
Noví čestní občané převzali klíče od města

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude během
prázdnin opravovat okružní křižovatku u hotelu
Dalibor na průtahu Litomyšlí. Stavební práce
s sebou přinesou i řadu dopravních omezení.
Dají se předpokládat kolony i zdržení některých
autobusových linek. 
Město Litomyšl vyjednalo s ŘSD termín rekon-
strukce a úpravy kruhového objezdu v termínu
od 1. července do 30. srpna. Tranzitní osobní
doprava do 3,5 tuny bude totiž vedena
ulicí T. G. Masaryka, kde se nacházejí školy.
Trasa objížďky bude od železničního viaduktu
po parkoviště pod základními školami, kde se
budou automobily opět napojovat na silnici
I/35. „Tranzitní nákladní doprava na silnici I/35
bude vedena staveništěm v jednom jízdním
pruhu obousměrně. Provoz bude řízen světel-
nou signalizací. Dojde také k uzavření spojovací
komunikace mezi oběma okružními křižovat-

kami. Při jízdě do centra a z centra města bude
nutné použít objízdnou trasu ulicí Na Lánech
a to včetně autobusové linkové dopravy. Auto-
busy ve směru Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto
nebudou při jízdě přes zastávku Botana obslu-
hovat zastávky Rybářství a TEROZ. Ty budou
nahrazeny zastávkou U Babky v místě sou-
časné zastávky MHD. Od této zastávky do
areálu společnosti Saint Gobain ADFORS CZ se
cestující dostanou místní komunikací mezi ulicí
Na Lánech a schody u mostu přes řeku Louč-
nou,” popsal objízdné trasy a omezení vedoucí
Odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. V jedné
z etap opravy kruhového objezdu bude ulice
Nádražní přístupná pouze spojovací komuni-
kací pod objektem autoškoly a opravny auto-
mobilů. 
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Smetanova výtvarná
Litomyšl

Čestné občanství má v Litomyšli padesá-
tiletou tradici. Do současné doby ho však
představitelé města udělili pouze čtr-
nácti osobnostem. Světově uznávaný
dirigent Jiří Bělohlávek se stal čest-
ným občanem Litomyšle za celoživotní
mistrovství, soustavnou propagaci
české, zejména Smetanovy, hudby doma
i v zahraničí a mimořádný vztah k Lito-
myšli. „Vztah Jiřího Bělohlávka k hudbě
lze označit za mimořádný a mimořádný

je i jeho vztah k Litomyšli. Je dán nejen
rodinnou tradicí, ale především soustav-
nou uměleckou spoluprací,” připomněl
v medailonu Vojtěch Stříteský, který
slavnostní akci moderoval. Rodina Jiřího
Bělohlávka totiž žila několik let v Lito-
myšli v Hošpesově vile a sám dirigent se
podílel na tradici Mladé Smetanovy Lito-
myšle. S Mezinárodním operním festiva-
lem Smetanova Litomyšl spolupracuje
od roku 1996. „Litomyšl není zapsaná
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Symbolické klíče od města a dekrety čestného občanství převzali v úterý 3. května ve Sme-
tanově domě šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek a přední český architekt Josef
Pleskot. V rámci hudebního programu této výjimečné události vystoupili vynikající
klarinetista Jan Mach a klavírista Ivo Kahánek společně se Zemlinského kvartetem. 

Mimořádnou udá-
lostí Smetanovy
výtvarné Litomyšle
v roce 2016 bude
umělecká inter-
vence v kryptě lito-
myšlského kostela
Nalezení sv. Kříže.
Vystavena zde
bude Madona

z Osíka, nejstarší dochovaná řezba na
našem území. Autorem výstavy je archi-
tekt Josef Pleskot, ten však neupravil jen
„výstavní prostor”, ale opatřil vzácnou
sochu i novou tváří, kterou sám navrhl.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. června
v 17 hodin. 
Nedaleko Litomyšle v obci Osík byla na
podzim roku 2010 objevena téměř kom-
pletně dochovaná socha madony s dítě-
tem. Podrobný výzkum ukázal, že se
jedná o nejstarší dochovanou polychro-
movanou řezbu na našem území (vznik
mezi 990 – 1180). Tento unikátní kultovní
předmět se ihned vepsal do širokého od-
borného, ale i obecného povědomí jako
tzv. Madona z Osíka. Téměř tisíciletý pří-
běh madony je však prozatím zahalen ta-
jemstvím a čeká na další bádání. Pro její
jedinečnost není nepravděpodobné, že je
třeba její přirozené místo užívání hledat
v kruzích nejvyšších dobových elit, tedy
i na českém panovnickém dvoře. Madona
však na sobě nese jedno nepřehlédnu-
telné zranění z minulosti – chybí jí tvář.
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Tvář – Příběh
ztracení a touha
znovunalézání

v mojí DNA, pokud nepočítám, že můj otec tady
řadu let působil. Můj vztah k městu je jiný. Zalo-
žil se mými prvními uměleckými kontakty s fes-
tivalem Mladá Smetanova Litomyšl a přerostl
v trvalou spolupráci se Smetanovou Litomyšlí.
Nejde pouze o koncerty, ale také o kontakty dra-
maturgického rázu. S Vojtěchem Stříteským
jsme mnohokrát uvažovali o programech, které
bychom chtěli realizovat,” řekl Jiří Bělohlávek,
který se rád do Litomyšle na festival vrací. „Vždy
je zde báječné publikum, které je vnímavé a vě-
doucí, poučené a spontánní,” prohlásil šéfdiri-
gent České filharmonie. 
Druhý symbolický klíč od města si převzal
český architekt Josef Pleskot. Ten se čestným
občanem stal za mimořádný přínos architek-
tuře, pravidelnou reprezentaci české archi-
tektury na mezinárodních přehlídkách a za
výjimečný vztah k městu.                 strana 12 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM bere na vědomí předloženou cenovou

nabídku na zajištění podání žádosti o dotaci od
společnosti ŠINDLAR s. r. o. na projekt „Reali-
zace protipovodňových opatření v Litomyšli.”
Projektová žádost je předkládaná do Operačního
programu Životního prostředí, 35. výzva.

 RaM souhlasí s pronajímáním parkovacích
míst v novém objektu parkování v ul. Z. Kopala
přednostně pro potřeby nájemníků a majitelů
bytů 4 nových bytových domů v počtu 1
stání/byt, v případě neobsazení pro potřeby
obyvatel s trvalým bydlištěm v ulici Z. Kopala.
Cena pronájmu parkovacích míst:
- krytá zapuštěná stání: 500 Kč/měsíc vč.DPH
- nekrytá horní stání: 300 Kč/měsíc vč. DPH
V případě většího počtu zájemců bude rozhod-
nuto losováním.

 RaM souhlasí se zadáním výběrového řízení
na zhotovitele akce „Úsekové měření rychlosti
vozidel na území města Litomyšl” v rámci pro-
jektu „Zklidnění dopravy ve městě Litomyšl” za
cenu 39 000 Kč bez DPH firmě Regionální roz-
vojová agentura Pardubického kraje.

 RaM schvaluje v souladu se směrnicí města
Litomyšl o poskytování dotací z rozpočtu města
„Dotační program na podporu nákupu domácích
kompostérů v roce 2016” 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Chodník
na ul. Průmyslová. Jako nejvýhodnější vyhodno-
tila nabídku firmy SaM silnice a mosty a.s.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-

bídek na veřejnou zakázku na stavbu „Úprava
křižovatky Havlíčkova – Zahájská. Jako nejvý-
hodnější vyhodnotila nabídku firmy Skanska a.s.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na zhoto-
vení projektové dokumentace Rekonstrukce
strojovny zimního stadionu s firmou IPM s.r.o.

 RaM souhlasí s bezúplatným převodem kla-
víru Scholze z r. 1968 z vlastnictví Základní umě-
lecké školy Bedřicha Smetany Litomyšl do
majetku města Litomyšle – obřadní síň.

 RaM souhlasí se zápůjčkou sbírkových před-
mětů. Obrazy budou vystaveny v Oblastní galerii
Liberec na výstavě Julius Mařák – Vídeňské
úspěchy konané od 6. 10. 2016 do 8. 1. 2017. 

 RaM nesouhlasí s finanční podporou vydání
publikace „František Maxmilián Kaňka, proslulý
barokní stavitel v českém království“. Žadatelem
Kotěrovo centrum architektury o.p.s.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ul. Jiráskova
od MK Smetanovou nám. po křižovatku se silnicí
II/358 v období od 4. 6. do 4. 6. 2016 za účelem
konání akce Litomyšlská muzejní noc 2016.

 RaM souhlasí s partnerstvím bez finančního
příspěvku města Litomyšl v projektu OPZ, Pilotní
ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích,
jehož žadatelem je Tulipánek Litomyšl. 

 RaM schvaluje bezúplatný převod stříkačky
a malého vleku z majetku města do vlastnictví
Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl – Pohodlí.

Více na www.litomysl.cz

Objekt bývalého
Potravinoprojektu
čeká rekonstrukce
Prostory v bývalém Potravinoprojektu na Tou-
lovcově náměstí město v současné době prona-
jímá především jako kanceláře. Ovšem objekt již
nese stopy času a především vnitřní prostory
odpovídají době svého vzniku. Litomyšlská rad-
nice proto nechala zpracovat projekt na jeho re-
konstrukci. Vymění se okna a zateplí fasáda.
Další projekt bude řešit drobné opravy společ-
ných prostor.  
Rekonstrukce by měla spočívat v malé nároč-
nosti zásahů do stavebních konstrukcí, a tak
jsou práce rozděleny do několika etap. „Výměna
oken a úprava fasády je samostatná etapa mo-
dernizace domu. Přestože se může zdát, že za-
čínat úpravou fasády je nelogické a měly by být
provedeny důležitější zásahy do celku, jde pouze
o podnět, odstartování celkové opravy,” upřes-
ňuje místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.
Podle architektů Ludvíka Gryma a Jindřicha
Škrabala je zásadním momentem modernizace
průčelí, „otevření” parteru. „Považujeme za pří-
nosné pro dům i pro veřejný prostor, aby dům
komunikoval s okolím. Konkrétně to znamená
zvětšení okenních otvorů v 1. NP do úrovně pod-
lahy. Okenní otvory ve 2. a 3. NP ponecháváme
v původní velikosti – budou osazeny novými jed-
noduchými dvoukřídlými dřevěnými okny,” uvá-
dějí architekti. Venkovní omítky budou otlučeny
a obvodové zdivo vyspraveno. V 1. NP bude re-
alizována vnitřní kontaktní tepelná izolace, ve
zbývajících dvou NP bude tepelná izolace ven-
kovní. Nakonec dojde na finální omítky. 
Co se týká interiéru, pak ten bude řešit další pro-
jekt. Počítá se ale pouze s menšími úpravami
společných prostorů v přízemí – vstupního foyer,
drobnými úpravami v patrech, které se pravdě-
podobně dotknou povrchů, výmaleb, zábradlí,
osvětlení, případně výměny vstupních dveří do
jednotlivých kanceláří. 
V letošním roce by mělo dojít k výměně oken.
V příštím roce se dokončí fasáda. Předpoklá-
dané náklady ve výši do 4 milionů korun ponese
město Litomyšl.                                                 -bj-

Z pověření zastupitelů odeslalo
město dopisy kvůli záchrance 

Přístup ředitele Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje MUDr. Pavla Svobody totiž
zastupitelé považují za špatný. „Ze všech vy-
stoupení doktora Svobody vyznívá, že takto je to
v pořádku, že lékařů je málo a výjezdových sta-
novišť v kraji dostatek a že záchranka je všude,
kde má být. Stav, kdy z 30 výjezdových jednotek
v kraji je pouze 8 plně pokryto lékařem, podle
mého názoru nevznikl pouze personální krizí če-
ského zdravotnictví. Nemohu souhlasit s dokto-
rem Svobodou, že takto je všechno v pořádku,”
uvedla zastupitelka a lékařka Renata Rothschei-
nová a dodala: „Navrhuji, aby zastupitelstvo po-
věřilo vedení města podáním podnětu
k prošetření.” Zastupitelé rovněž odhlasovali,
aby byla k součinnosti vyzvána i okolní města,
kterých se tato problematika týká. 
„Rád bych upozornil, že Rada Pardubického
kraje svým usnesením schválila pro Litomyšl
stanoviště Rychlé lékařské pomoci. Předpoklá-
dám, že tato změna podléhá jistému schvalova-
címu procesu, který podle našeho názoru řádně
neproběhl. Byl jsem proto pověřen zastupitel-
stvem města požádat o přešetření, zda celý pro-
ces proběhl v souladu s platnou legislativou,”
uvádí se v dopise starosty Litomyšle Radomila
Kašpara. Obdobná situace kolem záchranky je
i v Moravské Třebové. „V našem případě došlo
ke snížení personálního stavu (redukci přítom-
nosti lékaře na stanovišti RLP v Moravské Tře-
bové v konkrétní dny v týdnu) před více než
jedním rokem,” sděluje starosta Moravské Tře-
bové Miloš Izák a pokračuje: „Rada města Mo-
ravská Třebová se připojuje k výzvě města
Litomyšl s tím, že žádáme, aby i na Moravskou
Třebovou byl brán stejný zřetel jako na všechna
města v Pardubickém kraji v obsazovanosti po-
sádek RLP kvalifikovaným lékařem.” Litomyšl
navíc vyjadřuje obavu o zachování kvality a do-
stupnosti poskytované zdravotní péče. Upozor-
ňuje především na to, že některé zdravotnické
úkony mohou vykonávat pouze lékaři. Navíc do-
jezdové časy, které byly již v některých přípa-
dech na hranici zákonné normy, se po výzvě
posádky rychlé záchranné služby pro zasahují-
cího lékaře dále neúměrně prodlouží. „Navíc po-
sádky rychlé lékařské pomoci slouží k tzv.
sekundárním převozům, které jsou poměrně
časné, a logicky tak nastávají okamžiky, kdy v Li-
tomyšli ani na dalším nejbližším stanovišti ZZS

není dostupný lékař,” argumentuje slovy sta-
rosty Litomyšl. „Zajištění odborné lékařské péče
akutních stavů je tím naprosto nedostatečné.
Úkony, které mohou vykonávat záchranáři, jsou
omezené. Záchranáři nemohou podat žádný lék,
nemohou intubovat…,” vysvětluje Renata Ro-
thscheinová. 
Z institucí, kterým byl dopis zaslán, přišla reakce
z Ministerstva zdravotnictví a České lékařské ko-
mory. „Bohužel není v naší kompetenci rozho-
dovat o tom, jaké personální zabezpečení je
nezbytné, a také není v naší pravomoci kontro-
lovat počty personálu či lékařů ve výjezdových
skupinách. A to ačkoli na tento fakt již roky upo-
zorňujeme a po větších pravomocích i kompe-
tencích voláme dlouhodobě,” uvádí prezident
ČLK MUDr. Milan Kubek a dodává: „Chápeme, jak
je pro občany vašeho města důležité, aby byla
dostupná přednemocniční neodkladná péče i lé-
kařská. K tomu je třeba uvést, že dostupnost
zdravotnické záchranné služby je dána zejména
plánem pokrytí území kraje výjezdovými základ-
nami zdravotnické záchranné služby. Plán po-
krytí území kraje výjezdovými základnami
vydává kraj.” V ministerském dopisu se uvádí, že
zdravotní služby poskytované Zdravotnickou zá-
chrannou službou Pardubického kraje jsou za-
jištěny v souladu s příslušnými právními
předpisy a s ohledem na potřeby celého kraje.
Přílohou tohoto dopisu je i vyjádření ředitele ZZS
PAK MUDr. Pavla Svobody, který sděluje: „Opa-
kovaně jsem se s dotyčnými zástupci měst se-
tkal, jejich iracionalitu a smyšlenky vyvracel, ale
tušíte, že marně. Dostupná a kvalitní zdravotní
péče, jak se domáhají v závěru podnětu, je ze
strany naší ZZS PAK v tomto regionu plně zajiš-
těna dle zákona a s ohledem na potřeby spá-
dové oblasti a celého kraje, kde zajišťujeme
přednemocniční péči.” Z Pardubického kraje své
stanovisko vyjádřili již v dubnové Lilii. Slovy ná-
městka hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka v něm uvádí, že se ředitel zdravotnické zá-
chranné služby snaží hledat nejlepší možná ře-
šení i v nepříznivé situaci, kdy je nedostatek
lékařů. 
Současný stav litomyšlské záchranky není lhos-
tejný také občanům. Lidé s nelibostí nesou roz-
hodnutí šéfa záchranky vytvořit v Litomyšli
hybridní systém – tedy z části týdne bez lékaře.
Toho zkrátka chtějí zpět.                                   -bj-

Od dubna 2016 je litomyšlská stanice záchranky v pracovních dnech v dopoledních a odpoled-
ních hodinách bez lékaře. Zastupitelstvo města proto přijalo usnesení, kterým pověřilo vedení
radnice podáním podnětu Radě Pardubického kraje, Ministerstvu zdravotnictví, zdravotním po-
jišťovnám a České lékařské komoře (ČLK) ve věci prošetření situace. Dopisy Litomyšle, ale také
Moravské Třebové jménem jejich starostů byly v květnu odeslány.
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Změny v dopravním značení 
křižovatky u sokolovny
Na podnět dopravní komise rady města nechala
radnice zpracovat projektovou dokumentaci,
která řeší změnu dopravního značení křižovatky
silnice I/35 s místní komunikací ulice Trstěnická
(křižovatka u sokolovny). Výjezd by tak měl být
rychlejší. 
Vzhledem k tomu, že automobily vyjíždějí
z Trstěnické ulice ve většině případů směrem ke
světelné křižovatce, je nově vnitřní výjezdový
jízdní pruh určený pouze pro odbočení vlevo.
Pravý jízdní pruh je pak vyhrazený pro vozidla je-
doucí přímo do ulice U Plovárny (ve směru Stra-
kov) a odbočující vpravo na Svitavy. „Na silnici
I/35 je pro vozidla jedoucí ve směru od Svitav
díky nové instalaci plné čáry umožněno přejíž-
dění do vnitřního jízdního pruhu až ve vzdále-
nosti cca 25 metrů od hranice křižovatky.
Povinnost pro tato vozidla pokračovat při prů-
jezdu křižovatkou pouze v krajním jízdním pruhu
navíc zvýrazňuje vytvořený dopravní stín (šikmé
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rovnoběžné čáry),” upřesňuje vedoucí Odboru
místního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl Pavel Jiráň a dodává: „Uvedená
opatření tedy umožní výjezd z ulice Trstěnická
směrem ke světelné křižovatce i v případě, že po
hlavní silnici přijíždí ze směru od Svitav vozidla,
která pokračují ke světelné křižovatce.” Většina
řidičů již v minulosti takto řešila dopravní situ-
ace, i když to tehdejší dopravní značení jedno-
značně nedefinovalo. Podle dopravní komise by
nová úprava mělo zkrátit čas výjezdu z Trstě-
nické ulice směrem do centra.
Na závěr je třeba ale připomenout, že nové ře-
šení křižovatky samozřejmě neodstraňuje povin-
nost řidičů vozidel vyjíždějících z Trstěnické ulice
dávat přednost vozidlům odbočujícím vlevo ze
směru od Svitav, jedoucích přímo ve směru od
Strakova a jedoucích přímo nebo odbočujících
vlevo od světelné křižovatky. 

-red-

Architekt obci –
soutěž, které se
účastní i Litomyšl
Vůbec poprvé se letos koná soutěž „Architekt
obci”. Vyhlašuje ji Svaz měst a obcí ČR a časopis
Moderní obec. Cílem je upozornit na nutnost
spolupráce mezi obcemi a architekty, na potřebu
najít společnou řeč a společně rozvíjet veřejný
prostor. Městské a obecní budovy by totiž měly
udávat trend v architektuře, stát se vzorem a in-
spirací pro ostatní. Cenu obdrží tandem obec –
architekt, protože právě o dobré spolupráci mezi
nimi je tvorba veřejného prostoru. Do soutěže
„Architekt obci”, která se koná v rámci soutěže
„Architekt roku”, se přihlásila také Litomyšl.
„Městské a obecní budovy by rozhodně měly –
stejně jako v minulosti – přinášet nový trend. Být
klenotem v daném území, na který se rádi dívají
místní i turisté,” říká předseda Svazu měst a obcí
ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává:
„Architekti pracující pro samosprávy by tak měli
splňovat dva základní požadavky: umět opera-
tivně reagovat na aktuální palčivé i každodenní
provozní otázky, které radnice řeší, a rovněž mít
potřebný nadhled, aby byli schopní inovativně
realizovat dlouhodobé strategické úkoly urbán-
ního charakteru. Jednoduše: aby budovy, za-
stávky, parky apod. navrhovali či renovovali
neotřele, prakticky, ohleduplně a za rozumné
peníze. Věřím, že právě takové nápadité profe-
sionály budeme v nové soutěži „Architekt obci”
hodnotit.” Město Litomyšl již od roku 1991 spo-
lupracuje s Ing. arch. Zdeňkou Vydrovou, a tak
se rozhodlo do soutěže přihlásit právě ji.
„Chceme tímto krokem paní architektce poděko-
vat za roky, které našemu městu věnovala. Ve
funkci městské architektky se snažila nastavit
pravidla vedoucí k odpovědnosti k městu,
k místu stavby a jeho prostředí. Jejím hlavním té-
matem a problémem se stal vztah moderní ar-
chitektury k historickému dědictví,” uvedl
místostarosta Michal Kortyš. Zdeňka Vydrová
společně s radnicí připravila v Litomyšli řadu
soutěží, na základě kterých se poté postavily
stavby, které se staly významnou součástí sou-
dobé české architektury. „Litomyšl se tak stala
místem nejen překrásné historické architektury,
ale i místem s respektovanou architekturou sou-
časnou,” dodal místostarosta. 
Soutěž „Architekt obci” je tříkolová. První kolo
se uskuteční na Facebooku Svazu měst a obcí
ČR, kde bude moci široká veřejnost „lajkovat”
své favority a nominovat na „divokou kartu”
přímo postupujícího finalistu, tzv. „klikaře”.
„Obyvatelé obcí a měst mají možnost dávat pre-
ferenční hlasy (like) přihlášeným architektonic-
kým a urbanistickým počinům. Toto hlasování se
uskuteční od 6. do 19. června 2016,” uvedla
Jindra Tužilová ze Svazu měst a obcí ČR. Ve dru-
hém kole odborná porota vybere další 3 finalisty.
Z nich ve třetím kole zástupci Ministerstva pro
místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a časopisu
Moderní obec vyberou vítěze.  Výsledky se vy-
hlásí na podzim v rámci mezinárodního staveb-
ního veletrhu FOR ARCH.                                  -bj-

Pozvánka
na jednání
zastupitelstva
V úterý 14. června se od 16.00 hod. uskuteční
v Lidovém domě veřejné jednání Zastupitelstva
města Litomyšle. Na programu budou jako vždy
majetkoprávní či finanční záležitosti města
a další. Návrhy usnesení naleznete na www.lito-
mysl.cz.
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„Tato skutečnost bude s jednotlivými subjekty
z této lokality zvlášť ze strany dodavatele prací
projednána,” upřesnil Pavel Jiráň a dodal: „Lze
samozřejmě očekávat kolony vozidel na silnici
I/35, zpoždění autobusových spojů ve směru
Morašice (objízdná trasa ulicí Na Lánech a Soko-
lovská), v ulici T. G. Masaryka a Na Lánech je
třeba počítat se zvýšením hustoty provozu.” 
Stavební práce bude provádět firma Skanska.
Oprava okružní křižovatky je nutná vzhledem
k jejímu technickému stavu. Zároveň bude ob-
jezd upraven tak, aby neměly nákladní automo-
bily problém s najížděním a průjezdem. Vnitřní
prstenec by se tak měl zmenšit.                      -bj-

Oprava oken a dveří ve Smetanově domě
Město podalo žádost o příspěvek na opravu
oken a dveří ve Smetanově domě. Využilo tak
program Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
který vypsalo ministerstvo kultury. 
„Okna a dveře ve Smetanově domě jsou v sou-
časné době výrazně poškozené povětrnostními
vlivy. Oprava se týká devatenácti oken a tří
menších dveří,” upřesnil starosta Litomyšle Ra-
domil Kašpar. Jedná se o obnovu vnější části
špalet, vnějších okenních křídel a dveří. Většina
oken je sice konstrukčně v pořádku, ale poško-
zena je povrchová úprava. Předpokládané ná-

klady na opravu činí zhruba 870 tisíc korun bez
DPH, město žádá o příspěvek něco málo přes
400 tisíc korun. „Je to skutečně potřeba, proto
se město do oprav pustí i bez státní dotace,”
dodal starosta. Hotovo má být do konce letoš-
ního listopadu. 
Smetanův dům je honosná stavba novorene-
sanční architektury se secesními prvky. Byl po-
staven v letech 1903 až 1905. V současné době
se ve Smetanově domě konají divadla, kon-
certy, společenské akce, plesy nebo taneční
kurzy.  

-red-

Plánované uzavírky ulice Vodní valy 
Na Vodních valech již několik měsíců realizuje
stavební firma projekt Obnovy nábřeží řeky
Loučné. Ten se dostal do fáze, kdy jsou nutné
uzavírky v ulici Vodní valy. Uskuteční se ve dvou
termínech v celkové délce trvání dva měsíce.
V obou případech ale bude v ulici povolen
obousměrný provoz a označena objízdná trasa
pro příjezd do prostoru Komenského náměstí. 
„Úplné uzavírky komunikace ulice Vodní valy
budou realizovány ve dvou etapách, a to od 1. do
30. června 2016 a od 1. do 31. července 2016. Po
dobu jejich trvání bude komunikace uvedena do
obousměrného provozu,” uvedl vedoucí Odboru
místního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. Na dočasně obous-
měrných komunikacích bude zároveň omezeno
parkování. Při první etapě bude neprůjezdná kři-
žovatka ulic Vodní valy a Ropkova (křižovatka

u státní policie). V druhé etapě se uzavře ulice
u čp. 1164 (cca 200 metrů za křižovatkou u státní
policie) v délce cca 20 metrů. Uzavřeny ale
budou jen konkrétní úseky a zbytek ulice bude
vždy obousměrný. Občané bydlící na Vodních
valech se tedy do této ulice dostanou jak od
kina, tak od Smetanova domu. „Navržená ob-
jízdná trasa vede po silnici II/358 ul. Mařákova,
dále po místních komunikacích Braunerovo ná-
městí, Smetanovo náměstí a Komenského ná-
městí. Objízdná trasa bude označena jako
příjezd ke Smetanovu domu,” upřesnil Pavel
Jiráň.  
Uzavírky budou rovněž vyznačeny na webu
www.dpravniinfo.cz. Mapky k oběma etapám
najdete ve Zprávách z městského úřadu na
www.litomysl.cz.

-bj-

pěší trasa do SG ADFORS CZ
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

Také jste si všimli? Poslední Lilie byla opět po-
litickým nástrojem vedení Města, které nám ob-
čanům vysvětlilo užitečnost a krásu autobusu
v klášterních zahradách. Komu se snad autobus
nelíbí, je dle bývalého starosty Brýdla zapšklým
nasvíceným maloměštákem, nebo snad nemo-
derním člověkem (v red. článku Lilie s odborní-
kem na umění Petrem Volfem). Dokonce se
k autobusu vyjádřil i současný starosta Kašpar,
ačkoliv k jiným daleko důležitějším tématům,
jako je například jeho vlažný postoj k likvidaci
zdravotnictví v Litomyšli, se tak obsáhle nikdy
nevyjádřil. Proč? Protože je náš starosta jedním
z hlavních politiků krajské KDU-ČSL, která má
radního pro zdravotnictví a tím pádem i největší
vliv na to, jakým směrem se bude zdravotnictví
zřizované krajem rozvíjet a rušit. Chápu ho, blíží
se krajské volby a volitelné místo na kandidátce
si musí nějak zasloužit. Pro voliče je tak z jeho
článku nejvíce důležitá jeho poslední věta…, am-
bicí je zastavit se a přemýšlet (v tomto případě

komu dát v krajských volbách hlas).  Byl jsem
překvapen, že se do Lilie vloudil (asi nějakým ne-
dopatřením jinak si to nemohu vysvětlit) článek
ČSSD týkající se Václava Havla. Jeho síla byla na-
tolik veliká, že se mu věnovali i v Hospodářských
Novinách pana Bakaly. Bohužel jsem se nedo-
četl, kdo jim dal tip, neboť ho v článku ani nezmí-
nili. Psal k tomu Jindřich Šídlo, který ale nepsal
o anti-semitismu, tak jak reagovala Generace 89
a také se k článku pana Strnada v HN vyjádřil
místní kazatel Kvasnička, kterému vadilo připo-
mínání židovského původu Václava Havla, zatím
co v tom samém článku mu nevadí připomínání
muslimského původu nového starosty v Lon-
dýně.  Oba přitom pominuli fakt, že za obsah
Lilie odpovídá vydavatel. Ke všemu představitel
Generace 89 dostal článek člena ČSSD k připo-
mínkování a rozhodl se nijak nereagovat. Celá
tato bouře kolem názoru jednoho občana uká-
zala, jak je to se svobodou slova v Litomyšli. Přeji
všem občanům, aby měli možnost bez obavy

z mediálního linče vyslovit svůj názor nejenom
na autobus v Klášterních zahradách, ale i na
Václava Havla, ale i vše ostatní.  Je to právě svo-
boda slova, která byla jednou z hlavních polis-
topadových změn roku 1989. Máme v Litomyšli
opravdu extrémisty a Nacisty? V minulé Lilii,
ale i v ČT a místní TV se objevila informace o pro-
tiislámské samolepce na dveřích kostela Církve
bratrské a o hákových křížích na zdi kostela Po-
výšení sv. Kříže (doposud viditelné, nepřemalo-
vané). To, že se stejná samolepka opakovaně
objevila na skřínce místní ČSSD, se již nemedi-
alizuje, stejně jako fakt, že na kostele nejsou há-
kové kříže, ale levotočivé svastiky. Rozdíl mezi
levo-točivou svastikou a hákovým křížem by
nám měli nejlépe vysvětlit lidé s teologickým
vzděláním. Zatím to vypadá, že nám v Litomyšli
„řádí” Nacisti co neumí namalovat ani svůj sym-
bol, nebo někdo se zcela jiným záměrem. Hezké
prázdniny a dovolené. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

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

V roce 1994 jsem na Smetanově náměstí vítal
Václava Havla a další evropské prezidenty zpě-
vem písně „Proč bychom se netěšili”. Havla
jsem vítal nejen jako respektovaného člověka,
který byl srozumitelným symbolem boje proti
diktatuře, ale i jako muže, který byl ochoten vy-
slovit svůj názor s nebezpečím, že si za něj po-
sedí. A později i jako politika, který uměl
formulovat své myšlenky a diskutovat, naslou-
chat oponentům a prosazovat je nikoliv proto,
aby sbíral body u voličů, ale protože byl pře-
svědčený o jejich správnosti. Věc v českém ve-
řejném prostoru dnes téměř nevídaná. 
A ještě jedna „maličkost” mi o něm utkvěla
v paměti. Nikdy své oponenty neurážel, nezes-
měšňoval ani jinak neponižoval.
Kopat do památky zesnulého je stará disci-
plína, která nepatří mezi to lepší, co lidstvo re-
prezentuje. Ale od časů sametové revoluce

žijeme ve svobodné zemi a Havel se jistě tam
někde nahoře musí hodně smát, jakým způso-
bem mnozí z nás nakládají se svobodou slova,
za kterou on tolik bojoval. A považuje to jistě
za dokonale absurdní vtip jako vytržený z jed-
noho ze svých absurdních dramat.
Za svoje frustrace a nespokojenost můžeme
v naší svobodné zemi vinit, koho chceme – tu
národnostní menšinu, tu imigranty, jindy Havla.
Nebo můžeme svobodně přijít se svými ná-
pady, ovlivnit dění ať už ve své obci, nebo třeba
v Bruselu. To ale předpokládá jednu „drobnost”
– mít vizi, jak věci dělat lépe. Takové vize, do-
konce nadčasové, Havel měl a na Západě to
o něm vědí. Proto tam už VH „své” ulice a ná-
městí má. Havlovo sebevědomí a postřeh na-
šemu současnému politickému zastoupení
chybí, spíše nás nyní reprezentuje čecháčkov-
ství, malost, servilita a lokajství.

A tak mrmláme, kafráme a v Litomyšli nyní
nově kopeme do hrobů. Ale máme na to svaté
demokratické právo. Svobodu slova. Nikdo nás
za to nezavře, bát se nemusíme. Jde jen o míru
vkusu. Pokud se nám zdá nevkusné například
říhat na veřejnosti, neděláme to. A svoboda
slova je úplně stejná: poplivat památku ně-
koho, kdo posunul celou zemi od pochybné kul-
tury východních diktatur ke svobodnému
světu, není trestné, jde jen a pouze o vkus.
Poněkud mne mrazí pouze z toho, když se ta-
kový příspěvek objeví v Lilii na stránce určené
pro názory volebních subjektů – v tomto pří-
padě nejsilnější tradiční strany v naší zemi. Zde
už mi do zpěvu není a nevím, na co bych se
těšil. Snad třeba na to, aby to této straně svo-
bodně smýšlející voliči do příštích voleb neza-
pomněli.

Jan Vavřín, Generace 89 

SNK Generace 89

Členové mediálního výboru se opět sešli
Členové mediálního výboru se 19. května sešli
k dalšímu jednání. Věnovali se možnému pořizo-
vání záznamu či online přenosu ze zastupitel-
stva, článku Milana Strnada na politické
dvoustraně i připravovaným změnám webových
stránek města. Jako hosté se zúčastnili Radek
Pulkrábek, Vojtěch Fadrný a František Renza. 
Po odhlasování účasti hostů přišla na řadu pre-
zentace Vojtěcha Fadrného, který členům medi-
álního výboru vysvětloval, jakým způsobem je
možné pořizovat záznam či online přenos z jed-
nání zastupitelstva. „Pokud byste nechtěli řešit
střet se zákonem na ochranu osobních údajů,
můžete dělat přímé přenosy. V tu chvíli se na to
zákon nevztahuje, protože jednání proběhne,
skončí a vy nikde nesmíte vystavit záznam,”
uvedl Vojtěch Fadrný, který zároveň popsal
i druhou možnost, a to pořizování záznamu. Ten
by byl již upravován a sestříháván. „Mediální
výbor nedoporučuje ZaM pořizovat a zveřejňo-
vat žádné další audio či video záznamy z jednání
ZaM nad současný, ze strany města oficiálně re-
alizovaný rozsah. Omezení se netýká platné
smlouvy s CMS TV,” přednesl po projednání da-
ného bodu usnesení předseda výboru Josef Ja-

neček. To bylo přijato nadpoloviční většinou.
Zároveň výbor přijal usnesení, které se týkalo dal-
šího bodu jednání. Pověřil zastupitelstvo, aby pro-
vedlo revizi smlouvy na výrobu lokálního
televizního programu CMS TV s cílem upravit
autorské podmínky za účelem zveřejňování nato-
čených pořadů na www.litomysl.cz a pro další po-
třeby města Litomyšle. František Renza totiž
oslovil výbor s dotazem, zda by nemohly být po-
řady pořízené „kabelovou” televizí umístěny přímo
na www.litomysl.cz. Zároveň požádal, aby se na
internetových stránkách zpravodaj Lilie více při-
blížil čtenářům. „Na webu města již sekce měst-
ského zpravodaje existuje, ale obsahuje pouze
základní informace a pdf jednotlivých vydání ke
stažení. To by se mělo změnit. Máme v plánu tyto
stránky přetvořit tak, aby sem bylo možné vkládat
články, fotografie, včetně propojení s Facebo-
okem,” informovala odpovědná redaktorka Lilie
Jana Bisová. Webovými stránkami se pak mediální
výbor zabýval podrobněji. V současné době se
totiž pracuje na jejich úpravě. Členové mediálního
výboru obdrželi odkaz na připravovanou verzi,
aby ji mohli připomínkovat. Se vznesenými pod-
něty bude město dále pracovat. 

Posledním bodem programu byl článek v květ-
nové Lilii od Milana Strnada, umístěný na poli-
tické dvoustraně pod hlavičkou ČSSD. Mediální
výbor obdržel dva e-maily, jejichž pisatelé vyja-
dřovali znepokojení nad tímto textem. „Je to
názor Milana Strnada a my jsme rozhodli, že mu
jako členovi sociální demokracie poskytneme
prostor,” reagoval Marek Novohradský, který je
zástupcem ČSSD v mediálním výboru. Po diskuzi
nad tím, kde je hranice a co vše je ještě možné
na politické dvoustraně otisknout, přijal mediální
výbor usnesení: MV vzal na vědomí dopisy Jany
Mackové a Daniela Kvasničky a neshledal poru-
šení pravidel Zpravodaje města Litomyšle Lilie.
„Jedná se o styl reakce na snahu Generace 89
o pojmenování prostoru před zámkem náměs-
tím Václava Havla. Debata byla a své jsme si
řekli. Většina členů mediálního výboru neshle-
dala článek jako porušující tiskový zákon, pokud
by se článek neotiskl, mohlo by se zřejmě jednat
naopak o cenzuru nebo omezení svobody
slova,” uvedl David Edlman. 
Na závěr členové výboru poděkovali za práci
dnes již bývalému redaktorovi Lilie Petru Šila-
rovi.                                                                   -red-
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S projektanty D35 se už řeší konkrétní věci
Již třetí jednání s projektanty a zástupci Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD) ohledně dálnice D35 se
uskutečnilo na litomyšlské radnici 16. května.
Mezi pozvanými byli starostové obcí, v jejichž
katastru komunikace povede, a také zemědělci
hospodařící na pozemcích kolem dálnice. Na
programu jednání bylo hlukové posouzení
s ohledem na obec Strakov a obslužné cesty. 

