik podobného
rozsahu nekoná. Poprvé se uskutečnila v roce
2012 v Rožnově pod Radhoštěm, následovaly
Plasy a po nich Kopřivnice. Ve všech případech
vznikla řada zajímavých návrhů, s jejichž využi-
tím samosprávy počítají.              

-bj-

Premiéra dokumentu zlatou tečkou letošní
ArchiMyšle
Na nedělní osmnáctou hodinu je naplánována
premiéra filmového dokumentu s názvem
Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže: Záchrana
a restaurování interiéru. Chrám patří k nejvý-
znamnějším barokním památkám Pardubického
kraje. Byl však dlouhá léta veřejnosti nepří-
stupný. V letech 2011-2015 provedlo město Lito-
myšl díky prostředkům z Integrovaného
operačního programu komplexní obnovu kos-

tela. Součástí byla i nejrozsáhlejší akce restau-
rování historického interiérového vybavení
v Pardubickém kraji. Kostel je v majetku státu
a byl ve správě Národního památkového ústavu,
který se také významnou měrou podílel na ob-
nově kostela. Po dobu udržitelnosti projektu
bude chrám spravovat město Litomyšl prostřed-
nictvím příspěvkové organizace Zámecké návrší.
Unikátní dokument, financovaný Národním pa-
mátkovým ústavem, zachycuje restaurátorské
práce na mobiliáři kostela a procesy v restaurá-
torských dílnách. Premiéra filmu se odehraje za

přítomnosti tvůrce filmu Petra Horáka, odbor-
níků a restaurátorů. Zájemci si budou moci za-
koupit i DVD s filmem.
Věříme, že i tentokrát si jednotlivé akce v rámci
ArchiMyšle najdou své publikum a budou zají-
mavé nejen pro Litomyšlany, ale i pro mladé ar-
chitekty, studenty architektury či designu a další
zájemce o tento druh umění z celé republiky. 
Sledujte aktuality z příprav oslavy Světového
dne architektury také na facebooku.

Za pořadatele Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Klášterní zahrady patnáctileté
Prostor zahrad patří historicky ke
kapitulnímu kostelu Povýšení sv.
Kříže, piaristickému klášteru s chrá-
mem Nalezení sv. Kříže a k Augus-
tově tiskárně. Piaristická zahrada,
původně mnohem větší, táhnoucí
se až k Červené věži, sloužila vždy
jako užitková a okrasná. V době
před vystavěním dnešního barok-
ního piaristického chrámu měla renesanční
úpravu. Pozdější úpravy byly barokní, i tehdy se
tu rozprostírala zelinářská i ovocná zahrada,
v části štěpnice. U kapitulního kostela se nachá-
zel jak katolický, tak protestantský hřbitov. Dnes
připomínají hřbitov již jen litinové kříže a náhrobní
deska osazené v obvodové opukové zdi. Ještě ve
30. letech 20. století byly zahrady používány
a udržovány. Po odchodu piaristů z Litomyšle
v roce 1948 zcela zpustly a staly se nepřístup-
nými. Zahrady se nacházejí v těsném sousedství
významných dominant města a ve strategicky
položeném místě v centru městské památkové
rezervace, také proto se město rozhodlo o jejich
uvedení do důstojného stavu.
„V říjnu roku 1997 jsme vyhlásili veřejnou soutěž,
jejímž předmětem bylo architektonické řešení
prostoru Klášterních zahrad jako veřejného měst-
ského parku či zahrady,” vzpomíná emeritní sta-
rosta Miroslav Brýdl a dodává: „Chtěli jsme
vytvořit místo pro krátkodobou rekreaci obyvatel
i návštěvníků města, odpočinkové místo v centru

zámeckého návrší, které navazuje
na kulturní a společensko-konfe-
renční centrum zámku. Přizvali
jsme 5 architektonických kanceláří
a dalších 17 se přihlásilo. Vítězem
architektonické soutěže se stali ar-
chitekti Zdeněk Sendler, Václav
Babka a Radko Květ z Brna. Samot-
nou rekonstrukci, která tehdy byla

mnohými Litomyšlany velmi kritizovaná, jsme za-
hájili v květnu 1999 a trvala déle než rok. Velko-
lepé slavnostní otevření se uskutečnilo 2. září
2000 v rámci národního zahájení Dnů evrop-
ského dědictví,” uzavírá Miroslav Brýdl.  
Hlavní motto vítězného návrhu znělo: „Zahrada-
divadlo, divadlo-zahrada”. Během patnácti let
života zahrad se tento záměr naplňuje neustále.
Z hlediska širších vztahů se ukázalo jako velmi
funkční propojení zámeckého areálu a zahrad,
na druhé straně propojení města od kapitulního
chrámu a zahrad. Více než 11 tisíc metrů čtve-
rečních skýtá nejen dostatek prostoru pro rela-
xaci a odpočinek, ale také pro trvalé či dočasné
umístění uměleckých děl. Nenahraditelné je
sousoší od Olbrama Zoubka uprostřed zahrad,
Šik Jasana Zoubka a mnozí si už neumíme před-
stavit zahrady bez Židle Magdaleny Jetelové.
Někteří také rádi vzpomínáme na díla Aleše Ve-
selého či řadu menších výstav, společenských
i kulturních akcí. Nové funkce přibydou Klášter-
ním zahradám i s otevřením přístavby piaris-

tické koleje, kde vzniká kromě jiného Nová
městská síň. 
K desátému výročí dostaly zahrady bronzovou
kopii devadesát milionů let staré fosilie. Tehdejší
starosta, dnešní místostarosta Michal Kortyš,
vzpomíná: „Když v národním muzeum zkameně-
lou rybu zkoumali, tak zjistili, že je nejen hodně
stará, ale také kouzelná. Když ji pohladíte, splní
se vám prý tři přání,” slibuje Kortyš a dodává: „A
to platí i pro její bronzové dvojče, které pochází
z dílny akademického sochaře Jiřího Věnečka.”  
Věříme, že naše zlatá rybka splní přání nejen
vám, ale také oslavenci. A co by si mohly – kdyby
mohly – Klášterní zahrady přát? Především to,
aby se vám v nich líbilo, odpočinuli jste si a na-
čerpali nové síly. Přesně tak, jak se v lázních
ducha patří!                           Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Slavnostní otevření Klášterních zahrad v roce 2000
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Výstavba silnice R35
pokračuje podle plánu
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
jednal na konci července s ministrem dopravy
Danem Ťokem. Tématy setkání byla závaznost
memoranda z roku 2006 ohledně výstavby
rychlostní silnice R35 a s tím spojených závazků
státu. Dalším bodem byla objednávka železniční
dopravy pro následující rok, která předpokládá
zrušení důležitého ranního spoje z Králicka či
omezení zastavování vlaků v České Třebové.
„Obě strany, tedy kraj a vláda, se k memorandu
stále hlásí. Pan ministr vnímá, že se dokument
liší od ostatních především tím, že se jedná
o stále platné usnesení vlády České republiky.
Na konkrétních příkladech mi dokazoval, že se
jednotlivé stavby skutečně připravují. Státní
fond dopravní infrastruktury postupně uvolňuje
peníze na doplňující stavby v souladu s harmo-
nogramem výstavby R35. Nyní se taky řeší ob-
last Chrudimska v souladu s plánem výstavby až
po obec Ostrov. Ve chvíli, kdy se výstavba po-
sune na Orlickoústecko, budou připravené při-
vaděče také pro tuto oblast," uvedl hejtman
Martin Netolický.
Memorandum obsahuje celou řadu povinností
ministerstva dopravy vzhledem k tomu, že byla
ze strany Pardubického kraje vybrána a do
územního plánu zanesena takzvaná jižní vari-
anta silnice R35. Ministerstvo se zavázalo pod-
pořit a následně uskutečnit investiční akce
dopravního napojení části okresu Ústí nad Orlicí
jako kompenzaci za zvolení jižní varianty. „Slí-
bena byla mimo jiné přeložka silnice I/43 Opa-
tov-obchvat a přivaděče spojující souměstí Ústí
nad Orlicí a Českou Třebovou s mimoúrovňovou
křižovatkou v Litomyšli,” řekl Martin Netolický.

Dále byla přislíbena modernizace silnic II/315
a II/312 ze Zámrsku do Chocně, Českých Lib-
chav a Žamberka. Byla také garantována inves-
tice na silniční síti a to přeložky a obchvaty
měst na silnici I/14 Ústí nad Orlicí, Česká Tře-
bová s obchvatem obce Třebovice v návaznost
na silnici R35. Pro Pardubický kraj je stavba
rychlostní silnice R35 velice důležitá, stejně tak
vybudování čtrnáct mimoúrovňových křižova-
tek a přivaděčů. Litomyšl se však již v minulosti
vyjádřila v tom smyslu, že pokud má být reali-
zována mimoúrovňová křižovatka Litomyšl –
sever, pak pouze v „téčkové” variantě. V pří-
padě klasické křižovatky by silnice dovedla do-
pravu do města. 
Výsledek samotného jednání nelze předjímat.
„Memorandum nebylo žádnou z vlád zrušeno,
proto jej stále považuji za závazné a věřím, že
stát se k tomuto postaví čelem. Zároveň bych
chtěl zdůraznit, že silniční sít v našem kraji je
dlouhodobě zanedbaná a obchvaty bude nutné
v dohledné době vybudovat tak jako tak,” dodal
hejtman Netolický.                                          -red-

Místo výkonu práce: Město Litomyšl
Předpokládaný termín výběrového 
řízení: říjen 2015
Předpokládaný nástup do funkce:
1. ledna 2016
Jmenování na dobu určitou šesti let
s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:
• VŠ vzdělání 
• alespoň 2 roky praxe v řídící funkci 

(sociální oblast výhodou)
• znalost problematiky příspěvkových

organizací, základní přehled o ekono-
mických zásadách řízení příspěvkové
organizace, orientace v souvisejících
právních předpisech (zejména zákon
č. 108/2006 Sb., zákon č. 250/2000 Sb.
a zákon č. 128/2000 Sb.)

• vítány zkušenosti s projekty – získávání
finančních prostředků z fondů EU
a grantů

• dobré organizační, řídící a komunikační
schopnosti i vystupování

• uživatelská znalost operačního pro-
gramu MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)

• jazykové znalosti výhodou
• občanská a morální bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny B

Očekáváme:
• schopnost efektivní komunikace,

smysl pro týmovou práci, schopnost
motivace zaměstnanců

• vysokou flexibilitu a spolehlivost,
rozhodnost, odpovědnost, analytické
myšlení

• vysoké pracovní nasazení a schopnost
práce v zátěžových situacích

Nabízíme:
• platové zařazení dle nařízení vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů,
platová třída č. 12, platový stupeň podle
uznané praxe, příplatek za vedení,
osobní příplatek podle 
dosahovaných výsledků

• možnost pracovní seberealizace 
a dalšího osobního rozvoje

Podání přihlášky: 
Náležitosti přihlášky včetně přehledu 
potřebných dokladů a způsob podání 
přihlášky naleznete na
www.litomysl.cz / O městě / Aktuality /
Zprávy z městského úřadu / 
Výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitel/ředitelka Centra sociální pomoci

Bližší informace podají: 
Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník, 
MÚ Litomyšl, tel. 461 653 310
PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková, 
vedoucí odboru školství a sociální péče,
MÚ Litomyšl, tel. 461 653 350

MĚSTO LITOMYŠL
jako zřizovatel

VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ FUNKCE

ŘEDITEL/ŘEDITELKA 
příspěvkové organizace města Litomyšle 

CENTRUM
SOCIÁLNÍ POMOCI,
se sídlem Zámecká 500, 570 01 Litomyšl

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Zahrada východních
Čech v Častolovicích • Hasiči předvedli své
umění • Na výstavu „O trampingu” do Měst-
ského muzea v Ústí nad Orlicí • SDH Jiříkov zve
na Jiříkovskou „posvícenskou” pouťovou zábavu
• SOS: Pozor na falešné kameníky!

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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Ne všichni však přijeli v hustém provozu do Li-
tomyšle svým vozem.  Důvodem však nebyl vždy
technický stav vozidla nebo provoz na silnicích.
Jakub Stauch přiznal, že by se mu do jeho bu-
gatky nevešla zavazadla.

Nová kniha o Elišce Junkové
Vzácným hostem byl v Litomyšli Vladimír Junek.
Syn slavné závodnice zde „pokřtil” knihu „Eliška
Junková vlastní rukou” a oslavil životní jubileum.
Veterán klub Litomyšl jej také přijal mezi čestné
členy. „Do knihy jsem vybral to, co by umožňovalo
potěšení i poučení. Snažil jsem se spolu s nakla-
datelkou, aby byla svěží a moderní. Dále aby měla
potřebnou tiskařskou úroveň,” popsal autor svoje
dílo. To bylo psáno v duchu teze Elišky Junkové,
že na člověku má být krásná duše, tělo i šaty. Tím
se Vladimír Junek při tvorbě knihy řídil, a tak je
publikace moderní a svěží, stejně jako byla slavná
závodnice. „Knížku bych chtěl uvést pozdravem
roku 1926 ‚Krku a kosti zlom‘,” pobavil přítomné
energický osmdesátník.  Čtenáře zaujmou v knize,
která byla vytištěna v HRG Litomyšl, i trefné citáty
Elišky Junkové. Jeden za všechny: „Psychologie
chodce je nevyzpytatelná.” 
Alfou a omegou při podobných akcích je počasí.
Úspěchem pak, když na sraz dorazí majitelé uni-
kátních kousků. Například nejstarším vozem,
který mohli návštěvníci v Litomyšli obdivovat,
byl Clement-Bayard z roku 1909. Největší zájem
byl však o bugatky. „Když se zamyslím, kolik
srazů historických vozidel v České republice se
může pochlubit účastí čtyř vozů Bugatti, tak je
spočítám na prstech jedné ruky,” řekl po akci
předseda Veterán klubu Litomyšl Vojtěch Vomo-

čil. Na víkendové akci nechyběl ani závěrečný
galavečer s předáním cen. Hodnoceny byly
nejen historické stroje, ale i posádky.  Dobové
oblečení prostě k veteránským setkáním neod-
myslitelně patří. 
„Přes drobné těžkosti, které nám osud přichys-
tal, byl první ročník naší Vzpomínkové jízdy na
Elišku a Čeňka Junkovy velmi úspěšný. Pokud
nám možnosti dovolí, tak se budeme těšit příští
rok na druhém ročníku,” dodal na závěr Vojtěch
Vomočil. 
Letošní rok je ve vztahu k Elišce Junkové jubilejní
v několika ohledech. Připomínáme si 115. výročí
jejího narození, uplynulo 80 let od doby, kdy se
stala vrcholovou závodnicí a v neposlední řadě
je to letos 20 let od její smrti. I toto měla připo-
menout spanilá jízda do Dolní Čermné, kde se
narodil její manžel Čeněk Junek (vlastním jmé-
nem Vincenc). 

Petr Šilar, foto J. Bisová a P. Šilar

Nádvoří zaplnily automobily 
s kouzlem minulosti

Křest knihy „Eliška Junková vlastní rukou”
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Soutěž o nejoblíbenější místo
v Litomyšli zná vítěze
Zpravodaj města Litomyšle Lilie v letošním roce
slaví pětadvacet let své existence. Připravili
jsme proto pro vás soutěž, ve které jste měli
možnost nominovat nejoblíbenější místa v Lito-
myšli a zároveň hlasovat, které je vlastně to NEJ.
Od září do prosince vás postupně budeme se-
znamovat s třinácti místy podle toho, jak jste je
podpořili svými hlasy. Abychom ale neprozradili
vše hned v září, na 1. místo si budete muset poč-
kat do prosincového vydání.

 Moravská ulice – pohled na věže kláštera
a kostela (10. místo, 0 hlasů)
Pohled na věže piaristického kláštera a kostela
se naskytne každému, kdo přijíždí do Litomyšle
ze Svitav. Nejlépe si jej užijí ti, kteří v blízkosti ko-
munikace, po které se jezdí od roku 1981, bydlí.
Dalším vyvýšeným místem pro pohled na věže
je ze střechy Nového kostela z roku 2010. Se
stavbou hlavní dopravní tepny se začalo v roce
1974. Nová silnice rozpůlila město. Zkolaudo-
vána byla v roce 1983 a byly nad ní postaveny
nové nadchody, které nahradily schody. Ke kos-
telu zasahovala až do výstavby pravá část Tyr-
šovy ulice, a tak muselo být kvůli výstavbě
silnice I/35 zbouráno několik domů. 

 Černá hora (9. místo, 1 hlas)
Lokalita Černá hora bývá také nazývána „areál
zdraví”. Důvod je prostý. Nachází se zde nej-
větší koncentrace sportovišť ve městě. Jako po-
slední zde vzniklo hřiště pro fotbalgolf. Na
Černou horu míří nejen sportovci, ale i ti, kteří
se chtějí projít lesem. „Je to mé nejoblíbenější
místo, protože zde můžu běhat se svým psem
a dýchat čistý a svěží duch,” napsala důvod no-
minace Eva Coufalová. Název Černá hora je
znám už z 15. století a označena jím byla louka
a hráz rybníka. Les byl vysázen až na konci

19. století za účelem ochrany pramenů pitné
vody pro město a vytvoření lesoparku pro rekre-
ační potřeby litomyšlských občanů. V lese se na-
chází zpevněné cesty o délce zhruba pěti
kilometrů a je zde vyznačena přírodovědná
stezka s informačními tabulemi.

Místo výkonu práce: Městský úřad 
Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Platové zařazení: 8. platová třída 
(dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník
práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
• administrativní a organizační práce, 

evidence, vyřizování a archivace 
písemností vzešlých z činnosti odboru
kanceláře starosty a místostarosty

Požadavky:
• středoškolské vzdělání s maturitou
• výborná znalost ČJ
• aktivní znalost cizího jazyka
• časová flexibilita dle programu starosty

a místostarosty
• organizační schopnosti, komunikativ-

nost, spolehlivost,
• dobrá uživatelská znalost práce na PC

(MS Excel)
• pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost,

samostatnost
• flexibilita, psychická odolnost, 

morální bezúhonnost
• řidičské oprávnění skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik 
pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona

č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo

dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana

• kontaktní telefon
• datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne

starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvěd-
čující bezúhonnost 

Termíny a způsob podání přihlášky 
najdete na www.litomysl.cz / O městě / 
Aktuality / Zprávy z městského úřadu /
Výběrové řízení - asistent/ka starosty

Bližší informace podá: 
Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník, 
MÚ Litomyšl, tel. 461 653 310

MĚSTO LITOMYŠL
VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu v Litomyšli
vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2015 
na obsazení pracovního místa:

ASISTENT/
ASISTENTKA
STAROSTY

 Nad bývalým zahradnictvím Na Řetízku
na příjezdu od Poličky (8. místo, 2 hlasy)
Město jak na dlani mají všichni, kteří přijíždějí do
Litomyšle z Poličky. „Jako fotograf hledám ta
nejlepší místa. To nejzajímavější je asi sto metrů
od vozovky,” prozradil důvod nominace této lo-
kality Miroslav Havran. Na místě, kde nyní stojí
obytné domy, si mnozí pamatují zahradnictví.
Tato část města se zapsala do historie města
také při oslavách sedmistého výročí povýšení Li-
tomyšle na město. Vrcholem měla být velká li-
dová manifestace v rámci desátého ročníku
Smetanovy Litomyšle. Lokalita Na Řetízku byla
vybrána z důvodů dostatečné kapacity pro de-
setitisíce diváků. Operní představení Libuše
hrané na tomto prostranství však nedopadlo
slavně, neboť zde nebylo důstojné prostředí pro
zpěváky a ani valná část publika nebyla koncert-
ního charakteru. 