„Jednali jsme o výsledku zpracovaného hluko-
vého posouzení dvou variant vedení dálnice D35
v úseku mezi Strakovem a Černou horou,” po-
tvrdil projektant Jiří Lebeda, kterého si najalo
ŘSD. Strakov má totiž obavy, že bude zasažený
hlukem z dálnice, a proto požadoval její posunutí
blíže k Černé hoře. Tento požadavek má i rodina,
která obhospodařuje tamní pozemky. Důvodem
je ponechání většího celku a kvalitnější půdy
k hospodaření. „Zpracovatel projektové doku-
mentace navrhuje ponechat trasu v navrhova-
ném hlubokém koridoru, protože v tomto zářezu
by se hluk šířil s menší intenzitou než při posu-
nutí dále od obce směrem k Černé hoře. Nyní by
si měli v obci vše projednat,” upřesnil místosta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš.  
Předmětem schůzky ale byly také obslužné cesty
k pozemkům, které budou realizací navrhované
dálnice dotčeny. „Při této příležitosti je nutné po-
děkovat přítomným majitelům zemědělských po-
zemků za iniciativní a odborný přístup k vyřešení
tohoto úkolu,” reagoval Jiří Lebeda. Zemědělci
dostali čas vše vyhodnotit a následně bude pro-

střednictvím litomyšlské radnice zaslán dopis
ŘSD, které buď nechá návrhy zapracovat do pro-
jektu, nebo svolá další jednání. „Jsem rád, že již
řešíme konkrétní věci a máme reálný základ.
Stále ale trváme na tom, že nechceme sjezd
u Kornic. Zároveň požadujeme, aby byla prioritně
zahájena výstavba trasy kolem Litomyšle,” sdělil
Michal Kortyš. 
Litomyšlský stavební úřad bude mít navíc na sta-
rosti trasu kolem města. „Zdejší stavební úřad byl
již oficiálně určen k vydání územního rozhodnutí
na úsek Džbánov – Litomyšl a zřejmě budeme
řešit ještě jeden úsek. Podle informací, které
máme, by po novém roce měla být podána žá-
dost na první z nich,” uvedl vedoucí Odboru vý-
stavby a územního plánování Městského úřadu
Litomyšl Josef Filipi.       Text a foto Jana Bisová

Otevření nové ateliérové budovy Fakulty
restaurování Univerzity Pardubice 
V úterý 17. května slavnostně otevřela Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice svoji zrekon-
struovanou ateliérovou budovu v sousedství
Červené věže na zámeckém návrší. Vysokoškol-
ská výuka restaurování kamene, katedra che-
mické technologie a výtvarná příprava
budoucích restaurátorů získala moderní zázemí.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je na
počet studentů nejmenší fakultou Univerzity
Pardubice, vysoce výběrovou, umělecky zamě-
řenou. Navázala na odbornou přípravu restau-
rátorských odborníků, která má v Litomyšli
tradici od roku 1993. Od roku 2005, kdy se stala
vysokoškolská výuka součástí studijních pro-
gramů samostatné fakulty Univerzity Pardubice,
se zázemí pro přípravu restaurátorských odbor-
níků výrazně proměnilo a zkvalitnilo. V posled-
ních třech letech se fakulta s pomocí
nejrůznějších investičních programů Univerzity
Pardubice významně zmodernizovala a rozšířila
a nabízí tak devadesátce svých studentů vyni-
kající studijní i technické zázemí, a to na evrop-
ské úrovni. Posledním objektem, jehož
rekonstrukci univerzita nedávno dokončila, roz-
šířila a zmodernizovala, tentokrát z dotace Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, je
ateliérová budova v blízkosti děkanátu Fakulty
restaurování nacházející se také na litomyšl-
ském zámeckém návrší. „V nové ateliérové bu-
dově sídlí nyní tři odborná pracoviště Fakulty
restaurování: ateliér výtvarné přípravy, ateliér
restaurování kamene a katedra chemické tech-
nologie. Přestavba ateliérů umožnila nejen roz-
šířit prostory těchto pracovišť, ale také
významně zlepšit jejich technické a hygienické
vybavení” uvádí k provedené rekonstrukci bu-
dovy Fakulty restaurování její děkan Karol Bayer.
Stavební práce v hodnotě téměř 30 milionů

korun realizovala pro univerzitu společnost
Unistav Construction a.s., Brno podle projektu
architekta Mikuláše Hulce. Rekonstrukce objektu
byla zahájena v červenci 2015 a dokončena byla
za méně než 9 měsíců, kolaudační souhlas s uží-
váním stavby byl vydán již v březnu t. r. Budova
obou ateliérů a katedry chemické technologie se
rekonstrukcí zvětšila o 216 m2 pracovní plochy
na současných 874 m2. „Z větší části byla pře-
stavba financována z dotace Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (26,84 mil Kč),
Univerzita Pardubice přispěla částkou 2,10
mil. Kč z vlastních zdrojů,” vysvětluje zdroje fi-
nancování nově zrekonstruované budovy pro
Fakultu restaurování rektor Univerzity Pardubice
Miroslav Ludwig. 
V roce 2014 převzala Univerzita Pardubice pro
Fakultu restaurování do užívání objekt piaris-
tické koleje, který byl zcela zrekonstruovaný
z evropských dotací v rámci projektu města Li-
tomyšle na revitalizaci zámeckého návrší v Lito-
myšli. V loňském roce (2015) byla dokončena
přístavba piaristické koleje, ve které bude zane-
dlouho umístěna fakultní knihovna a předná-
šková aula bude sloužit jak vysokoškolské
výuce, tak také jako obřadní síň města Lito-
myšle.                                  -red-, foto Jana Bisová

Vzniknout by měl
strategický plán 
cílící na turisty
Město Litomyšl podalo žádost o dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního programu
na financování projektu „Zavedení principů stra-
tegického řízení a plánování v prostředí města
Litomyšle”. Jinými slovy město hodlá vypracovat
strategický plán rozvoje, v němž bude kladem
důraz především na cestovní ruch. V něm má Li-
tomyšl velký potenciál. Příprava plánu by mohla
začít v lednu 2017.
Záměrem Litomyšle je vytvořit materiál, který by
stanovil kroky ke zatraktivnění města z pohledu
jak občanů města, tak jeho návštěvníků a tu-
ristů, s využitím moderních a inovativních
metod. Na dokumentu chce spolupracovat se
zahraniční firmou se zkušenostmi v dané ob-
lasti. „Slibujeme si od toho pohled zvenčí a praxi
takové společnosti s rozvojem mimořádných
míst i kulturních a historických zajímavostí. Za-
hraniční firma by měla vystavět strategii na zá-
kladě existujícího dědictví, místní kultury
a historie místa, ale současně též inovovat, ne-
opakovat čistě klasický turistický model,” uvedl
místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. 
Pokud bude město s žádostí o dotaci úspěšné,
začne s realizací strategického plánu v lednu
příštího roku. Práce na něm by měly trvat až do
prosince 2018. Žádost zatím prošla prvním
kolem hodnocení a konečný verdikt se Litomyšl
dozví zhruba v září či říjnu letošního roku. V pří-
padě kladného vyhodnocení by město získalo
téměř 3 miliony korun, 300 tisíc by přidalo ze
svého rozpočtu.                                                 -bj-

Litomyšl obhájila třetí místo v soutěži
O Perníkovou popelnici
Pardubický kraj společně se společností EKO-
KOM hodnotily přeborníky ve třídění odpadu za
rok 2015. Vyhlásily již 9. ročník soutěže O Perní-
kovou popelnici a ti nejlepší si 10. května převzali
ocenění. Litomyšli se podařilo obhájit loňské 3.
místo v kategorii nad 2 tisíce obyvatel. Úspěš-
nější byla jen Třemošnice a Sezemice. 
Soutěž O Perníkovou popelnici zapojila všechny
obce  v Pardubickém kraji, které se účastní sy-
stému zpětného odběru a využití odpadů
z obalů provozovaného společností EKO-KOM za
množství vytříděného odpadu v roce 2015. Cílem
tohoto klání je motivovat obce ke zvýšení sběru
tříděného odpadu, protože medailové pozice
jsou spojené s finančním ohodnocením. „Způsob
hodnocení zůstává stejný. Množství vytříděného
odpadu vychází ze čtvrtletních výkazů o celko-
vém množství a druzích odpadu, které obce vy-
třídily. Za každý kilogram obec získá jeden bod.
Samostatně hodnotíme výtěžnost papíru, plastu

a skla,” vysvětlil regionální manažer EKO-KOM
Stanislav Dokoupil. „Za třetí místo v naší kate-
gorii jsme obdrželi částku 25 tisíc korun a perní-
kovou popelnici. Tu jsme předali třídě 8.
A Základní školy U Školek. Žáci totiž sesbírali cel-
kem 6 058 kilogramů papíru,” upřesnila Jana Fol-
tová, pracovnice Odboru místního a silničního
hospodářství Městského úřadu Litomyšl. Bylo to
suverénně nejvyšší množství. Na druhém místě
s 3 792 kg skončila 3. třída ze Základní školy T. G.
Masaryka a v těsném závěsu za ní byla 7. A ze
Základní školy Zámecké s 3 707 kg. 
Již od ledna letošního roku ale běží další, jubilejní
ročník soutěže. Zda Litomyšl pozici na stupni ví-
tězů obhájí, bude záležet na množství vytřídě-
ného odpadu. K dobrému umístění můžete
přispět i vy. Zároveň byste potěšili žáky některé
třídy základní školy. Perníková popelnice by
i v příštím roce putovala nejlepším sběračům. 

-bj-
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Vydejte se na výlet prázdninovým cyklobusem pro pěší turisty i cyklisty!
Již 1. července zahájí provoz cyklobus, který se
po celé prázdniny bude vydávat na trasu propo-
jující turisticky atraktivní místa Českomorav-
ského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak budou
opět moci poznávat nejen krásy
historických měst Českomo-
ravského pomezí, ale také
dalších zajímavých míst, jako
jsou zámek v Nových Hradech,
Hřebečské důlní stezky, Tou-
lovcovy maštale či rozhledna
na Kozlovském kopci. V letoš-
ním roce dochází k úpravě trasy
cyklobusu. Nově bude zajíždět do Mladějova,
kde můžete navštívit průmyslové muzeum
a o vybraných víkendech se svézt vláčkem po
úzkokolejce k bývalým dolům na Hřebči.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a ne-
děli od 1. července do 28. srpna a dále ve svá-
teční dny 5. a 6. července.

V pátek pojede autobus uzpůsobený pro převoz
kol z Litomyšle v 10.25 a zaveze vás na zámek
do Nových Hradů nebo do Proseče, odkud mů-

žete vyrazit do oblíbených Tou-
lovcových maštalí. Pokračovat
bude k rozhledně Terezka na
Pasekách a přes Borovou do
Poličky. Zpět do Litomyšle vy-
razí cyklobus z Poličky v 15.30
hod. Pokud chcete vyrazit na
výlet odpoledne, můžete se

v 16.50 hod. nechat z Litomyšle vyvézt na
Kozlov, odkud autobus pokračuje do České
a Moravské Třebové.
V sobotu bude cyklobus vyjíždět z Litomyšle
v 9.50 hod. a zaveze vás na Kozlov a dále do
České Třebové, Mladějova, Moravské Třebové,
Svitav a Poličky. Odpoledním spojem se z těchto
míst můžete dopravit zpět do Litomyšle nebo se
ještě navečer vydat do Nových Hradů či Proseče.

O nedělích a také o svátcích 5. a 6. července
bude cyklobus jezdit podle stejného řádu jako
v pátek.
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který
nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Je
možné využít také výhodné rodinné, síťové a ča-
sové jízdenky. Podrobné informace o provozu
cyklobusu jsou uvedeny na portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem,
mapkou a několika tipy na výlet budou distribu-
ovány do všech litomyšlských domácností
koncem června a k dispozici budou také v infor-
mačních centrech.
I v letošním roce je provoz cyklobusu Českomo-
ravským pomezím realizován díky spolupráci
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svi-
tavy, Vysoké Mýto a Česká Třebová za podpory
Pardubického kraje.

Jiří Zámečník,
marketingový manažer Českomoravského pomezí

Soutěžily i děti, které měly možnost sbírat razítka
ve školních jídelnách za pokrmy od Rettigové.
První cenu vyhrál osmiletý Adam Škeřík ze ZŠ Zá-
mecké. 

Organizátoři objednali nádherné počasí, a tak se
na Smetanově náměstí sešlo hodně návštěvníků. 

Nechyběla ani soutěž O nejlepší bábovku. Nejhezčí
měl Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky, mimo
jiné maxijedlík z loňské soutěže v pojídání kned-
líků. Nejchutnější byla bábovka Pavly Ryšavé z Ústí
nad Orlicí. Letos poprvé byl vyhlášen vítěz katego-
rie Nejmladší bábovkář. Vyhrály sestry Sedláčkovy
z Libchav, které měly zároveň Celkově nejlepší bá-
bovku. Recepty najdete na webu gastroslavností. 

Sobotním dnem provázel známý kuchař, herec
a moderátor Ivan Vodochodský. Nechyběla ani
další osobnost, Markéta Hrubešová, která je nejen
populární herečkou, ale také sepisuje kuchařky.  

Vzácná shoda panovala u hodnocení veřejnosti
a odborné poroty v soutěži O nejlepší svíčkovou.
Vyhrál Jan Žďárek.

O kotlík starosty Litomyšle opět bojovaly týmy na
Toulovcově náměstí. Nejlepší kotlíkový guláš podle
poroty uvařil Venézia gulage team, druhá byla
Obec Búč, třetí skončil SPS Hradec. Podle diváků
byl nejlepší guláš od Jednotky G*3*, druhý byl Ve-
nézia gulage team a třetí Obec Búč. 

Kromě českého jídla mohli návštěvníci ochutnat
i zahraniční speciality, třeba z Japonska, Francie,
Polska, Itálie a Holandska. 

Věděli jste, že chřest je dobrým zdrojem
vlákniny a obsahuje beta-karoten, vita-
mín B, C, E a K, kyselinu listovou, aspa-
ragovou, esenciální oleje či riboflavin.
Tato kombinace působí doslova jako
elixír mládí, který se plnými doušky po-
dával na letošních Gastronomických slav-
nostech Magdaleny Dobromily Rettigové.
Pátý ročník byl totiž oslavou chřestu ve
všech podobách, a tak všichni, kdož
ochutnali, požehnaného věku se dožíti musí. 
„Hromový kořen, jinak řečený špargl” vládl Lito-
myšli od 16. do 22. května. Své největší slávy do-
sáhl v sobotu 21. května, kdy se na Smetanově
náměstí otevřela hospoda s nejvyšším stropem.
V pestrém programu opět nechyběla soutěž
o nejlepší svíčkovou, kuchařské klání odborných
škol, hosté z Japonska, Francie, Polska, Itálie
a Holandska se svými specialitami, školička va-

ření pro děti a z pódia se nesl hlas mo-
derátora, ale zároveň i kuchaře Ivana
Vodochodského. Na Toulovcově ná-
městí bylo svedeno klání ve vaření kot-
líkového guláše. Den pak zakončil

Valašský hodokvas s posezením u slivo-
vice, kyselice či frgálů. Gastroslavnosti
korunovala v neděli 22. května Sousedská
husička a soutěž o nejlepší domácí bá-
bovku. 

Kdo přišel, neprohloupil a jistě si gastroslavnosti
užil, co mu jen žaludek stačil. Organizátoři ze
Smetanovy Litomyšle, o.p.s., však už nyní lákají
na příští rok, kdy budou tématem šmorny
a knedlíky. Nevíte, co jsou šmorny? Tak to byste
měli dorazit na gastroslavnosti 2017. 
Nač ale dále psát, když se můžete podívat na fo-
tografie. Celou galerii naleznete na FB Lilie. 

Text a foto Jana Bisová

LITOMYŠL

Elixír mládí se podával na gastroslavnostech
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Chebské dvorky
tentokrát také
v Litomyšli 

Ozvěny festivalů 2016
9.-12. 6. – Chebské dvorky tentokrát v Litomyšli
10. 9. – Toulovcovy prázdninové pátky z Lito-
myšle poprvé v Chebu
19.–20. 8. – Královské Stříbření Kutné Hory se
představuje v Telči
21. 8. – Folklór v máji z Telče na výletě v Kutné
Hoře
17.–19. 6. – Mimefest z Poličky navštíví Jindřichův
Hradec 
24. 9. – Folková růže z Jindřichova Hradce na
Svojanově
30. 6. – 4. 7. – Na jednom břehu z Hradce Krá-
lové v Třeboni 
18.–22. 10. – Jihočeský jazzový festival z Tře-
boně v Hradci Králové

Cílem projektu České inspirace s názvem Ozvěny
festivalů, jehož součástí jsou i Chebské dvorky
tentokrát také v Litomyšli, je pomoci oživit památ-
kové objekty, podpořit putování za živou kulturou,
ale také propagovat festivaly i města, ve kterých
se konají.
V praxi jde o záměr přenést jedno festivalové
představení známých festivalů do jiného člen-
ského města. Tímto způsobem bychom rádi
představili oblíbené festivaly v místech, kde ne-
jsou doma. Zároveň chceme představit místa, ve
kterých mají festivaly domovskou scénu.     
Princip se pokusíme vysvětlit na konkrétní
ozvěně. Ve středu 8. června bude v Chebu zahá-
jen již 14. ročník krajského festivalu uměleckých
projektů s mezinárodní účastí Chebské dvorky.
Historické jádro města Chebu se stane centrem

setkání umělců a pří-
znivců umění z Čech
i ze zahraniční. Na
zdech, plotech i zá-
bradlích, ve vzduchu

i na zemi se ocitnou fotografie, malby, grafické
práce, kresby, prostorové instalace, plastiky
i sochy. Nápad představit projekty mladých
tvůrců, studentů a uměleckých seskupení, ale
i díla profesionálů či nadaných amatérů se líbí
i v Litomyšli. Proto se pokusíme v rámci prvního
víkendu Smetanovy výtvarné Litomyšle – tedy
od 9. do 12. června – oživit uměním dvorky míst-
ních hospůdek i kaváren, jejichž výzdoby se
zhostí umělci místní či s Litomyšlí srdcem spjatí.
Těšit se můžete na výstavy obrazů, malování
v přímém přenosu, světelnou instalaci nebo se
dozvíte, kdo stojí za výzdobou litomyšlské
fortny. Nebude to však pouhé výtvarno, které
bude lákadlem. Součástí ozvěn budou i koncerty
– představí se např. litomyšlský kytarista Jakub
Vaníček nebo olomoucká kapela Blue Apple,
autorské čtení s hudebním doprovodem nabídne
nositel ceny Jiřího Ortena z roku 2011 Jan Těsno-
hlídek ml., chybět nebude ani oblíbený slam po-
etry a další. Takže neváhejte a přijďte podpořit
umění začínajících talentů! Program bude pro-
bíhat např. na dvorku Kavárny Mandala, Lite-
rární kavárny Na sklípku, Café Kafíčko, Cafebaru
Underground, Vinárny U Mydláře, Hostince
U černého orla či ve fortně. Více informací se do-
zvíte z tištěného programu k akci a samozřejmě
na webu města Litomyšl.
A který festival vyveze na oplátku Litomyšl?
V rámci Babího léta proběhne 10. září v Chebu
ozvěna festivalu Toulovcovy prázdninové pátky,
na které se kromě jiného představí nám dobře
známý Pavel Dobeš.    
Tak se dobře bavte, cestujte a užívejte si neopa-
kovatelnou atmosféru měst České inspirace,
která je ještě umocněna skvělými výkony
umělců v nejrůznějších uměleckých žánrech. 
A nezapomeňte, města České inspirace jsou
města plná života!                  Michaela Severová

Sledovanost a příjem litomyšlského televizního
kanálu chce město zjistit průzkumem

Návrh dopravních opatření v lokalitě ulic
Za Brankou, Pod Prokopem, Peciny,
Osevní, Portmanka, Lomená, Příčná
Dopravní komise Rady města Litomyšle se na
svých jednáních zabývala podněty občanů loka-
lity Záhraď, které se týkaly bezpečnosti silnič-
ního provozu (např. chybí chodníky). Jednotlivé
otázky – návrhy řešení jsou tedy koncipovány na
základě těchto podnětů. Z výsledků ankety bude
vypracován městským úřadem a dopravní ko-
misí případný konkrétní návrh dopravních opa-
tření v kontextu celé lokality.
Odpovědět je třeba na všechny anketní otázky.
Pokud chce respondent vybrat pouze jedno opa-
tření, na všechny ostatní odpoví „ne”. Může však

také doporučit více nebo všechna vyznačením
odpovědí „ano”.
Vyplněné anketní lístky je možné odevzdat
osobně na recepci Městského úřadu Litomyšl
(Bří Šťastných 1000), zaslat poštou na Městský
úřad Litomyšl, Ing. Pavel Jiráň, Odbor místního a
silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570
20 Litomyšl nebo zaslat naskenované na e-mail:
pavel.jiran@litomysl.cz. Na obálku a do před-
mětu e-mailu uveďte „ANKETA”.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

ANKETA

1. Souhlasím v lokalitě našeho sídliště s instalací monto-
vaných zpomalovacích prahů.
Pozn. dopravní komise – může to znamenat zvýšení hluč-
nosti při průjezdu vozidel

2. Souhlasím v lokalitě našeho sídliště s vytvořením
obytné zóny.
Pozn. dopravní komise - znamenalo by to také zákaz stání
vozidel na všech komunikacích sídliště, nebo nutnost do-
pravního značení parkovacích míst.

3. Souhlasím v lokalitě našeho sídliště s  vytvořením zóny
s omezením rychlosti jízdy max. 30 km/hod. na všech
komunikacích.

4. Souhlasím v lokalitě našeho sídliště  s vytvořením sy-
stému jednosměrných komunikací.
Pozn. dopravní komise -  jednosměrný provoz může zna-
menat zvýšení rychlosti jízdy vozidel.

Anketa trvá 
do 24. 6. 
2016

Anketa trvá 
do 30. 6. 
2016

Do konce června se ještě můžete zapojit do an-
kety, jejímž cílem je získat přesnější přehled
o příjmu litomyšlského vysílání regionální tele-
vize CMS-TV i o zájmu diváků. Dotazník je možné
vyplnit hned několika způsoby:
K dispozici je na www.litomysl.cz, kde najdete na
úvodní straně vpravo banner. Po kliknutí na něj
se dostanete k otázkám. 
Další možností je vystřižení a vyplnění dotazníku
v dubnové Lilii (je k dispozici i v pdf na webu

města). Vyplněný lístek můžete donést osobně
na recepci městského úřadu na ulici Bří Šťa-
stných 1000 nebo ho zaslat poštou na adresu
Městský úřad Litomyšl, tiskové oddělení, Bří Šťa-
stných 1000, 57001 Litomyšl. Na recepci si rov-
něž můžete lístky vyzvednout. Odpovědi lze
zaslat také emailem na adresu: tisk@litomysl.cz.
Děkujeme, že věnujete čas vyplnění tohoto krát-
kého dotazníku. Zpětná vazba je pro nás důle-
žitá.                                                                    -bj-

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Ano Ne

Jméno a příjmení 

ulice, čp.

Odpovědi vypracoval:

Ano Ne

Ano Ne Už ho 
sleduji

Internet

1. Máte možnost sledovat litomyšlský televizní kanál
CMS-TV (nazývaný též „kabelovka")?

2. Měl(a) byste zájem sledovat litomyšlský televizní kanál
CMS-TV prostřednictvím běžné antény?

3. Prostřednictvím čeho přijímáte litomyšlský televizní
kanál CMS-TV?

4. V jaké části města (jméno ulice) sledujete nebo nemáte
možnost sledovat litomyšlský televizní kanál CMS-TV:

Kabel Satelit

ANKETA
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Pravidelný úklid na stole i ve skříni
pomůže vám i druhým
Pod slovem recyklace si většina lidí představí tří-
dění odpadu, sběr papíru a nošení plastových
lahví do kontejnerů. Recyklace však obnáší mno-
hem víc. Význam výrazu re-cyklovat znamená
opětovné uvedení již použité a obnovené věci
znovu do oběhu. Naše babičky toto zvládaly
velmi dobře, jen tomu neříkaly recyklace, ale še-
trnost. Věci se ještě před pár lety nevyhazovaly,
nýbrž dědily či přešívaly. I my se můžeme chovat
šetrně. Práci nám to nepřidělá a energii ne-
vezme. Navíc se o sobě můžeme i leccos dozvě-
dět – třeba co stále kupujeme dokola (kde se
tady vzala ta čtyři téměř identická pruhovaná
trička?). Říká se, že oblečení, které jsme neměli

více než půl roku na sobě, máme klidně nemi-
losrdně vyřadit. Stejně tak hromádky „na cha-
lupu”, „na zahradu” či „do lesa se psem” probírat
také přísně. Jde totiž většinou o oblečení, které
si stejně nikdy nevezmeme. Čisté a nepoškozené
pěkné věci pak jednoduše sbalte do pytlů nebo
papírových krabic. V Charitním šatníku v Lido-
vém domě v Litomyšli je parta dobrovolnic
uvede do dalšího života, nebo jim dokonce dá
novou funkci, nový příběh. Proč? Chráníte tak ži-
votní prostředí, pomůžete někomu, kdo je
zrovna v obtížné životní situaci (maminky
s dětmi, osamělí lidé nebo ti, kteří dlouho nemo-
hou najít zaměstnání), uděláte radost někomu,
kdo si věc třeba levně zakoupí a tím přispěje na
péči o seniory v našem městě. 
Pokud chcete, můžete nás podpořit také jako
firma! Jak? Co třeba uspořádat jednorázovou fi-
remní sbírku pěkných věcí, které vám doma už
dlouho leží a překážejí. Nabízíme vám také mož-
nost s námi zažít třeba jeden den v šatníku jako
další dobrovolníci. Víte, že někteří z nich už u nás
pomáhají více než 20 let? Stojí za to se s tako-
vými lidmi seznámit, nemyslíte? A kdy to zkusit
než třeba hned? Více informací na tel. čísle 732
803 709 (Marie Šnajdrová) nebo litomysl.cha-
rita.cz.
Za váš dar i ochotu se zapojit děkujeme!

Martina Soukupová, foto archiv farní charity

Rodinné centrum slaví 20 let
Už dvě dekády funguje v Litomyšli rodinné
(dříve mateřské) centrum. Řadí se tak mezi nej-
déle fungující zařízení tohoto typu v České re-
publice. K tomuto významnému jubileu se
konala 12. května oslava, které se zúčastnili ro-
diče i děti. Početný byl i zástup gratulantů.
„Dvacet let fungování ukazuje, že je to života-
schopná aktivita. Chtěl bych vám popřát, aby
se vám i nadále dařilo,” pronesl na slavnosti
starosta Litomyšle Radomil Kašpar, který ne-
přišel s prázdnou. Zejména přítomné děti potě-
šil dortem. Nechybělo tak nic, co k akci tohoto
typu patří.
Došlo i na setkání těch, kteří stáli u zrodu zaří-
zení, které nabízí program dětem i dospělým.
Hlavně je však místem, kde se podařilo navázat
přátelství, která fungují i dvacet let od vzniku
rodinného centra. „Přivdala jsem se do Lito-
myšle v roce 1990. Byla jsem manželka a ma-
minka v cizím městě. Viděla jsem pořad
v televizi, kde zakladatelka rodinných center
Rut Kolínská vyprávěla o této aktivitě a zvala
na seminář. Tam se sešla zajímavá parta žen-
ských a to mne nakoplo,” zavzpomínala první
ředitelka tehdejšího mateřského centra Eva
Klabanová. Od první myšlenky k realizaci však
nebylo jednoduché dojít. Získat podporu rad-
nice nebyl problém, ale najít vhodné prostory
bylo horší. Nakonec se to podařilo na Ropkově
ulici. „Byly to kanceláře, malé místnosti, takže
jsme to s manželem po nocích dávali dohro-
mady. Pomáhali nám však i další lidé, a to i se
sháněním potřebného vybavení. Když už byl
prostor, tak se vše rozjelo,” upozornila na klí-
čový moment vzniku Eva Klabanová.  Vzpom-
něla si dokonce na první den, kdy bylo
otevřeno. „Bylo to v lednu. Udělala jsem štrůdl
a další pohoštění. Přišla jedna maminka ze
Sloupnice a dítě táhla na saních. To je můj zá-
žitek z prvního dne,” přidala vzpomínku bývalá
ředitelka.
S postupem času přibývalo těch, kteří navště-
vovali mateřské centrum. Zpočátku se jednalo
o maminky s dětmi. Ukázalo se, že těch, co se

přivdaly a nikoho neznaly, bylo více. Jednou
z takových byla i Iva Pekníková. „Když jsem při-
šla poprvé, tak jsme se zeptala, zda nepotřebují
s něčím pomoc.  Našla jsem přátele, které mám
doteď, a jsem ráda, že to, co jsme založili, fun-
guje doteď,” řekla jedna z prvních maminek,
které se zapojily i do činnosti centra. Nejen ma-
minky našly své kamarádky, se kterými si
mohly popovídat a sdílet starosti běžných dnů.
Spokojené odcházely i děti Ivy Pekníkové.
Mateřské centrum se změnilo na rodinné. Do
činností s dětmi a rozvoje zařízení se zapojili
i tatínkové. V současnosti navštěvují centrum,
které sídlí na Toulovcově náměstí, ročně stovky
uživatelů. Celkový počet za uplynulé dvě de-
kády však spočítat snad ani nelze.  Od roku
2001 řídí Rodinné centrum v Litomyšli Petra Be-
nešová. Na dotaz, co jí tato práce dala, odpo-
věděla, že kromě nových zkušeností při
„páchání dobra” pro sebe a další obyvatele v Li-
tomyšli, také dlouholetá přátelství. Co podle ní
dává centrum rodinám ve městě? „Rodinné
centrum je místem setkávání rodičů. Mají čas
trávit aktivity s dětmi a učí se nové dovednosti.
Získávají nová přátelství,” poznamenala Petra
Benešová. Ta také prozradila přání do budoucna.
„Chceme více spolupracovat s dalšími organiza-
cemi ve městě. Vytvářet nové programy, z nichž
některé už máme připravené,” dodala dlouho-
letá ředitelka. Text a foto Petr Šilar

Centrum sociální
pomoci dostalo
nové vybavení
Současným trendem pro kohokoliv s handicapem
(zdravotně postiženého, seniora,...) je prodlužit co
nejdéle možnost zůstat ve svém domácím pro-
středí. Takové prostředí se snažíme poskytovat
i klientům v Centru sociální pomoci města Lito-
myšle. Postupně se ale mění složení klientely do-
mova a narůstá potřeba péče, podpory a pomoci.
Zvyšuje se tedy i nápor na technické vybavení
a jeho opotřebovanost. S vděčností tak myslíme na
paní „exředitelku” Terezii Šmolíkovou, radu a za-
stupitelstvo, že na nás nezapomněli při rozdělování
finanční podpory a zajistili nám pořízení další su-
šičky a zvedáků, které co nevidět obdržíme. 
Zvedáky jsou nezbytnou součástí pro kvalitní péči
o těžce postižené či zcela ležící klienty. Se zvedá-
kem jsme schopni klienta bezpečně dopravit do
koupelny a zajistit mu požitek koupele či osprcho-
vání. Další dva nové zvedáky nám tedy velice po-
mohou, ale vzhledem k limitům prostor jsme
museli využít nákupu pouze dvou různých roz-
měrů. Menším zvedákem vybavíme další patro
Domova pod školou, kde jsou ležící klienti. Na
větší zvedák se již těší kolegyně z Domova Na
Skalce. Celkem tedy budeme mít zvedáky tři. Jejich
další předností je jejich skladnost a praktičnost.
Důležitou funkcí je možnost zvedat i klienta leží-
cího, tedy nejen sedícího. Nejednou, když jsme ho
využili při přepravě klienta v nemocnici, ho perso-
nál i pacienti obdivovali. Ke zvedákům budeme
objednávat i nezbytné vybavení, což jsou např.
vaky na koupání, vaky speciálně určené pro bez-
pečnou manipulaci s klientem po amputaci dol-
ních končetin. Skvělým doplňkem je vesta, která
umožní klientovi s postižením pohybového apa-
rátu trénovat chůzi. Z nákupu zvedáku tak vytěží
kvalitnější službu nejen klient, ale všechny pra-
covnice, které se péči o klienty věnují. 
I druhá průmyslová sušička zefektivní práci kole-
gyň v prádelně. Sníží se nucené prostoje způso-
bené čekáním na ukončení sušicího cyklu. Obě
kolegyně se na sušičku moc těší. 
Za všechny si tak dovoluji říci ještě jednou díky.

Alena Fiedlerová 

Tvář – Příběh
ztracení a touha
znovunalézání
strana 1 >
Pravděpodobně jí byla odťata v průběhu jedné
z obrazoboreckých bouří, které se přehnaly i naší
zemí. Aktuální výstava v Litomyšli je nesena tou-
hou alespoň na několik měsíců tento nepříznivý
běh dějin zvrátit a opět do sochy vdechnout život
a vrátit ji do jejího přirozeného sakrálního pro-
středí. Expozici bude doprovázet pestrý program
přednášek, debat a dalších událostí.
Architektem výstavy a současně autorem hlavní
myšlenky hledání nové tváře je Josef Pleskot,
jehož jméno je již desetiletí s městem Litomyšl
neoddělitelně spojeno. Odbornými garanty
a spolutvůrci celého konceptu jsou profesor Jan
Royt, prorektor Univerzity Karlovy, přední český
znalec středověkého a raně novověkého umění,
a Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie
a umění při KTF UK, který se dlouhodobě věnuje
otázce oboustranného vztahu a živého působení
starého a současného umění.
Výstava bude probíhat v kryptě kostela Nalezení
sv. Kříže od 9. 6. do 31. 12. 2016. Od června do
září ji budete moci navštívit denně od 14 do 18
hodin a v době konání představení festivalu
Smetanova Litomyšl. V podzimním období pak
vždy o víkendech, státních svátcích a při zvlášt-
ních příležitostech.                   Norbert Schmidt
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„Díky Litomyšli má Praha arcibiskupství“

„Karel IV. je známý jako zakladatel nejrůznějších
významných staveb, mimo jiné celého Nového
Města pražského, Karlovy univerzity a řady dal-
ších věcí, které dodnes přetrvaly a jsou význam-
nou součástí našich dějin i naší současnosti.
Mezi tyto významné události patří i povýšení
pražského biskupství na arcibiskupství roku
1344 a s tím související založení litomyšlského
biskupství,” uvedl ředitel regionálního muzea
a kurátor výstavy René Klimeš a dodal: „Výsta-
vou jsme si chtěli připomenout nejen obecně
dobu Karla IV., ale především to, co se tehdy
dělo v Litomyšli, tedy dobu biskupskou.” Náv-
štěvníci tedy v muzeu viděli řadu listin právě
z tohoto období. Mezi největší zajímavosti lze
považovat listinu z roku 1378, kterou vyhotovil
arcibiskupský notář, kterého dnes známe jako
sv. Jana Nepomuckého. „Náš archiv zapůjčil 11
archiválií. Jednalo se o 10 listin a knihu. Listiny
jsou z období 1326 až 1413,” upřesnil ředitel Stát-
ního okresního archivu se sídlem v Litomyšli Ol-
dřich Pakosta. Právě datum vzniku těchto
písemností byl důvod délky trvání výstavy. „Lis-
tiny je třeba výrazně chránit, a to byla také pod-
mínka zapůjčitele,” potvrdil René Klimeš.
Součástí expozice byla také lebka Litomyšlana
nalezená na nejstarším středověkém hřbitově
v Litomyšli jen několik metrů od muzea. Právě
pro účely výstavy byla vytvořena rekonstrukce
jeho obličeje, což zachytil i krátký dokumentární
film. 
Nové biskupství v Litomyšli tedy bylo založeno
zásluhou Karla IV. roku 1344. Stalo se tak listinou
papeže Klimenta VI. Právně existovalo až do 16.
století. Jako titulární biskupství bylo obnoveno
v roce 1973. Tehdejší komunistický režim to po-
važoval za provokaci Vatikánu. Jediným nosite-
lem tohoto obnoveného titulu byl doposud
biskup Jaroslav Škarvada, a to v letech 1982-
2010. Od té doby titulární biskup chyběl. „Chtěli
jsme v květnu odeslat papeži Františku žádost,

aby  jmenoval nového titulárního biskupa Lito-
myšle. Papež František nás ale předešel a 21.
května jmenoval Pavla Konzbula,” informoval
starosta města Radomil Kašpar. Litomyšlskými
biskupy bylo několik významných osobností. Jan
ze Středy, kancléř Karla IV., byl litomyšlským bi-
skupem v letech 1353-1364. Je považován za jed-
noho z prvních humanistů v českých zemích.
V Litomyšli založil augustiniánský klášter,
z něhož se dodnes dochoval kostel Povýšení sv.
Kříže. Dalším významným biskupem byl např.
Jan Železný, jeden z hlavních žalobců mistra
Jana Husa na kostnickém koncilu. Během sedm-
desáti sedmi let faktické existence litomyšl-
ského biskupství se na jeho stolci vystřídalo
sedm mužů. „Litomyšl něco znamená a není to
nejen v poslední době. Má duchovní historii, kdy
sem přišli nejdříve benediktýni a po nich pre-
monstráti. Byly to právě kláštery, které se sna-
žily vzdělávat také lid,” prohlásil vikář František
Beneš a dodal: „Děkujeme za to, co nám doba
Karlova přinesla i ty předchozí. Byl zde totiž zá-
klad, aby naše město rostlo ke vzdělanosti.” 
Za biskupské vlády vznikaly první cechy, bylo
posíleno právní postavení města. Panoval zde
čilý stavební ruch, kdy se přestavovala bazilika

Panny Marie i biskupské sídlo, město získalo
hradby a měšťané vystavěli radnici (1418). Na
okraji historického jádra byl založen augustini-
ánský klášter (1356), v nedalekém Tržku vyrostl
klášter kartuziánů (1378). Litomyšl měla tehdy
přibližně 130 domů a 1200 obyvatel, což bylo
srovnatelné s menšími královskými městy. 