 Šibeniční vrch (8. místo, 2 hlasy)
Ve výčtu zajímavých pohledů na město nechybí
Šibeniční vrch při výjezdu z města směrem na
Morašice. Jde o oblíbené místo pro zastávku cyk-
listů a turistů. Až do roku 1788 zde stávala šibe-
nice. Nebylo to však jediné místo, kde se
v Litomyšli popravovalo. Popraviště bylo i v mís-
tech železničního nadjezdu. Vězně k popravě
sem vodili přes most, který získal název Smutný.
Na tomto místě se údajně popravovalo a tres-
talo, na šibeničním vrchu se pak věšelo a lámalo
kolem.                                                              -red-

Galerie byla při podávání grantových žádostí úspěšná
Městská galerie Litomyšl pro rok 2015 předložila
v loňském roce 4 grantové žádosti (3 směřovala
na Pardubický kraj, jednu na Ministerstvo kultury
ČR). Všechny byly úspěšné! Díky tomu získala do
svého rozpočtu částku 167 000 Kč.
„Hlavní částka byla směřována k nákupu velko-

formátových rolet do Městské obrazárny na
zámku,” uvedla pracovnice městské galerie Zu-
zana Tomanová. Rolety nyní chrání sbírkové
předměty před pro ně nebezpečným UV zářením
a vysokou mírou luxů. „Částku na jejich nákup
galerie z větší části získala ze dvou grantových

projektů – grant Pardubického kraje – Program
podpory preventivní péče o sbírky muzeí a gale-
rií v Pardubickém kraji pro rok 2015 a grantového
programu Ministerstva kultury – ISO/D – preven-
tivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí,”
upřesnila Tomanová.                                      -red-
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Slova moudrých:  Zkušenost si dává platit
neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik
jako nikdo jiný.                               T. Carlyle

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Eva Kapustová, Hana Andrlová,
Eva Kuchtová, Ludmila Černá
85 let – Pravoslav Hartman
91 let – Miroslava Kheralová
92 let – Věra Řemínková
93 let – Vlasta Minářová, Růžena Kalinová
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Vodák, Pelhřimov – Dita Frajdlová,
Chotěboř, David Džamba, Praha – Martina
Klejchová, Litomyšl, Lukáš Morávek,
Tábor – Zdeňka Katzerová, Tábor, Jiří Ku-
chař, Hradec nad Svitavou – Martina Po-
horská, Svitavy, Martin Kušnier,
Lanškroun – Šárka Šafránková, Rudoltice,
Jan Boštík, Čistá – Silvie Stráníková, Nová
Sídla, Tomáš Horák, Letohrad – Veronika
Jílková, Ústí nad Orlicí, Jaromír Sedliský,
Dolní Újezd – Markéta Zachařová, Sloup-
nice, Martin Oliva, Cerekvice nad Loučnou
– Pavla Jindrová, Morašice, Tomáš Ko-
pecký, Česká Třebová – Klára Limberská,
Česká Třebová, Robin Cink, Česká Třebová
– Jitka Boušková, Ústí nad Orlicí, Aleš Hla-
dík, Osík – Jana Popelková, Litomyšl,
Roman Procházka, Bílina – Miluše Borov-
cová, Řepníky, Ondřej Dospěl, Čistá –
Petra Svůrová, Čistá, Lubomír Petr, Hra-
dec Králové – Eva Kuhnová, Hradec Krá-
lové, David Hauzar, Praha – Alena
Halousková, Praha, Antonín Kopta, Čistá
– Zdeňka Krmelová, Zábřeh, Ladislav
Scheib, Polička – Linda Čižinská, Polička,
Petr Fišer, Sloupnice – Aneta Pecháčková,
Ústí nad Orlicí, Matěj Samek, Litomyšl –
Veronika Stratílková, Litomyšl, Pavel
Hájek, Vysoké Mýto – Simona Jindrová, Li-
tomyšl, David Svoboda, Praha – Michaela
Vyroubalová, Městečko Trnávka, Jan
Novák, Svitavy – Eva Zölflová, Borová,
Pavel Potoček, Hřibiny – Romana Párová,
Holice, Roman Strejček, Pardubice – Petra
Černá, Sloupnice, David Horáček, Vysoké
Mýto – Zuzana Hunalová, Vysoké Mýto,
Jakub Jeřábek, Jehnědí – Eva Benešová,
Trstěnice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Emilie a Václav Zítkovi z Nové Vsi
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miroslavou Piknovou (90 let), Marii Radimec-
kou (81 let), Josefem Špičákem (76 let), Miluší
Minářovou (62 let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, SPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 28. srpna oslavili manželé Fajmonovi

z Litomyšle zlatou svatbu.K tomuto krásnému
jubileu přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

Rodina Lopourova a Šplíchalova
 Dne 29. července oslavila své významné ži-

votní jubileum paní Karla Trávníčková. Děkujeme
za 18 let práce ve sportovní hale a za všechny
fotbalisty a ostatní sportovce TJ Jiskra Litomyšl
přejeme do dalších let pevné zdraví, pracovní
i životní elán, štěstí a pohodu.
František Jandáček, předseda TJ Jiskra Litomyšl

15. září 2015 uplyne rok, co
odešel člověk s velkým dobrým
srdcem. Během života se Karel
Pakosta se zájmem věnoval
ochotnickému divadlu v Lito-
myšli a po zaměstnání v Elek-
topraze, později Kovopolu,
svou životní pouť nasměroval

k hasičině. Byl dlouholetým členem SDH a jed-
ním ze zakládajících členů profesionální jed-
notky požární ochrany v Litomyšli. Úspěšným
ukončením studia SOŠ PO ve Frýdku Místku se
z velitele družstva, který dlouhá léta vedl krou-
žek mladých požárníku, ve kterém vychoval i ně-
kolik budoucích profesionálních hasičů, stal
náčelníkem OIPO NV Svitavy. Řady profesionál-
ních hasičů opustil jako zástupce ředitele HZS
okresu Svitavy a zástupce okresního požárního
rady Velitel JPO a vedoucí II. odboru v hodnosti

podplukovník. S hasičinou ovšem úplně neskon-
čil. Dále se aktivně podílel na činnosti SDH Lito-
myšl a také vykonával činnost osoby odborně
způsobilé v oblasti PO v mnoha firmách. Dovršil
50 let členství v hasičských organizacích. Za ce-
loživotní hasičskou práci byl oceněn mnoha
čestnými uznáními, medailemi a v roce 2013 ti-
tulem Zasloužilý hasič.Nebyl ovšem pouze hasi-
čem. Odešel upřímný a čestný muž, který
nepokazil žádnou srandu, byl výborným bavi-
čem, řečníkem, společníkem do nepohody, ka-
marádem, chalupářem, manželem, taťkou dvou
synů, dědou šesti vnoučat, …

Děkujeme, že jsme mohli být s Tebou. 
Jindřiška Pakostová a synové s rodinami

Dne 29. srpna jsme vzpom-
něli třetí výročí, kdy odešel od
všeho, co měl rád, Jan Hantl
z Pohodlí. Kdo jste ho měli rádi
– vzpomeňte s námi.

Bratr s rodinou
Dne 7. září uplyne rok plný

bolesti a smutku od náhlého
odchodu našeho drahého a mi-
lovaného Vladimíra Šauera. Dě-
kujeme všem, kteří nám během
roku dávali najevo, že i oni si na
Vláďu vzpomínají.

Rodiny Šauerovy, 
Vackova  a Kozákova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jsme jako marnotratní synové

„Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny… Starší
syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už
blízko domu, uslyšel hudbu a tanec… I rozhněval
se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval
mu. Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím
a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně
jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se
svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn,
který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro
něho zabít vykrmené tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty
jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale
máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento
tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je na-
lezen.‘„.” Lukášovo evangelium 15, 11-32
Každá komunita má své hříšníky. Propadnou své
touze po samostatnosti tak, že ostatní jako by
pro ně umřeli. Bolí to především ty nejbližší. Tady
to byl otec, který se dozvěděl od svého mladšího
syna, že už pro něj neexistuje a má mu hned
vydat díl svého majetku, který připadá do dědic-
tví synova. Vím, že je to strašné. Vím také, že je
stejně strašné prozření takových palousků, kteří
najednou zjistí, že se zbavili všeho, co zname-
nalo život. Když se mladík sebral z opiových ab-

sťáků a začal pracovat, naučil se u vepřů nazpa-
měť řeč, kterou chce tatínkovi přeříkat. Prožívá
ji a je pak velice překvapen, že tatínkovi jde
především o něj a ne tolik o majetek. 
Toto podobenství, tenhle všelidský příklad, po-
pisuje však dva marnotratné syny. Jeden ztratil
majetek a vyházel jej z okna při svém hýření. Ten
druhý poctivě pracoval, sháněl stáda, ráno vstá-
val a krmil, dojil, sklízel píci. Vytýkali byste mu
něco? Jistěže ne! Byl poctivým a poslušným
synem, ale úplně zmarnil svůj život a také vztah
k tatínkovi. Odkrylo to vřelé přijetí mladšího
syna. 
Jde nepřímo, nejde nejdřív za otcem. Shání refe-
rence. Pak si vyšlápne na tatínka přiměřeně
tvrdě: „Jak to, že!?” Vinen je otec – vším, dřinou,
rozhazováním mladého, prostě vším. A tatínek
se nenechá vydráždit, ale sdělí mu, že měl mož-
nost se kdykoli těšit z otcova domu, protože
všechno bylo vlastně jeho. Zmarnil čas. A zmar-
něný čas je to nejhorší, oč můžeme přijít.
Kdy naposled jste svojí manželce udělal krásný
den a něco koupil? Kdy jste s úsměvem snesl
manželčino chození po obchodech. Kdy jste se
pro manžela pěkně upravila, kdy jste mu nava-
řila a kdy jste mu dala najevo, že on je ten jediný,
pro kterého dýcháte? Kdy to bylo z vašich vlast-

ZAMYŠLENÍ

ních úmyslů a ne pod tlakem oficiality? Kdy jste
se svými zaměstnanci a přáteli strávili chvíli ra-
dosti a hojnosti. I v té největší chudobě to lze
udělat. Protože to nezávisí na majetku, ale na
touze po společenství. Naše doba je dobou krize
komunity. Jsme si cizí a jen počítáme. Dost už!
Vraťte se zpět!

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské

Nové knižní tituly v městské knihovně
Putney Mary Jo – Dáma s tajemstvím, Kendal
Claire – Deník mého stínu, Gardner Lisa – Neboj
se, Peinkofer – Odkaz run, Cast, P. C. – Škola
noci, McDermid Val – Cesta kostlivců, Clayton
Alice – Hřebec, Miller Raine – K nezaplacení,
Duenas María – Mise zapomnění, Sandford John
– Pohřebiště obětí, Wickham – S kým dnes
budeš spát?, Franklin- Statečná srdce, Ash-
worth Adele – Ukradené srdce, May Peter – Vý-
jimeční lidé, Salvatore R. – Změna, Šlechta –
Lovci přízraků, Mackintosh – Má je vina, Raeder
Leah – Nepoučitelná, Walker Martin – Pře-
plněný hrob, Robb J. D. – Smrtící kalich, Jedlička
Ivan – Doznání svůdné slečny, Kotleta – Bratr-
stvo krve, Beran – Písecká četnická pátračka,

Češka – Případ kněze z Bojné, Setterfield – Bel-
lman & Black, Picoult Jodi – Čas odejít, Fey
Diana – Deník bulimičky, Niedl – Skleněný vrch,
Follett Ken – Hranice věčnosti, Carr Robyn –
Městečko Thunder Point, Carr Robyn – Šerif
z Thunder Pointu, Cartland – Anděl spásy, Sa-
renbrant – Dům na prodej, Miller  Raine – Múza,
Kessler Leo – Složka Churchill, Evans Katy – Ve
víru rocku,Roberts Nora – Víc než touha, Martí-
nek – Agresivita a kriminalita, Kosatík Pavel –
Češi, Cílek Roman – Holocaust: ...slepá, Rajlich
Jiří – Generál Alexander Hess, Toufar Pavel – Za
českými čerty, Politi  Marco – František mezi
vlky, Samešová – Venuše Samešová
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září 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

205 let – 9. 10. 1810 zemřel v Březinách u Po-
ličky JOSEF VÁCLAV JUSTIN MICHL, národní
buditel, spisovatel a kněz. Pod jménem DRA-
ŠAR vylíčila jeho život spisovatelka Teréza
Nováková.
150 let – 20. 9. 1865 se narodil v Desné u Lito-
myšle JOSEF KOPECKÝ, pedolog, profesor
Vysokého učení technického v Praze. Autor
vědeckých prací o půdoznalectví a meteoro-
logii.
145 let – 3. 9. 1870 se narodil BOHDAN METYŠ,
známý výrobce kočárů a zakladatel karosárny
v Litomyšli.
135 let – 8. 9. 1880 se narodil v Boru u Proseče
VLADIMÍR DUDYCHA,profesor Zemské Masa-
rykovy průmyslové školy v Litomyšli. Člen rady
města, veřejný pracovník a organizátor.
105 let – 5. 9. 1910 se narodil JOSEF KOPEC,
učitel, organizátor tělovýchovných akcí, sokol-
ský vzdělavatel.
85 let – 12. 9. 1930 zemřel v Litomyšli KAREL
PODHÁJSKÝ, městský důchodní, významný
myslivec, kynolog, autor spisů o výchově lovec-
kých psů.
55 let – 18. 9. 1960 zemřel QUIDO HODURA, fi-
lolog, univerzitní profesor. Napsal knihu o jazy-
kovém nářečí na Litomyšlsku. Dlouhá léta se
podílel na vydávání Slovníku českého jazyka.
15 let – 18. 9. 2000 zemřela v Praze JARMILA
LORMANOVÁ, literární historička. Jednatelka
a předsedkyně společnosti Boženy Němcové
v Praze. Mládí prožila v Litomyšli.

40 let – V roce 1975 se nově budovaný silniční
obchvat přiblížil do města. Byla vytvořena
nová silnice, která vedla nad železniční tratí,
ukrojila část dvora Perštýn, vytvořen byl nový
silniční most, upravena byla silnice až ke Sme-
tanovu domu. Tam se zařízla do kopce. Prošla
parkem a spojila se s vozovkou u Lidového
domu. Bouraly se domy na Bělidlech, složitě
budovali silničáři novou křižovatku. Pak již se
odbourávaly domy na pravé části Tyršovy třídy
a silnice byla vyvedena nad město. 
35 let – Rok 1980 byl stavebně také zajímavý.
Dokončovala se výstavba sídliště u Smeta-
nova domu, začala stavba hotelu Dalibor, ob-
noveny byly práce na stavbě jídelny v areálu
1. základní školy. 
110 let – Pedagogická škola si připomínala
v roce 1980 výročí 75 let od výstavby školy.
Letos škola může slavit 110 výročí. Stavební
práce se blížily k ukončení, škola zatím měla
své učebny ve městě. Škola byla zdařilou stav-
bou vedle Smetanova domu, který ve stejném
roce 1905 zahájil pravidelnou činnost.

Připravil Miroslav Škrdla

Ani čas prázdnin, dovolených a tropických veder
nemohl zabránit, aby si členky Sboru paní
a dívek v Litomyšli nepřipomněly výroční den
ukončení života české vlastenky, buditelky, spi-
sovatelky, vychovatelky mládeže a litomyšlské
občanky M. G. Rettigové (31. 1. 1785 – 5. 8. 1845).
Ač vyrůstala v německém prostředí, zásluhou
svého manžela se stala přesvědčenou a aktivní
vlastenkou a nejlepší kuchařkou své doby.

Vzpomínka na M. D. Rettigovou
V Litomyšli se zúčastnila všech významných kul-
turních akcí a referovala o nich v českém časo-
pise Květy. I když v Litomyšli strávila jen
posledních jedenáct let svého bohatého života,
zanechala zde tak výraznou stopu, že je již
navždy s Litomyšlí spojena. Byla velmi význam-
nou osobností, takže ještě 170 let po její smrti
současná společnost, a občané Litomyšle
zvláště, cítí potřebu si její odkaz připomínat.
Proto tedy i v letošním roce v květnu proběhly
v Litomyšli úspěšně velkolepé gastronomické
slavnosti a uprostřed léta, v měsíci srpnu, ko-
mornější oslava položení květinového věnce
u jejího hrobu na litomyšlském hřbitově.
Dne 5. srpna, právě ve výroční den jejího úmrtí,
se členky Sboru paní a dívek sešly, aby své pat-
ronce vzdaly zasloužený hold a poděkování.
Sbor paní a dívek oslavil v tomto roce již 20 let
své existence a celou tu dobu se hlásí ke stále
živému odkazu této emancipované ženy. A je
dobře, že litomyšlští občané nezapomínají na
své významné osobnosti, které se na její historii
podílely. Alena Martinková,

foto archiv sboru

Celorepubliková organizace NADĚJE oslavila
21. srpna čtvrt století své působnosti. V Litomyšli
se chceme k oslavám s radostí a vděčností
z rozvíjející dobré práce připojit. V sobotu 12. září
od 14 do 17 hodin NADĚJE otevírá dveře široké
veřejnosti. Pro děti bude připraven zábavný pro-
gram. Několik soutěžních stanovišť o ceny a ru-
kodělná dílna. Dospělým nabízíme možnost
nahlédnout do vnitřních prostor a zároveň se
mohou podívat na průřez práce litomyšlské po-
bočky na fotografiích nebo z videoprojekce. 
NADĚJE je v dnešní době poměrně velká orga-
nizace. Na 23 místech České republiky má své
pobočky s různými sociálními službami. Před 25
lety vznikla spontánně, bez předchozího pláno-
vání. Začátky charitativní práce jsou spojeny
s dobrovolnou prací bez peněz na provoz, po-
dávání jídla rumunským uprchlíkům na nádra-
žích nejprve v Praze, později v uprchlických
táborech v Jablonečku u Mimoně a v Bělé pod
Bezdězem.
Dobrovolnická práce přerostla ve zcela profesi-
onální práci. V současnosti NADĚJE provozuje
široce otevřený komplex sociálních služeb.
Konkrétní služby jsou přizpůsobeny různým cí-
lovým skupinám.  Jsou zde zahrnuty programy
pro seniory, mentálně postižené, občany men-
šinového etnika, lidi bez domova, děti, kterým
hrozí sociální vyloučení a další.
Počátek práce v Litomyšli se datuje k roku 1992,
kdy čechoamerická rodina Plchova nabídla pro
sociální práci s dětmi starý dům v ulici Matěje
Kuděje. K jeho využití vedla dlouhá cesta. V roce

1995 začaly za významného finančního přispění
švýcarské organizace Licht im Osten, MPSV
a mnoha dárců stavební práce na celkové re-
konstrukci a dostavbě objektu. Byly vytvořeny
dva samostatné byty pro rodiny, které přijímaly
děti do pěstounské péče, a zázemí k volnoča-
sovým činnostem pro práci s dětmi. Volnoča-
sové aktivity probíhají v nízkoprahovém
zařízení, které tvoří tělocvična, dvě klubovny
a počítačová místnost. Dětem a mladým lidem
v regionu je zde poskytována podpora v osob-
ním životě, aktivizačními, vzdělávacími a vý-
chovnými činnostmi dává prostor být se svými
vrstevníky a umožňuje smysluplně využívat
volný čas. Zároveň je tak odklání od možného
vzniku rizikového chování. 
Víc už ale prozrazovat nebudeme, přijďte se po-
dívat.

Jitka Nádvorníková

NADĚJE slaví narozeniny

Peníze nejsou všechno. Dát kus sebe a toho, co
umím, se může zdát těžší, ale příležitostí je dost
a bývá to nakonec obohacení pro obě strany.
Naši dobrovolníci o tom mohou vyprávět. Zveme
Vás mezi ně. Akreditované dobrovolnické cen-
trum při Farní charitě v Litomyšli registruje už
nyní kolem 40 dobrovolníků, kteří se různým
způsobem podílejí na zlepšení života potřeb-
ných lidí kolem nás, pomáhají pravidelně dětem
či seniorům nebo s námi spolupracují při pří-
pravě a zajištění jednorázových akcí (tradiční Tří-
králová sbírka atd.). 
Nepracujete a rádi byste mezitím pomohli a zí-
skali novou osobní i profesní zkušenost? Chcete

Pomáhejte tím, co umíte!
rozvinout nějaký svůj talent a podělit se o něj?
Máte při práci nebo studiu chuť a čas zkusit
něco nového a poznat nové lidi? Kontaktujte Ja-
kuba Maška (733 741 091, dobrovolnik@lit.cz)
nebo Simonu Machalovou (732 803 709, cha-
rita-kancelar@lit.cz), navštivte naše webové
stránky (http://litomysl.charita.cz/dobrovol-
nicke-centrum/), facebook Dobrovolnického
centra nebo prostě zazvoňte na zvonek farní
charity hlavního vstupu do Lidového domu v Li-
tomyšli. Staňte se naším dobrovolníkem třeba
právě už v novém školním roce 2015-2016 a po-
mozte dobré věci!

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl

FCH Litomyšl pořádá v Lidovém domě

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

2015
začátečníci: 5 lekcí od 19. září                      

mírně pokročilí: 6 lekcí od 24. října

učitel tance Ing. Jan Lexman
pro účastníky obou kurzů

1 lekce zdarma

přihlášky: lidovydum@lit.cz
tel. 731 460 663

www.litomysl.charita.cz
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Po stopách let minulých – díl 45
Dokončení rekonstrukce kostelní věže

SERIÁL

Vyměňovaly se také hlavní trámy věže kostela.

Pohled na nejvyšší bod věže, kde bude kříž kostela.Pohled na zámecký areál Ozdobná kopule pod křížem již doputovala na své
místo.

Zvedání kříže na spodní kulovitou část K přesnému uložení vystoupil na věž autor prací
František Janda.

Pohled k piaristickému chrámu

Hlavní kříž na vrcholu věže kostelaBývalá chlapecká škola po rekonstrukci stále
slouží svému účelu.

Skupina pracovníků, která se podílela na konečné
úpravě.

Úprava kování na hlavním sloupu věžeJistě si všimnete, že tehdejší domov důchodců měl
jinou podobu.

Koncem osmdesátých let se opravovala celá věž
na hlavním kostele města. Rekonstrukcí prošla
celá věž kapitulního chrámu Povýšení svatého

Kříže. Učil jsem v té době na základní škole, a tak
jsem měl průběh prací na dosah a několikrát
jsem se vydal nahoru s fotoaparátem. Zajímavá

reportáž byla doplněna krásným výhledem. 
Připravil Miroslav Škrdla

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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V srpnovém čísle Lilie vyšel článek s názvem:
„Odchyt nutrií říčních na Vodních valech”. Jed-
nalo se v něm o záměru města Litomyšl odchytit
nutrie, které obývají břehy řeky Loučné. Na tento
článek zareagovala svým dopisem paní Petra
Černá, která jej adresovala redakci Lilie, úřední-
kům i vedení města, a dostalo se jí odpovědi.
Mimo jiné v něm píše: „Po přečtení srpnového
vydání Lilie jsem s velkým smutkem a znepoko-
jením zjistila, že jednak bude litomyšlská rodinka
nutrií odchycena, umístěna do útulku pro opuš-
těná zvířata, a také, jak krvelačné šelmy to
vlastně jsou… Nevidím důvod, proč by nutrie ne-
mohly zůstat tam, kde jsou, dělat lidem i nadále
radost... A co třeba jim nechat případně vyrobit
nějakou voliéru, výběh, který zajistí jejich další
„bezpečnost” – a lidé se tak i nadále budou moci
alespoň na chvíli zastavit, zasmát se, zpestřit si
den s dětmi (vnoučaty) a přitom bude zabrá-
něno jejich vámi zmiňovaným případným mate-
riálním i nemateriálním škodám…” 
Na e-mail reagoval vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství městského úřadu v Li-
tomyšli Pavel Jiráň. Ten mimo jiné zdůraznil: „Od-
chyt nutrií je prozatím ve stadiu úvah a návrhu
našeho odboru ve spolupráci s odborem život-
ního prostředí. Vaše a případně i jiné reakce
budou předmětem podkladů pro jednání této
pracovní skupiny. Pokud byste chtěla být jed-
nání účastna, sdělte nám to a my vám ozná-

Odchyt nutrií není ještě vyřešen
míme termín,” napsal mimo jiné Pavel Jiráň paní
Černé. Ve svém textu také vysvětlil, že si někteří
lidé na hlodavce stěžují. Pár z nich se totiž do-
konce vydalo mezi obytné domy. Na žádost ob-
čanů museli být odchyceni městskou policií
a navráceni zpět. V okolí řeky Loučné se za ne-
snědenou potravou, kterou nutriím lidé přinášejí,
stahují potkani. Zde se hledá možnost, jak proti
nim zasáhnout. „Toto, kromě v článku popsa-
ných, jsou nesporné důvody k tomu, abychom
se situací zabývali,” vysvětlil Pavel Jiráň. Ve své
odpovědi zmínil i fakt, že na narušení břehu řeky
Loučné upozorňuje i správce vodního toku. „Na
základě výše uvedeného si však osobně myslím,
že by opatření měla proběhnout tak, jak je uve-
deno v článku, a že jsme dokonce povinni je na
základě platných zákonů provést,” dodal ve-
doucí odboru. Své vyjádření také zaslal členům
pracovní skupiny pro životní prostředí a radě
města. „Důvody samozřejmě chápu a vnímám
i druhou stránku věci. Osobně si však myslím, že
nejlepším řešením by byla regulace počtu těchto
zvířat a ponechání na místě, případně tam, kde
by nikomu neškodila, a lidé by je přitom mohli
dál obdivovat. Asi opravdu to chce je mít pod
kontrolou, aby nám tu nepřerostly přes hlavu,”
reagovala na odpověď z radnice Petra Černá. 
Jak nakonec celá věc dopadne, rozhodne komise
a následně rada města. O konečném řešení vás
budeme informovat.  -pš-

Zájem o program „Křížem krážem
prázdninami" byl velký
Kam s dětmi o prázdninách řeší každoročně řada
rodin. Litomyšl nabízí dětem prvního stupně zá-
kladních škol řešení. Už třináct let pro ně město
Litomyšl prostřednictvím odboru školství a soci-
ální péče připravuje projekt Křížem krážem
prázdninami, který využívá nejen prostory rodin-
ného centra, ale na děti je možné narazit na hřiš-
tích, koupališti, bowlingu... Na každý pracovní den
je zkrátka pro dvě desítky dětí přichystaný zají-
mavý program. Rodiče tak mají jistotu, že je o ně
dobře postaráno, a to i díky pedagogickému do-
zoru. Nejinak tomu bylo o letošních prázdninách.
Projektu využilo kolem osmi set dětí. 
Různorodost a něco nového. To lákalo děti
každý den. Zahrály si nové hry, zpívaly, malovaly,
vařily. Připraveny byly pro ně i venkovní aktivity,
a tak si užily výlety, koupaliště i golfové hřiště.
„Snažili jsme si vymýšlet nové hry, střídali jsme
činnosti. Děti se během prázdnin vrací a některé
i každý rok. To je nejlepší odezva,” řekla Veronika
Jokešová, která se stará o děti už několikátým
rokem. Její slova potvrdily i děti. „Nejvíce se mi
líbilo pečení dortů a sušenek,” poznamenala Ela
Dlouhá z Litomyšle. Příští rok se možná potká
s novými kamarády znovu, a tak prozradila, co
by se jí líbilo. „Dva dny by mohlo být pečení, dva
dny koupaliště a jeden bych chtěla hrát hry,”
řekla s úsměvem. „Děti byly nadšené a mají
spoustu krásných zážitků. Jsem ráda, že tato
možnost existuje. Ne vždy mám volné ruce a ba-
bičky mají čas. Musím chodit do práce,” zhodno-
tila program maminka Martina Soukupová. Na

otázku, zda využije nabídku Křížem krážem
prázdninami i v příštím roce, odpověděla kladně. 
Pohlídat neposedné děti nebylo vždy jednodu-
ché, ale přesto si prázdninové dny s Křížem krá-
žem prázdninami všichni užili. Děti budou moci
vyprávět spolužákům o nových hrách, zážitcích
a mnohé z nich potkaly také nové kamarády.
„Před třinácti lety byla nabídka příměstských tá-
borů mnohem skromnější, než je tomu v součas-
nosti. Chtěli jsme nabídnout rodičům pro jejich
děti další možnost smysluplného trávení prázd-
ninového času, a to se povedlo. Křížem krážem
prázdninami si ihned od prvního ročníku našlo
své příznivce a má je dosud. Ze strany dětí i ro-
dičů slyšíme pouze samé kladné ohlasy. Některé
dny byl o program tak velký zájem, že jsme z dů-
vodu naplněné kapacity museli děti dokonce od-
mítat,” sdělila vedoucí Odboru školství a sociální
péče Městského úřadu Litomyšl Milada Nádvor-
níková. O pravdivosti jejích slov svědčí i fakt, že
v loňském roce program využilo více než osm
set dětí a letos to nebylo méně.