Text a foto Jana Bisová

Letos si připomínáme 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Po celé
České republice se tak koná řada akcí a jednu z nich uspořádalo i regionální muzeum ve spolu-
práci se Státním okresním archivem se sídlem v Litomyšli. Čtrnáctidenní výstava s názvem Uni-
káty z doby Karla IV. v Litomyšli prezentovala listiny ze 14. století, jejichž vydavateli byli
litomyšlští biskupové, zdejší premonstrátský a augustiniánský klášter či přímo císař Karel IV.
Výstavu doplnily archeologické nálezy a rekonstruovaná podoba obličeje středověkého
„Litomyšlana”. 

Litomyšl má opět titulárního biskupa
V sobotu 21. května 2016 jmeno-
val papež František nového, v po-
řadí teprve druhého titulárního
biskupa litomyšlského. Stal se jím
dosavadní farář dómské farnosti
v Brně Pavel Konzbul v souvi-
slosti se svým jmenováním
pomocným biskupem pro brněn-
skou diecézi. Po úmrtí prvního
a doposud jediného titulárního li-
tomyšlského biskupa Mons. Jaro-
slava Škarvady v roce 2010 byla
naše titulární diecéze 6 let neob-
sazená. Nyní se sice tato věc
mění, nicméně – abychom přede-
šli nedorozuměním – je zapotřebí říci, že to ani
v náznaku neznamená právní obnovení litomyšl-
ského biskupství.
Padesátiletý Pavel Konzbul se narodil v Brně
a vystudoval obor elektrotechnologie na VUT
v Brně. Pracoval jako vědecký pracovník
v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR.
K duchovní dráze se dostal v roce 1995, kdy
vstoupil do Laického sdružení svatého Domi-
nika, kde působil jako zástupce národní pro-
vinční představené v Praze. V témže roce zahájil
studium na teologické fakultě v Olomouci.
V roce 2003 přijal v katedrále svatého Petra
a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského bi-

skupa Vojtěcha Cikrleho. Poté
působil nejprve v jáhenské
službě v Letovicích, pak jako
farní vikář v Boskovicích a Hus-
topečích u Brna. Farářem na Pe-
trově se stal v roce 2013. Loni
v říjnu ho biskup Cikrle jmenoval
třetím sídelním kanovníkem Krá-
lovské stoliční kapituly svatého
Petra a Pavla v Brně.
Titulární biskup je čestná funkce,
z které neplynou žádné pravo-
moci, a váže se k fakticky zaniklé
diecézi. Máme tedy například ti-
tulární biskupství kartágské, ni-

kájské, ale také třeba právě litomyšlské.
Biskupství v Litomyšli existovalo mezi lety 1344–
1421, kdy jej rozvrátili husité. Potom byli ještě
nějakou dobu dosazováni biskupové nebo admi-
nistrátoři litomyšlské diecéze, ale de facto ji už
neřídili a diecéze nebyla funkční, tedy zanikla. Ti-
tulární diecézi papež uděluje zpravidla pomoc-
ným biskupům (jako v případě „našeho” Pavla
Konzbula), úředníkům římské kurie nebo diplo-
matům Svatého stolce.                                                                                                                              

Za římskokatolickou farnost
Vítek Večeře, foto Vít Kobza

Rozhovor s Pavlem Konzbulem přineseme
v červencovém čísle.

Město Litomyšl
nabízí na prodej 

poslední
pozemek 
pro výstavbu 
rodinného
domu 
v lokalitě Na Prokopu – Lidická 

Podmínky prodeje a související 
podklady k prodeji pozemků 
jsou zveřejněny na úřední desce 
a na www.litomysl.cz v sekci 
Občan – Služby – Nemovitosti 
na prodej. 

Lavičky
Na začátku května tohoto roku používala Nový
kostel v Litomyšli jako prostředí pro přípravu vi-
zuální prezentace firma MMCITÉ. S vděčností za
možnost užívat náš kostel jako unikátní prostředí
pro duchovní život jsme rádi svolili. A odměnou
městu i nám byla ochota zanechat lavičky, které
byly vedle košů na odpadky fotografovány, městu.
Zatím jsou před Novým kostelem a nám bude po-
těšením, když se někdo přijde posadit a odpočine
pod střechou vstříc zapadajícímu sluníčku či ve
stínu toho poledního. Vítejte u nás!

Text a foto Daniel Kvasnička

Registrace na dětském
oddělení k Mezinárodnímu
dni dětí zdarma
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na čtvrtek
9. června do knihovny. Připravili jsme pro vás
dárek k Mezinárodnímu dni dětí. Pokud přijdete
na dětské oddělení právě v tento den, můžete
se zaregistrovat nebo rodiče své dítě zaregistro-
vat zdarma. Věříme, že využijete tuto báječnou
nabídku.                                      Jana Kroulíková
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Opravdu chce být někdo zajímavý 
a originální za každou cenu?
Autobus postavený uprostřed Klášterních za-
hrad na vždy pečlivě udržovaném trávníku, na
který byl dřív mj. zákaz vstupu? Tady to není bo-
hužel čin vandalů, ale zcela legalizovaná akce
s „uměleckým” podtextem. Kde se vzalo tolik dr-
zosti tohle dovolit a postavit doprostřed histo-
rických Klášterních zahrad? Místo klidu,
zamyšlení a meditace, ke které vybízí i popis
„díla”, to ve mně a také podle reakcí lidí v mém
okolí i u nich vzbuzuje dojem, že čím je někdo víc
drzý, tím se v dnešní „stádně-ovčí” společnosti
víc prosadí a všichni (doufám, že snad ne) mu to
„baští”. Místo potřeby osvěžení, uklidnění a zpe-
stření prostoru Klášterních zahrad tam „vyrostl
jakýsi technický plevel”, který tam nepatří. V po-
slední době se objevila řada článků a reportáží
na toto téma v různých médiích s různými ná-
zory, hlavně hodně kritickými. Myslím ale, že lidé
nekritizují „dílo” jako takové, ale hlavně jeho
umístění do historických prostor Klášterních za-
hrad. Někteří „umělci” se to snaží obhajovat
a lidem doslova vnutit to, jak jsou všichni nekul-

turní, nerozumí tomu, když s tímto nesouhlasí,
jak k takovýmto věcem nemají cit, jak mají
„předsudky” na rozdíl od malých dětí, které toto
„dílo” přitahuje (uměleckou hodnotou?, rozumí
tomu?), jak mají „průměrný” vkus, jsou nemo-
derní… Myslím, že těch, kteří s tímto „uměleckým
dílem” umístěným na tomto místě nesouhlasí, je
velká většina. Asi by tolik nepobouřilo umístění
tohoto „umění” například v prostoru parku
u autobusového nádraží, třeba s průhledem na
historickou Litomyšl apod., když má asociovat
kontrast mezi dnešní těžce konzumní dobou
a duchovnem. Ničemu asi nepomůže a ani to
nezachrání umělecky vyšroubovaný text popisu
a představení „díla”, kterému málokdo pořádně
rozumí stejně jako „dílu” samotnému. Ale asi to
byl záměr, aby si návštěvník uvědomil, jak to-
muto druhu „umění” vlastně nerozumí a je
hloupý. Tady je obhajováno, jak je dílo umělecky
hodnotné, kde, jak bylo vystavováno v Evropě,
jak se jeho vystavením stáváme více kulturním
a ještě více evropským městem atd. Nevím, jestli

K odchodu
Petra Šilara z Lilie
Před nějakou dobou jsem se dověděl, že Petru
Šilarovi nebude po roce jeho působení v redakci
Lilie prodloužena pracovní smlouva. Rád bych
věděl, proč se tak stalo. Proč je nucen odejít zku-
šený novinář, který podle konsensu širokého
spektra lidí, s nimiž jsem o této záležitosti mluvil,
dělal svoji práci odpovědně a dobře a který pod-
statně přispěl ke zvýšení úrovně radničního
zpravodaje. Osobně jsem byl velmi mile překva-
pen tím, jak systematicky získával a ověřoval in-
formace, jak se snažil kontrolovat správnost
svých sdělení (posílal je před publikací zaintere-
sovaným lidem k pročtení a dbal jejich připomí-
nek) a v neposlední řadě jeho vřelostí
a komunikačními schopnostmi. Během roku si
jako redaktor získal důvěru Litomyšlanů. Nebyl
totiž jen nějakým referentem nějakého oddělení,
jenž shromažďoval informace pro městské listy,
ale i angažovaným zástupcem veřejnosti, která
skrze jeho práci získávala obraz o sobě samotné.
Ve městě patřil mezi nejviditelnější tváře měst-
ského úřadu, a to tváře přívětivé a vítané. Z Ši-
larova nasazení bylo patrné, že dělal svou práci
rád. Nyní musí odejít. Proč? Děkuji za odpověď.                 

Martin Boštík

Odpověď:
Vážený pane Boštíku, 
Vámi požadované informace jsou obsahem
osobního spisu zaměstnance. Zákoník práce
stanoví, že: „Do osobního spisu mohou nahlížet
vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci
nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má
orgán inspekce práce, Úřad práce České repu-
bliky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud,
státní zástupce, policejní orgán, Národní bez-
pečnostní úřad a zpravodajské služby”. S odvo-
láním na toto ustanovení Vám tedy nemůžeme
požadované informace sdělit. 
Zveřejnění osobních a v tomto případě možná
i citlivých údajů o zaměstnanci formou veřejné
diskuse je pro nás nepřijatelné. 
Bohuslav Pulgret, tajemník městského úřadu 

Dětská mše 
v kostele Rozeslání 
svatých Apoštolů 

Ve významný den zasvěcený v liturgickém ka-
lendáři Panně Marii (8. května) sloužil mši svatou
jinak jáhen Karel Dvořák. Po modlitbách vyprávěl
příběhy, které souvisely se zbožnou formou sou-
časného života. Paní lektorka Petra Kovářová
početnému dětskému kolektivu (viz foto) na ob-
rázcích ukazuje život v jihoamerických zemích,
např. v Argentině, odkud pochází současný
papež František. Vypráví i o Peru, Bolívii a Chile
a o původním obyvatelstvu – Incích. Od nich
máme i brambory, které do Evropy dovezli špa-
nělští obyvatelé jako dar španělskému králi Fili-
povi II. roku 1565, jako okrasnou rostlinu. U nás
se objevují r. 1632 jako pochoutka na stole jiho-
českého velmože Viléma Slavaty. Rozšířeny byly
až za vlády Marie Terezie, která je nechala do
Čech přivést z Pruska v letech 1771 a 1772 ve vel-
kém množství.    Text a foto Zdeněk Mikulecký

Úlek („Je suis Juif”)
Vážená redakce, je mi jasné, že za příspěvky na
politické dvoustraně Lilie zodpovídají samy vo-
lební subjekty: V dobrém i ve zlém nesou naši
představitelé kůži na trh, což je polistopadový
výdobytek a západní, demokratický standard.
Proto nemám problém s tím, když někdo – jako
litomyšlští sociální demokraté na straně 4 květ-
nového čísla – nesouhlasí s přejmenováním
části Jiráskovy ulice na Havlovo náměstí, byť
sám jsem jiného názoru; střet argumentů patří
k věci. K západní demokracii jistě také patří, že
někdo kritizuje její chyby a hříchy, anebo ji nemá
rád. Nevím, zda k evropské tradici připočíst urá-
žení oponentů; nutnou její součástí je ale jistě
ironizování mocných, včetně prezidentů (tře-
baže urážky zesnulého mi znějí divně).
Musím se asi smířit s drsným tónem příspěvku.
Neumím se však smířit s tím, když je ve veřej-
ném prostoru – už zase – někdo nálepkován pro
svůj původ! Ve zmíněném příspěvku jsem se do-
četl slova, autorem myšlena kriticky, že za ko-
munistického režimu – cituji – Václavu Havlovi
„jeho židovský původ” (...) zaručoval „určitá pri-
vilegia a slušné zacházení”... Co si o takových
výrocích myslet?! Neozývají se v nich prastará
klišé o domnělé protekci Židů, o jejich domnělém
rozkladném vlivu na morálku a politiku atd.? Ne-
připomněli jsme si snad nedávno smutné výročí
odsunu litomyšlských Židů? Má se snad někdo
zase začít bát?!
Podle mého názoru vyjádření – negativně upo-
zorňující na něčí (např. židovský, a vzhledem
k dějinám zvláště židovský) původ – do demo-
kratické diskuse ani do městského zpravodaje
nepatří.
S díky za Vaši práci                            David Beňa

Kabelovka je přínosná
Vážená městská rado, vážení zastupitelé,
protože se stupňují útoky p. Pulkrábka na exis-
tenci městské kabelové televize, ráda bych Vám
napsala, že mám starší rodiče, kteří už se bohu-
žel těžko pohybují. Pokud mohli, navštěvovali
veškeré akce pořádané v Litomyšli. Nyní jsou od-
kázáni pouze na kabelovku. Doslova se těší na
každé zpravodajství. A toho se jim dostává,
neboť p. Horák pečlivě zachycuje veškeré dění.

I moji další příbuzní a známí vysílání rádi sledují.
A ještě důležitá věc – kabelovku na netu sledují
moji spolužáci rozesetí po celé republice. Takže
její vysílání zprostředkovává kontakt rodáků s Li-
tomyšlí a zvyšuje povědomí o městě u řady tu-
ristů. Prosím, nedovolte, aby kvůli zvůli jednoho
zastupitele skončilo něco tak přínosného.
Děkuji za sebe, rodiče i řadu další spokojených
diváků.                                         Helena Kovářová

by si takovýto „monument” někdo vůbec dovolil
vystavit a vystavil v jiných historických skvos-
tech Evropy, ke kterým se může Litomyšl se
svými památkami řadit. Zřejmě ne. Už se tady
k nekultuře a neúctě k našim památkám vykro-
čilo např. sprostými sklolaminátovými rakvemi-
lavičkami v zámeckém parku, sklolaminátovými
koryty zámeckých potůčků a skelným laminá-
tem zalaminovanou jízdárnou litomyšlského
zámku. Budoucím generacím po nás zůstane
pouze údiv nad naší „kulturou laminátu a be-
tonu”, zde opravdu nad skutečně nezničitelným
laminátovým „dílem”, které bude někdo někdy
v budoucnosti draze ekologicky likvidovat. Teď
se k tomu přidal rezatý vrak starého autobusu
se zadky amerických bouráků. Chceme být
opravdu tak nekulturní? Jaroslav Šauer

Farní charita Litomyšl pořádá
víkendové 

Taneční pro
mládež 2016

od 17. září, soboty v 17 hodin
v Lidovém domě 

při platbě do 30. 6. sleva na 1200,-
přihlášky: www.litomysl.charita.cz

lidovydum@lit.cz,  tel. 731 460 663
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Sakury rozkvetou 
i příští jaro
Každé jaro obdivují lidé rozkvetlou sakurovou
alej v ulici 9. května. Město však minulý rok avi-
zovalo, že by se letos na podzim mělo začít s ká-
cením stromů. Podle dendrologického průzkumu
je totiž většina současných dřevin napadena in-
fekcí či dřevokaznými houbami. Záplava květů
ale na obdivovatele bude čekat i příští jaro. Pro-
jekt obnovy ulice se totiž odkládá na příští rok. 
„Rekonstrukce ulice 9. května se o rok posunula.
Předpokládáme, že kácet se bude až v listopadu
2017 a sázet na jaře 2018,” upřesnil starosta Li-
tomyšle Radomil Kašpar. Dřeviny budou opět
třešně pilovité, tedy sakury Prunus serrulata
,Kanzan'. „Pro budoucí výsadbu budou objed-
nány stromy s výškou nasazené koruny ve 2,5
metrech za účelem snadné dopravní obslužnosti
ulice. Ze začátku bude tvar koruny vázovitý, poz-
ději dochází k rozevření úzkého tvaru v širokou
korunu, tedy v dnešní vzhled,” upřesnila pracov-
nice správy zeleně Městského úřadu Litomyšl
Barbora Rezková. Součástí obnovy ulice bude
i oprava chodníků a veřejného osvětlení. 
Na projektu se kromě pracovníků radnice a ko-
mise pro zeleň podílí také městský zahradní ar-
chitekt Zdenek Sendler a městská architektka
Zdeňka Vydrová. 
Město předpokládá, že na podzim bude na pro-
jekt žádat dotaci, protože náklady se pohybují
v milionech korun.          Text a foto Jana Bisová

Vandal poškodil trávník
v Klášterních zahradách
Záměrné poškození trávníku v Klášterních za-
hradách musely v druhé polovině května řešit
Městské služby Litomyšl společně s odbornou
firmou Eurogreen CZ. Neznámý pachatel totiž
v prostoru před klášterem polil travnatou plochu
neznámou tekutinou, která způsobila vypálení
trávy na několika místech. 
„Mohu zcela jednoznačně vyloučit, že by se jed-
nalo o poškození vlivem údržby. Trávník v těchto
místech neuschnul – zaschnutí má jinou barvu
(více hnědé) a i jiný tvar. Nejedná se ani o poško-
zení např. od hnojiva,” uvedl po obhlídce škod
František Kopecký z firmy Eurogreen CZ. Bohu-
žel nebylo možné určit látku, která vypálení
trávy způsobila. „K analýze jsou třeba spíše ho-
diny než dny od poškození. Analýza je velmi
drahá a není zaručen výsledek,” upřesnil Franti-
šek Kopecký. 

Ve středu 18. května tedy zaměstnanci měst-
ských služeb začali pracovat na obnově. Po za-
pískování trávníku byla zničená místa
odstraněna. „Odřezali jsme poškozené pásy
a tato místa nahradili novým napěstovaným
trávníkem. Je ale třeba počítat s tím, že tato
místa mohou být barevně odlišná vzhledem
k jiné skladbě travních druhů v zahradách a jiné
v travní školce. Trávník bude plně přirostlý za
dva až tři týdny,” sdělil ředitel Městských služeb
Litomyšl s.r.o. Karel Kalousek. 
Ačkoli náklady na obnovu přesahují částku pro
přestupek, trestní oznámení město podávat ne-
hodlá. Uvažuje ale o opatření, které by podob-
ným případům předešlo. „Zvažujeme, jestli
neumístíme do Klášterních zahrad kameru,
která by prostor monitorovala,” reagoval sta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar.                     -bj-

Jak je to se zvěří na Litomyšlsku?

„Na Litomyšlsku se v malé míře setkáme se
zvěří dančí a jelení. Stavy kdysi hojné drobné
zvěře, jako je zajíc, kachna, bažant, jsou velmi
nízké v celém okrese. V porovnání s ostatními
oblastmi okresu jsou na Litomyšlsku odlovy
sice největší, přesto se zvěř šetří, loví se pouze
asi v polovině z celkového počtu honiteb. Navíc
u bažantů jde většinou o uměle odchovanou
a vypouštěnou zvěř,” uvádí pracovnice státní
správy lesů a myslivosti Odboru životního pro-
středí Městského úřadu Litomyšl Lenka Havra-
nová. Počty odlovených divokých prasat za
oblast Litomyšle od roku 2003 prudce stoupají,
kdy se střelilo více než 300 kusů. Do této doby
to bylo pouze několik desítek. Největšího od-
lovu bylo dosaženo v roce 2012, kdy bylo stře-
leno 973 kusů. Od toho roku doposud se odlov
ustálil mezi 600 až 700 kusy ročně. Ovšem
i přes stále se zvyšující počet ulovené černé
zvěře je v celé řadě honiteb problém se ško-
dami na zemědělských pozemcích. Rozsáhlé
lány vysokých plodin, jako je kukuřice nebo
řepka, poskytují divočákům vhodné podmínky.
„Černá zvěř tak na těchto pozemcích a země-
dělských plodinách působí ve vegetačním ob-
dobí značné škody. Většinou dojde mezi
vlastníkem (nájemcem) zemědělských po-
zemků a uživatelem honitby (většinou mysli-
veckými spolky) k vzájemné dohodě o náhradě
škody. Pokud ne, je možné škody vymáhat sou-
dně. Vhodná opatření k zamezení škod musí
provést jak uživatelé honiteb, tak subjekty hos-
podařící na těchto pozemcích. Příkladem může
být instalace pachových ohradníků, intenzivní
lov černé zvěře na zasetých kulturách, ale také
vhodné osevní postupy, které by umožnily
efektivní lov této zvěře,” vysvětlila Lenka Ha-
vranová. 
Právě trofeje z odlovené zvěře jsou pak prezen-
továny na pravidelných chovatelských přehlíd-
kách v Jarovníku. Slouží především k hodnocení
kvality chované zvěře a kontrole lovené zvěře.
Přes příznivé klimatické podmínky byly trofeje
zvěře v letošním roce celkově slabší oproti loň-
skému roku, zejména u srnčí a dančí zvěře. 
Organizátoři se ale snaží myslivost přiblížit ši-
roké veřejnosti, a tak byl letos poprvé v rámci
chovatelské přehlídky vyzkoušen zájem mateř-
ských škol o program zaměřený na les a mysli-

vost. Přehlídku zdobily obrázky na téma „Co žije
v lese”, které malovaly předškolní děti z Lito-
myšle a ze Svitav. Ty nejpovedenější byly za-
slány do soutěže časopisu Myslivost. Děti
mohly předvést, co už o lese vědí, a zároveň si
mohly rozšířit své dosavadní znalosti. Součástí
byly ukázky loveckých psů a dravců, došlo i na
lovecké troubení. 
V okrese Svitavy je zhruba 110 honiteb. Přímo
na Litomyšlsku je 22 honiteb, z toho 19 spole-
čenstevních a 3 vlastní (2 honitby jsou ve vlast-
nictví Lesů České republiky, 1 honitbu vlastní
město Litomyšl). Tři honitby se provozují ve
vlastní režii, ostatní jsou pronajaté, a to větši-
nou mysliveckým spolkům. Myslivci ale nejsou
pouze lovci. Hlavním předmětem myslivosti je
chov zvěře, péče o ní a zlepšování jejích život-
ních podmínek. „Chov zvěře v sobě zahrnuje
samozřejmě i její lov. Protože spárkatá zvěř
u nás nemá přirozené predátory, je její lov hlav-
ním nástrojem, jak zachovávat rovnováhu mezi
stavy spárkaté zvěře a prostředím a zároveň
jak zvyšovat chovnou kvalitu zvěře (např. prů-
běrným odstřelem slabých a neperspektivním
jedinců apod.),” říká Lenka Havranová. Zájem
o myslivost ale bohužel v současné době ne-
roste. Aby se člověk mohl stát myslivcem a lovit
zvěř, musí absolvovat náročné zkoušky a pro-
kázat znalosti zahrnující historii myslivosti, bio-
logii a zoologii zvěře, včetně nemocí zvěře
a ošetřování zvěřiny, zásady chovu, péče
a ochrany zvěře, mysliveckou kynologii… Musí
znát také právní předpisy. Součástí přípravy
adepta na zkoušky je roční praxe v honitbě.                   

Jana Bisová, foto Iva Mlejnková

Každý rok na jaře pořádají města Litomyšl, Svitavy, Polička a Moravská Třebová ve spolupráci
s Okresním mysliveckým spolkem ve Svitavách Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře
v honitbách okresu Svitavy. Pro laiky je to zajímavá podívaná na trofeje, ale ze strany veřejnosti
není o myslivost příliš velký zájem. Víte například, že ve Svitavském okrese narazíte kromě di-
vočáků či srnčí zvěře také na muflony či daňky? 

Pronájem
na zámeckém
návrší
v Litomyšli

Město Litomyšl nabízí k pronájmu
nebytové prostory v kočárovně 
včetně vybavení a pozemku na ven-
kovní terasu za účelem zajišťování
občerstvení a zázemí pro program
Škola na zámku, dětský program,
výstavy, koncerty a jiné kulturní
akce, jejich účastníky a návštěvníky
zámeckého návrší.
Všechny podmínky a podrobnosti
týkající se pronájmů jsou uvedeny
ve zveřejnění záměru pronájmu
a přiložené nájemní smlouvě, které
jsou zveřejněny na www.litomysl.cz
v sekci Podnikatel – Prostory k pro-
najmutí.
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Slova moudrých: Život je řada po sobě ná-
sledujících lekcí, které člověk musí prožít,
aby je pochopil.                      R. W. Emerson

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Karel Beneš, Věra Radiměřská,
Zdeněk Šteyer, Eduard Král
85 let – Božena Zindulková – Pohodlí, Mi-
lada Langerová, Marie Škrdlová, Jan Briol,
Jaruška Macková, Olga Rejmanová, Hana
Samková, Zdeňka Blažková, Ludmila Ja-
nypková, Bohumila Pelikovská, 
90 let – Jarmila Sláčíková
91 let – Helena Irová
93 let – Božena Vajrauchová – Pohodlí
95 let – Marie Vacková
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Tomáš Kolouch, Svitavy – Jiřina Zvárová,
Svitavy, Petr Bainar, Ostrava – Jana Klí-
mová, Pomezí, Ladislav Křenek, Lanškroun
– Nadija Savyč, Ukrajina, Mirek Dědič, Svi-
tavy –  Zdeňka Lněničková, Svitavy, Lukáš
Daniš, Hradec n. Svit. – Agáta Trochová,
Hlinsko, Miroslav Nantl, Makov – Stanislava
Jandová, Makov, Martin Švestka, Němčice –
Klára Štanclová, Němčice, Pavel Cvrkal,
Svitavy – Adéla Němcová, Svitavy, Pavel
Půlkrábek, Čistá – Eva Mlíková, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Věra a Otto Vejvodovi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Václavem Jandíkem (80 let), Marií Kreidlo-
vou (78 let), Jaroslavou Pečenkovou (75
let), Miroslavem Fišerem (65 let), Marií Va-
chovou (86 let), Věrou Šírovou (84 let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, KPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 17. června oslaví 80. narozeniny náš ta-

tínek, dědeček, pradědeček Václav Vomočil z Li-
tomyšle. Celá rodina Ti, dědo, přeje hodně zdraví
a štěstí do dalších let.

Za rodiny Vomočilovy přeje vnuk Ondřej
 Dne 10. června se dožívá nádherného kula-

tého jubilea – 90 let – naše babička a praba-
bička, paní Ludmila Jiříčková. Ráda bych jí touto
cestou za celou naši velkou rodinu popřála

pevné a silné zdraví, do-
statek síly, životní po-
hody a klidu stráveného
v kruhu rodiny, hodně
radosti a potěšení
z pravnoučat a stálý
úsměv na tváři.
Milá babičko. Hodně jsi
toho pro nás v životě vy-
konala, vždy jsi stála na
naší straně a byla jsi
nám tou nejpevnější

oporou, vždy jsi pomohla, když jsi byla o pomoc
požádána. Překonala jsi mnoho překážek, tím jsi
nám dokazovala svou statečnost a odhodlanost
poprat se se životem, byla a stále jsi pro nás
vzorem ctnosti, skromnosti a pokory. Ceníme si
všeho, čím jsi náš život obohatila. Kéž je Ti ještě
dlouho přáno žít s námi pohromadě!     Za celou 

rodinu blahopřeje Ivana Hrdličková, vnučka
 V červnu letošního roku se dožívá úžasného

životního výročí naše bývalá kolegyně paní
Marie Faltysová (narozena 15. 6. 1921). Do dalších
let života jubilantce přejí pevné zdraví a stálou

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

pohodu litomyšlští archiváři.     Oldřich Pakosta
 Rádi bychom touto cestou poděkovali za pro-

jevenou soustrast nad úmrtím našeho milova-
ného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jaroslava Jiráčka. Zároveň chceme vyjádřit
poděkování lékařům a sestřičkám Interního od-
dělení Litomyšlské nemocnice za obětavou péči
o pana Jiráčka v posledních chvílích jeho života.
Naše velké díky patří panu Štěpánu Kláskovi, fa-
ráři Církve československé husitské. 
Pan Jiráček nám bude velmi chybět, ale zůsta-
nou nám vzpomínky na milého, laskavého a sr-
dečného člověka.

Manželka Anna Jiráčková, rodina Honzíkova, 
Jiráčkova, Prokůpkova a Haškova

 Prostřednictvím Lilie chceme poděkovat se-
střičkám z farní charity za příkladnou a úžasně
lidskou péči o našeho dědu, tátu a manžela pana
Miroslava Fišera v jeho posledních dnech. Jen
díky nim a MUDr. Pávkovi mohl být až do konce
doma a odejít důstojně v blízkosti své rodiny
i milovaného vnoučka. Vděk za jejich práci nelze
jednoduše vyjádřit. To pochopí až každý, kdo se
s jejich empatií, ochotou a úsměvem setká. Dě-
kujeme. 
Samozřejmě děkujeme i všem známým a přáte-
lům za podporu a vyjádření soustrasti. 

Za rodinu Fišerovu Lucie Fišerová
 Děkuji touto cestou panu primáři chirurgie Li-

tomyšlské nemocnice MUDr. Serbákovi za jeho
krásný přístup k pacientům a za vzornou péči na
tomto oddělení.     Pacientka po náročné operaci 

Zdenka Blažková, která měla veškerou péči.

Bude nám všem chybět
Dne 26. 4. 2016 zemřel skvělý a pracovitý člověk,
pan Jaroslav Jiráček. Byl velice aktivní v různých
oblastech, a tak nám nedá na něj více nevzpo-
menout.
Byl činný v litomyšlském sboru Církve českoslo-
venské husitské, podílel se tam na organizaci
různých besed, koncertů, divadel a přednášek.
Byl dlouholetým členem Automotoklubu a v jeho
řadách aktivně pomáhal při pořádání motocy-
klových a motokrosových závodů. Zapojil se i do
činnosti Veterán klubu Litomyšl. Byl nadšený
člen Sokola, několikrát navštívil i sokolské slety.
Šťastný byl mezi saunaři i mezi bývalými spolu-
žáky a rodáky, pravidelně se zúčastňoval oper-
ního festivalu Smetanova Litomyšl, hudebních
i divadelních představení ve Smetanově domě,

vernisáží v městské galerii i v regionálním
muzeu, besed, Univerzity 3. věku v městské kni-
hovně a byl velký milovník dechovky. S litomyšl-
skou dechovou jedenáctkou Bekras se
několikrát zúčastnil jejich vystoupení v partner-
ském slovenském městě Levoča. Velmi rád ces-
toval a o svých cestách uměl poutavě vyprávět.
Hodně se účastnil veřejného života ve městě
a byl vždy tam, kde se něco dělo. Často zveřej-
ňoval příspěvky v měsíčníku Lilie. Byl veselý
a společenský, mnoho lidí znal a mnoha lidem
pomáhal.
Bude nám všem chybět, hlavně své rodině, které
se hodně věnoval. 
Vzpomínají přátelé a kamarádi.

Jaroslav Dvořák

Všechno nejlepší,
pane Brýdle
Milý pane emeritní starosto Miroslave Brýdle, 
dovolte nám připojit se k řadě gratulantů a po-
přát k Vašemu životnímu jubileu. Ze srdce Vám
přejeme pevné zdraví, pohodu a spoustu ener-
gie k dalším nápadům, na které se moc těšíme.
Jsme rádi, že Vás máme.

Za pracovníky Městského úřadu Litomyšl 
a vedení radnice Miroslava Kubešová

Noví čestní občané převzali
klíče od města
strana 1 >
„Důvěra Litomyšle v Josefa Pleskota v součas-
nosti již přesahuje hranice běžné spolupráce
a město se na něj obrací nejen jako na projek-
tanta, ale také jako na uznávaného rádce
a konzultanta při řešení drobných či dočasných
akcí, stejně jako záměrů dlouhodobých. Archi-
tekt Josef Pleskot významnou měrou ovlivnil
tvář současné Litomyšle,” popsal v medailonu
spolupráci Vojtěch Stříteský. Práce Josefa Ple-
skota je vidět v Litomyšli na mnoha místech.
Najdeme ho za projektem bytových domů
U Nemocnice, úpravou Komenského sídliště
a nábřeží Loučné. Podepsal se i pod rekon-
strukci zámeckého pivovaru, přilehlých veřej-
ných prostranství a také pod současnou
podobu Regionálního muzea v Litomyšli. Do
města přišel Josef Pleskot poprvé před pěta-
dvaceti lety na pozvání tehdejšího starosty Mi-
roslava Brýdla. Jeho vztah k Litomyšli se ale za
čtvrt století nezměnil. „V šestnácti letech jsem
na gymnáziu četl Filosofskou historii od Aloise

Jiráska. Kniha mi vytvořila obraz města, který
byl asi shodný s obrazem studentů piaristic-
kého gymnázia, kde Jirásek učil. Ta myšlenka mi
zůstala hluboko v paměti a objevuje se mi, kdy-
koliv do Litomyšle přijedu. V roce 1991 se obraz
studentíka spojil s něčím konkrétním,” zavzpo-
mínal Josef Pleskot. Zároveň dodal, že od té
doby se nic nezměnilo, jen město více pochopil.
„Podařilo se mi objevit zákonitosti, které v sobě
Litomyšl má. Opravdu nepřeháním, ale říkám,
že Litomyšl je velký český zázrak. Sleduji tady
období čtyř starostů, kteří se neperou, ale na-
vazují na sebe. Proto Litomyšl vzkvétá,” míní
architekt. 
Čestné občanství město udělilo osobnostem
po osmi letech. Symbolické klíče vyrobil lito-
myšlský výtvarník a keramik Jiří Dudycha. Od
sametové revoluce obdrželi čestné občanství
sochař Olbram Zoubek, dirigent Libor Pešek,
pěvec Ivo Žídek, malíř Václav Boštík, pěvec
Eduard Haken a astronom Zdeněk Kopal. 

Text a foto Jana Bisová

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Mezinárodní kongres ortopedů
a výročí oddělení v Litomyšlské nemocnici • Vý-
stava k 700 letům od narození Karla IV. v RML •
Čestné občanství pro Jiřího Bělohlávka a Josefa
Pleskota • Studentský projekt Čtení pod lavicí •
Zahájení páté sezóny v lázních ducha 2016 •
První zvon pro chrám piaristů byl pořízen díky
sbírce mezi občany • Tisková konference květen
2016 • Český KOS zazpíval Američanům • Ol-
bram Zoubek oslavil devadesátiny výstavou •
Majáles 2016

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Přítel v noci

Ježíš jim řekl: Někdo z vás bude mít přítele, půjde
k němu o půlnoci a řekne mu: „Příteli, půjč mi tři
chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel,
který je na cestách, a já mu nemám co dát.” On
mu zevnitř odpoví: „Neobtěžuj mne! Dveře jsou
již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu
přece vstávat, abych ti to dal.” Pravím vám,
i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel,
vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co po-
třebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám
dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám
otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo
hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu
hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal
štíra, když ho poprosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač
jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím
spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm,
kdo ho prosí! (Lukášovo evangelium 11, 5-13)
Tímto podobenstvím chtěl Ježíš Kristus své
učedníky posílit ve víře, že Bůh, na kterého se
v nouzi obracejí, jejich prosbám otcovsky nas-
louchá. Věřím, že k této důvěře jsme tímto po-
dobenstvím povzbuzováni i my dnes. Ale
abychom mu plněji porozuměli, je dobré si uvě-
domit, jaké panovaly v tehdejší Palestině životní
zvyklosti a bytové poměry. V obyčejné palestin-
ské vesnici nebylo ani jedno pekařství. Každá ro-
dina měla svou zásobu obilí, ze které se vždy
namlela jen část, aby si mohla upéci chleba.
A tak se snadno mohlo stát, že do večera se vše-
chen chléb spotřeboval, stejně jako to, že právě
když se začalo stmívat, objevil se nějaký známý,
který byl na cestách, s prosbou o přístřeší. Ves-
nický dům měl zpravidla jen jednu obytnou míst-
nost, kde na vyhrazeném místě na podlaze na

rohoži spala pohromadě celá rodina. Jakmile se
setmělo, dveře se zavřely na závoru. Tou býval
mohutný trám, který se připevnil k zárubním. Je
zřejmé, že odstranění takové závory by se ne-
obešlo bez hluku, a tak dobře rozumíme roz-
mrzelosti otce, která nejspíš nevyrůstala
z nějaké lakoty, ale spíš ze strachu z probuzení
dětí a ze ztráty večerního poklidu. Zároveň nám
však toto podobenství staví před oči další důle-
žitou skutečnost, kterou byla pohostinnost. Ta
měla přednost i před všemi osobními ohledy.
Ano, kvůli ní vlastně ten žadatel riskoval zhor-
šení sousedských vztahů, či dokonce ohrožení
přátelství. Dalo by se říci, že jeho neodbytnost
hraničila téměř s neomaleností, ale také je dů-
ležité si uvědomit, že tato neodbytnost nevyrůs-
tala z jeho sobectví, ale z touhy pomoci – nasytit
hladového a přijmout poutníka. To obojí na-
jdeme i mezi známými skutky milosrdenství.
A tak by možná nebylo na škodu v tomto světle
pohlédnout i na naši ochotu nejen poskytnout
pomoc potřebným, ale také kvůli této ochotě za-
riskovat podobně jako prosebník v tomto podo-
benství. Ježíš Kristus nás nenechává na
pochybách o tom, jak to vidí a jaký je náš nebe-
ský Otec. Jestliže ani my, nedokonalí pozemští
tatíci, většinou neděláme svým dětem zlé
naschvály, čím spíše Bůh by nám nedal to dobré,
oč prosíme! Ale je tam v závěru ještě jedna dů-
ležitá skutečnost. To důležité, oč tu jde, nejsou
jen věci, ale vztahy, které vyjadřují. Je rozdíl mezi
chlebem, který žádám sobecky pro sebe, a chle-
bem, o který žádám pro svého bližního. Správně
to rozpoznat můžeme jen v lásce, jen v Duchu,
kterého dává Bůh. A právě v této věci nás Ježíš
Kristus ujišťuje, že naše prosba k Bohu nejde do
prázdna a nezůstane nevyslyšena.                          