Text a foto Petr Šilar

přijme

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

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

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

tiskaře
• tisk na vícebarvových 

ofsetových strojích B1
• tiskové stroje Heidelberg 

a Komori
• disperzní lakování

Třísměnný provoz po – pá
Nástup možný po dohodě

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

(práce všeho druhu)
• práce elektro – vyhláška 

50 výhodou

Dvousměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

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

www.hrg.cz

Prožijte svůj volný čas s DDM
Společně se začátkem nového školního roku opět
začínají fungovat i zájmové kroužky a kurzy, které
jsou určené nejen pro děti, ale i pro studenty a do-
spělé. V nabídce Domu dětí a mládeže (DDM) Lito-
myšl máme volnočasové útvary, které jsou tradiční
a dlouhodobě oblíbené nebo byly v loňském roce
otevřeny poprvé (např. Žonglování, Vaření, Mažo-
retky, Znakový jazyk, Kroužek mladých elektro-
techniků, Umění šermířské). Zároveň je ale možné
se přihlásit i do těch úplně nových (Moderní tanec,
Mladý hasič, Bojové hry nebo Turistický kroužek).
Celková nabídka pravidelných volnočasových čin-
ností DDM zahrnuje přes 40 zájmových útvarů, ale
nabízíme též programy připravené podle přání kli-
entů na základě individuální domluvy pro třídní ko-
lektivy nebo veřejnost. 
V týdnu od 21.–25. září budou probíhat informa-
tivní schůzky jednotlivých kroužků, kde bude
řešen konkrétní rozvrh, tak aby vyhovoval všem

účastníkům, seznámíte se s vedoucími a dalšími
pokyny k průběhu činnosti. Většina kroužků
zahájí svoji činnost v týdnu na přelomu září
a října. Sledujte, prosím, aktuální časový harmo-
nogram a místa prvních schůzek na www.lito-
mysl.cz/ddm. První dvě úvodní schůzky jsou
nezávazné a zdarma, ale realizace zájmového
kroužku závisí vždy na počtu přihlášených. Při-
hlášky do zájmové činnosti si můžete vyzved-
nout v DDM, v základních školách, v IC nebo na
městském úřadě. 
V sobotu 19. září budeme již tradičně v okolí věže
na Smetanově náměstí při Starodávném jar-
marku, kde návštěvníkům rádi zodpovíme do-
tazy, které se týkají naší činnost, a případně
poradíme s výběrem vhodného kroužku.
Přejeme všem žákům, studentům, ale i rodičům
a také učitelům úspěšné zahájení školního roku.

Josef Štefl, ředitel  DDM
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 5. 9. MUDr. Sláma
Ne 6. 9. MUDr. Sláma
So 12. 9. MUDr. Mikulecká
Ne 13. 9. MUDr. Přichystalová
So 19. 9. MUDr. Paseková
Ne. 20.9. MUDr. Paseková
So 26. 9. MUDr. Přichystalová
Ne 27. 9. lékař neuveden
Po 28. 9. MUDr. Slavík
So 3. 10. MUDr. Paseková
Ne 4. 10. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 9. MUDr. Jung
Ne 6. 9. MUDr. Kopecká
So 12. 9. MUDr. Mareš
Ne 13. 9. MUDr. Papoušková
So 19. 9. MUDr. Pecinová
Ne. 20.9. MUDr. Pešková
So 26. 9. MUDr. Pilařová
Ne 27. 9. MUDr. Filová
Po 28. 9. MUDr. Švábová
So 3. 10. MUDr. Filová
Ne 4. 10. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 9. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 6. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 12. 9. U Nemocnice, 461615617
Ne 13. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 19. 9. U Slunce, 461 612 678
Ne. 20.9. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 26. 9. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 27. 9. Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 28. 9. U Nemocnice 461615617
So 3. 10. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 4. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5.-6. 9. MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. máje 606, tel. 733 152 435
12.-13. 9. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
19.-20. 9. MUDr. Adamec Stanislav
Polička,Hegerova 373, tel. 461 725 987
26.-27. 9 . MUDr. Cacek Stanislav
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
28. 9. MDDr. Čermáková Ivana
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
3.-4. 10. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, Haškova 445, tel. 461724369

ROZPIS SLUŽEB
Dárek dostanou ženy ve věku 45 a více let,
které přijdou počínaje zářím na své první pre-
ventivní mamografické vyšetření na polikliniku
ve Svitavách, a dále pacienti, kteří přijdou na
první vyšetření kostí denzitometrem. Obdrží
poukaz na jednorázovou slevu 15% na nákup
zboží v Ústavní lékárně Litomyšlské nemocnice
a v Lékárně na poliklinice Svitavské nemocnice. 
„Každý den onemocní 19 žen, denně téměř 5
žen svůj boj s touto nemocí prohraje. Pokud se
však nádor podaří zachytit včas, je šance na
úplné vyléčení,” zdůraznila MUDr. Eva Ma-
chová. A tak pokud jste dostala pozvánku na
preventivní vyšetření prsu nebo je vám 45
a více let a ještě jste na tomto vyšetření ne-
byla, můžete se objednat na telefonu 461 531
831 od pondělí do pátku od 8 do 11 hod. Ambu-
lance je umístěna v budově polikliniky ve Svi-
tavách. 
Dalším důležitým vyšetřením, které by – nejen
ženy v tomto věku – měly absolvovat, je vyše-
tření na denzitometru na Oddělení zobrazova-
cích metod ve Svitavské nemocnici. Vyšetření
ukáže, zda pacientky a pacienti nejsou ohroženi
osteoporózou nebo osteopenií, tedy úbytkem
kostní hmoty, což je první předstupeň osteopo-
rózy. Všichni pacienti jsou na základě výsledku
vyšetření následně léčeni nebo odesláni svým
praktickým či odborným lékařem do osteolo-

Odměnou za včasná vyšetření
bude od září poukázka do lékáren

gické ambulance, kde je jim doporučena již spe-
cializovaná léčba, a zůstávají pod kontrolou.
Tato nová vyšetřovací metoda je ve Svitavské
nemocnici pro pacienty k dispozici už více než
dva roky. „U žen s nádorovým onemocněním
prsou nebo vaječníků vysoce stoupá riziko one-
mocnění osteoporózou, proto je potřeba neza-
pomínat na sledování hustoty kostní tkáně.
Lidé s osteoporózou nebo osteopenií mají
křehké kosti a může u nich docházet ke zlome-
ninám páteře nebo končetin i při běžné čin-
nosti. Proto je potřeba včasné zachycení
úbytku kostní tkáně a zahájení léčby,” vysvět-
luje primářka MUDr. Dagmar Zezulová. Dále
jsou osteoporózou ohroženi pacienti s revma-
toidní artritidou, diabetici, ženy ve vyšších vě-
kových skupinách, pacienti se sníženou
mobilitou, pacienti dialyzovaní a dlouhodobě
léčení kortikoidy. 
Standardně jsou vyšetřovány dvě nejvíce zatě-
žované oblasti ze tří možných (bederní páteř,
kyčelní kloub, předloktí), záleží však na klien-
tovi. Toto vyšetření si lidé platí sami, protože jej
nehradí pojišťovna. Vyšetření je bezpečné, ne-
bolestivé, šetrné a nezatěžuje organismus.
Denzitometrie je umístěna v přízemí Svitavské
nemocnice na oddělení zobrazovacích metod.
Další informace získáte a objednejte se na tel.
čísle: 461 569 241. -red-

Litomyšlská nemocnice pořádá ve čtvrtek 24. 9.
den otevřených dveří s mottem „Přátelská ne-
mocnice”. V tento den bude možné vidět ne-
mocnici i z jiné strany, než jste zvyklí jako
pacienti. Program, jehož součástí budou pro-
hlídky vybraných oddělení a ukázky vyšetření,
proběhne od 9.00 do 16.00 hod. Můžete si pro-
hlédnout například lékárnu a její zázemí, radiolo-
gii, gynekologii, rehabilitaci – lůžkovou část,

hematologicko-transfuzní oddělení.  V parku
máme pro vás mimo jiné připraveno měření ni-
troočního tlaku, samovyšetření prsu, kontrolu
znamének, vyšetření hladiny glykémie, preven-
tivní vyšetření nádoru tlustého střeva a koneč-
níku, laickou první pomoc – KPR a další
překvapení.  Přijďte s námi příjemně strávit část
dne. Těšíme se na vás.

Adrián Nemšovský

Den otevřených dveří
v Litomyšlské nemocnici

Dobrovolnice ze společnosti dm drogerie markt,
s.r.o., chodí do Vily Jindra pomáhat pravidelně.
Zvelebují zahradu i prostory vily a šetří nám čas
i prostředky, které bychom na tyto práce museli
vynaložit. Letos jsme je přivítali v rozpálených
letních dnech ve čtvrtek 13. srpna. Pomohly nám
s úklidem po malování a umyly všechna okna.
Za jejich celodenní práci i milý úsměv jim ze
srdce děkujeme!

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl,
foto Ludmila Chadimová

Pracovnice 
drogerie pomáhaly

Celostátní akce Bezpečné klíče
Chcete vědět, zda máte svůj byt, dům nebo
chatu dostatečně zabezpečené? V rámci celo-
státní akce na podporu snížení kriminality si
můžete nechat nyní i v Litomyšli zdarma zkon-
trolovat, jak kvalitní a bezpečné jsou právě vaše
klíče a zda je celková úroveň vašeho zabezpe-
čení dostatečná. Klíčový audit budou provádět
profesionální zámečníci, a to v období od 15. září
do konce října v zámečnictví Šlégr na Smeta-
nově náměstí. 
„Spousta lidí vůbec netuší, v jaké bezpečnostní
třídě se jejich cylindrická vložka, kterou mají
namontovanou ve vstupních dveřích, nachází.

Zkušený zámečník to podle klíče zjistí velmi jed-
noduše,” vysvětluje Jan Hrnčíř, specialista na za-
bezpečení domů a bytů. Bezpečnostní třída je
totiž velmi praktickým měřítkem kvality zabez-
pečení, navíc je i důležitá pro jednání s pojišťov-
nami. Většina z nich vyžaduje minimálně 3. třídu,
aby vám případné škody vzniklé krádeží vůbec
proplatila.  
Celostátní akci Bezpečné klíče organizuje zám-
kařská společnost ASSA ABLOY, která v Čechách
vyrábí cylindrické vložky pod známou značkou
FAB. Seznam dalších kontrolních míst, kde vám
poradí v otázce zabezpečení, najdete na
www.bezpecne-klice.cz

-red-, foto archiv ASSA ABLOY
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Události ve fotografiích

Kinematograf bratří Čadíků: Po šestnácté do-
razil do Litomyšle Kinematograf bratří Čadíků
a s ním i české filmy. Od 24. do 27. července
mohli diváci zhlédnout filmy: Tři bratři, Hodi-
nový manžel, Vejška a Fotograf. Na Smetanovo
náměstí přijela představit poslední jmenovaný
film i režisérka Irena Pavlásková. Na dobrovol-
ném vstupném se podařilo za čtyři večery vy-
brat třináct tisíc korun, které poputují na
dobročinné účely.

OFF THE WALL JAM vol. 2: Sobotní odpoledne
8. srpna patřilo v litomyšlském bikeparku (vedle
zimního stadionu) příznivcům Freestyle BMX.
Na akci OFF THE WALL JAM vol. 2 přijeli nejlepší
jezdci z celé České republiky. V Litomyšli se
představily čtyři desítky závodníků, kteří počet-
nému publiku ukázali svoje umění. Jezdci na
speciálně upravených kolech soutěžili na pře-
kážkách a U-rampách v disciplínách jako napří-
klad nejvyšší a nejdelší skok, nejlepší jízda
a nejhezčí trik. „Zorganizování této akce je zá-
sluhou náš všech. Vzhledem k úspěchu počí-
táme s třetím ročníkem, který by mohl být zase
o něco zajímavější,” řekl Zdeněk Pešek, který je
Freestyle BMX jezdec a zároveň jeden z orga-
nizátorů pohodového závodění.

Mezinárodní houslové kurzy: V srpnu se usku-
tečnily v Litomyšli již dvacáté mezinárodní hou-
slové kurzy pod vedením profesora Milana
Vítka. Ve Smetanově domě se představili mladí
umělci z České republiky i ze zahraničí. Hous-
listé kromě koncertů ve Smetanově domě za-
hráli také v okolních městech. 

Iva Bittová v Litomyšli: Nepřehlédnutelná po-
stava tuzemské a světové hudební scény Iva
Bittová již podruhé přijala pozvání Hlasohledu
– centra pro práci s lidským hlasem a vedla
o víkendu 15. a 16. srpna dílnu pro skupinu třia-
dvaceti účastníků. Účelem bylo rozezpívat lidi,
otevřít se improvizaci. Přáním pořadatelů bylo,
aby se lidé rozezpívali a vyjadřovali tak své po-
city i jinou cestou než jen slovem. Dílna má tak
trochu charakter i terapeutický, kdy se snaží
lidem pomoci se zbavit bariér a nebát se zpívat.
Prostory zámeckého pivovaru se rozezněly nej-
různějšími překvapivými zvuky nejen lidského
hlasu, ale i libozvučných houslí a africké ka-
rimby. Foto Hana Blažková 

Primátorská hráz ožila: Litomyšl je bohatší
o další sportovní areál. V sobotu 15. srpna bylo
za Primátorskou hrází slavnostně otevřeno
hřiště pro fotbalgolf a zároveň odehrán první
turnaj. Toho se zúčastnilo sedmdesát devět
hráčů a hráček z celé České republiky, mezi nimi
i bývalý sportovní komentátor Pavel Zuna. Fot-
balgolf se hraje s fotbalový míčem a hráči mají
za úkol jej dopravit na předepsaný počet kopů
do jamky, kterých je na hřišti celkem osmnáct.
Hru zpestřují překážky přírodního i umělého
charakteru. Litomyšlské hřiště je teprve třetí
v České republice, které je koncipované podle
pravidel Světové fotbalgolfové asociace.
V praxi to znamená, že se v Litomyšli bude
moci hrát Česká fotbalgolfová liga a meziná-
rodní soutěže. Více podrobností naleznete na
www.fotbalparklitomysl.cz.

Letní orchestr mladých: Závěrečný koncert
soustředění Letního orchestru mladých 2015 se
uskutečnil v sobotu 22. srpna od 19 hod. v kos-
tele Povýšení sv. Kříže. V programu zazněly
slavnostní Fanfáry z opery Libuše a symfonická
báseň Vltava z Mé vlasti od Bedřicha Smetany,
dále „Nedokončená" symfonie Franze Schu-
berta a Serenáda pro komorní orchestr H199
Bohuslava Martinů. Letní orchestr mladých,
který spojuje hudební nadšence, studenty
a profesionály, Litomyšl hostila od 15. do 23.
srpna. Dirigentského vedení se ujal Vojtěch
Spurný.

Litomyšlský pivní festiválek osvěžil i pobavil:
Kapely z Litomyšle a okolí, soutěže a hlavně pě-
nivý mok. Řeč je o Litomyšlském pivním festi-
válku, který se v sobotu 8. srpna uskutečnil již
pošesté na Toulovcově náměstí. Stejně jako
v minulých ročnících si návštěvníci mohli koupit
festivalovou skleničku o objemu 0,2 l a s ní pak
ochutnávat co možná nejvíce pivních vzorků
z regionálních pivovarů.

Noční prohlídky na zámku: Návštěvníci lito-
myšlského zámku se v sobotu 15. srpna ocitli
v roce 1798. Přesněji v předvečer slavnosti
a otevření zámeckého divadla. Při nočních kos-
týmovaných prohlídkách se mohli setkat s pří-
snou hraběnkou Marií Františkou z Hohenfeldu,
jejím manželem Josefem z Waldstein-Warten-
bergu a mnoha dalšími historickými postavami.
Noční prohlídky se konaly také 29. srpna
v rámci akce Hradozámecká noc 

Nedělní posezení s hudbou: Odpolední piknik
za Smetanovým domem s kapelou The Night's
Joy přilákal početné publikum. V neděli 9. srpna
si mohli návštěvníci koncertu pod širým nebem
poslechnout rockové pecky ze šedesátých
a sedmdesátých let.
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Krátce

Toulovcovy prázdninové pátky
pomáhají dětem! 
Již od roku 2000 se v Litomyšli bavíme
a zároveň pomáháme dětem. Tak zní
podtitul známé celostátní sbírky Po-
mozte dětem, kterou spravuje Nadace
rozvoje občanské společnosti.    
Také v rámci letošního sedmnáctého
ročníku Toulovcových prázdninových
pátků jste házeli do kasičky kuřátka
Pomocníčka drobné i větší peníze.
Celkem bylo během devíti prázdnino-
vých pátků vybráno úctyhodných 36
904 Kč. Za sebou máme celkem již ne-
uvěřitelných 149 Pátků, během kterých bylo vy-
bráno téměř 575 tisíc Kč!  
Děkujeme vám, že i v době, kdy máte někteří
tzv. hlouběji do kapsy, jste ochotni pomáhat
těm, kteří se nemají tak dobře jako vy!  
Nadace rozvoje občanské společnosti rozděluje

každoročně výtěžek sbírky v rámci ve-
řejného výběrového řízení. Peníze jsou
určeny pro neziskové organizace po-
skytující různé druhy služeb a pomocí
dětem do 18 let, žijícím v České repub-
lice. Uzávěrka pro podání žádostí na
podporu individuálních projektů byla
stanovena na 15. října 2015 a 15. února
2016.  
Pravidla a podmínky přidělování do-
tací naleznete na www.pomoztede-
tem.cz nebo na www.nros.cz.

Věříme, že jste si letošní léto na Špitálku užili
a již teď se těšíme na viděnou první pátek
o prázdninách 2016. 

Za organizátory Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

 Železniční trať z Chocně do Litomyšle má
být opravena a modernizována. V plánu je
mimo jiné rekonstrukce staničního zabezpečo-
vacího zařízení ve Vysokém Mýtě a traťového
úseku Cerekvice – Litomyšl. Úpravy by měly
také zvýšit rychlost na trati, kde teď můžou
vlaky jezdit maximálně 60 kilometrů v hodině
a na mnoha místech ještě méně. Stavět by se
mělo začít nejdříve v roce 2017.

 Bylo nebylo u hasičů…tak znělo zadání lite-
rární soutěže, kterou vyhlásilo generální ředi-
telství Hasičského záchranného sboru České

republiky. Na pohádkové téma mohli zasílat
příspěvky dospělí i děti. Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje vyhlásil krajské kolo
této soutěže. K profesionálním hasičům dora-
zilo celkem třicet čtyři příspěvků a vybrat ty
nejlepší nebylo vůbec jednoduché. V kategorii
žáků ze základních škol uspěla Bohdana Mety-
šová z Kornic, když obsadila druhé místo. Její
výtvor „Bylo nebylo u hasičů” si můžete přečíst
na webové stránce: www.hzscr.cz/clanek/vy-
hodnoceni-literarni-souteze.aspx

 V současné době tým památkářů připravuje
podklady pro získání dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu pro ob-
novu památek. Záměrem je čerpat peníze
v souladu s Úmluvou o ochraně světového

kulturního a přírodního dědictví. Žádost je
nutné podat do jara příštího roku. Litomyšlský
zámek se ocitl mezi čtyřmi projekty, o které
budou památkáři žádat se zvláštní prioritou.
Další jsou Vimperk, Karlštejn a Pernštejn. Ná-
rodní památkový ústav se stará celkem o 103
podobných areálů.

 V sobotu 8. srpna si v Dolním Újezdu pomě-
řilo své síly 27 týmů v sedmačtyřicátém ročníku
Her bez katastru. Své želízko v ohni měla i Li-
tomyšl a rozhodně se v silné konkurenci ne-
ztratila. Družstvo obsadilo 5. místo. Vítězem se
stal tým z Poříčí u Litomyšle. 
Soutěže byly rozděleny do dvou částí. Tu zá-
kladní absolvovala všechna družstva, ve finále
řádilo už jen 12 nejlepších. V základní části sou-
těžící zaujala čtvrtá disciplína aneb sazečsko-
sklízecí stroj podle Újezdských, kdy čtyři
členové týmu nesli žok, ve kterém seděl pátý
soutěžící a sázel brambory. Na konci dráhy se
„sazeč" vyměnil za „sběrače" a všech 28 bram-
bor musel posbírat zpět do pytle.
Hry bez katastru se konají na východě Čech
dvakrát do roka, v netradičních disciplínách
soutěží pětičlenná družstva měst a obcí. V létě
2016 bude Hry bez katastru hostit vítězné Po-
říčí. Jejich zimní protějšek se uskuteční v Pří-
vratu příští rok v únoru. 