Štěpán Klásek, 
farář Církve československé husitské

ZAMYŠLENÍ
120 let – 10. června 1896 se narodil v Litomyšli
Václav Vach, důchodní města, myslivec. Po
Karlu Podhajském vedl knihu mysliveckých psů
celé republiky, Sokol, člen rozsáhlé Vachovy ro-
diny v našem městě.
95 let – 23. června 1921 zemřel v Praze Bedřich
Welz, primář litomyšlské nemocnice, zakladatel
samaritánství v hasičských sborech, redaktor
samaritánských příloh Hasičských rozhledů,
přední ochotník divadelních rolí v Litomyšli,
Sokol, cvičitel hasičů i občanů v první pomoci,
člen mnoha spolků a sdružení v Litomyšli
i v okrese. Pohřben na hřbitově v Litomyšli.
90 let – 4. června 1926 se narodil Ladislav
Könyü, právník Okresního národního výboru
v Litomyšli, po zrušení okresu právník n. p. Ver-
tex v Litomyšli.
80 let – 4. června 1936 se narodil Jaroslav Jirá-
ček, aktivní účastník veřejného a kulturního ži-
vota v Litomyšli, člen Svazarmu a Veterán klubu,
pravidelný dopisovatel do městského zpravo-
daje Lilie.
5 let – 1. června 2011 zemřel Miroslav Sobotka,
člen dobrovolných hasičů v Litomyšli, organizá-
tor při výstavách a přehlídkách, zachytil činnost
hasičů v kronikách. Za tuto činnost byl vyzna-
menán dokonce nejvyšším „Záslužným řádem
českého hasičstva”. Byl členem městských vý-
borů, podílel se na organizaci kulturní činnosti,
pracoval ve výboru Smetanovy Litomyšle, pro
městský časopis sepisoval údaje o významných
rodácích a událostech, spolupracoval na se-
znamu památných hrobů na místním hřbitově.
10 let – 20. 6. 2006 byla odhalena na budově
piaristické koleje v Litomyšli pamětní deska
Františka Ambrože Stříteského, rektora pi-
aristické koleje a současně posledního provinci-
ála tohoto řádu u nás, dlouholetého vězně
komunistického režimu, věrného svému duchov-
nímu poslání a občanskému přesvědčení, který
zemřel v prosinci 1989 a je pochován na místním
hřbitově u zdi kostela sv. Anny.
95 let – 19. června 1921 byl odhalen památník
na nedalekém Růžovém paloučku, kde se
podle pověsti loučili po Bílé hoře čeští bratři před
odchodem do ciziny. Sloup z mědi je dílo Aloise
Meteláka.  Týž den odpoledne byl před Smeta-
novým domem v Litomyšli odhalen Komen-
ského pomník, který navrhl rovněž Al. Metelák.
Oba pomníky jsou provedeny v dílnách zemské
odborné školy v Litomyšli z mědi, kterou poskytli
ruští legionáři za režijní cenu.
95 let – 12.-14. června 1921 poprvé veřejně vy-
stavil své obrázky staré Litomyšle Quido
Šimek. Výstava byla umístěna v městském
muzeu (umístěném ještě v bývalé reálce). Zisk
z dobrovolného vstupného – 182 korun 86 ha-
léřů připadl chudé školní mládeži. 
140 let – roku 1876 byl založen židovský hřbi-
tov, který se nachází 2 km severozápadně od
centra Litomyšle. Dnes se v jeho areálu o veli-
kosti 1.282 m2 nachází přibližně 43 náhrobků
z let 1877-1934 převážně povalených. Hřbitov
ohrazuje zeď a v jeho severní části stojí opra-
vená márnice.
150 let – v červnu roku 1866 v době pruské války
procházela Litomyšlí rakouská armáda, která
táhla do Čech třemi směry, a valná část prošla
naším krajem. 
470 let – roku 1546 byla dokončena stavba
domu U Rytířů, patří mezi nejstarší a nejhod-
notnější domy města a díky zachovalé původní
výzdobě fasády a části interiéru i mezi skvosty
renesanční městské architektury v Čechách.
Svým stylovým pojetím odkazuje na umělecký
okruh Pernštejnského dvora v Pardubicích. V ob-
jektu, jenž je v majetku města, sídlí Městská ga-
lerie Litomyšl, která zde pořádá výstavy
výtvarného umění.      Připravila Lenka Backová

červen 2016
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

Nové knižní tituly v městské knihovně
Soukupová – Dámská jízda, Jewell Lisa – Dům,
ve kterém jsme vyrůstali, Viewegh – Nové po-
vídky o mužích, Vodňanský – Staré pražské
vraždy, Marco John – Tyrani a králové, Hillier –
Wonderland: země divů, Rice Anne – Mladý Me-
siáš, Kolee S. H. – Ztráta a zrada, Shusterman –
Bez šance, Knight Renée – Dokonalý cizinec, Jo-
hansen Erika – Tažení do Tearlingu, Kornbluth –
Manželský sex: milostný, Gowda Shilpi – Zlatý
syn, Murakami – Hon na ovci, Pavlovský – Kla-
divo na čaroděje, Brothers – Na útěku, Beverley
Jo – Stanforthská tajemství, Christie – Tři slepé
myšky, Chadwick – Zimní koruna, Petty Heather
– Lock & Mori: tak trochu jiný Sherlock Holmes,
Tursten – Revír, Galbraith – Ve službách zla, Wal-

lach Tommy – Všichni jsme hleděli, Ležák Zde-
něk – Karel IV. pán světa, Granger Ann – Ne-
klidné zlo, Roberts Nora – Tajuplná žena, Lauren
– Božský milenec, Wurm Monika – Pákistánská
princezna, Kelk Lindsey – Co ta holka chce?,
McLain Paula – Létala jsem za sluncem, Axels-
son – Nejmenuji se Miriam, Harris Russ – Past
na štěstí, Kudrnová – Alžběta II., Ostałowska –
Cikán je Cikán, Weissová Lucie – Karel Weinlich
– pokus o životopis, Košťálová – Ze zákulisí ži-
vota, Fištejn Jefim – Za humny je válka, Koutek
Tomáš – Čeští biskupové a arcibiskupové, Pro-
cházková – Na jevišti mezi Prahou a Vídní, Bauer
Jan – Karel IV. císař a král, Trstenský – Najkrajšie
náučné 

Karel IV. v knihovně?
Král český a císař Svaté říše římské Karel IV.
(1316–1378) patřil k výjimečným osobnostem če-
ských i evropských dějin. Byl ambiciózním vla-
dařem, prozíravým politikem i urbanistickým
vizionářem. Právem byl nazván „Otcem vlasti”
a láska k rodné zemi se odráží v jeho mimořád-
ném odkaze i díle, které tu po sobě zanechal.
Také litomyšlská knihovna chce v roce 2016 při-
pomenout 700. výročí jeho narození. Jeden pro-
jekt věnovaný tomuto panovníkovi probíhal od
podzimu 2015 a byl letos v dubnu ukončen. Měl
název „Kdybych měl korunu” a žáci 4. a 5. tříd
I. ZŠ, speciální školy i některých okolních základ-
ních škol se aktivně zapojili do literárních a vý-
tvarných soutěží. Vybrat ty nejzajímavější práce
i nejkrásnější výtvarná díla byl velmi těžký úkol.
Děti nás překvapily a mnohdy pobavily tím, co
by učinily, kdyby mohly být králem a měly ko-
runu… Podle přání dětí by byl svět plný dobra,

spravedlnosti a porozumění a žilo by se nám
v něm jistě radostněji.
Od dubna děti pracují na projektu Po stopách cí-
saře a krále, který ověřuje jejich vědomosti
a znalosti o našem neslavnějším vladaři. Pro
soutěžící jsou připravena tři kola, soutěží se ve
třech věkových kategoriích. Soutěžících stále
přibývá a mnozí znají odpovědi na otázky již
v knihovně nebo by chtěli kvíz i pro starší kate-
gorie. Je tedy na místě pochválit učitele dějepisu,
kteří mají na znalostech dětí svůj podíl. 
Děti, které soutěží, si mohou v knihovně doplnit
své vědomosti připravenou literaturou na dané
téma, vyhledat odpovědi na internetu anebo si
prohlédnout výstavu o Karlu IV. To vše jim po-
může najít správné odpovědi.
A tak všem soutěžícím držíme palce a těšíme se
na příští setkání v knihovně.          

Jana Kroulíková a Romana Dubjáková



14

Pozvánka na den otevřených dveří
v Litomyšlské nemocnici
Litomyšlská nemocnice pořádá ve čtvrtek 23. 6.
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 15.00 hod. Můžete si pro-
hlédnout například lékárnu a její zázemí, gyne-
kologii, ortopedii, hematologicko-transfuzní

oddělení. V parku máme pro vás mimo jiné při-
praveno poradenství s výživou, samovyšetření
prsu, kontrolu znamének, vyšetření hladiny gly-
kémie, preventivní vyšetření nádoru tlustého
střeva a konečníku, laickou první pomoc – KPR
a další překvapení. Přijďte s námi příjemně strá-
vit část dne. Těšíme se na vás.

Adrian Nemšovský

Nemocnici vede primářka Zdenka Fenclová
V květnu oznámil svůj odchod z funkce ředitele
Litomyšlské nemocnice MUDr. Miroslav Vlach.
Dočasným vedením byla pověřena primářka
hematologicko-transfuzního oddělení MUDr.
Zdenka Fenclová. Redakce Lilie jí tedy položila
několik otázek:

 Litomyšlskou nemocnici sice vedete
krátce, ale byla jste zástupkyní ředitele
a primářkou... Jak si v současné době stojí?
Například personálně, vybavením... 
Litomyšlská nemocnice má své místo v rámci
Nemocnic Pardubického kraje, a.s. V minulém
roce došlo v nemocnici k zateplení několika
budov. V letošním roce budou stavební úpravy
pokračovat – začala rekonstrukce interního od-
dělení, v plánu je výměna výtahu na oddělení
neurologie II. Z dotací byly v minulém roce za-
koupeny i některé přístroje pro nemocnici, také
nová lůžka pro pacienty interny a z nadačního
fondu byl zakoupen přístroj na rehabilitační od-
dělení. V investicích do přístrojového vybavení
bychom rádi pokračovali s využitím peněz z do-
tačních programů. Bohužel stejně jako jiná zdra-
votnická zařízení v kraji i celé republice se
potýkáme s nedostatkem personálu. Chybí nám
lékaři, sestry, fyzioterapeuti... Na druhou stranu
s ukončením studia se přihlásilo několik zájemců
o práci v naší nemocnici. Tedy věřím, že se po-

daří situaci zlepšit. I přes tyto potíže fungují
všechna oddělení naší nemocnice jako dosud.

 Zvažovala jste dlouho nabídku převzít ve-
dení?
Ano, zvažovala.

 Jaké kroky podnikáte či podniknete v nej-
bližší době? Tzn., připravujete nějaký pro-
jekt, chystáte změny...?
Zásadní změny nechystáme.  Jen se chceme více
zaměřit na ekonomiku nemocnice, stabilizaci per-
sonálu a dobré fungování všech stávajících oddě-
lení.

 Víte, jak dlouho nemocnici povedete?

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 4. 6. MUDr. Kašparová
Ne 5. 6. MUDr. Paseková
So 11. 6. MUDr. Mikulecká
Ne 12. 6. MUDr. Sláma
So 18. 6. MUDr. Slavík
Ne 19. 6. MUDr. Paseková
So 25. 6. MUDr. Sláma
Ne 26. 6. MUDr. Sláma
So 2. 7. MUDr. Přichystalová
Ne 3. 7. MUDr. Koza
Út 5. 7. MUDr. Přichystalová
St 6. 7. MUDr. Slavík

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 6. MUDr. Hájková
Ne 5. 6. MUDr. Kopecká
So 11. 6. MUDr. Jílková
Ne 12. 6. MUDr. Mareš
So 18. 6. MUDr. Papoušková
Ne 19. 6. MUDr. Pecinová
So 25. 6. MUDr.  Filová
Ne 26. 6. MUDr. Pilařová
So 2. 7. MUDr. Sadílková
Ne 3. 7. MUDr. Šíchová
Út 5. 7. MUDr. Švábová
St 6. 7. MUDr. Beňová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 4. 6. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 5. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 11. 6. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 12. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 18. 6. U Nemocnice, 461615617
Ne 19. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 25. 6. U Slunce, 461 612 678
Ne 26. 6. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 2. 7. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 3. 7. Ústavní lékárna, 461 655 530
Út 5. 7. U Slunce, 461 612 678
St 6. 7. U Slunce, 461 612 678

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
11.-12. 6. MUDr. Adamec Stanislav 
Polička, Hegerova 373, tel.: 461 725 987 
18.-19. 6. MUDr. Cacek Tomáš 
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157 
25.-26. 6. MDDr. Čermáková Ivana 
Dolní Újezd 383, tel.: 461 631 126 
2.-3. 7. MDDr. Elčknerová Irena 
Polička, 1. máje 606, tel.: 733 152 435
5. 7. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
6. 7. zubní lékař Filip Nataliya
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733

ROZPIS SLUŽEB

Nemocnici odchod ředitele neohrozí
V litomyšlské nemocnici skončil ve funkci ředi-
tele MUDr. Miroslav Vlach. Důvodem odchodu
byly osobní důvody. Ve funkce primáře ortope-
dického oddělení nadále zůstává. Vedením ne-
mocnice byla pověřena 10. května MUDr. Zdenka
Fenclová, dosavadní náměstkyně pro léčebnou
péči. Termín výběrového řízení není pevně sta-
noven. Nový ředitel by měl být jmenován na zá-

kladě výběrového řízení na podzim letošního
roku. 
V litomyšlské nemocnici došlo ještě k jedné
změně. Místo primáře neurologického oddělení
opustil na vlastní žádost MUDr. Marian Kuchár.
Ve funkci jej nahradil MUDr. Zdeněk Novotný. 
Výše uvedené personální změny nemají vliv na
úroveň a rozsah poskytované péče.             -pš-

Do vypsání nového výběrového řízení na podzim
2016.

 Zůstáváte ve funkci primářky?
Ano, na hematologicko-transfuzním oddělení mi
spolupracovníci vyšli velmi vstříc, za což jim dě-
kuji.
MUDr. Zdenka Fenclová je v nové funkci od 10.
května. Doposud byla náměstkyní pro léčebnou
péči.                                       Ptala se Jana Bisová

www.dentimedshop.cz • Družstevní 76, Litomyšl 

Internetový obchod
s výdejnou
v Litomyšli

Inkontinenční pomůcky 
Zdravotní kompresní punčochy
proti křečovým žilám 
• široký výběr zboží – pomoc

s výběrem výrobku
• diskrétní balení pomůcek při úniku moči
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Litomyšlská nemocnice:
Ortopedické oddělení – část 1.

Ortopedické oddělení naší nemocnice v tomto
roce slaví 60 let od založení. Při této příležitosti
byl na litomyšlském zámku pořádán ve dnech 5.
a 6. května odbornou veřejností hojně navští-
vený ortopedický kongres. Naše oddělení by jistě
nebylo tím, čím je, nebýt dvou dlouholetých pri-
mářů a vynikajících odborníků ve svém oboru –
MUDr. Jaroslava Lány a MUDr. Zdeňka Ráčka. Od
roku 2002 je primářem oddělení MUDr. Miroslav
Vlach.
Samotný obor ortopedie patří mezi operační
obory a věnuje se léčbě pohybového aparátu.
Péči na našem oddělení lze rozdělit na ambu-
lantní a péči realizovanou během hospitalizace.
Ambulance pracuje denně od 8 do15 hodin,
jeden den je navíc vyhrazen pro ambulantní
operační zákroky, při kterých není nutná hospi-
talizace. Jde například o operace syndromu
karpálního tunelu, tzv. lupavých prstů, Dupuy-
trenovy kontraktury a dalších. Ročně je na am-
bulanci ošetřeno 14 000 pacientů včetně
zhruba 250 ambulantních zákroků. 
Samotná lůžková část ortopedie má 29 lůžek
včetně jednoho jednolůžkového nadstan-
dardně vybaveného pokoje. Ostatní pokoje jsou

vždy čtyřlůžkové, každý s vlastním sociálním
zařízením, vybavené TV přijímačem a Wi-Fi při-
pojením.
Spektrum prováděných výkonů na našem od-
dělení je velmi široké. Na prvním místě je sa-
mozřejmě nutné uvést náhrady totální
endoprotézou, které se používají k léčbě kloubů
postižených artrózou. Jde zejména o klouby
kyčelní a kolenní, dále pak o ramenní kloub, ná-
hradu základního kloubu palce nohy a sedlo-
vého kloubu palce ruky, provedli jsme
s úspěchem i totální endoprotézu lokte.
V počtu těchto operací zaujímáme přední místo
mezi ortopedickými odděleními podle českého
registru kloubních náhrad – ročně je u nás pro-
vedeno okolo 300 náhrad kyčelního a zhruba
stejný počet náhrad kolene. Provádíme samo-
zřejmě i revizní operace již nahrazených kloubů,
u kterých došlo postupem času k opotřebení
endoprotézy a jejich výměny, takzvané reimp-
lantace. Používáme implantáty renomovaných
světových firem, jako jsou Mathys Orthopa-
edics, Zimmer Biomet, Lima Ortopaedics, Medin
a Beznoska, která mají kvalitu svých výrobků
podloženu výbornými výsledky v tuzemském
i v zahraničích registrech kloubních náhrad.

prim. MUDr. Miroslav Vlach s kolektivem,
ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice

SERIÁL

Násilí je v nemocnicích běžné,
je potřeba se umět bránit
O seminář pro nelékařský personál Litomyšlské
nemocnice s názvem „Prevence násilí ve zdra-
votnictví” byl 4. května zájem. Důvod je prostý.
Agrese pacientů vzrůstá, a tak je pro personál
nemocnice nezbytné, aby uměl předcházet kon-
fliktům, a pokud nastanou, tak je řešit s chlad-
nou hlavou. „S násilím se setkávají denně. Ať už
se jedná o verbální, či nonverbální útoky. Bohu-
žel zdravotníci se necítí bezpečně. Například se-
stra, která je sama na ambulanci, se na semináři
naučí komunikaci s agresivním pacientem a tím
si zajistí větší pocit bezpečí,” řekla Světlana Je-
řábková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
v Litomyšlské nemocnici. Dalo by se namítnout,
že nelze předejít veškerým útokům, a tak by se
hodila například ochranka. Ta však v podobných
zařízeních nebývá. „Sama ochranka problém
v nemocnici neřeší. Je potřeba mít stanovený
postup na chování personálu. Například aby se
pokusila sestra odhadnout při pohledu do če-
kárny, zda je tam nějaký agresor, a pak se podle
toho zachovala,” podotkla náměstkyně Lito-
myšlské nemocnice. Stávají se i případy, kdy sa-
nita přiveze agresivního pacienta, a tak mnohdy
policie přijíždí souběžně ze záchranářským
vozem. „Spolupráce s PČR funguje dobře, ale
pocit ohrožení mají zaměstnanci stále. Proto
pořádáme tyto semináře,” dodává Světlana Je-
řábková. 
Seminář v Litomyšli vedl lektor Jaroslav Pekara,
který má s agresivními pacienty mnoho zkuše-
ností. Kromě toho, že přednáší a věnuje se bo-
jovým sportům, tak jezdí jako člen posádky
v sanitce. Právě záchranáři jsou lidé, kteří jsou
takříkajíc „první na ráně”. Naštěstí nejčastější
útoky jsou podle zkušeného přednášejícího ty
verbální. Dá se jim však bránit? „Určitě. Předejít
se dá devadesáti procentům z nich. Důležitá je
prevence. Předávám posluchačům techniky,
které v těchto případech fungují,” vysvětlil Ja-
roslav Pekara. Jeho přednáška nebyla pouhým
poučováním, sami účastníci semináře hovořili
o případech, kdy byli napadeni. Nejen fyzicky,

ale například i verbálně po telefonu. Jaroslav
Pekara hovořil i o situacích, kdy jsou nevhodné
chování, neznalost problému, unavenost nebo
neprofesionalita spouštěčem agrese.  
Agresivní pacienti se nejčastěji projevují na am-
bulancích nebo psychiatrických oddělení. Má-
lokoho by však napadlo, že se s výpady na
personál setkají například i pracovníci gyneko-
logického oddělení. „I k nám chodí vystreso-
vané ženy. Před operací nebo před zákrokem.
U porodu pak může být vyděšená rodička i její
doprovod. Někdy tatínkové špatně snáší bolest
u žen. Jednání zdravotníků také nemusí být
ideální a tatínek působí jako ochranář,” popsala
možné problémy Jolana Šedová z gynekologic-
kého oddělení. Dodala také, že nejvíce konfliktů
je tehdy, když je malá informovanost u paci-
entů, a proto se s nimi snaží vždy co nejvíce ko-
munikovat. 
Zdravotníci se učí ve škole empatii a většinou
ví jak si zachovat chladnou hlavu. „Někdy jsou
však situace, které zdravotníka zaskočí. Nejvíce
informací jak správně jednat získáváme právě
z těchto seminářů,” dodala Jolana Šedová. Ta
má štěstí, že nepříjemné situace musí řešit
zhruba jednou do měsíce. Někteří její kolegové
však bohužel takové štěstí nemají. 

Text a foto Petr Šilar 

Majáles:
studenti
studentům
Na přelomu měsíce dubna a května se konal li-
tomyšlský Majáles. V rámci letošních student-
ských slavností proběhla řada akcí rozložených
do dvou týdnů. Ukázalo se to  jako dobrý nápad,
program vyhovoval účinkujícím, organizátorům
a především studentům, kteří se tak mohli ve
velkém počtu zúčastnit všech akcí.
V úterý 26. dubna odpoledne se objevil početný
majálesový průvod v Klášterních zahradách.
I přes nepřízeň počasí jsme v něm napočítali
velké množství zajímavých masek, bylo velmi

obtížné vyhodnotit nejlepší. Druhý den se soutě-
žilo ve sportu. V soutěžní disciplíně futsal porazili
ve finále kluci ze SPgŠ družstvo GAJ. Turnaj v ringu
ovládla družstva  SŠZaT , sportovci této školy ob-
sadili všechna medailová místa. Družstvo ze
SŠZaT bylo také nejlepší ve volejbale. Borci z GAJ
naopak vyhráli turnaj ve florbalu před družstvem
kluků z TC a techniků ze SŠZaT, i dívky z GAJ zví-
tězily ve florbalu. Výborně byla studentkami SPgŠ
připravena všestranná soutěž Kalokaghatia, ve
které zvítězilo družstvo z litomyšlského gymná-
zia. Zajímavým zpestřením Majálesu byly turnaje
v šipkách, kulečníku, fotbálku, streetbalu a v jízdě
zručnosti s traktorem. Zajímavostí byla vědo-
mostní soutěž ENDIS.  Večer se litomyšlští stu-
denti vypravili ve velkém počtu do Lidového
domu, aby zde podpořili kamarádky, které se roz-
hodly soutěžit o titul Miss Majáles 2016. Tradiční
i zcela nové disciplíny rozhodly o tom, že 3. místo
obsadila Kateřina Bednářová z GAJ, Barbora Bub-
nová ze SPgŠ je nositelka titulu 1. vicemiss. Vítěz-
kou letošního ročníku Miss Majáles a dívkou, která
obdržela originální korunku z dílny Jiřího Dudychy,
se podle rozhodnutí poroty stala studentka Nata-
lie Vašulíková ze SPgŠ. Obecenstvo jako nejsym-
patičtější dívku zvolilo Barboru Bubnovou,
studentku SPgŠ. O den později se konala všemi
velmi oblíbená recesní soutěž Missák roku 2016.
Rozhovor a nápadité disciplín rozhodly o tom, že
Missákem roku 2016 se stal student Jan Krejsa ze
SŠZaT, který si zároveň získal přízeň publika, které
ho zvolilo největším sympaťákem. Druhé místo
obsadil Hynek Tláskal z GAJ, 3. místem se pyšní
Jan Lustyk ze SPgŠ. Studentské slavnosti Majáles
vyvrcholily Rockovou nocí v RC Kotelna, na které
vystoupila známá hudební skupina UDG. Majále-
sové slavnosti byly doprovázeny výstavou výtvar-
ných prací litomyšlských studentů, na půdě
budovy VOŠ a SPgš se konala výstava výtvarných
prací studentů pod názvem „SO CREATIVE". Dě-
kujeme městu Litomyšl a ostatním sponzorům,
bez jejichž pomoci by se tato náročná akce ne-
mohla uskutečnit. Majáles v našem městě je oje-
dinělý tím, že se na jeho organizaci podílejí
především studenti za podpory členů štábu Ma-
jáles. Dokazují tak své organizační schopnosti
i chuť bavit se, sportovat, prostě si užít student-
ské jaro. Už se těšíme na další ročník Majáles
v roce 2017. Hana Honzíková, štáb Majáles, 

foto Jakub Šmolík
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Po stopách let minulých – díl 52
Smetanův dům

SERIÁL

Budování základů Smetanova domu v roce 1903 

Smetanův dům v roce 1913Průvod směřující na slavnostní otevření Smeta-
nova domu

Smetanův dům byl v době trvání krajinské výstavy
(29. 6. – 28. 7. 1929) osvětlený díky Východoče-
skému elektrárenskému svazu v Pardubicích.

Čelní pohled na Smetanův dům z let 1954-1955

Pomník KSČ na Komenského náměstí v Litomyšli
z roku 1950. Tvoří jej žulový kámen s kovovou pě-
ticípou hvězdou a oslavným nápisem na bojující
KSČ. Před pomníkem na trávníku vytvořený nápis
„Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti”. Trávník lemují
dvě řady stromů. V průčelí je Smetanův dům. Sní-
mek pochází z let 1954-1955.

Smetanův dům za zdí, která oddělovala prostor
střelnice od okolí na jaře 1929. Zeď byla zbourána
v souvislosti s přípravou expozic na krajinskou vý-
stavu.

Stará střelnice za Smetanovým domem sloužila
jako sklad kulis. Před zbouráním v roce 1976.

Naši furianti byli sehráni v roce 1955 k 50. výročí
otevření Smetanova domu.

Vystoupení dechové hudby při oslavě 70. výročí
otevření Smetanova domu. 

Smetanův dům před dokončenímStavba Smetanova domu na podzim roku 1904

Na jaře roku 1902 byla vypsána veřejná soutěž
na stavební plány Smetanova domu. Z jedenácti
projektů zvítězil návrh profesorů české státní
průmyslové školy v Plzni Jana Šuly, Viktorina
Šulce a Josefa Velflíka. Stavbou byl v následují-

cím roce pověřen litomyšlský stavitel Josef
Kreml a v neděli 11. června 1905 se konalo slav-
nostní otevření budovy Smetanovou operou Da-
libor. V letošním roce si tak budova se zajímavou
historií připomíná 111 „narozeniny”. Snímky po-

chází ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli
a archivu Smetanova domu.

Připravil Petr Šilar
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Kniha dětských vyprávění o staré 
Litomyšli – prosba o sponzorství
Regionální muzeum v Litomyšli připravuje ve
spolupráci s tiskárnou H.R.G. vydání knihy Sta-
nislava Bubeníčka „Povídej, dědo, jaks byls ma-
lejs”, v níž autor vylíčil očima dítěte život
v Litomyšli před první světovou válkou a připojil
několik svých pohádek. 
JUDr. Bubeníček (1904–1979) byl litomyšlský
právník, spisovatel, hudebník, amatérský filmař
a fotograf. Poté, co byl v roce 1951 z politických
důvodů nucen zanechat advokátní praxe, vystří-
dal celou řadu povolání – od lesního dělníka přes
elektrikáře, učitele hudby, recepčního až po kla-
rinetistu v cirkusové kapele. Za svého života
vydal dvě knihy – sbírku soudniček Zač je
v Hradci pardubický perník (1958) a Kvapík pro
lipicány (1965), v níž vylíčil svá cirkusová dobro-
družství. V roce 1988 vyšla jeho kniha o životě
v cirkuse v překladu do esperanta v Holandsku.     
Námi chystané dílo, jež sepsal v roce 1971 pro
svou vnučku a svého vnuka, je mimořádně vy-
dařeným spojením popisu městských reálií s vi-
děním světa očima malého rozpustilého kluka.
Jedním dechem se můžete dovědět mnoho
o tom, jak třeba fungoval němý biograf či kdo
v Litomyšli vlastnil první automobil, a zároveň

se zasmát líčení nedělní bitvy Záhraďanů a Pod-
kosteláků, kterou rozehnal místní děkan slovy:
„Takhle světíte den Páně, vy ancikristi?” Bubení-
ček byl velkým milovníkem Karla Poláčka, což je
patrné i z jeho stylu vyprávění. 
Kniha bude doplněna úvodní studií o životě
a díle autora, poznámkovým aparátem a dopro-
vozena ilustracemi litomyšlských reálií, které pro
ni vytváří místní vynikající výtvarník Ondřej
Moučka. Představení publikace bude 4. prosince
2016 spojeno s otevřením výstavy věnované je-
jímu autorovi. 
Vydání knihy výraznou částkou podpořilo město
Litomyšl. Protože bychom chtěli toto ojedinělé
dílo vydat v co nejlepším provedení, obracíme se
s prosbou o pomoc na všechny další potenciální
sponzory. Kdyby byl někdo z řad litomyšlských
podnikatelů ochoten přispět na vydání této pub-
likace, která se svou povahou vymyká všemu, co
doposud městská knižní produkce přinesla, jeho
pomoc bude vítána. Knížka bude skvělým vá-
nočním dárkem (nejen) pro děti. Kontakt:
PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz, 461 614 626.

René Klimeš, ředitel 
Regionálního muzea v Litomyšli 

Od prusko-rakouské války 1866
uplyne letos 150 let
V červenci letošního roku uplyne 150 let od roz-
hodující bitvy prusko-rakouské války. 3. čer-
vence 1866 porazila pruská vojska v krvavé řeži
u Hradce Králové rakouskou armádu a následně
krátkodobě okupovala české země. Pruská oku-
pace postihla rovněž Litomyšl. Ústup části při-
bližně 180tisícové Severní rakouské armády
(které velel polní zbrojmistr Ludwig August von
Benedek) Litomyšlí a okolními městy proběhl ve
dnech 4. až 6. července 1866. Litomyšlští ob-
čané se pokusili zbědované rakouské vojáky zá-
sobit potravinami a poskytnout jim alespoň
základní zdravotní pomoc. V této souvislosti byl
na místním zámku již tradičně zřízen vojenský
lazaret, který po příchodu Prusů 7. července do
Litomyšle sloužil potřebě pruské armády. Při
pruské okupaci Litomyšle byla do města zavle-
čena cholera, jež vedle válečných rekvizicí, kvar-
týrování vojska a dalších s okupací spojených
nepříjemností postihla tíživě místní obyvatel-
stvo. Cholerou onemocnělo na 1350 místních
lidí, z nichž drtivá většina zákeřné chorobě pod-
lehla. V důsledku epidemie v Litomyšli zemřelo
též na 120 pruských vojáků. Oběti této nemoci
byly pohřbeny na hřbitově u kostela sv. Anny.
Pokud se jedná o počty rakouských vojáků, kteří
zemřeli v Litomyšli na následky zranění utrže-
ných zejména na bojištích u Hradce Králové
a byli pohřbeni (patrně) na místním vojenském
hřbitově, pak některé dobové písemné prameny
hovoří až o (zřejmě přehnaném) počtu 1400

mužů. Velké zásluhy na udržení pořádku a kázně
ve městě během pruské okupace Litomyšle a při
katastrofické epidemii cholery měl purkmistr Jan
Janouš, který byl za své diplomatické jednání
s pruskými okupačními vojsky, uvážlivé a záro-
veň rozhodné počínání při řešení kritické situace
15. listopadu 1866 vyznamenán zlatým rakou-
ským záslužným křížem. (Dlužno poznamenat,
že spolu s purkmistrem MUDr. Františkem La-
škem je purkmistr Jan Janouš Litomyšlany dosud
ostudně nedoceněnou osobností.) Pruská oku-
pace Litomyšle skončila na podzim roku 1866,
když městem 14. září protáhl 66. magdeburský
pluk 1. pruské armády. 

Oldřich Pakosta, foto SOkA

P. Bělina – J. Fučík, Válka 1866, Praha 2005, obra-
zová část.

Kniha o osudech sedláků po roce
1948 má pokračování
Kniha „Osudy sedláků na Litomyšlsku po roce
1948” má pokračování. V Archivu bezpečnost-
ních složek MV Praha a Brno-Kanice pracov-
níci této instituce nalezli dostatek archivních
materiálů o pokračování Akce K (kulak) i po
jejím oficiálním skončení. Perzekuce selského
stavu pokračovala s nebývalou intenzitou
další roky, čehož jsou dokladem publikované
příběhy jednotlivých rodinných celků po celém
tehdejším Pardubickém kraji.
Z regionu Litomyšlska budou mít čtenáři mož-

nost seznámit se s historií akce StB nazvanou
„Požár” v JZD Dolní Újezd a především s ukázkou
vyšetřovacích metod obávané Státní bezpeč-
nosti, která neváhala použít všech metod k zí-
skání vykonstruovaných obvinění „nepřátel
lidově-demokratického zřízení”.
Nová kniha Josefa Němečka „Obvinění manžela
ze žhářství Marie Kabrhelová odvolala” bude
v nejbližší době v nabídce Knihkupectví Paseka
a Faltysově knihkupectví na náměstí v Litomyšli. 

Josef Němeček

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

LITOMYŠL – prodej rodinného domu s obchodními
prostory v přízemí, bytovou jednotkou 5+kk v II. NP,
uzavřeným dvorkem, garáží, kůlnami a zahradou
s výměrou 607 m2 v zajímavé lokalitě nedaleko cen-
tra. PENB G. Č. 1216.  Cena: informace v RK
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2

s výlohou v přízemí zděného domu v ulici vedoucí
k hlavnímu náměstí. Vhodné pro obchod nebo
služby. PENB G. Č. 1257.  Cena: 11 000,- Kč/měsíc
NĚMČICE U LITOMYŠLE – prodej provozního ob-
jektu vhodného pro zázemí společnosti. Rozsáhlá re-
konstrukce realizována v r. 2009 – 2010 (nová
plastová okna, fasáda, rozvody elektro, ÚT na plyn).
PENB G. Č. 1254.  Cena: informace v RK
VYSOKÉ MÝTO – prodej měšťanského dvojdomí ze
13. stol. v těsné blízkosti náměstí. Posl. rekonstrukce
v r. 1993. Nebyt.i bytové prostory, rozhlehlý dvůr
s pěkným výhledem na historickou věž Pražské
brány. PENB G. Č. 1242. Cena: informace v RK
JANOV U LITOMYŠLE – prodej zrekonstruovaného
rodinného domu v klidné malebné části obce s udr-
žovanou zahradou a pergolou. Vhodné k trv. bydlení
i rekreaci. PENB D/ 173
Č. 1184. Výrazná sleva: 2 500 000,- Kč
NOVÁ VES U LITOMYŠLE – prodej menšího rodin-
ného domu 2+1 se zahradou cca 1000 m2 a velkou
stodolou na samotě u hlavní silnice směr Litomyšl –
Polička. PENB G. Č. 1259. Cena: 871.000,- Kč
LITOMYŠL – prodej zavedené hospody vč. vybavení
(60 míst) v sousedství zámecké zahrady, 200 m od
náměstí. Terasa s krbem (80 míst). ÚT plyn. Ka-
menné sklepy, velká půda, studna, pozemky celkem
1062 m2. Po úpravách vhodné i k trvalému bydlení.
PENB G. Č. 1186.  Cena k jednání: 3.900.000,- Kč
LITOMYŠL – prodej staršího rodinného domu s dis-
pozicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra města
s garáží a zahradou o výměře 427 m2. PENB G.
Č. 1189. Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej budoucí novostavby rodinného
domu v zajímavé klidné části města cca 10 minut
pěšky od centra města, pozemková parcela je kom-
pletně zainvestovaná. Zajistíme dům na klíč.
Č. 1245.  Cena: 3 950 000,- Kč
DOLNÍ ÚJEZD – prodej chalupy v původním stavu
v okrajové části obce. Dům je napojen na elektr.
energii a veřejný vodovod. Možnost napojení na
plyn a kanalizaci u domu. Slunné a vyvýšené místo.
PENB G. Č. 1237.  Cena: 290 000,- Kč + daň
LITOMYŠL – prodej mezonetového bytu 3+1 na ná-
městí k rekonstrukci dle vlastních představ. ÚT ply-
nové, kuchyňská linka, točité schodiště, klenbové
stropy. Volný ihned. PENB E/262.
Č. 1236.  Cena: informace v RK

NABÍDNĚTE – PRO NAŠE MOVITÉ KLIENTY BYTY
KDEKOLIV V LITOMYŠLI. Víte o někom, kdo potře-
buje dobře a bezpečně prodat dům, byt nebo po-
zemek? Doporučte mu naše služby a přiveďte ho
k nám. Vyplatíme Vám zajímavou odměnu z naší
provize. Obraťte se na nás – znáte nás již 25 let!

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
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ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

Události v Praze 17. listopadu 1989 nastartovaly
proces vzniku demokratického státu a myš-
lenka na lepší budoucnost se šířila po celé
zemi. Mezi těmi, kteří ji pomáhali rozvinout, byli
i občané Litomyšle. Za největšího hybatele
těchto událostí je považován MUDr. FRANTIŠEK
ZEMAN. Zasloužil se o vznik Občanské fóra, za-
sedl do rady města při vzniku samospráv, na
počátku 90. let se podílel na chodu nemocnice
v pozici ředitele.

Vzpomínáte na listopad a prosinec roku
1989?
Upřímně řečeno, já moc nevzpomínám. Jeden
čas to dění zajímalo mou starší vnučku, tak
jsem s ní o tom mluvil. Ve výroční dny se obje-
vují žádosti o rozhovory. Snažím se zdvořile
odmítat a neúčastnit se. Myslím totiž, že kdy-
bych tenkrát nevystoupil já, byl by to dříve či
později někdo jiný… Události těch dnů přesně
a podle dochovaných dokumentů popsal dok-
tor Boštík z místního muzea ve své publikaci.
Odkazuji zájemce tam.