 Společnost Invest Real Servis, která je pro-
vozovatelem Sportcentra v Líbánkách, již v mi-
nulosti avizovala, jak hodlá vylepšit tento
sportovní areál. Jedním z bodů na seznamu
byla výměna bowlingové technologie včetně
interiéru a zázemí. Po nedávném odvozu sta-
rého bowlingu se však v konstrukční jámě ob-
jevila voda. Podle předběžných informací jde
o poškozenou izolaci proti zemní vlhkosti.
Město Litomyšl nyní celou záležitost řeší jako
opravu svého majetku. Více informací vám při-
neseme v říjnovém vydání Lilie.  



2. 9. St 20.00 Wednesday Special - středeční taneční párty, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841
3. 9. Čt 9.00 Výklady karet - Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
4. 9. Pá 21.00 Jack Daniels Fire Night - největší klubové hity a Jack Daniels v akci, dj Hamry, vstup 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

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

21.00 Houseland - rezidenční house párty - djs Martez Ortega, Glenn, Leon, Yoppa Parrot, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Oldies párty 90.-90. let - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

6. 9. Ne 9.00 Dětský den - bohoslužby, společný oběd, putování za odkazem rabiho Cohna, táborák • evangelický kostel  tel. 736 539 144
15.00 Dernisáž výstavy „Obrazové příběhy M. Marešové" - s komentovanou prohlídkou s kurátorkou M. Pachmanovou • dům U Rytířů tel. 461 614 765

7. 9. St 20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841
9. 9. St 17.30 Numerologie vztahů aneb Jak si najít toho pravého – přednáška Aleny Vrškové Zoubkové • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
10. 9. Čt 9.00 Numerologická poradna - Alena Vršková Zoubková, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

14.00 Škola nás baví - čtení a vyprávění babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068
11. 9. Pá 14.00-20.00 Shopping Day - nová kolekce autorského oblečení pro podzimní sezónu 2015 • Ateliér Laura Jonas tel. 605 760 161 

16.00  Litomyšl bez průtahu – vernisáž výstavy studentských prací Letní školy architektury • zámecká jízdárna   tel. 727 878 444
17.00 Vernisáž výstavy Výtvarná Litomyšl ´15 • dům U Rytířů tel. 461 614 765

20.00 Tři sestry - koncert, afterpárty, vstupné 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Commercial party - komerční hity, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841

12. 9. So 10, 11 a 14.00 Smetanův dům jak ho neznáte - komentované prohlídky zákulisních prostor, vstup volný • Smetanův dům tel. 461 613 239
10.00-21.00 IV. Litomyšlské vinobraní 2015 - cimbálová muzika Mládí z Čejče, kapela Mariachi Espuelas, vstup volný • Smetanovo nám. tel. 777 846 907

13.00 10. Fish fest - rybí hody open air, vystoupí Volnost, Machos Burritos, J.Vaníček a Kupolet, vstup volný • zahrada hospody Na Kopečku tel. 774 254 265
14.00-17.00 Naděje slaví narozeniny - den otevřených dveří, zábavný program pro děti, výstava • Naděje tel. 775 868 101

15.00 Komentovaná prohlídka Městské obrazárny - s odborníkem na reg. historii a umění S. Vosykou a Z. Tomanovou • městská obrazárna tel. 461 614 765
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

18.00-23.00 Tančírna na návrší - tentokrát s živou hudbou, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar tel. 727 878 444
18.00-24.00 Mimořádný večerní provoz Dětského programu • Dětský pavilon, Bludiště historií zámku tel. 727 878 444

21.00 Oldies Special - dj Ass, hity 90. let, živě vystoupí populární bubeník Mika Ronos, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22.00 Retro párty 80.-90. let - dj Milhaus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

13. 9. Ne 14.00-18.00 Svatováclavské odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje hudební skupina Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 Pohádky o mašinkách - divadelní představení pro rodiče s dětmi, divadlo Tramtarie Olomouc, 70 Kč • Smetanův dům  tel. 461 613 239
15.00 Speciální prohlídka domu U Rytířů - prohlídka obvykle nepřístupných míst • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Forum 2000: Digitální demence - panelová diskuse • zámecký pivovar tel. 727 878 444

14. 9. St 20.00 Wednesday Special - středeční taneční párty, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji   tel. 777 802 841
15. 9. Út 15.00-17.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum  tel. 739 627 214

16.00  Férový piknik –  fair trade občerstvení zajištěno, deky s sebou  • Klášterní zahrady     tel. 461 612 385
19.00 Nathaniel Filip: Recitál šansonu a slavných melodií - koncert, vstupné dobrovolné • Husův sbor  tel. 724 704 977

17. 9. Čt 17.00 KJČ: Památky z odvrácené strany - přednáška bývalé předsedkyně kroužku pí A. Randákové • restaurace U Slunce - salonek   tel. 461 612 068
18. 9. Pá 19.00 MSL: Peklo - Dantovské variace - divadelně-taneční představení souboru 420People a herce D. Prachaře • Smetanův dům tel. 777 010 250

20.45 MSL: Hold Bedřichu Smetanovi • Smetanovo náměstí tel. 777 010 250
21.15 MSL: Vernisáž výstavy fotografií Face2Art • Smetanův dům tel. 777 010 250

21.30 MSL: Literární kavárna Face2Art - autor. čtení a hudební vystoupení laureátů soutěže projektu www.face2art.cz • Smetanův dům tel. 777 010 250
21.00 Ladies Night - oblíbená noc, kterou opět věnujeme všem dámám, dj Ass, vstupné 70 Kč/dámy zdarma • Dance Club U Kolji   tel. 777 802 841
22.00 Music párty - dj Magdi-da, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 9. So 8.00-11.00 Bazar zimních sportovních potřeb - příjem věcí v Pá 18. 9. 16-19 hod., výdej v So 11-13 hod. • sokolovna
8.00-17.00 Starodávný jarmark - tradiční řemeslný trh, doprovodný hudební program na podiu • Starodávný jarmark     tel. 775 653 315
8.00-17.00 Výstava drobného zvířectva - drůběž, holubi, králíci a exotické ptactvo • zastřešený areál za aukční halou

9.30 MSL: Quentin: stát se legendou - divadlo Vydýcháno • Smetanův dům tel. 777 010 250
14.00 MSL: Zahradní slavnost - série hudebních a tanečních vystoupení • Klášterní zahrady tel. 777 010 250
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Taneční kurz pro dospělé - začátečníky - 1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 MSL: Jiřinkový ples - hraje Black Band • Smetanův dům tel. 777 010 250
21.00 Kiss Party - noc plná zábavy, soutěží a skvělé komerční hudby, dj Capisto, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji   tel. 777 802 841
22.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

20 .9. Ne 10.30 MSL: Jan Matěj Rak - Ježkovy vwoči - koncertní hold životu a dílu skladatele Jaroslava Ježka • Smetanův dům tel. 777 010 250
14.00 Komentovaná prohlídka výstavy „To nejlepší z depozitáře MěG v Litomyšli" - s kurátorem M. Šimkem • mětstská obrazárna  tel. 461 614 765
17.00 Koncert Mladá Praha - v rámci koncertu budou uděleny Ceny města Litomyšle, vstup volný • Smetanův dům - malý sál tel. 461 613 239

21. 9. Po 9.00 Výklady karet - Emílie Didi Bertová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví   tel. 461 612 667
20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

22. 9. Út 15.30 Hvězdy filmového plátna - přednáška Mgr. Jany Kroulíkové • denní stacionář tel. 461 312 412
19.00 Koncert skladeb pro hoboj, flétnu a kytary • Husův sbor                                                            tel. 724 704 977

24. 9. Čt 9.00-16.00 Přátelská nemocnice - den otevřených dveří v Litomyšlské nemocnici tel. 461 655 111
14.30 LU3V: Nepravé dveře. Brána z Onoho světa - přednáší Mgr. Veronika Dulíková • Lidový dům   tel. 603 140 109
16.00 Květinová show - květinové modely a originální svatební kytice, květinové šperky aj., vstup volný • Klášterní zahrady tel. 775 558 223
19.30 539. LHV: Édith Piaf: Mon Amour - koncert, účinkuje Trio Esprit, 200 Kč • Smetanův dům  tel. 461 613 239

25. 9. Pá 16.00-20.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum tel. 739 627 214
21.00 Oldies party - výběr hitů 90.let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji   tel. 777 802 841

26. 9. So 17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 3. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům  tel. 461 619 183
20.00 Taneční kurz pro dospělé - začátečníky - 2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Commercial party - taneční hity a Dash J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 777 802 841
22.00 Music mix - dj Negr, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

28. 9. Po 10.00-12.00 Seminář znakové řeči pro batolata - komunikace s ještě nemluvícím dítětem • rodinné centrum tel. 739 627 214
14.00-19.00 Správná manipulace s novorozenci a malými dětmi - informace a praktické cviky • rodinné centrum tel. 739 627 214

29. 9. Út 15.00-17.00 Poradna o vývoji dětí do 1 roku - psychomotorika, manipulace, praktické cviky • rodinné centrum tel. 739 627 214
19.30 Luboš Andršt Blues Band - koncert ke 35. výročí kapely, stolová úprava, občerstvení zajištněno, 200 Kč • Smetanův dům   tel. 461 613 239

30. 9. St 10.00 Babí léto - pořad pro maminky a děti z Rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Údolím Rýna, Mosely a Loiry - cestopisné vyprávění s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Studentská jízda - vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Wednesday Special - středeční taneční párty, dj Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

v Litomyšli v září 2015?



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM
Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St 2. 9.  Nesmrtelný - film USA, 110 min., T., 110 Kč
Čt 3. 9.  Dokument v kině: Rytmus sídliskový sen - film SR, 90 min., 120 Kč
Pá, So 4., 5. 9.  Hitman: Agent 47 - film USA,  96 min., T., 110 Kč  
Ne 6. 9.  Daleko od hlučícího davu - film VB / USA, 120 min, T., 90 Kč 
Út, St 8., 9. 9.  Bojovník - film USA, 120 min., T., 100 Kč
Čt 10. 9.  We are your friends - film USA, 95 min., T., 110 Kč
Pá, So 11., 12. 9.  Kurýr: Restart - film Francie, 100 min., T., 110 Kč
Ne 13. 9.  Domácí péče - film ČR, 92 min., 100 Kč
Út 15. 9.  Tosca - opera v kině, 250 Kč
St, Čt 16., 17. 9.  Ganster ka - film ČR, 100 min., 120 Kč
Pá 18. 9. Labyrint: Zkouška ohněm - film USA, 120 min., T., 110 Kč
So 19. 9.  Labyrint: Zkouška ohněm ve 3D - film USA, 120 min., T., 140 Kč
Ne 20. 9.  Love - film Francie, 130 min, T., 80 Kč
Út 22. 9.  Bláznivá dovolená - film USA, 100 min., T., 110 Kč
St 23. 9.  Iracionální muž - film USA, 100 min., T., 100 Kč
Čt 24. 9.  FK: Vynález zkázy /Projekt 100/ - film ČR, 85 min., 70 Kč
Pá 25. 9.  Everest - film USA / VB, 125 min., T., 120 Kč

So 26. 9.  Everest ve 3D - film USA / VB, 125 min., T., 140 Kč
Ne 27. 9.  Sinister 2 - film USA, horor, 110 min., T., 110 Kč
Út 29. 9.  Večer pro dámy: Věčně mladá - film USA, 115 min., T., 110 Kč
St 30. 9.  Dárek - film USA, 110 min, T., 110 Kč
Čt  1. 10. Dokument: Amy - film VB, 130 min., T., 80 Kč
Pá, So 2., 3. 10. American Ultra - film USA, 110 min., T., 110 Kč
Ne 4. 10. Nenasytná Tiffany - film ČR, 90 min., 90 Kč

KINO SOKOL DĚTEM
Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 5. 9.  Mimoni ve 3D - film USA, animovaný, 90 min., 130 Kč
Ne 6. 9.  Mimoni - film USA, animovaný, 90 min., 100 Kč
So 12. 9.  V hlavě ve 3D - film USA, animovaný, 102 min., 130 Kč
Ne 13. 9.  V hlavě - film USA, animovaný, 102 min., 80 Kč
So, Ne 19., 20. 9.  Barbie Rock´n Royals - film USA, animovaný, 90 min., 100 Kč
So 26. 9. Mune - Strážce měsíce ve 3D - film Francie, anim., 90 min., 130 Kč
Ne 27. 9.  Mune - Strážce měsíce - film Francie, animovaný, 90 min., 110 Kč
So, Ne 3., 4. 10.  Uuups! Noe zdrhnul... - film Něm. / Belgie / Lucemb. / Irsko, 85 min., 90 Kč

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 19. 9.)
do 25. 9. Odkaz I.: Výtvarné umění 20. století - výstava • Antik Hotel Sofia Litomyšl
do 6. 9. Obrazové příběhy Milady Marešové - reprezentativní výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. To nejlepší z depozitáře Městské galerie v Litomyšli • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 28. 9. Frant. Janda: Ohlédnutí 1960–1980 - výstava • White Gallery Osík • So-Ne 13-17 nebo po telefonické domluvě: 604 203 145 
do 30. 9. 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 4. 9. Moje zážitky z prázdnin - literární a výtvarná soutěž, v Po 21. 9. vyhlášení výsledků • městská knihovna • ve výpůjční době
do 6. 9. Václav Cigler, Michal Motyčka - Projekty 2003-2015 - výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9.  Architektonické prohlídky Od pískovce k laminátu • začátek v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže • So a Ne od 15.00
do 30. 9.  Dětský program na zámeckém návrší - interaktivní zastavení v jednotlivých objektech na zámeckém návrší • denně 10-18
do 25. 9. Literární výročí - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 3. 9. do 4. 9. Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století - určena nejenom pro sociální pracovníky • zámecký pivovar 
od 5. 9. do 6. 9. Stavebně-historické prohlídky zámku - nutná rezervace předem na tel. 461 615 067 • zámek • vždy od 11.00 a 14.00  
od 11. 9. do 20. 9. Tradiční jídla první republiky • hotel Aplaus • od 11.00
od 11. 9. do 20. 9. Zvěřinové speciality - pokrmy z daňka, muflona, srnce, jelena, kance a bažantů • restaurace U Kolji • od 11.00
od 11. 9. do 12. 9. Večerní architektonické prohlídky • zámecké návrší • od 20.00 a 23.00
od 12. 9. do 13. 9. EHD: Dny otevřených dveří památek - zdarma nebo za výhodné vstupné budou otevřeny vybrané památky v Litomyšli, bohatý doprovodný program
od 12. 9. do 13. 9. Medový víkend • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00
od 12. 9. do 3. 10.  Litomyšl bez průtahu – výstava studentských prací Letní školy architektury • zámecká jízdárna • denně 10-18 (s výjimkou 20.-26. 9. a 1. 10.)
od 12. 9. do 4. 10. Architektonické prohlídky • zámecké návrší • So 12. 9. od 10.00 a 15.00, Ne 13. 9. od 15.00, So 3. 10. od 11.00 a 15.00, Ne 4. 10. od 13.00
od 12. 9. do 1. 11. Výtvarná Litomyšl ´15 - výstava výtvarníků z Litomyšle a jejího okolí • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
od 18. 9. do 20. 9. Ženský kruh – mandala - prožitkový víkend s Emilií Didi Bertovou • Faltysovo knihkupectví  
od 19. 9. do 15. 11. Krátké chladné zbraně z 19. a 20. století ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky a Václava Macha - výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 21. 9. do 25. 9. Týden schůzek v DDM - první informativní schůzky jendotlivých kroužků, více info na tel. 461 615 270 • dům dětí a mládeže   
od 2. 10. do 5. 10. ArchiMyšl - oslava světového dne architektury • podrobný program v tomto čísle Lilie na str. 8
od 3. 10. do 15. 11. 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli. Architekti Václav Babka, Radko Květ, Zdeněk Sendler - výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 3. 10. do 4. 10. Škola výkladu mariášových karet Jany Skálové - 1. a 2. část • Faltysovo knihkupectví • So 13-18 a Ne 10-17  

2. 10. Pá Oslava 110. výročí pedagogické školy - podrobnosti o programu v samostatném článku v Lilii • více míst v Litomyšli tel. 461 615 705 
9.00 Výklady karet – Jana Skálová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
17.00 Vernisáž výstavy „Architekti V. Babka, R. Květ, Z. Sendler. 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli” • terasy regionál. muzea tel. 461 615 287

20.00 Dirty Way + Narušené spojení + TMZTM - koncert, afterpárty, vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 10. So 15.00 Orion-Taurus Trans Motoshow - motokrosové týmy, výstava motocyklů, autogramiáda, zazpívá M. Maxa • Toulovcovo náměstí

17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 4. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Poletíme? + Mucha - koncert, afterpárty, vstupné 190 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 10. Ne 14.00 Veselá trojka - koncert známé kapely z TV Šlágr, vstupné 170 - 190 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183

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 10.00-15.00 Út-Ne 9.00-16.00

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.
Nově v prodeji: Stolní a nástěnné kalendáře 2016. 

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na pře-
lomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho do-
předu na www.litomysl.cz.

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

Litomyšlské hudební večery 2015/2016
Připravili jsme pro vás pestrou nabídku koncertů
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. Le-
tošní 100. výročí narození světoznámé francouz-
ské šansoniérky Edith Piaf si připomeneme
koncertem multiinstrumentálního tria Esprit,
který se bude konat 24. září ve Smetanově domě
v Litomyšli. Na koncertě zazní nejznámější písně
královny šansonu. Trio Esprit se vám představí
ve složení: Markéta Mazourová, Petra Červin-
ková, Eliška Hurábová.
Další příjemný večer můžete strávit 14. října ve
Smetanově domě ve společnosti komorního vo-
kálně- instrumentálního souboru ReBelcanto.
Koncert bude složený ze známých spirituálů,
francouzských šansonů a melodií z muzikálů My
Fair Lady, Hair a West Side Story. 
V tomto roce oslavil vynikající kytarista a skla-
datel Štěpán Rak 70. narozeniny, v rámci nichž
se rozhodl uvést svůj nový cyklus skladeb na-
zvaný Cesta do pohádky. Je pro nás velkou ctí,
že jeho přání bylo oslavit své narozeniny také
v Litomyšli. Jeho koncert se uskuteční 9. listo-
padu ve Smetanově domě 
Po novém roce se můžete těšit na pořad Tango
argentino – dokonalé spojení temperamentu
a vášně s uměleckým hudebním mistrovstvím.

V projektu se představí pětice vynikajících in-
strumentalistů Escualo kvintetu – Jakub Jedlin-
ský – akordeon, Vít Chudý – housle, Petr Beneš
– el. kytara, Ivan Vokáč – klavír a Jan Prokop –
kontrabas. Koncert se bude konat 29. února ve
Smetanově domě.
Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová
a Vilém Veverka na svém prvním společném
koncertě, ukázalo se, že došlo k jednomu z nej-
šťastnějších hudebních spojení na české scéně.
Unikátní kombinace harfy a hoboje přinesla do-
posud málo vídané možnosti, a to na poli ko-
morní i koncertantní hudby. V jejich podání
uslyšíme 16. března ve Smetanově domě
skladby M. Ravela, C. Debussyho, C. Salzeda
a dalších.
Litomyšlský symfonický orchestr si pro svůj kon-
cert 27. dubna připravil program složený z po-
pulárních valčíků a operetních melodií. Koncert
se bude konat ve Smetanově domě.
Sezónu Litomyšlských hudebních večerů završí
25. května soubor Collegium C+M Hradec Krá-
lové. Jako sólista vystoupí houslista Jiří Vodička.
Na koncertě zazní Čtvero ročních dob A. Vival-
diho, skladby P. Breinera, A. Skoumala. 

Jiřina Macháčková

Krátké chladné
zbraně z 19. a 20.
století v muzeu
Výstava Krátké chladné zbraně z 19. a 20. století
ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky a Vác-
lava Macha, která se v Regionálním muzeu v Li-
tomyšli uskuteční od 19. září do 15. listopadu,
představuje vojenské bodáky, bajonety a další
krátké chladné zbraně evropských i zámořských
armád užívané od 19. století do žhavé součas-
nosti. Můžete si prohlédnout přes sto padesát
předmětů ze soukromých sbírek Jaroslava Bry-
šky a Václava Macha, dvou litomyšlských sběra-
telů. Vystavené předměty pocházejí ze čtyřiceti
zemí světa. Krátké chladné zbraně doplní ukázky
dobových palných zbraní, vojenských opasků či
důstojnických šavlí.
Chcete-li se o krátkých chladných zbraních dově-
dět více, zveme vás na komentované prohlídky
výstavy vedené Jaroslavem Bryškou a Václavem
Machem, majiteli exponátů. Komentované pro-
hlídky se uskuteční v neděli 18. října a 15. listopadu
vždy od 15 hodin. Komentované prohlídky nejsou
zvlášť zpoplatněny. René Klimeš

Městská galerie zve na zářijové akce
Zajímá vás současná výtvarná tvorba? Navštivte
Výtvarnou Litomyšl ́ 15 v Městské galerii Litomyšl.
Tato tradiční přehlídka profesionálních i amatér-
ských výtvarníků z Litomyšle a jejího okolí je také
známa pod názvem Salón. Vernisáž se uskuteční
v pátek 11. září v 17.00 hod. v domě U Rytířů a ex-
pozici bude možné zhlédnout do 1. listopadu. 
V prostorách galerie představí svoji tvorbu vý-
razné osobnosti, které se již etablovaly v českém
výtvarném světě, např. Olbram Zoubek, Vero-
nika Bromová, Aleš Lamr, Šárka Hrouzková, ale
také umělci z mladší generace, mezi něž jistě
patří Ondřej Moučka či Nikola Tláskalová. Vý-
stava, na které budou zastoupeny malířské
práce, grafiky, kresby, sochařská díla i fotografie,
tak umožní generační setkání a konfrontaci. Po-
kusí se rovněž prezentovat pestrou a rozmani-
tou podobu současného litomyšlského
výtvarného světa.
Výtvarná Litomyšl vystřídá v domě U Rytířů Ob-
razové příběhy Milady Marešové. Ještě než tato

výstava definitivně opustí prostory galerie,
mohou se s ní návštěvníci rozloučit v neděli 6.
září od 15.00 hod., kdy se uskuteční dernisáž
spojená s komentovanou prohlídkou s kurátor-
kou výstavy Martinou Pachmanovou, význam-
nou historičkou umění. Ta se dlouhodobě věnuje
tvorbě Milady Marešové i gender otázkám ve vý-
tvarném umění. 
Ke konci se chýlí i čas expozice v Městské obra-
zárně ve 2. patře litomyšlského zámku. Dříve
než se tak stane, bude na neděli 20. září od
14.00 hod. připravena komentovaná prohlídka
s kurátorem výstavy Michalem Šimkem. Vzkazy,
které se objevují v návštěvní knize Městské ob-
razárny, dokládají jedinečnost prezentované
sbírky, kterou vlastní Městská galerie Litomyšl:
„Jak se říká – ,klobouk dolů´! Člověk s úctou
a nadšením nad vší tou krásou ani nedýchá!”;
„Výjimečná sbírka – jedna z nejkvalitnějších ga-
lerií v naší zemi!” Výstava je přístupná do 30.
září.                                                                    -red-

Vlastimil 2015-2016
Tuto sezónu zahájil sbor Vlastimil zkoušky již
v srpnu. Hned v sobotu 12. září nás čeká prove-
dení Hubertské mše pro Mysliveckésdružení Lib-
čanská dubina v Libčanech u H. Králové.
Chystáme i setkání litomyšlských sborů a již
v tuto chvíli máme nasmlouváno 5 adventních
koncertů.
V případě, že máte zájem se k nám přidat,
zkoušíme každé úterý od 19.00 hod. v Tu-
nelu. Případné dotazy zodpovíme na emailu
cernalit@gmail.com. Těšíme se na vás.

Za sbor Vlastimil Hana Černá

Řadu let se na Základní škole Zámecká snažíme
vést naše žáky k poznání a pochopení palčivých
problémů naší doby, jako jsou chudoba, sou-
dobé světové konflikty, dětská práce či porušo-
vání lidských práv. V posledních dvou letech
přibyla dvě témata nová – zodpovědná spotřeba
a fair trade. Ačkoliv už pojem fair trade do pově-
domí naší společnosti pomalu vklouznul, stále
se najdou lidé, kteří si jej pletou například s cha-
ritativní činností. Tak tomu ale není. Fair trade je
obchod, který dává lidem ze zemí Afriky, Asie
a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní
prací za důstojných podmínek. Dostávají spra-
vedlivě zaplaceno, jejich děti mohou chodit do
školy, pěstují s ohledem na životní prostředí. 
Věříme, že právě takový by obchod měl být.
Proto vás ve spolupráci s Rodinným centrem Li-
tomyšl a Rettigovkou zveme na druhý ročník Fé-
rového pikniku v Klášterních zahradách, který se
uskuteční 
15. září od 16.00 hodin. Kromě informačních ma-
teriálů o fair trade, fairtradové kávy a čaje pro
vás budou připraveny pochoutky z lokálních su-
rovin od Rettigovky. Díky Rodinnému centru se
nudit nebudou ani vaše děti, které dostanou
k dispozici nejrůznější hry. A pokud se chcete
pochlubit nějakými vlastními pochoutkami (nej-
lépe z lokálních či fairtradových surovin), bu-
deme jen rádi. Je to přece piknik! Tak tedy 15. září
ve čtyři odpoledne v Klášterkách. A kdyby náho-
dou pršelo, nic se neděje. Sejdeme se ve stej-
ném čase v prostorách Rodinném centra
v Litomyšli. Těšíme na vás!

Za ZŠ Zámecká Stanislav Švejcar

Férový piknik 
opět v Klášterkách



20

Do Litomyšle přijede začátkem října vzácná náv-
štěva. Teologického semináře určeného hlavně
pro kazatele se zúčastní jako lektor Berhard Ro-
then. Farář švýcarské evangelické církve (Zwei-
simmen, Basilej, Hundwill) je činný v oblasti
vzdělávání kazatelů a mládeže. V nedávné době
vyšla jeho monografie o farářském úřadu či ana-
lýza krize evangelických církví.  Vedle teologie
se věnuje tématům švýcarských duchovních
dějin. Tématem setkání v Litomyšli 1. a 2. října je:
„Bible v teologii, společnosti a sborové praxi od
reformace dodnes.”  Setkání pořádá Evangeli-
kální teologický seminář v Praze. V neděli 4. října
bude farář Rothen kázat v Novém kostele Církve
bratrské v 10 hodin při pravidelné bohoslužbě. 

-red-

Seminář povede
farář ze Švýcarska

Litomyšlská Univerzita 3. věku (U3V) se od aka-
demického roku 2015/2016 stává pobočkou Uni-
verzity 3. věku při Univerzitě Pardubice.
Ta uznala, že splňujeme požadavky Asociace
univerzit třetího věku České republiky, a proto
se můžeme stát pobočkou regulérní univerzity
třetího věku při vysoké škole. Pro naše stálé
posluchače nedojde k žádné velké změně, pouze
budou muset vyplnit novou přihlášku.
U3V jsou součástí celoživotního vzdělávání, po-
skytují seniorům vzdělání na nejvyšší možné
(univerzitní) úrovni. Vzdělávání má charakter
osobnostního rozvoje, ne profesní přípravy,
a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. 
Studium na Univerzitě 3. věku při Univerzitě

Pardubice, pobočka Litomyšlská Univerzita
3. věku (LU3V) je určeno lidem od 50 let. Matu-
ritní zkouška je pro studium v rámci této formy
celoživotního vzdělávání výhodou, není ale pod-
mínkou. Přijetí ke studiu není také vázáno na
žádné přijímací zkoušky.
Podmínkou přijetí ke studiu je odevzdání vy-
plněné přihlášky a zaplacení školného – 200
korun za semestr. Program zimního semestru
s názvem „Nové objevy ve starém Egyptě”: 24.

Univerzita třetího věku 
zve na přednášky o Egyptě

září – Nepravé dveře. Brána z onoho světa –
přednáší Mgr. Veronika Dulíková, 15. října –
Egyptská kniha mrtvých a posmrtný soud –
přednáší doc. ThDr. Jiří Janák, Th.D., 29 října –
Nové objevy na pyramidové nekropoli v Abúsíru
– hrobka královny Chentkaus III. – přednáší
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., 12. listopadu –
Princezna Šeretnebti a její rodina – přednáší
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D., 26. listopadu –
Nejnovější české nálezy v egyptských šachto-
vých hrobkách z 1. tis. př. Kr. – přednáší
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. Přednášky se
konají v Lidovém domě a začínají vždy ve 14.30
hodin. V doprovodném programu je připraven
i zájezd 13. října.
Přihlášky jsou k dispozici od 24. srpna v čítárně
Městské knihovny Litomyšl, tamtéž můžete
zaplati i školné. Přihlášku si můžete stáhnout
na webových stránkách knihovny http://lito-
mysl.cz/knihovna/
Bližší informace můžete směřovat a dotazy po-
sílat na:  Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor
LU3V, Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo
nám. 50, 57001 Litomyšl, 461 612 068, 603 140
109, peknikova@knihovna.litomysl.cz

Iva Pekníková

Bazar zimních
potřeb
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. 9. 2015 Bazar zimních sportov-
ních 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. 9. od 16.00
do 19.00 hod. Samotný prodej vypukne v sobotu
19. 9. od 8.00 do 11.00 hod. Výdej věcí je v sobotu
od 11.00 do 13.00 hod. Vklad 10,-/ks.          -red-

POZVÁNKY 

SLOVO, GESTO, TÓN
Mladá Smetanova Litomyšl 2015
Proč je Litomyšl významné město
na kulturní mapě Evropy, ví každý
milovník opery. Pro mladé lidi z celé
ČR se ale stává vždy v druhé polo-
vině září také místem setkání.
Přijíždějí kvůli festivalu Mladá Sme-
tanova Litomyšl a nacházejí rozma-
nitou programovou nabídku hudby, divadla,
tance, filmu a výtvarného umění a také dobré
přátele svého věku.
42. ročník největšího festivalu Hudební mládeže
ČR si dal téma „Slovo, Gesto, Tón” a nabídne od
16. do 19. září mladému publiku i divákům z Li-
tomyšle kompilaci skvělých interpretů i neobvy-
klého repertoáru. Skutečnou raritou je
inscenace herce Davida Prachaře a taneční for-
mace 420people, která hned v pátek večer před-
staví divákům klasický text Dante Alighieriho
Peklo v neobvyklém zpracování díla na pomezí
hereckého a tanečního projevu s nápaditými hu-
debními impresemi.
Celou sobotu se bude prolínat divadlo, hudba,
tanec v podání mladých interpretů i ostřílených
matadorů v prostorách Smetanova domu i na
Zahradní slavnosti v Klášterních zahradách. 
Muzikálové kostýmy a smysl pro eleganci se
přetaví do klasického Jiřinkového plesu, kde

mladí účastníci festivalu budou
tančit na jazzové standardy
i úpravy známých filmových melo-
dií. Kytarista Jan Matěj Rak je oblí-
benou stálicí mladého i vyzrálého
obecenstva a v nedělním matiné
představí skladby a písně Jaroslava

Ježka v koncertním pořadu Ježkovy Vwoči.
Během festivalu určitě nezapomene Hudební
mládež na nejmenší děti Litomyšle, na které
čeká už ve středu hudební pohádka Velký výlet
o cestě za radostí a bezpečím.
Studenti středních škol Litomyšle se setkají ve
čtvrtek dopoledne se světem rytmů a perkus-
ních nástrojů v podání Markéty Mazourové,
která je přední evropskou virtuoskou na více než
sto bicích nástrojů od melodické marimby až po
magický tam-tam.
Téměř všechny programy se letos budou ode-
hrávat ve Smetanově domě, kde se v pátek také
uskuteční vernisáž fotografií a Literární kavárna
projektu virtuální galerie mladých tvůrců
Face2Art.cz
Kompletní program festivalu najdete na webu
www.hudebnimladez.cz a na plakátech. Hudební
mládež ČR Vás srdečně zve na 42. ročník festivalu
Mladá Smetanova Litomyšl. Eva Matušková

Současnost a perspektiva sociální péče
ve společnosti 21. století 
Město Litomyšl pořádá 3.-4.
září 2015 v prostorách Evrop-
ského školicího centra v zá-
meckém pivovaru již devátý
ročník konference Současnost
a perspektiva sociální péče ve
společnosti 21. století, která je
určena nejenom pro sociální pracovníky. Těšit se
můžeme na PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D.,
prof. PhDr. Jana Kellera, CSc., poslance Evrop-
ského parlamentu, či prof. PhDr. Vladimíra Smé-

kala, CSc., z Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity
z Brna a mnohé další zajímavé
přednášející.
Podrobnosti a program nale-
znete zde: www.litomysl.cz /
O městě / Aktivity / Konference

sociální péčeAkce se koná pod záštitou radního
Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly a starosty
Litomyšle Radomila Kašpara. 

Milada Nádvorníková

Smetanův dům 
pro své nejmenší
diváky…
Stejně jako v minulých letech, také v nadcháze-
jící divadelní sezóně si Smetanův dům pro své
nejmenší diváky připravil čtveřici nedělních po-
hádkových představení. První Pohádková ne-
děle, která připadá na 13. září, zavede děti do
světa, kde i mašinky mají svou duši a mnohem
víc. Divadlo Tramtarie uvede veselé vyprávění
o mašinkách malých i velkých, nezbedných i sta-
tečných, hodných i tak trochu nafoukaných. Ne-
děle 18. října bude ve znamení největšího
světového pohádkáře H. Ch. Andersena a jeho
Sněhové královny. Klasický námět je zpracován
komediální formou, kde děti jsou zapojeny do
děje a spolupracují. Známý příběh o Kajovi
a Gerdě uvede Divadlo MALÉhRY Brno. Jak se
usadili vodníci v Čechách aneb Kouzelný proutek
a praotec Šplouch je název třetí pohádky v po-
řadí. Veselou výpravnou pohádku, plnou kouzel
a čarování, protkanou známými i neznámými
písničkami o vodě, rybách a rybnících nám ve
svém pojetí představí 15. listopadu Divadýko
Mrak z Havlíčkova Brodu. V neděli 13. prosince
Divadlo Scéna o.p.s. Kuřim uvede poslední před-
stavení pohádkového cyklu s názvem Vánoční
Hvězda. Krásná vánoční pohádka plná zábavy,
překvapení, vánočních zvyků a koled nám
možná pomůže nalézt odpověď na otázku „Co
znamenají Vánoce?”
Začátky představení v 15.00 hodin, vstupenky na
jednotlivé pohádky budou  v prodeji hodinu před
představením v pokladně Smetanova domu.
Více informací diváci naleznou na webových
stránkách Smetanova domu www.smetanuv-
dum.cz.

Leoš Krejčí
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Legendární 
zpěvačka zazpívá 
své největší hity

Zveme Vás na jedinečný koncert Hany Zagorové
a Petra Rezka se skupinou Jiřího Dvořáka Boom
Band dne 11. listopad od 19 hod. ve Smetanově
domě v Litomyšli. Vstupenky možno zakoupit
v Informačním centru v Litomyšli a dále v sítích
www.ticketart.cz a ticketportal.cz. Nenechte si
ujít jedinečný a nezapomenutelný zážitek. Podle
beznadějně vyprodaných sálů, v nichž zpívají
Hana Zagorová a Petr Rezek, by se mohlo zdát,
že se píše například rok 1979. Diváci s nimi zpí-
vají a tleskají vestoje i dnes – po čtyřiatřiceti le-
tech. Koncert Hany Zagorové je i po letech
neopakovatelným zážitkem. Těšit se můžete
nejprve na vystoupení Petra Rezka kde zazpívá
svoje největší hity, následovat bude vystoupení
paní Zagorové kde bude zpívat svoje známé
písně, ale zazpívá i některé duety společně s Pe-
trem Rezkem. Doprovázet bude skvělá kapela Ji-
řího Dvořáka Boom Band. Těšíme se na Vaši
návštěvu.         Lucie Dračková, foto promo foto

Chcete prospět dobré věci a svému zdraví? Při-
jďte si s námi zaběhat! Litomyšlští skauti
a skautky pořádají 2.–3. října tradiční štafetový
běh „Lánská hučka”. Letošní, 21. ročník, bude již
třetím rokem spojený s celostátní sbírkou „Po-
stavme školu v Africe” pořádanou skauty a Člo-
věkem v tísni. Za každý uběhnutý kilometr
dostaneme od sponzorů peníze a celá získaná
částka bude připsána na účet sbírky, tedy na
stavbu škol v Africe. 
Čtyřiadvacetihodinový štafetový běh odstartu-
jeme na hřišti na Lánech v Litomyšli v pátek v 16
hodin. Na místě vás bude po celou dobu čekat
bohatý doprovodný program.
Vybrané peníze dosud pomohly postavit a vy-
bavit v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa,
již šestnáct škol. 

Za litomyšlské skautské středisko 
Nikola Girčáková

Poběžte s námi 
pro školu v Africe! 
S hučkou Karle – prodej moderního RD 6+1 z r.2001 s garážovým

stáním pro 3 osobní auta. ÚT na tuhá paliva – kotel auto-
mat s obsluhou 1x denně. Dům je zateplen, okna plas-
tová, zahrada 3046 m2. PENB C/220.
Č.1167. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej RD 5+1 s dvougaráží, bazénem a za-
hradou v klidném prostředí. Nová střecha, interiér po
kompletní rekonstrukci, nová kuch. linka, ÚT, krbová
kamna, 2 soc. zařízení. PENB G. 
Č.1165. Cena: 3 950 000,- Kč
Budislav – prodej 3 pozemkových parcel po 1000 m2 ur-
čených ke stavbě RD. V obci dobrá občanská vybave-
nost, výhodné spojení do Litomyšle a Proseče.
Č.1164. Cena: 250,- Kč/m2

Budislav – prodej staršího RD 2+1 v klidné lokalitě v ob-
líbené turistické oblasti. Nová plast. okna, ÚT na plyn,
v podkroví možnost půdní vestavby, zahrada 1186 m2.
PENB G. Č.1163. Cena: info v RK
Skuteč – prodej pozemkové parcely 5755 m2 na okraji
města při výjezdu směrem na obec Skutíčko, inž. sítě v
dosahu. Po změně ÚP lze vystavět zajímavé bydlení za-
jišťující soukromí. Č.1166. Cena: 1 151 000,- Kč
Litomyšl – prodej komerční budovy v centru města. 2
nadzemní podlaží, podkroví, možnost úpravy půdního
prostoru. Zast.plocha 232 m2, zahrada 154 m2. ÚT plyn,
vzduchotechnika. Výhodná poloha. PENB G.
Č.1159. Cena: info v RK
Trstěnice – prodej částečně zrekonstruovaného RD
4+kk, se zahradou 1259 m2, vnitřním dvorem, chlévy a
samostatnou stodolou. ÚT na tuhá paliva i elektrokotel.
Klidná lokalita. PENB G. Č.1157. Cena: 800 000,- Kč
Sloupnice – prodej poz.parcely 1017 m2 s projektem pří-
zemního RD 4+kk s krytým stáním pro 2 auta. Inž. sítě
na hranici pozemku, staveb.povolení do 10/2016, lze jej
prodloužit. Zastavěná plocha  již vyjmuta z půd.fondu.
Č.1158. Cena: 290 000,- Kč
Javorník u Svitav – prodej rod. domu 4+kk se zahradou,
stodolami a pozemky 6383 m2. Dům částečně podskle-
pený, ÚT na tuhá paliva, velké půdy s možností půdní
vestavby. PENB G. Č.1155. Cena: 1 500 000,- Kč
Svojanov – prodej rekreačního RD 2+1 s terasou a zahra-
dou. Topení ústřední na TP, přípojka plynu u domu,
el.220 a 380 V, voda-vlastní studna a obecní vodovod.
Krásné prostředí k rekreaci. PENB G.
Č.1153. Cena: 850 000,- Kč
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. Výrazná sleva!. Cena: 1 490 000,- Kč
Budislav – prodej udržovaného RD 2+1 v oblíbené rekre-
ační oblasti Toulovcových Maštalí. Napojeno na elek-
třinu, plyn, vodovod, vytápění plynovým kotlem.
Vhodné k trvalému bydlení i rekreaci. PENB F/523.
Č.1109. Cena: 695 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 s balkonem (68 m2) po
částečné rekonstrukci v klidné části města. 3. NP, plast.
okna, nová kuch.linka, vytápění spol.plyn.kotlem. PENB-
C/ 118. Č.1154. Cena: info v RK

KVĚTINÁŘSTVÍ LILIE
Nová otevřená prodejna květin a dekorací

na Havlíčkově ulici č.p.440.
Těšíme se na Vás.

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

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
zve ve čtvrtek 24. září od 16 hod. širokou veřej-
nost do Klášterních zahrad. Studentky a stu-
denti předvedou na přehlídce vlastnoručně
vytvořené květinové modely a originální sva-
tební kytice. Součástí přehlídky budou i květi-
nové šperky, slavnostně nazdobená svatební
tabule a vozidlo pro novomanžele. Přijďte se po-
dívat, jaké trendy vládnou letošní svatební flo-
ristice! Za nepříznivého počasí se akce koná na
nádvoří zámku. Vstup volný.     Helena Kazdová,
Střední zahradnická a technická škola Litomyšl

Třináctý ročník
květinové show 

Podzimní 
divadelní sezóna
Smetanova domu
Smetanův dům pro své diváky opět připravil za-
jímavou činoherní nabídku, díky níž do Litomyšle
zavítají herecké osobnosti hvězdného formátu.
V rámci abonentního cyklu čtyř divadelních kusů
návštěvníci naživo uvidí Karla Rodena, Janu
Krausovou, Alexeje Pyška, Jana Kačera, Zdenu
Hadrbolcovou a další vynikající herce. Abonmá
bude zahájeno 20. října hrou Dana Gordona
Cena za něžnost, která vznikla podle stejnoj-
menného filmu, jenž v roce 1984 získal hned pět
prestižních filmových Oscarů. V hlavních rolích
se představí Jana Janěková, Jitka Čvančarová
a Alexej Pyško. O necelé tři týdny později 5. lis-
topadu svoji one man show rozehraje Martin Tr-
navský jakožto kolega Mela Gibsona ve
stejnojmenné hře. S příručkou s názvem Sex pro
pokročilé nás 1. prosince protagonisté Jana
Krausová a Karel Roden naučí, jak si získat
návod na oživení dlouholetého manželství.
Vražda na Nilu (na fotografii) je to poslední, co
na návštěvníky v rámci cyklu čeká. Jednu z nej-
známějších a nejoblíbenějších knih královny de-
tektivek Agathy Christie ve scénickém pojetí
zahraje 14. prosince Městské divadlo Kladno se
Zdenou Hadrbolcovou v hlavní roli. Prodej abo-
nentních vstupenek podzimní divadelní sezony
bude  pro stávající abonenty zahájen v kanceláři
Smetanova domu Litomyšl od úterý 8. září 2015.
Od pondělí 14. září 2015 budou v prodeji nevy-
zvednuté uvolněné a nové divadelní abonentky.
Více informací diváci naleznou na webových
stránkách www.smetanuvdum.cz.

Leoš Krejčí, 
foto archiv Městského divadla Kladno

Zářijový jarmark
bude opět 
v tradičním duchu
Starodávný jarmark na Smetanově náměstí má
osmnáctiletou tradici. Stánky budou opět umís-
těny po obou stranách horní části náměstí,
takže bude vyloučena doprava v části náměstí
mezi budovou České spořitelny a Domem sportu
Stratílek. Jarmark se bude konat v sobotu 19. září
v době od 8 do 17 hodin. 
Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny
a orchestry. Je pozváno přes sto řemeslníků,
kteří budou předvádět stará řemesla a prodávat
svoje výrobky. Návštěvníci Starodávného jar-
marku uvidí drátování, rytí skla, košíkářské
a řezbářské práce, soustružení dřeva, výrobu ke-
ramiky a korálků, ručního papíru, skleněných
předmětů, tkaní, zdobení perníků a další, dnes
již polozapomenuté způsoby výroby. Součástí
jarmarku bude tvořivá dílnička pro děti všech vě-
kových kategorií.
Kromě nákupu všemožného zboží a ochutnávání
nejrůznějších pochoutek, mezi kterými nebude
chybět houbový guláš od Mykologického klubu
z Litomyšle a litomyšlské pivo z Veselky, bude
postaráno i o kulturní program. 
Na pódiu před morovým sloupem se se před-
staví:
8.00–9.45 – Big band ZUŠ Vysoké Mýto
10.00–11.30 – dechová hudba Dolnovanka Dolní
Újezd
11.45–13.30 – folková skupina XˇILT Litomyšl
13.45–15.15 – hudební skupina Náhoda Litomyšl
15.30–17.00 – folk a countryová skupina Volnost
Litomyšl -red-
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Program oslav Dnů evropského
dědictví v Litomyšli 

POZVÁNKY 

Za příběhem
zámku 
Zámek v Litomyšli zve na již 4. ročník stavebně-
historických prohlídek Za příběhem zámku,
které návštěvníky zavedou do běžně nepřístup-
ných prostor i pod zámecký krov. Připraveny
jsou na 5. a 6. září vždy od 11 a od 14 hodin.
Oslavte návštěvou zámku Dny evropského dě-
dictví 2015 (European Heritage Days 2015).
Jen několikrát v roce mají návštěvníci a milovníci
českých památek možnost nahlédnout do běžně
nepřístupných prostor. Na zámku v Litomyšli je
to vždy v rámci stavebně-historických prohlídek
Za příběhem zámku. Tentokráte v termínu 5. a 6.
září vždy od 11. a 14. hodiny.
V doprovodu památkové specialistky a archi-
tektky Elišky Rackové mohou návštěvníci vidět
nejstarší dochovanou část zámku, která bývala
zbytkem sídla Kostků z Postupic a kterou později
pan Vratislav z Pernštejna nechal zastavět do
svého nového renesančního paláce. Mohou ob-
divovat nejstarší portály, trámy a staletí nejrůz-
nějších nápisů na zdech, kterými promlouvají
obyčejní obyvatelé zámku. Prohlídka jim umožní
také nahlédnout hlouběji do vývoje sgrafit a pro-
vede zájemce pod historickými krovy litomyšl-
ského zámku. Součástí je také návštěva
nejvzácnějšího prostoru – zámeckého divadla
z roku 1797. 
Maximální počet návštěvníků ve skupině je
z bezpečnostních důvodů 15 osob a prohlídky
jsou fyzicky náročné! Prohlídku je nutné předem
rezervovat na tel. 461 615 067 nebo v dostateč-
ném předstihu na litomysl@npu.cz.
Více na www.zamek-litomysl.cz. Těšíme se na
vás. 