Jakou jste podle vás sehrál úlohu v pro-
cesu vzniku demokratického prostředí v Li-
tomyšli a celé ČR?
Projevy nespokojenosti ve městech velikosti Li-
tomyšle sice dávaly podporu těm, kteří byli
u opravdových změn, ale o její velké důležitosti
pochybuji. 

Stál jste u zrodu tří politických stran (Ob-
čanského fóra, Občanské demokratické
strany a Unie svobody). Co jste si říkal, když
jste do nich vstupoval?
To je pravda. Občanské fórum však bylo hnutí,
strana ne. Viz známé ‚Strany jsou pro straníky,
OF je pro všechny.‘ Být příznivcem OF bylo ten-
krát logické pro všechny, kteří chtěli změny.
Později vzniklá ODS už sdružovala ty, kteří vě-
řili, že bude prosazovat malý, ale silný stát,
podporovat schopné lidi, starající se o své ro-
diny, společnost, a podporovat všechny, kdo
tohle zajistit nemohou (ne nechtějí).

S ODS jste se ale rozešel…
ODS se postupně měnila. Získal jsem dojem, že
názory členů sice doputují až do krajské
úrovně.  Celostátní vedení ale nezajímají, pokud
není zrovna před vnitřními volbami, kde se mi-
lostivě objeví. No a aféra s financováním, ne-
schopností přiznat chybu byla poslední kapkou.

Vstup do Unie svobody také příliš nevyšel.
Považujete ho za osobní prohru? 
Unie svobody mi stejně jako ostatním spoluza-
kladatelům (v Praze nás tenkrát bylo asi 6) dá-
vala zpočátku naději, že to nebude jen další
výtah k moci. Bohužel. Možná jsem v politice

nenapravitelný naiva.  To je asi ta prohra, na
kterou se ptáte.

A nějaký úspěch?
No a za úspěch jsem tenkrát považoval nejvíc
hlasů v prvním kole voleb do Senátu r. 1996.
V druhém kole zvítězil a senátorem se stal Jiří
Brýdl ze Svitav. Nedávno jsme spolu velice přá-
telsky pohovořili a na politiku jsme oba neza-
nevřeli.

Máte i nějakou veselejší vzpomínku na rok
1989, abychom tuto kapitolu uzavřeli?
V době před generální stávkou v 1989 jsem šel
po litomyšlském podloubí za dvěma staršími
pány, kteří si povídali celkem nahlas: ‚Ten
Zeman bude jednou vedle Smetany na pom-
níku buď stát, nebo viset!‘ Jsem rád, že nedošlo
k žádné z variant.

Byl jste také prvním ředitelem v 90. le-
tech. Co byl pro vás v tehdejší době největší
úkol?
Ano, od února 1990 do července 1993 jsem byl
ředitelem Nemocnice s poliklinikou v Litomyšli.
Ta byla součástí Okresního ústavu národního
zdraví ve Svitavách a stejně jako čtyři další ne-
mocnice nebyla samostatná. Největším úkolem
bylo rozdělit OÚNZ, vybudovat v samostatných
nemocnicích fungující zázemí a nedopustit na-
rušení medicinských návazností na obory,
které byly v jednotlivých nemocnicích jedi-
nečné. Dnes to možná nevypadá složitě, tehdy
však byla mezi zdravotníky velká nespokoje-
nost. Peníze na přístroje a mzdy nebyly děleny
předtím spravedlivě, a proto to někteří chtěli
‚dát svitavským najevo‘.

Co bylo dál?
Spojenými silami všech tehdejších nových ře-
ditelů se podařilo konfliktní situace urovnat
a OÚNZ rozpustit v klidu. V té době se také pře-
cházelo na jiný způsob financování, větší úlohu
měla výkonnost nemocnice vzhledem k pře-
chodu na pojištěnecký systém, privatizační
projekty ambulancí a mnoho dalšího. Asi bych
tím ale čtenáře Lilie unudil k smrti.
Ukončení svého působení v nemocnici jsem půl

„Zlepšovat se ale dá pořád” roku předem ohlásil, a pak přešel do své praxe
soukromého zubního lékaře. No a tam jsem se
dočkal penze. V současnosti hledám nástupce,
což ale nebude snadné, a tak pokračuji.

Změnila se situace ve zdravotnictví?
Zdravotnictví podle mne nemá žádný oficiální
výhled svého rozvoje. Čas vhodný k nutným
změnám bohužel minul a politici se bojí něco
zásadního udělat. Třeba v našem kraji bylo roz-
místění nemocnic (ta naše vznikla koncem 19.
století) praktické. Když se někdo posekal kosou
nebo měl jinou potřebu akutního ošetření,
musel se dostat koňským povozem do nemoc-
nice včas. Proto byly blízko. 

To už ale dnes neplatí. 
Dnes jste autem do hodiny v některé ze tří kraj-
ských, skvěle vybavených nemocnic (pokud
budete mít na silnici I/35 štěstí). Přesto si stále
dražší přístroje, které pak pracují jen zlomek
času, obsluha na nich nezíská žádnou praxi
a za několik let beznadějně zestárnou, pořizuje
každý, kdo na ně vyžebrá peníze. Lékařů – špič-
kových odborníků – je málo, protože nemají
dobré platy. Ty nemají, protože se nesmyslně
investuje do budov a přístrojů, přitom se neví,
jestli to má perspektivu. 

Měl byste nějaké řešení?
Začarovaný kruh tohoto jediného z mnoha dal-
ších příkladů by mohl vyřešit politik, který by
řekl: ‚Změníme počet lůžek či jejich určení v té
či oné nemocnici ve prospěch zvětšujícího se
počtu stárnoucích či starých. Pro pohotovou
přepravu do špičkových nemocnic zajistíme
dostupnou přepravní službu atd.‘ Tím by ovšem
zcela jistě spáchal svou politickou sebevraždu.
Samospráva a veřejné mínění by ho za „rušení
nemocnic” rozsápalo. Snad kdyby to stihl usku-
tečnit chvilku předtím.
Takže zbývá nyní provozované řešení: Pokud to
půjde, budeme peníze sypat do všech zařízení.
Až to nebude stačit, tak se uvidí. Třeba za to
v tu chvíli bude zodpovídat někdo jiný. Konej-
šivá varianta téhož: Spojíme zase zpět všechny
nemocnice do „krajské” a budeme společně
nakupovat toaletní papír, tím se to podstatně
zlepší. – Tomu se s útrpností směji.

Jaké změny vnímáte v Litomyšli za posled-
ních 25 let?
Samozřejmě nejviditelněji vnějšek. Fasády, za-
hrady u kláštera a zámku, dětská hřiště, ná-
kupní možnosti atd. Něco zákonitě přinesla
postupující doba, více ale rozhodnutí zastupi-
telů přiblížit Litomyšl návštěvníkům. Vsadit na
kulturu, architekturu ale přitom zřídit průmys-
lovou zónu pro podnikatele. Zlepšovat se ale
dá pořád. Například doufám, že se dožiji
mnoho let slibované opravy silnice v Port-
mance...

A lidé?
Do vztahů méně viditelných, např. mezi úřa-
dem a občany, nevidím tak, abych mohl soudit.
Pokud mám zkušenosti vlastní (např. Policie
Svitavy – oddělení pro zbraně), pak takové pro-
fesionální a vstřícné jednání bych přál všem
a všude. Pokud se čtenáři setkali s něčím jiným,
doufám, že to bude stále ojedinělejší. Obecně
mi vadí nejvíc neomylnost a sebechvála někte-
rých „ouřadů”. Říci: ‚Promiňte, byl to omyl, ne-
podařilo se, omlouvám se…‘ nepatří do
repertoáru dokonce ani příspěvků do Lilie. Až
se takový příspěvek objeví, navrhuji, aby Lilie
vyšla barevně a na křídovém papíře. Někdy vní-
mám u některých lidí ojedinělé „za komunistů
bylo líp”. Nebylo, jsem o tom přesvědčen!
A nevadilo by vám, pane redaktore, na chvíli
vyměnit si role a místo honoráře zodpovědět
moji otázku? Litomyšlské tamtamy zní, že v Lilii
končíte. Jste zbytečně objektivní? Málo chvá-
líte?   
To jste mne, pane doktore, trochu zaskočil.
Ještě nikdo si se mnou nechtěl vyměnit roli.
V Lilii opravdu končím. Bude vám stačit nej-
méně oblíbená odpověď: „No comment?”

Ptal se Petr Šilar



1. 6. St 10.00-15.00 Dětský den s Chocco Caffé • rodinné centrum tel. 607 605 720
      11.00 Otevření nové terasy u Klášterních zahrad • Hotel Aplaus**** tel. 461 614 900
      19.30 Koncert Jaromíra Nohavici s hostem - vyprodáno!!! • Smetanův dům tel. 724 667 910
      20.00 Wednesday Party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
2. 6. Čt 19.30 Leni - abonentní představení uvádí Divadlo v Řeznické Praha, vstupné od 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
3. 6. Pá 9.00-17.00 Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury - seminář, vstup volný • pivovar tel. 731 773 376
      17.00 Anna Pospíšilová a Filip Svoboda: Průběh - vernisáž výstavy obrazů • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
      18.00 Špízy na grilu • Cafebar Underground tel. 725 846 248
      21.00 Horse Party - afterparty Velké ceny Litomyšle, dj Rodrigo, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
4. 6. So 15.00-23.00 Litomyšlská muzejní noc - bohatý doprovodný program, vstup zdarma • různá místa tel. 777 100 897

      15.00 Tři bratři - vernisáž výstavy, bohatý doprovodný program nejen pro děti • regionální muzeum tel. 461 615 287
      16.00 Trio hoboj, klarinet a fagot - hudební trio z pardubické konzervatoře • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
      17.00-23.00 Dotýkejte se, prosím! - netradiční prohlídka výstavy Olbram Zoubek: Sochy, doprovodný program, vstup zdarma • dům U Rytířů tel. 461 614 765
      18.00 Piaristický kostel jako andělské informační centrum - setkání autorů a zapůjčitelů expozice Andělé na návrší • piaristický kostel 
    21.00 Extravaganza - komerční hity v klubovém podání, dj Michal Pešina, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
7. 6. Út 9.30-12.00 Ligurská kuchyně - rychlá, lehká, snadná, workshop • rodinné centrum tel. 607 605 720
8. 6. St 9.30 Plánování prázdninových výletů po okolí • rodinné centrum tel. 607 605 720
      17.00 Jeden ze čtyř - vernisáž výstavy klauzurních a ročníkových prací studentů fakulty restaurování • ateliérová budova tel. 466 036 590
      18.00 Jižní Afrika (2) a Madeira - cestopisné vyprávění Zbyňka Palicha s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
      19.00 Chytrý kvíz - zábavná soutěžní hra • Cafebar Underground tel. 725 846 248
      20.00 Wednesday Special - taneční párty, djs Glenn & Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
9. 6. Čt 13.00 Hurá na prázdniny - čtení a vyprávění babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068

10. 6. Pá 9.00-12.00  Pečení kváskového chleba • rodinné centrum tel. 607 605 720
      17.00 Noc kostelů - zahájení v Husově sboru, otevřeno bude všech 7 kostelů, doprovodný program • litomyšlské kostely tel. 724 704 977
      20.00 Staré, starší, nejstarší kočárky - vernisáž výstavy kočárků z let minulých a všeho kolem • Husův sbor tel. 724 704 977
      21.00 Be Fashion - výběr klubovek v podání nejpovolanějších, djs Don Marquez & Styx, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
11. 6. So 8.00-11.30 Bleší trhy + Větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 602 202 580
      9.30-12.00 Linoryt - pojďte si vytvořit grafický list inspirovaný nejen tvorbou Olbrama Zoubka, vstupné 20 a 40 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765
      19.00 Hambáče • Cafebar Underground tel. 725 846 248
      19.00 Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu - vernisáž výstavy významného českého výtvarníka • regionální muzeum tel. 461 615 287
      21.00 Houseland - obligátní rezidentní house párty, dj Glenn Crew, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
      21.30-22.45 SL 2016: Chrámové nokturno - Exaltatio - koncert, vstupné od 250 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 575
12. 6. Ne 15.00 Krysáci a ztracený Ludvík - pohádku pro děti uvádí Divadlo D5 s.r.o. Praha, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
14. 6. Út 17.00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ • Základní umělecká škola B. Smetany - v sále tel. 461 612 628
      20.30-22.30 SL 2016: D. Pecková & K. Weill - Cabaret Epoque - od 690 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
15. 6. St 10.00-12.00 Hrátky s dětmi • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
      17.00-18.20 SL 2016: #ujizdimNaSmetance - premiéra interaktivního pořadu, od 190 Kč (děti a studenti 50% sleva) • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
      18.00 Voňavé pokušení - workshop s bioesencemi, Helena Hlavatá • 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
16. 6. Čt 17.00 Pruská okupace Litomyšle v roce 1866 - přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty • restaurace U Slunce - v salonku tel. 724 024 708
      19.30-21.45 SL 2016: Trojhvězdí vídeňských klasiků - koncert, vstupné od 490 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
17. 6. Pá 21.00 Commercial party - klubová noc, djs Pegas & Selene, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
18. 6. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný program na pódiu • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333
      13.00-15.00 Znaková řeč pro slyšící batolata - seminář o tom, jak se domluvit s batoletem • rodinné centrum tel. 739 627 214
      15.00-16.20 SL 2016: Italské listy - premiéra literárně–hudebního pořadu, vstupné od 190 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 612 575
      21.00-23.45 SL 2016: Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách - historická opera, vstupné od 490 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
      21.00 Beats String Show - elektronický projekt s populárním violončelistou, Chosse Martinez, Pietros, vstup 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
      21.30 Automaton NDNM Live djs - Side 9000, Leo • Cafebar Underground tel. 725 846 248
19. 6. Ne 14.00-18.00 Třešnové odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje MTO Česká Třebová • Lidový dům tel. 731 460 663
      14.30-15.45 SL 2016: Laudate Pueri - Hudba českých piaristů - koncert, vstupné od 90 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575
21. 6. Út 9.00 Výklady karet - po celý den dle objednání, Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
      10.00-15.00 Den otevřených dveří v denním stacionáři - prohlídka prostor, výstava prací uživatelů  • stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
      20.00-21.45 SL 2016: Jiří Bárta uvádí Eben Trio - koncert, vstupné od 190 Kč • zámecká jízdárna tel. 461 612 575
22. 6. St 19.30-22.00 SL 2016: Věra Mašková: Hej, mistře! - autorská divadelní hra, vstupné od 190 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 575
      20.00 Wednesday Special - středeční taneční párty, djs Glenn & Roy Seed, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
23. 6. Čt 9.00-15.00 Den otevřených dveří Litomyšlské nemocnice - prohlídky lékarny a některých oddělení, program v parku • nemocnice tel. 461 655 111
      16.00 Hravé odpoledne s rodinným centrem - zpívánky, zábavná stanoviště, tvoření • Sportovní areál za sokolovnou tel. 607 605 720
      19.30 Dlouhý, Široký a Krátkozraký - Divadlo Járy Cimrmana, vstupné 340 a 380 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
      21.00-24.00 SL 2016: Charles Gounod: Romeo a Julie - velká francouzská opera, od 490 Kč • II. zám. nádvoří tel. 461 612 575
24. 6. Pá 16.00 Procházky (s) městem: Bydlení v Litomyšli (část 02) - koment.  prohlídka, sraz u pomn. J. A. Komenského, zdarma tel. 461 614 765
      21.00-24.00 SL 2016: Vincenzo Bellini: Norma - lyrická tragédie o dvou dějstvích, vstupné od 490 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
      21.00 Give Me Tattoo - dupačka na full s možností Airbrush tetování, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
25. 6. So 14.00 Buď připraven na prázdniny aneb zábavně naučné odpoledne s hasiči • hřiště Na Lánech tel. 605 947 800
      19.00 Grilování s Elvisem • Cafebar Underground tel. 725 846 248
      21.00 Abde a Sharlota - koncert, afterparty s dj Ass, vstup od 16 let, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

v Litomyšli v červnu 2016?
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



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 1. 6. Jak básníci čekají na zázrak - film ČR, komedie, 120 min., 110 Kč
Čt 2. 6. Kolonie - film Německo, drama / historický / thriller, 110 min., titulky, 110 Kč
Pá 3. 6. Želvy Ninja 2 - film USA, akční / dobrodružný / komedie / fantasy / sci-fi, 110 min., 120 Kč
So 4. 6. Želvy Ninja 2 ve 3D - film USA, akční / dobrodružný / komedie / fantasy / sci-fi, 110 min., 140 Kč
Ne 5. 6. Maggie má plán - film USA, komedie, titulky, 100 min., 110 Kč
Út, St 7., 8. 6. Správní chlapi - film USA, krimi/mysteriózní/thriller, 115 min., titulky, 110 Kč
Čt 9. 6. V zajetí démonů 2 - film USA, horor, 100 min., titulky, 110 Kč
Pá 10. 6. Warcraft: První střet - film USA, fantasy/dobrodružný/akční, 123 min., 130 Kč
So 11. 6. Warcraft: První střet ve 3D - film USA, fantasy/dobrodružný/akční, 123 min., 150 Kč
Ne 12. 6. Oslněni sluncem - film Itálie/Francie, drama, 120 min., titulky, 110 Kč
Út, St 14., 15. 6. Návštěvníci 3: Revoluce - film Francie/Belgie/Česko, komedie, 115 min., 110 Kč
Čt 16. 6. Příběh lesa - film Francie, dokumentární, 100 min., 80 Kč
So, Ne 18., 19. 6. Podfukáři 2 - film USA, akční/thriller, 115 min., české titulky
Út, St 21., 22. 6. Sousedi 2 - film USA, komedie, 105 min., titulky, 110 Kč
Čt 23. 6. Jak se zbavit nevěsty - film ČR, komedie, 120 min., 90 Kč
So 25. 6. Den nezávislosti: Nový útok ve 3D - film USA, sci-fi/akční/dobrodružný, 120 min., 150 Kč
Ne 26. 6. Den nezávislosti: Nový útok - film USA, sci-fi/akční/dobrodružný, 120 min., 130 Kč
Út, St 28., 29. 6. Centrální inteligence - film USA, komedie, 115 min., titulky, 110 Kč
Čt 30. 6. Než jsem tě poznala - film USA, drama, 110 min., titulky
So, Ne 2., 3. 7. Hra peněz - film USA, film USA, thriller/drama, 100 min., titulky, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 4., 5. 6. Barbie: Tajná agentka - film USA/Kanada, animovaný/rodinný, 80 min., 80 Kč
So 11. 6. Angry Birds ve filmu ve 3D - film USA, animovaný, 100 min., 120 Kč
Ne 12. 6. Angry Birds ve filmu - film USA, animovaný, 100 min., 100 Kč
So 18. 6. Hledá se Dory ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min., 140 Kč
Ne 19. 6. Hledá se Dory - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min., 120 Kč
So, Ne 25., 26. 6. Ratchet a Clank: Strážci galaxie - film USA, animovaný/dobrordružný/komedie, 95 min., 100 Kč
So 2. 7. Kung fu Panda 3 ve 3D - film USA/Čína, animovaný/komedie/rodinný, 95 min., 100 Kč
Ne 3. 7. Kung fu Panda 3 - film USA/Čína, animovaný/komedie/rodinný, 95 min., 90 Kč

LETNÍ KINO V AREÁLU ZA SOKOLOVNOU Začátky představení vždy po setmění (pokud není uvedeno jinak)
Pá 17. 6.  Padesátka - film ČR, komedie, 100 min, 50 Kč
Pá 24. 6. Jurský svět - film USA, dobrodružný/sci-fi/thriller, 125 min., 50 Kč
Pá 1. 7.  Mimoňi - film USA, animovaný/komedie, 90 min, 50 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
sobota Farmářské trhy • 8.00-11.30 (kromě 18. 6., 6. 8., 17. 9.) 
do 2. 6. Pasování dětí na čtenáře • městská knihovna 
do 5. 6.  Litomyšlský venkov na starých pohlednicích - výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
do 5. 6. Čas - tradiční výstava prací z kurzů a kroužků DDM Litomyšl • kostel Rozeslání sv. Apoštolů • Po-Pá 13-17, So-Ne 9-17
do 3. 7.  Příroda Litomyšlska: Listnatý les - malá výstava • regionální muzeum • Út-Ne 10-12 a 13-17 
do 31. 7. Jindřich Vodehnal: Fotografie - výstava • Bobo Cafe • Po-Pá 8.30-19, So 9-19, Ne 10-19
do 2. 10.  Nová expozice městské obrazárny - výstava k 90. výročí od otevření městské obrazárny • zámek - II. patro • Út-Ne 10-12 a 13-17 
do 30. 9. Jiří Bělohlávek: Abstraktní svět „první filozofie" - výstava obrazů • Galerie Sofia - Antik Hotel Sofia • denně
do 30. 9. Proč bychom se netěšili a Račte vstoupit - interaktivní programy • Rodný byt Bedřicha Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. Petr Válek: Do nebíčka - výstava prací výtvarníka Petra Válka • Portmoneum - Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2. 10. Nová expozice městské obrazárny - expozice českého umění 19. a 20. století • městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 30. 10.  Stálá expozice soch Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla • zámecké sklepení • Út-Ne 10-17

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

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

26. 6. Ne 20.15-22.30 SL 2016: Sólo pro 100 smyčců - koncert, vstupné od 490 Kč • zámecké nádvoří tel. 461 612 575
28. 6. Út 8.30-16.00 Prodej vyřazených knih a knižních darů • městská knihovna tel. 461 612 068
29. 6. St 9.30 Piknik v Klášterních zahradách • Klášterní zahrady tel. 607 605 720
      20.00 Wednesday Party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
30. 6. Čt 8.45 Poděkování za školní rok a vyprošení si ochrany a požehnání • kostel Nalezení sv. Kříže 
    19.00 Veselá trojka Pavla Kršky - koncert nejúspěšnější kapely TV Šlágr, vstupné 150 a 190 Kč • Lidový dům tel. 731 460 663
      19.30-21.15 SL 2016: Ensemble Berlin Prag - koncert, vstupné od 90 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575
1. 7. Pá 17.00 Bohdan Kopecký: Vladyka z Bídy - vernisáž výstavy, tvorba akad. malíře a litomyšlského rodáka • dům U Rytířů tel. 461 614 765

      18.00 a 19.30 TPP: O dvou chroustech, Brigita Cmuntová & Štěpán Klouček, vstupné dobrovolné • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 333
      22.00 Toulovcova afterpárty - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
2. 7. So 16.00-17.15 SL 2016: Carolus IV. - Rex Et Imperator - koncert, vstupné od 90 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 575

      22.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 7. Ne 13.30-15.00 SL 2016: Joseph Haydn: Missa Sancti Bernardi - mše celebrovaná Mons. T. Halíkem, vstup volný • kostel Nalezení sv. Kříže



SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL
do 3. 9. Lukáš Rittstein: Tour 2010, Zpátky do kamene 2012 • Klášterní zahrady • Po-Čt 14-17, Pá a Ne 12-17, So 10-17
od 28. 5. do 10. 7. Haushoferova krajinářská škola • Galerie Kroupa • denně 10-18
od 9. 6. do 12. 6. Chebské dvorky tentokrát v Litomyšli - V rámci projektu Ozvěny festivalů České inspirace • různá místa v Litomyšli 
od 10. 6. do 10. 7. Tohle není poesie (Zhroucení citů) - figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka • zámecký pivovar • vernisáž 9. 6. v 18.00
od 10. 6. do 31. 12. Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání • kostel Nalezení sv. Kříže • denně 14-18 • vernisáž 9. 6. v 17.00
od 11. 6. do 3. 7. Andrea Stašková: Sklo • Galerie ve dvoře a Galerie Pakosta ve Váchalově ulici • denně 14-18 • vernisáž 10. 6. od 17.00
od 11. 6. do 6. 7. Vladimír Komárek: Potkat anděla... - grafické listy ze sbírky S. a J. Pantůčkových • přístavba piar. koleje • Po-Pá 14-18, So-Ne 10-18 • vernisáž 10. 6. v 19.30
od 12. 6. do 3. 9. Jan Kubíček: Cesta do budoucnosti • Galerie Miroslava Kubíka • do 3. 7. denně 10-18, od 7. 7. pouze Čt-Ne 10-17 • vernisáž 11. 6. v 16.00
od 12. 6. do 30. 9. Daniel Pešta: Záznamy noční hlavy • White Gallery v Osíku • červen, červenec Po-Ne 13 - 17; srpen Pá-Ne 13 - 17; září So, Ne 13 - 17 • vernisáž 11. 6.
do 26. 6. Olbram Zoubek: Sochy - výstava tvorby sochaře O. Zoubka • dům U Rytířů • Út-Ne 10-17 a 13-17
od 2. 7. do 2. 10. Bohdan Kopecký: Vladyka z Bídy - výstava představí tvorbu akademického malíře a litomyšlského rodáka • dům U Rytířů • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 12. 6. do 2. 10. Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu - výstava českého výtvarníka • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 11. 6. do 11. 9. Výstava prací studentů fakulty restaurování • piaristická kolej • So-Ne 10-17 a každý první čtvrtek v měsíci
do 30. 9. Petr Válek: Do nebíčka - výstava obrazů • Portmoneum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 10. 6. do 11. 9. Fauna bájná i skutečná v mědirytinách Antonia Tempesty - výstava • Červená věž • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17 • vernisáž 8. 6. v 17.00
od 9. 6. do 10. 7. Jeden ze čtyř - výstava klauzurních a ročníkových prací studentů FR UPa • Fakulta restaurování Univerzity Pardubice • Po-Pá 8-15, So-Ne 10-17

2.-5. 6. Čt-Ne Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání, Český skokový pohár 2016 - parkurové závody • Jízdárna - Hřebčín Suchá
4. 6. So 17.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FC Libišany - mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora
5. 6. Ne 13.30-18.00 Otevřené odpoledne na Velkém Košíři - windsurfing, paddleboarding, hry, trenažer, soutěže • Areál vodních sportů v Nedošíně
6. 6. Po 17.30 Minikopaná - Sokol Tokyjo vs. Slavoj Ahoj, Sedliště vs. AC Dárečci, SK Litomyšl vs. VH Tržek, SK Slavia vs.T&T Trade, Restaurace U Kolji vs. Combo • městský stadion - UMT
8. 6. St 10.00 Kritéria mladých koní • Jízdárna - Hřebčín Suchá
10. 6. Pá 17.30 Minikopaná - SK Litomyšl vs. SK Slavia, Combo vs. VH Tržek, Sokol Tokyjo vs. Restaurace U Kolji, Sedliště vs. Slavoj Ahoj, Mlaďáci vs. T&T Trade • městský stadion - UMT
11. 6. So 10.00-16.00 Den otevřeného nebe - setkání modelářů s modely různých kategorií a jejich předvedení • Modelářské letiště Vlkov

17.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Staré Hradiště - mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora
18. 6. So 9.00 Mistrovství České republiky volejbalových veteránů nad 50 let - za účasti 10 týmů • Sportovní areál za sokolovnou

9.30 Jezdecké hry pro děti - JZ, 40 - 90 cm • Jízdárna - Hřebčín Suchá
18.-19. 6. So-Ne Turnaj ve streetball 3×3 - 11. ročník • zimní stadion
19. 6. Ne 17.00 Pinec - turnaj ve stolním tenise • Cafebar Underground
25. 6. So 13.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony • Jízdárna - Hřebčín Suchá
2. 7. So 14.00 Turnaj ve stolním fotbálku - smíšené dvojice • Cafebar Underground

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
www.bazen-litomysl.cz

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 18.30, 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 následné poraden-
ství. Lze využít na každé spinning lekci. 
www.stratilek.cz/spinning.html

 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 • BOSU • PORT DE BRAS • TRX
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
Sauna, tenis, volejbal, nohejbal 
Více informací na tel. 777 947 718 a 777 588 586
www.areal-sokolovna.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal, no-
hejbal
• Po-Čt 8.00-22.00, Pá 8.00-23.00
• So 10.00-23.00, Ne 10.00-20.00
Více informací na www.sportcentrum-litomyšl.cz

 Rodinné centrum, tel. 721 344 217
• Čt 16.30-17.30 - rehabilitační cvičení s prvky jógy

 ZUŠ – Tunel (taneční sál) 
• St 19.00-20.00 - pilates – pojďte probudit svá těla
Info email: jarka.voleska@gmail.com
• Čt 18.30 - kurz orientálního (břišního) tance  
Více na www.amor-orient.com, bližší informace: 
a.moravkova@quick.cz, tel. 728 684 634

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz
• St 18.30-19.30 - AE-ZU 
taneční a posilovací hodina, bez rezervace, více info na adri-
anavit@seznam.cz

 Plovárna, tel. 461 315 011 
Zahájení sezóny v sobotu 4. června
Otevřeno bude denně 9.00-20.00
V provozu zatím 25metrový bazén se solárním příhřevem
vody a tobogán. Od 18. června bude k dispozici i velký 50me-
trový bazén. 
V případě nepříznivého počasí má provozovatel právo plo-
várnu uzavřít. Sezóna potrvá do 11. září. Od soboty 25. června
do neděle 28. srpna bude otevřeno stejně jako v loňském
roce - za pěkného počasí na plovárně a při špatném počasí
v krytém bazénu. 
Při nejistém počasí info o provozní době prostřednictvím
www.bazen-litomysl.cz. 

SPORT, CVIČENÍ

od 2. 6. do 1. 7. Ilustrátoři dětských knih - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 6. do 18. 9. Letní pohádková herna pro malé i velké návštěvníky - místo pro volné hraní dětí s rodiči • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 5. 6. do 10. 7.  Ať rozkvetou růže i broskvoně – výstava obrazů • Galerie Zdeněk Sklenář • denně 10.00 – 18.00
od 5. 6. do 18. 9. Tři bratři - výstava o vzniku filmu Jana a Zdeňka Svěrákových • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 9. 6. do 12. 6. Výstava irisů a jarních trvalek - tradiční prodejní výstava, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8-17
od 9. 6. do 3. 7. Smetanova Litomyšl na talíři • hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 9. 6. do 3. 7. Festivalové menu Smetanovy Litomyšle - festivalový jídelní lístek • Hotel Aplaus**** • 11.00
od 11. 6. do 12. 6. Tvarůžkové variace - pochoutky z olomouckých tvarůžků slané i sladké • Restaurace Veselka • 11.00
od 11. 6. do 10. 7. Staré, starší, nejstarší kočárky - výstava kočárků z let minulých a všeho kolem, vstupné dobrovolné • Husův sbor • So 13-17, Ne 11-17, Út a Čt 8.30-11.30
od 17. 6. do 19. 6. Víkend italské kuchyně • Restaurace Karlov • 11.00



LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
SVITAVY 10.-16. 6. Dětská scéna 2016 - 45. celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů • Fabrika, divadlo Trám, kino Vesmír, farní stodola

20. 6. 19.00 Divadlo Járy Cimrmana: Dlouhý, Široký a Krátkozraký - vstupné 350 Kč, předprodej od 6. 6. v recepci Fabrika • Fabrika
do 18. 9. Vlaky, vláčky, koleje - výstava k 120. výročí železnice Svitavy –Polička • městské muzeum a galerie  

POLIČKA 4. 6. 19.00 Čas pro neobyčejné zážitky - bohatý kulturní program po celý večer • různá místa ve městě
do 30. 6. Svojanov patří dětem - speciální oživené prohlídky pro děti • hrad Svojanov a jeho areál
4. 6. Polička 1265-2015 – film - filmové zpracování o městě Polička, v časech 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 • Tylův dům - kino

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 12. 6. 16.00 LiStOVáNí.cz: Drž mě pevně, miluj mě zlehka (Robert Fulghum) + beseda, autogramiáda - vstupné 100 Kč • dvorana muzea 
18. 6. 14.00 Hřebečský slunovrat - Monkey Business, Laura a její tygři, Zakázaný ovoce, SKYLINE, AC/DC revival a další • Hřebeč
26. 6. 15.00 Pavlína Filipovská - koncert,  vstupné 80 Kč • dvorana muzea 

VYSOKÉ MÝTO 4. 6. Sodomkovo Vysoké Mýto - festival věnovaný J. Sodomkovi v retro stylu 30. let  20. století • nám. Přemysla Otakara II.
4.–5. 6. Ondrášovka CUP 2016 - Ondrášovka a FAČR hledají nové fotbalové reprezentanty kategorie U10, celostátní turnaj 26 týmů • městský sta-

dion 29. 6. Randálfest - studentský hudební festival • amfiteátr M-klubu 

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

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

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

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

Aktuálně: Prodej nových turistických průvodců města Litomyšle a oblasti Českomoravského pomezí.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ 11. 6. 20.00 Taneční zábava - zahraje skupina Rock Faktor • zahrada za hasičskou zbrojnicí 

18. 6. 13.30  Dětský den – soutěže, diskotéka a večer letní kino, promítání (Řachanda), občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné • areál hasičské zahrady  
24. 6. 21.30 Letní kino – promítání filmu Padesátka • areál hasičské zahrady
25. 6. 20.00 Pouťová zábava – zahraje skupina Rock Faktor • zahrada za hasičskou zbrojnicí

DOLNÍ ÚJEZD 5. 6. 13.00 Dětský den - Z pohádky do pohádky - dětské kapely, pěnová show, v případě nepř. počasí se akce nekoná • hasičský areál v Bořkově
5. 6. a 12. 6. Přírodovědná výstava – od 14.00 do 17.00 • regionální muzeum vesnice 
11. 6. 13.30 Odhalení pamětní desky knězi M. Víchovi CFSsS - mše svatá v kostele sv. Martina, odhalení desky, posezení s harmonikou 
24. 6. 18.00 Hasiči sobě – minifestival, vystoupí WXP, DIRTY WAY, WOHNOUT, ATMO MUSIC, DJ RODRIGO, vstupné 300 Kč • přírodní areál

LUBNÁ 25. 6. 21.00 Skupina TURBO - koncert, předkapela Brix, vstupné 200 Kč, vstup od 19.30, prodej vstupenek pouze na místě • letní areál 
OLDŘIŠ 5. 6. Okrsková soutěž v požárním sportu • areál za Orlovnou 

11. 6. 13-17.30 Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi • střelnice v Oldřiši
POLIČKA do 31. 8. Poznávej se! - interaktivní výstava s exponáty z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE • Centrum Bohuslava Martinů 

12. 6. 20.00 Robert Fulghum v Poličce - LiStOVáNí z knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka • Tylům dům - velký sál 
SEBRANICE 19. 6. 16.00 Posezení pod lípou – hraje kapela Jana Pohorského, vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno • u kapličky na Pohoře

25. 6. 8.00 VI. ročník Sebranického pětiboje dvojic - tenis, basketbal, beach volejbal, nohejbal, plavání 2x50 m, start. 150 Kč, tel.: 607 166 088 
TELECÍ 12. 6. O putovní pohár SDH - X. ročník, hasičská soutěž

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

4. 6. So 13.00 Putování a Otvírání studánek - od 13.00 putování za studánkami, od 14.30 kulturní program v přírodním amfiteátru • Vlčkov
9.00-17.00 Setkání tesařů - odborný seminář o zpracování kulatiny pro obnovu roubených stěn, vstup volný • Trstěnice u Litomyšle č.p. 56

11. 6. So 13.30 Merida Cyklo Maštale - 16. ročník prestižního závodu horských kol (tratě 1 - 100 km, 300 m pro nejmenší) • Proseč
3. 7. Ne 14.00 Slavnost na Růžovém paloučku - pořad Vivat Carolus Quartus, Alfréd Strejček a Štěpán Rak, Big band Chrudim • Růžový palouček

KAM DO OKOLÍ LITOMYŠLE

více na www.ceskainspirace.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 17.-26. 6. MF Divadlo evropských regionů a Open air program - Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historické centrum města, Žižkovy sady, nábřeží 
CHEB 30. 6.-3. 7. FIJO 2016 - mezinárodní festival dechových orchestrů
JINDŘICHŮV HRADEC 17.-19. 6. Živý Hradec - multižánrový hudební festival • centrum města
KUTNÁ HORA 25.-26. 6. Královské stříbření Kutné Hory - gotická slavnost • program probíhá v okolí chrámu sv. Barbory a přilehlých zahradách Jezuitské koleje
POLIČKA 4. 6. Čas pro neobyčejné zážitky - tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení
TELČ 10. 6. Noc kostelů - od odpoledních hodin až do půlnoci se pro veřejnost opět otevřou telčské kostely, pestrý kulturní program, koncerty, prohlídky 
TŘEBOŇ 11. 6.  18.00 Rožmberské veselí - slavnost s dobovým tancem, hudbou, vínem i ochutnávkou rožmberské kuchyně • velké nádvoří Zámku Třeboň

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE
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NADĚJE slaví
druhé místo!
Dívky z nízkoprahového klubu NADĚJE Litomyšl
obsadily druhé místo na festivalu Pod duhovými
křídly, věnovaném osobám se zdravotním posti-
žením. 
Druhý ročník Festivalu Pod duhovými křídly, po-
řádaného Pardubickým krajem a Národní radou
osob se zdravotním postižením Pardubického
kraje, přinesl radost tanečnímu souboru nízko-
prahového klubu NADĚJE Litomyšl.  Festivalu se
účastnilo čtrnáct zástupců sociálních služeb
Pardubického kraje, včetně významných hostů.
Úvodního slova se ujali Mgr. Miluše Horská,
místopředsedkyně Senátu PČR, a Ing. Pavel Šo-
tola, radní Pardubického kraje.
Naše dívky porotě a plnému sálu diváků před-
vedly dvě hudební vystoupení pod názvem Tan-
cuj a neodcházej. Díky krásnému druhému místu
se tak nominovaly na slavnostní vyhlášení cen
za činnost ve prospěch osob se zdravotním po-
stižením Duhové křídlo 2016. Vyhlášení cen se
koná 20. září 2016 v Multifunkčním centru Fa-
brika ve Svitavách.  
Dívkám za reprezentaci děkujeme a k úspěchu
srdečně blahopřejeme.