Zdeňka Kalová, kastelánka

nově náměstí, návštěva oblíbeného
festiválku Fish Fest restaurace Na Ko-
pečku nebo medový víkend v restau-
raci a minipivovaru Veselka. Dále je
pro návštěvníky připraven bohatý
program na zámeckém návrší, v regi-
onálním muzeu, rodném bytě B. Sme-
tany, městské galerii na zámku
i v domě U rytířů, piaristické koleji

nebo v Muzeu domečků a hraček. Smetanův
dům nabízí již tradiční komentované prohlídky
zákulisím a v zámeckém sklepení je možné
zhlédnout expozici soch O. Zoubka a Srdce pro
Václava Havla. Nezapomnělo se ani na děti,
které se mohou těšit jak na dětský program Zá-
meckého návrší, tak na nedělní „ Pohádku o ma-
šinkách”, kterou uvede divadlo Tramtarie v 15.00
hodin ve Smetanově domě. Program je více než
pestrý, včetně nočních prohlídek zrekonstruova-
ných prostor zámeckého návrší. Podrobnější in-
formace naleznete na webových stránkách
města Litomyšle nebo na stránkách jednotlivých
organizací.                                           Leoš Krejčí

Chrám Nalezení sv. Kříže
Pá-So 11.-12. 9. 10.00–24.00 hod.
Ne 13. 9. 10.00-18.00 hod.
So-Ne 12.-13. 9. vstup na vyhlídku v chrámu Na-
lezení sv. Kříže zdarma 

Zámecké návrší
So-Ne 12.-13. 9. 10.00, 15.00 hod. – architekto-
nické prohlídky Od pískovce k laminátu 
Pá-So 20.00, 23.00 hod. – večerní prohlídky 
So 12. 9. 10.00–24.00 hod. – Dětský program
Ne 13. 9. 10.00–18.00 hod. – Dětský program

Zámecký pivovar
So 12. 9. 18.00–23.00 hod. – Tančírna (vstupné
30 Kč)
Ne 13. 9. 20.00 hod. – Digitální demence 
Panelová diskuse. Řečníky budou pan doktor
Manfred Spitzer, autor knihy Digitální demence,
Václav Štětka z Institutu komunikačních studií
FSV UK, Jan Řezáč, konzultant webu, a Ondřej
Šteffl, ředitel společnosti Scio. Akce proběhne
v rámci mezinárodní konference Forum 2000.
Pořádá Generace 89, o.s.

Rodný byt Bedřicha Smetany
So-Ne 12.-13. 9. 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
Snížené vstupné 20 a 10 Kč (rodinné 50 Kč)

Regionální muzeum v Litomyšli
So-Ne 12.-13. 9. 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Snížené vstupné 30 a 15 Kč (rodinné 70 Kč)

Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů
So-Ne 12.-13. 9. 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Ne 13. 9. 15.00 hod. – speciální prohlídka domu
U Rytířů s ředitelkou galerie
Snížené vstupné 20 a 10 Kč

Městská galerie Litomyšl – městská obra-
zárna v 2. patře zámku
So-Ne 12.-13. 9. 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
So 12. 9. 15.00 hod. – komentovaná prohlídka
Městské obrazárny se Zuzanou Tomanovou
a Stanislavem Vosykou 
Snížené vstupné 20 a 10 Kč

Gymnázium Litomyšl – vyhlídková věž
So 12. 9. 9.00–17.00 hod. (zdarma)

Kostel Povýšení sv. Kříže – věž
So-Ne 12.-13. 9. 9.00-17.00 hod. (zdarma)

Piaristická kolej
Možnost prohlídky piaristické koleje a rajské za-
hrady
So-Ne 12.-13. 9. 10.00-17.00 hod. (vstupné dob-
rovolné)

Muzeum domečků, panenek a hraček
So-Ne 12.-13. 9. 10.00–17.00 hod. 
Vstupné 85 Kč, 45 Kč a rodinné 240 Kč, pro ko-
lektivy 10 a více lidí 35 Kč na osobu 

Smetanův dům
So 12. 9. 10.00, 11.00 a 14.00 hod. – Smetanův
dům jak ho neznáte – komentované prohlídky
zákulisních prostor Smetanova domu (vstup
volný)
Ne 13. 9. 15.00 hod. Pohádky o mašinkách
(vstupné 70 Kč)

Zámecké sklepení
So-Ne 12.-13. 9. 10.00–17.00 hod.
Snížené vstupné 20 Kč

Státní zámek Litomyšl
So-Ne 12.-13 9. každou celou hodinu – klasické
prohlídky reprezentačními sály 
Vstupné 120 Kč, děti, studenti a senioři nad 65
let 80 Kč
So-Ne 12.-13. 9. 11.00 a 13.00 hod. – prodloužená
prohlídka celým zámkem 
Otevírací doba zámku 10.00–17.00 hod., poslední
prohlídka v 16.00 hod.
V rámci DED nebudou speciální akce – v zámku
bude probíhat svatební víkend

Smetanovo náměstí – horní část
So 12. 9. 10.00–21.00 hod. – IV. litomyšlské Vino-
braní 2015 s cimbálovou muzikou (vstup volný)

Hospoda NA KOPEČKU
So 12. 9. 13.00–22.00 hod. – 10. Fish fest

Restaurace a minipivovar VESELKA 
So-Ne 12.-13. 9. 11.00–22.00 hod. 
– Medový víkend
Prohlídku minipivovaru je možné domluvit 

Dny evropského dědictví (European
Heritage Days) jsou celoevropskou
poznávací a společenskou aktivitou,
jejímž cílem je ochrana kulturního dě-
dictví. Každoročně se v měsíci září
otevírají veřejnosti litomyšlské brány
nejzajímavějších památek, budov, ob-
jektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
V Litomyšli jsou dny otevřených dveří vždy
druhý zářijový víkend, tentokrát tedy o víkendu
12. a 13. září. Letošní téma zní „Památky znovuz-
rozené” a jejich cílem je hledání cest ke kořenům
naší, evropské i světové civilizace. 
Otevřeny budou oblíbené věže – vyhlídková věž
gymnázia, věž kostela Povýšení sv. Kříže. Do
nově zrekonstruovaného piaristického chrámu
návštěvníky zláká světelná sakrální instalace
Václava Ciglera a Michala Motyčky, dětský pro-
gram Vzhůru k andělům, ale i nově zpřístupněná
vyhlídka na průčelí chrámu.  Při procházce mezi
památkovými objekty vám může udělat radost
i IV. ročník Litomyšlského vinobraní na Smeta-

Městská galerie 
Litomyšl se připojí 
ke Dnům evropského
dědictví
Městská galerie Litomyšl se připojí ke Dnům
evropského dědictví, o víkendu 12.–13. září mů-
žete navštívit expozici Městské obrazárny (2.
patro zámku v Litomyšli) a výstavu Výtvarná
Litomyšl´15 v domě U Rytířů za poloviční
vstupné. 
Dále se můžete těšit na 2 speciální komento-
vané prohlídky: V sobotu 12. září v 15.00 hod.
proběhne komentovaná prohlídka Městské ob-
razárny, během které vás Stanislav Vosyka, od-
borník na regionální historii a umění, a Zuzana
Tomanová z městské galerie provedou historií
litomyšlské galerie. Seznámí vás s okolnostmi
jejího vzniku, návrhy na její umístění i s nejvý-
znamnějšími mecenáši, nákupy a dary galerie.
A samozřejmě si budete moci prohlédnout ty
nejkvalitnější obrazy ze sbírek galerie, které
dokázala během 90 let nashromáždit. V neděli
13. září v 15.00 hod. můžete navštívit speciální
prohlídku jedné z nejvýznamnějších památek
města – domu U Rytířů – s ředitelkou galerie.
Návštěvníci se dostanou do obvykle nepřístup-
ných míst (dvoreček galerie,…), prohlédnou si
gotickou parcelaci domu, nálezy původní rene-
sanční výmalby i kamenných prvků v interiéru.
Dozvědí se informace o celé historii domu,
o restaurátorských zásazích i plánované re-
konstrukci. Seznámí se s významem a původní
podobou renesanční fasády. Na závěr si budou
moci prohlédnout výstavu Výtvarná Lito-
myšl´15. Zuzana Tomanová

Dny evropského dědictví 2015
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Pedagogická škola Litomyšl 
oslaví 110. výročí svého založení 
Počátkem příštího měsíce si Vyšší odborná škola
pedagogická a Střední pedagogická škola Lito-
myšl připomene 110 let od založení pedagogic-
kého vzdělávání ve Smetanově rodišti. Oslava
výročí se uskuteční v pátek 2. října v duchu
motta: „Životní diagnóza: absolvent litomyšl-
ského pajdáku.” Letošní oslavy jsou v pořadí již
třetím významným výročím za současného ve-
dení školy. Ředitele školy Stanislava Leníčka
jsme se proto zeptali:

 Proč jste se rozhodli připomenout výročí vel-
kou oslavou?
Odpověď je velmi jednoduchá a svým způsobem
je skryta v mottu oslav. Pro absolventy je to pří-
ležitost zavzpomínat na krásná léta mládí, bez-
starostnosti, léta studentských lásek, průšvihů
i navázaných přátelství. Pro učitele, ať již bývalé,
či současné, je to možnost zastavit se v běhu
všedního života a popovídat si s bývalými stu-
denty, zjistit, jak se jim v životě daří, setkat se
s kolegy a v neposlední řadě je to pak také pří-
ležitost pro litomyšlskou veřejnost. I pro ni je
určen program oslav. Škola je neodmyslitelnou
součástí města Litomyšl, a tak si oslavy bez ob-
čanů Litomyšle lze jen těžko představit.

 Na co se můžeme těšit?
Program je vlastně koncipován do tří okruhů,
kde první oblast je zaměřena na děti z mateř-
ských škol, druhá na děti ze školních družin
a třetí pak je směrována na absolventy a veřej-
nost. Po celý pátek 2. října si zájemci budou moci
v rámci Dne otevřených dveří prohlédnout inte-
riér školy, piaristickou kolej – bývalý domov mlá-

deže i stávající domov ve Strakovské ulici.
V Klášterních zahradách se během dopoledne
uskuteční akce s názvem Atletika s Klokánkem,
v odpoledních hodinách si zde mohou děti za-
hrát různé hry a soutěže. Dvůr školy bude patřit
jarmarku s výrobky studentů, v budově školy je
plánována výstava didaktických pomůcek a hra-
ček či interaktivní výstava Pojď se mnou, ve
sklepních prostorách školy se mohou zájemci
zapojit do činnosti dílen pod názvem Moje ruce.
Připravována jsou i dvě divadelní představení,
z nichž jedno bude určeno pro mateřské školy,
druhé pak pro veřejnost. V Galerii na půdě bude
instalována výstava výtvarných prací žáků.

 Jste připraveni i na případnou nepřízeň po-
časí?
Samozřejmě, nic nelze ponechat náhodě
a mokrá varianta je připravována souběžně.

 Potěšíte nějakým koncertem i příznivce sboru
KOS?
I ten má své místo v programu oslav. Uskuteční
se v 17 hodin v kapitulním chrámu Nalezení sv.
Kříže – bývalém „intru”.

 Jaký bude závěr oslav?
Od 19 hodiny je ve Smetanově domě plánován
společenský večer s hudbou a tancem, chybět
nebude ani krátký program. Tato akce je určena
pouze pro absolventy školy.
Zorganizovat tak velkou oslavu není jednodu-
ché. Tu letošní připravila především zástupkyně
VOŠ Olga Kusá. Ta se také podílela na almana-
chu k 110. výročí.  

-red-

V úterý 22. září v 19.00 hod. se v Husově sboru
na Toulovcově náměstí uskuteční koncert, při
němž vystoupí učitelé zdejší ZUŠ: Jiřina Macháč-
ková – kytara, Lucie Vavřínová – flétna, Pavel
Korbička – hoboj a absolventka této školy Lucie
Kratochvílová – kytara. Vedle sólových kytaro-
vých skladeb se můžete těšit na propojení ky-
tary s hobojem či flétnou. Kromě známých
zahraničních autorů jako např. Ennio Morricone
nebo John Duarte zazní i díla Štěpána Raka (Čtyři
kusy pro hoboj a kytaru a Píseň pro Deboru pro
flétnu a kytaru) a také zdejšího vynikajícího hu-
debníka a skladatele Petra Jiříčka (Madona di
Guadalupe pro hoboj a kytaru). 
Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli srdečně
zve                                       Štěpán Klásek, farář

Koncert pro hoboj,
flétnu a kytary 

Nathaniel Filip je přední český šansoniér, který
vystupuje za klavírního doprovodu MgA. Alexan-
dera Döme, Ph.D., po českých a moravských
městech s recitálem slavných i méně známých
šansonů. V češtině, angličtině, slovenštině
i francouzštině uslyšíte písně od Edith Piaf,
Franka Sinatry, Hany Hegerové a dalších.
V Litomyšli je to již několikátý koncert Nathani-
ela Filipa, který zde kdysi studoval a prožil svá
studentská léta.
Koncert se koná 9. září v 19 hodin v husitském
kostele na Toulovcově náměstí. Vstupné je dob-
rovolné. www.nathanielfilip.cz -red-

Recitál šansonu 
a slavných melodií

Každoročně koncem srpna Rybářství Litomyšl
s.r.o. začíná s výlovem rybníků v blízkém i vzdá-
lenějším okolí Litomyšle. A jako již devětkrát,
i letos si Vás dovoluje tato společnost pozvat na
rybí gurmánské hody. 10. ročník FISH FESTU se
opět uskuteční na zahrádce HOSPODY NA KO-
PEČKU, a to 12. září od 13 hodin. Jako vždy se
Vám posezení u zahradních stolků pokusí zpe-
střit různá hudební uskupení  – letos zahrají:
Jakub Vaníček, Machos Burritos, Volnost a na
závěr Kupolet. Na grilu se budou již tradičně při-
pravovat pstruzi, štiky, kapři a amuři, letos nově
také siven alsaský a možná i nějaká další chu-
ťovka. Doufáme, že vyjde počasí a že se necháte
nalákat a navnadit – přijďte, poseďte, pojezte,
pobavte se muzikou i s přáteli. Vstup je pocho-
pitelně zdarma. Těšíme se na Vás!

Radek Holcman

10. FISH FEST 
Na Kopečku

Lilium si zazpívá
s Bárou Basikovou

Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem si
Vás dovoluje pozvat na adventní benefiční kon-
cert Báry Basikové s dětským pěveckým sborem
Lilium. Koncert se koná 12. prosince v piaristic-
kém chrámu Nalezení sv. Kříže od 17.00 hod. Jed-
notné vstupné 260 Kč. Předprodej vstupenek
v Informačním centru Litomyšl již od 1. září.

Rudolf Kosina, foto promo foto

Muzeum v Mezinárodní
den seniorů
Protože si vážíme vás, našich seniorů, připravili
jsme vám v našem Regionálním muzeu v Lito-
myšli malý dárek. V Mezinárodní den seniorů –
1. října máte volný vstup do celého muzea.

René Klimeš

Vyražte na pochod 
s rytířem Toulovcem
Pořadatelé i letos zvou všechny příznivce turis-
tiky na další ročník Pochodu rytíře Toulovce. Po-
chod se uskuteční v sobotu 26. září – registrace
a start na trasy 8 – 15 nebo 30 km od 8.00 hod.
v areálu turistických ubytoven TJ Jiskra Litomyšl
ve Vranicích. Ukončení do 16.00 hod. tamtéž.
Autobusy – zdarma – z Litomyšle od hotelu
Zlatá Hvězda odjíždí v 7.30 hod. přes Dolní Újezd
a další v 8.30 hod. přes Morašice. Odjezdy zpět
budou zveřejněny v cíli pochodu. Všichni zaregi-
strovaní účastníci obdrží z rukou rytíře Toulovce
pamětní medaili společně s originálním diplo-
mem a pro děti otevře rytíř svůj zlatý sladký po-
klad. Skvělé počasí pořadatelé nezajistí, skvělé
občerstvení však ano. 

Dana Kmošková, Klub turistů Litomyšl

JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• angličtina, francouzština, španělština,

němčina, italština, ruština
• začátečníci, mírně pokročilí, 

středně pokročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím, 

příprava na cambridgeské zkoušky
• kurzy AJ s rodilým mluvčím pro děti 

– investujte do vzdělání svých dětí
• rodilí mluvčí jsou skuteční učitelé, 

nikoli jen cizinci umějící anglicky
• kvalitní výuka, nízké ceny, malé skupiny,

kvalifikovaní lektoři
• cena od 3 300 Kč/školní rok

V první polovině září probíhá zápis, 
rozřazovací testy, konzultace. 
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás. 

Kontakt: Jazyková agentura AKAIA, 
Benátská 1078, Litomyšl,  
tel.: 777 345 866, 731 103 727, 608 200 467,
akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

ZÁPIS: 7. 9 . – 18. 9., 13.30 - 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 21. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ: 
Benátská 1078, Litomyšl
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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

Nová křižovatka 
zvýší bezpečnost
na silnici I/35
Ředitelství silnic a dálnic buduje novou okružní
křižovatku ve Vysokém Mýtě směrem na Lito-
myšl. Hotová by měla být do konce listopadu
tohoto roku. V souvislosti se stavbou se však
dají předpokládat ještě větší kolony, než které
sousední město předtím trápily. 
„Na posledním společném jednání na minister-
stvu dopravy jsme se shodli, že tato křižovatka
je jednou z priorit bezpečnosti na silnici I/35.
Řada řidičů využívá tuto přirozenou spojnici
Čech s Moravou jako alternativu k opravované
dálnici D1 a ještě zvyšuje už tak enormní kapa-
citní zátěž této komunikace. Přestavba této kři-
žovatky na okružní by měla znamenat větší
plynulost i bezpečnost dopravy," uvedl hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický. Jedná se
o rekonstrukci stávající průsečné křižovatky na
výpadovce na Litomyšl. Ta bude přebudována
na spirálovou okružní křižovatku elipsového
tvaru. Před vjezdem do okružní křižovatky od
Vysokého Mýta bude silnice rozšířena na dva
jízdní pruhy, na výjezdu směr Litomyšl budou
také dva pruhy. „Dosavadní křižovatka nebyla
koncipována na stávající zátěž a zařazení z ve-
dlejší komunikace od nákupního centra bylo
téměř nemožné,” sdělil hejtman Netolický.
Podle informací z webu města Vysokého Mýta
bude stavba rozdělena do etap. V té první,
která je již za námi, byla provedena oprava ka-
nalizace. Nyní následují dvě fáze výstavby
okružní křižovatky. „Po dobu její výstavby žá-
dáme řidiče, aby respektovali nezbytná ome-
zení a objízdné trasy, o kterých je budeme
v dostatečném předstihu průběžně informovat
na městských internetových stránkách,” sdě-
luje město na webu.                                        -red-

Letos opět můžete sami navrhnout svého favo-
rita na ceny Pardubického kraje. S posledním zá-
řijovým dnem se uzavřou návrhy na třetí ročník
ocenění. Nominace na zajímavé osobnosti je
možné zasílat ve dvou kategoriích. Tou první je
cena Za zásluhy o Pardubický kraj a druhou
Cena Michala Rabase za záchranu. 
„Věřím, že i v letošním roce se nám sejde celá
řada velmi zajímavých návrhů, ze kterých bude
stejně jako v minulých letech pro komisi obtížné
vybrat laureáty nejvyšších krajských ocenění,”
uvedl hejtman Martin Netolický. „Těší mne, že
v našem kraji žije tolik mimořádných osobností,
které mají velké zásluhy o Pardubický kraj nebo
zachránily lidský život,” dodal Martin Netolický
Jednotlivé osobnosti je možné nominovat jedno-
duše prostřednictvím webového formuláře do-
stupného na stránce www.pardubickykraj.cz/
oceneni-pardubickeho-kraje, e-mailem na
adresu oceneni@pardubickykraj.cz nebo osobně
na recepci Krajského úřadu Pardubického kraje
na Komenského náměstí 125, a to do 31. září.
Cena za Zásluhy o Pardubický kraj je určena
osobnostem, kolektivům nebo organizacím za
mimořádnou činnost pro rozvoj kraje a za zá-
sluhy o kraj.
Cena Michala Rabase za záchranu je udělována
za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy v ob-
lasti záchrany života, zdraví nebo jiných vý-
znamných hodnot. 

Kateřina Procházková Skůpová

Nominujte 
osobnosti kraje 
do konce září

Luboš Andršt oslaví letošním turné po Česku
a Slovensku 35. výročí vzniku své kapely Luboš
Andršt Blues Band. Litomyšl tuto legendární
bluesrockovou formaci přivítá v úterý 29 září
v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli.
Jeho kytarové mistrovství je zaznamenáno na 45
albech, na kterých můžete najít přes 90 jeho pů-
vodních skladeb. Je autorem hudební publikace
Jazz Rock Blues, lektorem hudebních seminářů
pro kytaristy a autorem vzdělávacího pořadu
České televize „Kytarová klinika”. Během svého
života si zahrál s mnoha předními muzikanty

z oblasti jazzu, rocku a blues, mimo jiné též s le-
gendárním americkým bluesovým kytaristou
a zpěvákem B. B. Kingem. Formaci, kterou za
léta koncertování a nahrávání prošla velká
jména muzikantům, tvoří v současné době tato
sestava: Luboš Andršt – kytara, Jan Holeček –
klávesy a zpěv, Pavel Novák – basová kytara,
Pavel Razím – bicí nástroje. Těšit se můžeme na
špičkové instrumentální a pěvecké výkony, ale
především na skvělou bluesrockovou muziku.
Předprodej vstupenek v IC Litomyšl, cena vstup-
ného 200 Kč.                                       Leoš Krejčí

Luboš Andršt Blues Band
ve Smetanově domě 

Stejně jako v minulých letech, také v sezóně
2015/2016 se příznivci opery mohou těšit na
pravidelné promítání operních záznamů z Me-
tropolitní opery v kině Sokol. První projekce 15.
září slibuje nebývalou podívanou, neboť kinosál
v Litomyšli bude přímým svědkem příběhu tří lidí
– slavné operní pěvkyně, volnomyšlenkářského
malíře a sadistického policejního ředitele, kteří
jsou lapeni v osidlech milostné touhy a politic-
kých intrik. Krátká charakteristika napovídá, že
se jedná o jedno z nehranějších děl G. Pucciniho

Tosca, navíc, jak už to v Metropolitní opeře bývá,
v obsazení světových operních jmen: Karita
Mattila, Marcelo Álvarez, George Gagnidze
a Paul Plishka. Záznamy operních představení
budou promítány od září, každý druhý měsíc, do
května 2016. V současné době dále jednáme
o těchto titulech: G. Donizetti – Don Pasquale,
Lucie z Lammermooru, Anna Boleynová, J. Of-
fenbach – Hoffmannovy povídky. 
Více informací naleznete na stránkách kina
www.kinolitomysl.cz -red-

Metropolitní opera v kině Sokol

Chovatelé zvou
na výstavu
Litomyšlská organizace Českého svazu chova-
telů srdečně zve na tradiční výstavu drobného
zvířectva, která se uskuteční v sobotu 19. září od
8.00 do 17.00 hod. v areálu za aukční halou. K vi-
dění bude drůbež, holubi, králíci, ale také exo-
tické ptactvo. Novinkou letošní výstavy je
zastřešená výstavní plocha, není třeba se tedy
bát nepříznivého počasí.