Martina Kupková, foto Jitka Nádvorníková

Klání mateřských škol se odehrálo na stadionu
na Černé hoře ve středu 25. května. Již osmého
ročníku sportovních her se zúčastnilo 16 školek
z Litomyšle a okolí, které sestavily 17 týmů. Sou-
peřilo se v hodu do dálky, štafetovém běhu, pře-
kážkové chůzi, skákání v pytli a žabácích. A kdo
že si vybojoval prvenství? Který tým všechny
disciplíny zvládl nejlépe? Nebudeme vás napí-
nat. Prvenství z loňského roku obhájila 3. ma-
teřská škola na Lidické ulici v Litomyšli, v závěsu
za nimi byl tým z Mateřské školy v Benátkách
a bronz získaly děti z mateřinky v Janově. Ostatní
týmy skončily na čtvrtém místě. 
Akce se uskutečnila za finanční podpory Pardu-
bického kraje a fondu pro děti a mládež Fondík.
Dětem na stanovištích pomáhali deváťáci ze Zá-
kladní školy Zámecké v Litomyšli. 

Text a foto Jana Bisová

Pohár zůstal 
v Litomyšli

Úspěch mladých floristek
Střední škola zahradnická a technická se i letos
zúčastnila soutěže ve floristice Děčínská kotva
2016. V silné konkurenci floristů z celé ČR si naše
studentky pod vedením Ing. Evy Vaňkové vedly
velmi dobře. Autoři propozic se letos nechali in-
spirovat 700. výročím narození Karla IV. a rokem
řemesel. V disciplíně „Překvapení pro Karla IV.”,
která představovala odkaz na počátky pěstování
vinné révy u nás, měly studentky za úkol přizdo-
bování lahve vína, získala naše floristka Micha-
ela Moudrá druhé místo. Stejného umístění
dosáhla i při výrobě šperku pro budoucí královnu
a celkově se umístila na krásném 4. místě. Ra-
dost máme také z umístění Jany Březinové, která
svými pracemi zaujala porotu, její šperk byl oce-
něn jako čtvrtý a za roh hojnosti získala 1. místo.
V celkovém pořadí se Jana umístila na 3. místě.
Velmi dobře si vedla i Anežka Bubnová, jejíž
šperk byl oceněn jako pátý a vypichovaný kříž

na položení jako sedmý. Všem třem děvčatům
k jejich úspěchům blahopřejeme a děkujeme jim
za výbornou reprezentaci naší školy.  

Hana Honzíková, foto Eva Vaňkova 
(na snímku Jana Březinová)

Stříbrné pásmo pro Kvítek
Ústřední kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ČR
pro rok 2015/2016 ve sborovém zpěvu hostila Li-
tomyšl. Klání zpěváků připadlo na sobotu 21.
května a v kategorii velkých sborů do 12 let sou-
těžil i Dětský pěvecký sbor Kvítek ze Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany Litomyšl. Je-
jich zpěv porota ohodnotila stříbrným pásmem
a zvláštními cenami za poetiku projevu a za kla-
vírní doprovod. 
Do ústředního kola soutěže postoupilo 15 sborů
z celé České republiky, což znamenalo kolem
šesti set účastníků. Už jen postup do finálového
klání bylo možné považovat za velký úspěch.
„Porota měla těžké rozhodování. Všichni před-
vedli pěkný výkon, někomu se podařilo víc, ně-
komu méně…,” uvedl člen poroty Roman
Michálek a dodal: „Sborový zpěv má velký vý-
znam. Mám možnost pracovat jak s dětským
sborem, tak potom se sborem gymnaziálním i se
sborem dospělým a všichni ti lidé si v sobě
nesou radost ze sborového zpívání po celý
život.” Dětský pěvecký sbor Kvítek z litomyšlské
„zušky” má ve svém soutěžním repertoáru osm
písní, jako například Jaro už je tu, Na trakaři, Sed-
mikrásky nebo Už sa fašang kráci. Podle pravidel
soutěže musely děti odzpívat 8 až 10 minut
a povinnými skladbami byla jedna lidová píseň
s doprovodem či bez něj a jedna skladba bez do-
provodu. Jejich výkon byl oceněn stříbrným pás-

mem. Zároveň zpěváci ohromili poetikou před-
nesu, za kterou získali zvláštní uznání. Druhé si
odnášela Markéta Hegrová, ředitelka ZUŠ, za
klavírní doprovod sboru. 
„Myslím si, že je třeba poděkovat ZUŠ v Lito-
myšli, že na sebe vzala obrovské břemeno zor-
ganizovat ústřední kolo soutěže. Uvědomme si,
že zde bylo 15 sborů z celé republiky. Udělat har-
monogram a zařídit ubytování během jednoho
měsíce, protože teprve před měsícem se roz-
hodlo o tom, které sbory přijedou, to byl složitý
úkol,” uvedl na závěr předseda Ústřední umě-
lecké rady základních uměleckých školy ČR Aleš
Chalupský.                        Text a foto Jana Bisová
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Události ve fotografiích

Objevily se další samolepky: Identická samo-
lepka, která se koncem dubna objevila na dve-
řích Nového kostela Církve bratrské, byla
v květnu opakovaně nalepena také na skříňku
ČSSD na Smetanově náměstí. Je na ní text, který
říká, že propagování islámu je hanobení křes-
ťanů, takže je to trestné a nezákonné. Po prvním
nalepení nápisu předsedkyně strany Dana Kmo-
šková sdělila, že se bude záležitost řešit na člen-
ské schůzi ČSSD. Zároveň vyjádřila lítost nad
tím, co se v Litomyšli v poslední době děje.

Foto Radek Pulkrábek

Výročí oslavili kongresem: Ortopedické oddě-
lení Litomyšlské nemocnice vzniklo přesně před
60 lety. U příležitosti tohoto jubilea uspořádalo
dvoudenní Litomyšlský ortopedický kongres
s mezinárodní účastí, který začal 5. května.
O kvalitě kongresu svědčí fakt, že se na něj sjely
více než tři stovky účastníků z celé České repu-
bliky. Program byl rozdělen do lékařské a sester-
ské sekce. Přednášky si připravili zdravotníci
z Nemocnice Pardubického kraje a také z pre-
stižních zahraničních zdravotnických institucí.

Banner v nemocnici: Nový banner informující
o činnosti Nadačního fondu pro rozvoj zdravot-
nictví Litomyšlska je od května umístěn v areálu
místní nemocnice. Cílem je dostat existenci
fondu více do povědomí veřejnosti. Pokud byste
rádi přispěli na nadační účet číslo 107-
9800960297/0100, každá částka je vítána. Díky
za vaše příspěvky. 

Výjezdní zastupitelstvo: Obhlédnout majetek
města se ve čtvrtek 26. května vydali litomyšlští
zastupitelé. Navštívili heliport na výjezdu na
Osík, kde bude, kromě prostoru vyhrazeného pro
městské lesy, nově také plocha pro závěrečné
zkoušky na motocykl. Zavítali také na hájenky na
Kozlově a ve Strakově. 

„Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme”:
To byl název semináře PhDr. Lidmily Pekařové,
který se uskutečnil 11. května v zámeckém pivo-
varu. Téměř 200 účastníků se dozvědělo, že ne-
učíme děti se rozhodovat, pitvoříme se,
nevyužíváme gesta, děti nudíme… zkrátka
s dětmi nevhodně komunikujeme. Ty jsou pak
nezodpovědné, lhostejné… a je v nich potlačena
zdravá touha. Akce byla součástí projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Litomyšl”, který  je realizovaný a financo-
vaný s podporou ESF, Operačního programu vý-
zkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu
a rozpočtu města. V rámci tohoto projektu se
budou konat další semináře, jejichž přehled na-
jdete na www.litomysl.cz.

Procházky (s) městem začaly: Cyklus šesti pro-
cházek s názvem Procházky (s) městem odstar-
toval v pátek 20. května. Zájemci o téma bydlení
a jeho vývoj v Litomyšli se tak ze Špitálku vydali
Smetanovým a Braunerovým náměstí, Lidickou
ulicí až k Portmoneu. Cestou nahlédli i do dvorků
a jejich zákoutí. Druhá vycházka opět zaměřená
na bydlení provede účastníky stavbami 20. sto-
letí a přiblíží mimo jiné i vznik prvních litomyšl-
ských sídlišť. Sraz je v pátek 24. června v 16.00
hod. u nyní restaurovaného pomníku J. A. Ko-
menského (Komenského nám.).

Právo pro každý den znají nejlépe na zá-
mecké základní škole: V úterý 3. května se v Li-
tomyšli uskutečnilo regionální kolo soutěže
Právo pro každý den. Klání, které je určeno
žákům základních škol a víceletých gymnázií, se
zúčastnilo 8 týmů z Litomyšle a okolí. Vítězem
se stal tým Základní školy Litomyšl, Zámecká ve
složení Marta Macková, Natálie Šimková, Jan
Šmíd a Barbora Dlouhá. Tito žáci bojovali na
konci května v krajském kole soutěže v Hlinsku. 
V soutěži Právo pro každý den se utkávají čtyř-
členné týmy ve schopnostech aplikovat právní
znalosti do běžného života. Vychází z projektu
Právo pro každého, který se zaměřuje na zvyšo-
vání právního vědomí u dětí a mládeže.

Po zápisu do mateřských škol jsou ve dvou
ještě volná místa: V úterý 17. května se usku-
tečnil zápis do všech mateřských škol v Lito-
myšli. Plně naplněna je po zápisu pouze
mateřinka na Lidické ulici, školka Zámecká má
dvě volná místa ve speciální třídě a na ul. 17. lis-
topadu mohou ještě přijmout dvě děti.

Noc literatury: Poprvé se konala v Litomyšli
akce s názvem Noc literatury, kterou uspořádala
městská knihovna ve spolupráci se Zámeckým
návrším. V rámci programu se 11. května konala
tři čtení. V knihovně a v kostele Nalezení svatého
Kříže. Zde byl také představen projekt Čtení pod
lavicí, který vymysleli studenti litomyšlského
gymnázia. Do lavic kostela umístili knihy, které
si může kdokoliv přijít v klidu přečíst. 
Ambicí celoevropského projektu Noc literatury,
který vznikl před deseti lety v Praze, je předsta-
vovat návštěvníkům současnou evropskou lite-
raturu netradičním způsobem a zároveň oživit
večerní město přitažlivou akcí. 
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Budislavská
hájenka bude
sloužit turistům 
Město Litomyšl má ve svém majetku hned tři há-
jenky, které ale k původnímu účelu využívá jen
zčásti. Nejdříve objekt ve Strakově a poté na
Kozlově se proměnily v ubytovací zařízení. Nyní
je na řadě hájenka na Budislavi. Již v příští letní
sezóně by měla být k dispozici pro zájemce
o ubytování. 
Rozlehlá stavba s velkou zahradou leží v těsné
blízkosti přírodní rezervace Maštale. Objekt je
v poměrně dobrém stavu, ale od roku 2012 zeje
prázdnotou. „Na přechodnou dobu nepředpo-
kládáme její využití pro potřeby provozu měst-
ských lesů,“ uvádí vedoucí odboru městských
lesů Petr Novák a dodává: „Záměrem je tedy vy-
tvoření dvou apartmánů v přízemí obytné části
hájenky s kapacitou asi 10 lůžek.“ Její budoucí
využití je tedy jasné. Stejně jako hájenky na Stra-
kově a Kozlově bude sloužit jako turistická uby-
tovna. Strakov má tři dvoulůžkové pokoje se
sociálním zařízením. Ve dvou pokojích je mož-
nost přistýlky. Kozlov nabízí ubytování ve čtyř-
lůžkovém apartmánu s možností tří přistýlek.
„Stavební úpravy hájenky na Budislavi budou
probíhat do konce letošního roku. Pokud půjde
všechno dobře, bude hájenka připravena na
letní sezónu 2017,“ upřesňuje Petr Novák. Sta-
vební ruch zde panoval naposledy v letech 1993-
1994, kdy prošla budova rekonstrukcí. 
Peníze na úpravu hájenky původně v rozpočtu
města pro letošní rok nebyly. Z důvodu nevý-
hodných podmínek dotace na opravu cesty k Ja-
novskému rybníčku se však od tohoto projektu
ustoupilo a finance se využijí pro přestavbu bu-
dislavské hájenky. Město by za to mělo zaplatit
2,1 milionu korun.  
Budislavskou hájenku najdeme v osadě Borek.
Kousek za ní se rozkládá Nový rybník, který také
patří městu Litomyšl. Zajímavostí je, že v objektu
od roku 1887 pobývala spisovatelka Teréza No-
váková, což dokládá i pamětní deska hlásající, že
zde poznávala lid východočeský.                   -bj-

Krátce
Letos Saint-Gobain hodlá v tuzemsku inves-

tovat 1,3 miliardy korun, z čehož největší část
půjde do rozšíření výroby závodu Adfors v Lito-
myšli. V něm se vyrábí technické textilie ze skel-
ného vlákna pro stavebnictví a další průmyslové
obory. Společnost Adfors v loňském roce rostla
ze všech tuzemských divizí Saint-Gobainu nej-
více. Mateřská firma se do ní rozhodla investo-
vat nejen z tohoto důvodu. Tím druhým je
obrovská poptávka po inovativních materiálech.
Saint-Gobain se opakovaně umísťuje mezi stov-
kou nejvíce inovativních firem světa.

Frýdlantští radní mají probrat, zda zřídí na
radnici institut městského architekta. Inspiraci
čerpali v Litomyšli. „Litomyšl má oproti Frýd-
lantu vyšší stupeň památkové ochrany, protože
má městskou památkovou rezervaci a také pa-
mátky zařazené do seznamu UNESCO. I přesto
je na městě krásně vidět, jak se v něm díky práci
odborníků podařilo vytvořit turistický cíl a ve-
řejný prostor i z míst, která k tomuto účelu
vůbec neměla být využita,“ ocenil starosta Frýd-
lantu Dan Ramzer. V případě, že se Frýdlant pro
městského architekta rozhodne, bude pracovat
pro město podobným způsobem jako v Lito-
myšli.

U příležitosti 700 let od narození „Otce vlasti“
vychází v nakladatelství Slovart nová dětská
kniha Karel IV. v kouzelném kukátku. Autorkou
knihy je Kateřina Schwabiková a ilustrátorkou
Barbora Botková, ta je původem z Přerova, ale
brzy se stane občankou Litomyšle.
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Múzám naslouchat je fuška, proto zbystři, je tu „Zuška”
Se školním rokem mizícím před očima jak pára
nad hrncem nebude od věci zabilancovat si nad
jeho průběhem a z mozaiky kapek ulpělých na
pokličce umění vyčíst něco málo řádků. V době
plné násilí, lidské zvůle a pošetilosti, kdy by se
zdálo vhodnější nazvat literární okénko spíše
„Múzám naslouchat je fuška, píchne rum anebo
puška”, je malým zázrakem, že se naše škola, ší-
řící radost a ušlechtilé zájmy, dožívá krásných
70 let a my si tuto významnou událost chceme
připomenout v pátek 14. října slavnostním kon-
certem ve Smetanově domě s řadou zajímavých
hostů. V sobotu 15. října poté proběhne den ote-
vřených dveří v budovách ZUŠ a o radost z jubi-

lea se v průběhu podzimu vlastními koncerty po-
dělí také soubory Big Band, Lidový soubor Heb-
lata a kapela Status Quo. 
Během pravidelných měsíčních příspěvků jsme
vám dali nahlédnout do všech koutů naší insti-
tuce, provedli vás jejími čtyřmi obory a během
rozhovorů s pedagogy se snažili ukázat, že učit
umění je pro většinu z nich nejen živobytím, ale
hlavně posláním! Na tomto místě se také sluší
zmínit, že bez technického a ekonomického per-
sonálu bychom s pouhopouhým uměním dlouho
nepochodili, takže děkujeme, děvčata! Články
jsme pojali s humorem, pro někoho možná až pří-
liš frivolně, ale umění bez nadhledu je jako chleba
bez soli, a to by nám ten život dlouho nechutnal.

Máme za sebou náročný, ale skvělý rok. Zúčast-
nili jsme se řady nejrůznějších akcí, koncertů
a soutěží. Radost v ústředním kole nám udělal
Tomáš Sršeň 2. místem ve hře na akordeon,
Lukáš Daněk čestným uznáním 1. stupně v EKN,
smyčcové trio ve složení Barbora Boštíková
a Barbora a Vendula Boštíkovy 3. místem v ko-
morních souborech a ještě stále v nás doznívá
báječná atmosféra ústředního kola ve sborovém
zpěvu, který jsme ve dnech 20. – 22. května zor-
ganizovali a dětský sbor Kvítek v něm obsadil
nečekané stříbrné pásmo! Více než pět set dět-
ských hrdel nadšeně burácejících společnou
píseň na závěr soutěžního maratonu zježilo
vlasy na hlavě srovnatelně se zpackaným
čtvrtfinále hokejové mistrovství světa. Tímto dě-
kujeme za podporu městu Litomyšl, Pardubic-
kému kraji, MŠMT ČR, zámku Litomyšl,
Regionálnímu muzeu v Litomyšli, Střední škole
zahradnické a technické, HRG tiskárně a základ-
ním školám U školek a T. G. Masaryka za bezos-
tyšné poskytnutí vlastních prostor.
Krásné prázdniny, hodně sluníčka a odpočinku,
pro houbaře hojnost hřibů pravých víc než ato-
mových, a kdybyste nápad měli, múzu ratoles-
tem předat chtěli, múzám naslouchat je fuška,
proto zbystři, je tu Zuška!

Markéta Hegrová a Petr Jiříček, 
foto Marek Bartoníček

Představujeme dům dětí a mládeže – díl 3.

Šedesátiletou historií se může pochlubit Dům
dětí a mládeže v Litomyšli (dále DDM). To však
není to hlavní, čím je tato instituce významná.
Málokdo totiž může říci, že dokáže zajistit vyžití
dětem a mládeži v takovém rozsahu jako tato
organizace. „V letošním roce nabízíme sedmač-
tyřicet kroužků a kurzů nejrůznějšího zaměření
z oblastí estetiky, sportu, přírodovědy nebo
techniky. K tomu je potřeba připočíst příleži-
tostné akce, zážitkové aktivity, soutěže a tá-
bory,” říká Josef Štefl, ředitel DDM. 
Kroužky a kurzy navštěvuje letos 576 účastníků.
Počet těch, kteří se zapojili do dalších aktivit, je
mnohonásobně vyšší.  DDM tak není úzkoprofi-
lovým zařízením a oceňují ho tak generace dětí
i dospělých. „Nabízíme zájmové vzdělávání
v kroužcích prioritně předškolním dětem, žákům
a studentům. Dlouhodobé kurzy jsou určeny pro
dospělé. Významná je spolupráce se základními
školami, pro které chystáme akce tzv. na míru
(výukové programy, tvořivé dílny a postupové
soutěže). Příležitostné akce jsou určeny široké
veřejnosti. Naše činnost je celoroční, včetně ví-
kendů a prázdnin,” vysvětluje Josef Štefl.

Veškeré aktivity zařizuje šest interních peda-
gogů a jednatřicet externích vedoucích kroužků
a kurzů. „Dále k nám pravidelně dochází tři dob-
rovolnice z dobrovolnického centra farní charity,
které zajišťují spontánní aktivity a pomáhají při
kroužcích. Při jednorázových akcích nám pomá-
hají dobrovolníci a přátelé, kterých jsou desítky,
a já jim za to velmi děkuji,” doplňuje informaci
o počtech pracovníků ředitel DDM.
Dům dětí a mládeže pomáhá s přípravou růz-
ných akcí a také využívá vzájemné spolupráce
s dalšími organizacemi ve městě. Osvědčená
spolupráce nebrání tomu, aby se pracovníci
DDM zapojovali do dalších projektů a akcí, kte-
rých jsou ve městě desítky. Nové poznatky
a zkušenosti přenášejí do své další činnosti,
a tak mohou vznikat nové programy a zájmové
kroužky. Nebrání se ani spolupráci s novými
lidmi, kteří by chtěli nabídnout své dovednosti
a chtěli otevřít například nový kroužek. S tím
souvisí však i obměna nabídky zájmových čin-
ností. „Pokud se zájmový útvar  nepodaří  dva
roky po sobě otevřít, tzn. naplnit, tak už není na-
bízen. Nové kroužky nabízíme se začátkem no-
vého školního roku, do nových akcí se
zapojujeme kdykoli v průběhu roku,” prozrazuje
pravidla obměny Josef Štefl. 

Různorodost a hlavně objem programové na-
bídky vyžaduje kromě personálního zabezpečení
i patřičné prostory. Ty začínají v současnosti ne-
dostačovat. DDM sídlí v areálu II. MŠ a vedení
města tak řeší přestěhování do větších prostor.
V plánu je přestavba budovy bývalé ortoptiky
nad autobusovým nádražím (situaci jsme po-
drobně popsali v březnové Lilii). „Dvě zásadní
výhody přestěhování jsou rozšíření a zpestření
aktivit a s tím související vybudování adekvát-
ních prostor. Dále bychom se přiblížili více do
města, a tak by k nám například mohla zajít mlá-
dež v době čekání na autobus,” poukazuje na
nesporné výhody Josef Štefl. V současné době
je v užívaných prostorách nedostatek skladova-
cích prostor, a je tedy potřeba neustále přesou-
vat nejrůznější materiál. Na počet klientů není
také připraveno sociální zařízení.  Dům bývalé
ortoptiky je také více v centru dění, a tudíž i z po-
hledu bezpečnějšího prostředí vyhovující. Na
druhou stranu je také potřeba říci, že současná
budova, která je takříkajíc zastrčená, má nespor-
nou výhodu pro kroužek mladých astronomů,
kteří našli v areálu ideální podmínky. „Nejen pro
ně se chystá stavba hvězdářské pozorovatelny,
která by zde zůstala i po případném přestěho-
vání,” dodává ředitel DDM.                              -pš-

SERIÁL

Křížem krážem prázdninami 
se děti vydají i letos
Projekt Křížem krážem prázdninami (KKP), ur-
čený pro děti prvního stupně základních škol,
nebude chybět ani letos. V termínu od 7. 7. do 31.
8. 2016 vždy od 7.30 do 15.30 hod. ho děti budou
moci navštěvovat v Rodinném centru na Toulov-
cově náměstí v Litomyšli.
Těšit se mohou na příjemný kolektiv pedagogů
a dalších účastníků tábora, společné hry v rodin-
ném centru i na venkovních hřištích v Litomyšli,
pečení podle originálních receptů a ochutnávání
upečených dobrot, turnaje v bowlingu a výlety
po zajímavých místech v okolí Litomyšle, náv-
štěvy expozic a památek ve městě, výtvarnou
a dramatickou činnost, koupání na plovárně...

a spoustu dalších zajímavých akcí podle mož-
ností a přání dětí. Cena programu je 60 Kč/den
za jedno dítě, sourozenci platí každý 50 Kč/den.
Pro děti jsou zajištěny obědy v jídelně Scolarest.
Placení obědů je možné pouze v hotovosti přímo
u pokladny v jídelně (hlavní jídlo 35 Kč +  polévka
8 Kč). Úhradu je možné předat společně s při-
hláškou na pokladně Městského úřadu Litomyšl
nejpozději den před nástupem do programu. Při-
hlášku lze získat z webových stránek města Li-
tomyšle, kde je ve zprávách z městského úřadu. 
Křížem krážem prázdninami pořádá město Lito-
myšl.                                  Milada Nádvorníková, 

vedoucí odboru školství a sociální péče 
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Litomyšl Bez Obalu podle Školamyšle
Přijdete z nákupu domů, začnete chystat večeři
a už to jede – sloupnout plastové obaly z okurek,
vyndat rajčata z plastové misky, šup pomaz-
máslo do misky, rozbalit sýry a šunku, rohlíky
vyndat z igeliťáku, jo, ještě pytlíky vytáhnout
z čaje a... Jedna večeře a hromada odpadků je na
světě! Že se některé dají recyklovat? To ano, ale
jenom dvakrát, třikrát, než přijdou nevratně za-
sypat nebo spálit. Že se nedá nic dělat? Dá! Pro-
stě nakupovat jen to, co skutečně potřebujete.
Přestat si domů nosit odpad. 
Nakupování bez obalů je hitem už nějakou dobu.
Na mnoha místech v republice vznikají obchody
a formují se komunity, u kterých je možné si na-
koupit do vlastních nádob suroviny od rýže přes
mouku a luštěniny, oleje, octy i šťávy. A nám při-
šlo výborné tuhle bez-obalovou myšlenku pustit
zcela „bez obalu” i do našeho malého litomyšl-
ského světa a s kým jiným než s dětmi ze školy.
V duchu hesla: Když potřebujete něco změnit na
svém chování, řekněte to dětem. Ty už pak za-
jistí, abyste to taky dodrželi…
Tak vznikl přípravný tým. Zapojení čistě dobro-
volné. Sešlo se nás zhruba třináct dětí a k tomu
stejně tak dospělých. Mladší členové týmu měli na
starosti ideologickou část – vymýšleli a psali hesla
k tématu na informační panely a zjišťovali infor-
mace, kde jde co koupit v Litomyšli bez obalu. Do-
spělí zajišťovali zboží, prostor a občerstvení.
Na jarmarku ke Dni Země na Smetanově náměstí
jste nás mohli navštívit v našem stánku s ná-
zvem Litomyšl Bez Obalu. Pořídit si vážené luš-
těniny, kuskus nebo rýži, síťovky na nakupování
nebo bezva skládací tašky. Dát si s námi čaj nebo
kávu do opravdových hrníčků, dát si něco dob-
rého na opravdové talířky a popovídat si s námi
o tom, že třídění je super, ale bez obalu je to lepší.

Obsluha z řad mladých Školamyšlat byla do-
plněna o rodičovský tým, spolupracovali jsme
a učili jsme se – a to děti i dospělí – jak zařídit
takový stánek na trzích, testovali jsme, jak oslo-
vit klienty, jak prodávat a neprodělat, jak vychá-
zet co nejlépe s kolegy na svém vlastním stánku
i s ostatními spolustánkaři, jak pouštět myš-
lenku, které věříme, do světa.
Tím se, za podpory Biokrámku, jídelny Oáza
zdraví a Zámeckého návrší, zrodil projekt Lito-
myšl BezObalu. Máte-li chuť udělat něco pro
Zemi, vědomé nakupování bez obalů je prima
začátek. Za rok si můžete své zkušenosti přijít
nasdílet zase k nám na stánek. Budeme tam
a bude to zase o něco lepší. 

Za realizační tým projektu Jana Urbanová,
foto Marek Urban 

PS: ...mimo jiné jsme si také vydělali pěknou
částku na pokračování projektu – v duchu hesla,
co je ekologické, je i ekonomické. Pozor –
opačně to neplatí.

Pracovní stáže 
s programem
ERASMUS+ 
Naše Střední škola zahradnická a technická v Li-
tomyšli se stala úspěšným řešitelem Výzvy 2014
v programu ERASMUS+. V rámci tohoto pro-
gramu mohou žáci středních škol absolvovat
pracovní stáž v zahraničí, získat cenné zkuše-
nosti a zlepšit si svoji angličtinu. Ve spolupráci
s našimi partnerskými školami v holandském
Apeldoornu a francouzském Beaune-la-Rolande
byly připraveny třítýdenní pracovní stáže pro 12
žáků z oborů Mechanizace a služby a Zahradnic-
tví.
Děvčata pracovala ve firmě DSV: Global Trans-
port and Logistics. „Náplní naší práce bylo podle
objednávek zajistit daný předmět a připravit jej
na odeslání. Měly jsme možnost vyzkoušet si
práci se scannerem kódů i evidenci do počítačů.
Poznaly jsme chod celého skladu od příjmu ob-
jednávky až po její odeslání. O víkendech jsme
cestovaly a také navštívily hlavní město Amster-
dam,” popisuje Adéla Famfulíková.
V podniku na opravu traktorů značky Fendt
a jiné zemědělské techniky byl Filip Neužil. „Na
zadaných úkolech jsem pracoval samostatně
a při případných nesnázích jsem se mohl kdyko-
liv obrátit na kteréhokoliv z mechaniků. Opravo-
val jsem zde různé značky traktorů a typy
zemědělských strojů, u kterých jsem mimo jiné
využil technologie svařování apod. Během praxe
jsem se zde přiučil novým zkušenostem a zdo-
konalil se v anglickém jazyce,” zhodnotil Filip své
působení ve firmě.
Žáci zahradnického oboru pracovali ve firmách
poblíž Paříže. Matěj Doležal k tomu dodává:
„Během týdne jsme pracovali ve dvojicích ve
francouzských zahradnických podnicích –
v technických službách, zahradnickém centru
a v podniku produkujícím růže. Práce probíhala
za dohledu vedoucích a pracovníků podniku. Ví-
kendy byly v duchu výletů a odpočinku. Navštívili
jsme Paříž, Versailles, Notre Dame a zámky na
Loiře.”

Tomáš Tmej a Václava Těšitelová, 4. ročník

Ke dvojce se dvojka hodí aneb druhé místo 
z Čech a Slovenska patří žákům ZŠ U Školek
Dne 12. května 2016 navštívili žáci ZŠ U Školek
MŠMT, byli totiž opět nominováni mezi nejlep-
šími třemi z Čech a Slovenska v soutěži Video
pohlednice z mého města a právě zde se měli
dozvědět konečný výsledek. 
Napětí bylo veliké. Do této soutěže se naše škola
zapojila již popáté a vždy dosáhla na stupně ví-
tězů. Z předchozích let máme jedno třetí místo,
jedno druhé a dvě první. Byli jsme opravdu zvě-
daví, jak dopadneme letos.
Protože jsme v předchozích letech zpracovali
téma Litomyšle už z mnoha úhlů pohledu, roz-
hodli jsme se letos seznámit diváky s krásami
okolí Litomyšle, proto se náš projekt jmenuje
Beauties around Litomyšl. Postupně jsme využili
všechny dostupné dopravní prostředky – od
vlaku a autobusu přes kolečkové brusle, bicykly
až po koně, kánoe či letadlo. Podnikli jsme výlet
do Nedošína, na Růžový palouček, zastavili jsme
se v Újezdci v jezdeckém oddíle Černík a pokra-
čovali jsme do Nových Hradů a Toulovcových
maštalí. Samozřejmě jsme diváky seznámili také
s historií navštívených míst.  Vyzkoušeli jsme si
nejrůznější klobouky, navštívili zámek, proběhli

se bludištěm, krmili jsme daňky nebo třeba sla-
ňovali. Užili jsme si u toho spoustu zábavy, ale
také horké chvilky, například když se zvedl veliký
vítr a hatil nám zvukový záznam, když začalo
pršet ve chvíli, kdy jsme byli v půli cesty, nebo
třeba když tréma před kamerou udělala své
a nedařilo se správně říci potřebnou větu.  
Porota hodnotí nejen zajímavý nápad, kvalitní fil-
mové zpracování, ale především kvalitu anglic-
kého projevu. Že nejvíce záleží právě na kvalitní
angličtině, jsme se přesvědčili letos.  Zvítězil tříč-
lenný tým z Gymnázia v Příbrami, jehož členkou
byla dívenka, u níž bychom klidně uvěřili, že je ro-
dilá mluvčí, její angličtina byla opravdu báječná.
V naší škole jsme nikdy nevybírali žáky podle
toho, jak umějí anglicky. Oslovili jsme celou třídu
a příležitost dostal každý, kdo měl chuť se do
projektu zapojit a získat tak nové zkušenosti.
Našlo se třináct dobrovolníků, kteří byli ochotni
trénovat angličtinu a věnovat svůj volný čas na-
táčení.  To, že nám do sbírky přibylo stříbro, je
příjemný bonus.
Máte-li chuť se podívat na výsledek našeho sna-
žení, naleznete ho na webových stránkách
www.litomysl.cz/2zs nebo na kanále You Tube.
A na stránkách Video pohlednice z mého města
můžete pro srovnání vidět vítězný snímek.

Andrea Hanušová, foto Miroslava Jirečková

Mateřské školy
o prázdninách
I. MŠ otevřeno: 1. 7. – 15. 7. a 22. 8. – 31. 8.
zavřeno: 18. 7. – 19. 8.
II. MŠ otevřeno: 1. 7. a 8. 8. – 31. 8.
zavřeno: 4. 7. – 5. 8.
III. MŠ otevřeno: 1. 7. a 18. 7. – 5. 8. a 29. 8. – 31. 8.
zavřeno: 4. 7. – 15. 7. a 8. 8. – 26. 8.              -red-

MINIKURZ NA DOVOLENOU
12 hodin v červenci za 900 Kč

DALŠÍ KURZY
JAPONŠTINA • ITALŠTINA • ANGLIČTINA

Více informací 

www.lektorkapavlina.cz
Tel: 776 028 433

ŠPANĚLŠTINA
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POZVÁNKY 

Nový festival: Litomyšlské dny barokní tradice
propojí kulturu a duchovno

 Můžete krátce představit Litomyšlské dny
barokní tradice? Kde se zrodila tato myš-
lenka?
Pod trochu tajemným názvem Litomyšlské dny
barokní tradice se skrývá osmidenní festival,
který má připomenout a akcentovat stále živé
dědictví barokní doby. Baroko totiž přispělo ne-
vídanou měrou české kultuře, ale
i spiritualitě. Mnohé z katolické ná-
boženské (zejména liturgické)
praxe má kořeny právě v barokní
době nebo se nám díky baroku do-
chovalo dodnes. Myšlenka uspo-
řádat takovou akci se zrodila zcela
spontánně, dalo by se říct z mi-
nuty na minutu, v mé hlavě na jaře
roku 2014, když jsem nemohl na
vysokoškolské koleji usnout. Asi
o půl třetí v noci jsem si sedl k po-
čítači a celý festival jsem si načrt-
nul do wordovského dokumentu.
Nutno poznamenat, že se jeho po-
doba od té chvíle změnila dodnes jen nepatrně.
Jednou ze základních tezí festivalu je také to, aby
žádná z akcí nebyla zpoplatněna. Není tedy po-
třeba kupovat vstupenky, protože žádné prostě
nebudou. Ovšem přispět na projekt bude samo-
zřejmě možné, a to například formou dobrovol-
ných příspěvků na mších, koncertech, na
výstavě apod.

 Jde o kulturně-duchovní festival. Co si pod
tím máme představit?
Představme si pod tím propojení kulturní a du-
chovní sféry. Festival by totiž neměl uhasit
jenom naši žízeň po společenském životě a kul-
tuře, ale měl by také nasytit hladovějící po du-
chovní potravě. Vedle koncertů barokní hudby
a přednášky na téma barokního sochařství proto
proběhnou i pobožnosti, mše nebo procesí. Do-
mnívám se, že právě kombinace duchovní a kul-
turní roviny dělá z festivalu republikový unikát,
přináší něco zcela nového.

 Proč právě v Litomyšli?
Protože je to Litomyšl. Je výjimečná. Je to město,
ve kterém žiju a které je mým domovem, je to
mimořádně kulturní místo s geniem loci. Máme
zde krásné barokní sakrální stavby – monumen-
tální kostel Nalezení sv. Kříže, strohé baroko
k nám zase promlouvá skrze kostel hřbitovní.

Barokní budova proboštství, mari-
ánský sloup od Alliprandiho. V nej-
bližším okolí se nacházejí
minimálně dvě poutní místa. Lidé
jsou zde zvyklí na neustálý běh
nejen kulturních událostí. To
všechno jsou faktory, jež dělají z Li-
tomyšle místo, kam se takový pro-
jekt prostě hodí.

Co nás čeká? Jaký jste připra-
vili program?
Nemá asi smysl zde vyjmenovávat
program celého festivalu bod po
bodu. Můžu ale říci, že program
bude bohatý a každý den se bude

dít něco. Samozřejmě o víkendu bude akcí více,
ve všední dny bude program střídmější. Celý
festivalový oktáv (tedy osm dní od neděle 14. do
neděle 21. srpna) budou ohraničovat slavnostní
mše svaté. Ta závěrečná bude dokonce v latině.
Obě však budou doprovázeny krásnou hudbou
českých i zahraničních barokních skladatelů
v podání souboru Consortio Melcelii z Králové-
hradecka. Během festivalového osmidenní se
uskuteční dva koncerty, přednáška dr. Mare-
šové nebo páteční pěší pouť s procesím do Ne-
došínského háje, kde se bude konat poutní mše
svatá u kapličky sv. Antonína Paduánského.
Během celého týdne bude potom otevřena vý-
stava barokní liturgie v budově proboštství, ve-
černí mše se budou konat v barokním kostele
sv. Anny na hřbitově. Kompletní program je už
nyní ke zhlédnutí na webových stránkách festi-
valu a včas budou vyvěšeny i plakáty s progra-
mem.

 Jde o první ročník. Plánujete tedy v Lito-
myšli pokračování? Stane se z festivalu tra-
dice?
To ukáže letošní srpen. Samozřejmě idea je ta-
ková, že by se měl festival konat i v dalších le-
tech. Pokud ne každoročně, pak alespoň jednou
za dva roky. Uvidíme, jaký bude mít úspěch.

 Kdo se na festivalu podílí?
Festival pořádá římskokatolická farnost – pro-
boštství Litomyšl v čele s P. Františkem Bene-
šem, který akci zaštiťuje a je garantem projektu.
Já jako autor a hlavní koordinátor se starám
o celkový program a směřování festivalu, nepo-
stradatelnou úlohu má také Veronika Kladivová.
Ta se s nesmírnou energií zhostila funkce hu-
dební dramaturgyně a podařilo se jí dojednat
účast špičkových umělců věnujících se barokní
hudbě. A tým organizátorů uzavírá Věrka Sejko-
rová Kašparová, která se podílí na akci nejen vý-
tvarně, ale ujala se také náročných příprav
výstavy barokní liturgie. Spolupracujeme
i s Městskou galerií Litomyšl a s výstavou Tvář. 

 Kdy se festival koná a kde? V programu
není jen Litomyšl, ale také Nové Hrady... 
Program jsme chtěli trochu ozvláštnit zařazením
i nějaké jiné lokality. Zámecký areál v Nových
Hradech se přímo nabízel nejen svou krásou,
o kterou se v posledních letech zasloužili man-
želé Kučerovi, ale i rokokovou křížovou cestou,
jejíž čtrnáct zastavení lemuje cestu na kopec
nad zámkem, kde kdysi stával hrad. Naprostá
většina akcí se však koná přímo v Litomyšli,
především v katolických svatostáncích, ale i pod
širým nebem, jako například mariánská pobož-
nost 15. srpna, tedy na svátek Nanebevzetí
Panny Marie. Ta se uskuteční u mariánského
sloupu na náměstí a po jejím skončení se shro-
máždění v procesí přesune na večerní mši sva-
tou do hřbitovního kostela sv. Anny. 
Termín konání festivalu je stanoven na 14.–21.
srpna. Těchto osm dní utváří jakýsi symbolický
festivalový oktáv. Tímto slovem označují katolíci
nejvýznamnější svátky v roce a týden po nich
následující. Máme tedy například velikonoční
oktáv nebo oktáv vánoční. V případě festivalu se
však o žádný tradiční oktáv nejedná, takové
označení je čistě symbolické.

 Je v programu něco, co by si lidé neměli
rozhodně nechat ujít?
Myslím si, že velkým tahákem by mohla být
módní přehlídka historických liturgických rouch,
která nebude jenom pastvou pro oči, ale náv-
štěvníci se dozvědí i to, k čemu se ten který oděv
používal, co symbolizuje a jaký má původ. Atrak-
tivním programem bude asi i již zmiňovaný ce-
lodenní program v Nových Hradech v sobotu 20.
srpna, který po prohlídce interiérů a exteriérů
zámku vyvrcholí pobožností křížové cesty u ka-
menných zastavení a následně komentovanou
prohlídkou novohradského kostela sv. Jakuba
většího. Na své si přijdou i sběratelé pohlednic,
neboť u příležitosti festivalu bude vydána limi-
tovaná edice čtyř pohledů inspirovaných barok-
ními grafikami. Jejich autorkou je Věrka
Sejkorová Kašparová a pohledy zachycují ně-
které litomyšlské barokní památky.
Akci pořádá litomyšlské proboštství a festival se
koná s požehnáním Mons. Jana Vokála, biskupa
královéhradeckého, a pod záštitou starosty
města Litomyšle Radomila Kašpara.

Ptala se Jana Bisová, 
autorka obrázku 

Věrka Sejkorová Kašparová

Koncerty, bohoslužby, procesí, módní přehlídka liturgických rouch… To je nový festival, který
se v Litomyšli uskuteční od 14. do 21. srpna. Za projektem Litomyšlské dny barokní tradice
stojí Vítek Večeře. Festival spojující duchovno a kulturu je v České republice unikátní. Usku-
teční se nejen v Litomyšli, ale část naplánovali pořadatelé i do zámku v Nových Hradech.
Autora projektu Vítka Večeře jsme tedy vyzpovídali, abyste již nyní, než se rozjedete o prázd-
ninách na dovolené, věděli, co se v srpnu v Litomyšli chystá:

Noc kostelů v Litomyšli
Letošní termín mezinárodní akce, při níž se v noč-
ním čase zpřístupňují středoevropské kostely, byl
stanoven na pátek 10. června. Společné ekume-
nické zahájení této akce se v Litomyšli uskuteční
za účasti pana starosty Radomila Kašpara a míst-
ních duchovních v Husově sboru na Toulovcově
náměstí v 17.00 hod. Pak si budou moci návštěv-
níci prohlédnout všechny zdejší kostely.
Všude bude připraven průběžný program, z něhož
bychom však chtěli zvláště vypíchnout tyto body:
v 17.30 hod. v kostele Rozeslaní svatých Apoštolů
– Koncert pěveckého sboru Vocatus ecumenicus
z Jimramova, v 18.00 hod. v piaristickém kostele
Nalezení svatého Kříže – Hledání tváře (Madona
z Osíku) – panelová debata za účasti Martina
Jandy, Josefa Pleskota a Jana Royta, moderovaná
Norbertem Schmidtem, v 19.00 hod. v Novém kos-
tele – Jób – audioprodukce a diskuse s autory (Da-
nielem Rausem a kolegy), ve 20.00 hod.
v evangelickém kostele (Na Lánech) – Recitál fol-
kové skupiny Pranic, ve 21.00 hod. v kapitulním
kostele Povýšení svatého Kříže – Módní přehlídka
současného církevního odívání a chorální zpívaná

modlitba latinských nešpor, ve 22.30 hod. v Hu-
sově sboru – Duchovní písně na texty J. A. Komen-
ského v podání Pavly a Karla Šefrnových
a papírové divadlo Hany Voříškové „Putování
s Janem Amosem – Kam dál z Fulneku?”. 
Opět si budete moci vyzvednout Poutnický pas
a sbírat do něho razítka jednotlivých kostelů.
Také pro děti bude i letos připravena celovečerní
hra propojující všechny zdejší kostely. Bude vě-
nována letošnímu 600. výročí mučednické smrti
Husova přítele Jeronýma Pražského. V každém
kostele bude možné vyluštit část tajenky u ob-
rázku z Jeronýmova života a obdržet nějakou
drobnost. Pro úspěšné luštitele pak v kostele,
kde předají všech sedm splněných úkolů, bude
připraven dárek. Většina kostelů bude otevřena
nejméně do půlnoci, jen hřbitovní kostel svaté
Anny pouze do 22.00 hod. a kostel Rozeslání
svatých Apoštolů do 23.00 hod.
K návštěvě zdejších kostelů vás srdečně zve
a na setkání s vámi se spolu se všemi organizá-
tory Noci kostelů těší

za litomyšlskou ekumenu Štěpán Klásek
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Smetanova výtvarná Litomyšl 2016:
od gotiky až do budoucnosti

Pohádková herna
pro malé i velké

Vážení a milí návštěvníci, máte rádi pohádky?
Jestli ano, tak právě pro vás a vaše děti je od 4.
června do 18. září otevřena naše „pohádková
herna”. Je to místo pro volné hraní dětí s rodiči,
najdete zde několik zastavení či koutků, kde
budou připravené různé aktivity určené nejen
k hraní, ale také k tvoření. Děti si budou moci
přenést do světa pohádek, skládat puzzle, oblé-
kat panenky a mnoho dalšího. Na své si přijdou
kluci i holčičky. Otevřeno je denně kromě pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin dle otevírací doby
muzea. Věříme, že návštěva naší herny bude pro
všechny příjemným zážitkem a relaxací nejen
během prohlídky muzea. Těšíme se na vás!

Text a foto Renata Kmošková

Jiří Sozanský,
1969 Rok zlomu
V sobotu 11. června v 19 hodin se v regionálním
muzeu uskuteční vernisáž výstavy významného
českého výtvarníka, která představí díla vztahu-
jící se k zlomovému roku 1969 a k Janu Pala-
chovi, jehož mimořádný čin sebeobětování autor
umělecky zpracovává řadu let. Výstavu můžete
navštívit až do 2. října.
Sochař a malíř Jiří Sozanský nepřichází do Lito-
myšle poprvé, v letech 1975–1976 zde totiž s re-
staurátorskou skupinou Olbrama Zoubka
pracoval na opravě zámeckých sgrafit. Kuráto-
rem výstavy, jež se koná pod záštitou ministra
kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana,
je doc. Jiří T. Kotalík, CSc.             Martin Boštík

Letošní ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle
nám představí téměř kompletní průřez dějinami
výtvarného umění od gotiky přes baroko, 19. sto-
letí až po současnost a dotkne se i budoucnosti.
Opět oživí tradiční výstavní prostory, ale zároveň
zpřístupní zcela nové, netradiční prostory, jakými
jsou krypta kostela Nalezení sv. Kříže, budoucí
knihovna Fakulty restaurování Univerzity Pardu-
bice v nové přístavbě piaristické koleje, nová ate-
liérová budova fakulty nebo veřejnosti často
zcela neznámé litomyšlské dvorky. 
Mimořádnou událostí bude také umělecká inter-
vence v kryptě litomyšlského kostela Nalezení sv.
Kříže. A to hned ve dvojím smyslu. Nepromění se
totiž jen podzemní sakrální prostor, ale i vysta-
vené unikátní umělecké dílo – gotická madona,
která byla na podzim roku 2010 objevena téměř
kompletně dochovaná v Osíku u Litomyšle, a po-
drobný výzkum ukázal, že se jedná o nejstarší do-
chovanou polychromovanou řezbu na našem
území. V kostele Nalezení sv. Kříže můžete nav-
štívit také expozici Andělé návrší, která nabídne
výběr z barokního sakrálního umění východních
Čech. Fakulta restaurování vám nabídne Faunu
bájnou i skutečnou v mědirytinách Antonia Tem-
pesty z přelomu 16. a 17. století. Špičková díla če-
ského umění 19. a 20. století ze sbírek městské
galerie najdete v Městské obrazárně na zámku
v Litomyšli. Ještě než přesunete svou pozornost
k současnému umění, zajděte do Galerie Kroupa
na vrcholná díla českého krajinářství 19. století.
Jakýmsi úvodem do současného umění by pro
návštěvníka Smetanovy výtvarné Litomyšle měla
být Sbírka Roberta Runtáka, která má pro svůj
rozsah a komplexnost výjimečné místo nejen na
české scéně, ale i ve středoevropském kontextu.
Divák se na výstavě „Tohle není poesie! (Zhrou-
cení citů)”  v prostorách bývalého zámeckého pi-
vovaru setká s reprezentativními díly současného
českého a zahraničního umění v malbě, soše
a objektu. Velmi exkluzivní záležitost představuje
také White Gallery v nedalekém Osíku, která

uvádí českou premiéru výstavy Daniela Pešty
„Záznamy noční hlavy”, která byla představena
u příležitosti Benátského bienále 2015 společně
s expozicemi autorů jako je Yoko Ono, Hermann
Nitsch nebo Francois Morellet. V Regionálním
muzeu v Litomyšli bude k vidění výstava Jiří So-
zanský 1969 Rok Zlomu, která představí Sozan-
ského díla vztahující se k zlomovému roku 1969
a k Janu Palachovi, jehož mimořádný čin sebe-
obětování autor umělecky zpracovává řadu let.
Zřejmě naposledy bude moci široká veřejnost
navštívit prostor 2. patra nové přístavby piaris-
tické koleje předtím, než se sem nastěhuje kni-
hovna fakulty restaurování, a to v rámci výstavy
grafických listů Vladimíra Komárka ze sbírky Sve-
tozára a Jitky Pantůčkových. Sochař Olbram Zou-
bek letos slaví devadesátiny. U příležitosti tohoto
jubilea připravila Městská galerie Litomyšl vý-
stavu Sochy, jejímž kurátorem je mistr osobně.
Jeho dílo můžete dále obdivovat také v prosto-
rách zámeckého sklepení nebo například v Kláš-
terních zahradách. Klášterní zahrady se za dobu
své 15leté existence staly hned několikrát galerií
pod otevřeným nebem. Letos na jaře sem přibyla
také instalace Lukáše Rittsteina – Tour 2010
a Zpátky do kamene 2012 zaštítěná Galerií Miro-
slava Kubíka. V této galerii můžete v době festi-
valu navštívit výstavu Jana Kubíčka Cesta do
budoucnosti. Do budoucnosti hledí také výstavy
představující práce budoucích nadějných restau-
rátorů v piaristické koleji a nové ateliérové bu-
dově. Současné české umění dále potkáte
v Portmoneu – Museu Josefa Váchala, kde vysta-
vují grafiky, malby a plastiky Petra Válka, nebo
zámeckém sklepení, kde najdete sochy Olbrama
Zoubka a Srdce pro Václava Havla. A při procház-
kách městem se rozhlížejte kolem sebe, protože
Smetanova výtvarná Litomyšl expanduje také na
veřejná prostranství, na dvorky litomyšlských
domů díky ozvěnám festivalu Chebské dvorky a je
všude kolem vás v podobě kvalitní soudobé ar-
chitektury.                                                          -red-

Festivalový
Rodný byt
Bedřicha Smetany
Návštěvníci koncertů Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl, které se odehrá-
vají na nádvoří litomyšlského zámku, mají jedi-
nečnou možnost navštívit Rodný byt Bedřicha
Smetany v zámeckém pivovaru. Připravena je
nejen klasická muzejní prohlídka, ale také hravé
doprovodné programy Muzicírování s Bedří-
škem, Proč bychom se netěšili… a Račte vstou-
pit. Rodný byt bude v termínu od 9. června do 3.
července otevřen vždy hodinu před zahájením
představení a o přestávkách za jednotné sní-
žené vstupné 20 Kč.              Renata Kmošková

Florální objekty 
v Klášterních 
zahradách
Florální instalace vytvořené spoluprací studentů
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Led-
nici a Střední školy zahradnické a technické v Li-
tomyšli překvapí návštěvníky 58. ročníku
festivalu Smetanova Litomyšl svou jednodu-
chostí. Za cíl si autorky jednotlivých objektů (K.
Krajčová, E. Kubincová) kladou ideu věnovat je
osobitým způsobem každému účinkujícímu,
návštěvníkovi, organizátorovi. Jazykem hříček
znázorňují určité konkrétní momenty odehráva-
jící se v jednotlivých představeních, koncertech,
i mimo ně.
Použité materiály, sloužící k realizaci florálních
objektů, upozorňují na výskyt tvarů, barev
a prvků kolem člověka v přírodě, čímž je přibližují
k land-artu.
Objekty byly vytvořeny  s důrazným působením
na lidské smysly, a to nejen na zrak, ale i na
sluch a hmat. Těšit se můžete  na propojení
místa Klášterních zahrad s tématy  festivalu  na
pozadí emocí s nimi spjatými.

Klaudia Krajčová, foto Eva Klabanová

Směr prázdniny
V dohodě s duchovními všech křesťanských cír-
kví v Litomyšli chceme pozvat žáky a studenty
škol i jejich pedagogy na vděčné ohlédnutí za
minulým rokem, za úspěchy a zápasy. Přede-
vším chceme společně vyprosit požehnání pro
prázdniny 2016 a požádat Nejvyššího o ochranu
a péči. S díky za náročnou práci učitelů škol
všech stupňů se v krátké bohoslužbě vděčného
žehnání sejdeme ve čtvrtek 30. 6. 2016 v piaris-
tickém kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
v 8.45 hod., tedy hned po vysvědčení. Je nám
jasné, že program jednotlivých škol někdy trvá
déle a nechceme jej rušit. Modlit se budeme za
všechny, přítomné i nepřítomné.  

Za bratry ve službě Daniel Kvasnička
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Červnový Starodávný jarmark
láká na pestrou nabídku 
Dvakrát do roka se mohou obyvatelé i návštěv-
níci města těšit na Starodávný jarmark. Celých
devatenáct let se koná v horní části Smetanova
náměstí a nejinak tomu bude i v sobotu 18.
června v době od 8.00 do 17.00 hod. V uvede-
ném termínu bude pro dopravu uzavřen úsek od
České spořitelny po Dům sportu Stratílek. 
Na červnový jarmark je pozváno přes 100 řemesl-
níků, kteří budou předvádět svůj um a prodávat
své výrobky. Chybět nebudou například bylinky,
cínové předměty, cukrovinky, keramika, dárkové
a dekorační předměty, bižuterie, minerály, dře-
věné výrobky, květiny a květinové vazby, koření,
košíky či kožené výrobky a řada dalších. Návštěv-
níci Starodávného jarmarku uvidí drátování, rytí
skla, košíkářské a řezbářské práce, soustružení
dřeva, výrobu keramiky a korálků, ručního papíru,
skleněných předmětů, tkaní, zdobení perníků
a další dnes již polozapomenuté způsoby výroby.
Součástí jarmarku bude tvořivá dílnička pro děti
všech věkových kategorií. Žízeň zažene třeba do-
mácí limonáda a na mlsné jazýčky čekají mandle

v čokoládě, karamelu či jogurtu, holandské i slo-
venské sýry, ořechy, pražená dýňová a slunečni-
cová semena, pekařské výrobky i uzeniny…
Mykologický klub Litomyšl bude nabízet svůj vy-
nikající houbový guláš. Občerstvení bude zajišťo-
vat Staročeská kuchyň paní Marušky z Vimperku
nebo další občerstvení.
Před morovým sloupem opět nebude chybět
pódium, na kterém se vystřídají hudební sou-
bory, skupiny a orchestry. Během dne budou
také vyhlášena Místa přátelská rodinám, tedy
nově přihlášení do projektu Litomyšl přátelská
rodině. 
8.00–9.30 – country skupina TrioLit Litomyšl 
9.45–10.45 – folkl. soubor Levočan ZUŠ Levoča
11.00–12.15 – Dech. orchestr Smetanova domu
12.30–14.00 – country a bluegrass skupina Bratři
Zrnětín
14.15–15.45 – žákovský Dechový orchestr a Big
Band ZUŠ Litomyšl
16.00–17.00 – folkl. soubor Levočan ZUŠ Levoča       

-red-

V Nové Vsi budeme
oslavovat
Srdečně vás zveme na oslavu 230 let založení
obce Nová Ves u Litomyšle, která se koná v so-
botu 25. června 2016 od 14 hodin. Na své si při-
jde celá rodina – vystaveny budou historické
vozy i dobové fotografie, zahrají harmonikáři
a vystoupí taneční soubory ze Sebranic a Lito-
myšle. Také děti nepřijdou zkrátka. Kdo tuto ne-
dalekou obci neznáte a často ji pouze míjíte
cestou na Poličku, zažijete nejedno překvapení
– víte například, že tu stávala škola, hostinec,
ovčín i panský dvůr? V současné době tu kromě
jiného nemůže chybět dětské hřiště, opravená
kaple a mnozí se rádi projdou z Nové Vsi krásnou
cestou do údolí Jalového potoka, po které lze po-
hodlně dojít třeba i s kočárkem až do Čisté. Pro-
gram potrvá do večerních hodin. Přijďte pobejt!
Za pořádající Sbor dobrovolných hasičů a obec

Petra Glänznerová

Litomyšlský TOP týden 
TOP týdny jsou jedním z výstupů projektu s ná-
zvem Putování po historických městech Čech,
Moravy a Slezska. V Litomyšli jde o týden, který
je doslova nabitý akcemi, a proto neprohloupí
ten, kdo si naplánuje návštěvu našeho města
mezi 27. červnem a 3. červencem. Právě v tomto
týdnu vrcholí 58. ročník Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl, probíhá 12. ročník
Smetanovy výtvarné Litomyšle a zahajujeme 18.
ročník Toulovcových prázdninových pátků. 
Zcela výjimečnou událostí bude umělecká inter-
vence v kryptě litomyšlského znovuzrozeného
chrámu Nalezení sv. Kříže. Svůj dočasný domov
zde nalezne Madona z Osíka, nejstarší docho-
vaná řezba na našem území. Autorem výstavy
je architekt Josef Pleskot, který však neupravil
jen výstavní prostor, ale opatřil vzácnou sochu
i novou tváří, kterou sám navrhl. Za návštěvu
jistě stojí i nová expozice městské obrazárny,
výstava Jiřího Sozanského v regionálním muzeu
či výstava Bohdan Kopecký: Vladyka z Bídy
v domě U Rytířů. Nejen děti ocení výstavu kos-
týmů, fotografií a kulis z nejnovější filmové po-
hádky autorské dvojice Jana a Zdeňka
Svěrákových Tři bratři v regionálním muzeu. Tra-
dicí se pomalu stává i nedělní Odpoledne se
Saint-Gobain Adfors v Klášterních zahradách,
které ukrátí čekání na živý přenos Velkého finále
Smetanovy Litomyšle. Tentokrát se můžeme

těšit na Prime Time Voice či světoznámý brati-
slavský soubor virtuózních muzikantů Cigánski
Diabli. A pokud si chcete od Litomyšle na pár
hodin odpočinout, doporučujeme výlet na neda-
leký Růžový palouček, kde se v neděli 3. čer-
vence koná tradiční slavnost k uctění památky
českých bratří – promluví Jiří Grygar a Petr Po-
korný, v kulturním programu nebude chybět
pořad Vivat Carolus Quartus k 700. výročí naro-
zení Karla IV., Alfréd Strejček a Štěpán Rak či Big
band Chrudim.              
Připomeňme, že v rámci tohoto týdne mohou
účastníci 6. ročníku soutěže Putování získat do
své Cestovní knížky v infocentru důležité razítko.
Do soutěže jsou zapojena města, která získala
titul Historické město roku. Podrobnější infor-
mace naleznete na webových stránkách
www.historickasidla.cz. Tři vylosovaní výherci zí-
skají poukaz v hodnotě 5 tisíc Kč na ubytování
v jednom ze zapojených měst. Dalších tři vylo-
sovaní se mohou těšit na věcné dary v hodnotě
2 tisíce Kč. Dodejme, že akci organizuje Sdružení
historických měst Čech, Moravy a Slezska, jehož
zakládajícím členem je také město Litomyšl.           

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu  

Pískohraní
Lesní klub pro děti Napísek vás zve na Svatoján-
ský festiválek Pískohraní. V sobotu 11. 6. od 14
hodin se v zázemí lesního klubu můžete těšit na
divadla pro děti Oříšková chaloupka od Hanky
Voříškové z Chocně, Sněhurka a 7 trpaslíků Di-
vadlo Kolárka Blansko, Palačinková Pepinka Di-
vadlo KaKá Praha. Poté do pohody zahrají Hugo
a já z Roztok, Ambra z Janova a Paraplet ze Svi-
tav. Na místě bude občerstvení a večer svato-
jánský oheň. Můžete přespat ve stanu. 
Akce pro celou rodinu se koná v pěkném přírod-
ním prostředí a za každého počasí. Vstup: do-
spělý 120 Kč, dítě 50 Kč, rodinný vstup se slevou.
Místo setkání: obec Kukle u Svitav. 
Více info na www.napisek.cz. Akce je spolufinan-
cována z programu Pardubického kraje Podpora
kulturních aktivit 2016.                  Olga Šánová

Odpoledne pro děti
s lánskými hasiči
Srdečně opět zveme na požárně–preventivní
akci s názvem Buď připraven na prázdniny aneb
zábavně naučné odpoledne s hasiči, kterou po-
řádají pro děti i dospěláky v sobotu 25. 6. 2016
v 14 hodin SDH Litomyšl Lány s JPO II. na lán-
ském hřišti v Litomyšli.
Tentokrát kromě již tradiční ukázky techniky
sboru JPO II. bychom vám chtěli předvést doved-
nosti našich nových mladých hasičů v soutě-
žním klání v požárním útoku, a to SDH Litomyšl
Lány proti pozvaným hostům z SDH Strakov.
Kdo bude málo mokrý po zkouškách práce s ha-
sicím přístrojem, džberovkou či pod proudem
z Tatry, může se projet na raftu, slanit přes řeku
nebo ukrýt do pěny. Přijďte fandit, něco nového
se naučit, vyřádit se a odpočinout si do klidné
části města podél řeky Loučné.

Za SDH Lány a JPO II. Martina Jakoubková

Nečekejte na slova
– znakování je řečí
miminek
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč pro
slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak
se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než
je schopné mluvit.  Znakující miminka tak získávají
jedinečnou možnost se podělit o svůj svět se
svými nejbližšími a rodiče si užívají větší pohody,
která zavládne, když se dozví, co jejich děťátko
chce, bez slziček a nářku. „Jeden z prvních znaků
bylo světlo, které nám pak dokola neustále uka-
zoval jak doma, tak venku, a byla z toho cítit velká
radost, že je schopen něco říct a ukázat. Ukazuje
(nebo říká) nyní okolo 70-80 znaků, což je úžasné.
Nyní nám na nový znak stačí většinou 1 den a buď
ten samý den, nebo další již znak ukazuje. Je to až
neskutečné a úžasné," slova tatínka chlapečka,
1,8 roku, který začal znakovat s rodiči kolem 10.
měsíce věku.
Pokud se chcete dozvědět, jak s miminkem ko-
munikovat pomocí znaků, přihlaste se na semi-
nář pro rodiče, který se uskuteční dne 18. června
ve 13 hodin v rodinném centru. Omezená kapa-
cita míst. Rezervace u Mgr. Ivy Sedláčkové, 739
627 214, iva.sedlackova1@seznam.cz,  www.vy-
vojditete-litomysl.cz.
„Mami, chci ti už nyní toho tolik říci.”

Iva Sedláčková

Den otevřených
dveří v denním 
stacionáři Ruky 
pro život 
Ruka pro život o.p.s. zve nejen litomyšlské ob-
čany na den otevřených dveří u příležitosti již 6.
výročí zahájení provozu denního stacionáře pro
spoluobčany s mentálním a kombinovaným po-
stižením včetně lidí s poruchou autistického
spektra a pro seniory. Den otevřených dveří se
uskuteční v úterý 21. června 2016 v čase od 10
do 15 hod. K vidění budou prostory denního sta-
cionáře v ulici J. E. Purkyně č. p. 1126 a 1150
včetně nových prostor určených pro práci s lidmi
s těžkým kombinovaným postižením, ale přede-
vším výsledky práce našich uživatelů, které
vznikly v rámci terapeutických činností v našich
multifunkčních dílnách.
Těšíme se na vás!
Za pracovníky Ruky pro život o.p.s. Ria Slušná
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POZVÁNKY 

Staré, starší, 
nejstarší
kočárky
Srdečně vás zveme na výstavu kočárků z let mi-
nulých a všeho kolem v Husově sboru v Lito-
myšli na Toulovcově náměstí od 10. června –
Noc kostelů. Otevření bude zahájeno vernisáží
v 20 hodin. Výstava bude ke zhlédnutí do 10.
července 2016 a bude otevřena: So 13.00-17.00
a Ne 11.00-17.00 s výkladem, v úřední dny: Út, Čt

8.30-11.30 bez výkladu, dále Po-Pá s výkladem
po telefonické domluvě na tel. 604 672 854. 
Na vaši návštěvu se bude těšit Renáta Glänzne-
rová a náboženská obec Církve československé
husitské v Litomyšli. Jako upoutávku připoju-
jeme fotografii z letošního zahájení lázní ducha.

Renáta Glänznerová, foto Milan Glänzner

Pokrok v našem
zdraví. Posuny 
v reakci žít 
Jako červen v našem organismu vytváří iluze,
máme schopnost se lépe vnímat. Propojení
v těle je zdraví a spokojené žití. Posilovače v ro-
zumu jsou logika našeho posunu.  Jako svobo-
domyslná bytost neposiluji pokrok, jsem
pokrokem života. Aura v těle je propojená s ro-
zumem. Jsem autorem svého života. Buduji svou
osobu. Červnové setkání v AUŘE pro nás v Lito-
myšli. V pátek 10. a 17. června od devíti do čtyř
má naše zdraví posilu v AURA centru – kancelář
Smetanovo náměstí 72, Litomyšl.
Využijte poslední příležitost k volnému vstupu.
Blažena Kovářová 776 101 972, kovarova@aura-
sys.cz.                                     Blažena Kovářová

Mandala chystá novou výstavu
a chybět nebudou ani koncerty
S novým měsícem v kavárně usídlí i nová vý-
stava, pojmenovaná „Průběh”. Klenuté prostory
budou na více než dva měsíce v moci mladé ta-
térky Anny Pospíšilové, která se o ně podělí
s básníkem Filipem Svobodou. Společně převe-
dou své životní příběhy do půvabných lyrických
obrazů, ve kterých se střídají perokresebné de-
taily snových světů s akrylovou malbou. Na
tvorbu této moravské dvojice se můžete přijít
podívat 3. června od 17.00 hodin, kdy proběhne
vernisáž, na kterou vás srdečně zveme. A možná
bude i tetovačka v přímém přenosu!
V rámci Noci muzeí, probíhající v Litomyšli 4.
června, vám Kavárna Mandala nabídne nejenom
výše zmiňovanou výstavu, ale od 16.00 hodin se
můžete těšit na hudební trio z pardubické kon-
zervatoře ve složení: Eliška Slavíková (hoboj),
Lukáš Kyncl (klarinet) a Petr Kičinko (fagot).
V jejich repertoáru zazní skladby Wolfganga

Amadea Mozarta, Henriho Tomasiho a dalších. 
Během Smetanovy výtvarné Litomyšle se usku-
teční v našem městě ozvěny festivalu Chebské
dvorky. Čtyři dny plné výstav, koncertů a autor-
ského čtení podpořila i Kavárna Mandala se
svým dvorkem, na který od čtvrtka 9. června
Anna Pospíšilová přichystá několik dalších děl
i přírodnin, jakožto pokračování své výstavy.
Součástí programu bude i koncert, o kterém se
více dozvíte na oficiálních propagačních mate-
riálech ozvěn.
Na veškeré akce je vstupné dobrovolné a svá
místa si můžete předem rezervovat pomocí SMS
na čísle 733 518 267 a nebo přijít osobně. V na-
bídce si totiž stále držíme široký výběr dortů
a úžasných domácích sušenek. Tak se zastavte
na kávu připravenou s láskou. Těšíme se na náv-
štěvu, vaše Mandala.

Veronika Filová, majitelka kavárny Mandala

Letní kino bude promítat již 17. června 
Letní scéna litomyšlského kina Sokol, kterou na-
jdete ve Sportovním areálu za sokolovnou,
začne promítat již v pátek 17. června. Projekce
budou probíhat jako v předchozích letech každý
pátek po setmění. Vstupné na jednotlivá promí-
tání činí 50 korun. V areálu je k dispozici občer-
stvení i zázemí pro rodiny s dětmi. 
Letní filmové večery zahájí v pátek 17. června
„Padesátka” – komedie ČR. V pátek 24. června
se diváci mohou těšit na film „Jurský svět” –
dobrodružné sci-fi . Další pětici promítání začne
v pátek 1. července rodinná animovaná komedie
Mimoni, 8. června bude následovat česká kome-
die s Bolkem Polívkou a Davidem Novotným

„Hodinový manžel” a 15. července napínavé sci-
fi „Marťan” s Mattem Damonem. Na pátek 22.
července je připravena nová česká pohádka
„Řachanda” a na 29. července komedie „Jak bás-
níci čekají na zázrak”. 
V průběhu letní sezony, tedy do konce srpna to-
hoto roku, diváci v areálu za sokolovnou uvidí
ještě snímky jako „Teorie tygra”, oscarový „Re-
venant: Zmrtvýchvstání” s Leonardem DiCa-
priem nebo nové české drama autorské dvojice
Hřebejk – Jarchovský s názvem „Učitelka”. 
Více informací naleznete 
na www.kinolitomysl.cz.

Prokop Souček 

Koncert
Veselé trojky
Pan Pavel Krška se svými dlouholetými kama-
rády, pány Jaromírem Kozelkou a Miroslavem
Hrdličkou rozdávají radost pěknými písničkami
už dost dlouhý čas. Letos v dubnu zahráli jako
„stříbrná kapela” na velkém koncertě nejlepších
kapel televize Šlágr a navíc v divácké anketě zí-
skali Cenu diváka. Za svými posluchači přijedou
do Litomyšle ve čtvrtek 30. června, od 19.00
hod. vystoupí v Lidovém domě. Vstupenky
v ceně 150 Kč jsou k dostání v Informačním cen-
tru v Litomyšli, tel. 461 612 161. 

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl
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AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme: • měření EMISÍ LPG + BA
• seřízení řídících jednotek LPG

• revize LPG 
• výměna plynových filtrů LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční servis – diagnostika 

• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Prodám pěkný udržovaný
přízemní RD v Litomyšli

na ul. Sluneční o dispozici 4+kk, 108 m2, 
možnost půdní vestavby, se zahradou s ovocnými stromy.

Pozemek 603 m2, PENB G, RK nevolat!
Cena 2.480.000 Kč, Tel.: 606 023 778

Dívčí klub:
svatební salon
S dívčím klubem při Speciální základní škole v Litomyšli děv-
čata 25. dubna navštívila  svatební salon „SVANAMA" na
autobusovém nádraží a užila si ten pocit, kdy každá z nás
chce být jednou za čas princeznou. Toto přání bylo splněno
díky paní majitelce. Každá si mohla vybrat a vyzkoušet jedny
šaty dle libosti a užít si ten pocit něhy a radosti ze své dívčí
krásy. Děkujeme paní majitelce svatebního salonu za vstříc-
nost a pochopení a pomoc při splnění snu – „Být tak někdy
princeznou”.

Text a foto Iva Šplíchalová 

Hlasování
veřejnosti
v soutěži Rozjezdy
Do soutěže T-Mobile Rozjezdy o nejlepší reali-
zaci podnikatelského nápadu se mohli přihlásit
všichni, kteří chtějí podnikat nebo již podnikají –
ne však déle než jeden rok. V regionech v dubnu
a květnu poroty vybraly regionální vítěze. Na 3.
místě za Pardubický kraj skončil Josef Jílek z Li-
tomyšle s projektem rócafé. Ten může zvítězit
také díky veřejnosti. Na webu http://rozjezdy.cz/
totiž běží do 7. června on-line hlasování. Soutě-
žící, který získá od veřejnosti nejvíce hlasů, ob-
drží Cenu veřejnosti.
Vítěz stejně jako výherci, kteří se zapojili do hla-
sování, budou oznámeni 16. června. Udělena
bude také Cena poroty, kterou získá ten, jehož
projekt vyhodnotí odborná porota jako nejlepší. 
Rócafé letos oslaví svůj první rok fungování. 

-red-

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Přijme řidiče MKD s řidičským oprávněním C+E.
výdělek 30 – 50.000,- Kč / měsíc

Kontakty:  Pobočka Valmez: valmez@pumr-ryba.cz,
tel. 724 171 882
Centrála Lázně Bělohrad: lkw@pumr-ryba.cz  
tel. 724 171 885, 493 760 440

tahače VOLVO + speciální návěsy
Stálé trasy, možnost volných víkendů

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: SOS: Proč číst
piktogramy údržby na oblečení? • Zprávy ze
Stiga hokeje • Jak bezpečně ukládat data 

Jak je to s cestovními
doklady pro děti?
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé ro-
diny cesta k moři či do hor za hranice České re-
publiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo naří-
zením Evropské unie ke zrušení možnosti cesto-
vat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli po-
řízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do
15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má sta-
novenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě tu-
ristickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmů
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší mož-
nost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Al-
bánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Make-
donie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do
15 let je 50 Kč a doba platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zá-
stupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dí-
tětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fo-

tografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zá-
konný zástupce předkládá svůj průkaz totož-
nosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra ČR na
adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučujeme se předem informovat u za-
stupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
tilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vy-
žadovat určitou minimální dobu platnosti ces-
tovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
V Litomyšli si můžete nechat vyhotovit cestovní
doklady na městském úřadu (odbor správní)
v době pondělí, středa 8.00-11.30, 12.30-17.00
hod. (o prázdninách do 16.00 hod.) a úterý, čtvr-
tek, pátek 8.00-11.30, 12.30-14.00 hod.         -red-
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Litomyšl

CIMBRIA HMD, s. r. o. LITOMYŠL
hledá pro svůj provoz na adrese Svitavská 1224
pracovníky na pozice

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
– SVÁŘEČ, 
OBRÁBĚČ KOVŮ 
POŽADUJEME
• pracovní morálku
• zodpovědnost za kvalitu odvedené práce
• vyučení ve strojírenském nebo technickém oboru
• všeobecný technický přehled
• samostatnost
• flexibilita
• praxe v oboru výhodou

NABÍZÍME
• atraktivní pracovní prostředí v nové výrobní hale
• zaměstnanecké benefity
• odpovídající finanční ohodnocení

V případě zájmu nám zašlete Vaše životopisy
na jar@cimbria.com, či nás kontaktujte
prostřednictvím telefonu na čísle 464 601 301.

Těšíme se na Vás!

Hledáme bezpečnostní
pracovníky a recepční – 
Vysoké Mýto

Nabízíme: nástup ihned,
HPP na dobu neurčitou nebo
DPČ, DPP.  Plat od 69,-/hod., 
10% přípl. za práci v noci, 

o víkendu, ve svátek, příspěvek na údržbu uniformy,
příspěvek na penzijní pojištění.
Tel.: 731143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

Firma PROFITOP.lit s.r.o. Litomyšl
přijme pracovníka vyučeného v oboru 

topenář,
instalatér.

Nástup možný ihned.
Více informací na tel. 722 278 029,

profitop@profitop.eu.