-red-, foto Jana Bisová
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V termínu 21. a 22. září se v Litomyšli a integro-
vaných obcích uskuteční mobilní svoz ne-
bezpečného odpadu. Odebírány budou:
akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky,
upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla,
ředidla, spotřební chemie z domácností, vyřa-
zené léky, znečištěné textílie, železné nebo plas-
tové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky,
mrazničky, televizory, rádia, zářivky, pneuma-
tiky.
Harmonogram svozu
Pondělí 21. 9.:
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
Úterý 22. 9.:
15.00-15.15 Pohodlí (autobusová zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger, LIKO

Svoz nebezpeč-
ného odpadu

Propan-butanová náplň tlakových nádob je
vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG).
Vzhledem k vysoké výhřevnosti, energetickému
potenciálu i snadné skladovatelnosti je LPG ve
formě propan-butanu využíván ve značném mě-
řítku ve firmách, domácnostech i pro rekreační
účely, ať již pro vytápění, vaření, pohon, či při ji-
ných činnostech. 
Nebezpečnost propan-butanu se skrývá přede-
vším v jeho měrné hmotnosti, je výrazně těžší
než vzduch. Proto se drží při zemi nebo na nej-
nižších místech. Přitom vytváří se vzduchem vy-
soce výbušnou směs, o jejíž přítomnosti nás
neinformuje zpravidla čich. Než hladina plynu
dostoupí výšky nosu, je už obvykle pozdě, pro-
tože stačí jediná jiskra nebo jiný iniciátor a vý-
buch zničí vše kolem.
Je samozřejmé, že prvním požadavkem na bez-
pečnost je používání schválených spotřebičů,
které jsou v dobrém technickém stavu. Případné
opravy svěříme odborné firmě, ale sami budeme
dbát především na těsnost spojů. Tu však nezjiš-

Pracujte opatrně s propan-butanem
ťujeme pomocí zápalky či jiného otevřeného
ohně, ale mýdlového roztoku. Při používání tep-
lometů je nutno také pamatovat na dodržení
bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů
dle návodu k obsluze od jejich výrobců, které
jste dostali při jeho koupi.
Pozornost také zaslouží správné uložení tla-
kových lahví, ať už jde o malé „bomby” kem-
pinkových přenosných vařičů, nebo velké
lahve pro stabilní spotřebiče. Vždy je třeba
skladovat je v oddělených a dobře větraných
prostorách. 
Dojde-li v prostoru, v němž jsou skladovány
nebo na rozvod ke spotřebičům napojeny tla-
kové lahve, k požáru, je třeba je okamžitě odpo-
jit, uzavřít a přemístit na místo chráněné před
požárem, případně je chránit chlazením vodou.
V závěru ještě nemůžeme pozapomenout na
používání propan-butanu k pohonu motorových
vozidel. Dnes jsou odborné firmy, které vám al-
ternativní spalování propan-butanu do vozidla
namontují tak, jak přikazují platné právní před-
pisy. Ono ušetřit se bohužel v mnoha případech
nevyplatí a jde i o lidské životy.
Používejte propan-butanové spotřebiče vždy jen
k účelu, k němuž byly vyrobeny, a zachovávejte
potřebnou opatrnost. Jen tak budou dobře
a bezpečně sloužit.                         Karel Zeman

Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém
kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění
domácností prostřednictvím výměny stávajících
ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové
nízkoemisní zdroje. Pardubický kraj nyní zveřej-
nil na svých stránkách dotazník, aby zjistil před-
běžný zájem o kotlíkové dotace. Data získaná
z dotazníku následně pomohou nastavit pod-
mínky dotačního programu. 
„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována
na základě žádostí fyzických osob předložených
krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardu-
bickým krajem pro předkládání těchto žádostí
předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku.
Výše podpory na jeden projekt se bude pohybo-
vat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného
zdroje a lokality. Zbylých 15 až 30 procent bude
financovat  žadatel, kterým budou fyzické
osoby,” říká Pavel Kalivoda, vedoucí oddělení
rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu.

Máte zájem o kotlíkové dotace? 
Vyplňte předběžný dotazník

Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně
1 200 kotlů.
Podpora bude poskytována z prostředků Ope-
račního programu Životní prostředí 2014-2020,
a to pouze v rodinném domě, který je převážně
vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude sou-
časně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro”
energetické opatření nebo kde došlo ke snížení
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
na „C” – úsporná, nebo je současně na realizaci
opatření žádáno v programu Nová zelená úspo-
rám. Dotaci bude možné získat na kotle na
pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa),
kotle na biomasu,  plynové kondenzační kotle,
tepelná čerpadla. 
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici
na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-
dotace a budou pravidelně aktualizovány.      

Kateřina Procházková Skůpová

Farní charita Litomyšl 
zve na koncert

Veselá Trojka
Pavla Kršky

Neděle 4. října 2015 
ve 14 hodin 

Lidový dům v Litomyšli

Předprodej v IC a kanceláři LD

Koupím byt 2+1
nebo větší 1+1 v Litomyšli.

Tel: 734 255 150
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Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 258/
2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, provádí
celoplošnou deratizaci města jako předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění (hlava III.
uvedeného zákona). Podle § 96 uvedeného zá-
kona město Litomyšl doporučuje, aby fyzické
a právnické osoby vlastnící nebo užívající nemo-
vitost na území města provedli na vlastní náklad
deratizaci, a vyhlašuje termín celoplošné dera-
tizace města na období září 2015.
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její pro-
vedení v jednotném termínu, celoplošně a dů-
sledně. Z tohoto důvodu žádáme všechny
občany, organizace a podnikatele na území
města Litomyšl o maximální spolupráci a prove-
dení deratizace ve svých objektech. Před vlast-
ním deratizačním zásahem je nezbytné provést
na svých nemovitostech účinná opatření proti
vniknutí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty
od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného
a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlo-
davce zdroj potravy.  
Deratizaci v městských objektech, zařízeních,
na  veřejných  prostranstvích  a v městské
kanalizační síti bude provádět odborná firma

MVDr. Radovan Šindelář – Servis 3xD, J. Glaza-
rové č. 9e, 779 00 Olomouc, tel. 585 418 391,
603 400 300 nebo email servis3xD@servis3xd.cz.
V případě  zájmu má firma dostatek kapacit
k provedení deratizace i v jiných objektech.
Uvedená firma použije k deratizaci preparáty
s účinnými antikoagulačními látkami, schvále-
nými hlavním hygienikem a projednané s vete-
rinární správou. Nástrahová látka bude
obsahovat bezpečnostní složku BITREX, která
by měla zamezit zneužití jedovaté nástrahy
u necílových organismů dle EU. Přesto z pre-
ventivních důvodů doporučujeme občanům
zvýšenou opatrnost. Nástrahy nejsou pro člo-
věka prudce jedovaté, mohou však poškodit
zdraví. V případě zjištěných závad v zabezpe-
čení nástrah na veřejně přístupných místech
nebo při vzniku nenadálých událostí je možné
toto nahlásit nebo více informací o konkrétním
složení nástrahových přípravků zjistit na výše
uvedených telefonních číslech firmy 3xD nebo
na MěÚ Litomyšl, Odboru místního hospodář-
ství (tel. 461 653 360 – 362).
Dále žádáme občany, pokud mají informace
o nadměrném výskytu hlodavců v okolí budov

ve vlastnictví města,  městské kanalizační síti
nebo na veřejných prostranstvích, aby tyto po-
znatky nahlásili v co možná nekratším termínu
0dboru místního a silničního hospodářství MěÚ
Litomyšl.  -red-

Vyhlášení termínu deratizace města

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 28. srpna – 28. října / 
Klicperovo divadlo  – hlavní scéna, Studio Beseda 
XII. Divadelní festival Čekání na Václava – festival
je přehlídkou produkce velkých malých divadel z celé
republiky i zahraničí

CHEB
• 12.-13. září 
Dny evropského kulturního dědictví – volný vstup
do vybraných chebských objektů

JINDŘICHŮV HRADEC
• 26. září / centrum města
Svatováclavské slavnosti – tradiční akce spojená
s jarmarkem a hudbou 

KUTNÁ HORA
• 4.-6. září / v historických objektech města
Ortenova Kutná Hora – celostátní soutěžní pře-
hlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hu-
dební vystoupení

POLIČKA
• 14.-19. září 
Mime Fest – úspěšný a jedinečný mezinárodní festival
pantomimy se již počtvrté vrací do Poličky. Divadelní
představení, mimové v ulicích města, workshopy.
Bolek Polívka, Radim Vizváry…

TELČ
• 3.-5. září 
Dny evropského kulturního dědictví – telčské pa-
mátky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou
všem návštěvníkům. Přijďte navštívit památky, po-
slechnout si koncerty, prohlédnout nejen výstavy,
ale i expozice

TŘEBOŇ
• 18.-19. září / Masarykovo náměstí 
Jihočeský festival zdraví – vše pro zdraví a o zdraví,
bohatý program, téma Zdravá rodina.

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

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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Firma Lamido, a.s. Sebranice přijme do své šicí dílny pracovnice –
švadleny, vyučené i nevyučené. 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. Za Váš zájem předem
děkujeme… 

přijme
LAMIDO, a.s. • Sebranice 11
569 62 Sebranice u Litomyšle
tel: 461 745 264
www.lamido.cz

• Požadujeme: SŠ s odborným zaměřením, trestní bezúhonnost, základy floristiky, znalost
rostlinného sortimentu, znalost technologických postupů sadových úprav, fyzická zdatnost,
flexibilita, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost, řidičský průkaz skupiny B.
• Nabízíme: platové ohodnocení dle příl. č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění
(4. platová třída t. j. 10200 - 13030 Kč měsíčně  dle délky praxe), práci v areálu památky
zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, zaměstnanecké benefity (stravenky, volné
vstupy na památkové objekty ve správě NPÚ), stabilitu státní organizace.
• Předpokládaný nástup 1. 10. 2015.
Strukturované životopisy je možné zaslat do 11. 9. 2015 na adresu litomysl@npu.cz, 
nebo poštou na adresu Zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Litomyšl 57001.

Státní zámek Litomyšl vypisuje 
výběrové řízení na pozici: zahradník

Z DOPISŮ
O panu Josefu Jiskrovi si mohli čtenáři Lilie pře-
číst článek v srpnovém vydání. Nyní si dovoluji
informovat o oslavě rodáka z Benátek u Lito-
myšle a absolventa místního gymnázia, která se
uskutečnila v Crailsheimu. 
Dne 8. srpna 2015 pan Jiskra pozval rodinu a mě
jako kamaráda a, jak řekl, „delegáta” za rodnou
obec Benátky. Jelo se dvěma osobními automo-
bily. Co nás oslovilo: Crailsheim je blízko Švýcar-
ska a má nádhernou architekturu středověkých
staveb i dalších století. Je tam pořádek, žádní
opilí, bezdomovci atd. 
Pan Jiskra si svoje oslavy prožil ve velké spor-
tovní hale nad městem. Crailsheim má 30 tisíc
obyvatel, kapacita haly je asi 500 diváků. Tako-
vou oslavu soukromých narozenin jsme nepro-
žili za celý život. Občerstvení, plno hostů
a diváků. Ze tří čtvrtin občané Německa, ostatní
členové jeho kapel, přátelé atd., kteří mají rádi
tvorbu i činnost Josefa Jiskry. Koncert začal v 19
hodin. Tři kapely – po 22. hodině Gloria z Moravy!
Těžko si vzpomenout, kolikrát diváci s potleskem
povstali a panu Jiskrovi děkovali. Převážnou vět-
šinu večera byly hrány jeho skladby. On sám je
dirigoval. 
Vážíme si, co pan Jiskra pro českou lidovou
hudbu udělal, a těšíme se na koncert 25. listo-
padu ve Smetanově domě v Litomyšli.

Jaroslav Jiráček, foto Luboš Jiskra

Zajímavost 
v Litomyšli
Kde hledat v Litomyšli dobrou fotografii? Jedním
z míst je skříňka Fotoklubu Litomyšl v podloubí
na horním konci náměstí. Tím méně známým
místem je skříňka v Mariánské ulici naproti má-
chadlu. Zde představuje již druhým rokem své
fotografie Fotoskupina EPOS. 
Fotografie se obměňují každý měsíc. Tak zvol-
něte krok, až půjdete kolem, nebo si můžete od-
počinout na originální lavičce. 

Text a foto Josef Kuta

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

Nabízíme k pronájmu byt 3+1
na sídlišti Dukelská v Litomyšli.

Byt je po celkové rekonstrukci,
volný dle dohody. Tel.: 602 844 946
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V sobotu 22. srpna 2015 se v areálu Jízdárny
Suchá konalo v rámci jezdeckých závodů
i mistrovství východočeské oblasti pony, dětí na
velkých koních a juniorů. V mistrovské soutěži
jezdců na pony ve věkové kategorii 8-12 let zví-
tězila domácí jezdkyně Adéla Škeříková s Bredy,
stříbrnou medaili získal Josef Kubias – Bohemian
Flora (JK Dolní Přím) a bronz Eliška Petrusová
s Juráškem (JK Sloupnice). Ve starší kategorii 13
– 16 let zůstalo mistrovské zlato také na půdě
pořádajícího klubu a to díky Nikole Tivodarové
s Indiánem. Druhou příčku obsadila Eliška Jíšová
a Mirand – Gepard (JK Lanškroun) před Johanou
Hypiusovou – Topstar (JK Hipius). V dětské kate-
gorii si odnesla zlato Terezka Lipavská s Kačen-
kou (JK Sloupnice) a stříbrnou medaili převzala
Anna Slušná  – Adiže (Stáj Slušný).
Mezi juniory kralovala opět domácí jezdkyně
a letošní účastnice mistrovství Evropy Sára Fin-
sterle, která získala zlato s Euridykou a stříbro

s Elektrou, bronz si mezi 16 dvojicemi vybojovala
Lucie Šrámková a Anja K (JK Čermná). V hlavní
soutěži závodů zvítězil Jiří Skřivan – Coco Eclipse
(Stáj Manon).            Miroslava Skřivanová,

foto Michaela Javůrková

Zlatý víkend pro jezdce ze Suché

Zleva: E. Jíšová, N. Tivodarová, J. Hipiusová

Volná místa v MŠ Jarošov
Na školní rok 2015/2016 se v Mateřské škole Ja-
rošov uvolnila místa pro umístění dětí.
Nabízíme svoz a rozvoz dětí linkovým autobu-
sem s pedagogickým doprovodem, individuální
přístup k dětem, krásné prostředí v rekonstru-
ované budově, využití okolní přírody k častým
vycházkám a hrám dětí, pestrou a vyváženou
stravu, možnost využití výuky plavání, širokou
nabídku kulturních pořadů přímo v MŠ aj.
Kontakt: tel.: 603 134 118, 
e-mail: msjarosov@gmail.com 

Irena Vodehnalová, ředitelka MŠ Jarošov



29

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,-

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 4.–6. září / náměstí Míru /
Svitavský stadion / hřbitov / kostel sv. Jiljí
Svitavské letní slavnosti 
4. září – vernisáž galerie Venkovka, koncert skupiny
No Name • 5. září - 23. slavnost dechových hudeb +
6. přehlídka mažoretek, vernisáž Řezbářského memo-
riálu A. Petruse; historický program věnovaný událos-
tem r. 1866 – rakousko-pruské války; koncert skupiny
Kantoři • 6. září – pouť ke sv. Jiljí s historickým pro-
gramem a řemeslným jarmarkem, mše svatá a kon-
cert Trio Cantorum 
• 26. září od 14.00 hod. / náměstí Míru
Svatováclavský košt - oslava vína s ochutnávkou
moravských vín a bohatým doprovodným programem.
• 29. září od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert kapely Poutníci – Poutníci slaví 45 let
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 10. září od 19.00 hod. / Tylův dům
Veselá trojka Pavla Kršky – koncert
• 22. září od 20.00 hod. / Tylův dům
Partička
• 29. září od 19.00 hod. / Tylův dům
Žena za pultem – divadelní představení

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 6. září od 18.00 hod. / nádvoří zámku
Hrady a zámky zpívají – koncert chlapeckého sboru
Bonifantes
• 15. září 19.00 hod. / kinosál muzea
Manželské štěstí – komedie J. Justa v režii O. Kepky,
hrají I. Hüttnerová, M. Dolinová a D. Suchařípa
• 22. září  od 19.30 hod. / dvorana muzea
Michal Viewegh – Zpátky ve hře + prodej podepsané
knihy

VYSOKÉ MÝTO
•  4. září od 15.00 hod. / amfiteátr M-klubu
GYMJAM 2015 – bubebnická show
• 4.–5. září / nám. Přemysla Otakara II. + amfiteátr 
M-klubu
Městské slavnosti Vysokého Mýta 2015 – vystoupí
např. J. Ledecký, J. Uhlíř, Electro Swing a další
• 20. září / Jungmannovy sady
Královský běh Kujebinou – 14. ročník závodu
• 22.–24. září / nám. Přemysla Otakara II.
5. ročník mezinárodní soutěže učňů Řemeslo/skill
2015 – mezinárodní soutěž v řemeslných dovednos-
tech učňů                                    Více na www.mklub.cz

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 7 500 Kč se vším všudy, nastěhování od září,
října. Tel. 777 845 159. • Prodám sportovní ko-
čárek JANÉ Slalom Pro trojkombinace, perfektní
stav, barva Stylon (tmavě modrá) nevyšiso-
vaná, autosedačka v barvě svítivě žlutá –
černá. V ceně slunečník, pláštěnka na sportovní
verzi i hlubokou korbičku. Cena 7 900 Kč, v pří-
padě rychlého jednání sleva možná. Kontakt
607 526 386. • Prodám dětskou lyžařskou
helmu MIVIDA, vel. XXS – 52 cm, 500 g. Úchyt
na lyž. brýle. Použita dvakrát. Cena 340 Kč.
Kontakt 607 526 386. • Nabízím kancelářské
křeslo na kolečkách, chrom, za 250 Kč, polici
světlé barvy lamino s pěti poličkami, téměř
nové za 400 Kč, krásný velký kočárek z 80. let,
možno používat. Cena 550 Kč. Tel.: 739 307
646. • Nabídněte pěknou skleněnou vitrínu-
skleníček či příborníček z dob našich babiček.
Tel.: 739 307 646.
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Hokejová sezóna
2015–2016 
je za dveřmi
Do nadcházející sezóny se nám podařilo přihlásit
všechny věkové kategorie mládeže, od družstev
přípravek přes mladší a starší žáky, dorost až po
juniory. Hráči jednotlivých kategorií se zatím při-
pravují „na suchu”, od 10. do 13. září se bude na
ledě konat třetí ročník přípravného hokejového
kempu pod vedením profesionálního trenéra Ja-
roslava Fleischmanna.Mistrovské zápasy od-
startují mladší a starší žáci 19. září. V říjnu se
přidají ostatní kategorie.
Hráči A-týmu absolvovali také suchou přípravu
a několik tréninků na ledě v České Třebové. Na
září jsou naplánovány přípravné zápasy venku
i na domácím stadionu. První mistrovské utkání
sehrají 4. října v Litomyšli proti celku HC Chotě-
boř. Aktuální informace najdete na www.hclito-
mysl.cz Petr Fila, předseda HC Litomyšl

Hokejový zápas
Česká republika 
vs. HC Litomyšl
Ve středu 30. září se uskuteční na zimním sta-
dionu v Litomyšli od 18 hodin přátelské utkání
veteránů reprezentace České republiky a vete-
ránů HC Litomyšl. Tento zápas odstartuje oslavy
80 let od založení hokeje v Litomyšli. 
Program tohoto hokejového svátku začne již
v 16.30 hod., kdy se bude konat autogramiáda
reprezentantů České republiky a zároveň budou
vyhlášeny osobnosti litomyšlského hokeje
s uvedením do síně slávy. 
Hokejový oddíl zve všechny příznivce ledního ho-
keje na tuto výjimečnou sportovní událost. -red-

Nábor karate a Cesta malého bojovníka
Litomyšlský oddíl karate přijímá v září do svých
řad nové členy. Jsou vítáni zájemci každého věku
– od dětí až po dospělé. Pro nejmenší děti ve
věku od 6 do 10 let jsme stejně jako loni připravili
speciální pohybový program nazvaný Cesta ma-
lého bojovníka. Cesta malého bojovníka uvede
děti zábavnou formou do světa pohybu
a sportu. Formou skupinových her a různých
průpravných cvičení budou děti rozvíjet své po-
hybové a motorické schopnosti. Děti se také
naučí základům bojového umění karate a etice,
která upevňuje v dětech kázeň a naučí je vážit si
svých přátel i soupeřů. Karate zatěžuje celé tělo
rovnoměrně a nepřetěžuje jen některé partie.
Děti se zároveň naučí správnému držení těla
a dozví se, jak bezpečně cvičit bez zbytečných
zranění. Cesta malého bojovníka pomůže us-
měrnit přebytečnou energii dětí a umožní jim se
pod odborným dohledem vybít například do bo-
xovacího pytle. Jeden trénink za měsíc budeme
věnovat také reálné sebeobraně, kde se děti
naučí, jak předcházet nebezpečným situacím.
Děti budou v rámci Cesty malého bojovníka pro-

cvičovat nejenom své tělo, ale poznají také nové
kamarády, se kterými budou cvičit, běhat a sou-
těžit. Budou se jeden od druhého učit a komu-
nikovat spolu v reálném světě bez přítomnosti
počítačů, mobilů nebo facebooku. Osmnáct dětí
z loňského náboru bude i letos pokračovat
v Cestě malého bojovníka.
Pro zájemce o karate ve věkových kategoriích
11–14 a 15+ připravil litomyšlský oddíl tréninky
pro začátečníky, kde budou cvičenci postupně
poznávat tajemství tohoto okinawského bojo-
vého umění. Ze začátku se budou učit přede-
vším základní techniky a na konci prvního roku
je čeká zkouška na bílý pás. Po ovládnutí základ-
ních technik se budou cvičenci učit i složitější
techniky a kombinace. Zároveň se naučí aplikaci
technik v reálné sebeobraně. Děti, které projeví
zájem o sportovní karate a chuť soutěžit, budou
mít možnost jezdit na turnaje po celé České re-

publice. Na turnajích si děti vyzkouší své nabyté
schopnosti a poměří síly se svými vrstevníky.
Informační schůzka pro děti od 6 do 10 let, které
se chtějí vydat na Cestu malého bojovníka, a je-
jich rodiče se bude konat 14. září 2015 16.00 hod.
v hale TJ Jiskra Litomyšl u zimního stadionu. Tré-
ninky pak budou každé pondělí a pátek od 16.00
do 17.30 hod. Zájemci o karate starší 10 let se
mohou přijít přihlásit nebo jen podívat na trénink
každé pondělí a středu od 17.30 hod. od 14. září
do tělocvičny II. základní školy – nad školní jídel-
nou. Bližší informace a kontakty na trenéry se
dozvíte na www.karate-litomysl.cz.