Pro klienty hledám ke koupi chatu
se zahradou v okolí Litomyšle

či Svitav. Tel.: 734 255 150

Převedu parcelu 400 m2

v zahr. kolonii Řetízek
S prodejem podsklepené chatky

11,6 m2 a skleníku 4,2 x 2,7 m.
Kontakt: 602 492 567
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Sezóna HC Stiga Benátky? Úspěšná

Kadetky BK Litomyšl
došly v lize
až do semifinále
Druhým rokem hrály mladé basketbalistky z Li-
tomyšle celostátní ligovou soutěž. Po loňské
úspěšné sezoně v lize žákyň U15 děvčata posko-
čila o kategorii výše a letos je čekaly souboje
v lize kadetek U17. Jelikož máme poměrně mladý
tým, kdy téměř všechny hráčky budou moci hrát
v této věkové kategorii i příští sezonu, neměli
jsme přehnané ambice a hlavním cílem bylo
soutěž udržet. Nakonec jsme předčili svá očeká-
vání a byli jsme jen krůček od baráže o extraligu.
V základní části jsme se utkali s 11 kvalitními
celky napříč republikou. Dvakrát jsme porazili
Prosek, Frýdek Místek, Olomouc, Kolín a Žďár
nad Sázavou. Jednou jsme pak vyzráli na Jičín,
Brno, Říčany, Ostravu a Kyjov. Jediný, kdo byl
nad naše síly v domácím i venkovním zápase,
byl Hradec Králové. Ten také dokázal jako jediný
vyhrát v městské sportovní hale, takže jsme měli
doma skvělou bilanci 10-1 a celkově 15-7. To nám
zajistilo krásné třetí místo po základní části. 
Do čtvrtfinále jsme nastupovali proti Říčanům,
se kterými jsme to měli v základní části neroz-
hodně. Po domácí těsné a vydřené výhře jsme
už trochu snadněji uspěli i v Praze, a postoupili
tak do semifinále, kde nás čekal velmi kvalitní
soupeř z druhé skupiny, a sice Sokol Nusle. Sou-
peřky měly výškovou převahu, což se v podko-
šových soubojích hodně projevovalo. V prvním
duelu jsme bojovali o výhru až do posledních
vteřin, ale bohužel nás Nusle o 4 bodíky porazily.
V dalších dvou zápasech už měly soupeřky na-
vrch více, ale my jsme rozhodně nic nezabalili
a bojovali až do konce. Byly to pro nás velmi
cenné a těžké zápasy a věříme, že zkušenosti
v nich nabrané zúročíme v příštím ročníku ligy
kadetek. O toto skvělé umístění se postaraly
tyto hráčky vedené trenéry Martinem Šorfem
a Davidem Ropkem: Daniela Marková, Anna Bi-
elková, Tereza Hánělová, Viktorie Jakubcová,
Nikol a Sabina Knesplovy, Karolína Pakostová,
Kateřina Voříšková, Šárka Bičíková, Tereza Jo-
chová, Tereza Fekarová a Adéla Krajcigrová.
Gratulujeme děvčatům k úspěšné sezoně a pře-
jeme hodně štěstí do příštího ročníku ligy kade-
tek, kterou jsme tímto umístěním samozřejmě
udrželi.                    Martin Šorf, předseda klubu, 

foto Barbora Křapová

V sobotu 14. května 2016 se v Chebu uskutečnil
poslední podnik českého poháru ve stolním tá-
hlovém Stiga hokeji. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 46 hráčů, z nichž 4 vážili cestu přes téměř
celou republiku i z týmu Benátek. V základní
skupině č. 1 se nejlépe vedlo dvanáctému Da-
vidu Dvořáčkovi, který se tímto o prsa proklouzl
do elitní výkonnostní skupiny A, což se však
opět i přes sníženou konkurenci nepovedlo še-
stnáctému Tomáši Jedličkovi, jenž tak skončil
v B skupině. V tabulce skupiny č. 2 potěšil pěk-
ným desátým místem, a tedy rovněž účastí
v „áčku” náš novic Tomáš Bucek. Zklamáním
naopak bylo až třinácté místo pro ostříleného
borce Roberta Ježe, na kterého tudíž zbylo až
místo v „béčku”. A-skupina mu však unikla
o pouhý bod! V odpolední části potvrdil svoji
stoupající formu David Dvořáček. Skončil na
pěkném 19. místě a v turnaji nelépe z mužstva
Benátek! Škoda jen, že mu o tři bodíky unikla
premiérová účast v play-off A. I Tomáš Bucek se
statečně pral – nakonec z toho byla předpo-
slední 23. příčka. V „béčku” skončil na třetím
místě Robert Jež a na šestém Tomáš Jedlička.
Do play-off skupiny B postupuje prvních osm
hráčů. To znamenalo pikantní souboj hned
v prvním kole vyřazovacích bojů dvou kolegů
z týmu! I přes Tomášovo vedení 2:1 na zápasy
se nakonec z výhry radoval zkušenější Robert,
který sérii hranou na 3 vítězná utkání zvládl
v poměru 3:2 a mohl se tak radovat z postupu
do semifinále. Tam narazil na Jiřího Váchu z po-
řádajícího Chebu. V této sérii Robert zažil ob-
dobné pocity jako předtím Tomáš, jelikož také
vedl nad Jirkou 2:1 na zápasy, ale domácí hráč
nakonec zvítězil 3:2. Vácha B skupinu nakonec
ovládl. V celkovém hodnocení posledního tur-
naje ČP se tedy hráči Benátek umístili na násle-
dujících pozicích: 19. Dvořáček, 23. Bucek, 27. Jež
a 30. Jedlička. V Chebu se navíc rozhodovalo
o celkovém vítězi pořadí českého poháru. Před

turnajem byl na vedoucí pozici Patrik Petr z Li-
tomyšle, hájící barvy týmu THC Stiga Elites, před
druhým Zdeňkem Matouškem ml. a třetím Fili-
pem Hamáčkem (oba HCS Žabka Praha). Patri-
kovu celkovému prvenství „stačilo” v posledním
turnaji postoupit do finále, což se mu nakonec
povedlo a tak poslední série letošní sezony byla
v podstatě již jen formalitou. Třetí místo v roč-
níku 2015/2016 uhájil Filip Hamáček. Z pohledu
týmu Benátek můžeme právě skončenou se-
zónu hodnotit jako úspěšnou. Ve světovém že-
bříčku týmů se momentálně nacházíme na
krásném 39. místě z celkového počtu 568. Z na-
šich hráčů se v konečném pořadí ČP umístil na
15. místě Michal Boštík. Dále pak 17. David Dvo-
řáček, 18. Robert Jež, 19. Zdeněk Lopaur a 20.
Tomáš Jedlička, 36. Jindřich Petr, 37. Tomáš
Bucek, 41. Milan Zeman, 46. Jiří Junek, 51. Tomáš
Halama, 88. Jiří Malík, 90. Josef Malý, 92. Josef
Sedláček atd. V soutěži klubů se družstvo umís-
tilo na krásném 5. místě ze šestnácti možných.
Více informací, včetně kompletních výsledků
a žebříčků, naleznete na www.trefik.cz/stiga.
V nejbližších dnech je na programu červnové
mistrovství České republiky a mistrovství Ev-
ropy.    Text a foto Tomáš Jedlička

Běžecký Memoriál Zdeňka Javůrka
V sobotu 21. května se uskutečnil charitativní
běh na počest a k uctění památky Zdeňka Ja-
vůrka, zaměstnance tiskárny H.R.G., který ze-
mřel před dvěma lety na rakovinu. Akce byla
určena pro naše zaměstnance a jejich blízké ro-
dinné příslušníky. Celkem 131 běžců se sešlo
u hospody Na Žabárně v Nedošíně, aby společně
zaběhlo co nejvíce kilometrů. V časovém limitu
dvou hodin mohl každý účastník zvládnout libo-
volný počet 2,5 kilometrových okruhů okolo Vel-
kého Košíře. Za každý kilometr se tiskárna H.R.G.
rozhodla přispět 50 Kč na výrobu nové knihy
„Průvodce leukémií“ pro Dětské onkologické cen-
trum Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Díky
neuvěřitelným 1020 km činí příspěvek 51 000 Kč. 
PLACENÁ INZERCE

První kolo Plavce
Litomyšlska 2016
Při běžném plavání pro veřejnost si v Městském
bazénu v Litomyšli můžete opět zasoutěžit a to
od 7. 6. do 19. 6. 2016.  Máme pro vás připraveny
ceny v podobě volných vstupů do bazénu nebo
na koupaliště. Co je třeba k účasti? Přijít si běžně
zaplavat, zaregistrovat se do určité kategorie
s ohledem na věk a pohlaví a požádat plavčíka
o změření času. Plave se volným způsobem
50 m s možností startovního skoku. Čas si mů-
žete v jiný den dalším pokusem opravit. Více in-
formací najdete na www.bazen-litomysl.cz. Je to
jednoduché a za zkoušku to určitě stojí. Přijďte
to zkusit i vy. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl
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Tak trochu jako na houpačce aneb jak si vedla
fotbalová přípravka v okresním přeboru? 
Fotbalová přípravka zahájila 17. 4. deváté kolo
jarní část okresního přeboru turnajem v Jaromě-
řicích, kde jsme na úvod obsadili třetí místo. Ná-
sledující turnaj v Březové se nám podařilo vyhrát
a s vítězstvím jsme odjížděli i z turnaje v Borové.
V rámci dvanáctého kola jsme se opět vrátili do
Březové, ale tentokrát jsme již tak úspěšní nebyli
a zopakovali jsme si umístění z úvodního kola.
Zatím pro nás nejpovedenějším turnajem bylo
dvanácté kolo v Čisté. Zde jsme se utkali se sil-
nými celky Sebranic, Březové a domácí Čisté.
Turnaj jsme nakonec po nejlepším výkonu se-
zóny vyhráli. Ve třináctém kole jsme zavítali do

Sebranic, kde jsme při dvou porážkách a jedné
výhře obsadili třetí místo. 
Obecně se dá říci, že jsme turnaje okresního pře-
boru odehráli se střídavými výkony. Některé zá-
pasy se nám vysloveně povedly a jiné méně, ale
tak už to ve fotbale bývá. Občas nás limituje ab-
sence několika hráčů a někdy se prostě jen kluci
špatně vyspí. Celkově jsme však s našimi výkony
spokojeni. Pozitivem je, že do týmu postupně
zařazujeme mladší hráče, kteří už v příští sezóně
budou muset zaujmout místa po odcházejících
hráčích do vyšší kategorie. 
Podrobnější informace nejen ze zápasů se
dozvíte na našich stránkách www.mp-
litomysl.webnode.cz.
Úspěšný konec sezóny přejí všem hráčům a fot-
balovým příznivcům trenéři A. Hloušek, L. Knap 

Běháme srdcem
Ať už běháte sami, nebo ve skupince, každý den
nebo jednou za měsíc, víte, že běh je fajn. Přináší
(krom efektu hubnutí, zlepšování kondice a tva-
rování těla) spoustu radosti. A pokud se spojí
RůžOFFky a Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením v Litomyšli, bude ta radost
dvojnásobná. 
A možná trojnásobná! Jako odměnu dětem za
vysvědčení jsme pro vás připravili „závod” Bě-
háme srdcem. Proč ty uvozovky? Nepůjde
o závod jako takový, kde budeme nervózně pře-
šlapovat na startu a čekat na výstřel, běžet na
čas a v cíli padneme vyčerpáním. Přijdeme
běhat srdcem, během se bavit a mít z něj radost. 
Startujeme 30. června 2016 od restaurace Na
Výsluní. Čekáme hojnou účast, proto starty

budou hnedle dva – v 16 hodin a v 17 hodin. Vy-
brat si můžete, který vám je milejší. Na tratě
dlouhé 1,5 a 3 km (můžete si vybrat!) lze vyběh-
nout s kočárkem, odrážedlem, dítětem na rame-
nou či v náručí. Na trati se objeví i vozíčkáři,
kterým budeme fandit.
Akce je určena především pro rodinné týmy,
a aby každý tým mohl obdržet cenu za výkon,
prosíme vás o registraci. Na email olga.radi-
mecka@seznam.cz nám zašlete název svého
týmu a počet dětí v něm. Startovné je dobro-
volné.
Takže zapsat do diářů. Udělat uzel na kapesníku
a 30. 6. 2016 se na vás těšíme!

Andrea Stejskalová a Ola Radimecká

Dne 16. dubna se
u s k u t e č n i l o
Mistrovství České
pošty v bowlingu
v Třemošné u
Plzně. Do tohoto
turnaje se probo-
jovala z oblastní
soutěže v Pardu-
bicích také Marie
Bartošová z Lito-
myšle. Ve finále
zvítězila mezi že-
nami, a dosáhla
i nejvyššího ná-
hozu 236 kuželek.
Blahopřejeme! 

Za spoluhráče text a foto Jindřich Vodehnal

Když to padá

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844
e-mail: kamenictvi.policka@seznam.cz

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.

NABÍZÍ

KAMENICTVÍ
POLIČKA
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Litomyšlští mladí basketbalisté
jsou nejlepší v kraji
Poté, co se nejmladší minižáci Basketbalového
klubu Litomyšl umístili na Mistrovství ČR v Os-
travě na skvělém 4. místě, dosáhli v polovině
května na další výrazný úspěch letošní sezóny.
Na finálovém turnaji Final 4 nejlepších čtyř týmů
východních Čech nenašli naši chlapci přemoži-
tele a mohli se radovat ze zisku zlatých medailí
za vítězství v krajském přeboru nejmladšího mi-
nižactva U11.
Do základní části oblastního přeboru východních
Čech jsme vstoupili v říjnu loňského roku a cel-
kem jsme v této fázi soutěže odehráli 14 dvojut-
kání. Bilance 12 výher a 2 prohry nám zajistila
postup na finálový turnaj ze třetí pozice. Před
námi skončily týmy, které nás jako jediné doká-
zaly porazit. Jednalo se o chlapce BK Pardubice
a dívky Sokola Hradec Králové. Obě porážky
však byly poměrně těsné, což nám dávalo sebe-
vědomí do závěrečných bojů o umístění. Naopak
všech 12 výher bylo hodně přesvědčivých, naše
nejvyšší výhra byla o 150 bodů a naopak „nej-
těsněji” jsme zvítězili o 37 bodů. Celkové skóre
se zastavilo na 1424 vstřelených bodech oproti
obdrženým 498. Byli jsme tedy nejofenzivnějším
týmem soutěže s průměrem těsně nad 100 bodů
na zápas.
V neděli 15. května se nejlepší 4 týmy sjely do
Pardubic na závěrečný turnaj o umístění. My
jsme se jakožto třetí tým utkali v semifinále
s týmem druhým, a tím byla děvčata Sokola
Hradec Králové, což jsou mimo jiné letošní
mistryně ČR nejmladších minižákyň. Svoji kvalitu
soupeřky potvrzovaly již od první minuty, když
se prosazovaly velmi často pod naším košem,
a to díky výškové převaze i velké bojovnosti.
Utkání bylo po celou dobu velmi vyrovnané
a týmy se střídaly ve vedení. Dvě minuty před
koncem jsme prohrávali 50:51. V závěru zápasu

se už ale dokázal střelecky prosadit pouze náš
Adam Kubíček, který zaznamenal 6 bodů, a tak
jsme se po výhře 56:51 mohli radovat z postupu
do finále.
V souboji o zlato jsme se utkali s pořadatelem
turnaje z Pardubic, který mimo jiné do této chvíle
v soutěži neprohrál. První perioda byla hodně
nervózní a plná chyb z obou stran. Vyhráli jsme ji
jen těsně 11:9. Ve druhé osmiminutovce jsme za-
čali mít navrch trochu víc, ale stále se nám to ne-
dařilo potvrdit také rozdílem ve skóre.
K poločasové přestávce jsme odcházeli s vede-
ním 29:23. Třetí čtvrtina pak rozhodla definitivně.
Skvěle jsme v ní bránili, vyhráli jsme ji 16:3 a před
posledním dějstvím jsme vedli už 45:26. V po-
sledním období se už nic zásadního nestalo, a tak
jsme si po závěrečném klaksonu mohli užít slav-
nostní ceremoniál, při kterém celý tým obdržel
z rukou předsedy krajského svazu zlaté medaile
za vítězství v oblastním přeboru východočeské
oblasti. Všem hráčům gratulujeme k úspěšné se-
zóně a rodičům děkujeme za podporu.

Martin Šorf, předseda klubu, foto Leoš Tupec

Pozvánka na Velkou cenu Litomyšle 2016
Všichni příznivci jezdeckého sportu i široká ve-
řejnost by si neměli nechat ujít páté kolo extra-
ligového závodu Velkou cenu Litomyšle, která se
koná v areálu Jízdárny Suchá v termínu 2.-5.
června 2016. Navštivte Český skokový pohár,
který je největší událostí českého parkuru. Tento
seriál jezdeckých závodů má každoročně dva-

náct kvalifikačních mítinků, po nichž následuje
velké finále.
V nabitém programu čtyřdenních závodů se
uskuteční celkem osmnáct parkurových soutěží,
které vyvrcholí v neděli odpoledne (14.30 hod.)
Velkou cenu Litomyšle. Hodnotný sportovní pro-
gram bude opět doplněn show ukázkami
a atrakcemi pro rodiny s dětmi. Zaručeno je bo-
haté občerstvení, obchody s potřebami pro
koně, jezdce i návštěvníky. 
Parkurové skákání je divácky velmi atraktivní
a sledování tohoto sportu baví dospělé i děti.
Vezměte tedy své ratolesti a přijďte strávit pří-
jemné chvilky ve společnosti těchto majestát-
ních zvířat. Díky parkurovým jezdeckým
závodům objevíte svět, který vás nadchne.

Michaela Javůrková, PR Stáj Manon

Turnaj streetball
3x3
O víkendu 18. a 19. června se na zimním stadionu
v Litomyšli opět uskuteční turnaj ve streetballu
3×3. V sobotu se bude soutěžit v kategoriích
muži, ženy, junioři a vozíčkáři. V neděli dostanou
příležitost mladí od 8 do 15 let. 
Připraven je i doprovodný program v podobě
soutěže ve smečování aj. Litomyšlský turnaj má
již 11letou tradici a pravidelně se ho účastní profi
hráči z Mattoni NBL i hráči ze zahraničí.     -red-

Městský bazén Litomyšl a Plavecká škola Ráček
hledá zájemce o pracovní pozici

INSTRUKTOR PLAVÁNÍ
a PLAVČÍK

k nástupu od 1. 9. 2016, certifikáty výhodou.
Zájemci, hlaste se písemně s životopisem 

na e-mailu plaveckaskola@mslit.cz

Hledá se SD karta
do fotoaparátu
Během  konání zahájení lázeňské sezóny jsme
v Litomyšli ztratili  paměťovou SD kartu do fo-
toaparátu. Byla na ní naše svatba, dovolená a co
je nejhorší – narození našeho syna až do 2 mě-
síců věku včetně všech videí. Pokud by se našla,
prosíme kontaktovat na tel. č. 608 038 356 a na
mail mcusko@seznam.cz. Je to pro nás velká
ztráta, nemáme ji zálohovanou. Dostala se
k nám informace, že ji údajně někdo našel a ode-
vzdal městské policii, tam o ní ale neví, a tak pá-
tráme i po nálezci. Uběhl sice měsíc, ale
doufáme, že se k nám ještě dostane. Finanční
odměna jistá. Děkujeme za vaši pomoc.

Michal Valko

Inzerce
Kdo by měl zájem natrhat si višně nebo třešně
(zahrada v Litomyšli), budou zralé kolem 20. 6.
2016. Telefon č. 607 744 568. • Prodám 2 obrazy
svaté, 1 gobelínový, nějaké drobnosti: sklo, por-
celán na chalupu, vše za 215 Kč. Prodám také
menší sbírku hodinek z let 1987 – do současné
doby, cena dohodou. Dále prodám spartakiádní
lehátko v dobrém stavu za 125 Kč. Tel.: 739 307
646. • Nabídněte do sbírky staré brože či další
doplňky z dob našich babiček a prababiček. Kou-
pím také křišťálový lustr za rozumnou cenu. Na-
bídněte do sbírky starou panenku do 70. let. Tel.:
739 307 646.

POBYTY U MOŘE S POLOPENZÍ:
Itálie – Palmová riviéra – mobilhomy *****
18.6. – 25.6. •  2.990,- Kč
Itálie – Riccione – karavany
25.6. – 2.7. •  3.990,- Kč
Itálie – Lignano – stany
25.6. – 2.7. •  2.990,- Kč
2.7. – 9.7. •  3.990.- Kč
Chorvatsko – Omiš – penzion***
25.6. – 2.7. •  5.790,- Kč
2.7. – 9.7. •  5.990,- Kč

V ceně: ubytování, polopenze,
delegát, zákonné pojištění CK.
Děti do 5 let zdarma.
Možnost autobusové dopravy:
Od 1.900,- Kč

Cestovní kancelář SKALLA CZ
Havlíčkova 430, 570 01 Litomyšl
Tel.: 461 618 788, skalla_lit@skalla.cz
www.skalla.cz

LAST MINUTE

Penzion v centru Litomyšle

přijme paní na občasnou
výpomoc při úklidu pokojů. 

Dobré platové podmínky.
Po zapracování možno i na HPP. 

Kontakt nejlépe přes e-mail: ewes@volny.cz,
případně tel. 602 347 598
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Superfinále 
Plavecké školní
ligy 2016
I v letošním školním roce proběhla oblastní kola
této školní soutěže v Litomyšli, v Ústí nad Orlicí
a v Rychnově nad Kněžnou. V loňském roce su-
perfinále hostila Litomyšl, letos se 13. 5. vy-
vrcholení soutěže konalo v Ústí nad Orlicí. Opět
jsme byli svědky hezkých plaveckých výkonů
a zdravé soutěživosti. Litomyšlským se však
v „domácí vodě” v loni dařilo více a tentokrát se
poprvé vraceli ze superfinále bez medailí. 
Nejlépe se letos dařilo ZŠ Fr. Kupky z Dobrušky
(dvě 1. a dvě 2. místa), dále ZŠ Bří Čapků z Ústí
n. O. (jedno 1. a dvě 2. místa) a zlato za 9. třídy si
odvezla ZŠ Javornická z Rychnova n. K. Litomyšl-
ské školy v Ústí zastupovala 4 družstva ze ZŠ
Zámecké, 3 družstva z Gymnázia A. Jiráska a 1
družstvo ze ZŠ T. G. Masaryka. V celkovém po-
řadí se naše 6. třídy umístily – na 4. a 5. místě, 7.
třídy na 5. a 6. místě, 8. třídy na 4. a 5. místě a 9.
třídy na 5. a 6. místě.
Žákům děkujeme za bojovnost, učitelům za do-
provod a povzbuzení a ředitelům škol za umož-
nění účasti. Zraněným favoritům, kteří na
superfinále chyběli, přejeme brzké uzdravení
a těšíme se opět v příštím školním roce na další
pokusy o zlepšení a případná medailová umís-
tění. 
Touto cestou zároveň děkujeme p. Hájkovi
a firmě H.R.G. za poskytnutí odměn žákům v ob-
lastních kolech, Městským službám Litomyšl
s.r.o. za zajištění společné dopravy na superfi-
nále do Ústí n. O. a celkovou podporu Plavecké
školní ligy v Litomyšli.

Dagmar Marková, Plavecká škola Litomyšl

Český motokárista Patrik Hájek
vyhrál 2. závod mistrovství Evropy
Nejlepší český motokárový reprezentant a to-
vární jezdec italské stáje Kosmic Patrik Hájek
(26) suverénně vyhrál 2. závod třídílného seriálu
Mistrovství Evropy 2016, který se jel v květnu ve
španělské Zueře. Patrik Hájek, podporovaný če-
skou firmou Orion, závodí v nejprestižnější mo-
tokárové kategorii KZ, ve které startují nejlepší
profesionální motokáristé z celého světa. Jezdci
této kategorie jsou výhradně materiálně zabez-
pečeni  největšími výrobci motokárové techniky,
takže startují z pozice továrních jezdců. Na
startu v Zueře bylo i mnoho jezdců, kteří mají na
svém kontě několik titulů světových a evrop-
ských šampiónů. Patrik Hájek ale podal v tomto
závodě suverénní výkon a již od pátečních tré-
ninků  dával najevo svým soupeřům velmi dob-
rou připravenost. S jasným přehledem vyhrál
kvalifikační trénink, takže všechny jeho následu-
jící starty byly z pole position. Svou výkonovou
převahu ve startovním poli tentokrát prokázal
i tím, že jak semifinále, tak i velké finále vyhrál
stylem „start – cíl”. Patrik Hájek je tak prvním če-
ským jezdcem, kterému se podařilo zvítězit
v závodě mistrovství Evropy v „nejprestižnější”

motokárové kategorii KZ. V průběžném hodno-
cení evropského šampionátu kategorie KZ je Pa-
trik Hájek po dvou závodech na třetím místě. Na
prvního několikanásobného  světového a evrop-
ského šampióna Marca Ardiga má ztrátu pouze
4 body. Takže o titulu mistra Evropy se rozhodne
v posledním třetím závodě v belgickém Genku
na konci července.

Vráťa Ondráček, foto archiv Orion 

Šipkový klub Trosky
Litomyšl zvítězil
ve finále českého
poháru družstev
Dne 24. dubna se v mosteckém kongresovém
sále Repre konalo velké finále ligového poháru
v elektronických šipkách. Do mostu se z cca 200
přihlášených týmů z celé České Republiky kvali-
fikovalo 32 nejlepších. Mezi nimi i náš šipkový
klub Trosky Litomyšl ve složení V. Kuchta, V. Ne-
žádal, M. Ondo, M. Šmejda, F. Radlinger a kapi-
tán T. Pulkrábek.
Po čtyřech výhrách jsme byli ve finále s Ložisko-
vou Mafií Pšov. Ve strhujícím finále, které jsme
prohrávali 3:8, jsme nakonec otočili na vítězných
21:19 a tím jsme se stali vítězi ligového poháru
družstev pro rok 2016.
Závěrem chci poděkovat sponzorům za přízeň
a těšíme se na další spolupráci v následujících
letech.
P.S.: Držte nám palce při mistrovství České re-
publiky konaném ve dnech 25.-26. 6. v Králíkách
u Nového Bydžova. Více info na www.sipky.org

T. Pulkrábek, foto archiv pořadatelů
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Bartoš na úvod MMČR motokrosařů čtvrtý
Sedmidílný seriál MMČR Buksa/Ados motokros
2016 odstartoval 1. května na jedné z naší nej-
lepší, zároveň i nejoblíbenější trati a to v jihoče-
ském Pacově na Pelhřimovsku. Počasí bylo
ideální, a protože zde diváci na motokros prostě
chodí, tak do místního areálu dorazilo na první
mistrák pět tisíc příznivců. A určitě nelitovali,
neboť průběh klání byl velice napínavý, drama-
tický. Jezdci na dráze bojovali mezi sebou velice
tvrdě, někdy na hraně i za ní, o první letošní
body! Na startu pochopitelně nechyběli ani zá-
stupci litomyšlského týmu – Orion Racing KTM
a to hned ve čtyřech kategoriích.
Jedoucí legenda – Petr Bartoš (36) tady potvrdil,
že má ze seriálu mistrovství Evropy dobrou
formu, a v královské třídě MX1 doslova vydřel
v Pacově šesté respektive čtvrté místo. Celkově
mu to tak dalo na smolnou bramborovou me-
daili. Petr se v prvním motu zdržel po kolizi hned
na startu, čelo tak musel nekompromisně dohá-
nět! Vítězství zaslouženě bral Martin Michek

(Buksa/Ados Team KTM) před Petrem Smítkou
a třetí flek překvapivě zaujal Rudolf Weschta. Ve
slabší třídě MX2 dominoval rychlý maďarský
borec Bence Szvoboda (Buksa/Ados Team KTM).
Mladý závodník Orionu Jonáš Nedvěd působil zde
trošku přemotivovaný, nervózní již od rána.
V první rozjížďce po zajímavém boji projel cílem

jako osmý, ale v té následující ihned za startova-
cím roštem si brnkl o přední kolo soupeře – byl
z toho nešťastný pád a vážné poranění ramene.
Pro Jonáše tak bohužel závod předčasně skončil.
Ve Veteránech nedal nikomu šanci dle předpo-
kladu zkušený pilot Martin Žerava (Luka Team Su-
zuki). V elitní desítce jsme měli díky bojovnosti
Aleše Suchánka zastoupení, další dres Orionu byl
vidět na jedenácté pozici díky Martinu Runkasovi.
V Pacově se divákům opět předvedly v soutěžení
i ženy. Orion tady reprezentovala poprvé nova
akvizice – Andrea Kloubková a nevedla si vůbec
špatně, na své konto si připsala 16 mistrovských
bodů za celkovou dvanáctou příčku. V této disci-
plíně nakonec po dramatickém průběhu brala
zlato Barbora Laňková z Action Teamu.
Seriál MMČR má další dějství 5. června v Kramo-
líně u Nepomuku, dále 10. 7. Petrovice u Karviné,
7. 8. Kaplice, 4. 9. Vranov u Brna, 18. 9. Opatov a fi-
nálový podnik uvidí diváci 2. 10. v Lokti nad Ohří. 

Za Orion Racing Petr Kovář, foto R. Lavička

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz



Zpravodaj města Litomyšle Lilie. Vychází 1x měsíčně, vydává město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl, IČ 00276944 • Odpovědná redaktorka: Jana Bisová, 461 653 307, lilie@litomysl.cz • Redakce:
Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl • www.litomysl.cz/lilie, www.facebook.com/litomysl.lilie • Úřední hodiny redakce: Út 9-12, St 13-17 (červenec-srpen do 16.00) • Mediální výbor: Josef Janeček (předseda),
Marek Novohradský, David Edlman, Petr Hanus, Zdeněk Gerčák • Články opatřené značkou a neoznačené materiály jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem
a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Uzávěrka podkladů je vždy k 23. předchozího měsíce. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou • Periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno rMK ČRE 12017
• Grafická úprava a tisk: H.R.G. Litomyšl • Náklad 4 750 ks • Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma, ostatní 8 Kč. 

Konečně to začalo. Každoročně prvními závody
na dráze jsou žákovské Poháry rozhlasu. Vyuču-
jícím se daří připravit a především motivovat své
žáky, takže můžeme na stadionu vidět ty nej-
lepší chlapce a děvčata ze všech litomyšlských
škol i z Cerekvice a Dol. Újezda. Do okresního
kola se probojovala všechna družstva ze ZŠ Zá-
mecká, úspěchy za nepříznivého počasí si zopa-
kovala i v okresním finále, kde dvě družstva této
ZŠ zvítězila a v mladší kategorii obsadila druhá
místa. Poháry rozhlasu se konají ve všední dny
i místo vyučování, takže děti závodí s chutí a bez
absencí. 
Zcela jiná situace následuje v soutěžích družstev
konaných o sobotách a nedělích. Kluci hrají fot-
bal za Litomyšl, Janov, Čistou, Jehnědí, hokejisté
mají v květnu soustředění, svůj program mají
mladí volejbalisté, badmintonisté, ale jsou zde
i různé výměnné  nebo školní výlety, rodinné
oslavy a návštěvy. Klesající počet sportujících
dětí a nárůst nových sportů vede k předčasné
specializaci a vzniku různých přípravek, děti ne-
umějí základní gymnastické cviky ani běhat
a házet. Kde jsou ty časy, kdy fotbalisté v zimě
hráli hokej a atleti v zimě hráli košíkovou a na-
opak.
První mládežnická kola byla proto poznamenána
málo početnou účastí. Dorostenci zahájili v Par-
dubicích 5. místem ve společném krajském pře-
boru Pardubického a Hradeckého kraje. Nejvíce
bodů získali vrhači Vostřel a Vilček. Žákyně zá-
vodily ve Svitavách a skončily šesté, nejúspěš-
nější byly Novotná, Neprašová, Balcarová. Na 1.
kole mladšího žactva v Ústí nad Orlicí byli
chlapci druzí a nejlepšími disciplínami byla koule
a míček, děvčata skončila čtvrtá (nejlépe výška,
dálka, 60 m překážek). V soutěži děvčat je větší
konkurence a na startu řady disciplín bylo dvoj-
násobné množství startujících než u chlapců.
Pro malý počet žáků dokonce Ústí a M. Třebová
své chlapce odhlásily ze soutěže. I v Litomyšli
pravidelně trénuje větší počet děvčat než
chlapců.
První ligové kolo absolvovali i muži v Hradci Krá-
lové, neoficiálně obsadili 4. místo a vyhráli cel-
kem 5 disciplín (200 m, 3 km překážek, koule,
trojskok a štafeta 4 x 100 m). 
Soutěže jednotlivců šly tentokrát stranou,
pouze T. Kozák absolvoval úspěšné závody
v disku (Hradec Králové) a v kouli (Olomouc).

Petr Jonáš

Atletické okénkoKvětnové závody Suchá 
V sobotu 7. května se v areálu Jízdárny Suchá ko-
naly druhé parkurové závody sezóny 2016. Po-
řadatel nachystal pro koně a jezdce celkem pět
soutěží, kdy nejvyšším parkurem dne bylo
dvouhvězdové „S”.
Zahajovací soutěží byl Hobby parkur do 80cm
na limitovaný čas. Nejblíže limitu – 69 sekundám
– byla Jarmila Šrámková s Helou H Strojmotiv (JK
Čermná), jejichž odchylka od času činila 1,12 se-
kund. O celých pět sekund od limitu byl pak Zde-
něk Strádal s Luccio Brilant z JPS Vanice,
nicméně tento výsledek stačil na druhé místo.
Třetí příčku obsadila Natálie Kaněrová a Bewitch
z JS Mnětice.
Druhou soutěž, parkur stupně „Z” na limitovaný
čas, bylo pro vítězství nutné dokončit co nejblíže
stanovenému času – 74 sekund. O 0,14s se od-
chýlila vítězná dvojice – Sandra Kučerová a Ares
3 (Horses háj, z.s.). Z JK Vysoké Mýto byla druhá
jezdkyně v cíli, Pavla Benešová a Calibo Z. Do-
mácí reprezentantka Dana Beranová a Unilord
dokončili na místě třetím.
Nejvíce obsazenou soutěží byl parkur stupně
„ZL” s návazným rozeskakováním. O vítězi roz-
hodlo pět setin sekundy – rychlejší byla Vanda
Tmějová v sedle Hosmana (JK Hřebčín Suchá),
stříbrnou příčku obsadila Kateřina Křížková
a Dárek. Třetí byla, stejně jako v předchozí sou-
těži, Dana Beranová, tentokrát s Vílou 5.
Do čtvrté soutěže, parkuru stupně „L**”, na-
stoupilo celkem 30 jezdců a koní. Prvních pět
umístění zůstalo v rukou domácích – zvítězil Jiří
Skřivan mladší v sedle Diuse (Stáj Manon), na
druhé místo se vklínila Vanda Tmějová a Žillien
Taurus Trans, třetí byl opět Jiří Skřivan mladší
s Jolie Du Defey. Čtvrté místo obsadila Štěpánka

Zavoralová se Simonou 3 (JK Hřebčín Suchá)
a pátý byl Jiří Skřivan a Sangris Boy.
Vrcholem závodů bylo „S**”, parkur s návazným
rozeskakováním. Pouze pět dvojic se probojo-
valo do druhé fáze. Jiří Skřivan sedlající Flying
Star 1 si bezchybně a ve velmi svižném tempu
dojel pro zasloužené vítězství. Na stříbrnou pří-
čku dosáhla Pavla Benešová a Asteres, bronz
brali opět domácí – Jiří Skřivan mladší a Jolie.
Čtvrtá byla zástupkyně JK Čermná, Lucie Šrám-
ková a Anja K. Páté místo po bloudění ve druhé
fázi obsadil Jan Šimon a West 1 (JK Pablo Slati-
ňany o.s).
Dalším programem na Suché budou hry pro děti,
drezurní trénink a již 28. května opět závody –
drezurní. Parkurový program bude na Suché po-
kračovat prestižním seriálem parkurových zá-
vodů, Českým skokovým pohárem, který do
Litomyšle zavítá 2.-5. června.

Text a foto
Michaela Javůrková

Liga minikopané
je v plném proudu
Po osmnáctém kole se v popředí usadily týmy
Mlaďáci 39 b., Sokol Tokyjo 37 b. a SK Litomyšl
34 b. Tyto týmy mají nejvíce našlápnuto k zisku
titulu. S větší ztrátou se pak řadí tým Rest.
U Kolji s 30body. Následuje T&T Trade a SK Sla-
via mající 28 a 27 bodů. V tabulce jsou dále za-
řazeny týmy Sedliště, Combo, Slavoj Ahoj, VH
Tržek a AC Dárečci. Do konce sezóny však zbývá
odehrát ještě 4 kola a letošní vzácně vyrovnaný
ročník tedy slibuje nejedno drama o závěrečné
umístění. 
Tímto zveme všechny fanoušky minikopané
a čtenáře Lilie k návštěvě pondělních zápasů na
hřišti Jiskry Litomyšl, začínajících vždy v 17.30
hodin.                                                              Jiří Gult

Doubek v Holandsku dojel 
dvakrát devátý
Již druhý díl evropského šampionátu NASCAR
Whelen Euro Series 2016 pokračoval v Holand-
sku na okruhu Raceway Vanray. Na startu ne-
chyběl český automobilový reprezentant,
litomyšlský odchovanec týmu Orion Racing Mar-
tin Doubek, který s vozem Ford Mustang rakou-
ské stáje Dexwet Renauer v úvodním klání
(Španělsko) zaznamenal nadějný výsledek (9/6).
Zde ovšem na Martina čekal klasický americký
ovál, ale ten zrovna nepatří k Doubkovým oblí-
beným tratím.
V nedělním měřeném tréninku se Martinovi ne-
podařilo zajet dobrý čas, byl klasifikován až jako
šestnáctý. Čili po automaticky horším startova-

cím manévru se postupně Doubek prodíral
polem svých soupeřů kupředu, až nakonec
z toho bylo slušné deváté místo. Druhý den
v pondělí (v Holandsku svátek – Pfingsten) Mar-
tin při druhém snažení zopakoval stejné umís-
tění. „Ovál zrovna nemiluji, když k tomu
připočtu, co tady bylo nebezpečných kolizí, bou-
raček ve velké rychlosti, tak nakonec jsem s dva-
krát devátou pozicí celkem spokojen. Navíc
v průběžné klasifikaci po dvou odjetých podni-
cích jsem se probojoval na třetí flek, to je paráda
a už se moc těším do Anglie, kde to loni bylo
super," podotkl po holandském vystoupení Mar-
tin Doubek.
Jeho manažér Luděk Řezníček, který řadu věcí
domlouvá a o Martina svědomitě pečuje, po zá-
vodě řekl: „Loni tady byl Martin poprvé, jako no-
váček EuroNascar si musel na mnoho věcí
zvyknout a nasát pro něho novou atmosféru.
Dnes už z tohoto pohledu má více zkušeností
a měl by je letos v seriálu zúročit."
Průběžné pořadí po Španělsku a Holandsku: 1.
Stienes Longin (BEL) – 196 b., 2. Salvador Tineo
(SPA) – 168 b., 3. Martin Doubek (CZE) – 147 b.
Šestidílný evropský seriál Nascar Whelen 2016
zavítá 10.-12. června do Anglie na legendární
dráhu Brads Hatch Circuit.

Za Orion Racing Petr Kovář, 
foto archiv týmu Orion