Text a foto Jiří Smékal
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
do 13. 9. 2015 bude bazén z důvodu pravidelné 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 cvičení a
plavání pro seniory. Podrobnější informace o kurzech a při-
hlášky najdete na www.bazen-litomysl.cz. Vyplněné při-
hlášky prosím zasílejte na e-mail: plaveckaskola@mslit.cz
nebo je předejte na recepci krytého bazénu či na pokladně
koupaliště. Neváhejte, kapacita kurzů je omezena. Uzá-
věrka přihlášek bude v pátek 4. 9. 2015. 
www.bazen-litomysl.cz

 Koupaliště, tel. 461 315 011  
Koupaliště v provozu do 6. 9. 2015. 
- malý 25metrový bazén a tobogán
Provozní doba za pěkného počasí od 10.00 do 17.00.
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

 Fitcentru FILA u zimního stadionu, tel. 777 288 770
FIT-LINE Lucie Jandíková:
• 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

 Tělocvična gymnázia
AE-ZU – taneční a posilovací hodina pro ženy a dívky.
Od 9. září každou středu 18.00-19.00 hod. 
Kontakt: adrianavit@seznam.cz.

 Taneční škola AMOR
Od září kurz Orientálního (břišního) tance. Místo a datum
bude upřesněno na: www.amor-orient.com. Tanec je
ženám doporučován gynekology, ortopedy i neurology.
Bolí vás záda? Tak to je právě pohyb pro vás. Bližší infor-
mace: a.moravkova@quick.cz, tel. 728 684 634.

 Fotbal park Litomyšl, tel. 607 145 497
Nové fotbalgolfové hřiště u Primátorské hráze. 
Rezervace a info o otevírací době na tel. 607 145 497.
www.fotbalparklitomysl.cz

SPORT, CVIČENÍ
Prázdninovou přestávku v soutěžích družstev
využívají ti pilnější atleti k udržení výkonnosti do
podzimní části sezóny. Bohužel žáci hodně zá-
vodí v květnu a červnu a prázdniny věnují rekre-
aci. Po prázdninách jejich výkonnost většinou
klesá.
V Litomyšli se uskutečnily dva atletické podniky.
Tradiční Jandíkův šestiboj vyhrál opět P. Baar,
který byl nejlepší v polovině disciplín, tj. na 60
m, v kouli a disku. Druhou polovinu vyhráli par-
dubičtí atleti. Zajímavé výkony v disku předvedli
i diskaři T. Kozák a žák Vilček. Druhý tradiční letní
mítink nahradil bývalou Velkou cenu města. Do
Litomyšle přijeli atleti z 18 oddílů. Nejlepší vý-
kony byly dosaženy v memoriálech našich býva-
lých atletů B. Novotného a J. Ptáčka. Kouli vyhrál
Stašek z Dukly Praha a výšku Šutera z Jihlavy.
Z našich mladých mile překvapil loňský žák F.
Heger ve sprinterském trojboji.
Z individuálních startů našich atletů: Ivo Strnad
přivezl z mistrovství světa ve francouzském
Lyonu dvě medaile – stříbrnou za tyč a bronzo-
vou v desetiboji (nový český rekord). Velkou ra-
dost měl i z finálového umístění a osobního
rekordu na překážkách. Na tento vrchol svého
úspěšného snažení se dobře připravil na VČ ve-
terániádě v Nové Pace, kde závodil v 6 disciplí-
nách. 
Ze zahraničních startů musím vyzvednout i 2.
místo P. Baara na víceboji ve Varšavě. 
Vrhači startovali na velkých cenách. T. Kozák vy-
hrál v Třebíči (18,75), 4. v disku (46,44). M. Va-
lenta si vytvořil osobní rekord v oštěpu (51,81).
V Táboře byl T. Kozák druhý, v N. Městě nad Me-
tují V. Kozák 4. v oštěpu. 

Petr Jonáš

Atletické okénko

Další úspěchy soutěžících Letecko – modelářského
klubu Litomyšl. Tentokrát i na mistrovství Evropy
Začátek druhé poloviny letošního roku byl též
doprovázen úspěchy. První týden v červenci pan
Ing. Vostřel Jaroslav, trenér soutěžního týmu
státní reprezentace mládeže i seniorů v kategorii
F3J, zorganizoval třídenní soustředění na mode-
lářské ploše letiště Polička. Účelem bylo stme-
lení státní reprezentace na „Mistrovství Evropy”
konané 11.-18. 7. 2015 v Bulharsku pro kategorii
F3J. Jedná se o kompozitové termické RC vět-
roně o rozpětí 3 metry a váze 2 kg.
Trénoval se fyzicky náročný start během do výše
až 200 m, doba letu 10 minut a přesnost při-
stání. Soustředění se zúčastnilo družstvo mlá-
deže ve věku 10, 12, 14 roků, které se podařilo
poprvé sestavit. Družstvo seniorů sestavené ze
dvou členů republikové špičky včetně trenéra re-
prezentace Ing. Vostřela a náhradníka i s po-
mocníky.
V Bulharsku po náročném týdnu soutěžních bojů
ne za nejpřijatelnějšího počasí, jasno, teplota 40
stupňů C, vítr 0-8 m/vteřinu. Při této náročnosti
se zadařilo. Junioři ve družstvech obsadili IV.
místo. Nejmladší náš soutěžící Jára Vostřel 10
roků si zasloužil obdiv všech 40 seniorů.
Senioři v družstvech obsadili II. místo, v jednot-
livcích 4., 5., 19. místo. Mistrovství se zúčastnilo
osm evropských zemí.
Takto žáci (junioři) strávili třetí týden prázdnin
v tričku státní reprezentace CZ tým F3J, spo-
lečně se seniory. Všichni se obohatili o mnoho
soutěžních poznatků.
Další soutěžně důležitá akce bylo turné po Slo-
vensku na mezinárodní úrovni. Náš jediný sou-
těžící klubu Václav Vojtíšek ze Sloupnice se stal
úspěšným reprezentantem… Soutěžní modely
jsou makety skutečných větroňů převážně
z kompozitů, rádiem řízených ovládané všechny
řídící prvky kormidel.
Rozpětí křídel max. 6 metrů, váha max. 10,5 kg.

Model se do výšky 300 m dostává pomocí vleč-
ného motorového výkonného modelu cca 20
vteřin. Větroň po odpoutání klouže na rychlostí
100 km/hod. opakovaně na vzdálenosti 200

metrů a do vý-
sledků se započí-
tává počet průletů
až do přistání. Jedná
se o modely aero-
dynamicky čisté.
Venda jako předlohu použil vysokovýkonný ně-
mecký větroň „DG 800” s rozpětím 6 metrů.
Druhým použitým byla maketa polského akro-
batického větroně „SWIT” o rozpětí 4 metry.
Že se mu v reprezentaci daří, svědčí o tom
i umístění. V Holíči obsadil 1. místo, v Myjavě 2.
místo, v Nitře 1. místo a v Časté také 1. místě.
Jeho pomocnicí mu byla dcera Jana, která je
v soutěžním létání velmi znalá. Tak dovedla strá-
vit část studentských prázdnin se svým otcem
na letištích.
Modely jsou tuzemské výroby ala Sloupnice
a spol. Také i u modelářů platí to staré moudro-
sloví  „vzduch je naše moře”. Letu zdar!! 

Za LMK Jindřich Krčmář, foto Eva Vostřelová

Mistrovství Evropy leteckých modelářů v bulharské
Dupnitse. Jaroslav Vostřel junior a Jaroslav Vostřel
senior. 

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA
NABÍZÍ

Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství.
Vše z kvalitních materiálů. Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh

a cenová kalkulace zdarma. Dále vyrábíme: levné pečící kameny, panelové hrobky,
plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • e-mail: kamenictvi.policka@seznam.cz
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Sportovní přípravka i pro předškoláky
Pro děti od 5 let otvírá i letos DDM Litomyšl s ba-
sketbalovým klubem sportovní přípravku míčových
her s pozdější orientací na basketbal, která je za-
měřena především na rozvoj pohybových schop-
ností a obratnosti dítěte. Na trénincích věnujeme
dostatek času také různým hrám a soutěžím, pro-
tože sport by měl děti především bavit a zaujmout
a o to se v maximální možné míře snažíme.
Na trénincích je vždy přítomen dostatečný počet
trenérů, díky čemuž se můžeme malým sportov-
cům věnovat individuálně a umožňuje nám to
rozdělit děti do více skupin dle věku a fyzické
zdatnosti. To výrazně zvyšuje efektivitu a po-
máhá dětem se co nejvíce rozvíjet. 

Kromě již stávajících členů rádi uvítáme i nové
tváře. Pokud byste si s námi chtěli zasportovat,
tak není nic jednoduššího, než si vše přijít během
září nezávazně vyzkoušet. 
Děti ve věku 5–7 let (ročníky 2008–2010) trénují
každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v tělocvičně
ZŠ U Školek (tělocvična červené školy nad jídel-
nou). Děti ve věku 7–9 let (ročníky 2006–2008)
trénují každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hod.
v městské sportovní hale.
Trénovat začínáme již ve čtvrtek 3. září. Pro více
informací můžete zavolat přímo našim trenérům
na čísla 602 335 513 nebo 737 139 626.

Josef Štefl

Petr Bartoš získal bronz a Jonáš Nedvěd zkušenosti
Světový motokrosový šampionát pokračoval tři-
náctým dílem na české dráze v Lokti u Karlových
Varů. Před pěknou návštěvou asi třiadvacet tisíc
příznivců tohoto adrenalinového sportu zde bo-
jovali i dva zástupci litomyšlského Orionu – zku-
šený Petr Bartoš a mladý Jonáš Nedvěd (na
fotografii). Bartoš nakonec jednorázově naskočil
do evropského klání třídy EMX300 dvoutaktních
motocyklů a nevedl si vůbec špatně. V sobotní
první rozjížďce dokonce atakoval vedoucí posta-
vení po několika odjetých kolech, potom ale
v jednom sjezdu ho to „nakoplo” a Petr šel ne-
dobrovolně k zemi. Pád to byl velice tvrdý, Bar-
toš byl dosti potlučený, ale byl rozhodnut, že do
druhé nedělní jízdy rozhodně nastoupí a domá-
cím divákům se předvede v lepším světle. To se
také nakonec stalo, žlutomodrý dres Orionu pro-
ťal cílovou čáru na pěkném třetím místě. Bartoš
je prostě tvrďák a davy fanoušků kolem trati ne-
chtěl zklamat, sám k tomu řekl: „Když jsem viděl
tolik lidí, jak mě povzbuzují, tak to nešlo zabalit,
byť mě bolelo z karambolu celé tělo, doufám, že
je moje třetí příčka uspokojila.”
Věkem daleko mladší borec Jonáš Nedvěd se při-
hlásil do hlavní světové kubatury MX2. Pro Jo-
náše to byla tady hlavně jedna velká zkušenost,
vždyť takový závod jel poprvé ve své kariéře.
„Mezi ostřílené zahraniční hvězdy není vůbec
jednoduché poprvé zapadnout. Místní dráha
byla strašně rozbitá, na vše jsem si musel rychle
zvyknout, ale nějak jsem se s tím za celý víkend
popral, i když to prozatím na světové body ne-
stačilo, tak jsem alespoň získal důležité zkuše-
nosti a příští rok to zkusím znovu,” popsal
Nedvěd své postřehy.
Naopak domácí šampionát pokračoval v Petro-
vicích u Karviné již čtvrtým dílem. V královské
třídě MX1 zvítězil překvapivě Petr Michalec, který
letos sice nepodával nějaké výjimečné výkony,

tady mu to ale sedlo. Bojoval i celkově pátý Petr
Bartoš z Orionu Litomyšl, mrzet ho může pád
v druhém motu ze třetího fleku, pak musel čelo
tvrdě dotahovat. Nicméně jeho časy na jedno
kolo byly pozoruhodné, byly dokonce lepší, než
zajížděli ti nejlepší. V MX dvojkách hájil barvy
Orionu mladík Jonáš Nedvěd a celkově sedmým

místem navázal na své předešlé výsledky v se-
riálu. Jonáš se mohl spolehnout na dobré starty,
potom se sice vždy trochu propadl, ale v této
třídě je velká mezinárodní konkurence a nás těší,
že Nedvěd je z Čechů třetí nejlepší. Závod ovládl
Polák Wysozki před Maďarem Szvobodou. Mezi
ženami dojela zástupkyně Orionu Jana Zdeňková
opět na hraně první a druhé desítky. Veterán
Martin Runkas si připsal důležitých třicet bodů
za šestou příčku – po zranění je to jeho letošní
maximum. Mistrovství vyvrcholí 20. září posled-
ním podnikem ve Vranově u Brna.
Po kalendářních změnách, které nastaly (kvůli
dlouhotrvajícímu suchu), se na trati v Horním
Újezdu uskuteční 4. října závody MMČR tříčlen-
ných družstev. Jezdci Orionu zde budou skoro na
domácí půdě obhajovat stříbrné medaile z loň-
ského ročníku.

Za Orion Racing Litomyšl Petr Kovář, 
foto Radek Lavička
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Litomyšlský pohár ve stolním táhlovém hokeji se
za více než 15 let své existence dosud jen 2x
konal mimo Benátky a Litomyšl, a to v Mohelnici.
Třetí výjezd za hranice všedních dní byl nyní až
do Kobeřic u Brna a turnaj uspořádal domácí
Tomáš Jedlička (Stiga HC Benátky). 
Do místní hospůdky se sjelo 9 hráčů z Čech
a Moravy, aby se pokusili vyzrát na venkovní
spalující žár. Ze základní skupiny postoupili
všichni favorité a stejně se jim vedlo i ve čtvrtfi-
nále, kde jediný zápas ztratil Jindřich Petr s Pe-
trem Bočkem. V semifinále si Zdeněk Lopaur
snadno poradil s Jiřím Junkem 3:0 a Tomáš Jed-
lička 3:1 vyřadil Jindřicha Petra. Zde však je třeba
uvést, že úvodní zápas vyhrál Jedlička šťastným
gólem v prodloužení, a kdyby takový padl na
druhé straně… Ve finále Jedlička trápil Lopaura
jen v prvních dvou zápasech, zato o 3. příčku bo-
joval Petr s Junkem až do závěru 5. zápasu, kdy
už to Junek vzdal. Lopaur si tak na 2. příčce his-
torie turnaje připsal již 42. vítězství a je stále je-
diným, kdo může reálně dostihnout Patrika
Petra s 51. prvenstvími. Ve skupině o 5. místo po-
tvrdil své kvality Milan Zeman a nechal za sebou
všechny 4 snaživé amatéry, z nichž nejlepší byl
Michal Rychtecký z Bílovic nad Svitavou. Ceny
byly rozdány a spolu s nimi si účastníci odvezli
fajn vzpomínky na nové kamarády! 
Pořadí LP 2015: 1. Michal Boštík 260b., 2. Robert

Jež 250, 3. Jindřich Petr 171, 4. Tomáš Jedlička 161,
5. Jiří Junek 152, 6. Zdeněk Lopaur 135, 7. Tomáš
Halama 100, 8. Barbora Petrová 53, 9. Patrik
Petr (THC Stiga Elites) 40, 10. Ivan Halama 30
(všichni Stiga HC Benátky). Další turnaj se usku-
teční v sobotu 19. 9. v DDM Litomyšl.
V zasedačce OÚ Benátky každý úterní podvečer
probíhá také Litomyšlská Stiga liga 2015, která
má po polovině prázdnin toto pořadí: 1. Jindřich
Petr 222b., 2. Robert Jež 193, 3. Josef Sedláček
190, 4. Michal Boštík 157, 5. Zdeněk Lopaur 136,
6. Barbora Petrová 105, 7. Patrik Petr 85, 8. La-
dislav Cafourek 63, 9. Jan Sedláček 48, 10. Zu-
zana Lopaurová 40.       Text a foto Jindřich Petr

Zdeněk Lopaur si připsal další vítězství

Triatlonové zlato míří do Přívratu
Druhou srpnovou sobotu se v Litomyšli – Nedo-
šíně konal již 21. ročník dlouhého triatlonu (1 km
– 50 km - 10 km), kterému letos přálo tropické
počasí, a nejen s ním bojovalo 39 startujících,
kteří byli rozděleni do různých kategorií. Kate-
gorie muži a družstva – muži absolvovali 1km
plavání, 50 km kolo a 10 km běh. Ženy startovaly
na polovičních tratích a družstva dle dohody.
Letošní ročník se již využila cyklostezka v Nedo-
šíně a nový asfalt, tím se zkrátila cesta po hlavní
silnici. Pohár pro vítěze si odvezl Doleček Josef
z Přívratu za čas 2:13:15, který tím přerušil dvou-
leté tažení Jílka Davida, který po defektu na kole
vybojoval čtvrté místo. Na druhém místě nece-

lých pět minut za vítězem doběhl Svozil Vít. A na
třetím místě s dvouminutovou ztrátou Bican
Stanislav. Nejlepší ženou byla domácí Kašparová
Bohumila z Nedošína časem 1:27:33.
Děkuji všem závodníkům za opatrnost a pomoc
během závodu, blahopřeji k jejich výkonům.
Velké díky patří tradičním časoměřičům (man-
želé Jandíkovi a pan Fiala) a všem, kteří pomohli
s uspořádáním 21. ročníku.
Zpestřením nejen pro fanoušky (malé i velké), ale
i závodníky byl doprovodný program během zá-
vodu i po něm, který připravil Pavel Saqua. A to
paddleboarding, windsurfing a windsurfingový tre-
nažer pod dohledem profesionálních instruktorů.

Doufám, že takto příjemnou sobotu strávíme
i příští rok, kdy 22. ročník vychází na 13. 8. 2016
Kompletní výsledky a fotografie ze závodu zá-
jemci najdou na internetové adrese www.triat-
lonlitomysl.cz

Přemysl Seidl, foto archiv pořadatelů

Pokud vás baví pohyb a kolektivní míčové
sporty, pak vás bude určitě zajímat, že litomyšl-
ský basketbalový klub stále přijímá nové chlapce
i dívky. Pro tuto sezonu doplňujeme družstva,
která již hrají krajské či republikové soutěže.
Konkrétně se jedná o děti ve věku od 9 do 14 let.
Přijďte si basket vyzkoušet na kterýkoliv zářijový
trénink a zjistit, zda vás bude zápolení pod vy-
sokými koši také bavit. 
Od 1. září trénujeme v těchto časech: dívky roč-
níků 2001–2002 v úterý od 18.00 hod. a v pátek
od 18.30 hod., chlapci ročníků 2001–2002
v úterý od 18.30 hod. a ve středu od 15.30 hod.,
děti ročníků 2003–2004 ve středu od 17.00 hod.
a ve čtvrtek od 15.00 hod. a děti ročníků 2005–
2006 v úterý a ve čtvrtek vždy od 15.30 hod. Pod
těmito družstvy máme ve spolupráci s DDM také
mladší a starší přípravku pro děti od 5 do 9 let,
obě přípravky trénují každý čtvrtek od 15.30 hod.
Pro více informací, včetně těch, v jakých tělo-
cvičnách a halách tréninky probíhají, nás prosím
kontaktujte na čísle 602 33 55 13.
Těšíme se na nové baskeťáky a nové baske-
ťačky.                      Martin Šorf, předseda klubu

Basketbalový klub
přijímá nové členy

5. 9. So 10.00 Fotbal: Mistrovský turnaj okresního přeboru mladších přípravek • městský stadion
      14.00 Litomyšlský pohár 2015 ve stiga hokeji – 9. kolo • dům dětí a mládeže
      14.00 Stolní fotbálek – turnaj smíšených dvojic • Cafebar Underground
12. 9. So 9.30,11.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. FK Agria Choceň – st. a ml. žáci • na hřišti v Cerekvici n. L.
      14.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. SK Pardubičky – VČ přebor dorostu • městský stadion
      17.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Jiskra Ústí nad Orlicí B – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • městský stadion
13. 9. Ne Atletika: Finále krajského přeboru družstev mladších žáků a žákyň • městský stadion
      14.00-17.00   Den otevřených dveří v Golf 59 – ukázky profesionálního tréninku, možnost poznat a zkusit hru • Golf 59
19. 9. So 10.00 Atletika: Krajský přebor v pětiboji mladšího žactva • městský stadion
      14.00 Litomyšlský pohár 2015 ve stiga hokeji – 9. kolo • dům dětí a mládeže
      17.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. BC Benešov – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
      9.00,11.00 Basetbal: BK Litomyšl vs. Sokol HK – OP minižactva U12 • hala TJ Jiskra
20. 9. Ne 10.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. Basket Slovanka – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
26. 9. So 9.00,11.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. BVK Holice – OP minižactva U11B • hala TJ Jiskra
      13.45 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. Jiskra Hořice – VČ přebor dorostu • městský stadion
      16.30 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Mezilesí Načešice – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • městský stadion
      8.00 Pochod rytíře Toulovce – oblastí Toulovcových maštalí, trasy 8, 15 a 30 km • Vranice
27. 9. Ne 14.00,16.00 Basketbal: BK Litomyšl vs. BK Pardubice – OP minižactva U13 • hala TJ Jiskra
30. 9. St 18.00 Hokej: Česká republika vs. HC Litomyšl – přátelské utkání veteránů • krytý zimní stadion
3. 10. So 9.30,11.15 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. TJ Svitavy – krajský přebor starších a mladších žáků • městský stadion 
      15.00 ORION - TAURUS TRANS MOTOSHOW • Toulovcovo náměstí
4. 10. Ne 10.00 Fotbal: Mistrovský turnaj okresního přeboru smíšených přípravek • městský stadion
      17.00 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion


